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Ledvice

Kronična 
ledvična bolezen

V Sloveniji 
ne poznamo 
natančnega števila 
bolnikov s kronično 
ledvično boleznijo 
(v nadaljevanju 
teksta klb). Ocene 
Zahodne Evrope 
in Združenih 
držav Amerike pa 
so, da ima že vsak 
10-15. prebivalec 
oslabljeno 
delovanje ledvic, 
in te ocene so zelo 
verjetno realne tudi 
za našo državo.

Ledvice so eden najpomembnejših človeških orga-
nov in zelo poenostavljeno povedano delujejo 
kot glavna čistilna naprava in kemična tovarna v 
našem telesu. Ključne funkcije ledvic so izločanje 
odpadnih snovi, ki nastajajo med presnovo, vzdr-
ževanje ravnovesja elektrolitov in uravnavanje 
kislosti krvi ter tekočinskega ravnovesje. V ledvi-
cah nastajajo tudi pomembni hormoni.

O kronični ledvični bolezni (klb) govorimo, 
ko je pri bolniku ugotovljena več kot tri mesece 
trajajoča strukturna ali funkcijska okvara ledvic. 
klb pogosto imenujemo tudi ledvična insufi-
cienca ali ledvično popuščanje. Upadanje led-
vične funkcije je proces, ki pri večini bolnikov 
traja več let. Zaradi različnih vzrokov se ledvična 
funkcija slabša in ledvice niso več zmožne opra-
vljati vseh svojih številnih nalog. Zadnja stopnja 
klb je dokončna odpoved delovanja ledvic, ko 
je potrebno nadomestno ledvično zdravljenje 
(hemodializa, trebušna dializa, presaditev led-
vice).

Za kronično ledvično boleznijo lahko zboli 
kdorkoli, ne glede na starost in spol. Bistveno 
zvišano tveganje za razvoj klb imajo starostniki, 
bolniki s sladkorno boleznijo, ljudje z dolgo-
trajno zvišanim krvnim tlakom, s kroničnim 
popuščanjem srca, z žilnimi boleznimi in tisti z 
zgodovino ledvičnih bolezni v družini. klb skoraj 
nikoli ne nastopi sama, ampak je pogosto pri-
družena drugi bolezni. Najpomembnejša vzroka 
za nastanek klb sta sladkorna bolezen in zvišan 
krvni tlak.

Veliko bolnikov s kronično ledvično boleznijo 
lahko živi brez izraženih znakov in težav zelo 
dolgo, vse do močno napredovane okvare led-
vic. Šele z močno napredovanim poslabšanjem 
ledvičnega delovanja se pojavijo težave.

Kateri so znaki klb?
 Lahko se pojavijo naslednji znaki:

otekle oči in obraz, še posebej zjutraj,
otekle oči in gležnji,
bolečine v predelu ledvic , ki ne nastanejo 
zaradi telesne aktivnosti,

•
•
•

rjav ali krvav seč,
pekoč ali dražeč občutek ter bolečine med 
odvajanjem seča,
pogostejše odvajanje seča, zlasti ponoči, ali 
zmanjšano odvajanje seča, ki ni sorazmerno 
s količino popite tekočine.

Z napredovanjem bolezni se lahko pojavijo 
težave, kot so utrujenost in pomanjkanje energije, 
težave s koncentracijo, slab apetit, motnje spanja, 
nočni mišični krči ter suha in srbeča koža.

Kako naprej?
Zdravnik lahko odkrije klb z laboratorijskim 

pregledom krvi in urina. Če so rezultati serum-
skega kreatinina in beljakovin v urinu izven nor-
malne meje dlje kot tri mesece, zdravnik postavi 
diagnozo klb. 

Cilji zdravljenja kronične ledvične bolezni 
so predvsem upočasnitev slabšanja ledvične 
funkcije, nadzor presnovnih motenj ter zmanj-
šanje možnosti okvar na drugih organih (srcu, 
žilah, osrednjem živčnem sistemu). Vzdrževanje 
ustreznega krvnega tlaka, ustrezna prehrana, 
vzdrževanje ustrezne ravni krvnega sladkorja 
in holesterola, preprečevanje bolezni kosti in 
zdravljenje anemije spadajo med najpomemb-
nejše ukrepe zdravljenja. Ker so ledvice del srčno-
žilnega sistema, velja zanje preprosto splošno 
pravilo — vse, kar je koristno za srce, je koristno 
tudi za ledvice.

