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ZBORNIKU NA POT
Slovensko združenje za klinično prehrano (SZKP) je strokovno združenje strokovnjakov, ki se
ukvarjajo s področjem klinične prehrane in presnove. Je del Evropskega združenja za klinično
prehrano ESPEN.
Aktivnosti SZKP obsegajo osnovne in napredne oblike izobraževanja ter uvajanja znanj klinične
prehrane v sistem javnega zdravja in klinične prakse.
Osnovni namen SZKP je tako širjenje znanja o klinični prehrani in njegova čim učinkovitejša
implementacija v klinične namene in pri reševanju javnozdravstvenih problemov, povezanih s
prehrano. V zadnjih letih smo na področju klinične prehrane priča izjemnemu znanstvenemu
razvoju, ki nam omogoča bistveno učinkovitejše strategije pri ohranjanju javnega zdravja in
presnovne podpore pri zdravljenju bolezenskih stanj. Ukrepi klinične prehrane postajajo tako
neposredno orodje za izboljšanje javnega zdravja in optimalnejše zdravljenje kroničnih bolnikov.
Prenosu teh znanj v javnozdravstveno in klinično prakso je namenjen 2. Kongres klinične prehrane
in presnovne podpore od 15. do 17. novembra 2013 v Portorožu. K izvedbi kongresa smo povabili
tudi strokovnjake drugih strokovnih združenj, ki se ukvarjajo z zdravstvenimi vidiki prehrane.
Na kongresu smo s tečaji LLL udeležencem omogočili aktivno vključitev v globalni izobraževalni
sistem klinične prehrane, ki poteka v okviru ESPEN.
Vključili smo se v Evropsko pobudo boja proti podhranjenosti (Fight against malnutrition), ki
predstavlja Evropski okvir za izvajanje organizacijskih in strokovnih strategij klinične prehrane pri
vseh skupinah prebivalstva. V luči klinične prehrane smo se povezali z znanstvenim projektom
PANGeA, ki predstavlja odličen vzorec, kako prenos raziskovalnih spoznanj v vsakodnevno
življenje izboljša kakovost življenja starostnikov.
Na kongresu sodeluje vrsta vodilnih tujih in slovenskih strokovnjakov. Kongres tako predstavlja
vrhunski strokovni dogodek na področju klinične prehrane, ki bo pomembno prispeval k
vsakodnevnim ukrepom za izboljšanje zdravja ter optimalnemu zdravljenju različnih bolezenskih
stanj.
V imenu SZKP vas vabim, da ta znanja prenesete v vsakodnevno delo in življenje!
»Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj,
a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj.«
Seneka
Dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.,
predsednica Slovenskega združenja za klinično prehrano
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PROGRAM
Petek, 15.11.2013
11:30 – 16:30
12:00 – 15.30

15.30 – 16.15

Registracija udeležencev
ESPEN Life Long Learning (LLL) tečaji (Aurora 1+2, Europa C)
Dvorana Aurora 1+2: LLL Enteralna prehrana (Mlakar Mastnak,
Sobotka, Mrevlje, Kogovšek)
Dvorana Europa C: LLL Debelost (Barazzoni, Rotovnik Kozjek, Topole,
Soeters)
Praktični delavnici
Dvorana Europa C: Meritve sestave telesa, sponzor BodySTAT (Medias
International)
Dvorana Aurora 1+2: Enteralna prehrana, sponzor ABBOTT

16:30 – 18:30

Konferenca o podhranjenosti: Boj proti podhranjenosti v Evropi
(Europa A)
Rocco Barazzoni: generalni sekretar ESPEN (European Society for
clinical nutrition and metabolism)
Frank de Man: generalni sekretar ENHA (European Nutrition for
Health Alliance)
Slovenski predstavniki: Mojca Gabrijelčič Blenkuš, predstavnik
Ministrstva za zdravje RS, Rado Pišot (Projekt PANGeA), Mitja
Lainščak, Nada Rotovnik Kozjek
Tiskovna konferenca

20:00 – 21:00

Večerno druženje

Sobota, 16.11.2013
07:30
08:45 – 09:00

09:00 – 13:05
09:00 – 09:40
09:40 – 10:20
10:20 – 10:35
10:35 – 10:50

Registracija udeležencev
Uvodni nagovor in pozdrav predstavnika Ministrstva za zdravje RS
(Europa A)
Prehrana in telesna aktivnost (moderatorja: Pišot, Rotovnik Kozjek)
(Europa A)
Aktivni življenjski stil – ali je za zdravje potrebno več kot samo zdrava
prehrana? (Oppert)
Proteini in telesna aktivnost - posebnosti v življenjskih obdobjih
(Biolo)
Prehrana in gibanje in nevrogeneza (Mohorko)
Presnovni vplivi citokinov pri telesni vadbi (Pirkmajer)
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10:50 – 11:20

Odmor za kavo, Simpozij Baxter (30’)

11:20 – 11:35
11:35 – 11:50

Aktivni življenjski stil in otroci (Šimunič)
Aktivni življenjski stil in prehrana bolnikov, primer sladkorne bolezni
tip I (Janež)
Prehrana vrhunskega športnika (Rotovnik Kozjek)
Prehranska dopolnila za športnike – kaj je znanstveno utemeljeno?
(Topole)

11:50 – 12:05
12:05 – 12:20

12:20 – 13:05

Vroča tema
Prehrana pri telesni vadbi in bolnik – športnik s kronično boleznijo
(VM) 10'
Prehranska dopolnila in rekreativni športnik (Mori) 10'
Pogled iz prakse (Škof, Svetec) 20'

13:05 – 14:30

Odmor z delovnim kosilom, Simpozij MEDIAS International (60')

14:30 – 18:15

15:55 – 16:10

Prehrana in debelost (moderatorja: Sentočnik, Rotar Pavlič)
(Europa A)
Debelost, vpletenost v patogenezo kroničnih bolezni (Barazzoni)
Patofiziologija debelosti – osnovni mehanizmi (Grubič)
Derteminante debelosti (Gabrijelčič Blenkuš)
Ali je debelost slovenski nacionalni problem (Hlastan Ribič, Maučec
Zakotnik)
Otroci in debelost - zdravstvene posledice (Kotnik)

16:10 – 16:30

Odmor za kavo

16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30

Ali je debelost vedno nezaželjena? (Lainščak)
Vloga fruktoze (Topole)
Debelost in telesna vadba (Zerbo Šporin)
Terapevtske možnosti - »diete«, zdravila (Sentočnik)

17:30 – 18:15

Vroča tema

14:30 – 15:10
15:10 – 15:25
15:25 – 15:40
15:40 – 15:55

Trg prehranskih dopolnil za hujšanje (Okorn) 10'
Prilagoditev prehrane pri bariatrični kirugiji (Rožej, Breznikar, Kunst)
10'
Pogled iz prakse (Sentočnik, Rotar Pavlič) 20'
18:15

Delovni sestanek: Raziskave v klinični prehrani (Lainščak)
(Europa A)
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20:30

Nedelja, 17.11.2013
08:30 – 12:20
08:30 – 09:10
09:10 – 09:25
09:25 – 09:40
09:40 – 09:55
09:55 – 10:10

Večerja s kulturnim programom, podelitev nagrade za najboljši
poster in prosto temo

Prehrana in pogoste kronične bolezni (moderatorja: Kompan,
Kopčavar Guček) (Europa A)
Patofiziološka razlaga reverzne epidemiologije (Soeters)
Osnovna prehranska načela pri kroničnih boleznih pri odraslih
(Kogovšek)
Osnovna prehranska načela - bolan otrok (Mičetić Turk)
Prehranska podpora pri bolnikih s srčnim popuščanjem (Knafelj)
Vpliv prehrane na zgodnjo rehabilitacijo bolnikov z možgansko kapjo
(Zaletel)

10:10 – 10:50

Odmor za kavo, Simpozij ABBOTT (30')

10:50 – 11:05
11:05 – 11:20
11:20 – 11:35

Ko odpovedujejo prebavila (Mrevlje)
Rak in najpogostejši prehranski problemi (Brecelj)
Prehranske strategije in preventiva kroničnih bolezni (Gabrijelčič
Blenkuš)

11:35 – 12:20

Vroča tema
Alternativna prehrana (Ćuić) 10'
Prehranski dodatki pri kroničnih boleznih (Hrovatin) 10'
Pogled iz prakse – diskusija (Mlakar Mastnak, Kopčavar Guček) 20'

08:30 – 10:10
08:30 – 08:50
08:50 – 09:10
09:10 – 09:30
09:30 – 09:50
09:50 – 10:10

10:10 – 10:50

Simpozij Prehranskega društva in proste teme (moderatorja:
Žlender, Lavrinec) (Europa C)
Prehrana v svetu in Sloveniji (Simčič)
Hrana in človeški genom (Horvat)
Gensko spremenjena hrana in javnost (Javornik)
Prehrana za zdrave začetke - vloga humanega mleka in mikrobiote v
razvoju dojenčka (Rogelj)
Funkcionalna živila in bioaktivne snovi - zakaj bioaktivne snovi
potrebujejo dostavljalne sisteme (Poklar Ulrih)
Odmor za kavo, Simpozij ABBOTT (30') (Europa A)
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10:40 – 12:30
10:40 – 10:50
10:50 – 11:00

11:00 – 11:10

11:10 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:10

Proste teme in predstavitev posterjev (moderatorja: Topole,
Lavrinec) (Europa C)
Učinek beta-hydroxy-beta-metilbutirata, arginina in glutamina na
celjenje ran, pri kronični rani (Vitez, Semenič, Smrke)
SGA and serum albumin are good predictors of death in malnourished
hemodialysis patients (Knap, Arnol, Ridič, Buturović Ponikvar,
Ponikvar, Bren)
Changes of nutritional status and muscle strength in cancer patients
after nutritional counseling (Peklaj, Mlakar Mastnak, Avramovič
Brumen, Jelenko)
Prehranski režim po bariatrični operaciji (Pintar, Ilovar)
Ukrepi za izboljšanje prehranske podpore bolnikov v Splošni bolnišnici
Novo mesto (Sedej, Hočevar, Kosec)
Stanje alergij in preobčutljivostnih reakcij na hrano v vzgojno
izobraževalnih zavodih v Sloveniji (Hlastan Ribič, Poličnik)
Changes in body composition in oncology patients after abdominal
surgery (Peklaj, Mlakar Mastnak)
Prehranska obravnava bolnikov z debelostjo (Beer Gregorc,Trtnik,
Pintar)
Vloga družinskih determinant na gibalne in prehranjevalne navade
otrok in mladostnikov s preveliko telesno težo (Vražič)

12:10 – 12:20

Spremljanje izgube telesne teže prekomerno hranjenih pacientov na
neinvazivni mehanični ventilaciji (Kosten, Gogova)

12:20 – 12:30

Assesment of nutrition and physical activity level of a group of breast
cancer survivors (Mlakar Mastnak, Jelenko)

12:30 – 14:00

Odmor z delovnim kosilom, Simpozij MEDIS (45')

14:00 – 18:00

14:55 – 15:10

PANGeA Seminar »Prehrana in starostnik« (moderatorja: Gabrijelčič
Blenkuš, Veninšek) (Europa C)
Pomen prehrane za zdravo starost (Sobotka)
Strategies to improve nutrition in elderly people, insight from Pangea
project (Situlin)
Poudarki v prehrani starostnika – vitamini ali proteini? (Lavrinec)

15:10 – 15:25

Odmor za kavo

15:25 – 15:40
15:40 – 16:00

Prehrana v menopavzi (Rotovnik Kozjek)
Prehranske potrebe bolnega starostnika (Veninšek)

14:00 – 14:40
14:40 – 14:55
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16:00 – 17:00

Vroča tema
Prehranska dopolnila v starosti (Okorn) 10'
Ali lahko s prehrano vplivamo na demenco? (Kogoj) 10'
Pogled iz prakse (Zelenik, Salobir) 20'

17:00 – 18:00

Delavnica PANGeA: Kaj lahko storim sam za kakovostno staranje?
(Europa C)
Prikaz vadbe in napotki o prehrani za starejše (Gerževič, Mohorko)
Seminar in delavnica sta financirana v okviru čezmejnega projekta
PANGeA

18:00

Zaključek kongresa – sklepne misli
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POVZETKI PREDAVANJ
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Increasing physical activity and reducing
sedentary behavior: a good buy for
healthy lifestyles and public health
Prof.dr. Jean-Michel Oppert, dr. med.
Department of Nutrition, Pitie-Salpêtrière Hospital; Center for Research on Human Nutrition (CRNH
IdF), Institute of cardiometabolism and nutrition (ICAN), University Pierre et Marie Curie, Paris, France
Kontakt: jean-michel.oppert@psl.aphp.fr

Abstract
According to WHO, 25% of total mortality
worldwide is attributable to nutrition-related
risk factors, including high blood pressure,
overweight/obesity, high blood glucose, high
cholesterol
and
physical
inactivity.
Importantly, physical inactivity ranks as the
fourth risk factor for mortality, in high-income
countries as much as on a global level. The
evidence documenting the beneficial effects
of even moderate-intensity physical activity is
convincing with about 30% reduction in overall
mortality and 35-40 % in cardiovascular
morbidity, a remarkable 60 % reduction in the
incidence of type 2 diabetes (in at-risk
subjects) and a striking 20-30% decrease in
incidence of the most common forms of
cancer (colon, breast). The dose-response
relationship shown for a number of health
outcomes forms the basis of current physical
activity recommendations, focused on
increasing physical activity to a volume
equivalent to at least 150 minutes per week of
moderate-intensity activity.
In parallel to the documented effects of
physical activity, recent evidence accumulates

to indicate the deleterious health impact of
sedentary behaviours (sitting time). Sedentary
behaviours such as television viewing have
been associated with increased risk for
mortality, cardiovascular disease and type 2
diabetes, even after adjustment for usual
confounders and for the habitual level of
physical activity. The differential health effects
of specific sedentary behaviours (eg TV
viewing, computer use…) are being
delineated, as well as relationships with other
health behaviours including dietary patterns.
Determinants
of
physical
activity,
sedentary behaviours and eating habits all
include individual/behavioural, environmental
and societal influences. In this field, there is
increasing interest in defining the importance
of environmental factors (physical, social,
perceived), relative to individual determinants.
One aim of this research is to identify
characteristics of the residential, or work,
environment that will facilitate, or limit, the
adoption of a healthy lifestyle. Recent data
show that geospatial services (such as Google
Street View) may be used to assess
environmental characteristics related to
physical activity and dietary behaviours,
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especially those characteristics that are
objectively measurable. It is anticipated that a
better knowledge of these determinants will
help design interventions to make the healthy
choice the default one. This research should
be of interest not only to public health and
health care professionals, but also to urban

planners, architects, local authorities…
demonstrating that a healthy lifestyle is a lot
more than only following a recommended diet
and requires a broad transdisciplinary
approach.
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Proteini in telesna aktivnost – posebnosti
v življenjskih obdobjih
Prof. Gianni Biolo, dr. med.
Fakulteta za medicino in kirurgijo Univerze v Trstu

Predviden prostor za zapiske:
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Prehrana in gibanje in nevrogeneza
dr. Nina Mohorko
Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem
Kontakt: nina.mohorko@zrs.upr.si

Povzetek
Ni več novost, da so tudi odrasli možgani
plastični.
Nevrogeneza
poteka
v
subventrikularnem
področju
lateralnih
ventriklov, od koder novo nastali nevroni
migrirajo v olfaktorni bulbus in prefrontalno
skorjo, in v dentatnem girusu, od koder novo
nastali nevroni migrirajo v hipokampus (Brus
et al, 2013). Nevrogeneza v hipokampusu je
pomembna za tvorbo spomina, njeno
povečanje pozitivno vpliva na Alzheimerjevo
bolezen, pa tudi na depresijo (Maruszak et al,
2014). Tvorba novih nevronov v hipokampusu
je
povezana
z
načinom
življenja.
Gibalno/športna aktivnost jo pospeši (Voss et
al, 2013). Prav tako pa nanjo vpliva tudi
prehrana. Kalorična restrikcija spodbudi
nevrogenezo, z mehanizmi, različnimi od
gibanja; poveča preživetje novo nastalih
nevronov (Levenson in Rich, 2007). Na
nevrogenezo pa vpliva tudi sama sestava
hrane. Medtem ko visoka vsebnost nasičenih
maščobnih kislin nevrogenezo zavre, jo
polinenasičene,
predvsem
omega
3,
spodbudijo (Maruszak et al, 2014). Za mnoge
fitokemikalije,
ki
so
jim
pripisane
nevroprotektivne ter antioksidativne in
protivnetne funkcije, se ugotavlja tudi, da

spodbujajo nevrogenezo. Tako so opisani
možni mehanizmi spodbujanja nevrogeneze
za kurkumin, pozitivni vpliv na nevrogenezo
pa so pokazali tudi ginko biloba, borovnice in
kava (Maruszak et al, 2014). Od vitaminov in
mineralov sta s povečanjem nevrogeneze
povezana folat in tiamin, od mineralov cink
(Maruszak et al, 2014). Čeprav je nevrogeneza
pri odraslem opisana tako za glodavce kot za
primate in ljudi, pa se mehanizmi med glodavci
in ljudmi razlikujejo (Brus et al, 2013). Tako ni
nujno,
da
mehanizmi
spodbujanja
nevrogeneze s strani prehrane ali gibanja,
ugotovljeni pri glodavcih, veljajo tudi za ljudi.
Pri ljudeh je bil vpliv opisanega na plastičnost
možganov preverjen posredno, na primer
preko vpliva na kognitivne in preko
koncentracije
nevrotrofičnega
dejavnika
možganskega izvora (BDNF).

Literatura
1.

Brus M, Keller M, Lévy F. Temporal
features
of
adult
neurogenesis:
differences and similarities
across
mammalian species. Front Neurosci. 2013
Aug 5;7:135.
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Presnovni vplivi citokinov pri telesni
vadbi
doc. dr. Sergej Pirkmajer, dr. med.
Inštitut za patološko fiziologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Zaloška 4, 1000 Ljubljana
Kontakt: sergej.pirkmajer@mf.uni-lj.si

Uvod: skeletna mišica kot
endokrini organ

Citokini mišičnega izvora
(miokini)

Redna telesna vadba zmanjša tveganje za
različne kronične nenalezljive bolezni, kot so
sladkorna bolezen tipa II in srčno-žilne bolezni
(1). Čeprav molekularni in fiziološki mehanizmi
še niso v celoti dognani, so raziskave zadnjih
10–15 let utrdile prepričanje, da k zaščitnim
učinkom redne telesne vadbe prispeva tudi
endokrino delovanje skeletne mišice (2).
Skeletna mišica namreč ni pomembna samo za
izvajanje gibov, ampak se med krčenjem
spremeni v zelo aktiven sekrecijski organ, ki v
medcelični prostor in kri izloča celo paleto
citokinov in drugih signalnih beljakovin.
Telesno vadbo zato spremljajo izrazite
spremembe
v
plazemski
koncentraciji
nekaterih citokinov, ki učinkujejo podobno kot
hormoni in skeletni mišici med telesno vadbo
omogočajo
neposredno
vplivanje
na
presnovne procese v oddaljenih organih (3).
Izločanje citokinov s takšnimi učinki postavlja
skeletno mišico v vlogo pravega endokrinega
organa.

Citokini so heterogena skupina signalnih
beljakovin, kot so tumorje nekrotizirajoči
dejavnik-α (TNF-α), različni interlevkini,
interferoni in kemokini. Izločanje citokinov se
večinoma poveča ob aktivaciji imunskega
sistema. Nekateri citokini pa nastajajo v
mišičnih vlaknih in se iz njih izločajo pod
vplivom mišičnih kontrakcij. Zaradi številnih
posebnosti takšne citokine in nekatere druge
beljakovine mišičnega izvora združujemo v
skupino miokinov (3).
Med miokine uvrščamo več kot deset
citokinov in drugih dejavnikov, kot so
interlevkin-6 (IL-6), IL-7, IL-8, IL-15 in mionektin
(3, 4). Najbolje raziskan predstavnik miokinov
je IL-6, ki se na mišično aktivnost še posebej
močno odziva. Med telesno vadbo je izločanje
IL-6 iz skeletne mišice tako izrazito, da se
njegova plazemska koncentracija lahko
poveča tudi do stokrat. Ker je izločanje IL-6 in
drugih citokinov pogosto povezano s
patofiziološkim dogajanjem, je morda nekoliko
presenetljivo, da tudi telesno vadbo spremlja
tako dinamičen citokinski odziv. Kljub
nekaterim navideznim podobnostim pa se
citokinski odziv med telesno vadbo precej
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razlikuje
od
citokinskega
odziva
v
patofizioloških razmerah. Prva temeljna razlika
je v tem, da je med telesno vadbo poglavitni
vir citokinov skeletna mišica in ne vnetne in
imunske celice. Poleg tega za telesno vadbo
niso značilne izrazite spremembe v plazemski
koncentraciji provnetnega citokina TNF-α, ki
spodbuja izločanje IL-6 v vnetnih in septičnih
razmerah (2). Izločanje IL-6 in drugih miokinov
med telesno vadbo je torej povsem fiziološko
in ga ne spremlja aktivacija imunskega sistema
kot pri okužbah in poškodbah. Poleg razlik v
mehanizmu izločanja je drugačen tudi
fiziološki pomen citokinskega odziva med
telesno vadbo. Citokini mišičnega izvora
namreč delujejo podobno kot hormoni, njihovi
učinki pa so povezani s protivnetnim
delovanjem in usmerjanjem presnovnih
procesov (3).

Fiziološki pomen citokinov
mišičnega izvora
Izločanje citokinov med telesno vadbo
prispeva k različnimi za zdravje ugodnimi
fiziološkimi prilagoditvami, ki so pomembne za
ohranjanje
presnovnega
zdravja
in
preprečevanje nastanka različnih kroničnih
nenalezljivih bolezni, do katerih lahko privede
telesna neaktivnost (1, 3). Zaščitni učinki
citokinov mišičnega izvora so verjetno vsaj
delno posledica njihovega protivnetnega
delovanja. Čeprav je IL-6 bolj splošno znan kot
provnetni citokin, med telesno vadbo namreč
prevladajo njegovi protivnetni učinki, kot so
zaviranje delovanja TNF-α in spodbujanje
izločanja protivnetnih citokinov (npr. IL-10) (2,
3). Medtem ko so miokini in redna telesna
vadba torej povezani z zaviranjem vnetja, pa je
za telesno neaktivnost značilno kronično tleče
vnetje, ki pospešuje nastanek inzulinske
rezistence in ateroskleroze (1, 3). Protivnetno

delovanje IL-6 in drugih miokinov bi zato lahko
predstavljalo
enega
pomembnejših
mehanizmov, prek katerih redna telesna
vadba prispeva k uravnavanju presnove in
zmanjševanju tveganja za sladkorno bolezen
tipa II in srčno-žilne bolezni (1, 3).
Miokini vplivajo na presnovne procese tudi
z neposrednim delovanjem na skeletno mišico,
jetra in maščevje (2–4). Neposredni presnovni
učinki miokinov so verjetno pomembni tako za
akutno prilagoditev na telesno vadbo kot za
dolgoročno ohranjanje presnovnega zdravja.
Med telesno vadbo na primer IL-6 kot
nekakšen presnovni hormon v jetrih pospeši
sproščanje glukoze v kri. Poleg tega v skeletni
mišici poveča privzem glukoze in oksidacijo
prostih maščobnih kislin (3). Interlevkin-6 na
tak način podpira ohranjanje presnovne in
energijske homeostaze v skeletni mišici, kjer je
poraba energije med telesno vadbo močno
povišana. Med akutnimi presnovnimi učinki IL6 je tudi povečanje občutljivosti na inzulin (3,
4), kar nakazuje, da bi IL-6 mišičnega izvora
lahko neposredno ščitil pred nastankom
inzulinske rezistence in sladkorne bolezni tipa
II. Takšnemu razmišljanju pritrjujejo tudi
poskusi na živalih. Popolno pomanjkanje IL-6
namreč pri miših privede do nastanka
debelosti in motene tolerance za glukozo
oziroma inzulinske rezistence (5).
Ker pomanjkanja IL-6 pri človeku ne
poznamo in ker se delovanje IL-6 prekriva in
prepleta z delovanjem drugih presnovnih
hormonov in miokinov, njegova vloga pri
dolgoročnem uravnavanju presnove še ni
povsem dorečena. Kljub temu klinične študije
vsaj delno podpirajo predpostavko, da ima IL-6
pomembno mesto pri ohranjanju presnovnega
zdravja. Pri preučevanju tocilizumaba,
zaviralca delovanja IL-6, ki se uporablja za
zdravljenje revmatoidnega artiritisa, so ob
uspešnem zmanjšanju aktivnosti temeljne
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bolezni namreč opazili povišanje koncentracije
trigliceridov in holesterola v plazmi (6, 7).
Čeprav ti odkloni pri bolnikih niso bili povezani
z resnimi zdravstvenimi zapleti (6, 7), pa
vendarle nakazujejo, da zmanjšano delovanje
IL-6 skozi daljše časovno obdobje tudi pri
človeku vodi do presnovnih motenj.

3.

4.

Zaključek
Izločanje citokinov med telesno vadbo
postavlja skeletno mišico v vlogo endokrinega
organa. Čeprav fiziološki pomen citokinov
mišičnega izvora (miokinov) še ni dokončno
opredeljen, se je v zadnjih letih utrdilo
prepričanje, da skeletna mišica prek izločanja
miokinov pomembno vpliva na presnovne
procese in imunski sistem. Miokini bi lahko
predstavljali enega temeljnih veznih členov
med redno telesno vadbo in njenimi zaščitnimi
učinki, ki zmanjšujejo tveganje za nastanek
presnovnih in drugih kroničnih nenalezljivih
bolezni.
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Aktivni življenjski stil in otroci
doc. dr. Boštjan Šimunič
Znanstveno–raziskovalno središče Univerze na Primorskem
Kontakt: bostjan.simunic@zrs.upr.si

Povzetek
Absurdno. Toliko smernic, spodbud,
ukrepanj o količini in intenzivnosti gibanja,
potrebnih za naše zdravje, pa le-tega še vedno
ne znamo dovolj veljavno izmeriti izven
laboratorijev.
Ta
metodološki
manjko
producira vrsto anomalij in zavajanj javnosti.
Tako slovenski raziskovalci poročajo, da smo s
64 % športno aktivnostjo res izjemni, po drugi
strani pa nas tuji raziskovalci porivajo na četrte
zadnje mesto z le 24 % športno aktivnih
prebivalcev, kar znaša le 60 % povprečja 25
držav EU. Očitno je težava tudi v pojmovanju

športa, kjer le v Sloveniji vlada prava zmeda. A
Svetovna zdravstvena organizacija poudarja,
šport ne gre zamenjavati za gibanje! In dobro
vemo, da se z rednim gibanjem doseže večji
pozitiven
učinek
na
naše
zdravje.
Metodologija je pri otrocih nekoliko
veljavnejša in rezultati za Slovenijo, kot tudi
druge države, so porazni. Le 61 % do 20 % naših
5- do 8-letnih otrok dosega minimalne norme
in le 5 % do 17 % 10- do 12-letnih otrokom, iz
največjih držav EU, to uspe. Tekom predavanja
bomo pokazali kako starost in spol vplivata na
količino gibanja ter podali nekaj dokazov o
pomenu gibanja za parametre zdravja otrok.
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Aktivni življenjski stil in prehrana
bolnikov, primer sladkorne bolezni tip I
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Prehrana vrhunskega športnika
dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
Kontakt: nkozjek@onko-i.si

Povzetek
Dobro izbrana prehrana nudi športniku
številne prednosti:
• Optimalen izkoristek treninga,
• Pospešeno regeneracijo med enotami
treninga in tekmovanji,
• Vzdrževanje zdravja in zmanjševanje rizika
poškodb,
• Vzdrževanje ustrezne telesne teže in
sestave telesa,
• Samozaupanje v lastne sposobnosti in
telesno pripravljenost,
• Stalnost v doseganju dobrih rezultatov,
• Uživanje v hrani ob socialnih dogodkih.
Ne glede na dokazane prednosti ustrezne
športne prehrane, številni športniki ne
uporabljajo ustreznih prehranskih strategij kot
dela treninga in zaščite svojega zdravja.
Najpogostejšo vzroki za slabo prehransko
podporo med vrhunskimi športniki so:
• Neznanje: o hrani, o hranilih, pripravi
hrane;
• Slabo ali zastarelo znanje športne
prehrane;
• Mišljenje, da se s prehranskimi dodatki
lahko nadomesti slabo osnovno prehrano
ali celo del treninga;
• Nekritično zaupanje industriji športne
prehrane, ki iz raznih interesov ponuja

•
•
•

športnikom številne in tudi slabo
preverjene prehranske izdelke;
Nezadostna gmotna sredstva;
Pogosta potovanja;
Hiter življenjski stil, v katerem se športniki
s prehrano ne utegnejo ukvarjati.

Boljšemu razumevanju zakaj je ustrezna
prehrana športnika tudi del treninga, je
namenjen priročnik za športno prehrano, ki ga
bom predstavila. V njem so zbrana osnovna
pravila športne prehrane, ki so del zadnjih
znanstvenih
spoznanj.
Namenjen
je
športnikom in tudi njihovim trenerjem za lažje
vgrajevanje prehranske podpore v proces
treninga in pomoč pri odločanju o tem kaj,
kdaj in kako naj športnik je in pije.
Napisan je na osnovi:
• Priporočil
zdravniške
komisije
mednarodnega olimpijskega komiteja (IOC
medical commission),
• Priporočil Avstralskega inštituta za šport
• Podiplomskega šolanja s področja klinične
športne prehrane pri IOC
• Priporočila ISSN (International Society of
sports nutrition) za športno prehrano
objavljena leta 2010.
Veliko informacij bo v priročniku podanih
večkrat in iz več zornih kotov. Izkoristite
ponavljanje informacij za lažjo vključitev
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znanja o prehranski podpori v razne treninške
situacije.
Ključna sporočila:
• Za uspeh v športu so potrebni talent,
motivacija in kakovosten trening. Vendar
samo to ni zadosti za zmago, še več, meja
med zmago in porazom je zelo majhna. Za
zmago so pomembni detajli. Med
najpomembnejše
spada
vsekakor
prehrana športnika. Z ustrezno hrano
vnašamo v telo energijo in tista hranila, ki
omogočajo
optimalen
trening
in
regeneracijo ter hkrati ščitijo njegovo
zdravje.
• Vsak telesni napor zahteva koordiniran
fiziološki odziv, ki vključuje povezavo med
sistemi, ki so odgovorni za povečanje
energetske presnove, preskrbo s kisikom
in substrati, ki omogočajo krčenje mišic,
odstranjevanje presnovkov in toplote ter
vzdrževanje tekočinskega in elektrolitnega
ravnovesja v organizmu. Hranila in
tekočine, ki jih v telo vnašamo s hrano
omogočajo optimalno izvedbo teh
procesov. Zato je smiselno osnovno
poznavanje presnovnih poti, da lahko
razumemo kako preko njih hranila vplivajo
na telesno zmogljivost in tako tudi na
športnikove uspehe in seveda njegovo
zdravje.
• Količina, sestava hrane in čas hranjenja
bistveno
vplivajo
na
športnikovo
zmogljivost, njegove športne rezultate in
na njegovo trenutno in kasnejše zdravje.
Zato je zelo pomembno, da športnik
razvije
dobre
prehranske
navade.
Kvalitetna osnovna prehrana in dobre
prehranske navade omogočajo športniku,
da lahko trenira bolj trdo, si hitreje
opomore od vadbe in bolje adaptira
treninški dražljaj. Riziko poškodb in
obolenj je manjši.

•

•

•

•

•

•

•

Prehrano mora športnik prilagoditi
presnovnim zahtevam posameznega
športa, obdobju treniranja pri določenem
športu, v obdobju regeneracije in pred ter
med tekmovanji.
Prehrana vrhunskega športnika naj bo
individualno načrtovana. Čudežne hrane,
ki bi zadostila vsem potrebam športnika ni!
Za je športnika pomembno, da v telo
vnese ustrezna hranila, ki pa se lahko
nahajajo v različnem viru hrane. To pa si
športnik lahko izbere glede na možnosti in
preference.
Še posebno pozornost pa moramo
posvetiti prehrani na poti na tekmovanja
in v času tekmovanj. Še tako dobro
športnikovo
pripravljenost
lahko
mimogrede pokvari slaba ali neustrezna
prehrana na poti na tekmovanje ali med
samim tekmovanjem.
Bistveni dejavnik za dobro telesno
zmogljivost in ohranitev zdravja je
zadosten vnos energije. Premajhen vnos
energije povzroča slabšo zmogljivost
športnika, pretiran vnos pa vodi v
kopičenje telesnega maščevja.
Ključen energetski vir so ogljikovi hidrati
ali sladkorji. Zato morajo športniki vedeti
katera hrana je dober vir ogljikovih
hidratov.
Beljakovine so pomembne predvsem za
obnovo telesa, telo jih lahko uporablja tudi
kot pomožen vir energije. Kvalitetna
mešana vsakodnevna prehrana praviloma
zadosti potrebam po beljakovinah pri
večini športov. Pravilno sestavljena
vegetarijanska
prehrana
zadošča
osnovnim potrebam po beljakovinah, za
kar pa je potrebno nekaj znanja.
Športnikova osnovna hrana naj bo
kakovostna. Mešana in polnovredna
prehrana športnika, ki zadosti energetskim
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•

in beljakovinskim potrebam športnika, bo
zadostila tudi njegovim potrebam po
mikrohranilih,
predvsem
vitaminih,
mineralih in antioksidantih. Prehrana naj
vsebuje zelenjavo, sadje, stročnice, žita (in
izdelke iz žit: kruh, testenine), pusto meso,
ribe, mleko in mlečne izdelke ter
kakovostna rastlinska olja. S prehranskimi
dodatki ne moremo nadomestiti kvalitetne
osnovne prehrane.
Vzdrževanje hidracije je prav tako
izjemnega pomena za športnikovo
zmogljivost. Še posebej je pomemben
vnos tekočine pred in po naporu (če je
možno tudi med) v vročem okolju.

Športniki, ki se zelo znojijo,
nadomeščajo tudi izgube soli.

naj
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Prehranska dopolnila za športnike – kaj je
znanstveno utemeljeno?
Eva Topole, dr. med.
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Kontakt: eva.topole@guest.arnes.si

Uvod

Skupine prehranskih dopolnil

Uravnotežen, energijsko zadosten ter
časovno dobro tempiran vnos makrohranil
(OH, proteini in maščobe) in zadostne količine
mikrohranil, glede na potrebe posameznega
športnika, predstavlja osnovo športne
prehrane. Žal se tudi pri vrhunskih športnikih
neredko pojavi problem že pri osnovnem
načelu vnosa hranil, tudi zaradi intenzivnih
tekmovalnih urnikov. Mnogi športniki v želji po
boljši telesni pripravljenosti in zmogljivosti
posegajo po prehranskih dopolnilih, ki
večinoma žal ne zadostijo svojim obljubam na
reklamnem
materialu.
Med
poplavo
prehranskih dopolnil, ki so na razpolago
sodobnemu športniku, je le peščica tistih, ki so
svoje učinke tudi znanstveno opravičila. Velik
problem merjenja učinkovitosti prehranskih
dodatkov nastane tudi že pri interpretaciji
rezultatov posameznih študij: ali je le
statistično pomembna razlika tista, ki
zagotavlja učinkovitost dopolnila, ali so
zadostne že manjše, sicer statistično
nesignifikantne razlike, ki se pri vrhunskih
športnikih merijo v stotinkah sekunde ali
milimetrih?

Nekatera prehranska dopolnila poleg
pravilno oblikovanega trenažnega procesa
dokazano in preizkušeno doprinesejo k
športnemu performansu. Le-ta imajo lahko
direkten učinek na performans (ergogena
prehranska dopolnila) ali pa športniku
pomagajo optimizirati prehranski vnos hranil
(npr. športni napitki, proteinski napitki, itd.).
Avstralski inštitut za šport (AIS) je
prehranska dopolnila za športnike razvrstil v 4
skupine, glede na znanstveno podprto
učinkovitost (Tabela 1). Podobno razdelitev z
manjšimi odstopanji najdemo tudi v
priporočilih za športno prehrano ISSN.
Skupina A: znanstveno utemeljena
učinkovitost uporabe v določenih stanjih
Skupina B: potrebne so nadaljnje
raziskave, ki bodo upravičile rutinsko uporabo
Skupina C: brez dokazanih ugodnih
učinkov
Skupina D: odsvetovani prehranski dodatki
ali visoko tveganje kontaminacije
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Tabela 1: Skupine prehranskih dopolnil po razdelitvi AIS
Kategorija
Skupina A
Uporabljajo se v
specifičnih
situacijah v športu.
Podprto z dokazi

Prehransko dopolnilo
Športni napitki
Športni geli
EEA (esencielne aminokisline)
Tekoči obroki
Sirotkini proteini
Športne ploščice
Nadomestki kalcija
Nadomestki železa

Kategorija
Skupina B
Potrebujejo nadaljnje
raziskave.

Probiotiki

Prehransko dopolnilo
B-alanin
NO
Anti-oksidanti C in E
Glicerol, Karnitin
HMB
Ribje olje
Quercetin
Probiotiki
Ostali polifenoli kot so antioksidanti in protivnetni
dodatki

Multivitamini in minerali
Vitamin D
Nadomestki elektrolitov
Kofein
Kreatin
Bikarbonat

Skupina C
Brez pomembnih
učinkov.

Riboza
Konecim Q10
Vitamini izven skupine A
Ginseng
Ostala zelišča (Cordyceps,
Rhodiola Rosea)
Glukozamin
Chromium pikolinat
Oksigenirana voda
Olja srednje dolgih MK
ZMA
Piruvat
Inozin

Skupina D
Prepovedani ali visoko
tveganje za
kontaminacijo.

Stimulants:
• Efedrin
• Strihnin
• Sibutramin
• Metilheksanamin
• Drugi rastlinski stimulansi

Prohormoni in spodbujevalci
hormonov

Glicerol, Kolostrum, Karnitin

Znanstveno podprta uporaba
prehranskih dopolnil
V skupino A oz. med učinkovita
prehranska dopolnila spadajo vsa prehranska
dopolnila, ki športniku pomagajo pri
optimizaciji predvsem zadostnega kaloričnega
in pravilno porazdeljenega vnosa makrohranil
in zadostne energije (predvsem ogljikovih
hidratov in proteinov), ki zagotavljajo
vzdrževanje telesne teže, obnovitev zalog
glikogena, regeneracijo tkiv in optimalno
delovanje imunskega sistema. Potrebe po
makro in mikro hranilih pri športnikih so zaradi
intenzivnih naporov in posledično zvišanega

metabolizma izredno povečane (tudi do 50
kcal/kg/dan).
Predvsem pri vrhunskih športnikih, z
vsakodnevnimi večurnimi treningi in napornim
tekmovalnim ritmom, se le-ta že skoraj
rutinsko priporočajo in je njihova uporaba
znanstveno podprta. Cilj teh prehranskih
dopolnil je predvsem zadoščanje prehranskih
potreb športnika po energiji, zadostnem
vnosu makrohranilih (predvsem OH in PR) in
hidraciji. Večina teh prehranskih dopolnil
vsebuje tudi že vitamine in minerale.
Obstajajo številni in raznoliki prehranski
dodatki:
• športni napitki (5-8% OH in 10 -15 mmol/L
Na, 3-5 mmol K),
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energijski geli (60-70% OH),
energijske ploščice,
proteinski in energijski napitki (15-20% PR,
50-70% OH, vitamini, minerali)

Poleg tega je hidracija (oz. voda)
dokazano ergogeno dopolnilo, saj izguba 2%
telesne teže v obliki dehidracije zmanjša
telesno zmogljivost. Za optimalni trenažni
stimulus se zaenkrat priporoča treniranje v
hidriranem stanju oz. evhidracija čim prej po
treningu. Dehidracija je tesno povezana s
količino izgube Na, zato je glavni cilj
rehidracijske strategije nadomeščanje Na (2).
• Rehidracijskie raztopine, ki vsebujejo
ogljikove hidrate in elektrolite (57-60
mmol/L Na, 10-20 mmol/l K) v različnih
razmerjih.
• Komercialni
športni
napitki
lahko
vsebujejo prenizko količino Na za
določene posameznike (meritev izgube Na
s potenjem)
Ob zgoraj naštetih poznamo še
prehranska dopolnila, ki so se na podlagi
kliničnih študij izkazala za učinkovita v
določenih okoliščinah in se ne priporočajo
rutinsko vsem športnikom. Nekatera izmed
njih, glede na študije direktno vplivajo na
izboljšanje telesne zmogljivosti ali učinkovitost
treninga. Druga so potrebna za vzdrževanje
optimalne funkcije različnih organskih
sistemov in imunskega sistema. Ponavadi je ob
odločitvi za predpis prehranskega dopolnila
potrebna prilagoditev osnovne prehranske
sheme športnika in dober nadzor nad
nadomeščanjem.
Železo: ima pomembno vlogo za normalno
delovanje številnih organskih sistemov
(možgani,
imunski
sistem,
mišice).
Pomanjkanje
železa
je
najpogostejša

prehranska
pomanjkljivost
pri
splošni
populaciji, kot tudi2 pri športnikih (predvsem
pomanjkanje zalog železa – znižan feritin in
število transferinskih receptorjev). Meja, ki
zahteva nadomeščanje, je odvisna od profila
športnika in individualnih značilnosti. Pri
koncentracijah feritina nižjih od 20 nmol/l se
priporoča nadomeščanje. Ob tem je potrebna
tudi prehranska intervencija.
Vitamin D: ima pomembno vlogo v
homeostazi kalcija in fosforja, ekspresiji genov
in celični rasti. Odkritje receptorjev za vitamin
D v večini tkiv indicira pomen vitamina D v
številnih procesih. Sedaj je znan tudi pomen
vitamina D za optimalno delovanje mišic
(Ceglia, 2009; Hamilton, 2010). Priporoča se
športnikom pri katerih potrdimo pomanjkanje
vitamina D (dvoranski športi, pomanjkanje
izpostavljenosti soncu), katerega meje pa še
niso jasno začrtane (najpogosteje pod 75
nmol/L). Priporoča se aktivna oblika D3.
Protokoli in odmerki nadomeščanja opisani v
literaturi se gibljejo v zelo širokem območju
(od 800 pa vse do 4000 mcg/dan).
Kalcij: je odgovoren za normalno
regulacijo tvorbe kostnine (99%) in mišične
kontrakcije (1%). Priporočen dnevni vnos za
odrasle v splošni populaciji je 1000 mcg/dan.
Visoke energijske potrebe, moten menstrualni
ciklus (female athlete tirad), povečano
znojenje lahko povečajo potrebe po vnosu.
Športniki, ki imajo povečano tveganje za
pomanjkanje
kalcija
in
nezadostno
mineralizacijo
kosti
–
stresni
zlomi
(nizkoenergijske diete, vegetarijanci, moten
menstrualni
ciklus,
malabsorpcija…)
potrebujejo
prehransko
intervencijo,
nadomeščanje kalcija in zadostne količine
vitamina D (poveča absorpcijo na 30-35%).
Dnevni odmerki do 1500 mcg, so povezani z
boljšo mineralizacijo kosti in zmanjšanjem
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tveganja za stresne zlome. Obstaja v dveh
oblikah (Ca citrat in Ca karbonat).
Kofein (1,3,7-trimethylxanthine) se v
naravni obliki pojavlja v listih in plodovih
številnih rastlin. Pojavlja pa se tudi v t.i.
brezalkoholnih napitkih ‘soft drinks’. Uživa ga
cca. 90% splošne populacije. Varen, če ga
uživamo v zmernih (4-6 mg/kg/dan) ali nizkih
(1,1 – 3,5 mg/kg) odmerkih. V zadnjem
desetletju so študije pokazale, da ima kofein
učinke že pri nižjih dozah (1-3 mg/kg), kot se je
priporočalo včasih (6mg/kg/dan), kar pomeni
manjše tveganje za stranske učinke. Zabeležili
so pojav platoja pri odmerkih > 3 mg/kg. Učinki
so individualni, zato je potrebno prilagoditi
protokol nadomeščanja z najmanjšim še
učinkovitim odmerkom za športnika in tip
športa. Izboljšana telesna zmogljivost je
predvsem posledica učinka kofeina na CŽS.
Uporaba se priporoča pri vztrajnostnih
športnikih (> 60 min), skupinskih športih,
kratkih visoko intervalnih športih (1-60 min).
Kreatin: se pojavlja v naravi in ga v velikih
količinah najdemo v skeletni mišici in
možganih, kot posledica prehranskega vnosa
(meso, ribe – 1-2g/dan) in endogene sinteze iz
aminokislin. Študije so pokazale nižjo vsebnost
kreatina v mišicah vegetarijancev. Najbolj
znana funkcija kreatina je regeneracija ATP
molekule, ki je pomembno gorivo pri zelo
kratkih (do 10s) visoko intenzivnih naporih.
Najbolje preučevana oblika je keratin
monohidrat. Druge oblike se niso izkazale za
bolj učinkovite. Priporoča se uporaba v
pripravljalnem obdobju (izgradnja mišične
mase) in uporaba pri intermitentnih visoko
intenzivnih športih. Protokoli so različni (hitri –
5 dni ali počasni – 4 tedne loading, vzdrževalni
odmerki ). Priporoča se sočasno uživanje
ogljikovih hidratov, ki pospešijo prevzem in
skladiščenje v mišici.

Bikarbonat (Na HCO3): zvišuje serumski
pH in s tem podaljša časovni interval do
zakisanja, s tem posledično slabša učinkovitost
mišic; priporoča se pri kratkih in ponavljajočih
se visoko intenzivnih dejavnostih, novejše
študije kažejo tudi na učinkovitost med
intervalnim treningom. V primerjavi s citratom
ima manj stranskih učinov. Najbolj enostavna
oblika je soda bikarbona. Zaenkrat ni
znanstvenih dokazov, ki bi podpirali uporabo
Na citrata. Priporoča se v odmerkih 0,3 mg/kg
(9). Priporoča se zaužitje 120-150 min pred
dogodkom skupaj z obrokom bogatim z OH
(10). Obstajajo tudi t.i. loading protokoli. Pri
ponavljajočih se odmerkih tvegamo večjo
pojavnost strankih učinkov (predvsem GIT).
Probiotiki:
Avstralska
študija
(L.fermentus) kaže na nižje število pojavnosti
okužb spodnjih dihal (8). Priporočajo se pri
športnikih, z znanimi gastrointestinalnimi
motnjami v času napornih tekmovanj.
Preventivno nadomeščanje je potrebno 14 dni
pred potovanjem, tekmovalnim obdobjem.
Multivitamini: so upravičeni, kadar pri
športniku pride do energijsko prenizkega ali
neraznovrstnega prehranjevanja (npr. dolga
potovanja, pri načrtni izgubi telesne teže ali pri
znižanem
kaloričnem
vnosu
zaradi
vzdrževanja telesne teže, športniki, ki ne
prenašajo določenih hranil, intenziven
tekmovalni urnik, ki onemogoča normalne
prehranske vzorce).
Številna
prehranska
dopolnila
se
priporočajo za ohranjanje zdravja in nimajo
znanih pravih ergogenih učinkov. Med njimi
multivitaminski pripravki, glutamin, ehinacea,
vitamin C in cink, za optimalno delovanje
imunskega sistema. Nekatere študije kažejo
tudi
na
učinkovitost
nadomeščanja
antioksidantov vitamina E, vitamina C, selena,
alfa –lipoične kisline in drugih antioksidantov,
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kot pomoč pri regeneraciji antioksidtivnih
spodobnosti. Priporoča se tudi nadomeščanje
omega 3 maščobnih kislin (DHA in EPA),
katerih vnos s prehrano je nemalokrat
nezadosten.
Za prehranska dopolnila iz skupine B (beta
alanin, nitrat, HMB, glycerol in druge) so
posamezne študije pokazale potencialen
učinek na telesno zmogljivost, vendar se
zaenkrat ne priporočajo za rutinsko uporabo
pri vrhunskih športnikih. Skupini C in D se
glede na priporočila odsvetujeta.

Zaključek
Uporaba prehranskih dopolnil, ob
izpolnjenih osnovnih pogojih ustrezne športne
prehrane, lahko doprinese predvsem k
izboljšanju procesa regeneracije, funkciji
imunskega sistema in tudi izboljšanju telesne
pripravljenosti.
Prehranska
dopolnila
(predvsem tista iz ergogene skupine) niso
nadomestilo za zadostno, uravnoteženo in
časovno ustrezno razporejeno prehrano
športnika. Ob uporabi dopolnil se je potrebno
zavedati, da je njihova neutemeljena in
prekomerna uporaba lahko povezana s
tveganji za zdravje in integriteto športnika, saj
s
vsakim
nepreverjenim
prehranskim
dodatkom lahko tvegajo nenamerno pozitiven
dopinški test (kar 20% testiranih proizvodov, ki
na deklaraciji niso navajali nedovoljenih
substanc, je bilo pri analizah pozitivnih).
Predvsem je potrebna previdnost pri uporabi
prehranskih dopolnil pri najstnikih mlajših od
18 let.

