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Naša gostja
prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.
Kako upočasniti staranje?
V pomlad vitalni in polni
energije

Nolpaza control vsebuje pantoprazol.
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Majhna tabletka
za velike težave z zgago.
Ponavljajoča se zgaga je moteča nadloga, ki lahko znatno poslabša kakovost življenja. Potrebno je zdravljenje, ki poskrbi
za dolgotrajno rešitev. Nolpaza control spada v skupino zdravil, ki jih običajno predpišejo zdravniki. Zaradi učinkovitosti in
varnosti je sedaj na voljo tudi brez recepta.
Ne dovolite, da vam zgaga zagreni življenje. Obiščite svojo lekarno.

Nolpaza® control. Dolgotrajno prežene zgago.
Zgaga je posledica
čezmernega zatekanja
želodčne kisline
v požiralnik.

Nolpaza control deluje
na mestu izločanja
želodčne kisline.

Za več informacij obiščite www.nolpaza-control.si.

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

Nolpaza control zagotavlja
dolgotrajen nadzor nad
zgago.
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bosta v ospredju staranje in zdravje. Tema je prav
gotovo aktualna, saj se je pričakovana življenjska
doba v zadnjem stoletju zelo podaljšala, statistika
celo pravi, da bo na svetu kmalu več starih ljudi kot
otrok.
Tudi v reviji V skrbi za vaše zdravje smo se tokrat
posvetili generaciji ljudi, ki je že praznovala
abrahama. Pogovarjali smo se z zdravniki z
različnih medicinskih področij in osvetlili težave,
ki so pogostejše po 50. letu starosti. Dotaknili smo
se bolezni srca in žilja, bolezni zgornjih prebavil,
uroloških težav, depresije in demence. Naša gostja
je tudi farmacevtka, ki opozarja na to, da starejši
pogosto jemljejo več zdravil hkrati. Izvedeli boste,
kako si lahko pomagate sami in kaj lahko stori
zdravnik. Kako staranje upočasniti, bo gotovo
zanimalo tudi mlajše od 50 let.

Staranju se res ne moremo izogniti, vendar je lahko
tudi lepo. Mnogi se šele takrat lotijo stvari, za katere
prej niso imeli časa. Da bi to obdobje svojega
življenja preživeli čim bolj aktivno, pa moramo
seveda poskrbeti za svoje zdravje. Potem bo veliko
priložnosti za načrte in tudi razlogov za optimizem
zlepa ne bo zmanjkalo.
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Klinični oddelek za
endokrinologijo, diabetes in
presnovne bolezni,
UKC Ljubljana

Kako upočasniti staranje?
Kaj je staranje?
Povprečna življenjska doba ljudi se podaljšuje –
v 20. stoletju se je podaljšala za 20 let. Številne raziskave kažejo, da genetska zasnova pri večini ljudi
omogoča preživetje do 80. leta starosti, če izberejo
zdrav življenjski slog. Izjemno dolgo življenje stoletnikov pa je pogojeno s posebnimi genetskimi kombinacijami.
Starost spremljajo različne tegobe in bolezni. Po
75. letu že vsaka tretja ženska doživi osteoporozni
zlom. Med 75. in 85. letom ima vsak peti, po 85. letu
pa že vsak drugi prebivalec Zemlje znake demence.
Daljša življenjska doba zahteva učinkovite ukrepe
proti procesom staranja, in to dovolj zgodaj. Čeprav
se srčni infarkt pojavi pri petdesetih ali šestdesetih,
osteoporozni zlom pri sedemdesetih in demenca
pri osemdesetih, pa zametki teh bolezni nastanejo
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desetletja prej. Zato se je treba lotiti preprečevanja
dogodkov čim prej, pri dvajsetih ali pri tridesetih.
Program, ki sloni na spremembah življenjskega sloga,
ima veliko ugodnih učinkov: preprečuje nastanek
bolezni, sočasno pa povečuje telesno pripravljenost
in vsestransko zmogljivost, izboljšuje sposobnost
koncentracije, pomnjenja in druge kognitivne funkcije.

Mehanizmi staranja
Ateroskleroza s srčno-žilnimi zapleti, osteoporoza z zlomi in Alzheimerjeva demenca so bolezni,
ki bodo morda zaznamovale tudi našo starost.

Dednost

Živa bitja, tudi človek, imamo v svojih genih zapisano
nagnjenost k boleznim, staranju ali pa k dolgemu

življenju. Zato se ljudje, ki so kronološko enako stari,
močno razlikujejo po biološki starosti. Tisti z »boljšimi« geni so videti veliko bolje, če genetske prednosti
ne izničijo z nezdravim življenjskim slogom. Za zaviranje procesov staranja v celicah je zelo pomembna
sposobnost za tvorbo zadostne količine t. i. čaperonov – beljakovin, ki celično DNK in RNK zaščitijo pred
škodljivimi vplivi. Na genetski zapis še ne moremo
vplivati, potekajo pa številne raziskave o možnostih
genetskega zdravljenja in spreminjanja človeškega
genoma, tudi genov, ki določajo procese staranja, oz.
genov, ki nas ščitijo pred temi procesi. Poleg genetske danosti na procese staranja vplivajo še številni
drugi dejavniki, predvsem notranji in zunanji kemično-fizikalni vplivi.

Hormonske spremembe in staranje

S staranjem se tvori in izloča manj nekaterih hormonov, s tem pa se zmanjšajo tudi številni ugodni
učinki, ki jih imajo. Večina hormonov začne usihati
razmeroma zgodaj.

Prosti radikali

Prosti radikali nastajajo v različnih presnovnih procesih v telesu, lahko pa jih tvorijo zunanji dejavniki,
npr. UV-žarki, kajenje, strupi, ki jih vdihavamo ali zaužijemo. Prosti radikali so molekule, ki jim v zunanji
elektronski ovojnici manjka en elektron, zato izjemno
hitro reagirajo in manjkajoči elektron pritegnejo iz
druge spojine. Tako se nova spojina okvari in pretvori
v prosti radikal, sledi pa veriga reakcij, v katerih okvarjene spojine pritegnejo elektrone iz še neokvarjenih
spojin. Verižno reakcijo lahko prekine spojina, ki jo
imenujemo antioksidant, saj zlahka odda elektron
in zapolni elektronsko vrzel v okvarjeni spojini ali
prostem radikalu. Če nastaja veliko prostih radikalov,
antioksidantov pa ni, se kvarijo različni celični organi, tudi mitohondriji, ki so tovarne celične energije.
Okvarjeni mitohondriji proizvajajo manj energije in
več prostih radikalov, zato nastane začaran krog nadaljnjih okvar, organizem pa se stara. Prosti radikali so
krivi za razvoj ateroskleroze, osteoporoze in okvare
možganskih celic, ki vodijo v demenco.

Toksičnost glukoze

Glukoza predstavlja glavni vir energije v celicah. Po
obilnem sladkem obroku koncentracija glukoze naraste. Celice je ne morejo takoj porabiti, zato se veže
na beljakovinske molekule in nepovratno spremeni
njihovo strukturo, s tem pa okvari njihovo delovanje.
Ta proces imenujemo glikozilacija, okvarjene beljakovine pa glikozilirani končni produkti. Čim večkrat je
koncentracija glukoze povečana, tem več pomembnih beljakovinskih molekul poškoduje. Procesi glikozilacije najbolj prizadenejo bolnike s slabo urejeno
sladkorno boleznijo, ki imajo pogosto previsoke koncentracije glukoze v krvi.

Procese staranja razlaga več teorij. Ena od njih, nevroendokrina teorija, trdi, da se staramo zato, ker se z leti
manjša izločanje hormonov. Usihanje hormonov je
delno programirano v človekovem genomu, v veliki
meri pa je odvisno od načina življenja. Z zdravim živ
ljenjskim slogom lahko upočasnimo procese staranja
in vzdržujemo optimalno izločanje večine hormonov
(npr. testosterona), ne pa vseh. Prehranski nadomestki,
zdravila in nekateri hormoni lahko pomagajo, ne morejo pa nadomestiti zdravega načina življenja.