Kronična ledvična bolezen lahko vodi do 
končne odpovedi ledvic, ko je potrebno nadome-
stno ledvično zdravljenje. V nasprotnem primeru 
bi se strupene snovi, ki se sicer izločajo skozi led-
vice, hitro nakopičile v telesu in povzročile smrt. 
K sreči lahko delovanje ledvic nadomestimo, in 
sicer s tremi oblikami zdravljenja: s hemodializo, 
trebušno oz. peritonealno dializo ali s presadi-
tvijo ledvice. V Sloveniji je na omenjenih oblikah 
nadomestnega zdravljenja prek 1.800 bolnikov. 
Pravočasna priprava na eno izmed oblik nado-
mestnega zdravljenja je ključnega pomena za 
bolnike v poznih stopnjah klb. 

•
•

•
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Nasveti za bolnike s kronično 
ledvično boleznijo

Urejenost krvnega tlaka je za bolnike s klb 
izjemnega pomena. Za urejenost tlaka vam 
bo zdravnik verjetno predpisal več zdravil 
in svetoval posebno dieto. Zdravila jemljite 
redno in sami ne prilagajate odmerkov.
Vzdržujte primerno telesno težo. Debelost je 
povezana z zvišanim krvnim tlakom in nega-
tivno vpliva na bolezni krvožilnega sistema 
in klb.
Pomembne so zdrave prehranske navade. 
Veliko zelenjave in sadja, malo mesa, uporaba 
oljčnega olja, zmernost pri vnosu beljakovin in 
predvsem zmanjšanje soli v hrani. Sol namreč 
povzroči zastajanje vode v telesu.
Prehrana, bogata z beljakovinami, lahko zviša 
tlak v ledvičnih filtrih.
Če je vaša gfr manj od 50 ml/min/1.73 m2 
vam bodo morda predpisali terapijo z aktivno 
obliko vitamina D, ki uravnava raven kalcija 
v krvi.
V primeru slabokrvnosti vam bo zdravnik 
predpisal ustrezno terapijo.
Pijte toliko tekočine (najbolje vode), da boste 
odvajali približno liter in pol do dva litra urina 
na dan.
Redno se tehtajte. Hiter in nenaden porast 
telesne teže ter pojav oteklin lahko pomeni, 
da ne izločate več tekočine. Poiščite pomoč 
pri svojem zdravniku.
Izogibajte se zdravilom proti bolečinam, ki jih 
lahko kupite brez recepta, saj lahko dodatno 
okvarijo ledvice. Podoben učinek imajo tudi 
nesteroidna protivnetna zdravila. O uporabi 
se vselej posvetujte s svojim zdravnikom.
Bodite pozorni na okužbe sečil in poskrbite, 
da bodo ustrezno zdravljene.
Telesa aktivnost (npr. hoja) naj postane vaša 
zdrava navada, pred intenzivno telesno aktiv-
nostjo se pogovorite s svojim zdravnikom.
Prenehajte kaditi, saj kajenje poslabša potek 
bolezni.
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Kronična ledvična bolezen ne boli in pogosto poteka brez vidnejših 
kliničnih znakov in je zato, še posebej v zgodnjih fazah, pogosto spre-
gledana. Bolniki sami se oslabelega delovanja ledvic pogosto zavedo 
šele tik pred dokončno odpovedjo ledvic. Bolnikom s to boleznijo je 
od sedaj v pomoč pri njihovem zdravljenju, predvsem pa zaradi njiho-
vega izobraževanja glede bolezni, tudi knjižica z naslovom »Kronična 
ledvična bolezen in anemija«, ki jim bo pomagala razumeti bolezen in 
od koder smo povzeli podatke. Pri pripravi knjižice so sodelovali številni 
priznani slovenski nefrologi. Knjižica je brezplačna, bolniki pa jo lahko 
dobijo pri svojem izbranem zdravniku oz. družinskem zdravniku ter v 
nefroloških ambulantah. Izdajo knjižice je omogočila farmacevtska 
družba Roche.

Svetovni dan ledvic 
— 8. Marec 2007 bomo 

praznovali tudi v Sloveniji 
Na pobudo mednarodne zveze za nefrolo-
gijo (International Society of nefrology — isn) 
in mednarodne zveze fundacij za zdravljenje 
ledvičnih bolezni je bilo preteklo leto skle-
njeno, da bo vsako leto drugi četrtek v marcu 
svetovni dan ledvic. Letos je to 8. marec in 
tudi letos bodo na ta dan potekale številne 
aktivnosti. 