Literatura
1.

Burke LM: Clinical Sports Nutrition 2010.

2. van Loon LJC, Meeusen R: Limits of
Human Endurance. Nestlé Nutr Inst
Workshop Ser, vol 76, pp 25–372.
3. Kreider RB et al. ISSN exercise & sport
nutrition
review:
reaserch
&
recommendations;
Journal
of
International society of sports nutrition
2010, 7:7.
4. www.ausport.gov.au
5. Canell JJ, Hollis BW, Sorenson MB,
Anderson JJB: Athletic performance and
vitamin D. Med Sci Sporsts Exerc 2009;
41(5):1102 – 1110.
6. Tenforde AS, Sayres LC, Sainani KL,
Fredericson M: Evaluating the relationship
of calcium and vitamin D in the prevention
of stress fracture injuries in the young
athlete: a review of the literature. P M R.
2010; 2: 945-949
7. Jäger R, Purpura M, Shao A, Inoue T,
Kreider RB. Analysis of the efficacy, safety,
and regulatory status of novel forms of
creatine. Amino Acids. 2011; 40(5):1369-83
8. Carr AJ, Hopkins WG, Gore CJ. Effects of
acute
alkalosis
and
acidosis
on
performance: a meta-analysis. Sports Med.
2011a; 41(10):801-14
9. Carr AJ, Slater GJ, Gore CJ, Dawson B,
Burke LM. Effect of sodium bicarbonate
on [HCO3-], pH, and gastrointestinal
symptoms. Int J Sport Nutr Exerc Metab.
2011b 21(3):189-94
10. West NP Pyne DB Hopkins WG Jairath A,
Fricker PA, Eskesen DC, Cripps AW.,
Supplementation
with
Lactobacillus
fermentum VRI (PCC) reduces lower
respiratory illness in athletes and
moderates exercise-induced immune
perturbations. Nutrition Journal. 2011.

32

Prehrana pri telesni vadbi in bolnik:
športnik s kronično boleznijo
V.M.

Leta 1999 so mi diagnosticirali Chronovo
bolezen. V tistem času sem bil star 15 let ter
obiskoval srednjo šolo. Že od samega začetka
sem prejemal zdravniška opravičila od športne
vzgoje ter navodila glede omejitve fizične
aktivnosti. Teh navodil sem se dosledno držal
in sem tudi v prostem času skrbel za
minimalno aktivnost. Izogibal sem se
vsakršnega športa, kakor tudi dela okoli hiše
na deželi. Skozi srednjo šolo sem prejemal
kortikosteroidno, imunosupresivno in tudi
biološko terapijo. Na fakulteti sem prav tako
bil opravičen športne vzgoje.
Leta 2010 sem bil operiran zaradi
enterokutane fistule, zaradi česar so mi
oblikovali ileostomo. Po operaciji sem
ponovno dobil navodila o omejeni fizični
aktivnosti, z dodatnim pojasnilom, da se mi
odsvetuje oz. prepoveduje dvigovanje
kakršnegakoli tovora, težjega od 5 kg, do
konca življenja. Znova sem se navodil
dosledno držal in se izogibal vsem oblikam
športa. Leta 2011 so me ponovno operirali
zaradi evakuacije abscesa.
V vsem času od postavitve diagnoze do
prej omenjene operacije se je moja telesna
teža gibala med 45 in 53 kg, ob višini 170 cm.
Junija 2012 sem bil operiran zaradi
evakuacije subkutanega abscesa. Ob sami
operaciji sem bil podhranjen ter brez
odpornosti. Tako so mi čez nekaj dni
diagnosticirali pljučnico, plevralni izliv (cca. 3 l
tekočine) in sepso (na isti dan). V devetih dneh

po prvi operaciji sem bil zaradi različnih
zapletov operiran še trikrat. Po zadnji od
omenjenih operacij sem prejel 16-urno dihalno
podporo v umetni komi na CIT-u. Po dveh
dneh so me vrnili na oddelek abdominalne
kirurgije, kjer je sledil cca. 30-dnevni post, ki
me je dodatno izčrpal. Po približno 10 dneh so
mi vstavili abdominalni dren za postopno
evakuacijo abscesa. V času posta se praktično
nisem gibal. Po končanem postu sta sledili še
dve operaciji v roku enega meseca. Pri prvi
operaciji je šlo za resekcijo prizadetega dela
tankega črevesa, pri drugi pa za odstranitev
žolčnika zaradi vnetja. Približno 45 dni po
zadnji operaciji sem bil odpuščen v domačo
oskrbo.
Ves čas hospitalizacije se nisem zadostno
gibal, kar je za rezultat imelo izgubljanje že
tako skope mišične mase. Ob prvi operaciji
junija 2012 sem tehtal 45 kg, ob odpustu pa le
38 kg. Po odpustu sem se doma trudil pridobiti
na mišični masi (teži), a mi je v cca. mesecu dni
ni uspelo pridobiti praktično nič. Prav tako pa
tedenske kontrole krvi niso pokazale večjega
izboljšanja.
Oktobra 2012 sem pričel z zdravljenjem v
ambulanti
za
klinično
prehrano
na
Onkološkem inštitutu. Po sprejetju na oddelek
sem ob predpisani terapiji postopoma pričel z
vsakodnevno telovadbo. V začetku sem
dvigoval enokilogramske uteži. Prvi dan sem
uteži dvigoval od 1 do 2 minut, kar je odražalo
moje takratne zmožnosti oz. moč. V naslednjih
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dneh sem stopnjeval čas dvigovanja. Ob
dvigovanju uteži sem tudi začel delati počepe,
in sicer prvi dan 3, kasneje pa sem intenziteto
stopnjeval, kakor se je razvijala moja moč. Prvi
rezultati so bili vidni po 5 dneh, ko se je telesna
teža začela dvigovati med 400 in 600 g na dan.
Po 14 dneh sem se dovolj okrepil, da sem začel
z jutranjim tekom po bolnišničnem stopnišču
(stepping). Kakor ostale vaje sem tudi to
uvajal postopoma.
Tretji teden sem dobil vstavljeno vensko
valvulo in bil teden kasneje odpuščen v
domačo oskrbo. Dogovorili smo se tudi za
aplikacijo paranteralne prehrane na domu.
Doma sem z vajami nadaljeval, jih stopnjeval
ter dodajal nove.
Od odpusta do danes postopoma
pridobivam na mišični masi ter moči. Vaje

opravljam vsak dan, največkrat v večernih urah
pred spanjem, prav tako pa, ko je to le
mogoče, po kosilu zaspim za vsaj 30 minut, kar
dolgoročno tudi vpliva na počutje ter raven
energije. Kot primer lahko navedem le nekaj
vaj,
ki
jih
opravljam:
dvigujem
desetkilogramske uteži, poganjam sobno kolo
na najvišji jakosti 30 min, v eni seriji naredim 10
sklec na prstih, iz visečega položaja se brez
nihanja do 10 x dvignem v višino vratu, itd.
Vse vaje sem uvajal postopoma ter brez
prekomernega napora. Vaje sem izvajal (in jih
še vedno) le do točke utrujenosti. Telesa ne
izčrpavam, temveč ga le potisnem malenkost
čez
območje
udobja.
Od
uvedbe
pareneteralnega dohranjevanja in začetka
telesne vadbe sem pridobil več kot 10 kg suhe
puste mase.
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Povzetek
Prehranska dopolnila naj bi bila zelo
pomemben del prehrane rekreativnega
športnika. Pa so res? Seveda so, a po mojem
mnenju manj kot bi si kakšen prodajalec
prehranskih dopolnil želel. Ob pravilni in
uravnoteženi prehrani je naš cilj predvsem
zmanjšanje prehranskih dopolnil na najmanjšo
možno količino. To pomeni, da so prehranska
dopolnila v prehrani sodobnega rekreativnega
športnika zelo uporabna predvsem pred, med
in po vadbi, in sicer v smislu zagotovitve
pravilne sestave obroka glede na vadbo in
zadostitve kaloričnih potreb organizma. Z
vrhunskim športom se ukvarjam že 20 let, od
tega drugo polovico na rekreativnem nivoju, a
čudežev in čudežnih prehranskih dopolnil na
policah specializiranih trgovin še nisem videl.
Po izkušnjah ugotavljam, da je ogromno le teh
zgolj odlična marketinška poteza in bi jih lahko
brez težav stresli neposredno v odtok, učinek
na vadbo pa bi bil povsem enak kot da
potujejo še skozi naš organizem. Ali nam
povrhu tega še škodujejo presega moje znanje
in izkušnje. Torej v osnovi gre le za pravilno
kombinacijo sladkorjev, beljakovin, maščob in

vitaminov, pri tem pa je potrebno paziti tudi
na časovno komponento vnosa prehranskih
dopolnil, ki tudi po pričevanju stroke, ob
pravilni kombinaciji hranil, lahko odigra
mogoče celo najpomembnejšo vlogo.
V prispevku bom poskusil podati dejstva in
opisati metodo, ki je rezultat moje lastne
uporabe prehranskih dopolnil čez leta.
Poskusil bom biti čim bolj konkreten, hkrati
objektiven, predvsem pa bom poskušal ne
prestopiti meje stroke (razen tam, kjer bom
citiral znanje drugih za lažje razumevanje,
opp.). Sicer se moja stroka vrti okrog
energetskih in masnih bilanc, a na popolnoma
drugem področju, ki s prehrano rekreativnega
športnika nima veze. Ali pač malo?

Uvod
Takoj ko
začnemo
razmišljati o
prehranskih
dopolnilih
v
prehrani
rekreativnega športnika, se nam poraja kar
nekaj dvomov. Na eni strani nas mediji in
industrija športnih prehranskih dopolnil
hočeta prepričati o smiselnosti prehranskih
dopolnil in skoraj o njihovi nujnosti, vrhunski
športniki na drugi strani ne želijo razkriti svojih
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receptur, saj ne želijo izdati svoje čudežne
formule, ko pa pogledamo v literaturo, ki
objektivno govori o življenju tako vrhunskih
tekačev kot so Kenijci, vidimo da je njihova
prehrana ugali nič drugega kot koruzna
polenta in da največ uporabljajo le glukozo v
prahu, tisti s svetovnim slovesom pa mogoče
še vitaminske in mineralne dodatke, [8]. Torej,
ali sploh potrebujemo prehranska dopolnila v
življenju rekreativnega športnika? Lahko
pomagajo, ja!
Z rekreacijo se ukvarjamo ljudje, ki
največkrat nismo več v rosno mladih letih, prav
tako se ukvarjamo z različnimi tipi športov
(vzdržljivostni, povečanje moči in mišične
mase, itd.) in zaradi različnih vzrokov
(izboljšanje splošne fizične pripravljenosti,
izboljšanje rezultata, izguba telesne teže,
boljša splošna kondicija, boljši videz, itd.).
Poleg tega je težava sodobnega rekreativnega
športnika, da je preveč dejavnikov, ki imajo
zelo velik vpliv na splošno počutje in zdravje
ter posledično na odziv telesa na vadbo. Na
sliki 1 so prikazane tri najpomembnejše
komponente, ki bistveno vplivajo na končni
športni rezultat: vadba, regeneracija oz.
počitek in prehrana. Če bi te glavne
komponente, ki so odločilnega pomena pri
vadbi in imajo skoraj vse enako težo v
uspehu/neuspehu rekreativnega športnika,
razdrobili še na manjše enote, bi dobili izraze
kot so: stres, služba, časovna razpoložljivost,
dnevne obveznosti, družina, spanje, pijača,
hrana, sproščenost, itd. Torej veliko število
dejavnikov, ki jih je izjemno težko nadzirati.
V treh glavnih komponentah je tudi
prehrana in del te prehrane rekreativnega
športnika prevzemajo prehranska dopolnila.
Najpomembnejša
je
raznovrstnost
in
uravnoteženost prehrane v vsakdanjem
življenju in o tem ima stroka jasno izdelane
smernice, so pa v življenju rekreativca

pomembna tudi prehranska dopolnila, ki po
mojih izkušnjah delujejo predvsem v naslednjih
smereh:
• enostavnejše zagotavljanje zadostnega
kaloričnega vnosa;
• pomoč pri zagotavljanju ravnotežja v
prehrani (beljakovine-ogljikovi hidratimaščobe);
• enostavnejše
zagotavljanje
dodatnih
vitaminov in mineralov

Slika 1: Pomembnost treh glavnih komponent
pri dosegu boljšega rezultata
In kot posledica naštetega to pomeni zgolj
vzdrževanje
zdravja
skozi
optimalno
regeneracijo in nikakor neposredno izboljšanje
rezultatov. Izboljšanje rezultatov je vsekakor
posredno, saj se lahko zaradi boljšega zdravja
in dobre/pravilne regeneracije bolj intenzivno/
bolj pogosto/in dalj časa ukvarjamo s športom.
Ali je sploh potrebno posegati po
prehranskih dopolnilih je po mojem mnenju
odvisno od mnogoterih dejavnikov in verjetno
zapis matematične funkcije f = f (starost,
frekventnost vadbe, tip vadbe, namen vadbe,
intenzivnost vadbe, trajanje vadbe, itd.) za
potrditev/zavrnitev te trditve ne bi bil nič
presenetljivega. A po mojem mnenju se v veliki
meri odgovor na to vprašanje skriva v našem
dnevnem ritmu, časovni razpoložljivosti,
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številu vadbenih enot skozi dan in teden, v
številu obveznosti, ki jih imamo in agresivnosti
vadbe. Torej prehranska dopolnila nam lahko
nudijo neke vrste bližnjico in »berglo« pri
prehrani.
Ker nisem iz stoke je moja metoda plod
dolgoletnih izkušenj v športu. Najprej je bilo to
zelo profesionalno ukvarjanje s triatlonom,
nato je sčasoma to zamenjal amaterski oz.
rekreativni pristop, v zadnjem času pa se kot
svetovalec športnikom (nerad uporabljam
besedo trener, opp.) redno srečujem z enim in
istim izzivom rekreativnih športnikov: »Kako
uskladiti vse v življenju in kljub temu dosegati
boljše rezultate. Nemogoče? Sploh ne!«

Kratka zgodovina prehranskih
dopolnil v vzdržljivostnem
športu
Če se vrnemo nazaj v začetke prehranskih
dodatkov športnikov pridemo do banane, ki je
med
tekmovanji
še
danes
odlično
dopolnilo/hrana. Banana je bila odkrita v
Maleziji, nadalje transportirana v Indijo, kjer je
bila v zapisih budistov prvič omenjena 6
stoletij pred NŠ.

ko je študentska ekipa Gators iz Univerze
Florida zmagala Orange Bowl leta 1966 (angl.,
college football bowl game) so velike zasluge
pripisovali prav napitku, ki so ga razvili na
Univerzi Florida za namen preprečevanja
dehidracije. Tako se je rodil Gatorade, ki je
tako rekoč boter vseh elektrolitsko-ogljikovo
hidratnih pijač [6]. Energijska ploščica
Powerbar je bila razvita leta 1983 in je bila ena
izmed pionirjev. Čez 10 let pa je trg z
energijskimi ploščicami enostavno eksplodiral.
Ko so nato atleti dali signal industriji
prehranskih dodatkov, da po 20 km teka
konzumiranje energijske ploščice velikokrat ne
mine brez posledic (beri: razdražen želodec,
driska, opp.), se je pojavil GU gel, ki izhaja iz
Univerze Berkely kjer so razvili gel, ki je
vseboval pravo kombinacijo ogljikovih
hidratov z elektroliti, kar je bilo bistveno lažje
pogoltniti in prebaviti med tekmovanjem
(predhodnik GU gela pa je bil Leppinov
izdelek, ki se je kasneje začel imenovati
squeezy [2]). Ko sta Robert Portman in John
Ivy začela v sredini 90-ih raziskovati
glikogenske zaloge v mišicah po vadbi, sta
takoj uvidela, da sta na sledi nečesa velikega.
Odkrila sta, da je telo sposobno najbolje
uporabiti ogljikove hidrate in proteine znotraj
intervala 30 do 45 min po vadbi. Portman je bil
kasneje soustanovitelj PacificHealth podjetja
in Endurox R4 je bil eden izmed prehranskih
dopolnil, ki je temeljil na teh raziskavah [3].

Prehranska dopolnila
vzdržljivostnega rekreativnega
športnika
Slika 2: Nekateri
prehranskih dopolnil

pionirji

na

področju

Medtem, ko začetki elektrolitskih napitkov
z vsebnostjo ogljikovih hidratov segajo v 1966,

Ko
prebiramo
različno
strokovno
literaturo [1, 3, 4], kaj hitro vidimo, da je
zadeva dosti manj kompleksna kot smo mislili
po tem, ko smo zapustili prodajalno
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prehranskih dopolnil. Strnimo nekaj glavnih
ugotovitev in naštejmo nekaj glavnih
prehranskih dodatkov, katerim velja posvetiti
več pozornosti. Zanimivost, ki jo odkrijemo že
po bežnem listanju je, da delujejo sinergijsko in
pomagajo eden drugemu. Torej če užijemo
prava hranila, ob pravem času, glede na tip
treninga,
lahko
pričakujemo
boljšo
regeneracijo, hitrejšo obnovitev glikogenskih
zalog in boljšo rast mišic. In tako pridemo do
učinka prehranskih dopolnil, do njihovega
sekundarnega učinka.
Ogljikovi hidrati
So najpomembnejše hranilo, predvsem si
velja zapomniti njihov vpliv na sintezo
beljakovin. Zelo poenostavljeno rečeno:
ogljikovi hidrati (OH) so nujno potrebni za
učinkovito sintezo beljakovin (beri: rast mišic,
opp.) in zato je takoj po vadbi najbolje popiti
napitek z mešanico OH in beljakovin.
Dokazano je, da zaužitje beljakovin v
kombinaciji z OH pomeni 38 % hitrejšo sintezo
beljakovin [2].
Beljakovine
Tako kot ogljikovi hidrati pozitivno vplivajo
na sintezo beljakovin, je vpliv vzajemen, in
tako beljakovine pripomorejo k boljši
absorpciji ogljikovih hidratov in zato k hitrejši
zapolnitvi glikogenskih zalog. Dokazano je, da
dodatek beljakovin k ogljikovim hidratom v
prehranskem dopolnilu po vadbi povzroči od
40 % do 100 % hitrejšo zapolnitev glikogenskih
zalog v prvih urah po vadbi [2].
Aminokisline
Aminokisline, ki imajo glede na strokovno
in znanstveno literaturo smiselnost kot
prehranski dodatek v prehrani rekreativca so
glutamin, BCAA in arginin [2-5]. Arginin
pomaga tvoriti druge aminokisline, poleg tega

je odličen stimulator inzulina in ima
pomemben vpliv v metabolizmu OH. O
pomembnosti glutamina in njegovih odlikah si
lahko preberemo v doktorski disertaciji Dr.
Rotovnik Kozjekove [5]. Je aminokislina, ki je v
največji meri zastopana v krvi in mišičnih
celicah in odločilno pripomore pri hitrejši
sintezi beljakovin, preprečuje prekomerno
razgradnjo beljakovin, pozitivno vpliva v
metabolizmu OH in pozitivno vpliva na imunski
sistem.
Torej
morebiti
ena
izmed
pomembnejših
prehranskih
dopolnil
rekreativnega športnika [1-4]. BCAA ali
kombinacija leucina, valina in izoleucina ima
prav tako dokazano pozitiven učinek v
metabolizmu OH in pri sintezi beljakovin [4].
Ostala dopolnila
Med dopolnila, ki imajo dober učinek
spadata še kreatin in kofein. Kreatin je sicer bil
zelo popularen v 90-ih in še to med šprinterji in
športniki, ki so želeli povečati moč. A pozitivni
učinki na regeneracijo so dokazani ob majhnih
količinah kreatina (2,5-5 g) pomešanih skupaj z
OH v regeneracijskem napitku tudi pri
vzdržljivostnih športnikih [2]. Pri kofeinu
dokazanih učinkov na moč ni in prav tako ni
dokazano, da bi lahko vplival na razgradnjo
maščob, je pa dokazano stimulans, ki delujejo
poživljajoče in pripomore k znižanju percepcije
napora [3, 4, 10].
Vitamini
Vitamini in minerali služijo kot podpora
večini osnovnih procesov v telesu (imunski,
hormonski in živčni) in morajo biti v telo
vneseni s hrano, saj telo ni sposobno
proizvodnje le-teh [4]. Vitami in minerali
veljajo za osnovne gradnike in jih z
raznovrstno prehrano in z dodatkom
multivitaminskega prehranska dopolnila na
dnevni ravni brez težav vnesemo zadostno
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količino [3]. Pri zelo intenzivni vadbi ali
dolgotrajni vadbi dalj časa stroka priporoča
večji vnos antioksidantov (C, in E vitamin), ki
pripomorejo k zmanjševanju prostih radikalov
nastalih z vadbo [3].
Vsekakor je še kup prehranskih dopolnil, ki
znajo biti v prihodnosti zanimiva tudi za
rekreativnega športnika, a veliko jih potrebuje
obširne znanstvene raziskave, da bi
podkrepili/ovrgli
njihove
učinke.
Najpomembnejša ostajajo ogljikovi hidrati in
beljakovine, velja si pa zapomniti, da večina
deluje v sinergiji ali kot aktivatorji drugih, zato
jih je najbolje uživati skupaj. A predhodno
vedno preverite ali obstajajo študije, ki
dokazujejo delovanje prehranskega dopolnila
in najpomembnejše ali je dopolnilo varno.

Osnovna ideja oz. metoda
Vsekakor
pred
uporabo
različnih
prehranskih dopolnil svetujem konzultacije s
specialistom
za
prehrano
športnikov,
dietetikom, s katerim najprej naredite osnovni
pregled vašega jedilnika, nato skozi analizo
identificirate vaše potrebe, šele na koncu se
lahko pogovarjate o prehranskih dopolnilih.
Prehranska dopolnila, katerih dobra stran je,
da jih imamo lahko ves čas s seboj v
nahrbtniku, pisarni, avtu, nam enostavno
omogočajo preživetje življenjskega tempa in

olajšajo pot pri uresničevanju naših športnih
ciljev, ob vsem stresu znotraj vsakdana.
Dietetik pa nam mora vsake toliko časa (po
mojem mnenju potrebujemo njegov pregled
stanja in nasvet vsakih nekaj mesecev, opp.)
zopet nastaviti ''smer vožnje''. Seveda je
odvisno nato od nas, kako bomo vsa
priporočila spravili v življenje in postavili lasten
sistem, ki od nas ne zahteva 100 % miselnega
angažmaja (saj nimamo časa, se spomnite,
opp.).
Razmišljanje zgolj o prehrani, se mi nikoli
ni izkazalo za pravi pristop. Vedno je na
zadeve potrebno pogledati nekoliko širše,
torej upoštevati vadbeni proces, v katerem
delu leta smo, kaj so naši tekmovalni cilji, v
kakšni življenjski situaciji smo, kakšne so naše
vsakodnevne obveznosti, itd. Na koncu te
analize hitro pridemo do dveh zaključkov:
pomanjkanje časa in velika mera stresa na
dnevni ravni. In če smo še v določenem
življenjskem obdobju (majhni otroci, bolni
starši, itd.) je vpliv stresa prisoten prav vsak
dan, ne samo znotraj delovnega tedna. V to pa
želimo preplesti še vadbo, s katero želimo
doseči pozitivne učinke na našo fizično
pripravljenost. Moja metoda, ki sem jo
izkustveno postavljal kar nekaj časa (in še
vedno jo prilagajam, opp.), temelji na
razdelitvi leta glede na vsebnost stresa. Če za
nazorno predstavo uporabljamo barve,
pridemo do tabele, ki skriva dosti koristnih
informacij (Tabela 1).

Tabela 1: Primer razdelitve koledarskega leta glede na vsebnost stresa v vsakdanu.
OKT

NOV

DEC

JAN

*štiri stopenjska lestvica
max

min

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP
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Glede na tabelo 1 nadalje načrtujemo
potek celotne športne sezone, umestitev
tekmovanj in prehrane. Tudi vsebnost
prehranskih dodatkov do določene mere
korelira s tabelo 1, saj v obdobjih povišane
prisotnosti stresa in manjše časovne
razpoložljivosti prav prehranska dopolnila
velikokrat pomenijo nadomestek obroka in/ali
večino obrokov pred/med/po glede na vadbo.
Glede na barve, lahko naredimo določene
zaključke
• Konec sezone novembra in decembra, ko bi
morali počivati imamo najvišjo stopnjo
stresa; v obdobju povišanega stresa ni
priporočljivo dodajati prevelike količine
strukturirane vadbe. Kljub temu, da vadba
ni v centru pozornosti, vsekakor ne
pozabite, da je v tem obdobju prehrana
mogoče še pomembnejša, da boste
kasneje lahko začeli s strukturirano vadbo.
Seveda je možno v tem obdobju narediti
ogromno, ki nam bo koristilo kasneje v
predtekmovalnem in tekmovalnem delu
sezone in se tiče regeneracije, obnavljanja

•

•

moči, gibljivosti in specifične vadbe.
Ogromno pa lahko postorimo na področju
načrtovanja prehrane in prehranskih
dopolnil, ki mora biti popolnoma
avtomatizirana do začetka strukturirane
vadbe (pripravljalno obdobje, opp.).
Z resno usmerjeno in strukturirano vadbo
lahko začnemo v februarju z nekaj
premora v marcu. V tem delu sezone mora
biti prehrana na visokem prioritetnem
mestu, ideja pa mora biti postavljena v
prejšnjem obdobju. Tudi vsebnost
prehranskih dopolnil je povečana (primer
uporabe je v tabeli 2) predvsem v času
okoli vadbe.
V mojem primeru (tabela 1) že 3 leta
ugotavljam, da je najprimernejši del
umestitve tekmovanj (govorimo o
tekmovanjih z najvišjo prioriteto) znotraj
koledarskega leta v avgustu in septembru,
ko se po daljšem obdobju nižje vsebnosti
stresa in bolj kontrolirane vadbe,
regeneracije in tudi prehrane, telo najbolje
odzove na visoko stresno vadbo.

Tabela 2: Moj primer umestitve prehranskih dopolnil pred, med, po vadbi in kasneje
Pred (10 min pred in med)
enostavni OH z dodatkom
antioksidantov (C in E) v obliki
napitka

Po (znotraj 45 min po vadbi)
mešanica enostavni OH –
beljakovine (whey), glutamin, BCAA
in antioksidanti v obliki trde hrane ali
napitka

Ker je govoriti na načelni ravni mogoče še
najlažje, podajam svoj primer, kot primer
povprečnega dneva rekreativnega športnika z
družino (2 mala otroka), s srednjo vsebnostjo
stresa na delovnem mestu in pri ostalih
obveznostih, v poletnem času in z visoko
intenzivno vadbo v trajanju 1.5h med dnevom
(Tabela 3). Moje razmišljanje o prehranskih
dopolnilih bo vedno širše kot si bi mogoče
želeli, saj če pogledamo tri glavne
komponente, ki dajejo dober športni rezultat
na sliki 1, so prehranska dopolnila le del večje

Kasneje (2h po vadbi)
beljakovinski (whey + casein) obrok
z glutaminom, BCAA, in
antioksidanti v obliki trde hrane in
napitka

slike in jih moramo zato v ta mozaik pravilno
umestiti. V tabeli 3 so z odebeljeno označeni
primeri vnosa hrane, dodatno označeni pa so
obroki, kjer so lahko zastopana prehranska
dopolnila. Seveda se jih da nadomestiti z
običajno hrano, a zaradi enostavnosti v
takšnih primerih posegam po prehranskih
dopolnilih.
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Tabela 3: Primer dneva s stališča prehrane, prehranskih dopolnil, vadbe in ostalih obveznosti
Čas v dnevu
6.00
7.00
7.00
8.00–12.00
10.00
12.00–13.30
13.30
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00

Aktivnost/Prehrana/Počitek
vstajanje
zajtrk
multivitaminski dodatek*
sedeče/stoječe delo
energijska ploščica z večjo vsebnostjo OH*/banana/sadje
glavna vadba (prehranska dopolnila-tabela 2)*
po vadbi (prehranska dopolnila-tabela 2)*
kasneje (prehranska dopolnila-tabela 2)*
pozno kosilo z družino (zmeren obrok)
30 min vadbe (regeneracijska/gibljivost/moč)
večerja
prigrizek po večerji (bazira na beljakovinah)
spanje

Za lažje razumevanje pomembnosti in
uporabe prehranskih dopolnil v prehrani
rekreativnega
športnika,
sem
moja
najpogosteje
uporabljena
prehranska
dopolnila zbral v tabeli 4 in dodal, glede na
izkušnje, osnovne informacije. Prehranska
dopolnila so navedena po mojem prioritetnem

seznamu. Dodan je čas uporabe glede na
vadbo (pred, med, po, kasneje), čas uporabe
glede na čas v letu (prehodno, pripravljalno,
tekmovalno),
enostavnost
uporabe
(enostavna, težavna) in ceno (poceni, draga).

Tabela 4: Najpogosteje uporabljena prehranska dopolnila v mojem primeru: prioriteta, način in
čas uporabe, uporaba glede na čas v letu, cena in enostavnost uporabe
Prioriteta

3

Prehransko dopolnilo
OH napitek z dodatkom BCAA,
antioksidanti, whey beljakovinami
Regeneracijski napitek z vsebnostjo
whey beljakovin, glutamina in
BCAA
glutamin1,3

4

antioksidanti (C, E vitamin)1,2

5

kreatin1

6

multivitaminski dodatek



7

BCAA1,2

, 

1
2

Čas / vadbo



Obdobje
pripravljalno
tekmovalno

Enostavnost

Cena







pripravljalno
tekmovalno



, 



vso leto
pripravljalno
tekmovalno
pripravljalno
tekmovalno
vso leto
pripravljalno
tekmovalno













, 


1

velikokrat dodan že v regeneracijski napitek
velikokrat dodan že v prehransko dopolnilo za med vadbo
3
priporočljiv dodaten vnos
2

Legenda k tabeli 4
 … dosti prej (pri multivitaminskem dodatku to pomeni zjutraj, opp)
 … pred vadbo
 … med vadbo
 … po vadbi
 … dosti kasneje
 … negativno oz. ne
 … pritrdilno oz. da







, 
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Torej v prehrani rekreativnega športnika
se največ prehranskih dopolnil znajde v
predtekmovalnem in tekmovalnem obdobju, a
še to je iz tabele 4 razvidno, da gre zgolj za
majhno število dopolnil. V obdobju med
sezonami (prehodno obdobje) je naš cilj
obnova
organizma,
povečanje
moči,
povečanje gibljivosti, itd., vadba pa ni
dolgotrajna in izčrpljujoča, zato se potrudimo,
da z običajno prehrano nadomestimo vse
potrebe telesa. Vadbe je tudi na tedenski ravni
manj in zato je logistično lažje. V
predtekmovalnem in tekmovalnem obdobju
vadba zelo stresno vpliva na telo in je obnova
telesa pomembnejša predvsem zaradi
tekmovanj, poleg tega pridemo s številom
vadbenih enot na tedenski ravni do nekega
maksimalnega števila, ki ga naša časovna
razpoložljivost še dovoljuje, takrat pa so
prehranska dopolnila že skoraj nujnost.
Seveda je velikokrat prav enostavnost
uporabe tista, ki odloča ali bomo določeno
prehransko dopolnilo tudi uporabili, saj
dopolnilo, ki je pakirano v 3 kg embalaži zelo
težko prenašamo v nahrbtniku, da bi ga
uporabili tam in predvsem v tistem trenutku,
ko je to res koristno. Nekatera se zelo slabo
zmešajo s katero koli tekočino (BCAA) in so
zato še težje uporabna (seveda idealni scenarij
je imeti električni mešalec, zmrznjeno sadje in
vse lepo pripraviti, a to žal ni realnost
vzdržljivostnega rekreativnega športnika,
opp.). Rešitev je vsakodnevno načrtovanje ne
samo jutrišnje vadbe, ampak tudi prehranske
podpore ob vadbi. Na tržišču se v zadnjem
času velikokrat pojavljajo cenovno dostopne
energijske ploščice različnih sestav, ki lahko
odigrajo zelo
pomembno
vlogo pri
nadomeščanju obrokov, ko so le ti nujno
potrebni.

Nekaj za burkanje domišljije in
razmislek: 10 največjih mitov o športni
prehrani, [7]
Spodnjih 10 trditev, ki sem jih našel na
spletu, zelo jasno priča o mitih, s katerimi se
dejansko srečujemo rekreativni športniki vsak
dan in na katere lahko v vseh 10 primerih
odgovorimo z NE!
1. Uživanje enostavnih sladkorjev je slabo;
2. Obstaja optimalno ravnotežje makro
hranil;
3. »Carbo loading« je nujen pred tekmovanji;
4. Vnos tekočin mora biti tako intenziven, da
se v popolni meri prepreči dehidracija;
5. Večji vnos maščob bo povečal vašo
vzdržljivost;
6. Mišični krči so posledica dehidracije;
7. Vsi športni napitki so enaki;
8. Vsi vzdržljivostni športniki pojedo dovolj
ogljikovih hidratov;
9. Vzdržljivostni športniki lahko pojedo
praktično vse;
10. Prehranska dopolnila so nujno potrebna
za dosego dobrih rezultatov.
Seveda vsaka izmed teh trditev ima tudi
ustrezno razlago, a to presega ta prispevek,
sigurno pa spada v kategorijo prehrane
rekreativnega vzdržljivostnega športnika, saj
smo prav mi tisti, ki ves čas nekaj izumljamo in
poskušamo nove recepture v želji izboljšanja
športnega dosežka.

Osebno: priporočila
Zaradi
nepravilne
prehrane
in
neupoštevanja popolnoma osnovnih načel
zdrave prehrane športnika , posledično slabe
regeneracije, ki je bila posledica tudi preintenzivne vadbe z veliko premalo počitka,
sem v zadnjih 20 letih aktivnega ukvarjanja s

42
triatlonom
(od
profesionalnega
do
rekreativnega pristopa) imel že kar nekaj
zdravstvenih težav zaradi neravnovesja treh
glavnih komponent prikazanih na sliki 1:
slabokrvnost
in
celo
anemičnost,
pretreniranost
in
sindrom
kronične
utrujenosti, hormonsko neravnovesje, nizko
raven testosterona, ki je v razmerju do
kortizola zelo dober pokazatelj sposobnosti
regeneracije telesa [9], in podhranjenost, kljub
dejstvu, da mi masa telesa ni padala,
nasprotno še nekoliko se mi je povečala.
Dober izraz, ki sem ga bil deležen
velikokrat je: »Tvoje telo pač ne more delati na
prazno.« Ves čas moram imeti vsaj malo poln
rezervoar (beri: nekaj hrane mora biti na
razpolago
v
prebavnem
traktu
za
zagotavljanje energije, opp.). Zaradi tega
poskušam preprečiti, da bi telo ostalo brez
potrebnih hranil in padlo laično rečeno v režim
stresnega delovanja. Torej kaj narediti:
mogoče bolj kot kaj in koliko pojesti je
pomembno kdaj pojesti. Če navedem samo
nekaj mojih »must do« rekreativnega
športnika
1. Nikoli ne vadite na prazen želodec;
2. Jejte 2-3h pred vadbo lahek obrok z
enostavnimi OH;
3. Ostanite dobro hidrirani čez dan;
4. Takoj po vadbi poskrbite za hidracijo in
pojejte nekaj v prve ½ ure po vadbi;
5. Če vam uspe v prvih 2/3 dneva pojejte
večino dnevnega vnosa hrane;
6. Pazite na neko »normalno« porazdelitev
hranil;
7. Jejte v manjših obrokih preko dneva.
Rekli boste nič novega, pa saj sem vam
rekel da ni čudežnih formul in bližnjic preko
prehranskih dopolnil. No, vseeno pa lahko
pomagajo v korakih 1, 2, 3, 4 in 7. Pomagajte si

s prehranskimi dopolnili, a zmanjšate jih na
najmanjšo možno količino.

Zaključki
Dober primer ravnotežja med življenjem in
športom sem zasledil v članku, ki je govoril o
primarnih in sekundarnih skupinah hrane. V
primarno skupino spadajo odnosi, kariera,
mentalna in fizična aktivnost, v sekundarno
skupino pa vse kar rekreativni športnik da v
usta. Torej potrebujemo tako primarna kot
sekundarna hranila in velja si zapomniti, da je
prehrana le del tega, prehranska dopolnila še
ustrezno manjši. Torej poskušajte rezerve in
možnosti nadgradnje vašega pristopa v
procesu vadbe, regeneracije in prehrane
poiskati čim širše.
Ogromno pa se seveda skriva v samem
procesu vadbe, kombinaciji različnih vadbenih
dražljajev v različnih situacijah, kontinuiteti in v
naši sposobnosti ustaviti se, ko je stresa na
telo enostavno preveč. A to odpira že kar
nekaj novih tem, kar pa presega okvire tega
prispevka.
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Prehranske navade rekreativnih tekačev
v Sloveniji
dr. Branko Škof
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana
Kontakt: branko.skof@fsp.uni-lj.si

Povzetek
Zdrava prehrana in pravilen način
prehranjevanja nista pomembna le zaradi
ohranjanja zdravja in vitalnosti, temveč
tekačem pomagata tudi k večji športni/tekaški
učinkovitosti.
Namen študije je ugotoviti, v kakšni meri
slovenski tekači upoštevajo splošna načela
zdrave prehrane in kako poznajo in upoštevajo
specifične
zakonitosti
prehranjevanja.
Zanimalo nas je tudi, ali se prehranjevalne
navade razlikujejo med spoloma in kako se (če
se) spreminjajo skozi športni razvoj
posameznega rekreativnega tekača.
Za potrebe študije je bil izdelan vprašalnik
»Življenje, trening in zdravstveno stanje
tekačev«, ki je vseboval 9 vsebinskih sklopov –
med njimi tudi sklop vprašanj o prehranskih
navadah tekačev. Anketni vprašalnik je bil
pripravljen v elektronski obliki in posredovan
na 5700 elektronskih naslovov slovenskih
tekačev
preko
informacijske
baze
Organizacijskega
odbora
Ljubljanskega
maratona v letu 2010. Anketo je v 21 dneh
izpolnilo 1323 oseb – 50,3 % žensk in 49,7 %
moških. Povprečna starost anketiranih
tekačev je 37,8 ± 10,9 let. Anketirane tekačice
so v povprečju visoke 166,9 ± 5,8 cm, tehtajo

61,8 ± 8 kg in imajo ITM 22,2 ± 2,7. Tekači imajo
38 let in so v povprečju visoki 179,9 ± 9,7 cm,
tehtajo 79,2 ± 9,7 kg, njihov ITM pa je 24,4 ±
2,5.
Ugotavljali smo (i) tip prehranjevanja,
(ii) rednost prehranjevanja, (iii) pomembnost
posameznih živil v prehrani, (iv) pogostost
uživanja različnih prehranskih dodatkov,
(v) vnos tekočine ter (vi) hidracijo telesa pred,
med in po športni vadbi in prisotnost
regeneracijskega obroka po vadbi.
Podatki so bili obdelani s statističnim
paketom SPSS 18.0. Izračunana je bila osnovna
statistika ter frekvenčna porazdelitev za
spremenljivke.
Razlike med različnimi kategorijami smo
testirali s χ2 testom ali s t-testom za neodvisne
vzorce. Vsi testi hipotez so bili opravljeni na
stopnji tveganja α = 5 %.

Najpomembnejša spoznanja
90 % tekačic in 96 % tekačev uživa
raznovrstno hrano in le 4 % vprašanih tekačev
in 10 % tekačic se je opredelilo za vegetarijance
ali vegane.
Dve tretjini vprašanih tekačev dnevno
zaužije 3 oz. 4 obroke, četrtina pa 5 ali 6.
Tekačice zaužijejo več obrokov (Χ2 = 0,006)
kot moški, bolje trenirani tekači bolj pazijo
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(Χ2 = 0,062) na redno prehranjevanje
(pogostnost obrokov) kot manj trenirani
posamezniki.
Poznavanje in v vsakdanjem življenju tudi
izvajanje zakonitosti zdrave prehrane je pri
tekačih na visokem nivoju. Zavest o zdravi
prehrani raste s starostjo, ob tem pa je le-ta pri
ženskah značilno večja kot pri moških.
54,7 % anketiranih tekačev posega po
prehranskih dodatkih. Najpogosteje po
multivitaminskih tabletah (30,2 %), magneziju

(26,1 %), vitaminu C (15,4 %), maščobah ω-3
(14,1 %), kalciju (12,2 %) in železu (10,3 %).
Slovenski
tekači
dnevno
zaužijejo
povprečno 1,4 l tekočine. Tisti, ki se
udeležujejo tekaških tekmovanj, pa popijejo
dnevno še 0,3 l tekočine več.
Na osnovi rezultatov lahko zaključimo, da
je osveščenost slovenskih tekačev o zdravi
prehrani in načinu prehranjevanja precej
velika.
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Prehranska podpora vztrajnostnega
športnika je lahko primerljiva s
prehransko podporo kronično obolelega
Matej Svetec, dr. med.
Kontakt: svetec.matej@gmail.com

Kaj počne zdrav človek, ki kljub zaužitju
več kot 14.000 kcal na dan v 10 dneh izgubi 4
kg puste telesne mase? Tak človek ima tipično
nizek delež telesne maščobe (6–9 %), poseduje
visok maksimalni prevzem kisika, razpolaga z
dobro aerobno kapaciteto in ima močno
muskulaturo spodnjih okončin. Tak človek je
med svojim vztrajnostnim početjem močno
odvisen od oksidativnega razpada ogljikovih
hidratov in maščob za energijo, s svojo dobro
aerobno kapaciteto preko daljših časovnih
obdobij
pa
minimalizira
prekomerno
produkcijo laktata. Govorimo o kolesarju na
vztrajnostni dirki čez Ameriko, ki za zmago
preživi na kolesu 22 ur/dan in prekolesari 5.000
km v manj kot 10 dneh.
Kakor
pred
pričetkom
športne
vztrajnostne preizkušnje tudi pred pojavom
kroničnega ali malignega obolenja posameznik
nikakor ne more imeti dovolj nutritivne
rezerve za premagovanje ovir do želenega
cilja. Ne glede na to, ali se je za izčrpavanje
organizma odločil sam (šport) ali pa se je v
katabolnem stanju znašel zaradi spleta
naključnih okoliščin (bolezen), na poti do
zmage ali ozdravitve igra pomembno vlogo
nutritivna in psihična podpora. Pri tem se
zanašamo na znanstveno potrjena dejstva in
na pridobljene izkušnje. Pogosto smo v danih

okoliščinah oziroma ekstremnih razmerah
prisiljeni v iznajdljivost, s katero pa v prvi vrsti
posamezniku ne smemo škoditi. Skrbeti za
pravilno hidracijo, nadomeščanje elektrolitov,
vnos živil in prehranskih dopolnil ter ob tem
paziti na zdravje (brez bolezni in poškodbe) bi
bilo lahko, če bi veljali za vse ljudi matematični
izračuni iz knjig, pa žal temu ni tako. Kaj hitro
se lahko primerijo napake, povezane s
prekomerno
hidracijo,
nekonsistentnim
nadomeščanjem elektrolitov, neustrezno
količino ali sestavo živil, kar vodi v različne
bolezni in poškodbe, katerih posledica je lahko
odstop iz dirke ali kronično obolenje ali celo
smrt.
Obstajajo znani principi sestavljanja
prilagojenega jedilnika za vztrajnostne
športnike ali kronične bolnike, vendar pa je
njihov vnos pogosto vse prej kot enostaven.
Kako se je treba prilagajati športniku, ki mu s
hranjenjem ob 22-urni športni aktivnosti na
dan želimo vnesti dovolj hranil? Kaj hitro
pridemo do spoznanja, da vztrajnostni
športnik izčrpava svoj organizem, kot težka
bolezen izčrpava organizem bolnika. V iskanju
rešitev vztrajamo pri ustreznih živilih v
zadostnih količinah (ogljikovi hidrati, maščobe,
beljakovine, vitamini, minerali, kovine v
sledovih, izvlečki iz zelišč in živil ...), ki jih je
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potrebno vnašati čez cel dan ves čas trajanja
dirke ali bolezni, sestava obroka mora biti
glede na osebne karakteristike in težavnost
razmer ter del dneva prilagojena (konsistenca
in količina). Pogosto kljub vsem strokovnim
prijemom in sodelovanju vztrajnostnega
športnika ali kroničnega bolnika katabolnih
procesov v organizmu ne moremo v celoti
preprečiti.
Temeljita
priprava
na
projekt
ultrakolesarja, vestno beleženje sprotnega
dogajanja med dirko in uporaba Pavlovega
refleksa (namesto zvončka je lahko v pomoč
sladka kapsula) so mi omogočili strokovni
nadzor nad športnikom in dosego želenega
cilja. Ali lahko ta znanja uporabimo tudi pri
kroničnih ali onkoloških bolnikih?
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Obesity and the pathogenesis of chronic
diseases
dr. Rocco Barazzoni, dr.med.
Kontakt: barazzon@units.it

Abstract
The prevalence of overweight and obesity
is dramatically increasing throughout the
world. Obesity is a risk factor for several
chronic
diseases
including
metabolic
syndrome and type 2 diabetes, cancer, chronic
heart and kidney failure. Obesity-associated
metabolic and nutritional abnormalities,
including
oxidative
stress,
systemic
inflammation and insulin resistance, are likely
involved in this pathogenetic role. Chronic
disease may further independently enhance

metabolic
derangements,
thereby
contributing to high long-term risk of muscle
loss and malnutrition. Probably due, at least in
part, to the negative prognostic impact of
malnutrition, obesity has also been
paradoxically described as a positive
modulator of outcome in chronic disease
patient populations. The complex impact of
obesity on chronic disease, patient nutritional
state and outcome will be discussed in the
current presentation. Potential nutritional
treatment approaches will be also outlined.
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Patofiziologija debelosti – osnovni
mehanizmi
prof. dr. Zoran Grubič, dr. med.
Inštitut za patološko fiziologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Zaloška 4, 1000 Ljubljana
Kontakt: Zoran.Grubic@mf.uni-lj.si

Povzetek
Življenje v razvitejših, industrializiranih
okoljih, je pripeljalo do t. i. »epidemiološke
tranzicije«, za katero je značilna prevalenca
patoloških stanj, ki jih sicer ne najdemo ne v
manj razvitih, neindustrializiranih okoljih, ne
pri živalih v divjini. Med temi stanji je najbolj
razširjena debelost.
V fizikalno-kemičnem smislu je mehanizem
nastanka debelosti preprost. Gre za porušeno
ravnotežje med vnosom in porabo kalorij v
organizmu v prid vnosa. Brez vnosa kalorij v
vsakem primeru in torej ne glede na genetske
in ostale okoljske dejavnike pride do hujšanja.
Prav zaradi enostavnosti načina, kako izgubiti
telesno maso, se poraja vprašanje, zakaj je
debelost kot patološko stanje tako vztrajna in
odporna na razne terapevtske posege.
Odgovor je seveda v kompleksnosti
mehanizmov, ki pri tako visoko razvitih
organizmih, kot je človeški, uravnavajo vnos in
porabo kalorij.
Ko imamo pri živih organizmih opraviti s
patološkimi stanji, se vedno vprašamo, ali
obstajajo že v samem organizmu obrambni
mehanizmi, ki skušajo motnjo odpraviti ali jo
preprečiti. V preteklosti je veljalo, da se
debelost razvije ravno zato, ker se skozi

evolucijski razvoj niso razvili mehanizmi, ki bi
branili človeka pred prekomernim kopičenjem
energetskih zalog, saj je energetskih virov
večino časa, v katerem se je razvijal človeški
organizem, primanjkovalo. Odkritje leptina in z
njim povezane homeostatske zanke, ki
uravnava vnos kalorij glede na napolnjenost
maščobnih zalog, je to mnenje spremenilo.
Danes velja, da obrambni mehanizmi proti
debelosti v sesalskih organizmih obstajajo, a
se ti lahko zavrejo prek poti in mehanizmov, ki
vodijo do ugodja, ki ga prinaša uživanje hrane.
Debelost lahko torej primerjamo z esencialno
hipertenzijo, kjer se visok krvni tlak vzpostavi
zaradi preboja obrambnih mehanizmov proti
povišanju tlaka.
Vnos kalorij uravnavajo kratkoročni in
dolgoročni mehanizmi. Med prve sodita lakota
in sitost. Na sitost lahko sicer gledamo tudi kot
na obrambo pred prevelikim vnosom kalorij, a
je njen fiziološki pomen tudi v tem, da s
prekinitvijo
vnašanja
hrane
omogoči
prebavnim in presnovnim mehanizmom čas, ki
je potreben za ustrezno procesiranje že
zaužite hrane. Občutek sitosti sproži
kombinacija mehanoreceptivnih signalov, ki jih
sproži raztegnitev želodčne stene in
signaliziranja prek peptidnih dejavnikov, ki jih
izločajo enteroendokrine celice v prebavnem
traktu. K sitostnim peptidom uvrščamo
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holecistokinin, glukagonu podoben peptid-1,
oksintomodulin, peptid YY, apolipoprotein AIV in enterostatin. Klasični predstavnik te
skupine je holecistokinin. Ob blokadi njegovih
signalov se poveča količina obroka, ki je
potrebna za ustvarjanje občutka sitosti. Tako
za mehanoreceptivno kot tudi za signaliziranje
prek peptidov velja, da jih v ustrezne centre v
osrednjem živčevju prenašajo predvsem prek
obeh poti vzdražena vagusova aferentna
vlakna, čeravno lahko nekateri peptidi delujejo
na CŽS tudi neposredno.
Ko gre za dolgoročne mehanizme
uravnavanja vnosa kalorij, so v ospredju
raziskovalnega zanimanja signalne poti, prek
katerih proži svoje učinke prej omenjeni leptin.
Izloča se iz maščevja in njegova raven v krvi
raste z napolnjenostjo adipocitov s trigliceridi.
Prek svojih receptorjev v hipotalamičnih jedrih,
predvsem v arkuatnem jedru, proži vedenjske
učinke, ki zmanjšujejo vnos in povečujejo
porabo kalorij. Hranjenje uravnavata dve
populaciji
nevronov.
Prvi
izražajo
proopiomelanokortin (nevroni POMC) in
izločajo peptide, kot je alfa – MSH (melanocite
stimulirajoči hormon), in ki so močno
anoreksogeni (zmanjšajo ješčnost). Vzbujata
jih tako leptin kot tudi inzulin. Ta
melanokortinska signalna pot velja za glavno
fiziološko obrambo pred prekomernim
kaloričnim vnosom. V neposredni bližini
nevronov POMC se nahajajo nevroni, ki
izražajo nevropeptid Y (NPY) in agouti-sorodni
(ang. related) peptid (AgRP), njihov učinek pa
je oreksogen (spodbujajo ješčnost oziroma
vnos kalorij). Delovanje obeh skupin nevronov
je povezano in uravnavano v recipročnem
smislu; nevroni NPY/AgRP inhibirajo delovanje
nevronov POMC, rezultat tega medsebojnega
učinkovanja pa se prek projekcij teh skupin
nevronov prenaša tudi v področja možganov,
ki so odgovorna za doživljanja v smislu

nagrada-kazen in za motiviranost za vnašanje
hrane, kar je nekakšna nadgradnja prej
omenjenih
mehanizmov
uravnavanja
hranjenja. Po današnjih spoznanjih prav na tej
ravni prihaja do sprememb, ki onemogočajo
normalno delovanje leptinske povratne zanke
in ki posledično vodijo v debelost.
Pojem nagrada (ang. reward) je v tem
kontekstu opredeljen kot proces, v katerem
specifični okoljski dejavniki okrepijo določene
vedenjske mehanizme. Tako so poskusi na
glodalcih pokazali, da ponudba običajne hrane
ne vodi k debelosti in da torej leptinski
obrambni mehanizem proti debelosti v takih
razmerah deluje, če pa je bila glodalcem
ponujena za njih izrazito okusna hrana, so bili
pripravljeni prenesti tudi kaznovalne dražljaje
(vročina, električni šoki), da so prišli do nje, in
pojavila se je debelost. Okoljski dejavnik, ki pri
človeku izrazito spodbuja hranjenje v smislu
poti do nagrade, je vse večja ponudba izrazito
okusnih
in
privlačnih
visokokaloričnih
prehrambenih proizvodov, ki jih ponuja in
agresivno reklamira prehrambena industrija.
Študije so pokazale, da taka hrana izrazito
povečuje kalorični obseg obroka. Na
patofiziološki ravni je pri tem pomembno, da
so v določenih predelih osrednjega živčevja
signalne poti, ki so povezane s pojavom
nagrade, ki jo prinaša hranjenje, povezane s
prej omenjenimi potmi in mehanizmi, ki
uravnavajo energijsko homeostazo. Številna
možganska področja, predvsem področja
limbičnega sistema in še posebej hipotalamus,
so udeležena tako pri uravnavanju vnosa
kalorij kot tudi pri ustvarjanju nagrade. V
nevrokemičnem smislu je pri tem posebej
pomembno dopaminergično signaliziranje in
signaliziranje prek opiatnih peptidov pa tudi
endokanabinoidov. Pri tem je za motivacijski
učinek v smislu »želje po hranjenju«
odgovornejše dopaminsko signaliziranje,
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medtem ko naj bi bili za hedonistično
doživljanje okusnosti hrane pomembnejši
opiatni peptidi. Nova odkritja v patofiziološko
shemo razvoja debelosti vnašajo še druge
dejavnike, kot so provnetni citokini in razni
rastni dejavniki. Poudarjajo se tudi dejavniki v
zgodnjih življenskih obdobjih, genetsko ozadje
na raznih ravneh in izpostavljenost škodljivim
kemikalijam. Iz podrobnejšega poznavanja
vseh naštetih mehanizmov, ki so v svojih
podrobnostih sicer zelo zapleteni, si v
prihodnosti obetajo tudi učinkovitejše možosti
pri zdravljenju debelosti.