Kako lahko zavremo procese
staranja?
Omejevanje kaloričnega vnosa

Kdor manj je, dlje živi, je s številnimi poskusi dokazano dognanje medicine, ki se ukvarja s staranjem. Na
različnih živalih, od enoceličarjev do opic, so dokazali,
da 30-odstotno zmanjšanje kaloričnega vnosa znat
no podaljša povprečno življenjsko dobo. Kako si to
razlagamo? S teorijo prostih radikalov in toksičnosti
glukoze. Prosti radikali nastajajo v procesih celične
presnove, predvsem pri tvorbi energetsko bogatih
spojin v mitohondrijih. Če dovajamo manj energije
v obliki hrane, bodo mitohondriji pretvarjali manj
energije in tvorili manj prostih radikalov. Manjkrat bo
prišlo do škodljivega dviga koncentracije glukoze,
zato bo nastajalo tudi manj glikoziliranih končnih
produktov. Zmanjšan vnos kalorij vpliva tudi na izločanje hormonov. Kratko stradanje spodbuja izločanje
rastnega hormona. Če izpustimo večerjo, spodbudimo večerni dvig rastnega hormona. Rastni hormon
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mobilizira maščobne kisline iz maščobnih zalog in
spodbudi njihovo izgorevanje, pri tem pa varčuje
z glukozo. Po drugi strani pa čezmerno hranjenje, ki
vodi v debelost, odpornost proti inzulinu in sladkorno bolezen tipa 2, obremenjuje celično presnovo,
kvari celične strukture, tudi v osrednjem živčevju, in
povzroča pospešeno propadanje celic, tudi možganskih, ter vodi v prezgodnjo demenco in druge bolezni, povezane s staranjem.

Avtofagija

Če celica ne dobiva hranil, bo izkoristila svoje zaloge
in »reciklirala« svoje poškodovane ali dotrajane strukture. S tem procesom, ki ga imenujemo avtofagija, se
celice čistijo. Tudi ta mehanizem znatno podaljšuje
preživetje in zavira procese staranja. Če pogledamo
s praktične strani, vidimo, da je zdravo vsak dan
porabiti energetske zaloge v telesnih celicah, ker
preprečimo nastajanje škodljivih prostih radikalov
in glikoziliranih končnih produktov, očistimo celice
in predvsem spodbudimo procese, ki preusmerijo
presnovo iz porabe glukoze v izgorevanje prostih
maščobnih kislin. Te presnovne procese aktivira predvsem mišično delo, torej telesni napor.

dejavnost lahko podaljša življenjsko dobo in zagotavlja zdravo in kakovostno preživljanje zrelih let.
Najugodnejše učinke proti procesom staranja imajo
vzdržljivostni športi. Učinkovit trening naj bo trikrat
na teden. Priporočajo se ciklična gibanja: tek, hitra
hoja navkreber, pohodništvo, kolesarjenje, plavanje,
tek na smučeh.
Poleg vzdržljivostne vadbe so v boju proti staranju
izjemno pomembne vaje za povečanje gibljivosti.
S staranjem se mišice krajšajo, zato so manj zmogljive in se hitro utrudijo. Skrajšane mišice pripomorejo
k deformacijam hrbtenice in slabi drži. Pomembne so
tudi redne vaje za koordinacijo, saj z njimi ohranjamo
gibčnost, s tem pa posredno preprečujemo padce in
poškodbe.
Z leti mišice propadajo, zato se mišična masa manjša.
Starostni pojav izgubljanja mišične mase imenujemo
sarkopenija. Uspešno jo lahko preprečujemo z vajami
za moč. Najučinkovitejše so vaje z utežmi, saj aktivirajo večino telesnih mišic, oblikujejo telo, izboljšajo
telesno držo in povečajo moč.

Zdrav življenjski slog

Življenjski slog je temelj, iz katerega izhajajo vsi ukrepi proti procesom staranja. Čim prej ga je treba prilagoditi, tako da zmanjšamo negativne dejavnike, kot
sta stres in pomanjkanje spanja, in izboljšamo prehrano ter programiramo ustrezno telesno dejavnost.
Ključno vlogo v boju proti staranju in pri ohranjanju
mladostnega videza ima prehrana, ki naj bo uravnotežena, vsebuje naj vsa potrebna hranila, vitamine,
minerale in antioksidante. Obroki hrane naj bodo
majhni in številni – štirje do pet na dan. Izjemno pomembno je omejevati kalorični vnos.
Že stari Grki in Rimljani so poznali ugodne učinke telesne vadbe na zdravje, počutje, telesno in duševno zmogljivost. Pregovor Zdrav duh v zdravem telesu velja še
danes. Najbolje je, da se s telesno dejavnostjo ukvarjamo od otroštva pa do pozne starosti, brez prekinitev.
Številne raziskave kažejo, da se telesne sposobnosti
manjšajo, če ne vadimo.
• Vzdržljivost, to je sposobnost srčno-žilnega sistema, se po 25. letu vsakih 10 let zmanjša za 15 %.
• Mišično moč izgubljamo po 30. letu, in sicer prav
tako po 15 % vsakih 10 let.
• Gibljivost se začne slabšati že po 20. letu.
To propadanje lahko preprečimo z redno vadbo in
tako biološko uro učinkovito zavrtimo nazaj. Telesna
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Dobro je vedeti
Procesi staranja se začnejo že zgodaj in sprva potekajo nemo. Na njihov potek vplivajo dedni dejavniki,
hitrost nastajanja prostih radikalov in sposobnost organizma, da jih nevtralizira, obdobja povečanih koncentracij glukoze in usihanje nekaterih hormonov.
Usihanje hormonov povzroča spremembe v telesni
sestavi – kopičenje trebušne maščobe, manjšanje
mišične mase in mineralne kostne gostote. Posledica
je večanje odpornosti proti inzulinu, razvoj motenj
v presnovi maščob, visok krvni tlak in sladkorna bolezen tipa 2, ki so dejavniki tveganja za razvoj srčno-žilnih zapletov. Zdrav življenjski slog upočasni procese
staranja, ublaži starostno usihanje hormonov ter
poveča telesne in umske sposobnosti.

POSKRBIMO ZASE
Podaljšanje življenjske dobe je eden od največjih
dosežkov 20. stoletja. S tem pa se je močno povečalo
tudi število bolnikov z urološkimi težavami. Med njimi prevladujejo starejši moški z benigno hiperplazijo
(nerakavim povečanjem) prostate in nestabilnim
mehurjem, kar povzroča nokturijo (nočno mokrenje),
pogosto in urgentno (nenadno) mokrenje, slab curek seča. Uhajanje seča ponoči moti njihov spanec.
Skupaj z nenadnim mokrenjem je lahko tudi zelo
nevarno, saj pogosto pride do padcev in zlomov, ko
bolniki hitijo na stranišče.
Urinska inkontinenca (uhajanje seča) v starosti poslabša kakovost življenja in povzroči socialno izolacijo.
Zmanjšana tvorba moških spolnih hormonov pri
starejših moških pogosto povzroča motnjo erekcije
(erektilno disfunkcijo).
Rak prostate postaja pri moških najpogostejše rakavo
obolenje.
Okužbe sečil v starosti so večkrat brez posebnih
simptomov (ni zvišane temperature, mrzlice, težav
z mokrenjem) in se kažejo v obliki zmedenosti, oslabelosti ali pojava nove oblike urinske inkontinence.
Nezdravljene okužbe sečil pri starejših lahko hitro
privedejo do urosepse, ki je pogosto usodna.

Pogostejše
urološke
težave
v starosti
prof. dr. Bojan Tršinar,
dr. med., višji svetnik
Klinični oddelek za urologijo,
Kirurška klinika, UKC Ljubljana

Motnja erekcije
S starostjo se povečuje število moških z motnjo erekcije. Ocenjujemo, da ima take težave več kot polovica
moških, starih med 40 in 70 let. O motnji erekcije
govorimo, kadar je moški stalno nezmožen, da bi dobil in vzdrževal erekcijo, ki bi omogočala zadovoljiv
spolni odnos. To stanje močno vpliva na telesno in
duševno zdravje ter na kakovost življenja prizadetega
moškega, pa tudi njegove partnerice in družine.
Dejavniki tveganja za motnjo erekcije so podobni
kot za bolezni srca in žilja: pomanjkanje telesne aktivnosti, debelost, kajenje, zvišan holesterol v krvi,
presnovni sindrom. Vzroki za nastanek so različni: žilni
(zvišan krvni tlak, sladkorna bolezen, kajenje, bolezni
srca in žilja), živčni (npr. multipla skleroza, Parkinsova
bolezen, možganska kap, alkoholizem), anatomski
(npr. majhen penis, ukrivljen penis), hormonski (pomanjkanje testosterona) in psihični. Motnjo erekcije
lahko povzročajo tudi nekatera zdravila (npr. za zniževanje krvnega tlaka, proti depresiji in proti duševnim
boleznim).
Pri zdravljenju je pomembno, da ugotovimo pravi
vzrok motnje. Poleg tega mora moški spremeniti način življenja in odpraviti dejavnike tveganja. Motnjo
erekcije uspešno zdravimo z zdravili. Sildenafil je bil
prvo zdravilo za motnjo erekcije v obliki tablet.
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Učinkuje 20 do 60 minut po zaužitju tablete, učinek
pa traja do 8 ur. Njegova učinkovitost se zmanjša, če
ga vzamemo po obroku mastne hrane. Priporočeni
začetni odmerek je 50 mg.