Zakaj svetovni dan ledvic? Ledvične bole-
zni so pogoste, ocenjujejo, da ima vsak deseti 
odrasel človek kronično ledvično bolezen 
različne stopnje, obolenja pa se zavedajo le 
redki posamezniki. Najpogosteje je to bolnik 
z napredovano stopnjo kronične ledvične 
bolezni, ki je že večkrat obiskal zdravnika, in 
ugotovil, »da če me sedaj pa toliko pregledu-
jejo, gre najverjetneje zares, čeprav me nič ne 
boli«. In že smo pri poteku kronične ledvične 
bolezni, ki pogosto dolgo poteka brez bole-
čin ter jasnih težav. Namen svetovnega 
dneva ledvic je predvsem izboljšati obvešče-
nost o kronični ledvični bolezni pri vsej popu-
laciji in strokovni javnosti. Kronično ledvično 
bolezen lahko ugotovimo že s preprostimi 
in poceni laboratorijskimi preiskavami seča, 
krvi in merjenjem krvnega tlaka. Zgodnje 
odkritje kronične ledvične bolezni omogoča 
zgodnje zdravljenje, s katerim lahko prepre-
čimo marsikatero ledvično bolezen, pozdra-
vimo ali vsaj upočasnimo poslabšanje do 
končne odpovedi ledvičnega delovanja, ko 
je potrebno zdravljenje z umetno ledvico ali 
s presaditvijo ledvice.

Visok krvni tlak lahko povzroči kronično 
ledvično bolezen in jo tudi poslabšuje. 
V zgodnjem obdobju lahko s preprostim 
ukrepom, in sicer zmanjšanjem soli v hrani 
znižamo krvni tlak in tako preprečimo ne 
le morebitno ledvično bolezen pač pa tudi 
srčno-žilne zaplete, ki so najpogostejši vzrok 
smrti pri ledvičnih bolnikih. 

Aktivno sodelujte ob svetovnem dnevu 
ledvic in upoštevajte pobudo Svetovne 
zdravstvene organizacije, ki si je za leto-
šnji cilj zastavila zmanjšanje količine soli 
v hrani na 5 g dnevno. S tem ukrepom lahko 
pomembno znižamo krvni tlak in zmanj-
šamo število srčno-žilnih bolezni, med kate-
rimi je tudi ledvična bolezen. 

V pomoč pri tej odločitvi pa si preberite 
nekaj podatkov o soli in morda boste našli 
med njimi tudi kakšnega, ki ga še niste 
poznali, a vam bo koristil pri vaši odločitvi.
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Škodljivost soli
Znanost v medicini je ugotovila, da veliko soli 
v hrani lahko poveča tveganje za srčno-žilne 
bolezni. Zvišuje krvni tlak, ki je nevaren dejavnik 
tveganja za nastanek možganske kapi, srčnega 
infarkta, srčnega popuščanja, za razvoj ateroskle-
roze in bolezni ledvic. To so potrdile raziskave, 
s katerimi so ugotovili povezavo količine soli  
z zvišanjem krvnega tlaka. 

Visok krvni tlak pogosto imenujejo tihi ubi-
jalec, saj bolniki v začetnih letih bolezni, ki se 
lahko pojavi že kmalu po 20. letu, nimajo zna-
menj bolezni in se ne zavedajo, da imajo nevarno 
bolezen. Bolniki z zvišanim krvnim tlakom imajo 
v primerjavi z bolniki z normalnim krvnim tlakom 
3-krat več možnosti, da se jim razvije srčna bole-
zen ali da utrpijo možgansko ali srčno kap. Verjet-
nost, da bodo umrli zaradi srčno-žilnih bolezni 
je dvakrat večja. Nezdravljeni krvni tlak povzroči 
tudi okvaro ledvic in oči. Z zmanjšanjem količine 
soli v prehrani lahko znižamo krvni tlak. Še pose-
bej takrat, ko je omejen vnos soli del zdrave pre-
hrane, bogate predvsem s sadjem in zelenjavo. 
Pri zmanjšani količini soli je tudi delovanje zdravil 
za znižanje krvnega tlaka učinkovitejše. 