3.

4.

5.

Literatura
1.

Berthoud HR. The neurobiology of food
intake in an obesogenic environment. Proc
Nutr Soc. 2012; 71(4): 478-487.
2. Dietrich MO, Horvath TL. Limitations in
anti-obesity drug development: the critical

6.

role of hunger-promoting neurons. Nat
Rev Drug Discov. 2012; 11(9): 675-691.
Frias AE, Grove KL Obesity: a
transgenerational problem linked to
nutrition during pregnancy. Semin Reprod
Med. 2012 ;30(6):472-478.
Guyenet SJ, Schwartz MW. Regulation of
Food Intake, Energy Balance, and Body Fat
Mass: Implications for the Pathogenesis
and Treatment of Obesity. J Clin
Endocrinol Metab 2012; 97(3): 745-755.
Lubrano C, Genovesi G, Specchia P,
Costantini D, Mariani S, Petrangeli E, Lenzi
A, Gnessi L Obesity and metabolic
comorbidities: environmental diseases?
Oxid Med Cell Longev. 2013;2013:64067382.
Thaler JP, Schwartz MW. Minireview:
Inflammation and Obesity Pathogenesis:
The
Hypothalamus
Heats
Up.
Endocrinology. 2010 September; 151(9):
4109–4115.

52

Determinante debelosti
Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. med.
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Kontakt: mojca.gabrijelcic@ivz-rs.si

Javno zdravje je v zadnjih desetletjih
izpostavilo debelost kot enega ključnih
javnozdravstvenih problemov 21. stoletja. Tudi
Slovenija ni izjema, saj je prekomerno težkih
približno polovica moških in tretjina žensk,
debelih pa 17 % moških in 14 % žensk, pri
otrocih pa je prekomerno telesno težkih že
skoraj tretjina dečkov in dobra četrtina deklic.
Projekcije kažejo, da se bo ob nadaljevanju
današnjih trendov stanje v naši državi še
slabšalo, še posebej na področju otroške
debelosti.
Klasični medicinski odgovor na razloge za
naraščanje debelosti in njeno odpravljanje je
na biološki ravni dokaj preprost. Telesna teža
posameznika je izraz ravnovesja med
energijskim vnosom in energijsko porabo,
ključni problem sodobnega človeka pa je
bistveno premajhna dnevna telesna dejavnost
na eni strani in prevelik energijski vnos na
drugi (za namene tega prispevka genetski
dejavniki ne bodo posebej izpostavljeni).
Predstavljeni medicinski pogled je relativno
ozek, saj imajo nezdravo prehranjevanje in
posledični prekomerna telesna teža in
debelost tudi družbene vzroke in družbene
posledice. Resnejša vprašanja o družbenih
vzrokih debelosti si je javno zdravje začelo
zastavljati šele v zadnjih desetletjih, vključno z
definiranjem posledic, merjenih v obliki
obolevnosti in umrljivosti ter izraženih v obliki
bremen posameznih bolezni, predvsem

neposrednih in posrednih stroškov ter
stroškov izgubljenih priložnosti.
Debelost ni preprost, ampak kompleksen
problem, na katerega vplivajo tako individualni
kot družbeni dejavniki, od tega je vpliv drugih
značilno pomembnejši od vpliva prvih.
Javnozdravstvni ukrepi v shemi Dahlgrena in
Whiteheadove (1991), ki jih lahko apliciramo
tudi na problematiko debelosti in debelilnega
(obbesitogenega) okolja, so podlaga za
oblikovanje zunanjega obroča splošnih
socialno-ekonomskih, kulturnih in okoljskih
pogojev, ki določajo vsakdanje življenje
posameznikov. Družbene determinante, ki
vplivajo na razvoj debelosti, so med drugimi
trženje nezdravih živil otrokom, dostopnost in
dosegljivost zdravih prehranskih izbir, vključno
z reformuliranimi proizvodi prehranske
industrije (izdelki z manj soli, maščob,
dodanega sladkorja, manjše porcije živil in
podobno) ter sadje in zelenjavo, možnost
razvoja kratkih prehranskih verig, možnost
urejanja družbene prehrane v vrtcih, šolah in
delovnih organizacijah, dostopne možnosti za
varno transportno gibanje za otroke in
odrasle, urbanistično planiranje, ki omogoča
vsem dostopne prostočasne aktivnosti, pouk
telesne vzgoje kot obvezen del šolskega
kurikula na vseh stopnjah izobraževanja,
možnosti različne obdavčitve živil in
proizvodov za prostočasne dejavnosti in
podobno.
Pogoji
delovnega
okolja,
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izobraževalnega sistema, bivalnih razmer,
zagotavljanja virov živil in drugih za življenje
nujnih dobrin ter dejavnost zdravstvenega
varstva lahko na različne socialno-ekonomske
sloje prebivalstva vplivajo različno. Zato so
javnozdravstveni ukrepi pripravljeni načeloma
tako, da posameznikom, ki imajo slabši
socialno-ekonomski položaj in nižje stopnje
izobrazbe – najpomembnejši determinanti tudi
za razvoj debelosti, ali so kako drugače
prikrajšani, odtehtajo in uravnovesijo ter
dolgoročno
zmanjšujejo
tovrstne
prikrajšanosti, s tem pa prispevajo k povečanju
kvalitete življenja vseh prebivalcev in k
zmanjševanju nepravičnih neenakosti med
ljudmi.
Poleg klasičnih prehranskih determinant in
determinant telesne dejavnosti za zdravje ter

vplivov duševnega zdravja na razvoj debelosti
na individualni ravni se danes vedno bolj
raziskujejo tudi možni vplivi spanja na pojav
debelosti. Prekratko obdobje spanja v 24h se
povezuje s povečano telesno težo pri otrocih.
Povezavo
pojasnjuje
predvsem
delež
maščobne mase v telesu in deloma vrednosti
insulina, povezavo z endokrinimi mehanizmi
pa še raziskujejo. Danes je torej znano, da
manj spanja povečuje index telesne mase
predvsem
zaradi
povečanega
deleža
maščobne mase, intenzivno pa se raziskuje,
katero tkivo oziroma presnovni ali hormonski
mehanizem se najbolj odziva na pomanjkanje
spanja in vpliva na zdravstvene izide. Poleg
napreprostejše behavioristične hipoteze se
tako raziskujejo še inzulinska, kortizolna,
leptinska in grelinska hipoteza.

54

Ali je debelost slovenski nacionalni
problem?
izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič, univ. dipl. inž., Jožica Maučec Zakotnik
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Kontakt: cirila.hlastan@ivz-rs.si

Uvod
Svetovna zdravstvena organizacija je že
leta 1997 debelost uvrstila med bolezni, v 21.
stoletju pa ta predstavlja enega največjih
izzivov javnega zdravja v svetu. Pojavnost
debelosti se je od leta 1980 v več evropskih
državah celo potrojila in v vseh še vedno raste,
posebno med otroki. Debelost je kronična
presnovna bolezen, za katero je značilno
čezmerno kopičenje maščevja v telesu;
povzročajo jo psihološki, socialni in genetski
dejavniki. Grobo populacijsko merilo za
debelost je indeks telesne mase (ITM > 30).
Debelost tudi v Sloveniji postaja velik
javnozdravstveni problem, ki zmanjšuje
dolžino in kakovost življenja s pojavom
različnih obolenj. Debelost je povezana s
povečanim tveganjem za nastanek sladkorne
bolezni tipa 2, različnih vrst raka, z nastankom
hipertenzije ter boleznimi srca in žilja. Prav
tako predstavlja dejavnik tveganja za nastanek
jetrnih
bolezni,
ortopedskih
zapletov,
dermatoloških sprememb, nevroloških in
hormonskih motenj ter psihosocialnih
posledic. Debelost po podatkih Svetovne
zdravstvene organizacije porablja 2–8 %
sredstev zdravstvenega sistema in povzroči od
10 do 13 % smrti v različnih območjih evropske

regije. Čezmerna hranjenost in debelost
naraščata v vseh evropskih državah. Na osnovi
rezultatov različnih raziskav v različnih
časovnih obdobjih ugotavljamo, da imajo zelo
visok delež debelih ljudi v Veliki Britaniji, Litvi,
Latviji, v Grčiji, na Madžarskem, Poljskem,
Malti in na Hrvaškem (slika 1).
Na prehranjevanje in stanje hranjenosti
imajo pomemben vpliv fiziološki, psihološki,
ekonomski in socialni dejavniki. Glavni vzrok
debelosti in čezmerne hranjenosti je
neravnovesje med energijskim vnosom in
porabo. Povečuje se vnos energijsko goste
hrane, ki je bogata z maščobami, s soljo,
sladkorji ter osiromašena z vitamini, minerali in
z drugimi esencialnimi snovmi. Hkrati
opažamo zmanjšano telesno dejavnost zaradi
sedeče narave dela, spremenjenih oblik
transporta in večje urbanizacije. Spremembe v
prehranskih vzorcih in telesni dejavnosti so
pogosto posledica okoljskih in socialnih
sprememb, povezanih z razvojem in s
pomanjkanjem podpornih politik na področju
zdravja, kmetijstva, transporta, urbanega
načrtovanja,
okolja,
predelave
hrane,
distribucije, trženja in izobraževanja. V
povezavi z debelostjo je močno prisoten
socialno-ekonomski vidik, o čemer poročajo
številne evropske države. Največ debelosti je
prisotne prav med revnimi in slabše
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izobraženimi. Socialno-ekonomske neenakosti
v povezavi z debelostjo se kažejo v različnih
prehranjevalnih navadah med družbenimi sloji
in drugih tveganih vedenjih (npr. telesna

nedejavnost), kar največkrat vodi tudi do
neenakosti v zdravju.

ITM > 30 (v %)
Grčija 2004
Malta 2006/07
Poljska 2000/01
Francija 2006/07
Finska 2008
Latvija 2006
Estonija 2008
Portugalska 2003/05
Bolgarija 2004
Švedska 2009
Avstrija 2007
Norveška 2008/09
Italija 2005
Švica 2007

8,6
8,2

12,9
12,4
12,3
12,0
11,4
11,0
10,8
10,0
10,0
9,8

18,0
17,7
16,9
16,2
15,7
15,6
15,6
15,1
14,4
14,3
14,2

20,7
19,7

22,7
22,5
22,3

Slika 1: Delež debelosti pri odraslih prebivalcih nekaterih evropskih držav z letom nacionalne
raziskave
Vir: World Health Organisation, Global Database on Body Mass Index

Čezmerna hranjenost in debelost
pri slovenskih otrocih in
mladostnikih
Poseben problem predstavlja naraščanje
debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni pri
mlajših starostnih skupinah, kar se odraža
kasneje na zmanjšani kakovosti življenja
aktivne populacije. Prav tako debelost
predstavlja precejšnje ekonomsko breme za
državo. Debelost med otroci v Sloveniji
narašča. Podatki, zbrani v okviru WHO COSI
iniciative, kažejo, da so slovenski sedemletniki
med bolj ogroženimi zaradi debelosti v

primerjavi z vrstniki iz držav Evropske Unije
(slika 2).
Po podatkih Fakultete za šport in
podatkovne baze SLOFIT, ki vsako leto zajame
več kot 95 % vseh slovenskih osnovnošolk in
osnovnošolcev, so na Fakulteti za šport
analizirali trend sprememb prehranjenosti
slovenskih osnovnošolk in osnovnošolcev v
več kot tridesetih letih. Analiza podatkov
telesne mase in višine dečkov, starosti med 7
in 18 let, iz športno vzgojnega kartona,
opravljena za obdobje od leta 1991 do 2006, je
pokazala kar 40 % porast čezmerne mase, ki je
najizrazitejši v skupini dečkov, kar pomeni, da
se je delež čezmerno težkih dečkov v tem
obdobju povečal s 13,5 % na 18,8 %, delež
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debelih pa se je povečal z 2,8 % na 6,1 %
(presečne točke WHO standarda). Takšen

trend, sicer z manjšo hitrostjo, opažamo tudi
do leta 2012.
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Slika 2: Prevalenca čezmerne telesne mase in debelosti pri sedemletnikih v izbranih DČ EU
(2007/08), v %
Vir: Wijnhoven TMA et al., WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative 2008: weight, height and body
mass index in 6-9-year-old children, Pediatric Obesity 2012

Čezmerna hranjenost in debelost
pri odraslih prebivalcih Slovenije
Z analizo trendov raziskav »Z zdravjem
povezan vedenjski slog 2001 – 2004 – 2008 –
2012« smo ugotovili, da se delež anketirancev
z ITM < 25 skozi leta raziskave ne spreminja,
zmanjšuje pa se delež čezmerno hranjenih in
povečuje delež debelih med odraslimi
prebivalci Slovenije, in sicer predvsem na
račun porasta debelosti pri moških (slika 3).
Ugotavljamo visok delež (okoli 40 %)
čezmerno hranjenih (ITM 25–29,9), ki se od
leta 2001 do leta 2008 ni značilno spremenil, v
letu 2012 pa opažamo zmanjšanje deleža
čezmerno hranjenih preiskovancev pri obeh
spolih. Delež čezmerno hranjenih in debelih je
višji v starejši starostni skupini (55–64 let) in je
višji pri moških kot pri ženskah.
Slika 3 prikazuje delež čezmerno hranjenih
in debelih glede na spol in leto raziskave.

Rezultati kažejo, da je delež čezmerno
hranjenih višji pri moških kot pri ženskah.
Opažamo statistično značilen upad deleža
čezmerno hranjenih moških (p < 0,0005) in
značilno (p < 0,0005) naraščanje deleža
moških z ITM > 30 za približno enak odstotek,
kar nakazuje, da se del moškega prebivalstva v
zadnjih letih premika iz skupine čezmerno
hranjenih med debele.
V letu 2004 se je delež debelosti v
primerjavi z letom 2001 rahlo znižal, vendar se
je v letu 2008 in 2012 spet povečal, predvsem
zaradi naraščanja debelosti pri moških. Delež
debelih in trend naraščanja je pomembno višji
pri moških (v letu 2001 16,2 %, v letu 2008 18,4
%, v letu 2012 20,7 %), pri ženskah ostaja v vseh
letih raziskav približno enak (v letu 2001 13,8 %,
v letu 2008 13,9 %, v letu 2012 14,0 %).
Neenakosti z vidika čezmernega hranjenja
opažamo glede na izobrazbo, kjer je delež
čezmerno hranjenih najvišji pri anketirancih z
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osnovno in s poklicno šolo ter se z višanjem
izobrazbe zmanjšuje v vseh letih anketiranja.
Prav tako opažamo neenakosti z vidika
debelosti glede na izobrazbo, kjer je delež

debelih anketirancev najvišji pri osebah z
najnižjo stopnjo izobrazbe (osnovna šola) in se
z višanjem izobrazbe zmanjšuje, in to v vseh
letih anketiranja.

Slika 3: Delež čezmerno hranjenih in debelih anketirancev, po spolu, 2001 – 2004 – 2008 – 2012
Vir: Trendi raziskav »Z zdravjem povezan vedenjski slog 2001 – 2004 – 2008 – 2012«, CINDI, IVZ

Možni pristopi zmanjševanja
debelosti
Za izboljšanje prehranjevalnih in gibalnih
navad prebivalcev Slovenije je ključnega
pomena zagotovitev za zdravje naklonjenih

javnih politik s sistemskimi ukrepi, ki bodo
omogočale
dostopnost
do
zdravega
prehranjevanja in zdravega življenjskega sloga
vsem prebivalcem Slovenije, tudi socialno
šibkim. Zdrave izbire morajo postati lažje
dostopne izbire, sicer težko pričakujemo, da

58
bodo socialno šibki posegali po zdravih živilih
in se zdravo prehranjevali. K temu lahko
ustrezno prispeva uvedba učinkovite davčne
politike na področju živil/hrane (npr. večje
obdavčenje
energijsko
bogatih
živil),
dostopnost bolj zdravih izbir na trgu in
prepoved oglaševanja nezdravih živil/hrane.
Pomembni so tudi sistemski ukrepi in
programi ter podporna okolja za spodbujanje
in promocijo zdrave prehrane in telesne
dejavnosti. Dodatno so poleg sistemskih
ukrepov, ki bodo omogočali večjo dostopnost
do zdrave hrane, zdravega prehranjevanja in
več telesne dejavnosti vsem skupinam
prebivalcev, pomembni tudi ustrezni programi
in aktivnosti za ozaveščanje, informiranje in za
izobraževanje prebivalstva o zdravem načinu
prehranjevanja, redni telesni dejavnosti,
preprečevanju debelosti od rane mladosti
naprej in o zdravem hujšanju, kadar se pojavi
debelost.
Učinkovitejše obvladovanje naraščajočega
problema
debelosti
zahteva
celostni,
medresorni in interdisciplinarni pristop ter
vzpostavitev podpornih okolij za spodbujanje
in zagotavljanje zdravega življenjskega sloga
celotne populacije. Učinkovit pristop zahteva
sistemske ukrepe dejansko vseh resorjev,
preusmeritev zdravstvenega sistema v
preprečevanje
bolezni
in
usmerjeno
sodelovanje
prehranskih
strokovnjakov,
profesorjev športne vzgoje, kineziologov,
fizioterapevtov,
strokovnjakov
javnega
zdravja,
pridelovalcev
hrane,
živilskopredelovalne industrije ter medijev.
Ustrezno izobraževanje in promocijo zdravega
načina življenja je treba vključiti v formalno in
neformalno izobraževanje.
Pomemben
mejnik
v
zgodovini
prehranjevanja
prebivalcev
Slovenije
predstavlja prva nacionalna prehranska
politika: Resolucija o nacionalnem programu

prehranske politike 2005–2010, ki je bila leta
2005 sprejeta v Državnem zboru Republike
Slovenije in je plod medresorskega in
interdisciplinarnega
dela
ter
številnih
usklajevanj ministrstev, stroke in nevladnih
organizacij. V letu 2007 je bila sprejeta
Strategija Vlade RS na področju telesne
dejavnosti za krepitev zdravja v obdobju od
2007 do 2012, ki je bila pripravljena na osnovi
številnih raziskav, ki kažejo na nezadostno
telesno dejavnost vseh skupin prebivalcev
Slovenije. Dokument vsebuje predloge
aktivnosti in ukrepov, ki so predvidene za
izvajanje na nacionalni ravni in lokalnih ravneh
in so usmerjene k stimulaciji prebivalcev k
redni vsakodnevni telesni dejavnosti. Od leta
2001 poteka v Sloveniji Nacionalni program
primarne preventive srčno-žilnih bolezni na
primarni ravni zdravstvenega
varstva,
katerega namen je aktivni nadzor nad
zdravjem
ljudi,
zgodnje
odkrivanje
visokoogroženih za razvoj bolezni srca in ožilja
ter
ustrezno
ukrepanje,
vključno
s
svetovanjem
za
preprečevanje
in
obvladovanje
dejavnikov
tveganja
ter
spremembo življenjskega sloga in podpornimi,
strukturiranimi
delavnicami
za
zdravo
hujšanje.

Zaključek
Debelost je slovenski nacionalni problem.
Vzpostavitev ustreznih pogojev za zdrave
odločitve in zdrav način življenja vseh
populacijskih skupin je predpogoj za
zmanjševanje
naraščajočega
problema
debelosti. Šele ob ustreznih pogojih je lahko
posameznik odgovoren za lastno zdravje z
ustreznim načinom življenja.
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Povzetek
Hitrost rasti pogostnosti čezmerne
prehranjenosti in debelosti se v večini razvitih
držav upočasnjuje. Raven, ki sta ju dosegli, pa
je izrazito previsoka. Tako predstavlja debelost
in njeni zapleti eno največjih nevarnosti za
povečanje obolevnosti in umrljivosti v
prihodnosti. V Sloveniji se je pogostnost
čezmerne prehranjenosti in debelosti v letih
od 2001 do 2009 stabilizirala pri 5-letnikih,
medtem, ko se je dodatno povečala pri 15letnikih.
Čezmerno prehranjeni/debeli otroci imajo
povečano tveganje za debelost v odraslosti.
Tudi pri otrocih in predvsem pri mladostnikih
pa se že pojavljajo tudi zapleti debelosti.
Debelost v otroškem obdobju je po nekaterih
virih neodvisni kazalec za zaplete debelosti pri
odraslih, kot so sladkorna bolezen tipa 2,
kardiovaskularni zapleti in nekatere vrste raka.
Zgodnja opredelitev vzrokov čezmerne
prehranjenosti in debelosti je zato izrednega
pomena. Monogenske in sindromske oblike
debelosti so redke in povezane s pomembnimi
dodatnimi zdravstvenimi težavami. Tudi
hormonske motnje so redek vzrok in so
povezane z zastojem rasti, za razliko od

navadne debelosti, ki je pogosto povezana s
pospešeno hitrostjo rasti oz. visoko rastjo.
Čezmerni kalorični vnos in telesna nedejavnost
sta tako najpomembnejša vzroka čezmerne
prehranjenosti in debelosti v tem obdobju. Ob
tem je treba upoštevati tudi nagnjenost k
debelosti, ki je dedno (poligensko) in
vedenjsko (družina, okolica) pogojena.
Vedno več je poročil o zapletih čezmerne
prehranjenosti in debelosti pri otrocih in
predvsem pri mladostnikih. Inzulinska
rezistenca predstavlja pomemben skupni
imenovalec zapletom v sklopu metabolnega
sindroma. Opredelili smo jo kar pri tretjini
slovenski predpubertetnih debelih otrok in
polovici debelih mladostnikov. Ob stopnji
debelosti imata pomembno vlogo pri razvoju
tega zapleta tudi vzorec kopičenja maščevja
(visceralna debelost) in dedna nagnjenost. Ob
komponentah metabolnega sindroma se pri
otrocih in mladostnikih pojavljajo tudi drugi
zapleti npr. na dihalih, gibalnem sistemu,
reproduktivnem sistemu itn.
Možnosti zdravljenja debelosti in zapletov
so pri otrocih in mladostnikih trenutno
relativno omejene. Ker pa je vedno bolj očitno,
da sta zgodnja prepoznava in zdravljenje
debelosti in zapletov izrednega pomena, se
vedno več strategij, ki se že uporabljajo tudi
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pri odraslih, uporablja tudi v tej starostni
skupini. Razvijajo se tudi novi koncepti
zdravljenja,
specifični
za
otroke
in

mladostnike, kjer smo še posebej pozorni, da
je zdravljenje sicer učinkovito, a tudi zelo
varno.
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Abstract
Life expectancy and survival throughout
mankind history was and remains dependent
upon ability to cope with harmful stimuli.
Human
body
itself
developed
very
sophisticated defense mechanisms, which
however are primarily based on rather
primitive
responses
like
inflamation,
neurohormonal and sympathetic nervous
system activation. Vital for all processes is the
energy, which is derived from fat, proteins,
and carbohydrates. Throughout centuries, the
mankind perceived the body size in various
ways. Until recently, large body size reflected
wealth and wellbeing, and was reserved for
very few in the community or population.
Nowadays, other extreme is preferred and
people are willing to deliberately reshape their
body primarily due to aesthetic impulses, and
less often due to health concerns.
Obesity in lay public is usually associated
with large body size. For clinical practice and
research purposes, reliable definitions are
needed but are not always available. The
Qetelet index is the ratio between body
weight in kg and square of body height in m.
The current name, body mass index (BMI),
dates to 1972, when it was used as an
estimation of body fat [1]. Thereafter, it was

adopted for use in daily practice and also by
the World Health Organisation. According to
its current definition, people with BMI <18.5
are considered underweight while those with
BMI over 30 and 40 are obese and morbidly
obese. These ranges are based on healthy
population and are valid only as statistical
categories, the fact that is largely being
ignored. International variations exist and
some adjustments are needed for specific
populations [2].
Obesity is today considered as a chronic
disease and is listed in the International
Classification of Disease (ICD-9: E66.9). It is
linked with increased mortality, primarily
through development of cardiovascular
disease [3]. Consequently, people are much
more worried by weight gain than weight loss,
and dieting to obtain healthy weight is
frequent. Epoidemiological studies, however,
have demonstrated that ageing attenuates
association between high BMI and increased
risk of death [4]. In contrast to common public
beliefs and guidelines for primary preventive
medicine, high BMI confers protective effects
for patients with established chronic diseases.
About a decade ago, first publication using
“obesity paradox” in the article title was
published [5]. Whilst the relevant clinical
question of weight management in
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overweight and obese chronic disease
patients remains unanswered, we certainly
should tailor our management individually.
Generally, non-edematous and particularly
non-voluntary weight loss should be recorded
and managed aggressively. If overlooked or
ignored, a vicious circle of body wasting and
eventually cachexia may ensue [6].
For clinical practice, following should be
remembered. The BMI is an easily accessible
parameter,
which
carries
important
information for patient risk stratification, and
so-called obesity paradox relates to beneficial
effects of large body size in terms of mortality.
The risks and benefits of overweight or obese
BMI category in healthy individuals and
chronically diseases patients however is
diametrically different thus public and also
medical workers opinion has to be modified
accordingly.

References
1.

Keys A, Fidanza F, Karvonen MJ, Kimura N,
Taylor HL. Indices of relative weight and
obesity. J Chronic Dis 1972: 25: 329–343.
2. Shiwaku K, Anuurad E, Enkhmaa B, Nogi A,
Kitajima K, Shimono K, et al. Overweight

3.

4.

5.

6.

Japanese with body mass indexes of 23.0–
24.9 have higher risks for obesityassociated disorders: a comparison of
Japanese and Mongolians. Int J Obes Relat
Metab Disord 2004;28:152–8.
Franks PW, Hanson RL, Knowler WC,
Sievers ML, Bennett PH, Looker HC.
Childhood obesity, other cardiovascular
risk factors, and premature death. N Engl J
Med 2010;362:485-93.
Adams KF, Schatzkin A, Harris TB, Kipnis V,
Mouw T, Ballard-Barbash R, et al.
Overweight, obesity, and mortality in a
large prospective cohort of persons 50 to
71 years old. N Engl J Med 2006;355:76378.
Gruberg L, Weissman NJ, Waksman R,
Fuchs S, Deible R, Pinnow EE, et al. The
impact of obesity on the short-term and
long-term outcomes after percutaneous
coronary intervention: the obesity
paradox? J Am Coll Cardiol 2002;39:578-84.
von Haehling S, Anker SD. Cachexia as a
major underestimated and unmet medical
need: facts and numbers. J Cachexia
Sarcopenia Muscle 2010;1:1-5.

65

Vloga fruktuze
Eva Topole, dr. med.
Unverzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Kontakt: eva.topole@guest.arnes.si

Uvod
V razvitem svetu se v zadnjih desetletjih
srečujemo z novo obliko epidemije –
debelostjo. Razlogi za pojav te epidemije so
večplastni, nedvomno pa je eden izmed
glavnih vzrokov drastična sprememba našega
načina prehranjevanja, ki je v veliki meri
posledica napredka in sprememb prehranske
industrije in politike (hitro pripravljena in lahko
dostopna hrana, večanje porcij, dodajanje
sladkorja itd.).
V zadnjih 40 letih so v ZDA zabeležili 15 %
porast porabe enostavnih sladkorjev, v tem
obdobju je drastično porasla poraba visoko
koncentriranega
koruznega
fruktoznega
sirupa (high fructose corn syrup – HFCS) in
posledično upadla poraba saharoze. Vnos
fruktoze je iz 15 g/dan (4 % vseh kalorij) izpred
leta 1900 porasel na 73 g/dan (12 % vseh kalorij)
leta 2010. V tem obdobju po podatkih USDA ni
prišlo do povečanega vnosa maščob. Celotno
prebivalstvo zaužije večje število kalorij/dan
kot jih je pred dvajsetimi leti. Zakaj? Ali je hrana
lažje dostopna ali je problem na nivoju naše
regulacije vnosa?
Fruktoza je sladkor, ki se v naravi pojavlja
predvsem v sadju. V zadnjih štiridesetih letih
se pojavlja v vedno večjem številu živil (74 %
živil ima dodan sladkor) v obliki visoko
koncentriranega
fruktoznega
koruznega

sirupa – 40 % sladkorja zaužijemo s sladkanimi
pijačami. Glavna vira fruktoze v naši prehrani
sta sladkor (50 % fruktoze) in HFCS (55–65 %
fruktoze).
V zadnjih letih je bilo objavljenih več
metaanaliz, ki so pokazale povezavo med
povečanim vnosom fruktoze in debelostjo (11–
13). Številne klinične študije pa so pokazale
presnovne posledice vnosa sladkih pijač, ki se
kažejo kot povečana telesna teža, povišan
krvni tlak, vnetni kazalci in trigliceridi,
stimulacija ‘de novo’ lipogeneze in povečanje
visceralne maščobe. V zadnjem desetletju je
viden porast števila debelih otrok.
Neskladnost
med
prepoznavanjem
fruktoze oz. sladkorjev kot pomembnega
povzročitelja debelosti in z njo povezanih
presnovnih sprememb se kaže tudi v različnih
priporočilih glede dovoljenega vnosa: 2010
leta je delovna skupina prehranskih priporočil
v ZDA maksimalni vnos dodanih sladkorjev 25
% celotnega kaloričnega vnosa, American
Heart Association Nutrition Committee pa le
100–150 kcal/dan.

Presnova fruktoze
Presnovna pot fruktoze se pomembno
razlikuje od presnove glukoze in povzroča
številne presnovne adaptacije, ki jih opažamo
v sklopu metabolnega sindroma.

66
Fruktoza vstopa v cirkulacijo preko
enterocitov s transporterjem imenovanim
GLUT 5 (ki omogoča prosto prehajane
fruktoze brez porabe ATP ali kotransporta;
nima nasprotnega regulacijskega mehanizma)
in na notranji strani z difuzijo v splanhnično
cirkulacijo preko GLUT 2 transporterja.
Pri prvem prehodu saharoze skozi jetra je
vstop fruktoze (za razliko od glu 20 %) skoraj
100 %, saj periferna tkiva nimajo posebnih
presnovnih sistemov za fruktozo (kar 80 %
glukoze pa se porabi za metabolne procese v
drugih tkivih).
Po vstopu v jetra se iz fruktoze tvori
fruktoza -1- fosfat (E: fruktokinaza), proces, ki
porablja ATP. Zaradi velike obremenitve
presnovne poti s substratom pride do tvorbe
velike količine ADP in posledično urata.
Odvečni urat v cirkulaciji inhibira NO sintazo in
znižuje NO v cirkulaciji.
Večina fruktoze se presnovi v piruvat in
ksilulozo – 5 – fosfat. Velika količina piruvata
se zaradi inhibitornega učinka malonil-CoA ne
presnovi do ATP, ampak izstopi skozi citratno
presnovno pot (shuttle), ki spodbuja
odlaganje lipidnih kapljic v hepatocitih in
povečano tvorbo VLDL v jetrih, posledično
višje koncentracije trigliceridov in prostih
maščobnih kislin v cirkulaciji. Poleg tega
xyluloza-5-p še dodatno stimulira encime, ki
spodbujajo de novo lipogenezo. Acyl Co A
stimulira JNK 1, ki povzroča vnetni odgovor.
Fruktoza in produkt DNL – DAG stimulirata
transkripcijo encima JNK-1, ki sproži vnetno
kaskado in fosforilacijo IRS-1 (insulin receptor
substrate 1) in s tem zmanjša učinek inzulina,
kar vodi v hepatično inzulinsko rezistenco.
Fruktoza neodvisno od inzulina stimulira
SREBP 1c, kar dodatno stimulira DNL, poleg
tega stimulira transkripcijo Foxo 1, ki zaradi
pomanjkanja fosfata ni v celoti fosforiliran in
povzroča hiperglikemijo, ki vpliva na povišano

izločanje inzulina. Formacija ROS je posledica
fruktozilacije proteinov (Maillardova reakcija),
poteka sedemkrat hitreje kot glikacija; kar
pomeni pomembno večji oksidativni stres in
potrebo po antioksidantih, ki niso na voljo, kar
vodi v NFALD.
Poleg presnovnih učinkov ima fruktoza
učinke tudi na centralni živčni sistem in
regulacijo apetita. Ventralno tegmentalno
področje (VTA) in nucleus acumbens (NA) sta
področji limbičnega sistema CŽS, ki
kontrolirata
apetit.
VTA
preko
dopaminergičnih nevronov signalizira NA.
Inzulin zmanjšuje količino dopamina, ki doseže
NA preko povečane ekspresije dopaminskega
transporterja, leptin pa zmanjšuje VTA-NA
aktivnost. Kronična hiperinzulinemija (ki je
posledica hepatične in mišične inzulinske
rezistence) povzroča leptinsko rezistenco in
nekontroliran vnos hrane. Poleg tega vnos
fruktoze ne zavira izločanja grelina, kar
povzroča povečan kalorični vnos hrane.

Klinične posledice
prekomernega vnosa fruktoze
Vse več je študij, ki potrjujejo sistemske
učinke prekomernega vnosa fruktoze preko
presnovnih mehanizmov, navedenih v
zgornjem odstavku.
Klinične posledice prekomernega vnosa
fruktoze:
1. Povečana produkcija urata povzroča
hipertenzijo in okvare ledvičnega ožilja
(izvažanje AMP in tvorba urata – inhibicija
NO sintaze);
2. glukoneogeneza
in
hiperglikemija
(hiperprodukcija
in
nezadostna
fosforiliacija FOXO 1);
3. stimulacija de novo lipogeneze (velik tok
Acetyl-CoA v citratno presnovno poz,
direktna stimulacija SREBP 1c (sterol
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

regulatory element binding protein 1c)
proteina, stimulacija DNL preko xyluloze-5fosfata);
dislipidemija
(povečano
sproščanje
trigliceridov in prostih maščobnih kislin v
cirkulacijo iz VLDL);
tvorba maščobnih kapljic v jetrih in
zamaščenost jeter (Non Alchocolic Fatty
Liver Disease - NAFLD);
jetrna inzulinska rezistenca (JNK-1,
hiperglikemija preko Foxo1);
vnetni odgovor (aktivacija JNK-1 in
povečana tvorba ROS zaradi fruktozilacije
proteinov);
mišična inzulinska rezistenca (povečano
kopičenje TG v mišicah);
hiperinzulinemija, debelost in tip 2
diabetes;
nekontroliran vnos hranil zaradi leptinske
rezistenca
in
dezinhibicije
grelina
(kronična
hiperinzulinemija
in
hipertrigliceridemija).

Glavne razlike med fruktozo in
glukozo
Fruktoza je na lestvici sladkosti na prvem
mestu s faktorjem 173, saharoza ima oceno
100 in glukoza le 74. Fruktoza je enako kot
glukoza heksoza (C6H12O6), med seboj se
razlikujeta le po keto skupini na C2 atomu.
Fruktoza vstopa v cirkulacijo nekontrolirano,
brez aktivacije regulatornih mehanzimov
(insulin). Predstavlja bistveno večje presnovno
breme za jetra kot glukoza. Posledično pride
do zasičenja sistema ADP-ATP, tvorbe urata,
hiperglikemije in inzulinske rezistence.
Močneje stimulira DNL in tvorbo VDLD ter
intrahepatično nalaganje maščobnih kapljic ter
dislipidemijo. Aktivira vnetne poti in povzroča
povečano tvorbo ROS, kar vodi v okvaro jeter.
Poleg presnovnih učinkov na jetra in periferna

tkiva povzroča tudi leptinsko rezistenco in s
tem nekontroliran vnos hranil, za razliko od
glukoze, ki z dvigom inzulina uravnava
signalizacijo poti nagrajevanja po privzemu
hrane.

Zaključek
Glede na zgoraj navedene presnovne poti
in učinke fruktoze je fruktoza v večjih količinah
toksična. Če jo vnašamo v telo v nizkih
koncentracijah (npr. sadje, kjer je dodanih
veliko vlaknin) in količinah, glede na objavljene
podatke nima toksičnih učinkov za zdravje. V
prekomernih količinah (več kot 50 g/dan) pa
povzroča toksične učinke na jetra, srčno žilni
sitem, ledvice in regulacijo krvnega sladkorja
ter vodi v prekomerno kopičenje maščobe,
povečano lipogenezo, metabolni sindrom,
arterijsko hipertenzijo, neobvladan apetit in
debelost. Debelost torej ni zgolj posledica
prekomernega vnosa energije, temveč tudi
prekomernega vnosa določenega sladkorja.
Poleg neposrednih presnovnih učinkov
fruktoze se pojavljajo tudi dokazi, ki kažejo na
upad kognitivnih funkcij zaradi povečanega
vnosa fruktoze. Potrebna je stroga politika in
omejitev hranil, bogatih s fruktoznim sirupom
in fruktozo, predvsem pri otrocih in
adolescentih.
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Kombinacija telesne aktivnosti, lahko kot
vadba in prehranske diete, poveča izgubo
kilogramov bolj kot telesna aktivnost ali dieta
sama. Telesna aktivnost se priporoča za
uravnavanje mase telesa, za hujšanje in proti
ponovnemu
pridobivanju
kilogramov.
Smiselna preventiva debelosti je v vzdrževanju
priporočene telesne mase in ne v hujšanju
(Donnelly in sod., 2009).Kot kazalnik
intenzivnosti vadbe uporabljamo metabolni
ekvivalent (MET) in razlikujemo vadbo nizke
(1.1-2.9 MET), zmerne (3.0-5.9 MET)in visoke
(>6 MET) intenzitete (PAG, 2013). Debeli
posamezniki se morajo pred začetkom vadbe
o
njeni
intenzivnosti
posvetovati
z
zdravnikom. Začno naj z aerobno vadbo nizke
intenzitete
in
postopoma
povečujejo
frekvenco in čas trajanja vadbe, ne pa napora.
V kombinaciji s primerno prehranoje potrebno
vsaj 150 min/teden zmerne aerobne telesne
aktivnosti za ohranjanje telesne mase, 200-300
min/teden za hujšanje in vsaj 200 min/teden za
preprečevanje
ponovnega
pridobivanja
izgubljenih kilogramov. Sočasnavadba moči

poveča delež puste telesne mase in s tem
porabo kalorij v mirovanju(Donnelly in sod.,
2009). Splošni vadbeni protokol naj zajema
začetno (5-10 min) ogrevanje, 20-30 min
glavnega vadbenega dela in 5-10 min ohlajanja
in sproščanja (Bulc, 2010). Debeli posamezniki
naj izberejo tip telesne aktivnosti, ki pretirano
ne obremenjuje sklepov, poskrbijo naj za
zadosten vnos tekočine in primerno oblačilo,
ki olajša hlajenje telesa(Donnelly in sod.,
2009). Vodilo za vadbo naj bo postopnost,
rednost in zmernost.
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Uvod

Metodologija

Debelost
je
kronična
napredujoča
večvzročna bolezen, katere prevalenca v svetu
narašča. Naraščajo tudi direktni in indirektni
stroški, povezani z debelostjo. Z debelostjo so
vzročno povezane resne kronične bolezni (od
inzulina neodvisna sladkorna bolezen, srčno
žilne bolezni, nekatere oblike raka, itd.). Zato
je pomembno tako preprečevanje širjenja
epidemije debelosti kot tudi njena ustrezna
zdravstvena obravnava.

Splošni epidemiološki podatki so povzeti iz
Eurostata, za Slovenijo pa iz epidemioloških
študij Inštituta za varovanje zdravja in Zavoda
za zdravstveno varstvo. Definicija in
klasifikacija debelosti temeljita na stališčih
Svetovne zdravstvene organizacije (SZO).
Osnova za obravnavo debelosti so
smernice mednarodnih strokovnih združenj,
priporočila glede dietoterapije, psihološke
obravnave, medikamentozne terapije in
bariatrične kirurgije pa so iz strokovnih
člankov, ki opisujejo dolgoročno učinkovito
obravnavo odraslih bolnikov z indeksom
telesne mase (ITM) 30 kg/m2 in več.

Predstavitev teme
Predstavljeni so epidemiološki podatki v
zvezi z debelostjo za svet in Slovenijo,
definicija in klasifikacija debelosti ter
najnovejše
strokovne
smernice
njene
obravnave na primarnem, sekundarnem in
terciarnem
nivoju.
Poudarek
je
na
razumevanju debelosti kot kompleksne,
okoljsko in genetsko pogojene bolezni, ki
zahteva v bolnika usmerjeno celovito
obravnavo in njegovo dolgoročno spremljanje.

Diskusija
Prevalenca debelosti v svetu narašča, tako
je tudi v Sloveniji. SZO je leta 1997 opredelila
debelost kot samostojno bolezen. Debelost
zmanjšuje kvaliteto in dolžino življenja.
ITM je splošno sprejet kriterij za
opredelitev razreda debelosti, obseg pasu pa
za ugotavljanje tipa debelosti.
Debelost je potrebno zdraviti, s čimer
lahko ustavimo napredovanje epidemije in
zmanjšamo
potrebo
po
zdravljenju
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spremljajočih bolezni. V obravnavi bolnikov z
debelostjo je potrebno upoštevati algoritem
zdravljenja in njeno stopenjsko obravnavo.
Kombinacija dietoterapije, aktivacijske terapije
in psihološke terapije je t.i. osnovno ali
bazalno zdravljenje, medikamentozna terapija
in bariatrična kirurgija pa sta dopolnilni obliki
zdravljenja, ki nikoli ne smeta biti niti prvi izbor
niti samostojni. Pomembno je doseči
dolgoročno zmanjšanje telesne teže, kar
zahteva celovito obravnavo in dolgotrajno
spremljanje bolnikov.