šalnika zdravnik oceni, ali so bolnikove težave blage
(seštevek točk od 0 do 7), zmerne (seštevek točk od 8
do 19) ali hude (seštevek točk od 20 do 35). Potreben
je pregled prostate, seča in krvi.
Bolnike z blagimi težavami z mokrenjem zaradi BHP
opazujemo in redno kontroliramo. Priporočamo jim
splošne preventivne ukrepe – omejitev pitja alkohola
in kave, mrzlih in gaziranih pijač, pa tudi omejitev
začinjenih jedi in podobno. Pri zmernih težavah svetujemo zdravljenje z zdravili. Na voljo so zaviralci alfaadrenergičnih receptorjev, ki s sproščanjem gladkih
mišičnih vlaken na vratu sečnega mehurja in v prostati izboljšajo mokrenje. Od teh zdravil so pri nas na
voljo tamsulozin, doksazosin in terazosin. Druga vrsta
zdravil so zaviralci 5-alfa reduktaze, ki upočasnijo rast
prostate in za 20 do 30 % zmanjšajo njeno prostornino, s čimer izboljšajo mokrenje. Iz te skupine se pri
nas uporabljata finasterid in dutasterid.

Benigna hiperplazija prostate

Urinska inkontinenca

Benigna hiperplazija prostate (BHP) ali nerakavo povečanje prostate je počasi napredujoča bolezen. Je
del normalnega staranja moškega in najpogostejši
vzrok za neprijetno mokrenje. Te težave ima več kot
polovica moških, starejših od 50 let. Če niso ustrezno
zdravljene, se s starostjo še poslabšajo. Pravih vzrokov za nastanek BHP še ne poznamo dobro. Glavni
razlog naj bi bilo zmanjševanje koncentracije moškega spolnega hormona testosterona, kar je posledica
staranja. Med dejavnike tveganja štejemo tudi kajenje, debelost, raso in dedne dejavnike. Nezdravljena
povečana prostata počasi zožuje sečnico, tako da je
iztekanje seča iz sečnega mehurja vedno težje. Seč
sprva zastaja le v sečnem mehurju, sčasoma pa tudi
v sečevodih in ledvicah, kar lahko privede do resne
ledvične okvare.
Težave z mokrenjem zaradi BHP največkrat nastajajo
postopoma in skoraj neopazno. Bolniki jih pripisujejo
staranju. V začetku opazijo predvsem, da je curek
seča čedalje slabši in da morajo na vodo tudi ponoči.
Imajo tudi težave z začenjanjem mokrenja, prekinjajoč curek seča, občutek nepopolnega izpraznjevanja
sečnega mehurja, občutek nujne potrebe po mokrenju, pogosto mokrenje, nekontrolirano uhajanje seča
in druge težave. Nezdravljena BHP počasi napreduje
in lahko povzroča različne hude zaplete, predvsem
krvavitev iz prostate, akutni ali kronični zastoj seča
v mehurju, okužbo sečil, nastanek kamnov v sečnem
mehurju in ledvično okvaro.
Kadar se pojavijo težave z mokrenjem, je potreben
obisk pri zdravniku. S pomočjo mednarodnega vpra-

Urinska inkontinenca (uhajanje seča) je socialno-higienski problem in se povečuje s starostjo. Pogostejša
je pri ženskah – kar dve tretjini inkontinentnih bolnikov so ženske. Med dejavnike tveganja pri ženskah
štejemo številne porode in vaginalne porode, menopavzo, sladkorno bolezen. Dejavniki tveganja pri
moških pa so predvsem starost, simptomi spodnjega
dela sečil (npr. nenehno siljenje na vodo, občutek
nepopolno izpraznjenega mehurja, uhajanje seča
ponoči), okužbe, različne nevrološke bolezni, operacija raka prostate. Pri vseh bolnikih kontroliramo seč,
da izključimo vnetje ali krvavitev. Pri starejših bolnikih
z inkontinenco seča pomagata tudi zapis pogostosti
mokrenja in količine izločenega seča v 24 urah ter zapis pogostosti urinske inkontinence. Glede na simp-
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tome ločimo različne oblike urinske inkontinence.
Vsako zdravljenje urinske inkontinence pri starejših
mora biti prilagojeno bolniku. Pri bolniku z urgentno
inkontinenco najprej zdravimo možne vzroke inkontinence (npr. vnetje, kamne), svetujemo spremembo
življenjskega sloga (npr. zmanjšanje vnosa tekočin,
pogostejše mokrenje ob določenih urah) in vedenjsko
terapijo (trening mehurja in mišic medeničnega dna).
Za lajšanje simptomov svetujemo tudi zdravila, ki

zmanjšujejo nehotena krčenja mišice sečnega mehurja (npr. solifenacin).
Pri prepoznavanju in zdravljenju uroloških težav
pri starostnikih je treba upoštevati njihovo splošno
zdravstveno stanje, pričakovano dobo preživetja in
klinične posebnosti njihove bolezni. Prav tako je pomembno upoštevati njihove duševne in funkcionalne
sposobnosti, ki pomembno vplivajo na motivacijo in
sodelovanje pri zdravljenju.

Mednarodni vprašalnik o simptomih prostate
Mednarodni vprašalnik za točkovno vrednotenje simptomov benigne hiperplazije prostate vam in vašemu zdravniku pomaga oceniti resnost posameznih simptomov, ki spremljajo bolezen.
Ime

Nikoli

Datum
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kolikokrat v zadnjem mesecu ste imeli občutek nepopolno
izpraznjenega mehurja po uriniranju?
Kolikokrat v zadnjem mesecu ste morali ponovno urinirati
manj kot dve uri po prejšnjem uriniranju?
Kolikokrat v zadnjem mesecu ste ugotovili, da se je curek
urina ustavil, potem pa ste večkrat ponovno začeli urinirati?
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Kako težko ste v zadnjem mesecu zadrževali urin?
Kolikokrat v zadnjem mesecu ste imeli šibek curek urina?
Kolikokrat v zadnjem mesecu ste morali potiskati ali se
naprezati, da ste začeli urinirati?

Kolikokrat povprečno na noč se zbudite zaradi potrebe po
uriniranju?

Vaš
rezultat

Vaš
rezultat

Skupni rezultat

Skupni seštevek točk se giblje v razponu od 0 do 35. 0–7 točk pomeni blage simptome; 8–19 točk pomeni zmerne simptome; 20–35 točk pomeni hude simptome.

Kakovost življenja in težave z uriniranjem
Z oceno kakovosti bolnikovega življenja ocenimo, kako bolezen vpliva na kakovost njegovega življenja.
Kako bi se počutili, če bi morali preostanek življenja živeti s sedanjim stanjem uriniranja?
Srečno

Zadovoljno

Zmerno zadovoljno

Mešani občutki
(približno v enaki
meri zadovoljen in
nezadovoljen)

0
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2

3

Večinoma
nezadovoljivo

Nesrečno

Grozno

4

5

6

Mednarodni vprašalnik o simptomih prostate. Priredilo Združenje urologov Slovenije, december 2009.
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vsebine v usta). Številni starejši bolniki ne občutijo
niti zgage niti regurgitacije, ampak imajo neznačilne
simptome, predvsem nočne težave (npr. nespečnost,
kašljanje, spahovanje), zato pri njih GERB-a pogosto ne
prepoznamo. Bolezen praviloma poteka težje in z več
zapleti. Nekateri zapleti lahko celo ogrožajo življenje,
zato je pomembno, da bolezen čim prej prepoznamo in ustrezno zdravimo.

Zakaj je GERB pri starejših
pogostejši?