Priporočena dnevna količina soli
Ocenjena dnevna poraba soli povprečnega pre-
bivalca Slovenije znaša od 15 do 25 g. Po zadnjih 
priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije 
je priporočljiv dnevni vnos soli 5 g (čajna žlička). 
To priporočilo je osnovano na raziskavah, ki so 
ugotovile povezavo med količino soli in visokim 
krvnim tlakom. Največje znižanje krvnega tlaka 
dosežemo, če omejimo sol na 6 g dnevno, jemo 
uravnoteženo hrano z veliko sadja in zelenjave, 

zmanjšamo količino maščob živalskega izvora, 
omejimo pitje kave (na največ tri skodelice 
dnevno) in alkohola (moški do 3 dl vina, ženske 
do 1,5 dl) in se gibamo v okviru sodobnih pripo-
ročil (na primer najmanj 30 minut redne hoje). 
Z navedeno prehrano lahko zmanjšamo zgornji 
(sistolični) krvni tlak za 5, spodnji (diastolični) pa 
za skoraj 3 mmHg, s kombinacijo diete in zmanj-
šanim vnosom soli pa lahko dosežemo še večje 
znižanje krvnega tlaka. 

Skrita sol
Kadar se pogovarjamo o omejitvi soli v prehrani, 
večina ljudi misli na sol, ki jo dodamo hrani pri 
kuhanju ali celo dodajamo v že kuhano hrano 
pri mizi. Za pravilno uporabo soli moramo upo-
števati sol, ki je ne vidimo, torej »skrito sol«, ki jo 
živila vsebujejo že po naravni poti in dodano sol 
v pripravljenih proizvodih. Vedeti moramo, da tri 
četrtine priporočljive količine soli dobimo z že 
pripravljenimi živili. Na primer z vlakninami, ki jih 
jemo ob zajtrku, juhah, omakah, piškotih, kruhu in 
mesnimi izdelki, čeprav se sicer hranimo z doma 
pripravljeno hrano in ne z »malicami« v lokalih. 

Pri navodili o prehrani z manj soli večina ljudi 
meni, da ne jedo preveč slane hrane, in najpo-
gostejši odgovori so »pri nas doma ne solimo« 
ali »saj nikoli ne dosolim hrane« … Za učinkovito 
zmanjšanje količine soli v dnevni prehrani je zato 
pomembno vedenje, da hrana vsebuje sol že 
pred kuhanjem. Količino soli v živilih ugotovimo 
tako, da že pred nakupom natančno preberemo 

Čutnice se hitro 
odvadijo soli

Tekst:
Prof. dr. Staša 
Kaplan Pavlovčič, 
dr. med.

V svoji večtisočle-
tni zgodovini se je 
sol izkazala tako s 
koristnimi kot tudi 
škodljivimi učinki. 
Kot zdravilo so jo 
uporabljali na raz-
lične načine; najpo-
gosteje so jo pili ali 
nanašali lokalno na 
različne dele telesa. 
Najstarejše zapise 
receptov s soljo za 
zdravljenje okuže-
nih ran in pripravo 
napitkov za zdrav-
ljenje zaprtosti so 
našli zapisane na 
papirusu že v sta-
rem Egiptu. V sred-
njem veku je znana 
šola v Salernu izdala 
priročnik z naslo-
vom »Umetnost, 
kako ostati zdrav«, 
ki je priporočal upo-
rabo soli v kruhu 
in hrani, obenem 
pa prvič tudi jasno 
opozoril na škodlji-
vost uživanja preti-
rane količine soli.

Ledvice
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podatke o količini soli v živilu. Točno količino soli 
je pri nas težko ugotovili, saj na številnih hranilih 
ni podatkov o količini soli, še posebno pri tistih 
proizvodih, ki vsebujejo veliko soli. 

Kako ugotoviti, koliko soli je v živilu?
Kemijsko je sol natrijev klorid (NaCl). Za naše 
zdravje je škodljiv natrij, ki je sestavina soli. Med 
podatki na ovitku hranila je navedena količina 
natrija ali soli. 

Kadar je navedena samo količina natrija, izra-
čunamo količino soli tako, da pomnožimo koli-
čino natrija z 2,5.

Primer: Iz podatkov na pločevinki, v kateri je 
omaka za testenine, preberemo, da 100 g vse-
buje 1,2 g natrija.

Izračun: 1,2 g natrija x 2,5 je 3. 
100 g omake torej vsebuje 3 g soli, kar je že 

polovica priporočljivega dnevnega vnosa.
In sedaj ugotovimo, da če bomo pojedli 200 g 

te omake, bomo že samo z njo zaužili 6 g soli!
Kako lahko hitro ugotovimo, ali vsebuje hrana 

veliko soli? Podatke o količini soli preberemo na 
ovitku hranila ali izračunamo količino soli iz nave-
dene količina natrija.