Zaključki
Pri bolnikih z debelostjo je za dolgoročno
redukcijo teže potrebno doseči spremembo

prehransko gibalnih navad, kar dokazano
najučinkoviteje
dosežemo
z
ustrezno
prehransko edukacijo, vedenjsko kognitivno
terapijo in redno telesno aktivnostjo. Opisano
pri bolnikih tudi evidentno izboljša kazalce
spremljajočih bolezni (krvni tlak, krvni sladkor,
bolečine v hrbtenici in perifernih sklepih,
vrednosti maščob v krvi, itd.), zmanjša se
potreba po zdravilih in izboljša kvaliteta
življenja.
Nujno potrebno je zato debelost
prepoznati kot samostojno bolezen ter na
vseh nivojih obravnave upoštevati strokovne
smernice in algoritme zdravljenja. Le na ta
način bomo tudi v Sloveniji zajezili epidemijo
debelosti med odraslimi, mladostniki in otroci.
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Trg prehranskih dopolnil za hujšanje
Helena Okorn, mag. farm.
Nutriaktiv, prehransko svetovanje, Mala čolnarska 8, Ljubljana
Kontakt: helena.okorn@nutriaktiv.si

Debelost je kronična bolezen, zato jo je
dolgoročno potrebno zdraviti. Obravnava
debelosti zahteva celostni in strokovni pristop,
ki vključuje spremembo načina prehranjevanja,
povečano telesno aktivnost, spremembo
vedenjskih vzorcev ter včasih tudi zdravljenje z
zdravili ali kirurško zdravljenje. Toda kljub
priporočeni celostni obravnavi se proučuje in
uporablja vrsta najrazličnejših pristopov za
zmanjševanje telesne teže, ki se jih poslužujejo
posamezniki. Vzroki so različni. Prispevek se
osredotoča na prehranska dopolnila za
hujšanje, točneje na zakonsko ureditev
področja prehranskih dopolnil (zagotavljanje
varnosti in kakovosti) in na glavne skupine
substanc, ki se nahajajo v izdelkih. Substance
razvrsti glede na razpoložljive znanstvene
dokaze za njihovo učinkovitost in varnost.
Prehranska dopolnila so živila, namenjena
dopolnjevanju
običajne
prehrane.
So
koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih
hranil ali drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim
učinkom, ki so običajno oblikovane v različne
farmacevtske oblike za peroralno uporabo.
Področje
prehranskih
dopolnil
ureja
zakonodaja, ki ureja področje prehrane.
Prehransko dopolnilo mora biti varno za
uporabo ter označeno in predstavljeno tako,
da ne zavaja potrošnika. V pomoč k
zagotavljanju
varnosti
se
lahko
pri
označevanju uporabljajo le zdravstvene

trditve, odobrene s strani Evropske agencije za
varnost hrane (EFSA).
Potrošnik bi moral razlikovati med
prehranskim dopolnilom in zdravilom.
Zdravila se lahko dajejo na trg le na
podlagi dovoljenja za promet z zdravilom, za
kar so potrebna dokazila proizvajalca glede
kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila, ki
se preverjajo s strani Ministrstva za zdravje
Republike Slovenije (RS). Zdravila so vključena
tudi v sistem farmakovigilance, ki spremlja in
presoja varnost zdravil na trgu.
Pri prehranskih dopolnilih pa proizvajalec
sicer zagotavlja varnost in kakovost izdelka,
vendar nobena uradna in neodvisna institucija
ne preverja resničnosti navedb glede
kakovosti, varnosti in učinkovitosti izdelka
pred prihodom na trg, v času trženja pa vrši
nadzor
Zdravstveni
inšpektorat
RS.
Inšpekcijski nadzor je osnovan na oceni
tveganja in v večini primerov obsega
preverjanje
zavezančevega
sistema
zagotavljanja varnosti prehranskih dopolnil. V
nekaterih primerih pa je lahko usmerjen tudi
na določen izdelek.
Glede na razpoložljive znanstveno
medicinske dokaze ameriška priporočila iz leta
2010 razdelijo prehranska dopolnila za
hujšanje v štiri kategorije: skupino verjetno
učinkovitih snovi, skupino morda učinkovitih,
skupino snovi, za katere še ni razpoložljivih
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dovolj podatkov, in skupino verjetno
neučinkovitih.
1. Med verjetno učinkovite snovi sodi
nizkokalorična dietna prehrana. Izdelki te
skupine imajo zaradi nižje vsebnosti maščob in
ogljikovih hidratov ter večje vsebnosti
beljakovin nižjo energijsko vrednost. Ne
spadajo med prehranska dopolnila, temveč
med živila za posebne prehranske namene.
Med verjetno učinkovite snovi sodijo tudi
snovi, ki povečajo stopnjo presnove: alkaloidi
efedrina in snovi s kofeinskim učinkom
(kofein, guarana, yerba mate) ter salicin.
Različne raziskave so potrdile učinkovitost
efedrina v kombinaciji s kofeinom in salicinom,
vendar je FDA leta 2004 zaradi resnih stranskih
srčno-žilnih in nevroloških učinkov uporabo
efedrina prepovedala. Efedrin danes v
prehranskih
dopolnilih
za
hujšanje
nadomeščata zeleni čaj in sinerfin, ki ga
najdemo v grenki pomaranči (Citrus
aurantium).
2.
V
skupino
morda učinkovitih
prehranskih dopolnil spadata prehrana z
veliko vlakninami ali dodajanje prehranskih
dopolnil z vlakninami (glukomanan, guar
gum), kar poveča občutek sitosti in zmanjšuje
energijski vnos.
Kalcij: raziskave na živalih in ljudeh so
prikazale, da povečanje prehranskega vnosa s
kalcijem preko delovanja vitamina D zniža
delež maščevja, kakor tudi kalcij sam
neposredno, vendar o optimalnem odmerku
še ni dokončnih priporočil (npr. Zemel je
ugotovil ugodne učinke s kalcijem iz
prehranskih dopolnil v odmerku 800 mg
dnevno ali s povečanim prehranskim vnosom
kalcija na 1200 do 1300 mg dnevno).
Zeleni čaj vsebuje raznovrstno skupino
polifenolnih substanc, med katere sodijo
epigalokahetin (EGCG) in snovi s kofeinskim
učinkom (kofein, teobromin, teofilin). Ekstrakt

zelenega čaja vpliva na znižanje telesne teže
preko termogeneze. Podatki o učinkovitosti so
deljeni; Dullo je na primer prikazal, da
kombinacija 50 mg kofeina in 90 mg EPCG
trikrat dnevno značilno bolj poveča porabo
energije in maščob kot primerljiv odmerek
kofeina, vendar obstaja kar nekaj raziskav, ki
tega ugodnega učinka niso potrdile.
Konjugirana linolenska kislina (CLA)
pomeni skupino različnih izomer. Raziskave na
živalih in ljudeh so pokazale ugoden vpliv CLA
na telesno sestavo, vendar so potrebne še
nadaljnje raziskave, da bi ugotovili, katera
izomera je najučinkovitejša.
3. V skupino snovi, za katere še nimamo
dovolj podatkov, s katerimi bi določili njihov
učinek pri hujšanju, spadajo Gymnema
Sylvestre,
lecitin,
betain,
forskolin,
dehidroepiandrosteron (DHEA) in 7-keto DHEA
ter skupina psihotropnih hranil in rastlinskih
pripravkov (L-tirozin, šentjanževka, ginko,
ginseng).
4. V skupini snovi brez znanstveno
dokazanega učinka so: L-karnitin, kalcijev
piruvat, krom, hitosan, Garcinia Cambogia
(hidroksicitronska kislina).
Trg prehranskih dopolnil za hujšanje
narašča zaradi različnih vzrokov, med drugim
tudi zaradi intenzivnega oglaševanja. Za
mnoge substance, ki se oglašujejo, še ni
zadovoljivih znanstvenih dokazov. Potrebne
so nadaljnje klinične raziskave, da potrdijo ali
ovržejo njihovo učinkovitost in varnost. Trg
presojo o nakupu prepušča kupcu, ki naj bi se
zavedal tako dobrobiti in pomanjkljivosti pri
uživanju prehranskih dopolnil za hujšanje kot
tudi dejstva, da je za hujšanje in dolgoročno
ohranitev znižane telesne teže potreben
celovit in strokoven pristop.
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Prehranjevanje pacientov operiranih
zaradi morbidne debelosti
Barbara Rožej, Brane Breznikar, Gregor Kunst
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Kontakt: barbara.rozej@sb-sg.si

Uvod
V naši splošni bolnišnici Slovenj Gradec od
leta 2005 operiramo paciente zaradi morbidne
debelosti. Do sedaj smo jih operirali že 850.
Predoperativno morajo opraviti pregled pri
endokrinologu, gastroenterologu, internistu,
psihologu ter pri dietetičarki. Od slednjih dveh
dobimo informacije o načinu prehranjevanja,
količini ter kombiniranju živil, odnosu do
hrane, kar nam bistveno olajša pravilno izbiro
operativne metode.
Vse do leta 2008 smo pretežno izvajali
restriktivno operativno metodo, prilagodljiv
želodčni trak ter nekaj vzdolžnih resekcij
želodca, kjer je izrednega pomena, da se
pacient ne prenajeda ter da hrano in pijačo
uživa večkrat na dan v manjših količinah. Do
malabsorpcije pri teh pacientih praviloma ne
pride. Kasneje so to metodo vse bolj pričele

izpodrivati
kombinirane
restriktivnomalabsorpcijske metode, predvsem želodčni
obvod, kjer pa je pooperativno potrebno
nadomeščanje določenih vitaminov, kalcija,
vitamina D, železa, folacina ter B12.
Paciente pooperativno redno vodimo na
ambulantnih kontrolah ter dodatno še enkrat
mesečno v klubu operirancev. V manjšem
odstotku smo opažali malabsorpcijo železa,
hujših hipovitaminoz pa do sedaj nismo
zaznali. Po operaciji želodčnega obvoda smo
opažali nekaj hipoglikemij.

Zaključek
Po naših izkušnjah ter pooperativnih
rezultatih je operacija za zdravljenje morbidno
debelih povsem varen pristop k zdravljenju,
tako po tehnični kot presnovno-prebavni plati.
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Celovita obravnava bolnika z debelostjo v
internistični ordinaciji
Tina Sentočnik, dr. med.
Medico dr. Sentočnik, Levčeva ulica 11, 1000 Ljubljana
Kontakt: tina.sentocnik@siol.net

Uvod
Debelost je kronična težko ozdravljiva
bolezen, vzročno povezana z resnimi
spremljajočimi boleznimi, ki skrajšujejo
bolnikovo življenje in pomembno prizadenejo
njegovo kvaliteto. Šele v novejšem času je več
znanega o psihološkem ozadju debelosti in
njeni povezavi z motnjami hranjenja. Ustrezen
je celovit pristop v obravnavi debelosti, s
katerim izboljšamo dolgoročno redukcijo teže.

Predstavitev teme
Predstavljen je celovit pristop v obravnavi
bolnikov z debelostjo.
Opredeljene so
preiskave in pregledi, potrebni za ugotovitev
vzrokov, tipa in spremljajočih bolezni debelosti
ter diagnostični testi za opredelitev bolnikove
motivacije, spremljajočih duševnih motenj ter
podrobnejšo opredelitev ev. motnje hranjenja.
Opisane so strokovne smernice za izbor
ustreznega dietnega jedilnika, psihološke
obravnave in telesne aktivnosti, podan je
predlog spremljanja učinkovitosti zdravljenja.
Predlagana je sestava strokovnega tima za
specialistično nekirurško obravnavo bolnika z
debelostjo.

Na kratko je predstavljen praktični primer
obravnave bolnika.

Metodologija
Algoritem celovite obravnave debelosti je
povzet po smernicah mednarodnih strokovnih
združenj (International Obesity Task Force,
International Association for the Study of
Obesity, American Association for Clinical
Endocrinologists, National Institute for Health
and Care Excellence, American Heart
Association, American Dietetic Association).
Izbor diagnostičnih pripomočkov temelji
na izsledkih strokovnih člankov in lastnih
kliničnih
izkušnjah
z
najpogostejšimi
spremljajočimi boleznimi, s poudarkom na
ugotavljanju
prisotnosti
resnih,
a
asimptomatskih oz. neprepoznanih bolezni ali
stanj, ki jih pred vključitvijo v obravnavo
nikakor ne smemo spregledati. Izbor
diagnostičnih orodij za opredelitev motivacije
je povzet po priporočilih najbolj znanih
avtorjev strokovnih člankov s tega področja,
ev. duševnih motenj in podrobnejšo
opredelitev motnje hranjenja pa po veljavnem
Diagnostic in Statistical Manual for Mental
Diseases IV – TR iz leta 2000 ter strokovnih
priporočilih
eminentnih
avtorjev,
ki
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obravnavajo povezavo
motnjami in debelostjo.

med

psihološkimi

Diskusija
Debelost je težko ozdravljiva bolezen z
veliko pogostnostjo recidivov in slabo
dolgoročno učinkovitostjo zdravljenja. Bolniki
z debelostjo so heterogena skupina z
različnimi karakteristikami na telesnem in
duševnem področju, kar pomembno vpliva na
izbor in potek terapije in na izid zdravljenja.
Ob sprejemu bolnika v obravnavo je zato
pomembno, da ob oceni telesnega stanja
opredelimo tudi stopnjo motivacije za dieto in
telesno aktivnost. Za bolnike s spremljajočo
duševno motnjo in motnjo hranjenja je
značilno, da so v redukciji teže manj uspešni,
dropout pri njih je pogostejši, čas trajanja
debelosti je dolg, število lastnih poskusov
hujšanja pred napotitvijo v specialistično
obravnavo pa je zelo veliko. Izbor ustreznega
postopka obravnave je zato pri teh bolnikih
ključen.
V specialistično obravnavo so večinoma
napoteni bolniki z morbidno obliko debelosti
(z indeksom telesne mase ITM 40 kg/m2 in
več), z eno ali več spremljajočimi boleznimi,
pogosto izrazito omejenih v gibanju zaradi
prizadetosti gibalnega aparata ali srčnega
popuščanja, najpogosteje s pridruženo,
pogosto neprepoznano, duševno motnjo
(depresija, anksioznost) ali motnjo hranjenja.
Osebni
zdravniki
med
napotnimi
diagnozami najpogosteje navedejo le osnovno
diagnozo (Obesitas), brez ali z napačno
opredelitvijo
(zaradi
presežka
kalorij/neopredeljena), brez razvrstitve v
razred (SZO razred I, II, III), brez opredelitve

tipa
(centralna,
gluteofemoralna),
spremljajočih bolezni, s pomanjkljivimi
pomembnimi podatki o medikamentozni
terapiji in duševnih boleznih (ali celo brez teh
podatkov). Pogosto so v specialistično
obravnavo napoteni bolniki potem, ko so
izčrpali že vse druge možnosti (ob številnih
lastnih dietah tudi en- ali več poskusov
hujšanja z medikamentozno terapijo za
hujšanje, ki jim jo je na recept predpisal osebni
zdravnik, en- ali večkratna vključenost v
zdravstvenovzgojni program CINDI, bolniki z
debelostjo in sladkorno boleznijo tipa 2, več
let neuspešno obravnavani v diabetoloških
ordinacijah, bolniki po opravljenih bariatričnih
kirurških posegih, ki so po operativnem
posegu v teži recidivirali, itd.). Vse opisano
povečuje rezistenco na zdravljenje.

Zaključki
Debelost je težko ozdravljiva bolezen, a
lahko učinke zdravljenja z ustrezno izbiro
terapevtskega
postopka
pomembno
izboljšamo.
Prepoznavanje debelosti kot bolezni je v
slovenskem prostoru pomanjkljivo, kar ima za
posledico neizkoriščene možnosti njene
obravnave.
Za večjo učinkovitost preprečevanja in
zdravljenja te kronične bolezni je zato nujno
potrebno:
• na primarnem nivoju izboljšati detekcijo in
ozaveščanje bolnikov,
• na vseh nivojih (primarni, sekundarni in
terciarni) pa implementirati strokovne
smernice z upoštevanjem delitve dela
(stopenjska obravnava) in algoritmov
zdravljenja.
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Prehrana in debelost – pogled iz prakse
Prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.
Ambulanta družinske medicine, Nova pot 5, 1351 Brezovica
Kontakt: danica.rotar@gmail.com

Uvod
Na primarni ravni je debelost po
pojavnosti dosegla pandemične razsežnosti.
Čeprav je neposredno povezana z več kot 50
resnimi zdravstvenimi težavami (sladkorna
bolezen, hipertenzija, bolezni srca, rak), smo
pri njenem preprečevanju presenetljivo malo
uspešni. Čezmerno prehranjeni in debeli ljudje
v primerjavi z ostalo populacijo pogosteje
obiskujejo zdravnika družinske medicine (1).
Čeprav
zdravniki
družinske
medicine
obravnavajo posledice debelosti, se v
splošnem ne čutijo dovolj opremljene, da bi
obravnavali debelost samo po sebi, ne pa
samo njenih posledic.
V prispevku so navedeni primeri iz prakse,
uspešnost
izvajanja
delavnic
hujšanja,
pogostost beleženja diagnoze debelost v
zdravstveno statistiko in ovire, s katerimi se
zdravniki družinske medicine srečujejo pri
obravnavi debelosti. Predstavljen je program,
ki je v specializaciji družinske medicine
namenjen obravnavi debelosti.

Primeri iz prakse
V presečni švicarski raziskavi, ki je
vključevala 187 zdravnikov družinske medicine,
jih je le nekoliko več kot pol odgovorilo, da se
ocenjujejo kot kompetentne za zdravljenje

debelega bolnika. Večina jih je svetovala
različne dietne strategije, kot so zmanjšanje
energijskega vnosa in maščob ter alkoholnih
pijač in zelo kaloričnih pijač (2). V izraelski
raziskavi je 81 % zdravnikov navedlo, da v
primeru debelosti vedno svetujejo zmanjšanje
vnosa celotnih dnevnih kalorij (3). Le manjšina
zdravnikov družinske medicine daje konkretna
navodila glede kuhanja in nakupovanja živil,
kot svetujejo številne klinične smernice (4).

Usmeritev na delavnice zdravega
hujšanja in učinkovitost
programa
Zdravnik lahko bolnika napoti na delavnice
zdravega hujšanja, ki so organizirane v
zdravstvenih domovih. Tja zavarovance s
čezmerno telesno težo usmerja tudi Zavod za
zdravstveno zavarovanje RS (5). Na voljo
imamo že nekaj podatkov, ki kažejo na
uspešnost teh delavnic. V raziskavi, ki je v letih
2003 in 2004 potekala v zdravstvenih domovih
v Kranju, na Jesenicah in v Radovljici, je
sodelovalo 250 preiskovancev s čezmerno
telesno težo (6). V 4 mesece trajajočem
programu so shujšali v povprečju za 6,7 kg (oz.
0,37 kg na teden). Večina udeležencev v enem
do dveh letih po zaključku programa ni uspela
obdržati telesne mase, ki so jo imeli ob koncu
delavnic. Povprečna masa udeležencev se je
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celo povečala za 1,6 kg v primerjavi s
povprečno maso ob koncu delavnic. Le 37
oseb je ob koncu delavnic ohranilo maso ali pa
so še dodatno shujšali. Izkušnje so pokazale,
da težava ni le v samem hujšanju, ampak
predvsem pri vzdrževanju telesne teže. Zato bi
bilo smiselno razmisliti o organiziranju
programa vzdrževanja telesne teže.

Beleženje in poročanje v
nacionalno statistiko
Zdravniki ob zaključku obravnave bolnika
običajno zabeležijo diagnozo oz. stanje v
zdravstveno statistiko. Ma s sodelavci je
ugotovil, da so zdravniki, ki so sodelovali v
National Ambulatory Medical Care Survey,
med obiski v ambulantah izmed vseh debelih
odkrili le 29 % odraslih oseb z debelostjo.
Yaemsiri ugotavlja, da pri kar 74 % oseb s
čezmerno telesno težo in 29 % debelih ni bila
postavljena formalna diagnoza (7). Glede na
izsledke raziskave Melameda zdravniki
družinske medicine »odpovedo« pri večini
debelih in čezmerno težkih bolnikov. Tega
stanja ne vpisujejo v bolnikovo problemsko
listo in ne beležijo diagnoze. Tako naj bi
diagnozo debelost zabeležili le v 24,4 % obiskih
debelih bolnikov (8).
Slovenska statistika, ki temelji na podatkih
Inštituta za varovanje zdravje, se glede
beleženja debelosti prav tako ne more
pohvaliti. V letu 2011 so zdravniki družinske
medicine izmed 2.666.211 prvih obiskov
bolnikov diagnozo debelost (E66) zabeležili le
4.261-krat. Številka je seveda presenetljiva,
vendar jo moramo razlagati v luči beleženja
vodilnih diagnoz in razlogov za prvi obisk pri
izbranemu zdravniku. Tako so namesto
debelosti največkrat v sistem vnesene kode
drugih diagnoz, kot na primer srčno-žilne
bolezni, bolezni dihal, sladkorna bolezen ipd.

Po podatkih Registra ogroženih za srčno-žilne
bolezni (preventivni pregledi v družinski
medicini) je delež moških s čezmerno telesno
težo (ITM < 25) dobrih 80 %, delež žensk pa
72 %.

Ovire, s katerimi se srečujejo
zdravniki družinske medicine
Raziskave kažejo, da k nedosledni
obravnavi debelosti botrujejo tudi frustracije,
ki jih čutijo zdravniki družinske medicine. Te
izvirajo
iz
pomanjkanja
ustreznega
nagrajevanja njihovega dela, saj prizadevanja
za zdravljenje debelosti niso ustrezno finančno
ovrednotena. K neuspešnosti prispeva tudi
prepričanje, da gre za zapletene in
kompleksne dejavnike, za katere je zdravnik
prepričan, da presegajo njegove pristojnosti in
možnosti vplivanja (9).
Dodatno oviro predstavlja tudi delitev
disciplin na primarni ravni. Zdravnik družinske
medicine v Sloveniji običajno »prevzame«
bolnika potem, ko je ta zaključil obdobje
obravnav pri pediatru ali specialistu šolske
medicine. Manjšina zdravnikov obravnava vse
člane družine, zato težko vplivajo na
dejavnike, ki izvirajo iz otroštva. Znano je, da
otroci, ki so se rodili s prenizko porodno težo,
pozneje pogosto razvijejo debelost in
odpornost na inzulin. Če je otrok debel v
starosti od 5 do 10 let in ima vsaj enega
debelega starša, se bo debelost razvijala v
odraslo dobo kot progresivna debelost s
povečanim številom maščobnih celic, ki jo je
zelo težko zdraviti (11). Zdravnik bo tedaj z
veliko večjim naporom lahko vplival na
zmanjševanje telesne teže in povečanje
telesne dejavnosti takšne osebe.
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Izobraževanje v slovenski
družinski medicini
Zdravniki družinske medicine se s
problematiko debelosti ter z obravnavo
bolnika s čezmerno telesno težo srečajo v
okviru modula Preventiva. Predavatelji
specializantom
podrobno
predstavijo
dejavnike prehrane, ki vodijo k debelosti, vpliv
telesne nedejavnosti, genskih dejavnikov (430
mutacij
genov)
in
socio-ekonomskih
dejavnikov. Sledi opis bolezni, ki izvirajo iz
debelosti, in zdravil, ki lahko prispevajo k
povečani telesni teži. V modul so vključene
informacije o nizkokaloričnih dietah ter
zmanjševanju vnosa maščob kot delu
nizkokaloričnih diet. Specializanti izvejo,
kakšna so tveganja za ponovno pridobivanje
telesne teže pri tistih, ki so že uspešno
shujšali. Seznanijo se z različnimi jedilniki
(1.200 kcal, 1.600 kcal, 1.800 kcal) ter s
tabelami za izmenjavo enakovrednih živil. Vsak
specializant mora ob zaključku modula znati
oceniti stanje prehranjenosti in tveganja za
kronične
nenalezljive
bolezni
bolnika,
oblikovati načrt prehrane ter ustrezne telesne
dejavnosti, pomagati bolniku pri spremembah
vedenjskega vzorca, ter vedeti, kdaj vključiti
farmakološko zdravljenje oz. operativno
bariatrično zdravljenje (11).

Zaključek
Čeprav problematiki debelosti v družinski
medicini namenjamo precej pozornosti, se v
praksi srečujemo s številnimi ovirami, ki
zmanjšujejo učinkovitost obravnav. Prepričani
smo, da bi bilo v prihodnje smiselno izboljšati
poročanje o pojavnosti debelosti, s čimer bi
ozavestili breme, ki jo debelost predstavlja za
primarno raven. V obravnavo bolnika bi bilo
treba v večji meri vključiti sodelavce v timu

zdravnika družinske medicine ter okrepiti
zdravstvenovzgojno delovanje medicinskih in
patronažnih sester. Brez dvoma bi se
svetovalna zdravstveno vzgojna dejavnost
okrepila tudi, če bi bila finančno bolje
ovrednotena.
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Obesity is known to cause a multitude of
ailments including cardiovascular disease,
diabetes, some forms of cancer, arthrosis,
biliary disease, etc. Leading to decreased
quality of life and inducing early mortality.
Unexpectedly and contrary to expectations, it
has been shown in several studies that
patients admitted to the hospital because of
cardiac failure have lower mortality and live
longer when they are obese compared with
patients with a normal or low body mass index
(BMI; see references 5–16 in Casas-Vara et al.
in this issue of Nutrition). Unfortunately, in
most of the often huge epidemiologic studies,
the only nutritional parameter assessed was
the BMI, which is an inadequate indicator of
the health status of the individual. Very high
levels correctly indicate an abundance of
adipose tissue but do not indicate the quantity
of the fat-free mass. In fact, muscle mass
decreases in chronic illness and in aging
(sarcopenia), whereas fat mass may still be
abundant or even increase, resulting in a high
BMI (Fig. 1). Muscle mass is an important
determinant of the health/nutritional state,
which, with inflammatory activity (e.g.,
expressed by high C-reactive protein or low

albumin serum levels), determines functional
capacity (muscle force and endurance,
immune function, and cognitive function).
These functional parameters have logically
been confirmed as risk factors for the ability
to heal well after (surgical) trauma, to react
adequately to different types of treatment, to
recover from acute illness, and to predict
longevity. In this issue of Nutrition, Casas-Vara
et al. publish a study of patients who were
admitted to the hospital with cardiacfailure. In
addition to BMI, they performed in all patients
a rather thorough nutritional assessment
including midarm muscle area, muscle force
(handgrip strength), triceps skinfold thickness,
inflammatory activity (low plasma albumin),
blood hemoglobin, prealbumin levels,
lymphocyte count, and cholesterol levels.
Cardiac function was assessed clinically (New
York
Heart
Association
functional
classification system) and ultrasonographically
(ejection fraction; the percentage of the
volume of a full left ventricle that is pumped
out during a heart contraction). They found
that the most obese patients had the best
nutritional state, and that the nutritional state
was worse in patients with lower BMIs. In
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addition, the patients with the highest BMIs
were younger and often had less high severity
scores for cardiac failure. The ejection fraction
tended to be highest in the most obese
patients, and this group contained the
smallest percentage of patients with very
severe cardiac failure (New York Heart
Association classes III and IV) and had the
lowest mortality at follow-up. These
investigators also compared the mortality
rates in patients with heart failure with an agematched group in the general population in
the area and found mortalities that were two
to five times higher in the patients with heart
failure. Very recently similar findings were
reported by Gastelurrutia et al [1].
These findings confirm the reverse
epidemiology of obesity but, importantly, also
explain the lower mortality of the most
severely obese patients. They are in a better
nutritional state and therefore have a lower
mortality risk. The data show that the patients
with the lower BMIs had worse cardiac
function and nutritional state and higher
mortality. In addition, patients with a low BMI
were older than the obese patients who less
often had severe cardiac failure, were in a
better nutritional state, and had a lower
mortality. Very illustrative and important is
the finding that neither BMI, nor triceps
skinfold thickness (as approximations of fat
mass) had an independent predictive value,
whereas muscle mass (midarm muscle area)
remained significant in the multivariate
analysis as a predictor of long-term survival. It
shows that not solely adipose tissue mass but
the accompanying better global nutritional
state is the crucial factor promoting survival.
The crucial question arises why obese
patients have a better nutritional state. To
understand this, it is important to underline
that the population at large on average

accumulates weight during its lifetime until 3
to 10 y before dying, when weight loss occurs.
This is true for the population as a whole [2–4]
but may develop sooner and more rapidly in
patients with chronic diseases. In the general
population after 30 y of age, there is a slow
decrease in fat free mass, described as
sarcopenia (literally, “poor in flesh”), but
simultaneously fat mass accumulates, and in
most individuals this leads to weight gain,
despite loss of muscle mass (Fig. 1) [5,6]. In
this respect, it is noteworthy that the patients
in the obese group (BMI >30 kg/m2) in the
study published in this issue of Nutrition were
younger, had a better nutritional state, and
were in an earlier stage of cardiovascular
disease. Approximately 5 to 10 y before dying,
the BMI decreases owing to malaise,
inactivity, anorexia, and a poor nutritional
intake. This leads to a cachectic picture: a loss
of muscle and adipose tissue and a loss of
functional capacity. This downhill course is
accelerated by the severity of the comorbidity.
It is very likely that this also occurred in the
groups with lower BMIs. Their severity of
disease progressed, as suggested by the data,
showing a deterioration of cardiac function
and they were 4 to 7 y older [7] than the
obese group.
Summarizing this part, in most patients
with severe obesity, a low but continuous
inflammatory drive leads to a multiform
comorbidity including cardiovascular disease.
The inflammatory drive of obesity, possibly
aggravated by the resulting heart failure, leads
to a net catabolism of peripheral tissues:
muscle,skin, and bone. This leads to muscle
weakness and a decreased endurance of the
skeletal muscle and most likely of the cardiac
muscle. High blood pressure as part of the
metabolic syndrome resulting from obesity
increases the demands on the heart,
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aggravating cardiac failure. In the first stages
of this sequence of events, peripheral
catabolism leads to sarcopenia obesity,
implying loss of muscle and maintenance or
even expansion of non-visceral (and visceral)
adipose tissue. Worsening organ failure and
aggravation of the inflammatory drive induce
malaise and anorexia, in turn inducing a
negative nutrient balance, so that in addition
to age and the chronic diseaserelated loss of
peripheral lean tissue mass (especially
muscle), adipose tissue is lost. Patients then
slowly lose weight and may in severe and
longstanding cases develop a cachectic
appearance. This sequence of events harbors
the explanation of the obesity paradox. In the
early stages of the sequence of events, when
the patient is still obese, the fat-free mass and
functional capacity (i.e., nutritional state) are
still relatively preserved or at least better than
in later stages, which explains the longer
survival and lower short-term mortality. It also
explains the findings of Casa-Vara et al. that
the triceps skinfold thickness and BMI as
rough indicators of fat mass are not good
predictors of mortality, because they are not
good indicators of the volume of fat-free mass
that is, more than fat mass, one of the
important indicators and a determinant of the
nutritional/health state of the body and its
functional capacity.
The obesity paradox and its underlying
pathology are not limited to obesity alone but
also apply to cancer, rheumatoid arthritis [8],
chronic obstructive pulmonary disease [9],
and mono-organ failure [10]. Although many
of these patients are primarily not (morbidly)
obese, the chronic inflammatory drive leads to
a peripheral loss of lean tissue (sarcopenia)
and
to
the
metabolic
syndrome
(cardiovascular disease and hypertension).
Then, in the final stages of disease and of life,

the loss of adipose tissue is apparent owing to
malaise, anorexia, and inactivity [11], whereas
in the beginning stages of disease, the fat
mass is still preserved or increased [8, 11–13].
The proposed chain of events leading to the
obesity paradox has consequences for
treatment. The fact that fat mass itself is not
the crucial factor determining a better
outcome, but rather a factor accompanying a
better nutritional state, leads to the
conclusion that building up adipose tissue will
not or will be only modestly beneficial. In the
rare event in the Western world that fat mass
has been continuously low during life, a
negative nutrient/energy balance will quickly
lead to a lack of fat as a fuel, forcing the body
to switch to the oxidation of protein, which
will lead quickly to death [7, 14].
Alternatively, preserving or building up
fat-free mass, specifically peripheral tissues
such as muscle and bone, should be the aim of
treatment. Obviously caloric requirements
should be met. It is likely that giving more
protein (around 1.5 g/kg of ideal body weight),
vitamins, and trace elements may be
beneficial. Physical exercise is crucial in
promoting the maintenance or improvement
of muscle mass and function and of bone
density. An equally crucial therapeutic goal
should be to limit inflammatory activity,
implying that the cause of the primary disease
should be treated. There are strong parallels
with the endeavors in this respect in the
elderly and patients with cancer, chronic
obstructive pulmonary disease, the human
immunodeficiency virus, etc. It is clear that
effective treatment is not easy. Much research
has been devoted to understanding and
decreasing the inflammatory effects of these
diseases (including obesity) that are
responsible for catabolism and the loss of
peripheral tissues. It also appears that
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treatment should be instituted early in the
course of disease.
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Uvod
Kronična bolezen vpliva na delovanje
telesnih celic, tkiv in/ali organskih sistemov
preko spremembe presnove. Presnovne
spremembe so ob tem pogosto poglobljene
zaradi terapije, ki jo kronični bolniki prejemajo,
posebno če je za telo zelo stresna. Zato bolniki
potrebujejo presnovnim potrebam prilagojeno
prehrano.
Za ustrezno telesno podporo med
boleznijo in zdravljenjem je potrebno
poznavanje presnove, ki spremlja bolezensko
dogajanje v telesu. Znano je, da je več kot 75 %
hospitaliziranih
bolnikov
odvisnih
od
bolnišnične hrane kot edine prehranske
podpore. Tisti, ki preživijo v njih manj od pet
dni in imajo blage bolezni, ne bodo bistveno
prizadeti, četudi bo v prehrani kakršno koli
pomanjkanje.
Drugače je pri bolnikih, pri katerih ob
sprejemu v bolnišnico ugotovimo:
• slabo prehranjenost – takšnih je do 40 %,
• akutno resno obolenje,
• kronično obolenje,
• potrebo po sprejemu na daljše zdravljenje.

ter

Ob prehranskem režimu bolnišnične hrane
dodatno ob množici diagnostičnih

preiskav, zaradi katerih bolniki še izpuščajo
obroke, lahko postanejo zadosti podhranjeni,
da izgubijo telesno težo, imajo motene
funkcionalne
sposobnosti,
podaljšano
okrevanje po zdravljenju, povečano število
zapletov in bistveno dražje zdravljenje. Znano
je, da je podhranjenost bolnikov neodvisni
dejavnik večje obolevnosti, podaljšane
hospitalizacije, večjega števila ponovnih
sprejemov, daljšega okrevanja, višjih stroškov
zdravljenja in seveda slabše kakovosti življenja.
Nezadosten vnos hranil je povezan tudi s
pospešenim razvojem sindroma kaheksije, ki je
pridružen številnim kroničnim boleznim, kot
so rak, kronično srčno, pljučno in ledvično
obolenje, boleznim jeter, revmatološkim
boleznim in drugim kroničnim vnetnim
boleznim.
Prehransko najbolj ogrožena skupina so
starostniki s kroničnim obolenjem, saj so že v
osnovi podvrženi s starostjo povezanim
presnovnim spremembam, le-te pa se s
pojavom kroničnega obolenja le še
stopnjujejo. Bolj so podvrženi negativnemu
učinku podhranjenosti in pogosto se s
starostjo povezana sarkopenija in krhkost
hitreje stopnjujeta v kahektične spremembe
zaradi prisotnosti kroničnega obolenja. Ker je
okrevanje starostnikov bistveno težje kakor
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pri mlajših ljudeh, je potrebno razmišljati že o
preventivni prehranski podpori.

Splošna načela prehranske
podpore
Bolezen je za človeško telo stres, ki mu
sledi celovit nevroendokrini in vnetni odziv.
Nevroendokrine in vnetne spremembe
neposredno in globalno vplivajo na presnovo,
njihova izraženost pa je odvisna od
posameznikovih genskih lastnosti kot tudi
prehranskega stanja kroničnega bolnika. Ta
presnovni odziv vodijo katabolni hormoni
(glukagon, katekolamini in glukokortikoidi),
insulinska neodzivnost, citokini, eikozanoidi in
drugi lokalni prenašalci. Zanj je značilna akutna
mobilizacija in preskrba hranil (glukoze,
glutamina, maščobnih kislin) za tkivo, ki
sodeluje v telesni obrambi.
Poglavitne presnovne spremembe, ki so
posledica nevroendokrinega odziva, so:
• povečanje bazalne presnove,
• proteoliza v perifernih tkivih,
• glukoneogeneza,
• neodzivnost na insulin in rastni hormon,
• zastajanje tekočin.
Poglavitni učinki vnetnih mediatorjev
(TNF, IL-1, IL-6), ki vplivajo na presnovne
spremembe, so naslednji:
• povečana sinteza glukoze,
• povečana raven plazemskih maščob,
• povečana sinteza proteinov akutne faze,
• povečana proteoliza in lipoliza,
• povišana telesna temperatura,
• povečana tvorba oksidativnih molekul
(prostih radikalov).
Posredno vpliva na presnovne spremembe
tudi izguba apetita in letargija zaradi
centralnega učinka citokinov.

Spremenita se potreba telesa po
posameznih hranilih ter uporaba hranil in
razvije se katabolno stanje, ki je glede na
trajanje obstoja povzročitelja presnovnega
stresa lahko akutno ali kronično. Kronično
katabolno stanje je lahko posledica akutnega
stresa ali pa nastaja postopno, hkrati z
razvojem kroničnih bolezni. Kadar to
razgraditveno stanje traja dalj časa ali se
razvija dlje zaradi napredovanja kroničnih
bolezni, vodi v kronično razgradnjo telesa ali
kaheksijo.
S prehransko podporo ne moremo
preprečiti presnovnega odziva na stres
(bolezen), lahko pa zaviramo njegov razvoj in
zmanjšujemo
neugodne
funkcionalne
spremembe. Za bolnike je še posebej
pomembno, da preprečimo obdobja stradanja,
ker je z nastajanjem presnovnih sprememb
zaradi kroničnega bolezenskega stresa
zmanjšan normalen prilagoditveni odziv telesa
na stradanje. Zato stradanje kroničnih
bolnikov povzroči proteinsko energijsko
podhranjenost, motene so psihofizične
funkcije in klinični izid bolezni je slabši.
Bolniki se različno odzivajo na stresno
dogajanje v organizmu, zato je stopnja
presnovnega stresa drugačna za vsakega od
njih. Prehranska obravnava bolnikov s
presnovnimi spremembami je zelo pomembna
in jo načrtujemo in prilagajamo individualno
glede na stopnjo izraženosti teh sprememb.

Načrtovanje prehranske
podpore
Za načrtovanje prehranske podpore je
nujna prehranska obravnava bolnika. S
presejalnim testom že ob sprejemu ali
ambulantnem pregledu ugotovimo, kateri
bolniki so prehransko ogroženi. Za potrebe
presejanja hospitaliziranih bolnikov evropsko
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združenje za klinično prehrano (ESPEN)
priporoča NRS 2002 (Nutrtitiona Risk
Screening 2002) vprašalnik (glej prilogo).
Bolnike, ki jih s pomočjo presejalnega testa
prepoznamo kot ogrožene, vključimo v
prehransko
obravnavo
in
pripravimo
prehranski načrt.
Energijske potrebe določimo glede na
porabo energije in bolnikovo sposobnost za
uporabo (utilizacijo) hranil. Pri večini
hospitaliziranih bolnikov je prisoten presnovni
stres, velikokrat povezan s podhranjenostjo.
V praksi si pri izračunu energijskih potreb
pomagamo s pravilom:
• aktivni bolniki: 30–35 kcal/kg TT/dan,
• ležeči bolniki: 20–25 kcal/kg TT/dan.
Ta ocena je manj zanesljiva za zelo lahke
bolnike (poraba energije na kilogram telesne
teže je v tej skupini večja) in debele bolnike
(ITM > 30), pri čemer računamo porabo glede
na idealno telesno težo + 25 %. Pri klinični
presoji energijskih potreb nam pomaga redno
spremljanje telesne teže, bolnikove aktivnosti
in intenzivnosti terapije.
Potrebe po beljakovinah med boleznijo in
rekonvalescenco, pa tudi pri starostnikih so 1–
1,5 g/kg TT/dan.
Vnos maščob: 30–50 % neproteinskih
kalorij, odvisno od tega, ali bolnik tolerira
ogljikove hidrate in maščobe.

Pri načrtovanju prehranske podpore
upoštevamo
tudi
posebne
značilnosti
posameznih bolezni, kot je na primer
sladkorna bolezen ali prisotnost tumorskih
produktov pri rakasti kaheksiji, ki katabolne
procese še pospešijo (na primer PIF, ki poveča
razgradnjo telesnih proteinov).

Zaključek
Pri obravnavi kroničnega bolnika, tako
ambulantno kot v bolnišnici, moramo poleg
terapevtske poti vzporedno vključiti tudi pot
prehranske podpore. Pomembno je, da
ogrožene bolnike prepoznamo v zgodnji fazi
ter poskušamo s prehransko intervencijo in
farmakonutricijo
preprečiti
telesno
propadanje,
povezano
s
kahektičnimi
presnovnimi dogajanji.
Nenazadnje v prehransko pot vključimo
tudi zadostno in bolnikovemu stanju primerno
fizioterapijo, saj s telesno aktivnostjo še
dodatno pripomoremo k utilizaciji vnešenih
hranil.

Priloga
Presejanje
prehranske
ogroženosti
bolnikov (Nutritional Risk Screening 2002 –
NRS 2002)

Tabela 1: Začetno presejanje NRS 2002
1
2
3
4

Začetno presejanje I
ITM je pod 20,5.
Ali je bolnik v zadnjih treh mesecih izgubil telesno težo?
Ali bolnik ugotavlja zmanjšan vnos hrane v zadnjem tednu?
Ali je bolnik močno bolan (npr. intenzivna nega)?

Če smo na eno izmed vprašanj odgovorili z
»da«,
opravimo
dokončno
presejanje
(Tabela 2). Če pa smo na vsa vprašanja
odgovorili
z
»ne«,
presejanje
med

Da

Ne

hospitalizacijo ponavljamo enkrat na teden. Če
pri bolniku načrtujemo večji operativni poseg,
razmislimo o preventivnem prehranskem
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načrtu, ki bi zmanjšal tveganje za nastanek
podhranjenosti in z njo povezanih zapletov.
Tabela 2: Končno presejanje NRS 2002
Končno presejanje II
Odklon v prehranskem stanju (od normale)
Stopnja obolelosti oz. povečane potrebe
Nezaznaven
Normalno prehransko
Nezaznavna
Normalne prehranske
stanje
potrebe
Blag – 1 točka
Izguba TT > 5 % v 3
Blaga – 1 točka
Zlom
kolka,
kronični
mesecih ali vnos hrane <
bolniki,
posebno
z
50–75 % potreb v zadnjem
akutnimi zapleti: ciroza,
tednu
kronična
obstruktivna
pljučna bolezen, kronična
hemodializa,
sladkorna
bolezen, onkološki bolniki
Zmeren – 2 točki

Izguba TT > 5 % v 2
mesecih ali ITM 18,5–20,5
in slaba splošna kondicija
ali vnos hrane 25–60 %
potreb v zadnjem tednu

Zmerna – 2 točki

Večji kirurški posegi v
trebuhu, možganska kap,
huda
pljučnica,
hematološka
maligna
obolenja

Hud – 3 točke

Izguba TT > 5 % v 1 mesecu
(ali > 15 % v 3 mesecih) ali
ITM pod 18,5 in slaba
splošna kondicija ali vnos
hrane 0–25 % potreb v
zadnjem tednu

Huda – 3 točke

Poškodba
glave,
presaditev
kostnega
mozga, bolniki v intenzivni
negi in terapiji (APACHE
10)

Točke:
Točke:
Seštevek:
Če je starost > ali = 70 let, dodaj skupnemu seštevku 1 točko.
Če je seštevek > 3: bolnik ima povečano prehransko tveganje, potreben je načrt prehranske podpore.
Če je seštevek < 3: potrebno ponovno vsakotedensko presejanje bolnika. Če pri njem načrtujemo večji operativni
poseg, razmislimo o preventivnem prehranskem načrtu, ki bi zmanjšal tveganje za nastanek podhranjenosti in z njo
povezanih zapletov.
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Osnovna prehranska načela – bolan
otrok
Prof. dr. Dušanka Mičetić-Turk, dr.med.
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Kontakt: dusanka.turk13@gmail.com

Povzetek
Spoznanja o vlogi prehrane v zdravju in
bolezni ljudi so se v zadnjih desetletjih
spremenila skupaj z večanjem znanja in števila
znanstvenih podatkov na področju znanosti o
prehrani. Osnovna prehranska načela so
osnovana na zdravi, uravnovešeni prehrani in
sledijo splošnim priporočilom in smernicam
glede na starost, spol in aktivnost otroka (1, 2,
3). Namen teh smernic je zadovoljevanje in
pokrivanje vseh potreb za optimalno rast in
razvoj otroka in njegovo metabolično
funkcioniranje.
Cilji
zdravega
prehranjevanja
so:
preprečevanje
pomanjkanj
različnih
prehranskih snovi (npr. pomanjkanje vitamina
C), preprečevanje kroničnih bolezni, ki so
povezane s prehrano (npr. kardiovaskularne
bolezni,
sladkorna
bolezen
tip
II,
ateroskleroza, debelost) in ne nazadnje
uporaba prehrane, tj. različnih diet in
specifičnih prehranskih pripravkov kot zdravila
pri različnih kroničnih, predvsem presnovnih
boleznih. Novejši cilji prehranskega delovanja
so usmerjeni na specifične učinke promocije
zdravja in obvladovanje bolezni z uporabo
imunoprehrane in nutracevtikov.

Jasno je, da je prehranski vnos, ki
omogoča kritje vseh prehranskih potreb in
omogoča dober prehranski status, pomemben
za rast in razvoj otroka. Vendar se prehrana
dojenčka začenja že »in utero«, ko materina
prehrana in funkcija njene placente regulirata
rast in razvoj fetusa. Prehrana matere med in
celo pred nosečnostjo ima pomembno vlogo
za zdravje fetusa in novorojenčka. Prehranske
zaloge matere iz tega zgodnjega obdobja se
uporabljajo med nosečnostjo in pozneje v fazi
dojenja. Epidemiološke (4) in eksperimentalne
(5) študije kažejo, da so kronične bolezni v
odrasli dobi lahko zasnovane že v fetalnem
obdobju.
Ko otrok zboli se srečujemo s
spremenjenimi potrebami po energiji in
prehranskih snoveh, katerih pomanjkanje
lahko pripelje do hujšanja in zastoja rasti.
Premajhen vnos hrane in nizek energetski
vnos imata tri glavne vzroke: premajhen vnos
(npr. slab apetit), povečana izguba (npr.
driska) ali povečane potrebe (npr. okužba). Po
drugi strani pa zaradi slabega zdravja
zmanjšana fizična aktivnost ne zahteva
povečanega energetskega vnosa. Tako v tem
krogu vzrok – posledica lahko pride do
poslabšanja bolezni in celo ogroženega
preživetja.
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Specifični prehranski produkti, kot npr.
ekstenzivno hidrolizirani mlečni pripravki za
otroke z alergijami na kravje mleko, pripravki z
zelo majhno količino beljakovin, specialni
aminokislinski izdelki za fenilketonurijo ali
hrana brez glutena za otroke s celiakijo, so pri
različnih kroničnih boleznih z uveljavljeno
prehransko terapijo izjemnega pomena za
zdravljenje teh bolnikov.
Prehranski posegi pri bolnem otroku
vključujejo prehransko svetovanje oz. vnos
zadostne količine hrane, dodajanje različnih
prehranskih dodatkov, uvajanje enteralne
prehrane ali uvajanje parenteralne prehrane z
ali brez enteralnega vnosa.
Enteralni vnos izboljša morfologijo in
delovanje
prebavil,
omeji
bakterijsko
translokacijo, zmanjša možnost večorganske
odpovedi in, kar je še posebno pomembno, je
trikrat cenejši od parenteralnega vnosa hranil.
Zato se priporoča uporaba prebavil vedno
kadar je to mogoče in v največji meri kolikor je
mogoče.
Prehrana se v svetu in pri nas spreminja
pod vplivom industrializacije, urbanizacije,
ekonomskega razvoja in tržne globalizacije
(6). Hrana je postala dosegljiva vsem, kar
vsekakor vpliva na boljši prehranski status
celotne populacije. Vendar se ob tem
blagodejnem učinku pojavljajo tudi škodljivi
učinki hrane na zdravje ljudi, ki so povezani s
spremembo življenjskega sloga in zmanjšano
telesno aktivnostjo. Spremembe na področju
prehrane v zadnjih treh desetletjih zajemajo
povečan energetski vnos, večji vnos masti in

sladkorjev, večji vnos nasičenih maščobnih
kislin ter zmanjšan vnos kompleksnih
ogljikovih hidratov in vlaknin (6). Priporočen
vnos sadja in zelenjave ni dosežen pri večini
prebivalstva, tako odraslih kot tudi otrok.
Uveljavljanje osnovnih načel prehrane,
predvsem najnovejših smernic prehranjevanja,
je v primeru bolezni nujno.
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Prehranska podpora pri bolnikih s srčnim
popuščanjem
Rihard Knafelj, UKC Ljubljana, KOIIM
Kontakt: rihard.knafelj@gmail.com

Uvod
Srčno popuščanje je stanje, pri katerem
srce ne more zagotoviti zadostnega
minutnega volumna pri normalnem polnilnem
tlaku levega prekata. Avtorji ga razdelijo v več
skupin (Slika 1). Sočasno se aktivirajo številni
kompenzatorni mehanizmi, ki so dolgoročno
škodljivi in vodijo v poslabšanje stanja bolnika.

Slika 1: Srčno popuščanje razdelimo na
levostransko in (izolirano) desnostransko
srčno popuščanje. Izolirano desnostransko
srčno popuščanje srečamo pri akutni pljučni
emboliji, izoliranem miokardnem infarktu
desnega prekata in pri bolnikih s KOPB
(kronično pljučno srce). Levostransko srčno
popuščanje razdelimo v akutno, akutno
poslabšanje kroničnega ali kronično stabilno
srčno popuščanje. Dodatno ga še delimo na
sistolično in diastolično srčno popuščanje
Vir: Medscape, namenjeno izobraževanju

Klinično se kaže s številnimi zanki in
simptomi (slika 2). Srčno popuščanje nikoli ne
sme biti samostojna diagnoza - vedno je
posledica osnovne srčne bolezni, ki jo nujno
moramo opredeliti in nato, če je le možno,
vzročno zdraviti (1). Pri 20-40 % bolnikov se
razvije kardialna kaheksija, ki dodatno zmanjša
preživetje.

Slika 2: Desnostransko srčno popuščanje se
kaže predvsem s perifernimi edemi,
prekomerno polnjenjostjo vratnih ven,
inapetenco (kongestija jeter). Levostransko
srčno popuščanje se kaže predvsem kot
zmanjšana mišična moč, dispnea (predvsem
leže). Bolnike glede na njihove simptome
razdelimo v NYHA razrede od I-IV.
Vir: Medscape, namenjeno izobraževanju
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Epidemiologija
Incidenca srčnega popuščanja narašča s
starostjo. Pri skupini ljudi starejših od 80 let je
prisotna v približno 20 %. Kljub optimalizaciji
medikamentoznega zdravljenja z zaviralci
adrenergilnih
receptorjev
beta
(beta
blokatorji), inhibitorji konvertaze angiotenzina
(ACEI)
ter
zaviralcev
adlosterona
(spironolakton, eplerenon) je umrljivost še
vedno katastrofalna. Petletno preživetje znaša
približno 50 %, kar je nižje kot pri nekaterih
malignomih (dojka, prostata) (2). Pri bolnikih,
kjer se razvije kardialna kaheksija, je 50 %
preživetje le 18 mesecev. Srčna funkcija se s
pojavom kaheksije ne slabša, kar kaže na to,
da je kaheksija neodvisni napovedni dejavnik
povečane umrljivosti. Pri bolnikih s kardialno
kaheksijo, pri katerih zavremo katabolizem,
lahko sodeč po nekaterih študijah zmanjšamo
umrljivost. Ni
povsem jasno, ali gre
zmanjšanje umrljivosti na račun zavore
kaheksije, saj so bili vzorci premajhni (1, 3).