GERB –
pogosta
bolezen
starejših
prim. asist. Cvetka Pernat,
dr. med., spec. int. med.
Oddelek za gastroenterologijo
in endoskopijo, UKC Maribor
Gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB) je najpogostejša bolezen zgornjih prebavil pri starejših, saj
prizadene več kot 20 % te starostne skupine. Nastane
zaradi vračanja želodčne vsebine v požiralnik, kar
bolnikom povzroči težave, lahko tudi hujše zaplete.
Značilna simptoma sta zgaga (pekoča bolečina za
prsnico) in regurgitacija (vračanje kisle želodčne
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Ko se telo stara, delovanje organov slabi, kar lahko privede do različnih bolezni. S staranjem je povezanih tudi več
dejavnikov, ki so pomembni za nastanek GERB-a.
Oslabljeno delovanje spodnje mišice zapiralke požiralnika. Ta zapiralka preprečuje vračanje želodčne
vsebine v požiralnik. S staranjem postaja ohlapna in postopoma izgublja svojo vlogo. Starejši bolniki zaradi več
sočasnih bolezni pogosto jemljejo več zdravil hkrati in
nekatera lahko dodatno povečujejo ohlapnost te mišice
(predvsem zdravila za bolezni srca in žilja, astmo in depresijo). Poveča jo tudi večja pogostost kile požiralnika.
Neprimerno praznjenje požiralnika. Požiralnik potiska
z zobmi razdrobljeno hrano iz ustne votline v želodec.
Vsebino aktivno prazni z ritmičnim krčenjem. S staranjem
se mišična aktivnost požiralnika slabša, pri starejših tudi
zaradi pridruženih bolezni, kot so Parkinsonova bolezen,
bolezni srca in žilja, bolezni pljuč, možganske bolezni
in sladkorna bolezen. Zmanjša se tvorba sline, v kateri
je poleg encimov za razgradnjo hrane bikarbonat, ki je
pomemben za nevtralizacijo želodčne kisline. Tako se pri
starejših zaradi zmanjšane aktivnosti požiralnika in povečane ohlapnosti mišice zapiralke želodčna vsebina pogosteje vrača v požiralnik, nevtralizacija želodčne kisline pa
je manjša, ker je slabša nevtralizacijska sposobnost sline.
Upočasnjeno praznjenje želodca in vračanje vsebine dvanajstnika v želodec. Vsa zdravila, ki povečujejo
ohlapnost mišice zapiralke, upočasnijo tudi praznjenje
želodca.
Poškodba sluznice požiralnika zaradi jemanja za
sluznico agresivnih zdravil. Pogostejša je pri starejših,
ki pogosto jemljejo nesteroidne antirevmatike, kalijeve in
železove preparate ter bifosfonate (za zdravljenje osteoporoze).
Zmanjšan občutek za bolečino. Želodčna kislina
poškoduje sluznico požiralnika, če pride v stik z njo. To
občutimo kot zgago in regurgitacijo. Ker imajo starejši
zmanjšan občutek za bolečino, zgage in regurgitacije
pogosto sploh ne čutijo.
Način življenja. Kajenje, kava, alkohol in mastna hrana
GERB še poslabšajo. K temu prispevajo tudi debelost,
ki je pogostejša po 50. letu, nočni refluks in ležanje na

hrbtu, predvsem pri kroničnih bolnikih, ki veliko časa
preživijo v postelji.

njem. Pri 20 % starejših bolnikov s pljučnimi simptomi je
vzrok težav GERB. Zdravljenje je dolgotrajno.

Kdaj pri starejših pomislimo na
GERB?

Kako zdravimo starejše bolnike
z GERB-om?

Značilna simptoma GERB-a – zgaga in regurgitacija – starejšim bolnikom praviloma ne povzročata večjih težav,
ker ju komajda občutijo. Pogostejši so neznačilni simptomi, kot so slabost, kolcanje, spahovanje, bolečina za prs
nico, občutek tujka v grlu, hripavost, vnetje grla, kronični
kašelj, astma, ponavljajoče se aspiracijske pljučnice (zaradi vdiha želodčne vsebine), nespečnost in začasno prenehanje dihanja med spanjem. Alarmantni znaki GERB-a
so boleče požiranje, krvavitev iz prebavil, slabokrvnost,
hujšanje in zatikanje hrane pri požiranju. Zaradi teh mora
bolnik takoj k zdravniku. Zatikanje hrane pri požiranju
navaja do 50 % starejših bolnikov z GERB-om. Do tega
lahko pride zaradi upočasnjenega praznjenja požiralnika,
posebno če ima bolnik pridružene bolezni. Povzroča ga
lahko tudi hudo vnetje, zaradi katerega lahko pride do
brazgotinjenja in zožitve požiralnika. Včasih opozarja na
najhujši zaplet bolezni, na raka požiralnika.

GERB pomembno zmanjšuje kakovost življenja bolnikov, posebno starejših. Zaradi več zapletov jih zdravimo
intenzivneje kot mlade.
Sprememba načina življenja. Tako lahko bolniki sami
ublažijo simptome bolezni.
• Jedo naj počasi, 5- do 6-krat na dan, manjše obroke,
čim manj maščob in začimb.
• Zadnji obrok naj pojedo vsaj 3 ure pred spanjem.
• Izogibajo naj se počitku takoj po obroku.
• Spijo naj s čim bolj dvignjenim vzglavjem.
• Opustijo naj kajenje, pitje alkohola in kave, ne jedo
naj citrusov, paradižnika in mentola.
• Skrbijo naj za čim bolj aktivno življenje in primerno
telesno težo.
• Vsa potrebna zdravila naj vzamejo stoje, s 6 do 8
požirki vode. Nepotrebna zdravila naj nehajo jemati,
posebno če lahko poškodujejo sluznico požiralnika
(nesteroidni antirevmatiki, bifosfonati, kalijevi in železovi preparati).
Zdravljenje z zdravili. Priporočamo zdravila, ki učinkovito zmanjšujejo izločanje želodčne kisline.
• Zaviralci receptorjev H2 (ranitidin in famotidin) so
učinkoviti, vendar jih je treba jemati v velikih odmerkih. Pogosto imajo neželene učinke, ki so pri starejših
zaradi medsebojnega delovanja z drugimi zdravili še
pogostejši.
• Zaviralci protonske črpalke (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol) najhitreje odpravijo
simptome. Ker izredno učinkovito zavirajo izločanje
želodčne kisline, so posebno priporočljivi za zdrav
ljenje starejših bolnikov. Pomembno je, da jih bolniki
jemljejo tudi potem, ko so se njihove težave že umirile. Dolgotrajno vzdrževalno zdravljenje prepreči
ponovitev simptomov, predvsem pa resne zaplete.

Zapleti GERB-a
Pri starejših so zapleti resni in pogosti. Izraženi so lahko
le v požiralniku, lahko pa tudi drugod.
Zapleti v požiralniku. Pride lahko do vnetja sluznice
požiralnika, postopnega spreminjanja vnete sluznice
v t. i. Barrettov požiralnik, ki je predrakava stopnja, in do
raka požiralnika. Pogostost tega raka se veča. Nanj opozarjata izguba telesne teže in oteženo požiranje.
Zapleti zunaj požiralnika. Pogostejši so pri starejših
bolnikih. Bolečino v prsih, ki ni srčnega izvora, v 60 %
povzroča GERB. Težko jo ločimo od bolečine zaradi angine pektoris, zato moramo vedno najprej izključiti bolezen
srca. Tudi težave z ušesi, nosom in grlom so pri starejših
pogost znak GERB-a in zahtevajo dolgotrajno zdravljenje.
Pljučni zapleti se kažejo kot kronični kašelj, bronhitis, astma, pljučna fibroza, ponavljajoča se aspiracijska pljučnica,
nespečnost in epizode prenehanja dihanja med spa-

GERB je pogosta bolezen starejših, vendar
se le redko pokaže z značilnimi simptomi.
Pogosto ga odkrijemo zaradi zapletov.
Uspešno ga zdravimo s spremenjenim na
činom življenja in z zdravili, ki učinkovito
zmanjšujejo izločanje želodčne kisline.
Za dolgotrajno vzdrževalno zdravljenje
priporočamo zaviralce protonske črpalke,
saj preprečujejo zaplete bolezni.
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nezdravljena, konča tudi s samomorom. Demenca
pa je bolezen, ki prizadene spomin in druge umske
sposobnosti, poleg tega pa neizogibno spremeni
življenje bolniku in njegovim svojcem. Pojavnost demence zaradi podaljševanja življenjske dobe izjemno
hitro narašča, saj vsakih pet let življenja več približno
podvoji verjetnost za nastanek demence.

Motnje spomina pri depresiji in
demenci
S pozabljivostjo se soočamo vse življenje. Kljub temu
običajna pozabljivost ne vpliva pomembno na naše
dnevne aktivnosti in delovno sposobnost. Po drugi
strani pa so motnje spomina značilen znak demence,
ki se pojavi že na začetku bolezni. Zaradi težav
s spominom se pogosto pritožujejo tudi depresivni
bolniki, vsaj deloma najbrž zato, ker so črnogledi in
jih zaskrbi že običajna pozabljivost. Pri hujših oblikah
depresije pa se motnje spomina zares pojavijo. Bolniki z depresijo težko vzdržujejo potrebno pozornost,
obdelajo in tudi zapomnijo si manj podatkov, vendar
pa naučene podatke lahko ohranijo v spominu. Pri
depresivnih bolnikih torej nastopijo težave, še preden je potreben spominski zapis.