Glede na količino soli v 100 g hranila razvrstimo 
hranila z malo, zmerno ali veliko količino soli.

Majhna količina soli: do 0,25 g soli ali 0,1g 
natrija (Na) na 100 g.

Zmerna količina soli: od 0,25 do 1,25 g soli ali 
od 0,1 do 1,25 g natrija (Na) na 100 g.

Velika količino soli: več kot 1,25 g soli ali 0,5 g 
natrija (Na) na 100 g.

Hrana, ki vsebuje veliko soli: piškoti, vlaknine, 
kuhane klobase, vroča čokolada, pizza, vnaprej 
pripravljene jedi, juhe, suhomesnati izdelki, čips, 
olive, slane prestice, slani in praženi oreški, slane 
ribe, vsa hrana v pločevinkah, sojina omaka in 
drugo. Ni potrebno, da popolnoma opustimo 
uživanje slane prehrane, priporočljivo je, da 
zmanjšamo količino soli. 

Natančno poglejmo, kolikšna je vsebnost soli 
v živilih in poskusimo izbirati med tistimi živili, ki 
vsebujejo manj soli. Izbirajmo hranila z malo soli, 
po možnosti tista brez dodane soli.

Tako kot je potrebno za zdravo življenje osvo-
jiti ustrezne navade, jih je potrebno tudi za upo-
rabo soli. 

Najprej se moramo sploh zavedati, da jemo 
preveč slano hrano. Ob opozorilu, da jedo preveč 
slano hrano, menijo ljudje celo pri šunki ali siru, 
da »jedo vedno manj slano ... ali ne tako slano…«. 
Vzrok je v tem, da se čutnice za sol hitro priva-
dijo na sol in ne zaznajo, da je hrana preslana. Na 
srečo se čutnice tudi hitro odvadijo soli in to že 
v 4 do 6 tednih — le zdržati je potrebno in potem 
hitro postane hrana preslana. 

Kako lahko kuhamo okusno 
hrano tudi z malo soli? 
Pri pripravljanju hrane uporabljajmo začimbe, 
ki si jih sami pripravimo, sveža zelišča, čebulo, 
česen, okus lahko izboljšamo tudi s kozarcem 
rdečega ali belega vina, odvisno od vrste hrane. 
Opustite vnaprej pripravljeno zelenjavno meša-
nico za izboljšanje okusa, ki vsebuje veliko soli. 
Nikoli ne dosolite hrane pri mizi. V hrani je 
ustrezna količina soli in dodajanje ni potrebno. 
Zmanjšanje soli v prehrani je le začeten korak do 
zdravega prehranjevanja. 

Letos teče tudi svetovna akcija za zmanjšanje 
soli v hrani s ciljem, da bi povsod po svetu dose-
gli zmanjšanje dnevne porabe soli od sedanjega 
povprečnega vnosa 10-15 g dnevno na 5 g, kar je 
priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije. 
Z zmanjšanim vnosom soli bi tako vplivali na 
znižanje krvnega tlaka in posledično zmanjšanje 
srčno-žilnih bolezni, ki so vodilni vzrok smrti in 
invalidnosti. 

Kdaj lahko pride do 
pomanjkanja soli (natrija)?
Pri raznovrstni prehrani pri zdravih ljudeh ne 
pride do pomanjkanja soli. 

Pri bolnikih lahko pride do pomanjkanja soli, 
kadar uživajo popolnoma nesoljeno hrano (kar 
ni potrebno) in se zdravijo z zdravili, ki povečajo 
izločanje soli s sečem (na primer nekatera zdra-
vila za odvajanje vode — diuretiki). 

Priporočljivo količino dnevne soli določi zdrav-
nik glede na stanje bolnika, bolezen in zdravila, 
ki jih prejema. 

In za konec
Zmanjšana količina soli, opustitev alkohola in 
zdrava prehrana vplivajo tudi na lepši videz. To 
je vse bolj očitno, ko se bližajo srednja leta, saj 
vezivo postaja bolj ohlapno, pri uživanju hrane 
z več soli pa se nabira več tekočine, kar se kaže 
z blago jutranjo nabreklostjo okrog oči, ki mine 
preko dneva. 

V Sloveniji je točna navedba o količini soli na 
živilih prej izjema kot pravilo, kar bo potrebno 
spremeniti z aktivno akcijo, v katero bodo vklju-
čeni tudi mediji. 