•

•

•

Kardialna kaheksija
O kardialni kaheksiji govorimo, ko se pri
bolniku s srčnim popuščanjem pojavi
nenamerna, 6 % izguba ”ne-edemske” telesne
mase v 6 mesecih. Vzrokov je več in se med
seboj prepletajo ter potencirajo. Približno 20 %
bolnikov s srčnim popuščanjem NYHA I/II ima
kardialno kaheksijo (3).
• Izguba voha in okusa, ki se pojavi pri
približno 40 % bolnikov s srčnim
popuščanjem, se zdi na prvi pogled
nepomemben simptom. Ugotovili so, da
diuretiki
(furesemid,
hidroklortiazid)
spremenijo zaznavanje okusa ali ga močno
zmanjšajo. Podobne učinke imajo beta
blokatorji. Ker ima vonj pomembno vlogo
pri aktivaciji apetita, svetujemo bolnikom

•

•

ojačanje
okusa
in
vonja.
Hkrati
odsvetujemo uporabo soli in popra,
priporočamo mediteranske začimbe,
vanilijo,
cimet,
muškatni
orešček,
nageljnove žbice. V seriji poskusov, kjer so
bolnikom vsak dajali vonjati močne arome
(sivka, kamilica, poper), se je izboljšal vonj
in s tem okušanje hrane. Prav tako se je
izboljšal apetit, če je hrana bila barvno
raznolika (pomaranče, jabolka, zeleni
grah, koruza, jajčevci, rdeča pesa) (3, 4).
Pri desnostranskem srčnem popuščanju
zaradi kongestije prebavne sluznice in
povečanih
jeter
nastopi
občutek
napihnjenosti in sitosti relativno hitro.
Bolnikom svetujemo več manjših obrokov
lahko prebavljive hrane (3, 4).
Zaradi
kongestije
je
zmanjašana
prekrvavitev in absorpcija v črevesju, zato
svetujemo več kašaste ali tekoče hrane.
Potrebno
je
paziti
na
zadosten
beljakovinski in kalorični vnos (1, 3).
Zaradi zmanjšane fizične aktivnosti se
zniža tudi presnova, energetska bilanca je
pri nekaterih bolnikih nična. Pri večini se
zaradi povečanega dihalnega dela
(kronična pljučna kongestija) poveča
bazalni metabolizem (1, 3, 4).
Zaradi kompenzatornih mehanizmov aktivacija
renin-angiotenzinaldosteronskega sistema (RAAS) in
adrenergičnega sistema se poveča bazalni
metabolizem. Dodatno se aktivirajo in
kronificirajo mehanizmi vnetja. V plazmi in
tkivih ugotovimo povečane koncentracije
provnetnih interlevkinov (IL-1,IL-6) in
faktorja tumorske nekroze alfa (TNF) (1, 4,
5).
Zaradi diuretikov se poveča izločanje
mikrohranil, ki sodelujejo v presnovi (3).

95
Prehranska podpora

Stimulatorji apetita

Kljub temu, da ni randomiziranih študij,
priporočila narekujejo uporabo enteralne
prehrane pred parenteralno. Študije, kjer so
bolnike preventivno dohranjevali so dale
nasprotujoče si rezultate. Ne glede na način
hranjenja moramo paziti na tekočinski vnos.
Manjše študije poročajo o ugodnih učinkih pri
dajanju glutamina in omega-3 maščobnih kislin
perioperativno. Odsvetujemo vnos omega-6
maščobnih kislin in dosoljevanje hrane
(dnevna uporaba soli - NaCl ne sme presegati
2g). Nobena prehranska intervencija po
trenutno dostopni literaturi ne vpliva na
izboljšanje preživetja (3).

Stimulatorje
apetita
uporabljamo
predvsem pri onkoloških bolnikih in bolnikih s
kaheksijo povezano z AIDSom. Večinoma
izkoriščamo stranke učinke zdravil oz skupine
hormonov (rastni hormon, kortikosteroidi,
megestrol
nandrolon),
antidepresivov
(mirtazapin, fluoksetin v visokih odmerkih),
antipsihotikov (olanzapin). Trenutno potekajo
študije o uporabi kanabinoidov, talidomida,
melatonina.

Medikamentozno zdravljenje
Danes vemo, da umrljivost pri srčnem
popuščanju uspešno zmanjšujemo z beta
blokatorji, ACEI in inspironolaktonom (1). Ista
zdravila imajo nespecifične antikatabolne in
pleotropne učinke (5). Glede na dosedanje
študije so učinki neodvisni od samega zdravila,
gre za učinke skupine zdravil, zato
uporabljamo zdravila priporočena v smernicah
(karvedilol, bisoprolol, nebivolol ter ramipril,
enlapril, kaptopril, tenzopril, perindopril) (1).
Število
potrebnih
hospitalizacij
in
simptomatsko
olajšanje
dosegamo
z
digoksinom in diuretiki, ki pa ne vplivata na
preživetje.
Pri
akutnem
poslabšanju
uporabljamo levosimendan in/ali beta agoniste
(dobutamin). Kljub jasnim patofiziološkim
mehanizmom se je (tarčno) farmakološko
zdravljenje z biološkimi zdravili izkazalo kot
neučinkovito, uporaba anti-TNF (etanercept)
celo poveča smrtnost (1). Veliko obeta
uporaba anakinre (anti IL-1), pri bolnikih s
sistoličnim srčnim popuščanjem zaradi
obsežnega miokardnega infarkta (6).

Vitamini, minerali, prehranska
dopolnila
Neselektivno dodajanje vitaminov je v
najboljšem primeru neučinkovito. Po nekaterih
podatkih dodajanje kalcija lahko poslabša
aterosklerozo in ledvično delovanje. Še vedno
ni jasnih priporočil glede dodajanja selena.
Študija o uporabi vitamina Q10 ima številne
pomanjkljivosti. Vsekakor dodajamo tiamin pri
alkoholikih in pri bolnikih, kjer sumimo na
kardiomiopatijo zaradi pomanjkanja tiamina
(4, 5, 7).

Hormonsko neravnovesje
Pogosto je prisotna insulinska rezistenca
(>40 % bolnikov) ali razvita sladkorna bolezen,
ki sta posledica insulinske intolerance. Pri
bolnikih ugotovimo visoke nivoje rastnega
hormona (GH), brez ustrezno visokih
vrednosti insulinu podobnega rastnega
faktorja-1 (ILGF-1) kar kaže na rezistenco na
GH. Pogosto srečamo nizke vrednosti
testosterona. Dodajanje testosterona zmanjša
insulinsko rezistenco, izboljša aerobno
kapaciteto, deluje imunosupresivno, izboljša
eritropoezo ter mišično maso ob ustrezni
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telesni aktivnosti. Izboljšanja preživetja ni bilo
(3 - 8).

Obravnava bolnika
Pri obravnavi bolnika s kardialno kaheksijo
je
nujno
potrbena
multidisciplinarna
obravnava (kardiolog, endokrinolog, psihiater,
klinični dietetik, farmakolog). Vzporedno
zdravimo znake in simptome srčnega
popuščanja in zagotavljamo prehransko
podporo. Paziti moramo na pojavljanje
sindroma re-feedinga. Jasnih smernic oz.
priporočil za prehransko podporo ni.
Svetujemo visoko energijsko in visoko
beljakovinsko hrano in spremljanje utilizacije
hranil. Predlagana shema je navedena v tabeli.

testosterona. Po doseganju euvolemije
uvedemo beta blokator (npr karvedilol 2x
6.25, ki ga višamo glede na prenašanje oz do
ciljnih
vredosti
2x25
mg).
Uporaba
antipsihotikov, testosterona in fluoksetina ni
podana v smernicah, uporabljamo jo po
tehtnem premisleku in posvetom z
endokrinologi in psihiatri. Posebno skrb pri
obravnavi terjajo bolniki po transplantaciji
srca, ki razvijejo anoreksijo ob visokih
odmerkih kortikosteroidov, bolniki s sočasno
sepso in bolniki s pridruženimi kroničnimi
pljučnimi boleznimi.

Zaključek
Srčno popuščanje z vsemi spremljajočimi
zapleti je še vedno izziv pri vsakodnevnem
delu z bolniki. Bolnike obravnavamo
individualno in v timu drugih specialistov.
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lokomotorno fizioterapijo. Po doseženem
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Vpliv prehrane na zgodnjo rehabilitacijo
bolnikov z možgansko kapjo
Prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Zaloška cesta 2, 1000
Ljubljana
Kontakt: marjan.zaletel@kclj.si

Možganska kap je tretji najpogostejši
vzrok smrti v zahodnih državah. Stopnja
mortalitete je 20 % med akutno fazo
možganske kapi, t. j. v 30 dneh po žilni
možganski okvari. Pomembno je, da je
možganska kap eden izmed najpomembnejših
vzrokov
onesposobljenosti.
Slednje
predstavlja ogromno družbenoekonomsko
breme (1). To je tudi razlog, da si zdravniki, ki
se ukvarjajo z rehabilitacijo, prizadevajo za čim
popolnejšo povrnitev telesnih in kognitivnih
sposobnosti bolnikov po možganski kapi.
Zaradi tega je potreben program, ki izboljša
hitrost izboljševanja in končni funkcionalni
izhod bolnikov (2). V tem smislu naj bi tudi
prehrambeni ukrepi izboljšali rehabilitacijo po
možganski kapi. Temu pritrjujejo tudi
raziskave, opravljene na ljudeh in živalih.
Pokazale so na metabolične spremembe v
možganih po akutni ishemiji in ponovni
vzpostavitvi krvnega pretoka. Poleg tega se je
izkazala koristnost prehrambenih ukrepov pri
zmanjšanju obsega okvare in popravljanju
možganov.
Med rehabilitacijo v akutnem obdobju
možganske kapi se prehranjevalne strategije
prilagajajo bolnikom s prehranjevanjem po
cevkah, tako da bodo posamezniki dobili
primerno prehrano. Tako se lahko izognejo

telesnemu hujšanju, ki je vzrok za slab
funkcionalni izhod in daljše bivanje v bolnici
(3). Med leti 2000 in 2009 se je načrtovanje
prehrambenih
ukrepov
usmerilo
v
metabolične spremembe, ki se pojavijo po
možganski ishemiji, kot so motena sinteza
proteinov, produkcija prostih radikalov in
pomanjkanje mineralov, vključno s cinkom (4).
Ugotovili so, da je popravljanje kognitivnih
dejavnosti pri bolnikih po možganski kapi
boljše po prehrambeni intervenciji.
Raziskave so ugotovile, da se povrnitev
kognitivne dejavnosti po možganski kapi lahko
izboljša s prehranskimi ukrepi. To je še posebej
pomembno zaradi sledečih dejavnikov.
Prvič, v klinični praksi za rehabilitacijo
bolnikov z ishemično možgansko kapjo ni na
voljo nobenega zdravila, ki bi delovalo na
poškodovane možganske strukture. Drugič,
80 % izboljšanja nevrološke okvare se zgodi v
prvih 30 dneh po akutni ishemiji, zato si
moramo prizadevati, da v tem obdobju
rehabilitacije dosežemo čim boljši funkcionalni
rezultat (5). Tretjič, velik delež bolnikov z
možgansko kapjo je lahko v katabolnem stanju
(6). Četrtič, 30 do 35 dni po možganski kapi
imajo bolniki pogosto enake prehranske
primanjkljaje kot v času njihovega sprejema v
rehabilitacijski center (7). Petič, 6 mesecev po
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možganski kapi so ugotovili pomemben
primanjkljaj vsebnosti beljakovin v prehrani.
Šestič, pri bolnikih z ishemično možgansko
kapjo so ugotovili znižane plazemske
koncentracije
aminokisline
tirozina,
predhodnika
možganskih
adrenergičnih
nevrotransmiterjev (adrenalin, noradrenalin,
dopamin) (8).
Eksperimentalne raziskave so pokazale, da
je v ishemični penumbri zavrta sinteza
beljakovin.
V
kliničnih
raziskavah
o
rehabilitaciji
bolnikov,
namenjenih
proučevanju učinkov preprečevanja ali
omejevanja zmanjšane sinteze proteinov z
zagotavljanjem dodatnih beljakovin, so bolniki,
ki so prejemali takšne intervencije, imeli boljšo
povrnitev kognitivnih dejavnosti (9). Okvara
nevronov zaradi možganske ishemije je
deloma posledica oksidativne poškodbe, ki je
posledica tvorbe prostih radikalov in
peroksidacije lipidov (10). Povečan oksidativni
stres negativno vpliva na bolnikovo življenje in
funkcionalno stanje ter prognozo. V nekaterih
raziskavah so zabeležili, da lahko dopolnitvena
prehrana z vitamini skupine B ublaži
oksidativno poškodbo po akutni ishemični
kapi. Eksperimentalne raziskave so tudi
pokazale, da možganska ishemija spremeni
sproščanje cinka ter da akutna ishemija
povečuje sproščanje cinka v sinapsah in
poveča možgansko okvaro. V klinični praksi so
ugotovili, da imajo bolniki z ishemično
možgansko kapjo nižji vnos cinka od
priporočene
količine.
Pri
bolnikih
z
normaliziranim dnevnim vnosom cinka se je
nevrološki izpad bolje popravljal kot pri
osebah, ki so prejele placebo.
Dokler ni znanih rezultatov večjih raziskav
glede učinkov prehrambenih ukrepov na
obnovitev možganske funkcije pri bolnikih z
ishemično možgansko kapjo, so v klinični
praksi uporabne nekatere smernice za

odločanje. Slednje izhajajo iz obstoječih
manjših raziskav (11):
1. V akutni in subakutni fazi možganske
kapi (> 7–14 dni od dogodka) je zaželeno, da se
določi bolnikovo antioksidantno kapaciteto v
plazmi. Če to ni mogoče, dodajamo
antioksidanta vitamina E in C.
2. V subakutnem obdobju možganske kapi
pri bolnikih z normalno ledvično funkcijo, ki so
klinično stabilni, je potrebno zagotoviti
naslednji prehrambeni vnos:
A) Energetsko je potrebno zagotoviti ≥ 25
kcal/kg pri nedebelostnih bolnikih za
vzdrževanje telesne teže. Pri debelostnih
bolnikih je priporočen energetski vnos < 25
kcal/kg za vzdrževanje razmerja ogljikovi
hidrati – proteini pod 2,5:1.
B) Vnos proteinov mora biti > 1 g/kg, da se
doseže razmerje med ogljikovimi hidrati (g) in
proteini (g) < 2,5. Na primer za bolnika, ki
tehta 70 kg, znaša primeren prehrambeni
energetski vnos 1,750 kcal. Vnos proteinov bi
moral biti 1,5 g/kg (= 24 % energetskih potreb)
ogljikovih hidratov 3,12 g/kg (= 50 %
energetskih potreb), razmerje ogljikovi hidrati
– proteini je 2,09, maščob pa 0,72 g/kg (= 26 %
energetskega vnosa).
C) Bolniki, ki se sami hranijo, naj bi vsaj
enkrat dnevno pojedli porcijo suhega mesa,
perutnine ali rib, da znaša skupen vnos cinka
12–15mg.
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Rak in najpogostejši prehranski problemi
dr. Erik Brecelj, dr. med.
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Povzetek
Izguba telesne teže in podhranjenost sta
pogosta pri onkoloških bolnikih in lahko tudi
eden prvih znakov onkološkega obolenja.
Kaheksija povečuje možnost zapletov pri
zdravljenju, znižuje kvaliteto življenja in
skrajšuje preživetje onkoloških bolnikov. Pred
več kot 40 leti je bil v kirurški reviji objavljen
eden prvih člankov na temo prehranske
podpore pri onkoloških bolnikih. Od takrat je
prišlo do obsežnega teoretičnega in
praktičnega razvoja na tem področju, ki pa še
vedno pušča veliko neodgovorjenih vprašanj.
Vsi onkološki bolniki ne potrebujejo
prehranske podpore, zato je treba ciljano
iskati bolnike, ki so v prekahektičnem ali že v
kahektičnem stanju, kar je glede na veliko
število onkoloških bolnikov lahko velik
organizacijski problem. Glede na specifično
zdravljenje lahko predvidevamo, pri katerih
bolnikih lahko pričakujemo prehranske težave,
npr. pri bolnikih po obsevanju vratu in glave
zaradi radiomukozitisa. Po analizi je treba
planirati ustrezno prehransko terapijo, to je z
nasveti, enteralno ali parenteralno prehrano.
Enteralno hranjenje lahko uporabimo pri manj
prizadetih bolnikih, ki so sposobni uživanja
hrane skozi usta. Dilema je, kdaj bolniku zaradi
obstrukcije zgornjih prebavil uvesti hranilno
nazogastrično sondo ali gastro oziroma

jejunostomo. Bolj prizadeti bolniki ali bolniki z
nezmožnostjo hranjenja skozi usta potrebujejo
parenteralno prehrano. Pri onkoloških bolnikih
se rutinske parenteralne prehrane ne
priporoča. V nekaterih primerih je lahko celo
škodljiva.
Glede na samo specifično onkološko
zdravljenje je treba načrtovati čas intervencije.
Pogosto je treba prehransko zdravljenje voditi
vzporedno s specifično onkološko terapijo.
Zaradi principov kirurgije s hitrim okrevanjem
je posebej pomembno, kdaj bolnika zdraviti s
parenteralno prehrano, saj so hospitalizacije
vse krajše. Dilem o pred- in pooperativni
enteralni prehrani ne bi smelo več biti. Ob
prehranski podpori je treba sproti ocenjevati
uspešnost zdravljenja in glede na to oceniti,
kdaj s katero od terapij prenehati oziroma jo
spremeniti. Na eni strani lahko ocenimo, da je
takšno zdravljenje neuspešno, po drugi strani
pa bolnik prehranske podpore zaradi
izboljšanja ne potrebuje. Večina onkoloških
bolnikov
ne
potrebuje
dolgotrajne
parenteralne
prehrane.
Organizacijsko
zahtevno je vodenje bolnikov s parenteralno
prehrano na domu zaradi odpovedi prebavil.
Zelo zahtevna je odločitev, kdaj je
prehranska podpora nesmiselna, ko npr.
naletimo na bolnika z ireverzibilno kaheksijo
ali ko s prehranskimi ukrepi ne moremo več
doseči izboljšanja prehranskega statusa. Velika
dilema, tudi etična, je parenteralno
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prehranjevanje
paliativnih
bolnikov.
V
posameznih primerih je to smiselno, če pri
bolniku pričakujemo vsaj dvo- ali trimesečno
preživetje, izboljšanje kvalitete življenja in
seveda, če si bolnik želi tovrstne prehranske
podpore. Pri posebej izbranih bolnikih lahko s

tem bistveno bolj podaljšamo preživetje kot s
specifičnim onkološkim zdravljenjem.
Kljub številnim dejstvom pa v Sloveniji
zaradi številnih razlogov še vedno predstavlja
velik problem uvajanje klinične prehrane v
klinično prakso.
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Prehranske strategije in preventiva
kroničnih bolezni
Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. med.
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Kontakt: mojca.gabrijelcic@ivz-rs.si

Prehrana spada med najpomembnejše
determinante različnih bolezenskih stanj,
povezanih s previsokim ali prenizkim vnosom
energije ali različnimi makro in mikro hranili. Za
kronične bolezni Svetovna zdravstvena
organizacija (SZO) ocenjuje, da so kar v dveh
petinah neposredno povezane z različnimi
prehranskimi dejavniki tveganja, v nadaljnjih
dveh petinah pa posredno in le četrtina
kroničnih bolezni s prehrano ni povezana. Zato
so prehranske strategije, skupaj s strategijami
za telesno dejavnost za zdravje in za duševno
zdravje, orodje politike, usmerjeno v
spodbujanje in zagotavljanje pogojev za zdrav
življenjski slog populacije. Tovrstne strategije
so resnično uspešne le, če so podprte in
kolikor se da usklajene tudi z nosilnimi
strategijami na področjih kmetijske, socialne,
finančne, izobraževalne in drugih politik.
Današnja kompleksna družba za kompleksne
probleme, kot so kronične bolezni, zahteva
kompleksne rešitve – oblikovanje v promocijo
zdravja usmerjene prehranske politike, ki
temelji na pristopu zdravja v vseh politikah.
Ko
govorimo
o
zagotavljanju
uravoteženega prehranjevanja na strateški
ravni, imamo v mislih tako individualno kot
skupnostno raven. Posamezniki in skupnosti
delujejo
pri
zagotavljanju
ustrezne

prehranjenosti na različnih prijemališčih, od
katerih so tista na skupnostni ravni značilno
pomembnejša kot tista na individualni ravni.
Raziskovalni rezultati kažejo tudi, da so
individualne odločitve manj pomembne od
možnosti, ki jih ponujajo skupnosti z
ustvarjanjem okolij za zdrave izbire, predvsem
pri tistih, ki imajo nižjo izobrazbo ali izhajajo iz
nižjega socialno ekonomskega sloja.
Na individualni ravni so posameznikove
izbire odvisne od njegove izobrazbe,
pripadnosti socialno ekonomskemu sloju, po
podatkih pa tudi od spola in starosti. Zdrave
izbire skušamo povečati predvsem z
informiranjem, osveščanjem , izobraževanjem,
povečevanjem veščin, čemur je v prehranskih
strategijah namenjeno oblikovanje smernic,
programi izobraževanj strokovnega kadra,
različni programi osveščanja in izobraževanja
populacije v celotnem življenjskem ciklu,
promocijske kampanje in podobno. Vedno
večja pozornost pri pripravi tovrstnih smernic,
programov in kampanj je danes namenjena
skrbi za zmanjševanje razlik v zdravju, kar
pomeni, da so aktivnosti po eni strani
usmerjene v celotno ciljno populacijo, del pa
še dodatno v posebej ranljive skupine, tako da
se ne bi zgodilo, da z določeno aktivnostjo
povečujemo nepravične neenakosti v zdravju,
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če bi bila aktivnost zaradi različnih razlogov
dostopna ali dosegljiva le delu ciljne
populacije.
Zdravje ne nastaja samo v zdravstvenem
sektorju, ampak je predvsem plod čim bolj
usklajenega delovanja različnih sektorjev, ki jih
vodijo strateške usmeritve globalno, na nivoju
države, na nivoju regije pa tudi lokalnih
skupnosti. Največkrat je zdravstveni sektor
nosilni sektor priprave prehranske strategije,
ki pa postane lahko celovita šele z vključitvijo
številnih drugih sektorjev na presečnih
področjih
delovanja
kmetijskega,
izobraževalnega,
socialnega,
okoljskega,
gospodarskega, finančnega in drugih. Za
tovstno delovanje je potrebno vzpostaviti
multidisciplinarno kompetenco političnih
odločevalcev in strokovnjakov različnih
sektorjev ter ustrezna medsektorska delovna
telesa in aktivnosti, prav tako pa je potrebno
participativno vključevati relevantne deležnike
od nevladnih organizacij do privatnega
sektorja.
Od leta 1992, ko je bil na FAO/WHO
globalni konferenci o prehrani v Rimu sprejet

sklep, da naj države vzpostavijo prehranske
strategije, je SZO leta 2004 sprejela globalno
strategijo za prehrano in telesno dejavnost,
SZO Euro pa dva petletna akcijska plana za
hrano in prehrano (prvega 2000– 05, drugega
2007-13, v pripravi je tretji) in spodbudila
države članice (DČ) k pripravi nacionalnih
planov, kar je do danes uresničila že večina DČ
SZO Euro regije. Po sprejetju SZO listine o
preprečevanju debelosti leta 2006 je pripravila
strateško Belo knjigo o prehrani tudi Evropska
Unija (za obdobje 2007-13), ki danes pripravlja
akcijski plan za preprečevanje otroške
debelosti za obdobje 2014-20. Slovenija je
sledila temu razvojnemu trendu in sprejela
prvo prehransko strategijo za obdobje 200510, danes je v zaključni fazi priprave druga
prehranska strategija za Slovenijo.
Uspešnost implementacije strategij na
ravni SZO, EU in Slovenije je bila ovrednotena,
pri vrednotenju so bili uporabljeni nekateri
skupni indikatorji uspešnosti, zbrani v WHO/EU
NOPA podatkovni bazi.
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Alternativna prehrana
Maja Ćuić, dr.med.
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Ob
besedi
alternativna
prehrana,
največkrat pomislimo na vegeterijanski način
prehranjevanja, oziroma na prehranjevanje, ki
izključuje uživanje katere koli vrste mesa.
Vendar obstaja veliko oblik prehranjevanja, ki
jih
lahko
razumemo
pod
pojmom
“alternativna prehrana”. Najpogosteje osebe,
ki se prehranjujejo na ta način, delimo na semivegeterijance, lakto-ovo-vegeterijance, laktovegeterijance in vegane. Vsem je skupno, da
njihova prehrana temelji predvsem na uživanju
žitaric, sadja in zelenjave, med seboj pa se
razlikujejo glede vključevanja, oziroma
uživanja živil živalskega izvora. Semivegeterijanci občasno uživajo ribe in/ali
perutnino ter mlečne izdelke vendar nikoli
rdečega mesa; lakto-ovo-vegeterijanci uživajo
mleko in mlečne izdelke ter jajca; laktovegeterijanci od živil živalskega izvora uživajo
samo mleko in mlečne izdelke. Veganski način
prehranjevanja izključuje vsa živila živalskega
izvora in temelji na prehrani izključno
rastlinskega izvora. Ko govorimo o alternativni
prehrani je treba omeniti tudi makrobiotski
način prehrane, ki temelji na celovitem
pristopu do “zdrave hrane”. Le-ta ne upošteva
samo restriktivnega uživanja določenih vrst
živil, temveč tudi posebno shranjevanje in
pripravo ter postopke uživanja le-teh. Načelo,
ki
ga
upošteva
makrobiotski
način
prehranjevanja upošteva dejstvo, da ima vsako
živilo, ki ga zaužijemo svojo energijo, ki je

odvisna
od
lokacije
rasti
oz.
pridelave/predelave živil, smeri njihove rasti,
vremenskih razmer ter letnega časa
pridobivanja živila. Po mnenju makrobiotikov
ob upoštevanju tega odnosa do hrane
vplivamo na svoje razpoloženje, misli in
zdravje ter vzpostavljamo ravnotežje telesa,
uma in duha. Presnojedci ne uživajo hrane, ki
je bila segreta na visoke temperature, saj so
prepričani, da to uniči naravno prisotne
encime in hranila, kar organizmu preprečuje,
da bi lahko iz živil dobilo vse potrebno za
normalno delovanje. Tipična prehrana
presnojedcev so zelenjava, sadje, semena,
oreški, kaljena žita, olja, zelišča in alge. Tudi
samih različic presnega načina prehranjevanja
je več: večina ne uživa mleka in mlečnih
izdelkov ter vseh vrst mesa in so zato hkrati
vegani (čeprav nekateri presnojedci uživajo
tudi nepasterizirano mleko, sire, surove ribe in
jajca) (1).
Obstaja veliko razlogov zakaj se ljudje
odločajo
za
alternativne
načine
prehranjevanja. Med najpogostejše razloge za
alternativno prehrano osebe navajajo etične in
moralne razloge, ljubezen do živali (nekruto
ravnanje in ubijanje živali) ter ekološke in
okoljevarstvene razloge. Prav tako je pogosta
povezava s pripadnostjo posamezni religiji,
predvsem hinduizmu in budizmu. Razloge za
alternativno prehrano lahko najdemo tudi v
različnih filozofsko-antropoloških temeljih
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različnih (sub-)kultur. Pogost je pojav
alternativne
prehrane
med
različnimi
motnjami prehranjevanja, ki lahko nastopa
izolirano ali v skopu širše psihopatologije (2,3).
Pogledi na alternativno prehrano se razlikujejo
od
posameznika
do
posameznika
(individualizirani vidiki prehrane), hkrati pa ima
velik vpliv ožja in širša družba, ki s svojim
odnosom
obravnavan
način
prehrane
podpira/sprejema ali ovira/zavrača (družbeni
vidiki prehrane).
Skrbno načrtovano semi-vegeterijansko
prehrano
sicer
mnogi
povezujejo
z
uravnoteženo oz. “idealno prehrano”, saj
zaradi občasnega uživanja rib ali perutnine
spominja
na
mediteranski
model
prehranjevanja, za katerega je znano, da ima
številne, z dokazi podprte preventivne učinke
na pojavnost ter zmanjšano umrljivost pri
številnih kroničnih boleznih (npr. bolezni srca
in ožilja, povišan krvni tlak, sladkorna bolezen
tip 2, artritis, debelost ter rak debelega
črevesa in danke) (4,5). Ostale koristne učinke
vegeterijanske
prehrane
pripisujejo
povečanemu
vnosu
varovalnih
hranil
(prehranske vlaknine, vitamini in minerali ter
fito-hranila)
ter
varovalnem
učinku
zmanjšanega celokupnega vnosa holesterola
in zasičenih maščob živalskega izvora (6).
Študije so pokazale, da je med vegeterijanci
bolj pogost zdrav življenjski slog brez kajenja
in uživanja večjih količin alkohola ter redna
telesna aktivnost, kar lahko pripišemo boljši
ozaveščenosti in vrednotenju zdravega
življenskega
sloga
med
obravnavano
populacijo (7).
Zavedati
se
moramo,
da
lahko
neprekinjeno, večletno in predvsem “laično”
vegeterijansko in vegansko prehranjevanje
vodita v hudo pomanjkanje številnih hranil.
Posebno pozornost je potrebno nameniti
rastlinskim
beljakovinam,
saj
nobeno

rastlinsko živilo ne vsebuje vseh esencialnih
aminokislin. Pri tej obliki prehrane se zato
svetuje uživanje kombinacije žitaric in stročnic
v enem obroku, ki naj bi delno pokrile
potrebne zahteve po aminokislinah. Čeprav
vemo, da ima železo živalskega izvora boljše
absorpcijske sposobnosti v organizmu, je
anemija zaradi pomanjkanja železa med
vegeterijanci enako pogosta kot med vsejedi
(omnivori). Absorpcijo železa iz rastlinskih
virov lahko izboljšamo s sočasnim uživanjem
živil, bogatih z vitaminom C. Absorpcijo kalcija
iz zelene zelenjave (špinača, brokoli,
ohrovt,…) lahko ovirajo fitati in oksalati te iste
zelenjave, zato je treba v tem primeru uživati
živila dodatno obogatena s kalcijem (s kalcijem
obogateno sojino mleko, tofu, tempeh,…) ali
kalcijeve nadomestke. Semi-vegiterijanci,
lakto-ovoin
lakto-vegeterijanci
lahko
zadovoljijo potrebe po vitaminu B12 z
občasnim uživanjem rib in morskih sadežev,
jajc ali mlečnih izdelkov, veganom pa se
vsekakor
priporoča
uživanje
njegovih
nadomestkov. Oreščki in semena so lahko
dober vir cinka ter nenasičenih maščobnih
kislin, ki prav tako pogosto primanjkujejo v
skrajnih oblikah alternativne prehrane (8,9).
Če torej alternativno prehrano ocenjujemo
z vidika nutricionizma, lahko zaključimo
naslednje: čim večje je omejevanje vnosa
posameznih vrst živil, tem večja je verjetnost
pomanjkanja posameznih hranil in hranilnih
komponent. Prehrana, bogata z veliko sadja,
zelenjave in žit, kuhanih ali surovih, je
vsekakor koristna za naše telo. Pomembno pa
je, da se takšnih alternativnih načinov
prehranjevanja lotimo premišljeno in z veliko
mero načrtovanja. V nasprotnem primeru
lahko svojemu telesu skozi čas naredimo
veliko nepopravljive škode. Ker je alternativna
prehrana pogosta med mladimi, si je vredno
zapomniti, da sta otroštvo in mladost ter
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presnovna učinkovitost teh obdobij, ob
raznovrstni prehrani in telesni aktivnosti,
priložnost za “zlato naložbo” v naslednja,
predvsem s prehranskega vidika zahtevnejša
življenjska obdobja.
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Prehranska dopolnila in kronične bolezni
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Globalno breme bolezni se še naprej
pomika od prenosljivih k neprenosljivim
boleznim ter od prezgodnje smrti k letom
življenja z boleznijo (1).
Izbira, nakup in jemanje prehranskih
dopolnil so kompleksna področja, ki jih krojijo
medijske objave, nejasni izsledki znanstvenih
raziskav (izoliranost mikrohranil v dodatkih,
prepletenost učinkovin v rastlinskih izvlečkih,
dolgotrajnost raziskav), bistveno skromnejši
investicijski potencial v primerjavi z receptnimi
zdravili ter umeščenost v (vedno »sumljivo«)
področje komplementarne in alternativne
medicine (2).
Prehranska dopolnila (PD) so izdelki v
peroralnih farmacevtskih oblikah, ki vsebujejo
sestavine živil v koncentrirani obliki. Njihov
namen je dopolnjevati običajno prehrano.
Poleg makro- in mikrohranil sodijo med PD
tudi rastlinski izvlečki, ki jih določa pravilnik o
razvrstitvi (3). Za vitaminsko-mineralne
sestavine PD od letošnjega leta v Evropi veljajo
enotne zdravstvene trditve (4), ki naj bi
bistveno zajezile potencialno zavajanje
kupcev. V nasprotju z zdravili, kjer ob
registraciji varnost in učinkovitost preverja
državna agencija za zdravila, gre pri PD za
hrano in za odgovornost proizvajalca – pri
izbiri je zato pomemben dejavnik tudi
zaupanje proizvajalcu.

Slovenska raziskava (5) kaže podobne
značilnosti uporabe PD kot v drugih razvitih
državah (6, 7, 8).
Najpogosteje prebivalci Slovenije uživajo
med in druge čebelje pridelke, sledijo
vitaminski in mineralni pripravki, esencialne
maščobne kisline omega-3, probiotiki,
rastlinski izvlečki in koencim Q10. Pogosteje
dopolnila uživajo ženske, starejši, višje
izobraženi, z višjimi dohodki, po tujih
raziskavah je med njimi več takih, ki tudi sicer
živijo bolj zdravo (manj kadijo, ne uživajo
prekomernih količin alkohola, se več gibljejo in
uživajo več sadja in zelenjave) (7). Večina
uporablja le en izdelek, največkrat le za krajši
čas
(redno
jemanje
navaja
petina
uporabnikov), zaradi ohranjanja/izboljšanja
lastnega zdravstvenega stanja (pogosteje
navedeni razlogi za jemanje so odpornost,
utrujenost, pomanjkanje določene snovi,
prebavne težave, bolečine v sklepih) (5). Pri
izbiri so pomembni nasveti sorodnikov,
znancev, prijateljev (58 %) ter priporočila
zdravnika ali farmacveta (42 %) – zanimivo,
mnogo manj pa medijske objave (25 %). Daleč
najbolj za nasvet glede PD uporabniki zaupajo
zdravnikom (57 %). Večina uporabnikov poroča
o pozitivnih učinkih na zdravje (74 %), velika
večina ob jemanju ni zaznala neželenih
učinkov (89 %) (5). Podatki iz ZDA kažejo, da
PD zelo pogosto uporabljajo tudi zdravniki
sami (9).
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Preleteli bomo nekaj uveljavljenejših
dopolnil pri kroničnih boleznih oz. stanjih:
1. Bolezni
srca
in
ožilja
(BSO),
hipertrigliceridemija, kronična vnetja,
makularna
degeneracija
–
večkrat
nenasičene maščobne kisline omega-3;
2. Osteoartroza
–
glukozamin
sulfat
(hondroitin sulfat);
3. Klimakterijske težave – grozdnata svetilka
(cimicifuga racemosa);
4. BSO, psihofizična zmogljivost, statinska
miopatija – koencim Q10 (ubikinon);
5. Benigna hiperplazija prostate – palmeto
(serenoa repens) lahko v kombinacijah s
korenino velike koprive (urtica doica radix)
in mikrohranili (likopen, cink, selen);
6. Osteoporoza, BSO, imunski sistem –
vitamin D;
7. Pešanje kognitivnih funkcij, periferna
okluzivna bolezen arterij – ginko biloba;
8. Nespečnost, anksioznost – zdravilna
špajka ali »baldrijan« (valeriana officinalis),
lahko v kombinaciji z izvlečki melise,
hmelja ali pasionke.
Medtem ko je vse več objav glede možnih
terapevtskih učinkov omega-3 in vitamina D,
pa se za nekatere dodatke mikrohranil
pojavljajo dvomi (antioksidanti in smrtnost,
kalcij in ateroskleroza) (10, 11, 12). V novejšem
času mnogo obetajo izvlečki resveratrola in
kurkumina, predvsem zaradi izraženega
antiinflamatornega
in
protitumorskega
delovanja (13, 14).
Pomembno je pretehtati možne koristi in
tveganja jemanja PD pri posameznem
pacientu upoštevajoč možnosti/učinkovitosti
medicinskega ukrepanja (pri kroničnih
boleznih pogosto omejene) in celosten pristop
(biopsihosocialni model) – v smislu premika
osredotočenosti od obvladovanja bolezni
(angl. disease management) h krepitvi

optimalnega zdravja oz. funkcije in dobrega
počutja (15).
Zanimanje
za
samozdravljanje
je
ekonomski krizi navkljub vse večje (16). Ko se
človek zave pešanja svojega organizma,
sprememb in bremen, ki jih kronična bolezen
prinaša v vsakodnevno življenje, in hkrati
začuti meje medicinskih intervencij, je naraven
odziv iskanje dodatnih oblik pomoči, četudi
brez recepta – za plačilo »neposredno iz
žepa«. Dobro bi bilo, da bi tradicionalno
zaupanje v zdravniški nasvet po vzoru trendov
v tujini tudi pri nas okrepili s temeljno
prehransko edukacijo, vključno z osnovnim
poznavanjem PD in naravnih zdravil.
Odgovoren nasvet glede izbire kakovstnih PD
postaja vse pomembnejši del terapevtskega
odnosa. Pravilno izbrana in kakovostna
prehranska dopolnila lahko pomembno
prispevajo k zmanjšanju trpljenja, krepitvi
dobrega počutja in doseganju človekovih
potencialov, še posebno pri kroničnih
boleznih.
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Povzetek
Podhranjenost in izguba telesne teže v
obdobju med onkološkim zdravljenjem in pred
operacijo negativno vplivata na izid
onkološkega zdravljenja. Poglavitni cilj
prehranske podpore je ohranjati optimalno
mišično maso bolnikov, njihov imunski sistem
in njihove kognitivne funkcije. Prehranska
podpora so vse intervencije, ki so potrebne za
reševanje prehranskih problemov bolnika in s
tem za zagotavljanje bolnikovih prehranskih
(energijskih in hranilnih) potreb. Za uspešnost
prehranske podpore bolnikov je pomembno,
da je ta pravočasna, individualizirana in
celostna.
Prehransko
ogrožene
bolnike
prepoznamo s pomočjo prehranskega
presejanja, kateremu sledi prehranski pregled
bolnika. S prehranskim pregledom ocenimo
bolnikovo prehransko stanje in njegove
prehranske potrebe ter določimo in izvedemo
individualen prehranski načrt ter ocenjujemo
njegovo učinkovitost. Za oceno prehranskega
stanja lahko uporabimo različne tehnike.
Prehranska ocena je metoda medicinske
obravnave prehranskega stanja in vključuje

anamnezo in fizikalni pregled bolnika,
antropometrijo,
sedanjo
bolezen,
funkcionalno stanje bolnika, laboratorijske
preiskave krvi in bolnikovo tekočinsko
ravnovesje.
Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI-Lj)
je bila leta 2008 ustanovljena Enota za klinično
prehrano in dietoterapijo, v kateri deluje
prehranski tim, ki ga sestavljajo zdravniki za
področje klinične prehrane, diplomirane
medicinske sestre za področje parenteralne
prehrane bolnikov na domu, zdravstveni
tehniki in klinični dietetiki. Prehranski tim
obravnava bolnike, ki so na OI-Lj hospitalizirani
ali se zdravijo ambulantno. Prehranski tim se v
prehransko obravnavo vključi, kadar bolnik
potrebuje individualizirano in specializirano
prehransko obravnavo ali kadar so zmožnosti
obvladovanja bolnikovih prehranskih težav s
strani osnovnega zdravstvenega tima, ki skrbi
za bolnika, izčrpane.
Klinični dietetik je član zdravstvenega tima
in je pri prehranski podpori onkoloških
bolnikov
eden
ključnih
zdravstvenih
strokovnjakov. Njegova poglavitna naloga je
ocena bolnikovega prehranskega stanja in
prehranskih potreb, čemur sledi razvoj,
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implementacija in evalvacija prehranskega
načrta. Bolnika spremlja skozi celotno obdobje
zdravljenja bolezni, sodeluje z zdravnikom, ki
bolnika zdravi, z negovalnim osebjem,
socialnimi delavci in drugimi zdravstvenimi
sodelavci,
vključenimi
v
zdravstveno
obravnavo bolnika.
Vsakega bolnika, napotenega v Enoto za
klinično prehrano, običajno najprej pregleda
klinični dietetik, ki tudi opravi prehransko
svetovanje. Poleg tega je njegova naloga, da
prehransko ogrožene bolnike in/ali bolnike z
odpovedjo prebavil (sindrom karatkega
črevesja, fistule, enteritis ipd.) predstavi
zdravniku v Enoti, ki se na podlagi
podrobnejšega prehranskega pregleda odloči
o ustrezni dopolnilni parenteralni prehranski
podpori. Prehranska podpora bolnikov, ki
lahko prehrano zaužijejo per os, predstavlja
svetovanje o ustrezni hranilno in energijsko
zadostni prehrani ter svetovanje o uživanju
ustreznih oralnih prehranskih dodatkov,
opravi jo klinični dietetik.
Pri prehranski podpori bolnikov z
napredovalo podhranjenostjo, odpovedjo
prebavil in nezadostnim peroralnim vnosom
pa se lahko zdravnik odloči za uvedbo
dopolnilne parenteralne prehrane.
Danes vemo, da je podhranjenost
neodvisni dejavnik tveganja za pooperativne
okužbe pri bolnikih, za povečano tveganje za
umrljivost bolnikov, za podaljšano bolnišnično
zdravljenje bolnikov in za večje stroške
zdravljenja. Pomembno je, da se v bolnišnicah
po Sloveniji vzpostavi klinična praksa in
klinične poti, pri katerih bodo vsi bolniki na
onkološkem zdravljenju deležni ustrezne
prehranske podpore s strani usposobljenega
prehranskega tima.
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Možnosti obravnave debelosti v
ambulanti družinskega zdravnika
mag. Nena Kopčavar Guček, spec. druž. med., Barbara Mazej Poredoš, dr.
med.
Zdravstveni dom Ljubljana Vič, Šestova ulica 10, 1000 Ljubljana
Kontakt: nenagucek@gmail.com

»Družinska medicina je najlažje delo na
svetu, če se dela slabo, najtežje pa, če se
dela dobro in pravilno.«
Prof. Denis Pereira Graya

Povzetek
Specialist družinske medicine se kot
osebni izbrani zdravnik in zdravnik prvega
kontakta z debelostjo ukvarja skladno s
svojimi kompetencami (1).
Značilnosti obravnave bolnikov v družinski
medicini:
1. je točka prvega kontakta posameznika z
zdravstvenim sistemom, z odprtim in
neomejenim
dostopom
za
vse
zdravstvene težave ne glede na starost,
spol ali katerokoli drugo značilnost
posameznika;
2. učinkovito
uporablja
možnosti
zdravstvene obravnave in koordinira delo
z drugimi zdravstvenimi strokovnjaki na
osnovnem in višjih ravneh zdravstvenega
varstva;
3. postavlja pacienta v center obravnave
skupaj z njegovo družino in okoljem;
4. promovira soodločanje/partnerstvo v
odločanju z bolnikom;

5. z učinkovito komunikacijo in kontinuiteto
obravnave se skozi čas oblikuje poseben in
zaupen odnos med bolnikom in
zdravnikom;
6. je odgovoren za preskrbo dolgoročne
zdravstvene
obravnave
skladno
s
potrebami bolnika;
7. ima specifičen način odločanja, ki sloni na
prevalenci in incidenci bolezni v okolju
bolnika;
8. hkrati obravnava akutne in kronične
zdravstvene težave posameznih bolnikov;
9. obvladuje bolezni v nediferenciranem
začetnem obdobju bolezni, ki lahko
zahtevajo nujno intervencijo;
10. promovira zdravje in dobro počutje s
pravšnjimi in učinkovitimi intervencijami;
11. ima specifično odgovornost za zdravje v
svojem okolju;
12. se ukvarja z zdravstvenimi težavami z
njihovimi fizičnimi, psihičnimi, socialnimi,
kulturnimi in eksistencialnimi dimenzijami.
V očeh kurative in preventive se z
debelostjo ukvarjamo na treh ravneh:
1. primarna preventiva – svetovanje zdravega
življenjskega sloga (populacijska strategija,
odkrivanje
dejavnikov
tveganja
pri
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posameznikih – FA, nezdrav življenjski slog);
2. sekundarna preventiva – zgodnje odkrivanje
debelosti,
preprečevanje
posledic
in
zbolevnosti; in 3. terciarna preventiva –
zmanjševanje težkih posledic bolezni.
Tako se družinski zdravnik srečuje z
debelostjo pri svojem rednem, vsakodnevnem
kurativnem delu, pa tudi pri načrtovanem
presejanju v okviru programa referenčnih
ambulant in v okviru presejanja za srčnožilne
bolezni.
Dejavnosti specialista družinske medicine
na področju debelosti so naslednje:
1. redno pregledovanje, spremljanje in
presejanje (telesna teža – enkrat letno);
2. odkrivanje vseh dejavnikov tveganja
(družinska anamneza, vpliv okolja …);
3. ukrepanje z nasveti za zdravo prehrano;
4. motivacijske tehnike za spremembo
življenjskega sloga – metoda kratkih
intervencij;
5. izključitev/potrditev
komorbidnosti
(laboratorijske
preiskave,
slikovne
preiskave);
6. obravnava debelosti in pridruženih bolezni
z zdravili;
7. konzultacija drugih strokovnjakov:
a) v
lastni
ustanovi:
prehransko
svetovanje, fizioterapija, vodenje
sladkorne bolezni, psiholog;

b) napotitev k strokovnjakom na
sekundarnem nivoju: endokrinolog,
psihiater, dietetik, gastrolog …
Za obravnavo debelosti imamo več
načinov: skupinsko – individualno, lahko gre za
spremembo prehranskih navad – s telesno
vadbo ali brez nje, za uvajanje diete z
upoštevanjem individualnosti (alergija, etnična
ozadja, preference) itd.
Pri svojem delu mora specialist družinske
medicine upoštevati vsa znanstvena dognanja
na tem polju, vedno ravnati v dobro bolnika in
izkoristiti vse možnosti obravnave in podpore
v svojem okolju.
Dolgotrajen, kontinutiran odnos s
posameznim
bolnikom,
vzpostavljeno
zaupanje, timsko delo in dobro strokovno
znanje so osnovni pogoji za uspešno
obravnavo debelosti v okolju družinske
medicine.
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Importance of nutrition for healthy
ageing
Prof.dr. Lubos Sobotka, dr.med
3rd Department of Internal Medicine, Metabolic Care and Gerontology, Medical Faculty, Charles
University, Hradec Kralove, Czech Republic
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Abstract
The aging process is very often
accompanied by a loss of independence and
subsequent requirement of help of near
relatives or community. This unfavorable
situation can be explained by:
• accumulation
of
chronic
and/or
degenerative diseases
• decline of mental functions
• loss of skeletal muscle mass.
The amount of skeletal muscle mass plays
an essential role in a course an acute illness. It
is important for survival and healing of the
acute disease as well for the subsequent
rehabilitation and maintenance of the quality
of life after the curing of acute disease.
It should be stressed, that the muscle
wasting is not and indispensable part of aging
process. On the contrary, the loss of skeletal
muscle mass can be a consequence of several
acute disease periods. Disease process is
regularly associated with inflammation,
decreased food intake and low physical
activity; all these components lead to
metabolic reactions leading to consequent
loss of muscle mass and muscle function.
Moreover, the regeneration of muscle tissue is

difficult in seniors due to poor nutrition, lower
physical activity and prolonged inflammation.
According to our results the active
approach based on both early nutritional
support and prompt physical activity could
reverse this situation during the treatment
process.
In our first study we described the positive
effect of nutritional supplements on clinical
progression of Alzheimer disease. In spite of
none effect on mortality nutritional
supplements led to slowing down of
progressive loss of mental functions.
In our second study we tested the effect
of above mentioned active approach
(nutritional supplements and exercise) in the
group of acutely ill seniors. We documented
the positive effect of an early nutritional
support and rehabilitation therapy on selfsufficiency, muscle mass and strength.
Our both prospective randomized
controlled studies showed the positive effect
of an early nutritional support and
rehabilitation therapy on slowing down the
loss of self-sufficiency, muscle mass and
strength in acutely hospitalized seniors, thus
helping maintain higher quality of life and
social status.