Med
depresijo
in demenco
doc. dr. Aleš Kogoj, dr. med.,
specialist psihiater
vodja Enote za gerontopsihiatrijo, Psihiatrična klinika
Ljubljana
Depresija in demenca sta najpomembnejši dušev
ni motnji v starosti, pogosto se tudi prepletata.
Depresija je motnja razpoloženja, ki se lahko, če je
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Depresivni ljudje si hitreje zapomnijo po
datke, katerih čustvena vrednost se uje
ma z njihovim razpoloženjem, zato si prej
zapomnijo neprijetne dogodke.
Pri bolnikih z značilno klinično sliko Alzheimerjeve
bolezni, ki je najpogostejša oblika demence, je v začetnih stadijih bolezni obdelava podatkov ustrezna
do trenutka, ko bi se moral oblikovati dolgotrajni
spominski zapis. Ker tega ni, tudi pravilen priklic podatkov ni mogoč.

Depresija lahko napoveduje
demenco
Uspešno zdravljenje depresije lahko izboljša tudi z njo
povezane motnje spomina. Vendar pa se pozneje pri
teh bolnikih demenca pojavi pogosteje kot pri starejših, ki niso bili depresivni. To seveda ne pomeni, da se
pri vseh, ki so bili depresivni, razvije demenca. To se
zgodi le pri manjšem deležu bolnikov. Ni pa še povsem jasno, ali je depresija začetni znak demence ali pa
je morda depresija, zlasti dolgotrajna in nezdravljena,
dejavnik tveganja za nastanek demence.

Depresija ne prizadene samo spomina, ampak lahko vpliva tudi na druge kognitivne funkcije. Pogosteje
pa je težava v pomanjkanju volje in vztrajnosti in ne v upadu teh funkcij, kar lahko opazimo pri testih, ki jih
uporabljamo pri bolnikih z demenco. V vseh treh primerih naj bi ura kazala 11.10.

Ura, ki jo je narisal zdrav
starejši človek.

Ura, ki jo je narisal
bolnik z demenco.

Depresija je pomemben dejavnik tveganja za mož
gansko kap, primerljiva je s kajenjem in sladkorno
boleznijo. Posledica možganske kapi je lahko tudi žilna (vaskularna) oblika demence. Poleg tega je znano,
da že prva epizoda depresije povzroči približno 4-odstotno zmanjšanje hipokampusa, to je dela možganov, ki je pomemben za uspešno delovanje spomina.
Dolgotrajna depresija ima verjetno še večji vpliv. Prav
zmanjšanje hipokampusa je tudi eden prvih znakov
Alzheimerjeve bolezni.

Ura, ki jo je narisal bolnik
z depresijo.

poslabšajo kakovost življenja bolnika z demenco. Poleg tega zdravljena depresija pri bolniku z demenco
zmanjša obremenitve njegovih svojcev.

Depresija pri demenci
Depresija je eden izmed vedenjskih in psihičnih
simptomov, ki pogosto spremljajo demenco. Zmož
nosti bolnikov, da bi zadovoljivo opisali svoje bolezenske težave, se z razvojem demence zmanjšujejo,
zato se v večji meri zanašamo na opazovanje. Pri tem
ne smemo spregledati niti vznemirjenosti in impulzivnosti, ki sta lahko tako simptoma depresije kot
neodvisna simptoma demence.
Mnenja o tem, ali zdravljenje depresije pri bolnikih
z demenco lahko izboljša njihove kognitivne funkcije, so različna. Kljub temu je zdravljenje depresije
najbrž smiselno, saj spada med dejavnike, ki najbolj

Nedavni, davni dogodki
Priklic s pomočjo
ključnega podatka
Kritičnost do motnje
spomina

Simptomi depresije in demence, ki sta
najpogostejši duševni motnji v starosti, se
pogosto prekrivajo. Uspešno razlikovanje
med depresijo v starosti in začetnimi spre
membami pri demenci ni vedno prepro
sto, je pa zelo pomembno zaradi pravo
časne in pravilne izbire zdravljenja.

Depresija
Neenakomeren priklic dogodkov
iz različnih življenjskih obdobij.
Pomoč praviloma izboljša priklic
(»na koncu jezika«).
Pozabljivost se zdi hujša bolniku
kot bližnjim.

Demenca
Običajno se težje spomnijo dogodkov
zadnjih dni kot starejših dogodkov.
Pomoč pogosto ne izboljša priklica.
Pogosto se težav s spominom sami ne
zavedajo, na to jih opozorijo bližnji.
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obdobja, ki traja od nekaj let pred menopavzo do vsaj
enega leta po menopavzi) so pred temi boleznimi zaščitene zaradi delovanja estrogena, ženskega spolnega
hormona. Po klimakteriju, ko tega hormona ni več, pa zaščita odpade. Že pri 60. letu starosti je tveganje žensk za
bolezni srca in žilja enako kot pri moških, starih 50 let.

Tveganje za bolezni srca in žilja pri
60-letni ženski je približno enako kot pri
50-letnem moškem.

Tveganje za
bolezni srca
in žilja
prim. Risto Angelski,
dr. med., spec. int. kardiolog
Cardial, d. o. o., Specialistična
ambulantna dejavnost,
Ljubljana
Ali je res, da so moški bolj ogroženi zaradi bolezni srca in
žilja in da je pri njih večja verjetnost srčne kapi? Deloma
to drži. Ženske do 50. leta starosti oz. do klimakterija (do

14

Generacija 50 +

Hormon estrogen med drugim ugodno vpliva na presnovo maščob, ki so zelo pomembne za razvoj ateroskleroze. Znižuje zdravju škodljivi holesterol LDL in zvišuje
koristni holesterol HDL. Po zdajšnjih dognanjih naj škod
ljivi holesterol LDL pri ženskah in moških ne bi bil višji
kot 2 mmol/l, koristni pa bi moral biti pri ženskah vsaj
1,6 mmol/l, pri moških pa 1,4 mmol/l. Raven holesterola
HDL je mogoče dvigovati z redno telesno aktivnostjo,
pozitivno pa vpliva tudi estrogen. Ker, kot rečeno, po
klimakteriju tega hormona pri ženskah ni več, se tudi pri
njih pomembno poveča tveganje za bolezni srca in žilja,
s tem pa tudi za srčni infarkt, srčno odpoved in možgansko kap. V Evropi kar 55 % žensk umre zaradi bolezni
srca in žilja, pri enako starih moških pa je ta odstotek še
bistveno višji.
Pomemben je tudi podatek, da se simptomi bolezni srca in žilja pri ženskah pojavljajo drugače kot pri moških.
Začetni simptomi niso tako dramatični in značilni kot
pri moških, zato jih pogosto ne jemljemo dovolj resno.
Pri ženskah se lahko najprej pojavijo nenavadna utrujenost, motnje v spanju, težave z dihanjem, prebavne
težave, depresija, občutek težkih rok. V akutni fazi se
stopnjujejo težave z dihanjem, pojavita se slabotnost in
hladno znojenje, pogosto ni značilne bolečine za prsnico, zato te simptome marsikdaj podcenjujemo ali pa jih
povezujemo z menopavzo.
Ker se klimakterične težave in neznačilni znaki, ki so posledica bolezni srca, včasih prepletajo, jih lahko prezremo
in prave diagnoze ne postavimo takoj. Težava je tudi
v tem, da mnoga zdravila testirajo predvsem pri moških,
čeprav sta lahko presnova in reakcija na zdravilo pri ženskah drugačni. Še več, zaradi vseh omenjenih razlogov
se pri ženskah manj pogosto in velikokrat kasneje odločamo za neinvazivno diagnostiko srca in žilja, torej za ultrazvočno preiskavo srca in obremenitveno testiranje. Če
moški bolnik navaja bolečine za prsnico pri naporu, pomislimo, da gre za angino pektoris oz. bolečino v prsnem
košu zaradi motnje v prekrvitvi srčne mišice, zato takoj
opravimo obremenitveno testiranje. Če se med preiska
vo pojavijo bolečina v prsnem košu in spremembe
v EKG-ju, se takoj odločimo za koronografijo (rentgensko

slikanje koronarnih, tj. srčnih arterij). Pri ženskah pa zaradi
neznačilnih znakov najprej pomislimo na menopavzo.
Ker je prepoznavanje bolezni srca in žilja pri ženskah
pogosto pomanjkljivo in (pre)pozno, je združenje
kardiologov na evropski in državni ravni pripravilo poseben program, ki se imenuje Žensko srce (Women at
Heart). Z njim želijo spodbuditi raziskovanje in izobraževanje o teh boleznih pri ženskah. Tej problematiki so
namenjena številna strokovna srečanja in študije. Te so
pokazale, da nima hormonsko zdravljenje (dodajanje
estrogena) nikakršnega vpliva na preprečevanje ali
zdravljenje teh bolezni pri ženskah. Pomembno pa je,
da so zdravniki dobro seznanjeni z možnostjo, da se za
domnevnimi znaki menopavze skrivajo bolezni srca in
žilja, in da pravočasno zaznajo morebitne dejavnike tveganja. Mednje spada čezmerna telesna teža oz. prevelik
obseg trebuha, ki kaže na povečano število maščobnih
celic med trebušnimi organi. Pri ženskah je tveganje
povečano, če je obseg pasu 88 cm in več, bistveno
manjše pa je, če je obseg manjši od 80 cm. Za moške je

Če neinvazivne preiskave pokažejo
aterosklerotične spremembe (plake
vratnih arterij, arterij spodnjih okončin
in arterij srca), je potrebno redno
zdravljenje. Skupni holesterol je treba
znižati pod 4 mmol/l, holesterol LDL pa
pod 2 mmol/l, zato je pomembno redno
zdravljenje s statini.
arterij, ki jih lepo pokaže ultrazvok. V teh primerih se torej
veliko hitreje odločimo za zniževanje krvnih maščob.
Z zdravim načinom življenja lahko bistveno zmanjšamo
tveganje, da bi zboleli za boleznimi srca in žilja. Če pa
dejavnikov tveganja (npr. visokega krvnega tlaka, zvišanega holesterola v krvi, sladkorne bolezni, kajenja) ne
moremo odstraniti z zdravim načinom življenja, so potrebna zdravila. Pomembno je, da predpisana zdravila
jemljemo redno in tako, kot nam je predpisal zdravnik.

Novo na www.ezdravje.com

tveganje večje, če je obseg pasu 102 cm in več, bistveno manjše pa, če je obseg manjši od 94 cm.
Dejavniki tveganja za razvoj bolezni srca in žilja so še zvišan krvni tlak, zvišane krvne maščobe (skupni holesterol,
holesterol LDL, trigliceridi), znižani koristni holesterol
HDL, kajenje, sladkorna bolezen in zmanjšana telesna
aktivnost. Poleg klasičnih dejavnikov pa sta čedalje pomembnejša stres in depresija, ki močno vplivata na povečanje tveganja za razvoj bolezni srca in žilja.
Po najnovejših navodilih, ki so jih predstavili na lanskem
evropskem kardiološkem kongresu, je treba neodvisno
od drugih dejavnikov tveganja zdraviti že tlak, ki je višji
od 140/90 mm Hg. Če je tveganje večje, npr. pri sladkornem bolniku, tlak ne sme biti višji od 130/80 mm Hg.
V zadnjem letu je novo tudi spoznanje v zvezi z maščobami. Če je tveganje za razvoj bolezni srca in žilja veliko,
mora biti skupni holesterol nižji od 4 mmol/l in holesterol LDL nižji od 2 mmol/l. Tveganje povečujejo tudi
aterosklerotične spremembe na notranji ovojnici vratnih

E-zdravje, spletno mesto z zdravstvenimi informacijami, bomo v letošnjem letu prenovili. Zato smo
za uporabnike pripravili anketo, ki so jo izpolnjevali
od začetka decembra 2011 do konca januarja 2012.
Številni so nam zaupali svoje mnenje in veseli smo,
da jim je E-zdravje zelo všeč. V prihodnje si želijo
še več aktualnih novic in interaktivnih vsebin.
V zadnjih objavljenih novicah pišemo o pomembnosti jemanja folne kisline in o novih spletnih straneh o spominu. V drugem letošnjem E-meseč
niku pa lahko preberete več o pogostejših zdrav
stvenih težavah, s katerimi se soočajo moški in
ženske po 50. letu življenja.
Ne pozabite – za zdravje lahko vsak dan nekaj
storite tudi sami. Zato za začetek ne pozabite prebrati februarskega E-mesečnika.
Bi bili radi o vsem obveščeni na svoj e-naslov? Naročite se na E-mesečnik in obiščite spletno mesto
www.ezdravje.com.
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NASVET FARMACEVTKE

Helena Pavšar, mag. farm.
Javni zavod Mariborske
lekarne Maribor, Lekarna
Center

Starejši od 50 let so
pogosti obiskovalci lekarn
Staranje pravzaprav poteka vse
življenje. Večinoma pa o njem govorimo kot o procesu, ki vodi
v spremenjeno (zmanjšano) delovanje organskih sistemov in celot
nega organizma. Znaki se začnejo
pojavljati različno zgodaj, običajno pa po 50. letu. Spremembe
vplivajo tudi na jemanje zdravil,
saj zahtevajo prilagajanje odmerkov in kombinacij zdravil.
Starejši od 50 let so zelo pogosti
obiskovalci lekarn, saj so pri njih
zdravstvene težave pogostejše
kot pri mlajših. Zaradi že izraženega procesa staranja, pogosto
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v kombinaciji z nezdravim življenjskim slogom, pri njih pogosteje
opažamo znake hitrejše utrujenosti ob običajnih delovnih obremenitvah. Pri mnogih se pojavijo tudi
znaki ene ali več kroničnih bolez
ni, kot so zvišan krvni tlak, po
puščanje srca, sladkorna bolezen,
osteoporoza, kronična obstruktivna pljučna bolezen, težave zaradi
povečane prostate in menopavze.
Kronične bolezni zahtevajo trajno
zdravljenje z zdravili, za njihovo
obvladovanje je pogosto potrebno zdravljenje z več različnimi
zdravili hkrati.

Starejši so zato izpostavljeni večji
možnosti, da bo prišlo do neželenih učinkov zdravil in do neželenega medsebojnega delovanja
(interakcij) zdravil. Interakcije
lahko nastopijo tudi med zdravili
na recept in zdravili rastlinskega
izvora, prehranskimi dopolnili,
hrano, alkoholnimi pijačami ali
cigaretami.
Vsem starejšim, ki jemljejo več
različnih zdravil, svetujemo, naj se
s farmacevtom posvetujejo
o namenu, pravilnem jemanju in
shranjevanju prejetih zdravil. Lekarniški farmacevti jim bomo

s pomočjo svojega znanja
o zdravilih, poznavanja interakcij
in strokovne literature svetovali
tudi o primernosti kombinacij in
odmerkov predpisanih zdravil.
Tako se lahko izognejo marsikateri
težavi, povezani z zdravili.
V vsakem primeru jim svetujemo
obisk lekarne in posvet s farmacevtom ali pa z zdravnikom, če že
imajo težave (npr. zaradi neželenih učinkov zdravil) ali če se ob
predpisanem zdravljenju odločijo
še za samozdravljenje. Lekarniški
farmacevti starejšim svetujemo
pripravo osebne kartice zdravil,
v katero vpišejo ime, namen
uporabe in odmerjanje zdravil
na recept in brez recepta ter
prehranskih dopolnil in izdelkov
rastlinskega izvora, ki jih jemljejo.
Obrazec za kartico dobijo v lekarni, lekarniški farmacevti pa jim
lahko pomagamo pri izpolnjevanju.

V lekarni vsem starejšim, tako
tistim, ki že jemljejo zdravila, kot
tistim, ki jih še ne potrebujejo,
za ohranjanje zdravja svetujemo
zdravo prehranjevanje, redno telesno dejavnost, izogibanje stresu
in opustitev zdravju škodljivih

razvad, kot sta kajenje in pitje
alkoholnih pijač. Zdrav življenjski
slog jim bo (ob rednem jemanju
predpisanih zdravil) omogočil, da
bodo tudi v kasnejših letih ostali
vitalni in aktivni in se bodo izognili marsikateri zdravstveni težavi.

Prisluhnite svojemu telesu!
Popoln splet vitaminov B za kožo, lase, nohte, prebavila,
živčevje, krvni obtok, rodila in sečila ter imunski sistem.