118

Strategies to improve nutrition in elderly
people, insight from Pangea project
Prof.dr. Roberta Situlin, Trst
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Poudarki v prehrani starostnika: vitamini
ali beljakovine?
Jože Lavrinec, višji medicinski tehnik, klinični dietetik
Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Kontakt: jozelavrinec@gmail.com

Povzetek
V slehernem življenjskem obdobju ima
ustrezna prehrana svojo ključno vlogo. Pri
starostniku z njo želimo upočasniti procese
staranja ter preprečiti nastanek starosti
pridruženih obolenj ali jih vsaj omiliti. Ker so
starostniki istočasno tudi v večjem tveganju za
razvoj nedohranjenosti, želimo s primerno
uravnoteženo prehrano le to preprečiti.
Staranje je izredno dinamičen proces, ki se
kaže s številnimi, vendar povsem fiziološkimi
spremembami v sestavi telesa ter z nujnimi
spremembami na fiziološkem, psihološkem,
psihičnem in kognitivnem področju.
Zaradi vseh teh sprememb počasi upadajo
potrebe starostnika po energijskem vnosu. Če
povprečen 50-letnik potrebuje še 2.900 kal
(moški) oz. 2.300 kal (ženske), potrebuje 65letnik le še 2.500 oz. 2.000 kal in še to le v
primeru, da ostaja normalno redno fizično
aktiven (1). Če energijske potrebe računamo s
pomočjo tuje, predvsem ameriške literature,
so zahteve še krutejše, saj naj bi bil povprečen
energijski vnos za 80-letnika samo še 1.600 kal
za moške oz. 1.400 kal za ženske (2). Ob tako
nizkem energijskem vnosu se seveda težave
načrtovanja prehrane samo množijo, saj je
potrebno kljub temu zagotoviti vsa potrebna

makro hranila v optimalnem ravnovesju. Čim
nižji je energijski vnos, toliko večje je tveganje
za prenizek vnos beljakovin.
Kakovost življenja je preplet družinskih in
družabnih odnosov, socialnih interakcij,
izražanja
duhovnosti
in
kulturnega
udejstvovanja, neodvisnosti in izrabljanja
življenjskih priložnosti, fizične, duševne in
čustvene funkcionalnosti, zdravstvenega
stanja, urejanja bolezni in optimalne
prehranjenosti (3). Sodobna želja po čim večji
kakovosti življenja in istočasno zdravi ter čim
daljši starosti je, vsaj dokler imamo pred seboj
zdravega starostnika, prepletena z iskanjem in
zagotavljanjem kakovostnih virov vitaminov in
antioksidantov. Z njihovo pomočjo naj bi
zmanjšali oksidativni stres ter blažili procese
staranja. V praksi se je zagotavljanje
antioksidantov spremenilo v iskanje z
antioksidanti
dobesedno
nasičenih
prehranskih virov. Navidezna enostavnost
določanja
odličnih
prehranskih
virov
antioksidantov, ki temelji na določanju
vsebnosti antioksidantov s pomočjo metode
ORAC, naleti na praktično dilemo, saj ta
metoda določi samo vsebnost skupnih
antioksidantov, ne pa tudi njihove bio
razpoložljivosti. Ravno zato je v praksi še
vedno smiselno zagotavljati vsaj minimalno
priporočene, vendar pestre vire zelenjave,
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sadja in polnozrnatih živil. Čeprav se v
nekaterih okoljih namenja sorazmerno veliko
časa skrbi za vitaminsko, rudninsko in
antioksidativno bogate obroke, je ta trud
smiseln le za pripravo hrane zdravih in fizično
aktivnih starostnikov. Takoj ko imamo pred
seboj bolnega ali krhkega starostnika, je
takšna prehrana premalo učinkovita.
Tveganje za nastanek nedohranjenosti je v
starosti veliko in se s slehernim dodanim letom
starosti še veča. Ker je nedohranjenost lažje
preprečevati kakor zdraviti, je smiselno
poskrbeti za ustrezno prehransko obravnavo
starostnikov, v katero vključimo tudi
prehranske rešitve za kritje prehranskih
potreb starostnika in sočasnega vzdrževanja
kakovosti njegovega življenja. Tako je treba
postaviti dobre prehranske temelje, ki
zagotavljajo kritje vseh potreb po energiji in
makrohranilih, zadovoljivo hidracijo, zadosten
vnos prehranskih vlaknin ter hrano,
pripravljeno na način, ki omogoča preprosto
žvečenje in požiranje brez motenj. Vse skupaj
naj bo prilagojeno aktualnemu zdravstvenemu
stanju ter po potrebi še dodatno obogateno z
energijo in beljakovinami.
Trenutno
so
ocenjene
potrebe
starostnikov po beljakovinah relativno nizko in
enake potrebam povprečne odrasle osebe ter
znašajo po 0,8 g/kg telesne teže. Starostniku,
ki je v tveganju za nedohranjenost, je treba za
dobro presnovno ter fizično stanje zagotoviti
nekje med 1,0 in 1,5 g beljakovin/kg telesne
teže dnevno (4). To pa je količina, ki jo je brez
beljakovinskega bogatenja obrokov ob
nekoliko nižjem energijskem vnosu zelo težko
zagotoviti.

Zaključek
Staranje je zelo dinamičen proces, ki
povzroči številne spremembe v fizičnem,
psihičnem in kognitivnem življenju starostnika.
Z ustrezno prehrano poskušamo slediti vsem
spremembam ter podpirati in krepiti
ohranjene funkcije in tako izboljševati
kakovost njegovega življenja. Če se pri
mlajšem starostniku še lahko osredotočamo v
prehrano, bogato z vitamini, rudninami in
antioksidanti, se moramo pri bolnem in
krhkem starostniku osredotočati na prehrano
bogatejšo z beljakovinami, saj le tako lahko
preprečimo/zmanjšamo nedohranjenost.
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Posebnosti prehrane v perimenopavzi in
kasneje
Nutrition specificities in
perimenopause and beyond
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Povzetek
V prispevku so predstavljene glavne perimenopavzalne presnovne spremembe in
spremembe sestave telesa. Ker se v perimenopavzi poveča riziko za razvoj sarkopenije,
osteoporoze, debelosti in kroničnih bolezni, se pogosto na menopavzalne presnovne
spremembe nadgradi še kaheksija. Vnos hranil v perimenopavzi prilagodimo presnovnim
spremembam, poudarek je predvsem na zadostnem vnosu beljakovin, kalcija in vitamina D.
Ključne besede: menopavza, presnova, prehrana

Abstract
This paper represents main menopausal metabolic changes and changes in body
composition. Because the menopause is associated with a greater risk for sarcopenia,
osteoporosis, obesity and chronic diseases, menopausal metabolic changes are often
superimposed with cachexia. Nutrients intake in menopause must be adjusted to
perimenopausal metabolic changes, the main focus is on proteins, calcium and vitamin D.
Keywords: menopause, metabolism, nutrition

Uvod
Prehod v menopavzo je kompleksen
proces, ki vpliva na plodnost in je povezan s
povečanim rizikom za številne kronične

zdravstvene probleme, ki spremljajo staranje:
sarkopenijo,
osteoporozo,
srčno-žilna
obolenja, sladkorno bolezen in kognitivno
disfunkcijo (1). Zato vnos hranil v
perimenopavzalnem obdobju prilagodimo
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presnovnim spremembam, ki jih določa
nevroendokrina
disfunkcija,
spremenjeni
sestavi telesa zaradi staranja ter posebnostim
presnovnih motenj, kot sta debelost in
kaheksija, ki spremlja kronične bolezni. Namen
prispevka
je
predstavitev
posebnosti
prehranskih priporočil in specifičnega vnosa
posameznih hranil glede na dosedanja
spoznanja ključnih presnovnih sprememb v
perimenopavzi.

Menopavzalne hormonske
spremembe in procesi staranja
Čeprav dogovorno še vedno velja, da je
menopavza posledica izčrpanja ovarijske
folikularne funkcije, hormonske spremembe,
ki spremljajo menopavzo, presegajo samo
pomanjkanje
spolnih
hormonov.
Na
presnovne spremembe fiziološkega staranja
se nadgradijo presnovne spremembe, ki
spremljajo
nevroendokrino
disfunkcijo
hipotalamo-hipofizne osi in se prepletajo z
reproduktivno senescenco in popuščanjem
delovanja ovarijev (2). Zdi se celo, da
disregulacija estradiolskih povratnih zank in
hipotalamo-hipofizna disfunkcija prispevata k
začetku in razvoju reproduktivne senescence
neodvisno od staranja ovarijev (1, 2). To
potrjujejo tudi epidemiološke študije, ki
kažejo, da je procese staranja praktično
nemogoče ločiti od perimenopavzalnih
presnovnih sprememb zaradi znižanja
aktivnosti spolnih hormonov (3).
Prehod v menopavzo se razvija postopno
in vzporedno s presnovnimi spremembami
staranja. Mlade in starejše postmenopavzalne
ženske so zato presnovno gledano različne.
Razlikuje se tudi odzivnost in dinamika
gonadotropin
sproščujočega
hormona
(gonadotropin-releasing hormone, Gn-RH), kar
kaže na to, da je odgovor hipotalamo-hipofize

osi na endogene in eksogene modulatorje v
zgodnji in kasnejši menopavzi različen (4).
Sprememba
nevroendokrine
presnovne
regulacije prispeva tudi h kroničnim boleznim
pri kronološkem staranju žensk (1). Presnovne
spremembe, ki jih povzročajo bolezenska
stanja,
še
dodatno
pripomorejo
k
heterogenosti perimenopavzalnih presnovnih
sprememb. Zato je pri prehranskih priporočilih
potrebno upoštevati tako preventivno
naravnan vnos hranil kot tudi prehransko
podporo,
ki
ustreza
presnovnim
spremembam,
ki
spremljajo
različna
bolezenska stanja.

Za prehrano pomembne
spremembe sestave telesa in
presnove v menopavzi
Zmanjšanje skeletne mišične mase ali
sarkopenija in znižanje kostne mase ali
osteoporoza
vplivata
na
presnovne
spremembe telesa in tako potrebe po
posameznih hranilih. Tudi debelost in
kaheksija, katabolno stanje presnove, ki ne
spremlja kronične vnetne bolezni, določata
posebne presnovne potrebe organizma.

Sarkopenija in osteoporoza
Vzdrževanje funkcionalne telesne mase je
ključna komponenta kvalitetnega staranja, ker
omogoča izvajanje vsakodnevnih aktivnosti in
neodvisnost. Mišična masa začne pri ženskah
postopno propadati že po 20. letu. Hitrost
propadanja je 0,4 – 0,8 kg na desetletje in se
pospeši pri staranju v 5. desetletju, ko se mu
pridruži še disfunkcija hipotalamo-hipofizne
osi in zmanjševanje estrogenov (1, 5). Takrat
se začno poudarjeno izražati procesi
fiziološkega staranja, ki sicer spadajo med
značilnosti menopavze: propad skeletne
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mišičnine ali sarkopenija, zmanjšanje mišične
moči ali dinapenija, zmanjševanje mineralne
gostote kosti ali osteoporoza in redistribucija
podkožnega maščevja v visceralni predel.
Propadanje telesne mišične mase s
starostjo
je
najpogosteje
posledica
hipodinamije zaradi različnih razlogov.
Atrofične učinke mirovanja pospeši še staranje
centralnega živčevja in izguba motoričnih
enot, poleg znižanja spolnih hormonov,
estrogenov pri ženskah in testosterona pri
moških, pa se zniža tudi nivo rastnega
hormona. Propadanje skeletnih mišic in
njihove funkcije pa ne zmanjšuje samo telesne
zmogljivosti v menopavzi, temveč zmanjšuje
splošno »presnovno« zdravje. Mišice namreč
predstavljajo primarno presnovno zalogo in
zagotavljajo substrate za presnovne in
imunske potrebe med poškodbo, v stanju
podhranjenosti in bolezenskih stanjih (6). Zato
se v perimenopavzi škodljiv učinek sarkopenije
zelo hitro izrazi v stanjih rehabilitacije po
poškodbah ali boleznih ter močno pripomore
k odvisnosti od tuje pomoči in zmanjšanju
kvalitete življenja (7).
Z ustreznim vnosom beljakovin pa lahko
ob
zadostnem
energetskem
vnosu
neposredno vplivamo na mišično maso.
Regeneracija mišičnih celic je namreč
neposredno povezana s ponudbo aminokislin
iz hrane (8). Raziskave kažejo, da je
intracelularna koncentracija aminokislin, še
posebej leucina, ključni regulator proteinske
sinteze, zato je za ohranjanje mišične mase
bistven zadosten vnos kvalitetnih beljakovin,
verjetno živalskega vira (9). V raziskavah o
vplivu spolnega dimorfizma na beljakovinsko
sintezo pri starostnikih so v dveh raziskavah
prikazali, da je ta višja pri starejših ženskah v
primerjavi z enako starimi moškimi z enakim
indeksom telesne mase (10, 11). Zakaj pride do
te razlike, kljub temu da so imele te ženske

približno 25 % nižjo nemaščobno maso, skupno
mišično maso in volumen mišic v nogah, niso
znali pojasniti. Prav tako ne vemo, kdaj se te
spremembe izrazijo. V nedavni raziskavi so
ugotovili, da se seksualni dimorfizem izrazi
šele v pozni starosti, podatki druge raziskave,
v kateri so merili beljakovinski obrat z
fenilalaninskimi in tirozinskimi sledilci, pa
kažejo, da je višji pri ženskah skozi celo
življenje (12). Ti izsledki so v nasprotju z
dosedanjimi spoznanji, ko so na podlagi z
leucinom označenim sledilcem domnevali, da
spolni dimorfizem nima pomembnega vpliva
na sintezo beljakovin (13), in še dodatno
poudarjajo zadosten vnos beljakovin v
perimenopavzi.
Vendar
dinamika
beljakovinskega obrata v povezavi s spolom, ki
ima seveda neposreden vpliv na prehranski
vnos beljakovin, do danes še ni razjasnjena in
tudi posebnih priporočil za beljakovinski vnos
v menopavzi ni.
Dodaten pomen beljakovinske presnovne
podpore kažejo tudi raziskovalni podatki, ki
kažejo, da zadosten vnos beljakovin upočasni
izgubo kostne mase zaradi staranja in
pripomore k okrevanju po zlomu kolka (14). To
potrjujejo rezultati znane Framinghamske in
drugih epidemioloških raziskav, v katerih
ugotavljajo, da je izguba kostne mase pri
starejših ženskah obratno povezana z vnosom
beljakovin in zmanjša verjetnost zloma kolka
(15, 16, 17). Ker večji beljakovinski vnos
pripomore tudi k boljšemu ohranjanju mišične
mase in moči spodnjih ekstremitet, to še
dodatno pripomore k manjši možnosti zloma
(18).
Pomen vnosa beljakovin za vzdrževanje
kostne mase je predvsem dvojen (19):
• beljakovine imajo pomembno vlogo pri
vzdrževanju kostne mase, ker se zaradi
obsežnih
procesov
postranslacijske
modifikacije na kolagenskih molekulah pri
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•

kostni resorbciji številne aminokisline ne
reciklirajo in kostna masa potrebuje
kontinuiran dotok novih aminokislin iz
beljakovin;
vnos beljakovin zviša nivo serumskega
rastnega faktorja 1, ki je podoben insulinu
(insulin like growth factor-1, IGF-1) in ima
trofičen učinek na kosti.

Učinek beljakovin na presnovo kosti naj bi
bil modificiran tudi z vnosom kalcija. Dnevni
vnos kalcija za optimalno beljakovinsko
sintezo naj bi bil vsaj 800 mg (20).
Interakcija med beljakovinami in kalcijem
pa je pravzaprav dvosmerna. Tudi če vnos
beljakovin ni zadosten, je lahko odziv kosti na
učinek kalcija, ki ga vnesemo s hrano, slabši. Ta
hipoteza tudi podpira ugotovitve, da visok
vnos beljakovin iz živalskega vira ne zavira
pozitivnih učinkov kalcija in da nima
kalciuričnega učinka (16, 21). Ali velja enako za
beljakovine iz rastlinskih virov, pa danes ne
vemo.
Z menopavzo se kostna masa zniža za
okoli 15 % in zadosten vnos kalcija ter
prohormona vitamina D, pripomore k
preprečevanju nadaljnjega propadanja kostne
mase, zato je za ženske v menopavzi
pomembno, da zvišajo dnevni vnos obeh
mikrohranil (22, 23). Po priporočilih raznih
strokovnih organizacij je priporočen dnevni
vnos kalcija 1200–1500 mg, dnevni vnos
vitamina D pa 800–1000 IE (24).

Kaheksija
Propadanje mišične mase v perimenopavzi
je pogosto prepleteno tudi s kahektičnimi
presnovnimi spremembami, ki spremljajo
kronične bolezni: srčno-žilne, pljučne, rakaste,
ledvične itd. Zaradi kroničnega vnetnega
stanja, ki je presnovna značilnost teh bolezni,

so povečani vnetni citokini in stresni hormoni,
zlasti kortizol (25). Ti mediatorji bolezenskega
stresa pospešujejo katabolne presnovne
spremembe in pospešujejo razgradnjo
beljakovinskih struktur, torej tudi mišic. Če je
kronični bolnik energetsko in/ali beljakovinsko
podhranjen, je razgradnja mišičnih beljakovin
še
pospešena
zaradi
pospešene
glukoneogeneze ali Corijevega ciklusa.
Aminokisline iz mišičnih beljakovin so namreč
tudi pomemben energetski substrat in vir
aminokislin za sintezo vnetnih proteinov.
Najslabši je torej kombiniran vpliv zavrte
sinteze mišičnih beljakovin zaradi mirovanja in
nezadostnega vnosa ključnih aminokislin,
zlasti leucina, in pospešena razgradnja
miofibril zaradi kahektogenih presnovnih
sprememb. Raziskave tudi kažejo, da je pri
nekaterih kroničnih boleznih relativno zavrta
sinteza beljakovin (srčni bolniki) in da
mirovanje
samo
po
sebi
povzroča
nizkointenzivno vnetno stanje in tako še
dodatno vpliva na stimulacijo razgradnje
beljakovin (26).
Torej, s kateregakoli vidika gledamo na
povezavo menopavze z mišično maso, vidimo,
da k njenemu propadanju močno prispeva že
sama
neaktivnost
v
perimenopavzi,
propadanje se še močneje izrazi pri tistih, ki
zbolijo, nezadosten energetski in beljakovinski
vnos pa obe stanji močno pospeši.

Debelost
V menopavzi se zaradi hormonskih
sprememb in zmanjšane bazalne presnove, ki
je povezana s sarkopenijo, poveča riziko za
razvoj debelosti. Povečanje telesnega
maščevja pa ne pomeni samo kopičenja
maščobnih celic, pretirano se razvije telesni
kompartment, ki ga po funkciji enačijo z
endokrino žlezo (27). Vpliv debelosti na
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celotno in še posebej proteinsko presnovo je
kompleksen in je šele deloma pojasnjen.
Debelost je pogosto povezana tudi z
dislipidemijo, insulinsko rezistenco, povečanim
oksidativnim stresom in tudi povečanim
nivojem vnetnih markerjev ter prispeva k
razvoju perimenopavzalnih komorbidnosti
(28). Tako presnovne spremembe, ki so
pridružene debelosti, prispevajo k spremembi
presnove beljakovin. Celotna sinteza telesnih
beljakovin naj bi bila manj občutljiva na
anabolni učinek insulina, beljakovinska sinteza
v skeletnih mišicah pa naj bi bila motena že v
bazalnem stanju in tudi pri odzivu na anabolni
stimulus (29, 30). Prav tako naj bi ravno
debelost pospešila celotni obrat beljakovin in

večji relativni delež maščevja pri starejših
ženskah v primerjavi s celotno težo pri moških,
s čimer bi lahko celo delno pojasnili pospešen
obrat beljakovin v primerjavi z moškimi (31). V
vsakodnevni prehrani pa to pomeni, da je pri
debelih menopavzalnih ženskah še posebej
pomemben zadosten vnos beljakovin, sicer se
verjetno
poveča
možnost
razvoja
sarkopenične debelosti.
Glede na povečane presnovne potrebe po
beljakovinah zaradi menopavze in tudi samega
vpliva debelosti na beljakovinsko presnovo je
verjetno
smiselno
vzdrževati
večji
beljakovinski vnos tudi v stanjih redukcije
telesne mase (32, 33).

Tabela 1: Prehrana starostnika
Vnos energije

Osnovne energetske potrebe:
• starostnikov do 65 let – 32 kcal/kg telesne teže,
• starostnikov nad 65 let – 30 kcal/kg telesne teže,
• bolnega starostnika – okoli 30 kcal/kg telesne teže.
Mnogi starostniki imajo prisotno pomanjkanje mikrohranil, kar zdravimo z nadomeščanjem.

* Beljakovine

Osnovne beljakovinske potrebe so
• pri zdravem in telesno aktivnem starostniku: 1g/kg tt telesne teže,
• pri bolnem starostniku – najmanj 1g /kg telesne teže.

Maščobe

30 % celotne energije (približno 70 g), od tega:
• nasičene maščobe: 10 % celotne energije ( 23g),
• večkrat nenasičene maščobe: 7 % (17g),
• ostali delež – mononenasičene maščobe.
Prehranski holesterol do 300 mg.

**Ogljikovi hidrati 55–60 % energije, pretežno kot sestavljeni OH in le del kot prečiščeni sladkorji (45 g).
Vlaknine

Vlaknine pripomorejo k normalizaciji črevesne funkcije pri starostnikih, ki jih hranimo preko sonde.

Kalcij

1200–1500 mg/dan

Vitamin D

800–1000 IE/dan

Voda

30 mL/kg telesne teže dnevno

*, ** Pri telesno aktivnih starostnikih je potrebno prilagoditi (povečati in zaužiti glede na čas telesne vadbe) vnos beljakovin in ogljikovih
hidratov.
Dober beljakovinski vir je mleko in mlečno izdelki, ki so tudi dober vir kalcija.

126
Splošna prehranska priporočila v
perimenopavzi
Prehranska priporočila za vzdrževanje
funkcionalnega stanja temeljijo na spoznanjih
stroke klinične prehrane, ki vključuje vsa
znanstvena dognanja, kako delujejo in se
uporabljajo hranila v telesu ter kateri dejavniki
regulirajo njihovo presnovo. Ne gre več za
»diete«, ki v osnovnem smislu ponazarjajo
način prehranjevanja, temveč za uporabo
spoznanj, ki segajo vse od bazičnih znanosti,
kot je molekularna biologija in genetika, do
intervencijskih študij. Zadnje priporočilo o
vnosu hranil v obdobju menopavze
ameriškega dietetičnega društva (34) tako
temelji na pregledu intervencijskih študij od
januarja 2000 do aprila 2010. Med drugim so
skušali odgovoriti na vprašanje, kakšen vnos
hranil oziroma način prehranjevanja vpliva na
vzdrževanje mišične mase in kostne gostote.
Ugotovili so, da je za ohranitev mišične mase
in kostne gostote potreben zadosten vnos
beljakovin, vitamina D in kalcija.

Priporočila za prehransko podporo med
menopavzo naj bi tako sledila splošnim
priporočilom za vnos hranil v obdobju staranja
(tabela 1), s poudarkom na zadostnem vnosu
beljakovin, verjetno vsaj 1 g/kg telesne teže
(35). Ob tem pa se je treba zavedati, da ženske
v menopavzi niso uniformna skupina z enakimi
prehranskimi zahtevami, ampak so njihove
potrebe po hranilih odvisne od njihove starosti
in zdravstvenega stanja. V primeru da osnovna
prehranska navodila ne zadostujejo in se
pojavi prehranska ogroženost, je potrebna
strokovna individualna prehranska obravnava.

Prehrana za ohranjanje mišične mase
Ker se je za vzdrževanje in izgradnjo
mišičnih struktur izkazala zlasti vadba proti
uporu oziroma resistenčna vadba, si lahko
pomagamo s splošnimi navodili za vnos hranil
pri vadbi moči pri športnikih (36). Osnovno
izhodišče je, da spremembo v mišični masi
dosežemo kot rezultat vadbe in prehrane
(tabela 2).

Tabela 2: Osnovna pravila prehrane pri vadbi moči
Element
•
•
•

Potrebno

Ključ za izgradnjo mišične mase je pozitivna •
energetska bilanca.
Pri resni vadbi moči, tudi pri starostnikih, •
upoštevamo pravila regeneracije pri vadbi moči.
Vnos beljakovin je pomemben, zgornje meje za
starostnike ne poznamo, za športnike pa velja, da
vnos več kot ~1.7 g/kg/d verjetno ni potreben.
•

Drugi prehranski dodatki
Na tržišču se nahajajo tudi številni
pripravki in snovi, ki predstavljajo prehransko
alternativo za lajšanje zdravstvenih težav, ki so

Vadbe moči ne izvajamo nikoli, kadar so mišične
zaloge glikogena prazne!
Pred vadbo moči zaužiti lahko prebavljivo hrano, ki
vsebuje 3–6 g esencialnih aminokislin (~10-20 g
kvalitetnih beljakovin) in tudi sladkorje: okoli 1
g/kg/tt. Enak regeneracijski obrok naj bi zaužili tudi
po vadbi moči.
Skupen dnevni vnos beljakovin je odvisen od časa
njihovega zaužitja, tipa beljakovin, ki ga zaužijemo,
drugih hranil, ki jih pojemo hkrati, in vadbenega
stimula.

povezane z menopavzo. Zelo pogosto se
uporabljajo
produkti,
ki
vsebujejo
fitoestrogene, ekstrakt korenine cimicifuge in
druge rastlinske produkte. Zaenkrat nimamo
zadosti trdnih podatkov za njihovo uporabo
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niti ne poznamo vseh sopojavov teh učinkovin
(37, 38). Verjetno pa je v perimenopavzalnem
obdobju varno uživanje pripravkov, ki
vsebujejo maščobne kisline omega-3, ki imajo
ugoden učinek na proteinsko sintezo in lahko
pripomorejo k preventivi in terapiji sarkopenije
(39).

6.

7.
8.

Zaključek
Skupina žensk v perimenopavzi je
presnovno zelo heterogena. Pri prehrani
upoštevamo splošna prehranska priporočila za
starostnika s poudarkom na zadostnem vnosu
beljakovin, kalcija in vitamina D.

9.
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Kako hraniti bolnega
starostnika?
Leta 2009 je bil objavljen zadnji Cochranov
pregled dodajanja beljakovin in energije v
obliki oralnih prehranskih dodatkov starim
ljudem,
ki
so
ogroženi
za
razvoj
podhranjenosti (1). V 62 študij je bilo vključenih
skupno 10.187 oseb. Večina študij je bila slabe
kvalitete. Uporaba oralnih prehranskih
dodatkov je imela minimalen pozitiven učinek
na telesno težo in nobenega učinka na
umrljivost. V podskupini podhranjenih pa je
bila umrljivost manjša za 21 %, bilo je tudi 14 %
manj zapletov. Jasnega učinka na funkcionalni
status ali ležalno dobo ni bilo.
V randomizirani, kontrolirani študiji so
opazovali 259 akutno bolnih ljudi, starejših od
65 let, ogroženih za razvoj podhranjenosti (2).
Intervencijo
je
sestavljala
individualna
prehranska obravnava v bolnišnici in trikrat po
odpustu. Šest mesecev po začetku obravnave
je bil v intervencijski skupini večji rezultat MNA
(+3,0 oz. +1,8), manj bolnikov je imelo albumin
nižji od 35 g/l (9,7 % oz. 22,9 %), bistveno
manjša je bila umrljivost (3,8 % oz. 11,6 %).
Prehranska intervencija ni imela učinka na
kognitivni status, razpoloženje ali funkcionalni
status.

Rezultati
nedavno
objavljene
randomizirane, kontrolirane študije kažejo, da
lahko pulzno hranjenje z beljakovinami – 72 %
vseh dnevnih beljakovin, zaužitih ob kosilu –
učinkoviteje zveča mišično maso, kot če so
beljakovine enakomerno razporejene med vse
obroke (3).
Slaba polovica kritično bolnih zaradi
intolerance ali drugih razlogov ni hranjena
enteralno skladno s smernicami.
V
multicentrični,
randomizirani,
prospektivni študiji so opazovali bolnike, ki so
tretji dan obravnave zaužili manj kot 60 %
predvidenih kalorij, njihova pričakovana
ležalna doba v intenzivni enoti je bila več kot
pet dni in pričakovano preživetje več kot
sedem dni (4). V intervencijski skupini so
bolnike dohranjevali parenteralno, v kontrolni
pa so poskusili zagotoviti vnos enteralno.
Intervencija je trajala med dnevoma 4 in 8.
Povprečni vnos je bil večji v intervencijski
skupini (28 kkal oz. 20 kkal/kg/d). V
intervencijski skupini je bil med dnevoma 1 in
28 krajši čas zdravljenja z antibiotikom (11 oz.
13 dni), krajši je bil čas mehanske ventilacije
(153 oz. 166 ur), manj je bilo bolnišničnih
okužb. Vpliva na ležalno dobo in umrljivost ni
bilo.
V študiji Early PN so bolnike, ki jih ni bilo
moč hraniti enteralno, randomizirali v
kontrolno skupino, ki je bila obravnavana
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standardno in intervencijsko skupino, pri
kateri so pričeli z zgodnjim parenteralnim
hranjenjem (5, 6). Primarna izida sta bila
umrljivost na 60. dan in ležalna doba,
opazovali pa so tudi čas umetne ventilacije. Za
parenteralno
hranjenje
so
uporabljali
standardni Kabiven, ciljni kalorični vnos je bil
ocenjen s korigirano Harris-Benedictovo
enačbo (travma, okužba, prehranjenost,
malignom, opekline, operacija), glikemija je
bila uravnavana z infuzijo inzulina. Povprečni
čas parenteralnega hranjenja je bil v
intervencijski skupini 3.1 dneva (več kot v
kontrolni).
Tretjina
bolnikov
je
bila
internističnih, 64 % kirurških in 3 %
travmatoloških. S parenteralnim hranjenjem
so pričeli v 44 % prvi dan, v 56 % drugi dan in v
0,07 % tretji dan obravnave v intenzivni enoti.
Zgodnje parenteralno hranjenje ni vplivalo na
primarna izida, so pa bolniki v intervencijski
skupini potrebovali 1,1 dan manj umetne
ventilacije. Stroški obravnave zgodnje
parenteralno hranjenih bolnikov so bili 3.150 $
(oziroma 1.854 €) nižji. Zaključek študije je bil,
da zgodnje parenteralno hranjenje ob
nespremenjenem izidu pomembno zmanjša
celokupne stroške obravnave.

Kdaj hraniti bolnega starostnika?
Zgodnja enteralna prehrana izboljša izid
obravnave, vendar je učinkovitost odvisna od
prehranske ogroženosti, kritičnosti bolezni in
vrste bolnika (kirurški, travmatološki ali
internistični). V študiji 36 kritično bolnih
internističnih bolnikov so proučevali vpliv
zgodnjega enteralnega hranjenja (prej kot v 24
urah) (7). Bolnike v kontrolni skupini so pričeli
enteralno hraniti po 48 urah. V intervencijski
skupini je bila krajša ležalna doba v intenzivni
enoti in v bolnišnici (4,7 oz. 8,5 dni in 10,4 oz.
16,9 dni), krajši je bil čas umetne ventilacije (3

oz. 6 dni), imeli so manj pljučnic (5,5 % oz. 44 %)
in manjšo smrtnost (1 oz. 7 bolnikov).
V študiji 1.174 hemodinamsko nestabilnih
kritično bolnih so v intervencijski skupini pričeli
z enteralnim hranjenjem v prvih 48 urah (707
bolnikov), v kontrolni skupini pa po 48 urah
(8). Večina bolnikov je bila obravnavana zaradi
respiratorne odpovedi, sepse ali bolezni srca.
Med skupinama ni bilo razlik v ležalni dobi v
intenzivni enoti, v času, ko v intenzivni enoti
niso potrebovali mehanske ventilacije, ali v
pojavnosti pljučnice med umetno ventilacijo.
Bistveno manjši sta bili smrtnost v intenzivni
enoti (22,5 % oz. 28,3 %) in v bolnišnici v celoti
(33,8 % oz. 43,9 %). Ugoden učinek zgodnje
parenteralne prehrane je bil še izrazitejši pri
bolnikih, ki so potrebovali več kot en
vazopresor
oziroma
so
potrebovali
vazopresorno podporo več kot dva dni.

Koliko hraniti bolnega
starostnika?
V poročilih opazovalnih študij navajajo
povezavo med manjšim vnosom energije in
beljakovin ter povečano pojavnostjo okužb,
daljšo ležalno dobo, daljšim časom mehanske
ventilacije in večjo smrtnostjo kritično bolnih
(9).
V prospektivni študiji TICACOS so
randomizirali 56 bolnikov v intervencijsko
skupino, kjer so hrano odmerjali glede na
rezultate indirektne kalorimetrije, 56 bolnikov
pa so hranili s 25 kkal/kg/d (10). V intervencijski
skupini so bolniki povprečno prejeli 186 kkal/d
več, kot so porabili, 3/4 kalorij so prejeli
enteralno, vnos beljakovin je bil povprečno
0,95 g/kg/d. V kontrolni skupini so prejeli v
povprečju 312 kkal/d manj, kot so porabili, cca.
85 % kalorij so prejeli enteralno, vnos
beljakovin je bil 0,7 g/kg/d. V intervencijski
skupini je bila ležalna doba v intenzivni enoti
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daljša, bolniki so bili več časa umetno
ventilirani in so imeli več okužb. Smrtnost v
bolnišnici je bila pomembno manjša (28,5 % oz.
48,2 %).
Če ni mogoče spremljati porabe energije z
indirektno kalorimetrijo, se priporoča vnos
24–32 kkal/kg/d, četudi je treba bolnike
pozorno spremljati, saj poročajo o posledicah
prekomernega hranjenja že pri vnosu
27 kkal/kg/d (11–14). Podatki o energetskih
potrebah debelih, bolnih starih ljudi se
razlikujejo gleda na način hranjenja: enteralno
hipokalorično hranjenje je lahko koristno,
parenteralno pa ne (15, 16). Po priporočilih za
kritično bolne debele ljudi je ciljni vnos kalorij
20–25 kkal/kg idealne telesne mase/d (17).

S čim hraniti bolnega
starostnika?
V študiji INTERSEPT so raziskovali učinek
eikozapentaenoične kisline (EPA) in gama
linolne kisline (GLA) na izid obravnave
bolnikov z začetno sepso (18). Slepo so
randomizirali 53 bolnikov v intervencijsko in 53
bolnikov v kontrolno skupino. Vključitvena
kriterija sta bila začetna sepsa in potreba po
enteralnem hranjenju. Povprečna starost
bolnikov je bila nad 70 let. Ciljni vnos je bil 75 %
kalorij glede na ocenjene potrebe (HarrisBenedict x 1,3). V intervencijski skupini so
bolniki prejemali EPA (4,6 g/d), GLA (4,4 g/d),
dokozaheksaenoično kislino (2,1 g/d) in večje
odmerke vitaminov A, C, E ter taurina in beta
karotena. Vnos beljakovin je bil v obeh
skupinah nekoliko več kot 1 g/kg. V
intervencijski skupini je bil večji vnos kalorij iz
maščob (96 g proti 50 g/d), pri bolnikih v
kontrolni skupini pa iz ogljikovih hidratov (104
g proti 206 g/d). Z analizo namena obravnave
(intention to treat) so ugotavljali redkejše
napredovanje v hudo sepso ali septični šok

(26,4 % oz. 50 %), več pa je bilo popuščanja srca
(26,2 % oz. 21 %) in respiratornih odpovedi
(39,6 % oz. 24,6 %). Smrtnost znotraj 28 dni je
bila v obeh skupinah enaka. Bolniki v
intervencijski skupini so bili ventilirani manj
pogosto (18,9 % oz. 34 %) in krajši čas (7 oz. 15
dni). Krajša je bila tudi ležalna doba v
intenzivni enoti (7 oz. 13 dni) in v bolnišnici (9
oz. 19 dni).
Do nedavnega je veljalo, da je pri kritično
bolnih koristno dodajanje glutamina v
parenteralni obliki, vendar so v študiji Redox
dokazali večjo smrtnost v skupini, ki je
prejemala glutamin (19). V študiji so ugotavljali
tudi neučinkovitost dodajanja antioksidantov.
Za enak anabolični odziv potrebujejo stari
ljudje več beljakovin, kar je hkrati ugodno za
izboljšanje absorpcije kalcija in ohranjanje
skeletnega zdravja (20). Krajše študije kažejo
na ugoden učinek vnosa 1,6–1,8 g/kg
beljakovin dnevno. Dokler ne bo na voljo
podatkov o učinku dolgotrajnega vnosa velikih
količin beljakovin, se za ohranjanje mišične
mase in skeletnega zdravja priporoča vnos
1,0–1,5 g/kg beljakovin dnevno (20, 21). Pri
debelih ljudeh se priporoča vnos beljakovin
najmanj 2 g/kg, pri ekstremno debelih pa celo
najmanj 2,5g idealne telesne mase (17).
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Povzetek
Številne spremembe, ki so posledica
staranja,
povečujejo
možnost
slabše
prehranjenosti starostnikov. Poleg fizioloških
sprememb (spremembe telesne sestave,
slabše
odpornosti
organizma,
slabše
absorpcije in presnove, težav z zobmi) lahko
ožijo izbor živil še pridružene psihološke
težave
(depresija)
ter
ekonomske
(razpolaganje z manj denarja) in socialne
spremembe (osamljenost), ki tako prispevajo
k nezadostni prehranjenosti starostnika.
Prehranske potrebe starostnika so
odvisne od njegovega zdravstvenega stanja,
telesne aktivnosti, zmožnosti uživanja in
prebavljanja hrane, dosegljivosti in načina
priprave hrane.
Izhodišče za ugotavljanje prehranskih
potreb
posameznega
starostnika
je
ugotavljanje njegovega prehranskega stanja.
Uporabljamo metodo presejanja, s katero
odkrijemo podhranjene starostnike (Mini
prehranski
pregled).
Pri
podhranjenih
starostnikih je nato potrebno izvesti oceno
prehranskega stanja, ki vključuje anamnezo,
pregled in laboratorijske preiskave. Oceni se
tudi vnos hrane s pomočjo »recall« metode
(posameznik opiše prehrano enega dne) ali še
natančneje s pomočjo prehranskega dnevnika
(posameznik zapisuje prehrano treh dni). Na

osnovi ocene se odločimo za nadaljnje
ukrepanje, katerega namen je med drugim
tudi zagotovitev za posameznika ustrezne
prehrane (energijsko in hranilno).
V kolikor ugotovimo pomanjkanje
določenih hranil ali drugih snovi s hranilnim in
fiziološkim
učinkom,
priporočimo
dopolnjevanje običajne prehrane tudi s
prehranskimi dopolnili, za katere obstajajo
znanstveni dokazi o njihovi učinkovitosti in
varnosti.
Pri starostnikih je treba biti pozoren na
slabši energijski in beljakovinski vnos, kakor
tudi na morebitno pomanjkanje vitaminov B12
in D, kalcija in železa ter vlaknin v prehrani.
Vitamin B12 najdemo samo v živilih
živalskega izvora (meso, mlečni izdelki, jajca).
Dnevne potrebe so 3 µg. Zaradi slabšega
prehranskega vnosa živil z večjo vsebnostjo
vitamina B12 in slabše absorbcije vitamina B12
iz hrane se pri starostnikih lahko pojavi
pomanjkanje. Oblika zdravljenja je odvisna od
bolezenske slike in količine vitamina B12 v krvi.
Običajno nadomeščamo vitamin B12 z
injekcijami. Vitamin B12 je pri nas v prehranskih
dopolnilih običajno v odmerku do 9 µg.
Zaradi
nezadostnega
izpostavljanja
sončnim žarkom, oslabljene sinteze v koži in
oslabljene zmožnosti hidroksilacije v ledvicah
se pri starostnikih lahko pojavi tudi
pomanjkanje vitamina D. Priporoča se povečan
vnos vitamina D s hrano (mleko in mlečni
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izdelki, ribe). Vitamin D pod zdravniškim
nadzorom nadomeščamo z neaktivno obliko
holekalciferolom (najmanj 25 µg ali 1000 enot
dnevno), pri starejših z okrnjeno ledvično
funkcijo pa z aktivno obliko alfakalcitriolom
(0,5 µg) ali kalcitriolom (0,25 µg) dnevno. V
različnih multivitaminskih dopolnilih je
običajno vitamin D v odmerkih 200 do 400
enot.
Potrebe po kalciju se s starostjo
spreminjajo; starostniki naj bi ga zaužili
dnevno 1000 mg. Pri osteoporozi so dnevne
potrebe povečane na 1200 mg; skupaj s
kalcijem je priporočljivo uživanje tudi vitamina
D (800 do 1000 IU dnevno). Povečanje
prehranskega vnosa kalcija (mleko in mlečni
izdelki, zelenolistna zelenjava in oreščki) naj bi
bilo učinkovitejše od uživanja prehranskih
dopolnil s kalcijem. Prehranska dopolnila, ki
obstajajo na trgu, so v različnih oblikah kalcija
v odmerkih od 120 do 1500 mg.
Stopnja absorpcije železa s starostjo
upada in starostniki navadno ne uživajo dovolj
živil z večjo vsebnostjo železa (rdeče meso,
polnovredni žitni izdelki, suho sadje). Železo je
v prehranskih dopolnilih v različnih oblikah in
odmerkih do 18 mg. Dnevna potreba
starostnika je 10 mg. Pod zdravniškim
nadzorom nadomeščamo železo v obliki tablet
ali injekcij.
Raziskava med slovenskimi starostniki je
pokazala, da uživanje sadja in zelenjave ni v
skladu s priporočili (21– 30 g vlaknin na dan).
Priporoča se povečanje prehranskega vnosa
vlaknin. Če jih starostnik ne more zaužiti dovolj
z običajno hrano, so na razpolago različna
prehranska dopolnila.
Trg prehranskih dopolnil, ki jih starostniki
uživajo, raste, vendar pa raziskave, ki
proučujejo koristnost in varnost uživanja
prehranskih dopolnil, ne potrjujejo njihove
vsesplošne uporabe.

Ob
nekontroliranem
uživanju
multivitaminsko-mineralnih (MVM) preparatov
lahko pri posamezniku pride do prekoračitve
zgornjih dopustnih meja za posamezna
hranila. Prav tako ni enotnega mnenja glede
ugodnega učinka uživanja MVM preparatov na
zmanjšanje pogostosti infekcij (predvsem
respiratornega trakta).
Tudi rezultati meta analize Marika in
sodelavcev opozarjajo na morda nepotrebno
uživanje dopolnil in njihovo še ne znanstveno
dokazano učinkovitost in varnost. V meto
analizo so bile vključene samo ustrezne
randomizirane in kontrolirane (na raziskavo je
bilo povprečno vključenih 6693 ljudi, trajale pa
so povprečno 4,7 leta). Zajeli so β-karoten,
vitamine A, B6, B12, C, D in E, folno kislino,
kalcij, selen, ω-3 maščobne kisline, ginko
bilobo, glukozamin, palmeto in pegasti badelj.
Raziskave s šentjanževko, veliko koprivo,
ameriškim slamnikom in česnom niso dosegle
vstopnih kriterijev, zato v analizo niso bile
zajete. Rezultati z izjemo vitamina D in ω-3
maščobnimi kislinami niso potrdili ugodnega
vpliva
razširjene
uporabe
prehranskih
dopolnil.
Uživanje
nekaterih
pogosto
uporabljenih dopolnil z β-karotenom ter
vitaminoma A in E bi bilo lahko tudi škodljivo.
Starostniki uživajo tudi izdelke iz zdravilnih
rastlin, ki so lahko prehranska dopolnila ali pa
zdravila; razvrstitev določa Pravilnik o
razvrstitvi zdravilnih rastlin. Najpogosteje
posegajo po baldrijanu (nespečnost, nervoza),
palmetu (težave z mokrenjem pri benigni
hiperplaziji prostate), ameriškem slamniku
(prehlad) in ginku (spomin, periferna
cirkulacija).
Med pogosteje uporabljene farmacevtske
pripravke, ki jih starostniki uporabljajo, sodijo
tudi pripravki z glukozamin sulfatom
samostojno ali v kombinaciji s hondroitinom
(osteoartroza), koencimom Q10 (krepitev
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psihofizične zmogljivosti, pešajoče srce) in z
ω-3 maščobnimi kislinami (vpliv na delovanje
srca in možganov, ohranjanje vida). Za te
pripravke je značilno, da se v Sloveniji lahko
glede na odmerek prodajajo kot prehranska
dopolnila (brez navedbe indikacije) ali kot
zdravila brez recepta (z navedeno indikacijo).
Starostniki bi se morali zavedati tveganj
pri uživanju prehranskih dopolnil, tako samih
kot v kombinaciji z zdravili, saj lahko pride do
interakcij (npr. pri sočasnem uživanju ginka,
šentjanževke). Koristno bi bilo vodenje
evidence vseh zdravil, prehranskih dopolnil in
alternativnih zdravil, ki jih starostnik uporablja.
Starostniki uživajo dopolnila iz različnih
vzrokov, včasih tudi z namenom, da bi
nadomestili (morebitni) primanjkljaj zaradi
neustrezne osnovne prehrane in nezdravega
načina življenja. Uživanje dopolnil pa je
upravičeno le, če obstajajo dejanske potrebe.
Prehranska dopolnila dopolnjujejo običajno
prehrano, ne zdravijo ali preprečujejo bolezni
ali bolezenskega stanja in se jim teh lastnosti
tudi ne sme pripisovati.
Za boljše poznavanje vpliva snovi iz
prehranskih dopolnil na zdravje človeka so
potrebne še nadaljnje ustrezne raziskave.
Nikakor pa ne gre zanemariti tudi morebitnih
ugodnih učinkov posameznih snovi, ki sicer
znanstveno (še) niso dokazane, izkustveno pa
starostnikom zaradi različnih razlogov
pomagajo.
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Motnje hranjenja pri demenci
Motnje hranjenja pri demenci so pogoste.
Z napredovanjem demence se prej ali slej
pojavijo težave pri opravljanju običajnih
dnevnih aktivnosti, vključno s pripravo
obrokov, zaradi česar imajo mnogi bolniki zelo
neuravnoteženo prehrano. Opisujejo, da
10–33 % bolnikov spremeni željo po hrani tako,
da pogosto dajo prednost slaščicam, 20–35 %
bolnikov zaužije preveč, 22–41 % bolnikov pa
premalo hrane, 3 % bolnikov zaužije tudi
neužitne stvari (1). V zadnjem stadiju demence
se pridružijo še težave pri požiranju hrane, ob
katerih se običajno postavi vprašanje o
uporabi nazogastrične sonde ali uvedbe
perkutane gastrostome. Vse omenjene motnje
vplivajo tudi na neustrezno prehranjenost.
Večina demenc še ni ozdravljivih. Zato so
toliko bolj zanimivi možni preventivni
dejavniki. Med temi so pogosto omenjeni
umska in telesna aktivnost. Obstajajo trdni
dokazi, da z zdravljenjem visokega krvnega
tlaka zmanjšamo verjetnost za nastanek
demence – ne samo vaskularne. Podobno velja
tudi za zdravljenje sladkorne bolezni in
hiperholesterolemije (2). Na slednji pa lahko
vplivamo tudi s primerno prehrano. Morda pa
lahko s hrano še bolj vplivamo na demenco?

Prehrana kot preventivni
dejavnik?
Kljub pomanjkanju dokazov je vitamin E
dolgo časa zbujal upanje, da bi lahko zaradi
svojega antioksidativnega delovanja upočasnil
napredovanje demence. Medtem ko so Li in
sod. mnenja, da vitamin E zmanjša tveganje za
nastanek Alzheimerjeve demence (3), pa je
zaključek druge meta-analize (Cochrane), da
vitamin E ne upočasni prehoda iz blage
kognitivne
motnje
in
napredovanja
Alzheimerjeve demence (4).
Mnoge raziskave so usmerile tudi na druge
prehrambene antioksidante (vitamin C,
flavonoidi ter karotenoidi). Zaradi raznolikosti
zasnov raziskav in različnih rezultatov
zaenkrat verjetno ni mogoče trditi, da
izboljšajo kognitivne sposobnosti ali zmanjšajo
možnost za nastanek demence (5), čeprav so
posamezniki mnenja, da je dokazov za ugodni
učinek vitamina C ter beta karotena dovolj (3).
V nedavni raziskavi so ugotovili nižje vrednosti
vitamina C in beta karotena, ne pa tudi nižjih
vrednosti vitamina E, likopena in koencima
Q10 pri osebah z demenco. Za dokončno
mnenje glede vloge antioksidantov bodo tako
potrebne dodatne raziskave (6).
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Pri bolnikih z demenco so ugotovili tudi
nižje plazemske vrednosti maščobnih kislin
omega-3. Vzročna povezava pa pri tem ni
jasna. Njihova največja korist se morda kaže
pri osebah z blago kognitivno motnjo (7).
Zaenkrat ni mogoče trditi, da bi maščobne
kisline omega-3 lahko preprečile ali upočasnile
kognitivni upad v starosti, vendar te možnosti
zaradi metodoloških omejitev opravljenih
raziskav dokončno tudi ni mogoče izključiti
(8,9).
Vloga vitaminov B pri delovanju živčevja je
že dolgo poznana. Splošno sprejeto in z
metaanalizo potrjeno je mnenje, da
pomanjkanje B12 povzroči upad kognitivnih
sposobnosti, ki se ob nadomeščanju vitamina
izboljšajo. Nadomeščanje vitamina B12 pa ob
normalnih vrednostih nima učinka (10).
Zaključek opravljene metaanalize o vlogi B
vitaminov pri preprečevanju Alzheimerjeve
bolezni je, da zaključki zaenkrat niso mogoči
(8). Vendar tudi na tem področju verjetno še ni
bila rečena zadnja beseda. V raziskavi v kateri
so preiskovanci z blago kognitivno motnjo dve
leti prejemali vitamin B12 (500 µg), vitamin B6
(20 mg) in folno kislino (0,8 mg) je bila opazna
signifikantno manjša stopnja degeneracije
(vključno z medialnim temporalnim režnjem,
kar je značilno za Alzheimerjevo demenco) v
primerjavi s skupino, ki je prejemala placebo.
Največji učinek je bil opazen pri preiskovancih
z višjimi koncentracijami homocisteina (več
kot 11 µmol/l), ki so se ob uporabi vitaminov v
celotni skupini znižale za 29 % (11). Podobno
zmanjšanje
nivoja
homocisteina
pri
preiskovancih
s
povišanim
nivojem
homocisteina so opisali tudi drugi raziskovalci
ob uporabi hrane bogate s folati ali s folno
kislino (12).
Receptorji za vitamin D se nahajajo v
različnih predelih možganov. Vitamin D
inducira transkripcijo genov odgovornih za

sinaptogenezo,
nevroplastičnost
in
nevrotransmisijo (7). Rezultati več metaanaliz
kažejo, da imajo bolniki z Alzheimerjevo
boleznijo nižje vrednosti D vitamina (13,14).
Tudi v metaanalizi, ki so jo opravili Van der
Schaft in sod., 72 % raziskav kaže, da sta nižji
nivo D vitamina ali zmanjšan vnos povezana s
slabšimi rezultati kognitivnih testov. Štiri
izmed šestih prospektivnih raziskav pa kažejo
tudi na večjo verjetnost kognitivnega upada v
obdobju 4–7 let (15). V eni izmed metaanaliz so
se avtorji osredotočili na vrsto kognitivnih
procesov. Potrdili so zmerno povezavo med
nižjimi vrednostmi 25-OH-D in epizodičnim
spominom, povezava pa je bila močnejša pri
izvršilnih funkcijah. Nadomeščanje vitamina D
je pripomoglo k izboljšanju rezultatov
izvršilnih funkcij, nobene razlike pa ni bilo pri
kontrolni skupini (16). Kaže, da lahko inhibitorji
acetilholinesteraze zvišajo nizek nivo 25-OH-D
pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco (17).
Korist tega pa ni jasna, saj je poznano, da
bolezen kljub zdravljenju napreduje. Tudi tu
bodo vsekakor potrebne dodatne raziskave.
Rezultati nekaterih raziskav nakazujejo, da
bi morda lahko tudi kava in čaj upočasnila
kognitivni upad. Pri tem ni jasno, ali gre ob
tem za vpliv kofeina, drugih snovi v kavi
oziroma čaju ali morda celo socialnih navad
pivcev (7).
Kot že omenjeno na začetku, predstavlja
sladkorna bolezen tudi dejavnik tveganja za
nastanek demence. Uspešno zdravljenje
sladkorne bolezni pa to tveganje zmanjša. Tudi
v raziskavi, ki so jo opravili Moore in sod. so
potrdili slabše kognitivne sposobnosti pri
bolnikih s sladkorno boleznijo v primerjavi s
preiskovanci brez sladkorne bolezni. Ob tem
pa so imeli med bolniki s sladkorno boleznijo
najslabše rezultate tisti, ki so bili zdravljeni z
metforminom. Avtorji tudi navajajo, da se z
nadomeščanjem B12 in uporabo kalcija lahko
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izboljša
z
metforminom
povzročeno
hipovitaminozo B12 in izboljša kognitivne
sposobnosti. Opozarjajo pa, da so potrebne še
dodatne prospektivne raziskave (18). Pri
bolnikih z motnjami kognitivnih funkcij bi
morali pri predpisovanju zdravil upoštevali
tudi morebitne tovrstne neželene učinke.

Zaključek
Opravljenih je bilo že kar nekaj raziskav o
mogočem vplivu antioksidantov, maščobnih
kislin omega 3 ter vitaminov B, C in D na
demenco. Dokazi o prehrani kot mogočem
preventivnem dejavniku oziroma dejavniku
tveganja večinoma niso enoznačni in zato
zanesljivih zaključkov večinoma ni mogoče
podati. Ob demenci, ki je večinoma
neozdravljiva, bi bil vsak preventivni dejavnik
zelo dobrodošel.
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Povzetek
82-letni bolnik je bil pred pojavom bolezni
samostojen, živel je doma. 1946 so mu opravili
tiroidektomijo, leta 2000 holecistektomijo
zaradi kalkuloznega holecistitisa. Imel je
arterijsko
hipertenzijo,
hiperlipidemijo,
aterosklerozo. 1996 je bila zaradi anevrizme
abdominalne
aorte
opravljena
endoanevrizmorafija ter graft infrarenalno v
obe aa. femoralis. 2005 je prebolel akutni
miokardni infarkt spodnje in zadnje stene
levega ter tudi desnega prekata, ugotovljena
dvožilna
koronarna
bolezen
brez
hemodinamsko pomembnih stenoz (RCA do
50 %), marginalna veja LCX 50 %. Na izvidu
kardiologa iz 2006 je bila telesna teža 83 kg.
Arterijska hipertenzija je bila slabše urejena,
ledvična funkcija je bila normalna. Kadil je do
leta 1995.
Leta 2008, 43 dni pred sprejemom k nam,
je bil sprejet na Abdominalno kirurgijo zaradi

hudih bolečin v trebuhu. Ugotovljen je bil
sterkoralni peritonitis ob perforaciji kolona
zaradi ileusa zaradi stenozantnega malignoma
transverzuma. Opravljena je bila desna
hemikolektomija. Tumor je bil T3N0Mx, Dukes
B, 60 bezgavk negativnih. Po devetih dneh je
bil reoperiran zaradi dehiscence anastomoze z
lokalnim peritonitisom in adhezijskim ileusom,
več perforacij na preostalem delu kolona ter
tudi delu tankega črevesa. Napravljena je bila
resekcija dela ozkega čreva ter preostalega
kolona do rektuma ter terminalna ileostoma.
Intraoperativno ocenjena dolžina ostanka
jejunuma je bila okoli 1 m.
Po reoperaciji se je stanje zaradi zagonov
vnetja le počasi popravljalo, potreboval je
antibiotično terapijo, prehodno je bil
premeščen v intenzivno enoto. Pojavil se je
dekubitus. Prebolel je TIA, imel je delirij.
Izločanje blata preko stome je bilo obilno.
Kljub enteralni in parenteralni prehrani ter
dodajanju glutamina in vitaminov je hujšal,
izgubljal mišično maso in maščevje.
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Ob premestitvi na naš oddelek je bil
močno
oslabel,
nepokreten,
shujšan,
orientiran, pogovorljiv, izsušen s suhimi
sluznicami, praznimi venami in slabim
turgorjem. Telesna teža 65 kg 3 dni po
sprejemu. Sat. brez dodanega kisika 96 %,
pritisk 115/75, pulz 74/min, TT 36 °C. Poklep nad
pljuči sonoren. Dihanje tišje. Akcija srca redna,
normokardna, brez dodatnih tonov ali šumov.
Brazgotina po operativnem posegu. Stoma v
levem sp. kvadrantu. Dekubitus sakralno 10x7
cm. Okončine brez edemov, s tipnimi pulzi.
Vstavljen urinski kateter.
Opravili smo celovito geriatrično oceno.
Pri oceni stanja pred pojavom bolezni nismo
zaznali jasnih znakov za krhkost, ni bilo
kognitivnega upada. Ob sprejemu prisoten
blag kognitivni upad (KPSS: 23/30; Mini cog:
2/3), ki je bil lahko posledica akutne bolezni;
prisotna je bila depresivnost (GDS: 9/15). Že z
vprašalnika se je nakazovala podhranjenost
(MNA: 11,5/30). Bil je praktično povsem
odvisen (Barthel: 4/20).
Bolnika smo rehidrirali. Prilagodili smo
totalno parenteralno prehrano, hranili smo ga
tudi per os, dodajali sol, vitamine. Skupni vnos
kalorij je bil okoli 3100 kalorij/dnevno,
absorbiran pa gotovo nižji. Nadaljevali smo z
nadomeščanjem vitaminov, vključno z B12, in
folne kisline, dodali še železo. Prejemal je
loperamid ter zaviralec protonske črpalke.
Odmerek ACE-inhibitorja in beta-blokatorja
smo nižali zaradi ortostatske hipotenzije, ki
moti mobilizacijo. Zaradi abscesa na roki na
vbodnem mestu po iv. kanalu je prehodno
prejemal klindamicin. Ob koncu hospitalizacije
smo zaradi porasta vnetnih parametrov brez
sistemskih znakov infekta zaradi prisotnosti
Pseudomonas aeruginosa pričeli zdravljenje z s
ciprofloksacinom. Dekubitus se je zmanjšal na
4x3 cm.

Bolnika smo vertikalizirali in mobilizirali s
pomočjo
fizioterapevtke.
Zaradi hude
ortostatske hipotenzije smo začasno prekinili z
vertikalizacijo. Zaradi nadaljnje prehranske
podpore ter izvedbe VAP je bil premeščen na
Onkološki inštitut. Teža ob premestitvi na OI je
bila 68,2 kg.
Po odpustu z OI je poleg enteralnih
dodatkov redno prejemal še dvakrat tedensko
parenteralno dohranjevanje. Stanje se je
pomembno izboljšalo, je pa pričel drugo leto
po odpustu pešati.
Tri leta po odpustu z našega oddelka sta
se pojavila melena in bruhanje. Endoskopija
dvanajstnika na KOGE zaradi stenoze pilorusa
ni bila možna. Z rtg-kontrastom so prikazali
ulkus dvanajstnika, stenozo pilorusa zaradi
karcinoze peritoneja. Prisotne so bile
metastaze jeter. Bolnik je bil premeščen s
KOGE na Abdominalno kirurgijo, kjer so
opravili
gastroeteroanastomozo
ter
adheziolizo. Stanje se je kljub terapiji slabšalo
in pet dni po operaciji je umrl.
Okrevanje po operaciji karcinoma kolona
pri starejših bolnikih je počasnejše, zelo je
odvisno od stanja bolnika pred pojavom
bolezni. Retrospektivno določeni kazalci
krhkosti kažejo, da ni bil krhek, kar je
napovedovalo ugoden potek (1, 2).
Celovita geriatrična ocena nam olajša
načrtovanje
in
vodenje
zdravljenja
starostnikov ter načrtovanje odpusta.
Omogoča nam hitrejše in usmerjenejše
ukrepanje. Učinek celovite geriatrične ocene in
ukrepanja je največji na specializiranih
oddelkih (3).
Pri našem bolniku je bilo prisotnih več
dejavnikov za podhranjenost: maligna
bolezen, kratko ozko črevo, malabsorpcija,
kronično vnetje, nizek vnos hrane, hranjenje je
motilo tudi stanje po kolektomiji.
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Zaradi hude malabsorpcije je bila kot
osnovni vir hrane potrebna totalna
parenteralna prehrana. Hiperalimentacijo smo
lahko zagotavljali le parenteralno, potrebna je
bila previdnost zaradi možnih stranskih
učinkov (4). Hujšanje bolnika v času pred
sprejemom k nam kaže, da vnos hrane
enteralno in pareteralno morda ni bil
optimalen, ni pa izključen podaljšan vpliv
malignoma in peritonitisa (5). Izključili smo
okužbo z Clostridium difficile in drugimi
črevesnimi patogeni.
Enteralno hranjenje sčasoma izboljša
absorpcijo pri kratkemu ozkemu črevesu (6).
Za hitrejše izboljšanje absorpcije hrane je v
zadnjih letih na voljo teduglutide (7).
Rehabilitacija je ob parenteralnem
dohranjevanju dobro potekala. Po odpustu z
OI je bil samostojen, skrbel je za ženo.
Dosežena je bila neodvisnost, kar je eden od
najpomembnejših ciljev celovite geriatrične
obravnave.
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Organizirana prehranska oskrba
starostnikov
Damjan Zelenik, inž. živ.
Kontakt: damjan.zelenik@dom-hrastnik.si

Delež starejše populacije v Sloveniji in v
razvitem svetu strmo narašča. Pri starejši
populaciji nastajajo specifične potrebe na
katere se moramo ustrezno odzivati in jih
reševati. V Sloveniji se posebne potrebe
starostnikov zadovoljujejo s pomočjo:
svetovalnih aktivnosti, dnevnega varstva,
celodnevnega
varovanja,
zagotavljanja
servisnih storitev, gospodinjske pomoči in
nege na domu ter z institucionalnim varstvom
starejših.
V Sloveniji, po podatkih Skupnosti
socialnih zavodov Slovenije, deluje 95
izvajalcev institucionalnega varstva starejših z
19.327 mesti za namestitev na 114 lokacijah po
celotni državi (Skupnost socialnih zavodov
2012). Domovi zagotavljajo stanovalcem in
drugim vse oblike pomoči s katerimi jim
nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in
lastne družine, zlasti bivanje, organizirano
prehrano in varstvo ter zdravstveno varstvo.
Najpomembnejši cilj prehranske oskrbe v
domovih je v vzdrževanju normalne
prehranjenosti stanovalcev, ki je temelj za
dobro zdravje ter hitrejše in boljše zdravljenje.
Prehranska oskrba v domovih ne sledi zgolj
zadovoljevanju temeljnih prehranskih potreb
temveč upošteva tudi psihološke faktorje.
Pri sprejemu starostnikov v domsko
oskrbo se srečujemo z različnimi stanji, ki
zahtevajo ustrezno prehransko podporo. Med

najpogostejšimi so: neustrezna prehranjenost
in tveganja za neustrezno prehranjenost,
dehidracija, pomanjkanje določenih vitaminov
in mineralnih snovi (kalcij, železo..), demenca
in alkoholizem z vsemi spremljajočimi tveganji.
Stanovalcem domov za starejše je zaradi
različnih obolenj pogosto predpisana dietna
prehrana. Najpogostejše vrste diet so
predvsem diete pri diabetesu in diete pri
različnih obolenjih prebavil. Prevladujoča je
prehrana običajne konsistence vendar z
občutnim trendom povečevanja prehrane s
spremenjeno konsistenco.
Zaposleni, ki delujemo na področju
institucionalne prehranske oskrbe starejših, se
povezujemo s pomočjo Aktiva prehranskih
delavcev, ki deluje v okviru Skupnosti socialnih
zavodov Slovenije. Osnovi cilji povezovanja
prehranskih delavcev v Aktiv je bil v
vzpostavitvi
formalnega
medsebojnega
sodelovanja. Ostali cilji Aktiva prehranskih
delavcev so: sodelovanje z ostalimi aktivi
strokovnih delavcev, ki delujejo v domovih za
starejše, izmenjava strokovnih znanj in
izkušenj, zagotavljanje večje prepoznavnosti
izvajanja organizirane prehranske oskrbe
starostnikov, sodelovanje pri reševanju
aktualne
prehranske
problematike,
oblikovanje strokovnih stališč s področja
prehranske oskrbe starejših in sodelovanje z
ostalimi združenji s prehranskega področja.
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Aktiv prehranskih delavcev je v letošnjem
letu, v sodelovanju z Inštitutom za varovanje
zdravja Republike Slovenije, izvedel situacijsko
oceno stanja prehrane v socialno varstvenih

zavodih. Vzpostavljeno je aktivno sodelovanje
v mednarodnem projektu PANGeA.
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Prehrana v svetu in Sloveniji
Marjan Simčič
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Kontakt: marjan.simicic@bf.uni-lj.si

Načini prehranjevanja v svetu temeljijo na
kulturnih in zgodovinskih osnovah in so
izredno pestri glede sestave, prehranskih
navad in običajev. Glavni prehranski problem v
svetu je popolno neravnotežje med razvitim
severom in nerazvitim preostalim delom sveta.
Če poenostavimo, lahko trdimo, da je
trenutno na svetu približno milijarda ljudi
lačnih in skoraj dve milijardi ljudi s povečano
telesno težo. Po podatkih WHO bo leta 2015
2,3 milijarde ljudi s povečano telesno težo in
več kot 700 milijonov debelih ljudi (BMI >30).
Trenutne podatke si lahko ogledate na
www.stopthehunger.com.
V nerazvitem svetu pa so podatki povsem
drugačni in zastrašujoči. Kljub temu, da
svetovna proizvodnja hrane povsem pokrije
potrebe po hrani vseh zemljanov, dobra
milijarda ljudi trpi lakoto. Po letu 2000
proizvedemo na svetu 2700 kcal (11.300 kJ) na
človeka na dan. Med leti 1970 in 1990 se je
število podhranjenih ljudi po podatkih FAO
gibalo okrog 850 milijonov. V letih 1995 do
1997 je ta številka padla pod 800 milijonov,
vendar se je na prelomu stoletja spet dvignila
na prejšnjo raven in do leta 2009 porasla na
več kot milijardo. Vzrok temu je bilo predvsem
bliskovito naraščanje cen osnovnih živil, kot so
pšenica, soja, koruza v obdobju med 2000 in
2010. Poleg neugodnih vremenskih razmer, je
cena hrane porasla predvsem zaradi vse večjih
možnosti uporabe osnovnih živil v ne-

prehranske namene (energetika, industrija
polimerov,..). K rasti cen v zadnjem desetletju
pa bistveno prispevajo tudi borzne špekulacije
in terminski posli z osnovnimi živili.
V globalnem prehranskem sistemu je
prišlo do velik sprememb, ki jih lahko
razdelimo na:
• ekonomske spremembe, kamor spadajo
predvsem urbanizacija in prosta trgovina z
živilskimi izdelki
• socialne spremembe – migracija iz ruralnih
območij v urbana središča, emancipacija
žensk in spremembe delovnega okolja
• globalizacija ponudbe živil – pojav »mega«
trgovskih verig, intenzivno kmetijstvo,
dolge transportne verige, celoletna
ponudba sezonskih izdelkov
• sprememba prehranskih navad – povečan
vnos sladkorja, maščob, soli; kombiniranje
različnih diet.
Vse navedene spremembe v razvitem
svetu vodijo do povečane telesne teže in
debelosti ter povečanega obsega civilizacijskih
bolezni. V nerazvitem svetu pa do socialne
neenakosti, revščine, lakote in posledično v
biološkem svetu do izgube biodiverzitete. Po
podatkih Združenih narodov, je leta 2012
število ljudi, ki živi v mestih preseglo število
ljudi, ki živi v ruralnem okolju. V istem obdobju
je število svetovnega prebivalstva, ki je
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starejše od 65 let preseglo število otrok, ki so
mlajši od 5 let.
Po podatkih projekta ENHR2 (European
Nutrition and Health Report 2009 – http://
www.univie.ac.at/enhr) lahko zaključimo, da
so prehranske navade v Evropi zelo različne
glede na geografski položaj in ekonomski
status. Najbolj priznana in človeku prijazna
oblika prehranjevanja 'Mediteranska dieta', je
žal skoraj izginila iz evropskega jedilnika.
Povsod jo je nadomestila 'Globalna-evro dieta',
ki temelji na ponudbi in diktatu multinacionalk
in velikih trgovskih verig. V omenjeni raziskavi
smo prišli do sledečih zaključkov:
• v Evropi pojemo premalo sadja in vrtnin
ter preveč mesnih izdelkov in mesa
• vnos skupnih maščob, nasičenih maščob in
enostavnega sladkorja ter soli je v vseh
evropskih državah previsok
• vnos
vitamina
D,
folne
kisline,
kompleksnih
ogljikovih
hidratov,
prehranskih vlaknin, kalcija, joda in železa
(pri ženski populaciji) pa je prenizek.
Posledica teh ugotovitev je, da se
podobno kot v ZDA tudi v Evropi povečuje
epidemija povečane telesne teže in debelosti.
Zastrašujoč je obseg pojava diabetesa tipa II in
kardiovaskularnih bolezni. Starostna meja
pojava opisanih težav je vedno nižja. Debelost,
ki je osnova vseh opisanih boleznih, se vse
pogosteje pojavlja pri otrocih in najstnikih.

V Sloveniji so trendi popolnoma enaki, kot
v ostalem delu Evrope. Zastrašujoče je, da je
porast telesne teže pri najstnikih, ki so pri nas
trenutno prehransko najbolj raziskana
populacija, v samem vrhu evropskih podatkov
o debelosti.
Ali razumemo, kaj se na področju prehrane
pri nas in v svetu dogaja? Ali imamo rešitve in
odgovore na vprašanja, ki nam jih zastavlja
prehranski vsakdan? Svet je lačen kljub temu,
da je hrane dovolj. Slovenci smo predebeli,
kljub temu, da smo narod športnikov. Rešitve
niso preproste, odgovori niso enoznačni.
Končal bi z zanimivim primerom, ki ga je v
svojem diplomskem seminarju z naslovom
'Vloga čustev pri prehranjevanju' opisal Rok
Kržič - študent prve stopnje študija Živilstva in
prehrane na naši fakulteti:
Pozitivna čustva sprožajo signale, ki nam
dajejo občutek prijetnega in varnega okolja.
Človek nagonsko izkoristi te trenutke za vnos
večjih količin hrane. Pri tem je osredotočen na
užitek ob dobri hrani ter ne razmišlja o dietah
in vitki postavi. Ob dobrem vzdušju in
pozitivnih čustvih je motivacija za uživanje
hrane večja kot ob žalostnih trenutkih. Poleg
tega pa ljudje radi iščejo razloge, ki opravičijo
razvajanje ob dobri hrani in pozitivna čustva so
se izkazala kot zelo dober razlog. Obstajajo
tudi nasprotne teorije, ki pravijo, da pod
vplivom pozitivnih čustev lažje premagujemo
nove izzive in tako ne popustimo slabim
razvadam pri prehranjevanju.
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Hrana in človeški genom
prof.dr. Simon Horvat
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Domžale
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana
Kontakt: Simon.Horvat@bf.uni-lj.si

Povzetek
Biološki sistem, ki regulira, kako pogosto
in koliko jemo, kako presnavlja zaužita hranila
in kako izvaja korekcije, je v določenem deležu
pod genetskimi (dednimi) vplivi. Ta sistem je
zelo kompleksen in še relativno slabo
razjasnjen. V zadnjih dveh desetletjih smo pri
raziskovanju interakcij med geni in okoljskimi
vplivi, kjer imata dominantno vlogo hrana
oziroma prehrana, priča izrednemu napredku
pri odkrivanju pomembnih dejavnikov in
metaboličnih poti, ki uravnavajo te procese.
Projekti, kot so človeški genom ter podobni
projekti pri drugih organizmih, predstavljajo
osnovo za bolj tarčno in poglobljeno
raziskovanje vzajemnega delovanja genov in
hrane.
Čeprav
smo
od
popolnega
razumevanja, kako geni in hrana determinirajo
določeno lastnost ali bolezen, še zelo daleč, pa
določena odkritja že dajejo dobro osnovo za
nadaljnje uporabne raziskave tarčnega
uravnavanja s hrano povezanih procesov
glede na genotip osebka. V predstavitvi bodo
izpostavljena glavna nova odkritja genetskih in
prehranskih dejavnikov za regulacijo lastnosti
in povzročanje bolezni. Obenem bo
predavanje priložnost za predstavitev
prispevka našega raziskovalnega dela k
novemu znanju na tem področju.

S pojavom genomskih projektov so se
kmalu razširile interdisciplinarne študije, ki
zajemajo tako genetske kot prehranske vidike
oziroma njune interakcije. Pogosto se v
literaturi to področje na splošno označuje kot
prehranska genomika, kjer se izmenjujeta
termina »nutrigenetika« in »nutrigenomika«.
Klasične pred-genomske prehranske raziskave
so temeljile predvsem na epidemioloških
analizah z namenom ugotoviti povezave med
prehrano in določeno lastnostjo oziroma
boleznijo večinoma v genetsko nedefiniranih
populacijah ljudi ali živali. Z uvedbo različnih
»omik« so raziskovalci lahko za študije izbrali
genetsko bolje definirane populacije in
analizirali odzive na prehranske komponente
na bolj celosten način: tako z vidika genoma
(variabilnost na ravni DNA), transkriptoma
(raven izražanja RNA), proteoma (izražanje
proteinov), metaboloma (metabolomika),
mikrobioma (spremembe strukture in
delovanja
mikroflore
organizma)
ter
epigenoma (kemične modifikacije biomolekul,
ki ne spreminjajo zaporedja nukleotidov). To
področje raziskav bi opisal s splošnim
terminom »nutrigenomika«, ki ima za končni
cilj ugotoviti sistemske učinke prehrane na
organizem in odkriti nove funkcijske
mehanizme v
genetsko
in okoljsko
kontroliranih poskusih. Pogosto uporabljeni
termin v literaturi »nutrigenetika« pa razumem
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bolj kot tisti del nutrigenomike, kjer so
raziskave osredotočene na preučevanje
diferencialnega odziva genetskih variantpolimorfizmov v nekem genu na določeno
vrsto hrane ali prehranske komponente.
Trenutno je to področje v začetni fazi
odkrivanja glavnih »nutrigenov« – genov, ki so
zelo odzivni na prehrano in vsebujejo alelne
različice, ki imajo lahko tudi velike učinke na
biološke procese in bolezni.
Interdisciplinarne raziskave na področju
hrane
in
genoma
pridobivajo
na
pomembnosti, saj je interakcija med sodobno
prehrano in delovanjem genoma v veliki meri
povezana z naraščajočo pogostnostjo bolezni
kot sladkorna bolezen, povišan krvni tlak,
ateroskleroza, kronične črevesne bolezni in
druge vnetne bolezni in nekatere vrste raka
ipd. Te bolezni postajajo v sodobnem svetu, in
tudi v deželah v razvoju, vse večji zdravstveni
in družbeni problem in so tudi tesno povezane
s skrajšano življenjsko dobo. Pri identifikaciji
nutrigenov, so do sedaj odločilno vlogo
odigrali živalski modeli. Z njimi je namreč lažje
preučevati kompleksne lastnosti, saj lahko
izvajamo načrtna križanja, živali lahko umetno
selekcioniramo na želeno lastnost, obroke
lahko poljubno načrtujemo po sestavi in
količini ter izločimo druge vplive okolja, kar je
pri ljudeh težje izvedljivo. Zelo pogosto se
izkaže, da »nutrigeni« raziskani pri živalih,
opravljajo enako funkcijo pri ljudeh. Situacija v
splošni populaciji žal ni tako preprosta da bi
okvara le enega nutrigena vodila v razvoj
bolezni povezane s prehrano. Raziskave
potrjujejo, da obstaja več podskupin oziroma
populacij, kjer so s prehrano povezane
lastnosti ali bolezni določene s seštevkom
medsebojnega delovanja velikega števila
genov, katerih učinki so majhni. To imenujemo
poligena ali kvantitativna genetska oblika in
velja za večino drugih kompleksnih lastnosti in

bolezni, kjer je vpliv okolja (npr. prehrane) tudi
zelo pomemben. Z vsemi do sedaj odkritimi
mutacijami v nutrigenih lahko trenutno v
človeški in živalski populaciji pojasnimo le
manjši del variabilnosti.
Ker je hrana kompleksna mešanica
biološko aktivnih molekul in mikrobov je
logično pričakovati, da bo njena različna
sestava in kvantiteta imela velik vpliv na
fenotipske lastnosti in zdravje človeka.
Ugotavljanje učinkov posameznih sestavnih
elementov hrane na “povprečni” genom v
širšem smislu še vedno predstavlja velik izziv.
Nadaljnja razčlenitev diferencialnih učinkov
posameznih sestavnih elementov hrane na
različne genotipe predstavlja dodaten nivo
kompleksnosti, ki ga bomo gotovo preučevali
še v prihodnje. Na trgu sicer že obstajajo
ponudniki tako imenovanih nutrigenetskih ali
nutrigenomskih testov, ki ponujajo priporočila
za
vrsto
diete
prirejeno
genotipu
posameznika. Čeprav je za redke nosilce
glavnih nutri-alelov morda lahko tak test
informativen in uporaben, menim, da je
napovedna moč ter uporabna vrednost teh
testov trenutno majhna in gledano s
populacijskega vidika še nima večjih pozitivnih
zdravstvenih učinkov. Tudi če bo nekoč
mogoče z genetskimi testi prilagoditi dieto
genotipu posameznika oziroma njegovim
energijskih
potrebam
ter
genetski
predispoziciji za razvoj s prehrano povezanih
bolezni ostaja še vedno odprto vprašanje v
kolikšni meri se bodo ljudje držali teh novih
nutrigenomskih navodil.
V prihodnosti vseeno lahko pričakujemo
bistven napredek pri identifikaciji novih
nutrigenov in poznavanja funkcije ter učinkov
hrane. Verjetno pa bo zaradi kompleksnosti
vzajemnega vplivanja dednih in prehranskih
dejavnikov trajalo še nekaj časa, preden bomo
to znanje lahko uspešno uporabili – pri
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domačih živalih za še učinkovitejša prehranska
priporočila in sestavljanje obrokov prilagojeno
genotipu, spolu, starosti ali proizvodnosti
živali, pri ljudeh pa za učinkovitejšo
diagnostično preventivo in zdravljenje
genetske nagnjenosti k razvoju bolezni

povezanih s prehrano. Medsebojno vplivanje
hrane in genoma bo tako gotovo predstavljajo
pomembno
znanstveno
področje
raziskovanja, ki po drugi strani tudi nudi nove
priložnosti ter izzive za reševanje globalnih
problemov kmetijstva in zdravja.
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Gensko spremenjena hrana in javnost
Branka Javornik
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Branka.Javornik@bf.uni-lj.si

Živimo v času velikega napredka bioloških
znanosti in akumulacija znanja o molekularnih
osnovah bioloških zakonitosti poglablja naše
razumevanje razvoja in delovanja živih
organizmov in marsikatero novo spoznanje
hitro najde pot v koristno biotehnološko
aplikacijo pri izkoriščanju organizmov za
proizvodnjo dobrin. V evropskem prostoru pa
uporaba teh znanj vsaj v kmetijstvu pogosto
naleti na odpor. Danes se srečujemo z izrazom
"gensko spremenjena hrana" v različnih
medijih, seminarjih ali okroglih mizah, kjer je
hrana pridobljena iz gensko spremenjenih
organizmov (GSO) obravnavan in prikazana
kot zdravju škodljiva, strupena, splošno
škodljiva, nadležna in še kaj. Običajno jo

omenjajo skupaj s pesticidi, norimi kravami ali
zastrupitvijo z dioksinom. Takšno dolgotrajno
in razširjeno negativno obravnavanje GSO se
je posledično uveljavilo v javnosti, kjer vlada
splošno prepričanje o škodljivosti GSO. Ste se
kdaj vprašali zakaj naj bi bili GSO škodljivi? Ali
zakaj se velik del svetovne populacije
prehranjuje z GSO, v Sloveniji pa se samo ob
omembi GSO sproži vik in krik? Ali kaj so
gensko spremenjeni organizmi in zakaj jih
razlikujemo od "ne-gensko" spremenjenih
organizmov? Ali kako se živilska stroka odziva
na takšna (javna) mnenja? V predavanju želim
predstaviti strokovne poglede o gensko
spremenjenjih organizmih ter predstaviti
dileme njihove uporabe.
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Prehrana za zdrave začetke – vloga
humanega mleka in mikrobiote v razvoju
dojenčka
Irena Rogelj1, Bojana Bogovič Matijašić1, Nataša Fidler Mis2, Borut Bratanič2
1

UL, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, 1230 Domžale,
Groblje 3, Slovenija
2
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, 1525 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Irena.Rogelj@bf.uni-lj.si

Prehrana v najzgodnejšem obdobju
življenja, že pred rojstvom, v času nosečnosti
in zlasti v prvem letu življenja ima pomembne
dolgoročne učinke na razvoj in zdravje vse v
odraslo dobo. Omenjen fenomen je bil
poimenovan presnovno programiranje (angl.
metabolic programming) ali presnovni vtis
(angl. metabolic imprinting). Medtem ko
prehrana in prehranjenost noseče matere
vplivata na razvoj zarodka in sestavo njenega
mleka, pa sta kolostrum in humano mleko
prva funkcionalna hrana novorojenca.
Predstavljata kompleksno mešanico makro in
mikrohranil, imunskih in bioaktivnih snovi, ki
novorojenca hranijo, mu dajejo energijo, ga
ščitijo pred bakterijskimi in virusnimi okužbami
in mu pomagajo pri prilagajanju na življenje
izven materinega telesa. Poleg pasivne zaščite
pred infekcijami, imata tudi zaščitno vlogo
proti nekaterim imunskim boleznim, ki se
pojavijo kasneje v življenju, kot so sladkorna
bolezen tip 1, Chron-ova bolezen in celiakija. V
kolostrumu in mleku so našli hormone (leptin,
adiponektin, grelin), ki so vključeni v kontrolo
uživanja hrane in uravnavanje telesne teže.
Njihova prisotnost v mleku je možna povezava

med zgodnjo prehrano in uravnavanjem
energijskega ravnotežja.
Za razvoj dojenčka imajo med makrohranili
(beljakovine, laktoza, maščobe) pomembno
vlogo maščobe. Maščobe predstavljajo
pomemben vir energije, vsebujejo življenjsko
pomembne maščobne kisline, pospešujejo
absorpcijo v maščobah topnih vitaminov (A, D,
E, K) in povečujejo energijsko gostoto
obrokov. Maščobe humanega mleka vsebujejo
esencialni maščobni kislini, linolno (C18:2n-6)
in a-linolensko (C18:3n-3), ter pogojno
esencialne dolgoverižne večkrat-nenasičene
maščobne
kisline
(LCPUFA),
npr.
dokozaheksaenojsko (C22:6n-3, DHA) in
arahidonsko kislino (C20:4n-6; ARA), ki imajo
pomembno vlogo pri rasti in razvoju
možganov, živčevja, očesne mrežnice in
sintezi tkivnih hormonov. Živčna tkiva so zelo
bogata z LCPUFA, zlasti z DHA in ARA. Njihova
oskrba ima velik pomen v času hitre rasti in
diferenciacije živčnega sistema v poznem
prenatalnem in zgodnjem postnatalnem
obdobju. V maternici oskrbuje zarodek z
LCPUFA zelo učinkovit transplacentalni
prenosni mehanizem. Po rojstvu uživajo
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dojenčki LCPUFA s humanim mlekom. Vse več
je dokazov, da n-3 PUFA, predvsem EPA in
DHA, vplivajo tudi na delovanje imunskega
sistema. n-3 PUFA so potencialne protivnetne
snovi, ki pomagajo pred pretiranim odzivom in
vnetnimi procesi, ki lahko vodijo v različna
akutna ali kronična bolezenska stanja. Na
maščobno-kislinsko sestavo humanega mleka
vpliva prehrana v daljšem časovnem obdobju,
že pred nosečnostjo in med nosečnostjo in ne
le v času dojenja.
Med pomembna odkritja 21. stoletja
vsekakor sodi spoznanje o esencialni vlogi
mikrobiote za zdravje človeka. Humana
mikrobiota se razvija skupno s človekom in se
prilagajala na njegovo genetsko ozadje in
prehrano. Tako se vzpostavlja homeostaza v
metabolizmu hranil, mukozni imunosti in
energetskem
statusu
(pridobivanje/
izkoriščanje in trošenje energije), kar
zagotavlja zdravje organizma, odpornost proti
infekcijam in zmanjšanje tveganja za alergije.
Dolgo je veljalo splošno prepričanje, da otrok
do poroda živi v sterilnem okolju in se prvič
sreča z mikroorganizmi šele ob rojstvu. Danes
vemo, da se začne razvoj novorojenčkove
mikrobiote v manjši meri že pred porodom, saj
so številne raziskave pokazale prisotnost
bakterij v popkovnični krvi, placenti,
amniotični tekočini in mekoniju zdravih
novorojenčkov. Intenzivnejša kolonizacija se
nato prične s porodom, ko pride v stik z
vaginalno mikrobioto matere in se nadaljuje
nekje do drugega leta otrokovega življenja, ko
se v njegovem črevesju vzpostavi stabilna
mikrobiota, podobna mikrobioti odraslega
človeka. Pomembna dejavnika, ki vplivata na
razvoj črevesne mikrobiote novorojenčka, sta
prehrana in življenjski slog matere. Še posebej
se ta vpliv kaže v obdobju med nosečnostjo in
v času dojenja, saj je materino mleko
pomemben vir bakterij, ki naselijo prebavni

trakt novorojenčka. Mehanizem, ki omogoča
prehajanje bakterij v mekonij in kolostrum že
med nosečnostjo, ni še povsem znan.
Nekatere študije nakazujejo, da bakterije
prehajajo iz materinega črevesja po endogeni
poti,
preko
z
mukozo
povezanega
limfatičnega sistema.
Način prehranjevanja v prvem letu starosti
ima dolgoročne posledice na otrokov razvoj in
zdravje. Večina novejših študij kaže, da je
črevesna
mikrobiota
zalivančkov
kompleksnejša in da se od mikrobiote
dojenčkov razlikuje predvsem v večji
pogostosti in številu klostridijev, vključno s
Clostridium difficile, pri dojenčkih pa je opaziti
večjo
zastopanost
bifidobakterij
in
laktobacilov
ter
manjšo
zastopanost
predstavnic Bacteroides, skupine Clostridium
coccoides,
Staphylococcus
in
Enterobacteriaceae. Že na začetku 20. stoletja
so nekateri znanstveniki povezovali boljšo
odpornost dojenih otrok z višjim številom
bifidobakterij v njihovem črevesu/blatu. Slutili
so, da vsebuje materino mleko snov, ki
spodbuja rast in kolonizacijo bifidobakterij,
zato so jo imenovali bifidogeni faktor. Danes
vemo, da imajo to vlogo različni oligosaharidi,
značilni za humano mleko. Z uvajanjem drugih
hranil in trde hrane se razlike v mikrobioti med
dojenčki in zalivančki zabrišejo in mikrobiota
počasi postane podobna odrasli. Kljub temu
pa je potrebno poudariti, da prav zgodnja
kolonizacija mikrobiote vpliva na metabolni
fenotip in oblikuje imunski odziv novorojenca,
kar ima pomembno vlogo pri povezavi
imunskega sistema, metabolnih vnetij in
kontrole metabolnih bolezni. Raziskave jasno
kažejo določene razlike v sestavi črevesne
mikrobiote ob različnih bolezenskih stanjih,
kot so debelost, metabolni sindrom, vnetne
črevesne bolezni, sladkorna bolezen tip 1,
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alergije in avtizem, vendar ostaja vprašanje o
vzroku in posledici še vedno odprto.
Nobenega dvoma ni več, da je poselitev
otrokovih prebavil z mikrobi v prvih dneh
življenja zelo pomembna za otrokov razvoj.
Zato smo se raziskovalci Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani in Pediatrične klinike
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
odločili za proučevanje vloge humanega mleka
v razvoju črevesne mikrobiote dojenčka. Triletna raziskava, ki jo je odobrila Komisija za
medicinsko etiko RS in financirala Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS (projekt
št J4-3606), se zaključuje v letošnjem letu.
Glavni cilj raziskave je pojasniti vpliv
mikrobiote ter maščobno kislinske sestave
humanega mleka na razvoj črevesne
mikrobiote in zdravstveno stanje dojenčka,
dodatni cilj pa ugotoviti prehrano nosečih in
doječih mam v Sloveniji ter jo primerjati z D-ACH referenčnimi vrednostmi za vnos hranil.
Skupno je bilo v raziskavo vključenih 294
nosečnic iz ljubljanske, mariborske in
primorske regije. Vse so bile povabljene, da

izpolnijo vprašalnike o pogostosti uživanja živil
(FFQ) za tri obdobja: pred pričetkom
nosečnosti; v času nosečnosti ter v času
dojenja. Na osnovi teh vprašalnikov
ugotavljamo dolgoročne prehranske navade,
zlasti glede uživanja morskih rib, morskih
sadežev, probiotičnih izdelkov ter prehranskih
dopolnil. 185 udeleženk in njihovih otrok je
sodelovalo v poglobljeni raziskavi, v kateri
smo: spremljali trenutno prehrano nosečih in
doječih mater s 4-dnevnim tehtanim
prehranskim dnevnikom (4-PD), določali
vitamin D in maščobno-kislinsko sestavo v
vzorcih krvne plazme mater, določali
maščobno-kislinsko sestavo humanega mleka,
proučevali mikrobioto kolostruma in mekonija
ter mikrobioto mleka in blata otrok do enega
leta starosti. Zdravniški pregledi so vključevali
antropometrična
merjenja,
spremljanje
zdravstvenega stanja mater/otrok, spremljanje
razvoja otrok in merjenje kostne gostote
mater/otrok. Nekaj zanimivih prvih rezultatov
bo predstavljenih v referatu.
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Funkcionalna živila in bioaktivne snovi
Zakaj bioaktivne snovi potrebujejo dostavljalne
sisteme?
Nataša Poklar Ulrih, Irena Vovk
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živil,
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
Kontakt: natasa.poklar@bf.uni-lj.si

Odkar so na Japonskem leta 1984 uvedli
termin funkcionalno živilo, je bilo v literaturi
objavljenih več kot sto definicij. Če pri
funkcionalni hrani še lahko govorimo, da gre
predvsem za živilo, je prehransko dopolnilo že
skoraj pravi farmacevtski izdelek, pa vendar
lahko oba izdelka vsebujeta isto kemijsko
spojino (ali zmes spojin), ki se tu nahaja zato,
ker so znanstvene študije in poskusi pokazali,
da je zaradi biološke aktivnosti koristna za
človeški pa tudi živalski organizem. Prepričanje
potrošnikov, da s hrano lahko vplivamo tudi na
zdravje in počutje, se kaže v naraščajočem
trendu porabe prehranskih dopolnil in
funkcionalnih živil v svetu. Z razvojem
funkcionalnih živil so povezane tudi številne
inovacije v živilski industriji in raziskovalnih
inštitucijah. Inovativni pristopi so potrebni v
vseh fazah od izbora materiala z ustrezno
vsebnostjo bioaktivnih snovi, izolacije (npr.
fitosteroli,
karotenoidi,
polifenoli)
in
stabilizacije teh snovi, uvajanja novih
bioaktivnih snovi po naravni poti (npr. jajca
obogatena z ω-3 maščobnimi kislinami),
dodajanja bioaktivnih snovi (probiotiki,
prebiotiki) v živila, kontrole kakovosti končnih
izdelkov, študij fizioloških učinkov na zdravih

prostovoljcih. V tem delu igrajo pomembno
vlogo analizne metode na osnovi različnih
tehnik, pri čemer prevladujejo separacijske
tehnike v povezavi s spektroskopskimi
tehnikami.
Bioaktivne snovi v hrani, prehranskih
dopolnilih in v funkcionalnih živilih so
občutljive na vplive okolice kot so
temperatura, svetloba in kisik. Te pogoje
srečamo tako v industrijskih procesih kot v
gastrointestinalnem traktu (pH, prisotnost
encimov ter drugih hranil). Posebna skupina
bioaktivnih snovi, ki jim s kapsulacijo v različne
materiale
lahko
bistveno
izboljšamo
uporabnost v živilstvu in prehrani, so različni
rastlinski polifenoli oz. njihove mešanice, ki so
glavna sestavina fenolnih izvlečkov iz različnih
rastlinskih materialov. Zanimanje zanje v
živilstvu zaradi številnih oblik bioaktivnega
delovanja zelo narašča. Objavljeni so zelo
različni načini kapsulacije v različne materiale,
kar lahko vpliva na ohranitev in izboljšanje
njihove aktivnosti v živilu (t.j. predvsem
antioksidativnih in protimikrobnih lastnosti),
preprečuje nezaželene reakcije v prebavnem
traktu (npr. grenkobo in astringentnost v
ustih),
izboljšuje
pa
obstojnost
in
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biorazpoložljivost. Za polifenole je znano, da je
ta relativno slaba. Glede na namen ter
tehnologijo kapsuliranja se v živilski industriji
kot ogrodni materiali uporabljajo različne
naravne snovi – polisaharidi, proteini in lipidi,
ki so lahko rastlinskega, morskega, živalskega
ali mikrobnega izvora. Vsaka skupina
materialov ima določene prednosti in slabosti;
posledično številna ogrodja vključujejo
kombinacijo različnih materialov. Izbira
ogrodnega materiala večinoma temelji na
pričakovanih končnih lastnostih nanokapsul,
na lastnostih jedrnega materiala, procesu
kapsulacije, stroških ter na odobritvi materiala
s strani organizacija FDA (Food and drug
administration) v ZDA oziroma EFSA
(European food safety authority) v Evropi.
Izbrani materiali ne smejo reagirati z jedrnimi
komponentami, imeti morajo dobre reološke
lastnosti (npr. nizko viskoznost pri visoki
koncentraciji), pri sušenju morajo omogočiti
popolno izparevanje topil ali drugih
komponent,
ki
se
uporabljajo
med
postopkom, nuditi morajo maksimalno zaščito
aktivnih komponent proti dejavnikom okolja
ter poleg tega zagotavljati stabilnost emulzije
oziroma učinkovito disperzijo z namenom
sproščanja aktivnih komponent, kadar je to
želeno. Za izbiro materiala je tako pomembno
poznati fizikalno-kemijske interakcije med
materiali in jedrno komponento, kljub temu pa
se materiali za inkapsulacijo večinoma izbirajo
empirično, na podlagi preizkušanja več
materialov oziroma njihovih kombinacij.