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

V pomlad
vitalni in
polni energije
Za dobro počutje lahko veliko storite sami.
Zdrava prehrana, gibanje na svežem zraku,
druženje s prijatelji in veliko pozitivnih
misli vam pri tem lahko pomagajo.
Ne pozabite pa tudi na vitamine!
Med vitamini so eni od pomembnejših tisti, ki
spadajo v skupino B. Ali ste vedeli, da gre za več kemično različnih vitaminov, katerih skupno ime je
B-kompleks? K njim prištevamo vitamine B1 (tiamin),
B2 (riboflavin), B6 (piridoksin), B5 (pantotensko kislino),
B3 (niacin), B7 (biotin), folno kislino in vitamin B12 (kobalamin).
Vitamin B1 (tiamin) je vpleten v delovanje mišic, živčevja in srca. Uravnava presnovne procese in prebavo. Če nam ga primanjkuje, smo utrujeni in razdraž
ljivi. Tudi želodec postane razdražen, kar še poslabša
nespečnost, ki se ob pomanjkanju tega vitamina
pogosto pojavlja.
Vitamin B2 (riboflavin) sodeluje pri sproščanju
energije v telesu in odstranjuje strupe iz krvi. Kožo,
lase in nohte ohranja zdrave in čvrste. Kožna vnetja,
pekoče in utrujene oči, utrujenost in težave z zbranostjo so navadno znaki, ki kažejo na pomanjkanje
vitamina B2.
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Vitamin B3 (niacin) vzdržuje zdravje prebavil, zmanjšuje vsebnost holesterola in trigliceridov v krvi, lajša
bolečine pri migrenah, izboljšuje prekrvljenost in
koži daje zdrav videz. Pri pomanjkanju lahko pride
do luščenja kože, razpokane in pigmentirane kože na
delih telesa, ki so izpostavljeni svetlobi, do mišične
slabosti, vrtoglavice in težav s spominom.
Vitamin B5 (pantotenska kislina) je pomemben
za zaščito oz. obvladovanje čustvenega in telesnega
stresa, izboljša vitalnost in upočasnjuje procese staranja. Pomanjkanje tega vitamina se kaže kot utrujenost, depresija, izguba apetita in nespečnost.
Med najpomembnejšimi in hkrati tistimi, ki jih največkrat primanjkuje ženskam, je vitamin B6 (piridoksin). Vpleten je v presnovo aminokislin, ogljikovih
hidratov in maščob, ki so pomembni viri energije. Če
nam ga manjka, koža postane starikava, brez barve
in leska. Pomanjkanje povzroča tudi utrujenost in
nespečnost, ki se jima rada pridruži še migrena.
Za gradnjo novih celic, rdečih in belih krvnih telesc,
celic v črevesju in lasnih mešičkih je nepogrešljiv
vitamin B12 (kobalamin). Pomemben je tudi za
ohranjanje zdravega živčevja. Pomanjkanje lahko
vodi do vrtoglavice, izčrpanosti, slabokrvnosti in nerednih menstruacij.

Kaj je B-complex?

B-complex je učinkovito, varno in kakovostno zdravilo, ki ga v lekarni dobite brez recepta. Vsebuje
popoln splet vitaminov skupine B. Pomembno je, da
jemljemo več vitaminov te skupine hkrati. Pomanjkanje enega od teh vitaminov lahko povzroči povečano potrebo tudi po drugih iz te skupine. Zdravilo
B-complex lahko jemljejo tudi nosečnice in doječe
matere.
Mirijam Černe Prelovšek
Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte
z zdravnikom ali s farmacevtom.

TERME KRKA
• EKG-preiskava ni vedno dovolj za prepoznavanje težav
s srcem. Krvne preiskave in testi razpada srčne mišice
bolj zanesljivo pokažejo, ali je delovanje vašega srca
moteno in ali je srce poškodovano.

Stres in žensko srce

Menda je žensko srce velikokrat težko razumeti, še posebno,
če si moški. Morda je tako tudi zato, ker je res drugačno. Krvne žile pri ženskah namreč slabše reagirajo na stres, ženske
se tudi na splošno drugače odzivajo na svet in težave. Raz
log se morda skriva v tem, da imajo moški več receptorjev
za adrenalin, zato naj bi bolje shajali v stresnih situacijah.

Žensko srce –
naj ostane
zdravo!
Vzemite si trenutek svojega časa in pomislite na nekaj
dragocenih stvari v življenju. Je med njimi tudi vaše srce?
Nič ni namreč dragocenejšega od mišice, ki jo nosite pod
oklepom prsnega koša, ki niti ni večja od stisnjene pesti in
ne tehta več kot 280 gramov. Od mišice, ki vsak dan prečrpa približno 9000 litrov krvi in naredi 100.000 udarcev.
Vaše srce dela vsak dan, vsako uro, vsako minuto, vsako
sekundo ... Zato je prav, da ga nimate za nekaj samoumevnega – in da ga imate radi.

Ženske – moški

Ni še dolgo od takrat, ko je veljalo, da so bolezni srca in
žilja usodne skoraj izključno za moške. Danes strokovnjaki
odkrivajo drugačno podobo: te bolezni so najpogostejši
vzrok obolevnosti in umrljivosti žensk – pogostejši kot
osteoporoza in rak skupaj. Ženske sicer obolevajo 10 let
kasneje kot moški, vendar so bolezenski znaki pogosto zelo neznačilni in zato nepravilno ocenjeni. Tveganje se
v menopavzi še stopnjuje.
Ženska, ki živi zdravo, je v rodni dobi nekoliko zaščitena
pred angino pektoris, srčnim infarktom, možgansko kapjo
in drugimi boleznimi srca in žilja, saj jo varujejo učinki
spolnih hormonov. Ženske, ki kadijo, se premalo gibljejo,
imajo povečano telesno težo in zvišan krvni sladkor, pa se
v mlajših letih ne morejo zanašati na to hormonsko zaščito.

Ali ste vedeli?

Spoznajte svoje srce – in bodite srčni

Že z nekaj preprostimi spremembami v prehrani in življenj
skem slogu lahko učinkovito izboljšate zdravje srca in kakovost svojega življenja.
Svoje srce lahko od blizu spoznate tudi v Krkinih Termah
Šmarješke Toplice. V njihovem centru za rehabilitacijo bolez
ni srca in žilja so na voljo najsodobnejše naprave, s katerimi
delajo vrhunski srčni specialisti. Dolgoletne izkušnje in zdravilna termalna voda, ki je po sestavi in temperaturi primerna
za zdravljenje bolezni srca in žilja, dopolnjuje in plemeniti
osebni pristop zdravstvenega osebja. Kot enemu od pomembnejših centrov za srce in žilje v Sloveniji jim lahko tudi
vi zaupate. Skupaj boste našli najučinkovitejše poti do zdravega srca – za srečno in srčno življenje.
Andreja Zidarič
Vodja zdravstvene službe v Ter
mah Šmarješke Toplice Čobo
Nusret, dr. med., specialist in
ternist kardiolog: »V Šmarjeških
Toplicah se že vrsto let trudimo
pomagati ljudem s težavami
s srcem, jim pomagati na novo
zaživeti, jih ozaveščati, izobra
ževati. Ženskam ponujamo
možnost, da spoznajo svoje srce,
ga vzamejo v dlan in ga skrbno
čuvajo.«

Enodnevni preventivni program

• pregled pri kardiologu
• diagnostične storitve: antropometrijske meritve
(telesna teža, ITM, obseg pasu), meritve krvnega
tlaka, krvnega sladkorja in krvnih maščob, EKG, obremenitveno testiranje, ultrazvočna preiskava vratnega
žilja ali srca (po presoji zdravnika pri pregledu), izvid
z napotki za zdravljenje

• Infarkt je za mlajše ženske dvakrat bolj usoden kot za
moške.
• Kar 4 od 9 oseb ne prepoznajo simptomov blagega
infarkta oz. jih zanemarijo.
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NOVICE IZ KRKE

www.bilobil.si
Ali ste se kdaj vprašali, kako ohraniti um v vrhunski formi? Naj vam zaupamo, da lahko
koristne nasvete o tem najdete na novi spletni strani www.bilobil.si.
formacije in zanimivosti. Preberete
lahko, kako ginko deluje na organizem in zakaj je zaupanja vredna
zdravilna rastlina.
Nikakor ne prezrite uporabnih
nasvetov, med katerimi boste našli
več podatkov o mnemotehnikah
in o tem, kako si lahko z njihovo
pomočjo zapomnite več. Z različnimi vajami smo poskrbeli tudi za
urjenje vaših možgančkov, saj vas
izzivamo s testi, s katerimi lahko
preverite, koliko besed ali črk si zapomnite.
Če se vam porajajo vprašanja
o Bilobilu in njegovem delovanju,
nam pišite prek kontaktnega obrazca in z veseljem vam bomo odgovorili.
Mirijam Černe Prelovšek