Za kapsulacijo bioaktivnih komponent se
uporabljajo različne metode. Mikrokapsulacija
z metodo z vibrirajočo komoro je ena izmed
najpogostejših tehnik priprave mikrosfer ali
mikrokapsul. Metoda temelji na razbitju
ekstrudiranega curka polimera z bioaktivno
komponento v okrogle enako velike kapljice s
pomočjo vibrirajoče komore, ki je nameščena
nad šobo kapsulatorja in niha z določeno
frekvenco.
Pod
šobo,
skozi
katero
ekstrudiramo polimer, je nameščena posebna
elektroda, ki dovaja negativni naboj na
površino kapljic in s tem preprečuje, da bi se le
te med padanjem v premreževalno raztopino
zlepljale.
Za
kapsulacijo
bioaktivnih
komponent v vodnih raztopinah se pogosto
uporabljajo tudi emulzije. Emulzije lahko
uporabljamo direktno v tekoči obliki ali pa jih
posušimo ter tako dobimo kapsulirane
bioaktivne komponente v obliki prahu. V
primeru kapsuliranja vodotopnih bioaktivnih
komponent v vodotopen polimer (npr. alginat,
pektin, hitozan) najprej obe komponenti
raztopimo v vodni fazi, ki jo nato dispergiramo
v oljno fazo in dobimo emulzijo tipa V/O.
Nastanek mikrokapsul nato sprožimo s
procesom premreževanja (npr. z ionotropnim
geliranjem) dispergiranih kapljic hidrofilnega
polimera. Uporaba ciklodekstrinov (ciklični
oligosaharidi pridobljeni iz škroba) omogoča
kapsulacijo
bioaktivnih
komponent
z
molekulsko inkluzijo.
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Ukrepi za izboljšanje prehranske
podpore bolnikov v Splošni bolnišnici
Novo mesto
Irena Sedej, Irena Hočevar, Lučka Kosec
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, Novo mesto
Kontakt: irena.sedej@guest.arnes.si

Povzetek
V obdobju, ko so v ospredju obvladovanje
stroškov,
kakovost,
učinkovitost
in
preglednost obravnave bolnikov, je potrebno
posvetiti večjo pozornost ogroženosti
bolnikov za podhranjenost in načrtovano
pristopiti k prehranski podpori med
zdravljenjem bolnika. Pri tem ima izboljšana
organizacija prehranske obravnave klinične in
ekonomske koristi. V Splošni bolnišnici Novo
mesto smo tudi zaradi trenutnih finančnih
razmer opravili vrednotenje preteklega dela
na področju prehranske podpore in razmislili o
bodočih ukrepih za izboljšanje le-te.
V zadnjih štirih letih smo izvedli več
ukrepov za izboljšanje prehranske podpore
bolnikov. Leta 2009 je pričela delovati
ambulanta za klinično prehrano, leta 2011 je bil
ustanovljen prehranski tim zdravstvene nege,
pričeli smo z rutinskim izvajanjem presejanja
vseh bolnikov na prehransko ogroženost, v
zadnjem letu pa namenjamo veliko pozornosti
interdisciplinarni
prehranski
obravnavi
podhranjenih bolnikov na oddelkih. Obravnava
bolnikov tako poteka ambulantno, kjer
obravnavamo bolnike, ki so k nam napoteni s

strani osebnega zdravnika ali zdravnika
specialista, in konziliarno, ko bolnike v
bolnišnici obravnava interdisciplinarni tim.
Ambulanta deluje v okviru anesteziološkega
oddelka. Obravnavamo onkološke bolnike,
prehransko vodimo bolnike pred načrtovanim
bariatričnim ali drugim operativnim posegom
ter bolnike z drugimi prehranjevalnimi
težavami. Bolnik po obravnavi prejme
obvestilo zdravniku. V času delovanja
ambulante smo opravili 500 obravnav. Zapisi
ambulantnih in bolnišničnih obravnav so
elektronsko dokumentirani. Na področju
oskrbe s hrano smo v zadnjih treh letih
hranilno in energijsko ovrednotili štiri ključne
diete: navadno, diabetično, pasirano in
dojenčkovo. Da bi jih uskladili z veljavnimi
priporočili, smo izvedli korektivne ukrepe.
Naša prednost je hiter prenos potreb po
prilagojeni prehrani v lastno kuhinjo, ki je vse
bolj fleksibilna. Eden pomembnejših ukrepov
prehranske obravnave v zadnjih mesecih je
pogostejše ciljno preverjanje ogroženosti
bolnikov za podhranjenost ter poročanje o
uvedeni prehranski obravnavi oddelčnim
zdravnikom in strokovnemu direktorju. Od leta
2010 sodelujemo v enodnevni presečni študiji
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Nutrition day in European hospitals. Rezultati
študije so eden izmed kazalnikov merjenja
učinkovitosti
dela
interdisciplinarnih
prehranskih timov, služijo nam za primerjavo s
podobnimi ustanovami na evropski ravni in so
merilo za sledenje napredka v prehranski
obravnavi bolnikov v naši ustanovi.
Bolnišnična prehrana je bila tudi del presoje
DNV DIAS. Obveščanje o strokovnih in
procesnih novostih poteka preko strokovnega
sveta
bolnišnice,
prehranskega
tima
zdravstvene nege, bolnišnične spletne strani,
intraneta, elektronske pošte, internega
bolnišničnega glasila in neprecenljivih osebnih
stikov.
Z zavedanjem, da je tudi prehrana lahko
pomembno področje racionalizacije, smo si v
Splošni bolnišnici Novo mesto zadali
prednostne naloge za izboljšanje prehranske
podpore v praksi tako, da bo vsak podhranjen
bolnik ali bolnik s tveganjem za podhranjenost
prepoznan in učinkovito obravnavan. Naši
ukrepi zajemajo vse nivoje organizacije
prehranske
podpore.
Načrtujemo
preoblikovanje prehranskega tima v smeri
vključitve več zdravnikov različnih specializacij
kot tudi pogostejše vključevanje kliničnega
dietetika, kliničnega farmacevta, vodje
prehrambene službe in drugih zdravstvenih
delavcev (npr. govorno-jezikovnega terapevta,
psihologa,
osebja
mikrobiološkega
in
biokemijskega laboratorija) na oddelčnih
strokovnih sestankih in vizitah. Kritično bomo
preoblikovali poziv za javno naročanje
enteralne prehrane in pripadajočih sistemov
za hranjenje. Posodobili bomo program
internega izobraževanja o prehranski podpori
bolnikov
z
večjim
poudarkom
na
interdisciplinarnem pristopu k prehranski
obravnavi. Izvajalci bodo strokovnjaki različnih
strok, namenjeno bo vsem zdravstvenim
delavcem, ki so vključeni v prehransko

podporo bolnikov. Med izobraževalne vsebine
bomo vključili proces prehranske obravnave z
vlogami posameznih članov v njej, algoritme s
potmi odločanja o prehranskih ukrepih za
posamezna bolezenska stanja in prehransko
podporo v paliativnem obdobju. Načrtujemo
tudi spremembo zdravstvene dokumentacije,
tako da bo iz nje jasneje vidna ocena
prehranske ogroženosti bolnika, energijske in
hranilne
potrebe
bolnika,
predpisana
prehranska terapija in drugi ukrepi, zabeležena
diagnoza
z
ugotovljeno
stopnjo
podhranjenosti ter spremljan in vrednoten
vnos hrane in tekočine. Želimo si, da je
prehranska obravnava in diagnoza zabeležena
v odpustnem pismu, da je bolnik odpuščen s
primernim prehranskim načrtom in terminom
za prehransko spremljanje. Zaradi vse večjih
potreb po individualno prilagojeni prehrani
bomo poskušali še povečati raznolikost
ponujenih jedi, hranilno obogatiti jedi ter
izboljšati proces in organizacijo dela v lastni
kuhinji.
V zadnjih letih smo v bolnišnici izvedli
nekaj učinkovitih ukrepov za izboljšanje
prehranske podpore. Izvajamo jo bolj
premišljeno in načrtovano, z novimi
obravnavami pa prihajajo tudi novi izzivi.
Želimo si, da bomo hkrati z uresničevanjem
zastavljenih nalog povečali zavest zaposlenih
o pomenu prehranske podpore in uspeli
vzpostaviti pozitiven odnos do prehrane
terapije.
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Jelenko
Clinical nutrition unit, Institute of Oncology Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
Kontakt: epeklaj@onko-i.si

Rationale

Results

Nutritional counseling in cancer patients
can improve nutrition, nutritional status and
functional capacity of patients. The aim of the
study was to determine changes in body
composition, muscle function and nutritional
intake of patients after individualized
nutritional counseling performed by clinical
dietitian.

Average involuntary weight loss before
the first session was 8,2 kg ± 5,9. 76% of
patients lost >5% weight in last 3 months. At
first session patients on average weighed
71,7kg ±13,6, their average dry lean mass was
11,8 kg ±4,3. Between sessions 80% patients
gained or maintain weight and dry lean mass,
average weight gain was 0,7 kg (p=0,044) dry
lean mass gain wasn’t statistically relevant. All
patients had normal range fat free mass index
at both sessions. HGS at first session was
normal in 97% patients and at second in 93%.
After first session energy intake increased on
average for 235 kcal ± 473(p=0,011) and
protein intake increased on average for 13,5 g
± 22 (p=0,002).

Methods
30 cancer patients (9 women, 21 men)
undergoing oncologic treatment, with weight
loss and nutritional problems were included in
two nutritional counseling sessions (one
month period in between). None of them had
previous nutrition counseling. To assess
changes in nutritional status and functional
capacity weight measurement, bioelectrical
impedance analysis and hand grip strength
(HGS) were performed. Nutritional intake was
assessed with 24-recall.

Conclusion
After nutritional counseling majority of
patients were able to increase their nutritional
and protein intake to maintain or gain weight
and dry lean mass. They successfully
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maintained their functional capacity, which
was reflected in preserved muscle straight.
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Changes in body composition in
oncology patients after abdominal
surgery
Eva Peklaj, Denis Mlakar-Mastnak
Institute of Oncology Ljubljana, Clinical Nutrition Unit, Ljubljana, Slovenia
Kontakt: epeklaj@onko-i.si

Background and objectives

Results

Rationale body composition after surgery
is usually altered and total body protein during
the two postoperative weeks is diminished.
The aim of the study was to compare preoperative (PR-OP) with post-operative (POOP) changes in body composition, phase angle
(PA) and illness marker (IM) in oncology
patients undergoing major abdominal surgery
using bioelectrical impedance analysis (BIA).

Average involuntary weight loss in last 6
months PR-OP was 6.7% ± 6.5PR-OP average
weight was 79.6 ± 14.1 kg, average PO-OP
weight was 80.2 ± 13.2 kg (p=0.137). POOP
there was some dry lean mass (DLM) gain
from 12.5 ± 4.7 kg to 12.7 ± 5.5 kg (p=0.077) and
an increase in fat free mass index (FFMI) from
12.5 ± 4.7 kg/m2 to 12.7 ± 4.5 kg/m2 (p=0.215).
The changes in total body water (TBW),
extracellular water (ECW) and intracellular
water (ICW) weren’t statistically relevant, but
TBW, ECW and ICW compared to reference
value were decreased (p=000). PO-OP illness
marker (IM) increased from 0.815 ± 0.044 to
0.828 ± 0.036 (p=0.004) and PA decreased
from 5.2 ± 1.6° to 4.8 ± 1,1° (p=0.009). PO-OP
CRP increased form 15 ± 31 mg/l to 54 ± 35 mg/l
(p=000).

Methods
85 patients with colon cancer (61 % men,
24 % women) were included in the study in
year 2012. According to an established PR-OP
clinical pathway all patients received enteral
or in case of severe malnutrition parenteral
nutrition support. Patients’ nutritional status
was assessed two times, PR-OP in the month
before surgery and in the second PO-OP week.
At both visits BIA was performed and venous
C-reactive protein (CRP) was measured.

Conclusions
With early PR-OP nutrition intervention
patients were able to maintain or increase
their DLM and FFMI, although PO-OP acute
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phase protein response occured (increased
CRP), PA diminished and IM rose.

Keywords:
Body composition, oncology patients,
abdominal surgery
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Assesment of nutrition and physical
activity level of a group of breast cancer
survivors
Denis Mlakar-Mastnak, Urška Jelenko
Clinical Nutrition unit, INSTITUTE OF ONCOLOGY LJUBLJANA, Ljubljana, Slovenia
Kontakt: dmlakar@onko-i.si

Rationale
Good evidence suggests that adequate
nutrition and exercise during and after cancer
treatment can improve the response to
treatment, quality of life, and survival of
cancer survivors. The purpose of our study
was to assess the nutritional habits of a group
of breast cancer survivors and to estimate
their physical activity level before creating an
exercise program for them.

Methods
In November 2010 to a group of breast
cancer survivors were distributed 80
questionnaires, 32 women responded (40 %)
to all questions included. The questionnaire
elicited information on nutritional status,
nutrition and physical activity. To estimate the
physical activity index in kcal per week
(kcal/wk) we summed the calculated energy
expenditures for stairs climbed, kilometres
walked, and sports played during the week.
According to the physical activity index
women were categorized into 5 categories

(>500, 500-999, 1000-1599, 1600-2099, 2100+
kcal/wk).

Results
12 (37 %) of women were being treated
and 20 (63 %) had completed treatment. Their
mean (standard deviation) age was 50,5
(±10,1) years and BMI was 24,3 (±3,1) kg/m².
37% had gained 4,5 (±3,7) kg in last six months,
47% had sustained weight. 44 % of women
consumed only three daily meals. 50 %
consumed animal proteins only once per day
and 43,8 % had no intake of them. 69 %
included carbohydrates once to twice per day.
37 % consumed less than 1,5 l of fluids and 72 %
consumed less than 0,5 l of milk per day. 75 %
were categorized into the fifth group of
physical activity index (2100+ kcal/wk), 84,4 %
had at least one and 31,3 % had more than two
different sports weekly.

Conclusion
The findings confirm deficient dietary
habits and high physical activity in this group
of cancer survivors. Therefore nutritional
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counselling and monitoring of an appropriate
balance diet, milk and fluid consumption
according to women’s age, health and physical
activity are needed.

Keywords:
cancer survivors, nutrition and physical
activity
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Vloga družinskih determinant na gibalne
in prehranjevalne navade otrok in
mladostnikov s preveliko telesno težo
Zvezdana Vražič, dipl.m.s., spec. klinične dietetike
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica Talcev 9,2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: zvezdana.vrazic@zd-mb.si

Teoretična izhodišča

Rezultati

Različne mednarodne organizacije in
poročila opozarjajo na svetovno epidemijo
debelosti pri otrocih in mladostnikih in težave
s telesno težo, ter poudarjajo, da je to za
obravnavo ena od najtežjih kroničnih bolezni
(Ramos, Barros, 2007 povz. po Dietz, 2004 in
Daniels, Arnett, Eckel, Gidding, Hayman,
Kumanyika, idr., 2005). S tem namenom od
leta 2003 v okviru Dispanzerja za šolske otroke
in mladino deluje »Šola zdrave prehrane in
gibanja za otroke in mladostnike s preveliko
telesno težo«.

V raziskavi je v šolskih letih 2003/04,
2004/05 in 2005/06 sodelovalo n=38 (32,2 %)
anketirancev, v raziskavi v šolskih letih
2006/07, 2007/08 in 2008/09 pa n=80 (67,8 %)
anketirancev ali skupaj n=118. Hi-kvadrat test je
pokazal statistično pomembno razliko med
zajtrkovalnimi
navadami
(p=0,008)
in
potekom gibalnih aktivnosti (p=0,013) v stari in
novi raziskavi. Glede obremenjenosti s
povečano telesno težo v družini, so
anketiranci obeh raziskav v 40% odgovorili, da
je v družini obremenjena le mama.

Metoda

Razprava

Naredili smo kvantitativno analizo
vprašalnikov v dveh skupinah anketirancev
(staršev otrok s preveliko telesno težo) na
podlagi dveh presečnih raziskav iz šolskih let
2003/04, 2004/05 in 2005/06 (stara raziskava)
z vprašalniki iz šolskih let 2006/07, 2007/08 in
2008/09 (nova raziskava).

Prehranjevalne in gibalne navade družin
otrok s preveliko so se v primerjavi stare in
nove raziskave spremenile na bolje.

Ključne besede:
otroci, mladostniki, družina, telesna teža,
debelost, gibanje, zdrava prehrana
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Theoretical frameworks

Discussion

Various international organizations and
reports point to the global epidemic of obesity
in children and adolescents and weight
problems, and highlight it to address one of
the most serious chronic diseases (Ramos,
Barros, 2007 povz. po According to Dietz,
2004 and Daniels, Arnett, Eckel, Gidding,
Hayman, Kumanyika, idr., 2005). To this end,
since 2003 the clinic for school children and
youth work "healthy school nutrition and
exercise for children and youth are
overweight."

Nutritional and physical habits of families
of children with excessive compared to the
old and new research have changed for the
better.

Keywords:
children, youth, family, weight, obesity,
exercise, healthy diet
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Spremljanje izgube telesne teže
prekomerno hranjenih pacientov na
neinvazivni mehanični ventilaciji
Tatjana Kosten, univ.dipl. biol., Tina Gogova, dipl. med. ses.
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Kontakt: tina.gogova@klinika-golnik.si

Povzetek
Debelost predstavlja v svetu vedno večji
problem. Izguba telesne teže pri prekomerno
hranjenih ali debelih pacientih na neinvazivni
mehanični ventilaciji vpliva pozitivno na
njihovo zdravje in kakovost življenja. V
Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in
alergijo Golnik smo pričeli z vključevanjem teh
pacientov v program hujšanja. V program smo
vključili 77 pacientov, od teh jih je 44
vključenih že več kot 1 leto. Po enem letu
spremljanja pri vključenih pacientov (N=44) jih
je 59,1 % uspelo izgubiti telesno težo.

Uvod
Debelost predstavlja epidemijo, ki se širi
po celem svetu, tako v razvitih kot v
razvijajočih se deželah. To je bolezen, ki jo
kategoriziramo z indeksom telesne mase
(ITM) večjim od 30 kg/m2 (Masa et al, 2001).
Debelost je znana kot velik dejavnik tveganja
za različne kronične bolezni, kot so arterijska
hipertenzija,
hiperlipidemija,
sladkorna
bolezen tip 2, bolezni srca in ožilja, prav tako
predstavlja veliko tveganje za obstruktivno

sleep apnejo in sindrom plitkega dihanja
(OSAHS). Podatki iz CINDI za leto 2007 kažejo,
da ima prekomerno telesno težo v Sloveniji
40,6% odraslih, medtem, ko je debelih 17,1%
(Jemec, 2011).
Naš temeljni cilj je, da z zdravstveno
vzgojnim delom povečamo samostojnost
pacientov s prekomerno telesno težo oziroma
debelostjo ter izboljšamo kakovost njihovega
življenja z ohranjanjem izgubljene telesne
teže.

Zdravstveno vzgojno delo
Program hujšanja poteka v Kliniki Golnik
sistematično od oktobra 2011. V program so
vključeni pacienti z ITM nad 35 kg/m2. Paciente
obravnavamo po protokolu, kjer spremljamo
njihovo telesno težo. V zdravstveno vzgojno
delo se vključujeta diplomirana medicinska
sestra in dietetik. Na začetku je potrebna
prehranska anamneza, sledi zdravstvena
vzgoja na različnih področjih (zdrava in
uravnotežena prehrana, zdrav način priprave
hrane, pomen redne telesne aktivnosti,
opustitev nezdravih navad in razvad).
Ključnega pomena je spremljanje uspešnosti
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intervencije in redno preverjanje telesne teže.
Telesno težo spremljamo po treh in šestih
mesecih ter po enem in dveh letih od
vključitve v program. Telesno težo izmerimo
ob kontroli ali pa nam jo pacient sporoči po
telefonu. Cilj je sprememba prehranjevalnih
navad, vključitev telesne aktivnosti in s tem
znižanje telesne teže.

Rezultati spremljanja
S strani zdravnika je bilo od oktobra 2011
do avgusta 2013 v program hujšanja napotenih
93 pacientov. Povprečna starost vključenih
bolnikov je bila 59,9 let ±11,3 let. Povprečna
telesna teža je bila 131,8 kg± 25 kg. Povprečni
ITM vključenih bolnikov je bil 47,7 kg /m2 ±9,1.
kg /m2. 46 pacientov, ki so vključeni v program
hujšanja doma uporablja NIMV.
Telesno težo smo spremljali po 3 mesecih,
po pol leta in čez eno leto po vključitvi.
Telesno težo je uspelo znižati 26 pacientov,

kar je 59,1% od 44 pacientov, ki so vključeni v
program 1 leto. Po enem letu od vključitve so
pacienti, ki so uspeli shujšati, izgubili 9,9 %
telesne teže od začetne telesne teže. Indeks
mase se je pri bolnikih, ki so po 1 letu imeli
nižjo telesno težo iz začetnega 48 kg /m2 znižal
na 45 kg /m2. Povprečna izguba telesne teže
pri pacientih, ki so uspeli shujšati je bila 14 kg
±14 kg. Najvišja izgubljena vrednost je bila 44
kg kar je bilo 22% od začetne telesne teže.

Zaključek
Paciente bomo spremljali še naprej, ker je
zelo pomembno, da ohranjajo telesno težo
oziroma jo še zmanjšajo. Individualno voden
program hujšanja z rednim spremljanjem
pacientov ima pozitivne rezultate. Kljub temu,
da so bili vključeni pacienti z zelo visokim ITM,
smo uspeli pri več kot 50 % znižati telesno težo
v enem letu, naše dosedanje delo želimo
nadgraditi z uvedbo klinične poti.
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Učinek prehranskega dopolnila z betahidroksi-beta-metilbutiratom, argininom
in glutaminom na celjenje ran pri bolnikih
s kroničnimi ranami
The effect of beta-hydroxy-betamethylbutyrate, arginine and
glutamine oral supplementation on
wound healing in patients with
chronic wounds
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Povzetek
Prehrana in celjenje rane sta med seboj tesno povezana. Pomen celjenja ran sega daleč
preko področja medicine saj vpliva na številne vidike življenja posameznika in družbe. V
moderni dobi okužbe ran in podaljšano celjenje znatno prispevata k finančni obremenitev
sistemov zdravstvenega varstva. Celjenje ran je katabolni proces, ki v telesu poveča potrebo
po hranilih, predvsem aminokislinah. S pomočjo nadomeščanja le-teh se lahko izognemo
nepotrebnemu izčrpavanju telesnih zalog in pospešimo sam proces celjenja kar lahko
pomembno prispeva k boljši kakovosti življenja posameznika. Prehransko dopolnilo
Abound® vsebuje beta-hidroksi-beta-metilbutirat, arginin in glutamin. Beta-hidroksi-betametilbutirat upočasni razgradnjo mišičnine in pospeši sintezo proteinov medtem ko sta
arginin in glutamin gradnika, ki podpirata celjenje rane.
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Abstract
Nutrition and wound healing are closely related together. In the modern era wound
infection and prolonged wound healing contribute significantly to the financial burden of
health care systems worldwide. With the help of amino acids and proteins wound healing
can be accelerated and can contribute to better life quality. The purpose of this study is to
evaluate the effect of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate, arginine and glutamine
(Abound®) supplementation on wound healing. A total of 12 patients with chronic wound
were included in this prospective study. The aim was to evaluate the effect of oral
supplementation with beta-hydroxy-beta-methylbutyrate, arginine and glutamine
(Abound®) on wound healing in random patients with chronic foot ulcers. We used
computer software WoundManager™ to examine wound area and circumference as well as
percentage of tissue types. Wound healing progress was monitored during an 8-week
treatment with oral diet additives.
We concluded that the use of oral supplements with beta-hydroxy-beta-methylbutyrate,
arginine and glutamine (Abound®) has an important influence on wound healing in patients
with chronic wound.

Uvod
Prehrana in celjenje rane sta med seboj
tesno povezana. Pomen celjenja ran sega
daleč preko področja medicine saj vpliva na
številne vidike življenja posameznika in
družbe. V moderni dobi okužbe ran in
podaljšano celjenje znatno prispevata k
finančni obremenitev sistemov zdravstvenega
varstva. Celjenje ran je katabolni proces, ki v
telesu poveča potrebo po hranilih, predvsem
aminokislinah. S pomočjo nadomeščanja le-teh
se lahko izognemo nepotrebnemu izčrpavanju
telesnih zalog in pospešimo sam proces
celjenja kar lahko pomembno prispeva k boljši
kakovosti življenja posameznika. Prehransko
dopolnilo Abound® vsebuje beta-hidroksibeta-metilbutirat, arginin in glutamin. Betahidroksi-beta-metilbutirat upočasni razgradnjo
mišičnine in pospeši sintezo proteinov

medtem ko sta arginin in glutamin gradnika, ki
podpirata celjenje rane.

Namen raziskave
Namen
nadzorovane,
prospektivne
pilotske klinične študije je bil ugotoviti ali
prehransko dopolnilo, ki vsebuje beta-hidroksibeta-metilbutirat,
arginin
in
glutamin
(Abound®) vpliva na celjenje kronične rane.
Zanimalo nas je ali uživanje omenjenega
prehranskega dodatka 2x dnevno v kronični
rani povzroči indukcijo rasti granulacijskega
tkiva dna rane, epitelizacijo robov rane, ob
tem zmanjša površino in obseg rane ter
omogoči hitrejši proces celjenja.

Metode in preiskovanci
Pri 10-ih bolnikih, ki so redno uživali
napitek z beta-hidroksi-beta-metilbutiratom,
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argininom in glutaminom 2x dnevno 8 tednov,
smo v dvotedenskih presledkih ob prevezah
spremljali lokalni status rane. Izbrali smo
kronične rane spodnjih okončin, ki so jih
bolniki imeli vsaj 1 leto in se morfologija ran
zadnje 3 mesece ni spreminjala. Vključene so
bile kronične rane različne etiologije, rane
zaradi venske insuficience, motene arterijske
prekrvavitve in diabetične rane.
Ob vsaki prevezi smo rano fotografirali ob
merilu in s pomočjo računalniškega programa
WoundManager™ izračunali površino, ki jo
zajema rana, ter njen obseg. Ugotavljali smo
ali je bila prisotna dinamika manjšanja površine
rane, zmanjšanja obsega rane in spreminjanja
dna rane v smislu razrasta granulacijskega
tkiva in epitelizacije robov. Pred in po
zaključeni raziskavi smo odvzeli kri za
laboratorijske preiskave kjer smo spremljali
morebitne spremembe v vrednosti proteinov
in albuminov.
Pilotska študija je potekala v ambulantem
delu Kliničnega oddelka za kirurške okužbe
Univerzitetnega
kliničnega
centra
v
Ljubljani. Starostna omejitev je bila 18 let ali
več. Vključena sta bila oba spola. Izključitveni
kriteriji: lokalni znaki okužbe rane, sistemski
znaki okužbe, preobčutljivost ali alergijske
reakcije
na
katero
izmed
sestavin
prehranskega dopolnila.

Rezultati
Opažamo, da se je površina kronične rane
pri bolnikih, ki so redno uživali prehransko
dopolnilo zmanjšala za 37%, obseg rane pa za
23,7%. Po pregledu laboratorijskih vrednosti
proteinov in albuminov smo ugotovili porast
proteinov za 1,6% in albuminov za 6,2%.

Zaključek
Bolniki ob rednem uživanju prehranskega
dodatka z beta-hidroksi-beta-metilbutiratom,
argininom in glutaminom težav in stranskih
učinkov niso navajali. 5 bolnikov ni navedlo
sprememb v splošnem počutju, 5 bolnikov se
je po prehranskih dopolnilih bolje počutilo kot
običajno. Kronične rane, ki se pred uporabo
beta-hidroksi-beta-metilbutirata, arginina in
glutamina morfološko 3 mesece niso
spreminjale v velikosti, so se zmanjšale za 37%
v povšini in 23,7% v obsegu. Vzorec zajetih
bolnikov je bil relativno manjhen, opažamo
sicer pozitivne učinke na celjenje kroničnih ran
v omenjeni skupini, vendar menimo, da bi za
natančnejšo relevantno oceno učinkovitosti
študijo morali izvesti na večjem številu
bolnikov.
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Izhodišče
Celiakija je sistemska, imunsko pogojena
bolezen, ki nastane kot posledica uživanja
glutena pri genetsko disponiranih osebah.
Bolnik s celiakijo mora iz prehrane izključiti vsa
živila, ki vsebujejo gluten. Za zagotavljanje
dnevnih potreb vseh pomembnih hranil ter
vitaminov je pomembna tudi prehranska
kakovost brezglutenske diete.

Namen
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen je
prehranski vnos odraslih bolnic s celiakijo v
Sloveniji, glede na veljavna priporočila za
uravnoteženo prehrano.

Metode
V raziskavo smo vključili 40 žensk s
celiakijo, ki so uživale brezglutensko dieto in
bile stare 23 do 76 let. Za zbiranje podatkov o
prehranskih navadah odraslih bolnic s celiakijo
smo uporabili metodo prehranskega dnevnika,
kjer so preiskovanke tri poljubne dneve v
tednu dosledno zapisovale vse, kar so zaužile
tekoči dan. Bazalni metabolizem (BMR) smo
za vsako posamezno udeleženko izračunali po
Harris-Benedictovi enačbi za ugotavljanje

energetskih potreb med počitkom. Za
izračunane celodnevne energetske potrebe
(CEP) smo glede na poročanje o dnevnih
aktivnostih
posamezne
udeleženke
v
povprečju upoštevali faktor za fizično
aktivnost (PAL) 1,4. Podatke smo ovrednotili z
računalniškim programom za strokovno
načrtovanje prehrane Prodi 5.9, ki upošteva
Referenčne vrednosti za vnos hranil D-A-CH.
Dobljene podatke smo uredili in statistično
obdelali s programom Microsoft Office Excel
in SPSS 20.

Rezultati
Ovrednoteni prehranski dnevniki kažejo,
da je bil povprečen energetski vnos hranil
(1630 kcal oz. 6820 kJ) statistično pomembno
(p<0,05) prenizek za zagotovitev priporočenih
celodnevnih energetskih potreb preiskovank
(1800-1900 kcal oz. 7531-7950 kJ). Bolnice s
celiakijo so v dnevni prehrani v povprečju
zaužile primeren delež beljakovin (14,2 %),
vendar statistično pomembno (p<0,05)
prevelik delež maščob (36,4 %) in premajhen
delež ogljikovih hidratov (48,2 %) ter
prehranskih vlaknin (18,9 g/dan).
Med makro in mikroelementi, ki smo jih v
naši raziskavi obravnavali, so preiskovanke v
povprečju zaužile statistično pomembno
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(p<0,05) premalo kalcija (760,7 mg/dan) in
joda (96,2 µg/dan), vnos železa (10,2 mg/dan)
je bil na spodnji meji priporočil, vrednosti cinka
(8,6 mg/dan) in kalija (2716,6 mg/dan) pa sta
sicer presegli priporočene vrednosti, vendar
sta bili primerljivi z vnosom splošne populacije
v srednjeevropskem okolju.
Med vitamini, ki smo jih obravnavali v naši
raziskavi, statistično pomembno (p<0,05)
najbolj izstopajo folati (povprečni vnos 221,3
µg/dan), saj niti ena udeleženka s strogo
brezglutensko prehrano ni vnesla priporočene
vrednosti folne kisline (400 µg/dan). Celotna
skupina preiskovank je imela v povprečju
statistično pomembno (p<0,05) prenizek vnos
vitamina D (2,6 µg/dan), velik del pa jih je imel
tudi prenizek vnos vitaminov A, C, B12 in E. Le
vitamina K (povprečni vnos 115,5 µg/dan) je
večina udeleženk vnesla ne samo dovolj,
ampak celo višje vrednosti od priporočenih.

Zaključek
Opravljena raziskava nam daje grob
vpogled v način prehranjevanja odraslih bolnic
s celiakijo v Sloveniji. Rezultati kažejo, da

brezglutenska prehrana bolnic s celiakijo v
Sloveniji ne ustreza smernicam zdrave in
uravnotežene prehrane glede na Referenčne
vrednosti za vnos hranil D-A-CH. Ugotovili smo
namreč, da je tudi pri tistih preiskovankah, pri
katerih je bil dnevni energetski vnos hranil
primeren ali celo prenizek, prehrana vsebovala
prevelik delež maščob. Na račun neprimerne
sestave obroka, prehrana bolnikov s celiakijo
ob previsokem deležu maščob vsebuje
premajhen vnos ogljikovih hidratov in
prehranskih vlaknin ter anorganskih snovi, kot
so železo, kalcij, jod ter folatov, vitamina B12 in
v maščobi topnih vitaminov A, D in E, in je torej
neuravnotežena.
Zaključimo lahko, da so bolnice s celiakijo v
Sloveniji glede na izbor živil, navedenih v
prehranskih dnevnikih, dobro seznanjene o
dovoljenih in prepovedanih živilih. V
prihodnosti pa bo potrebno narediti več na
področju kvalitete prehrane in rednega
prehranskega spremljanja bolnikov s celiakijo.
Izobraževanja o brezglutenski prehrani bodo
morala vključevati tudi nasvete, kako doseči
priporočene dnevne vnose vseh pomembnih
hranil in vitaminov.

184

Stanje alergij in preobčutljivostnih reakcij
na hrano v vzgojno-izobraževalnih
zavodih v Sloveniji
Asist. Rok Poličnik, spec. klin. diet.1, Izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič2
1

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj
Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

2

Ključne besede: alergije na hrano, preobčutljivost, otroci, organiziran sistem šolske
prehrane

Uvod
Alergije na hrano med otroci so tako v
svetu, kot pri nas v porastu (1), in lahko
vplivajo na nastanek različnih bolezni, nižje
kakovosti življenja ter nenazadnje smrti (2). Po
nomenklaturi alergijskih bolezni Evropske
akademije za alergijo in klinično imunologijo
(EAACI) so prehranske alergije vse bolezni, ki
so posledica odzivanja imunskega sistema na
hrano (3). Z namenom uskladitve neurejene
terminologije je omenjena akademija leta 1995
pripravila natančnejšo razdelitev neželenih
reakcij na hrano. Klasifikacija je bila delno
revidirana leta 2001, vendar ne bistveno na
področju nealergijske preobčutljivosti na
hrano (4). Alergije na hrano naj bi prizadele od
2 do 6 % otrok (5,6). V današnjem času ne
predstavljajo le aktualnega vprašanja na
področjih kliničnih medicinskih ved, temveč
tudi na področjih javnega zdravja, dietetike in
šolstva. V Sloveniji ni dostopne celostne
raziskave, ki bi obravnavala prevalenco alergij
na hrano pri otrocih in mladostnikov, zlasti pa
ni podatkov o povezavi med številom otrok z

alergijami in organiziranim sistemom šolske
prehrane. V Sloveniji je področje šolske
prehrane urejeno zakonsko, in med drugim
predvideva tudi zagotavljanje dietnih obrokov.
Kot podpora zagotavljanju zdravi prehrani so
bile v okviru implementacije Resolucije o
nacionalnem programu prehranske politike
2005-2010 so bile v zadnjem obdobju sprejete
strokovne usmeritve za pripravo dietnih
obrokov v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Glede na to, da se stroka javnega zdravja v
glavnem osredotoča na vidike zdrave
prehrane in ustreznih prehranjevalnih navad,
je področje ustreznosti dietne šolske prehrane
mnogokrat zapostavljeno in podcenjeno.
Na Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj
smo v januarju 2013 izvedli nacionalno
raziskavo med slovenskimi vrtci in osnovnimi
šolami, katere cilj je bil določiti prevalenco in
najpogostejše
oblike
alergij
in
preobčutljivostnih reakcij na hrano med
slovenskimi otroci. Cilj je bil tudi ugotoviti
stanje in potrebe vzgojno-izobraževalnih
zavodov pri zagotavljanju dietnih obrokov pri
alergijah.
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Materiali in metode
Raziskavo smo izvedli v obliki presečne
epidemiološke študije. Uporabljena je bila
kvantitativna metodologija raziskovanja s
pomočjo spletnega anketnega vprašalnika.

Rezultati
V raziskavo so bili vključeni vsi vzgojnoizobraževalni zavodi iz baze Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, v šolskem letu
2012/13. Po podatkih omenjenega ministrstva
je bilo v šolskem letu 2012/2013 v Sloveniji 390
vzgojno-varstvenih zavodov (vrtcev), 450
osnovnih šol ter 28 osnovnih šol s prilagojenim
programom. V omenjenem šolskem letu je bilo
v omenjene zavode vpisanih 244.037 otrok
(82.555 predšolskih in 161.482 šolskih). Na
anketni vprašalnik se je odzvalo 274 (31,5%)
zavodov, v katerih je skupaj vpisanih
119.389±256,24 otrok (48,9 %). Alergija
oziroma preobčutljivostna reakcija na hrano je
bila ugotovljena pri 3.456 otrocih (2,9 %).
Najvišja prevalenco obolenj smo ugotovili pri
predšolskih otrocih (59,2 %; 2049 otrok) ter pri
otrocih v prvih letih osnovnošolskega
izobraževanja. Do vstopa v prvi razred alergije
in preobčutljivostne reakcije večinoma
izzvenijo (3), kar so potrdili tudi rezultati te
raziskave. Trend alergij se ob vstopu v prvi
razred občutno zniža (6,2 %; 216 otrok), saj je
značilno, da se šele po 4. letu starosti navadno
vzpostavi popolna barierna zaščita sluznice
prebavil in normalna prebava hrane, kar
zmanjša vnos intaktnih beljakovin preko
sluznice (3) oziroma vpliva na upad alergij in
preobčutljivostnih reakcij. Do devetega
razreda nato zaznavamo postopen upad
primerov tako, da je ob zaključku
osnovnošolskega izobraževanja le še od 2 do 3
% (107 mladostnikov) z alergijo na hrano.

Glavni vzrok alergij in preobčutljivosti v
slovenskih vrtcih in osnovnih šolah
predstavljajo: mleko (31,8 %), jajca (26,4 %) ter
arašidi (17,5 %). Laktozno intoleranco smo
ugotovili pri 596±2,8 (0,5 %) otrocih.
Raziskava je pokazala, da vzgojnoizobraževalni zavodi, vključeni v študijo,
dnevno pripravijo (ponudijo) preko 12.500
dietnih obrokov, kar pomeni, da je verjetnost
za napake pri pripravi dietnih obrokov izredno
visoko. Sedemnajst odstotkov vzgojnoizobraževalnih zavodov poroča o negativnih
izkušnjah z zagotavljanjem dietne prehrane pri
alergijah. Vzrok tovrstnih situacij je bilo
naključje oziroma nepozornost strokovnih
delavcev pri načrtovanju, pripravi jedi in izbiri
živil. Napake osebja so največkrat naključne,
kar pomeni, da otroci slučajno pridejo v stik z
alergenom.
Vzrok
temu
so
zlasti
rojstnodnevna
praznovanja,
ko
otroci
prinašajo v šolo oz. vrtec izdelke od doma.
Posledica nedoslednosti so zlasti spremembe
na sluznici in koži otrok (rdečica na koži,
urtikarija, srbečica, otekanje obraza in dihalnih
poti,…) bruhanje in bolečine v prebavilih in
anafilaksija), ki so v večini primerov vključevale
posredovanje
urgentne
službe
in
hospitalizacije. Za zagotavljanje ustreznosti
dietnih obrokov je poznavanje značilnosti
bolezni ter morebitnih posledic neupoštevanja
dietnih navodil nujnega pomena.
Ugotovljeno je bilo, da za načrtovanje
dietnih jedilnikov v glavnini skrbijo vodje
šolske prehrane (40 %) oziroma organizatorji
prehrane in zdravstveno-higienskega režima v
vrtcih (16 %). V 37 % zavodov za načrtovanje
dietnih obrokov pri alergijah na hrano skrbi
kuhar.
Strokovnjaki
največ
uporabnih
informacij o posameznem dietnem primeru
dobijo s strani staršev otrok (26 %) in interneta
(17 %). Kar 54 % zavodov navaja, da se njihovo
osebje, ki je odgovorno za načrtovanje
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obrokov v zadnjih treh letih ni udeležila
nobenega strokovnega usposabljanja s
področja zagotavljanja ustreznih dietnih
obrokov, preostanek zavodov pa se udeležuje
usposabljanj različnih javnih in zasednih
podjetij, katerih kakovost izobraževanj in
strokovnost bi bilo potrebno v prihodnje
sistematično preverjati. Zaskrbljujoč je tudi
podatek, da v več kot 65 % vrtcev in osnovnih
šol, kuhar nima opravljenega usposabljanja za
pripravo dietnih obrokov.

prehrano v vzgojno-izobraževalnih zavodi,
intenzivneje in ciljano vključiti v ustrezna
izobraževanja in strokovna usposabljanja.
Pomembno vlogo pri tem bi lahko zagotavljali
tudi ustrezno izobraženi prehranski svetovalci.
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Predpisovanje zdravil bolnikom z
nazogastričnimi sondami Kakšna so tveganja?
Nanča Čebron Lipovec1, Lea Knez1, Helena Farinha3, Aleš Mrhar2
1

Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
3
Hospital de Egas Moniz – CHLO EPE, Lisbon, Portugal
2

Uvod
Bolniki z nazogastričnimi sondami so
zaradi
drobljenja
zdravil
izpostavljeni
visokemu tveganju za nepravilnosti v dajanju
zdravil.
Drobljenje
zdravil
z
gastrorezistentnimi oblogami zmanjša njihovo
učinkovitost, drobljenje zdravil s podaljšanim
sproščanjem pa lahko vodi do previsokih
serumskih koncentracij in povzroči toksične
učinke; obeh oblik se zato ne sme drobiti.

Namen
Oceniti vpliv farmacevtskih intervencij na
pogostnost neprimernih predpisov zdravil
bolnikom z nazogastričnimi sondami in njihov
klinični pomen.

Metode
Izvedli smo prospektivno randomizirano
kontrolno študijo s 60 bolniki (30 na skupino).
V juliju in avgustu 2010 v eni izmed glavnih
splošnih bolnišnic v Lizboni na Portugalskem..
V intervencijski skupini (IS) je klinični
farmacevt vsakodnevno pregledoval terapijo

bolnikov; pri odkritih neprimernih predpisih je
predlagal spremembe terapije; v kontrolni
skupini (KS) so bili bolniki deležni rutinskega
pregleda terapije, ki ni dajal posebnega
poudarka
na
terapijo
bolnikov
z
nazogastričnimi sondami. Kot neprimeren
predpis se je štel predpis gastrorezistentnih
zdravil (GR) in zdravil s podaljšanim
sproščanjem (SR). Primerjali smo število
neprimernih predpisov, ki so dosegli bolnika,
med skupinama in s strokovnim panelom
(specialist
interne
medicine,
klinični
farmacevt) ocenili njihov klinični pomen (“NCC
MERP Index for Categorizing Medication
Errors”).

Rezultati
Večina vključenih bolnikov je bilo starejših
(povprečje: 80,5 let), hospitaliziranih na
oddelku za intenzivno nego in so v času
hospitalizacije prejemali več kot 5 zdravil per
os. Neprimeren predpis je bil zabeležen pri
37 % (KS) oz. 33% (IS) bolnikov. Klinični
farmacevt je po podrobnem pregledu odkril
večino neprimernih predpisov (Preglednica 1)
in predlagal spremembe terapije; sprejetih je
bilo 76% predlogov. Večina neprimernih
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predpisov je zajemala predpis zdravil s
podaljšanim sproščanjem (86%); ti so
povzročili najbolj resne neželene dogodke
(Preglednica 2).
Sprejetje vseh predlogov kliničnega
farmacevta bi zmanjšalo število danih

odmerkov neprimerno predpisanih zdravil za
80% in s tem preprečilo 8 zmerno resnih do
resnih neželenih dogodkov na 30 bolnikov.

Preglednica 1: Primerjava rezultatov med skupinama
Kontrolna
skupina

Intervencijska
skupina

Statistična
analiza

Število bolnikov z neprimernih predpisom (N, %)

11/30 (27%)

11/30 (27%)

p = 0.49

Število preprečenih neprimernih predpisov s strani
kliničnega farmacevta (N, %)

5/11 (45%)

10/11 (91%)*

p<0.1

Število danih odmerkov neprimerno predpisanih zdravil (N)

110

19*

p<0.1

Število zmerno resnih in resnih neželenih dogodkov (N)

8

0*

p<0.1

*Rezultati so preračunani na idealno situacijo, v kateri bi bili sprejeti vsi predlogi spremembe terapije.

Preglednica 2: Izbrani primeri neprimernih predpisov (NP) in zabeleženih neželenih dogodkov
(ND)
Učinkovina, oblika, odmerek
Aminofilin, SR, 225 mg
Nifedipin, SR, 60 mg
Tamsulozin, SR, 0.4 mg
Kalijev klorid, SR, 600 mg
Valprojska kislina, GR, 500 mg

Opažen ND
Hipokalemija, tahikardija
Hipotenzija
Hipotenzija, tahikardija
/
/

Zaključki
Bolniki, ki prejemajo zdravila po
nazogastrični sondi, so izpostavljeni visokemu
tveganju za neprimerne predpise zdravil. Ti
neprimerni
predpisi
povzročajo
resne

Klinični pomen
Resen
Zmerno resen
Zmerno resen
/
/

Št. ND / št. NP
4/5
1/2
2/3
0/4
0/1

neželene dogodke. Klinični farmacevt lahko s
pregledom terapije identificira neprimerne
predpise in svetuje spremembe ter s tem
prepreči klinično pomembne neželene
dogodke.
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Raven vitamina D pri otrocih in
mladostnikih s celiakijo in kroničnimi
vnetnimi črevesnimi boleznimi v
severovzhodni Sloveniji
Maja Šikić Pogačar1, Jernej Dolinšek2, Žan Ferant1, Nejc Kozlar1,
Dušanka Mičetić - Turk1
1 Medicinska fakulteta , Univerza v Mariboru , Slovenija
2 Univerzitetni klinični center Maribor, Slovenija

Izhodišče

Metode

Kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB)
in malabsorpcija pri različnih enteropatijah,
predvsem pri celiakiji (CD), lahko povzročijo
spremembe v metabolizmu kosti. Vitamin D je
najbolj znan po svoji vlogi v zdravju kosti. Brez
zdravljenja in stroge brezglutenske diete, so
CD in KVČB povezani z malabsorpcijo kalcija in
vitamina D, kar privede do znižane
koncentracije kalcija v serumu in spodbuja
izločanje parathormona, s čimer se povečuje
mobilizacija kostnega kalcija. Postopoma to
vodi v zmanjšanje mineralne kostne gostote, ki
dolgoročno lahko rezultirajo z osteopenijo ali
celo osteoporozo.

V študiji je sodelovalo 104 otrok, starih
med 10 in 18 let (49 dečkov, 55 deklic). Otroci
so bili razdeljeni v tri skupine: CD (n = 35,
14 dečkov, 21 deklic), KVČB (n = 35, 19 dečkov,
16 deklic) in kontrolna skupina, sestavljena iz
sicer zdravih otrok in mladostnikov, brez
kakršnihkoli gastrointestinalnih simptomov
(n = 34, 16 dečkov, 18 deklic). Bolniki s CD in
KVČB so bili povabljeni k sodelovanju pri
rednih
kontrolah
na
Oddelku
za
gastroenterologijo
Pediatrične
klinike,
Univerzitetni
klinični
center
Maribor.
Nacionalna komisija za medicinsko etiko je
študijo odobrila.
Koncentracija vitamina D je merjena kot
25(OH)D3 in je bila določena v vseh treh
skupinah.
Mineralno
kostno
gostoto
ledvenega dela hrbtenice in levega kolka smo
izmerili z dvojno rentgensko absorpciometrijo
kosti (DEXA), in rezultate prikazali kot Z
vrednosti za določeno kronološko starost.
Rezultate smo statistično obdelali z uporabo

Namen
Namen naše študije je bil določiti raven
vitamina D v serumu in mineralno kostno
gostoto otrok s CD in KVČB v stabilni remisiji
ter rezultate primerjati s rezultati kontrolne
skupine zdravih otrok.
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ANOVA testa in programa SPSS 16.0 za
Windowse. Vse izmerjene vrednosti so
signifikantne pri P vrednosti manjši od 0,01.

Rezultati
V skupini otrok s CD in KVČB smo ugotovili
statistično signifikantno pomanjkanje vitamina
D. Pri otrocih s celiakijo je srednja vrednost
koncentracije vitamina D bila 32,5 nmol/L.
Podobno je pri otrocih s KVČB bila srednja
vrednost
koncentracije
vitamina
D
32,6 nmol/L. Kontrolna skupina je imela
normalne vrednosti vitamina D (59,9 nmol/L).
Referenčne vrednosti, ki jih uporabljamo na

Oddelku za laboratorijsko diagnostiko UKC
Maribor so za vitamin D v območju 47,4 in
144 nmol/L.
V skupini otrok s CD in KVČB je
koncentracija vitamina D bila bistveno nižja
kot pri kontrolni skupini (p < 0,01), medtem ko
se mineralna kostna gostota ni značilno
razlikovala med posameznimi skupinami otrok
( CD, KVČB ali kontrolno skupino). Pri otrocih s
celiakijo smo izmerili Z vrednost ledvenega
dela hrbtenice - 0,2 in levega kolka Z - 0,4 ; pri
otrocih s KVČB je Z vrednost ledvenega dela
hrbtenice bila - 0,7 in levega kolka - 0,7. Pri
kontrolni skupini je bila Z vrednost ledvenega
dela hrbtenice - 0,3 in levega kolka - 0,8.

Tabela 1: Mineralna kostna gostota ledvenega dela hrbtenice in levega kolka ter koncentracija
vitamina D v različnih skupinah in njihova statistična značilnost (p)
Diagnoza

Celiakija
KVČB
Kontrola
p

kostna gostota ledvenega dela
hrbtenice
[Z vrednost]
- 0.2
- 0.7
- 0.3
0.12

Kostna gostota
levega kolka
[Z vrednost]
- 0.4
- 0.7
- 0.8
0.29

Vitamin D [nmol/L]
Ref. vrednosti (47.7 - 144)
32.5
32.6
49.9
‹ 0.01

Zaključek
Večina naših bolnikov s CD ali KVČB ima
pomanjkanje vitamina D. Kljub temu pa
njihova mineralna kostna gostota ni bila
zmanjšana. Rezultati naše študije so pokazali
da pediatrični bolniki s CD in KVČB, ki so v
stabilni remisiji imajo v primerjavi s zdravimi
otroci zadovoljivo mineralno kostno gostoto.
Glede na to da je koncentracija vitamina D bila
značilno nižja pri otrocih testnih skupin v
primerjavi s kontrolno skupino, potrebno je
otrokom svetovati dodajanje vitamina D v
prehrani
s
namenom
preprečevanja
dolgoročnih posledic pomanjkanja na kostno
gostoto.

Slika 1: Mineralna kostna gostota ledvenega
dela hrbtenice pri različnih skupinah otrok.
Mineralna kostna gostota merjena na
ledvenem delu hrbtenice pri otrocih s CD,
KVČB in pri zdravih otrocih kontrolne skupine
se ne razlikuje signifikantno (p = 0.12).
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Slika 2: Mineralna kostna gostota levega kolka
pri različnih skupinah otrok
Mineralna kostna gostota merjena na
levem kolku pri otrocih s CD, KVČB in pri
zdravih otrocih kontrolne skupine se ne
razlikuje signifikantno (p = 0.29).
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