Vabimo vas, da se sprehodite po
mestu in najdete lik, v katerem se
najbolj prepoznate. Saj veste, prav
vsi pozabljamo in se težko zberemo, še posebno takrat, ko imamo
številne obveznosti in dejavnosti,
ki so povezane z večjimi miselnimi
napori. Izvedeli boste, kaj vse vpliva
na možgane in miselne sposobnosti ljudi v aktivni dobi in kaj na
vitalne ljudi v zrelejših letih. Ob tem
pa seveda tudi svetujemo, kako
lahko krepite možgane in miselne
sposobnosti, kako se lahko še učinkoviteje učite in kako si preprosto
zapomnite več.
Ali ste vedeli, da je ginko (Ginkgo
biloba) ena izmed najzanimivejših
zdravilnih rastlin na svetu? Vas zanima, zakaj? V zavihku Ginko vas
na spletni strani čakajo številne in-
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Nasveti za krepitev možganov
Z upoštevanjem preprostih nasvetov boste izboljšali delovanje svojih možganov.
Začnite že danes!
1. Telesna vadba naj postane
vsakodnevno opravilo, saj
prispeva k boljši koncentraciji
in pozornosti. Pol ure hoje,
kolesarjenja, plavanja ali plesa
na dan bo dovolj za povečanje
pretoka krvi po vsem telesu,
tudi v možganih.
2. Naporno delo občasno
prekinite s počitkom.
Privoščite si ga, preden vas
napor popolnoma izčrpa.
3. Organizirajte se. Sestanke, dogodke in stvari, ki
jih morate opraviti, si zapišite v poseben zvezek
ali rokovnik. Lahko jih tudi na glas preberete,
ker si jih tako lažje zapomnite. Izberite posebno
mesto za spravljanje denarnice, ključev in drugih
pomembnih stvari.

4. Osredotočite se. Zmanjšajte število stvari, ki
vas motijo, in nikar ne poskušajte storiti vsega
hkrati. Če se boste bolj osredotočili na tisto, kar si
želite zapomniti, boste ta podatek kasneje lažje
priklicali v spomin. Stvari, ki si jih želite zapomniti,
skušajte povezati s svojo najljubšo pesmijo ali
kakšno drugo stvarjo, ki vam je blizu.
5. Zmanjšajte stres. Stresni hormon kortizol lahko
v vaših možganih poškoduje del, ki je odgovoren
za miselno storilnost.
6. Naučite se tehnik sproščanja.
Zaprite oči, globoko
vdihnite in izdihnite,
osredotočite se na
posamezne dele svojega
telesa in sprostite mišice.
V mislih se lahko odpravite
na miren, sproščujoč
kraj. To vam bo zagotovo
pomagalo pozabiti misli, ki vam rojijo po glavi.
7. Urite spomin. Učite se tujih jezikov in se na
pamet naučite pesmico.
Povejte svojemu
najbližjemu vsebino
knjige, ki ste jo prebrali.
Rešujte križanke in igrajte
šah.

Kaj je Bilobil?
Bilobil je visokokakovostno zdravilo brez recepta,
ki vsebuje izvleček iz ginkovih listov. Ginko razširi
krvne žile in izboljša pretok krvi v možganih. Krepi
delovanje možganskih celic, saj izboljša izrabo
kisika in glukoze. Možganske celice varuje pred škodljivimi vplivi radikalov. Zaradi takšnega delovanja
redno jemanje Bilobila izboljša miselne sposobnosti, pomaga pri vrtoglavici in šumenju v ušesih ter
izboljša prekrvitev v rokah in nogah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih
učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

8. Redno se družite. Druženje pomaga pri
zmanjševanju stresa, ki lahko povzroča upad
miselnih sposobnosti. Kadarkoli je le mogoče, se
srečujte s svojimi bližnjimi, prijatelji in drugimi
ljudmi.
9. Ne podcenjujte pomembnosti zdrave
prehrane. Prehrana, ki je dobra za vaše srce,
je dobra tudi za vaše možgane. Jejte več sadja,
zelenjave in celih zrn ter jedi z malo maščobe
(pusto meso, perutnina brez kože, ribe). Pijača je
prav tako pomembna. Če pijete premalo vode
in preveč alkohola, to lahko vodi do zmedenosti,
spomin pa vedno bolj peša.
10. Pomagajte svojim možganom z Bilobilom.
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NOVICE IZ KRKE

En klik do najbližje urološke
ambulante
Spletno mesto www.midva.com ponuja strnjene informacije o motnji erekcije in
možnostih zdravljenja.
Seznanite se lahko s tem, kaj je
erekcija, zakaj in kako pride do
motenj erekcije ter kako se lahko zdravite. Za rešitev teh težav
je obisk zdravnika neizogiben.
Priporočamo, da prej preberete
najpogostejša vprašanja bolnikov
z motnjo erekcije ali pa pokličete
urologa na brezplačno telefonsko
svetovalno številko. Vsekakor pa
izpolnite mednarodni vprašalnik za oceno erektilne funkcije,
ki ga sestavlja pet vprašanj.
Izpolnjen vprašalnik natisnite in ga
vzemite s seboj k zdravniku.

Na podlagi rezultatov, izraženih
s seštevkom točk, bo zdravnik bolje ocenil motnjo erekcije in izbral
ustrezno zdravljenje, ki vam bo
pomagalo spet vzpostaviti normalno spolno življenje.

Ker je za končno rešitev težav z erekcijo ključen obisk pri zdravniku, smo poleg sez
nama uroloških ambulant po Sloveniji pripravili tudi zemljevid. Tako boste hitro,
praktično z enim samim klikom, lahko ugotovili, kje je najbližja ambulanta, in na
šli kontaktne podatke, da se boste po telefonu ali e-pošti naročili za pregled.
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Na spletni strani lahko v zavih
ku Mnenja strokovnjakov naj
dete uporabne informacije med
mnenji urologa, psihiatrinje,
zdravnice splošne medicine,
specialistke interne medicine,
kardiologa in farmacevtke.
Tukaj bodo odgovor na svoje
vprašanje o motnji erekcije na
šli tudi sladkorni bolniki in bol
niki z boleznimi srca in žilja.
Anja Lesar

NAGRADNA IGRA
Geslo izpolnjevanke sestavljajo črke v obarvanih poljih. Vpišite ga na priloženi kupon, dopišite svoje podatke in
nam kupon pošljite do 4. junija 2012. Izžrebali bomo 10 dobitnikov praktičnih nagrad.
1. Kako se imenuje motnja razpoloženja, ki je poleg demence najpogostejša duševna motnja v starosti?
2. V katero Krkino blagovno znamko spadajo zdravila za boljši spomin in večjo moč koncentracije?
3. Kateri spolni hormon ženske ščiti pred boleznimi srca in žilja?
4. Katero Krkino zdravilo iz skupine zaviralcev protonske črpalke dolgotrajno odpravlja zgago in ga je mogoče
v lekarnah kupiti brez recepta?
5. Kakšna je kratica za t. i. koristni holesterol?
6. Kako se imenuje obdobje, ki traja od nekaj let pred menopavzo do vsaj enega leta po menopavzi?
7. Katera duševna motnja je pogostejša v starosti, zanjo pa je značilno, da se oseba težje spominja dogodkov,
ki so se zgodili pred nekaj dnevi, lažje pa dogodkov izpred nekaj let?
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Pravilna rešitev nagradne igre iz 26. številke je SEPTOLETE PLUS.
Nagrajenci iz 26. številke so: Kosara Šučur, Matejka Colja, Daneja Grandovec, Milena Marušič, Albin Starec,
Marija Kolar, Vigica Randjelović, Marija Turkalj, Blaženka Boškovič, Petra Zajc.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.

Izpolnite vprašalnik za oceno erektilne funkcije. Dobite ga pri svojem
družinskem zdravniku ali na www.midva.com.

www.midva.com

Brezplačno svetovanje urologa
vsak četrtek od 16. do 18. ure.

Spolna moč kot nekoč
Z belo do užitka.

IZBOLJŠANA PREKRVITEV

Yourum
Vaš
mind
v vrhunski
in top shape.
formi.
Izboljšana prekrvitev za večjo moč uma.
Redna uporaba Bilobila:
razširi krvne žile in izboljša pretok krvi v možganih,
krepi delovanje možganskih celic, saj izboljša
izrabo kisika in glukoze,
varuje možganske celice pred škodljivimi vplivi
radikalov.
Bilobil vsebuje izvleček iz listov Ginkga bilobe.

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

NARAVNEGA IZVORA

