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IZVLEČEK
Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB) je dolgotrajno vnetno obolenje črevesja. KVČB je
kronično potekajoča bolezen, katere prevalenca v otroškem in mladostniškem obdobju
narašča. Bolniki se srečujejo z različnimi težavami, kot so inkotinenca ali uhajanje blata,
utrujenost in bolečine zaradi krčev. Ko govorimo o KVČB, je prehrana ključnega pomena, saj
nezadosten vnos hranil povzroča podhranjenost. Pomembno je, da omilimo simptome, ki
nastanejo kot posledica bolezni. Glavni namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšna je
prehranska oskrba bolnikov s KVČB, kakšna je njihova kakovost življenja in sprejemanje
bolezni. Glede na cilje raziskave smo oblikovali anketni vprašalnik, ki so ga izpolnjevali
otroci, mladostniki in študenti ter zaposleni s KVČB. Anketiranci so bili člani Društva za
KVČB. V raziskavo je bilo vključenih 73 oseb, 30 moških in 43 žensk, starih med 8 in 30 let.
Rezultati raziskave so pokazali, da bolniki s KVČB pri obvladovanju bolezni in simptomov
sledijo navodilom zdravnikov. Pomemben vir informacij o bolezni in obvladovanju
simptomov dobijo od medicinskega osebja in na spletnih straneh Društva za KVČB.
Anketiranci ocenjujejo, da jih okolica dobro sprejema, otroci in mladostniki dobijo največ
podpore s strani staršev in zdravnikov. V šoli je za njihovo prehransko oskrbo dobro
poskrbljeno, pomanjkljivosti se izražajo pri prilagajanju jedilnikov za specifične individualne
potrebe otrok. Anketiranci so izpostavili pomen sodelovanja med starši in šolo, ki lahko
pomembno vpliva na ustrezno oskrbo otrok. Dobro poznavanje bolezni in obvladovanje
simptomov pomembno vpliva na kakovost življenja otrok s KVČB, zato je pomembno, da so
odgovorni za otrokovo oskrbo ustrezno seznanjeni s potrebami otroka in mu z razumevanjem
nudijo ustrezno podporo.

Ključne besede: Kronično vnetna črevesna bolezen, prehrana bolnikov, Chronova bolezen,
ulcerozni kolitis, neklasificiran oz. intermediaren kolitis, otroci, mladostniki.
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ABSTRAKT

Inflammatory bowel disease (IBD) is long term inflammation of all or part of a digestive tract.
IBD is a chronic disease and it is becoming more prevalent amongst the young and
adolescent. Patients are faced with different issues which range from incontinence to tiredness
and stomach ache due to cramps. Speaking about IBD the topic of food cannot be avoided due
to the fact that inadequate nutrient intake can cause malnutrition. It is important that the
symptoms which are a consequence of the disease are eased. The focal point of the diploma
was to identify the quality of provision of nutrition to patients with IBD and look at the
quality of their lives and how they are accepting their disease. A questionnaire was developed
for the purpose of the research which was to be completed by children, adolescents, students
and adults suffering from IBD. All respondents were members of IBD Slovenia Society. An
empirical study included 73 people, 30 men and 43 women aged 8 to 30. Results of the
research showed that patients with IBD are following doctor's instructions in order to cope
with the disease successfully. Important sources of information in order to live with the
disease comfortably are medical staff and the IBD Slovenia Society website. Respondents
evaluated that their environment is accepting of their disease and children and youngsters get
the most support from their families and doctors. According to research schools are providing
a sufficient diet, however, weaknesses were identified where schools could not provide
specific dietary requirements for children. Respondents highlighted the importance of
cooperation between parents and schools, both of which can play a significant role in
providing proper care of children. Good knowledge of the disease and control of the disease’s
symptoms majorly affect the quality of children’s lives, therefore it is important that those
responsible for children's care are aware of their needs so they can provide them the most
appropriate support.

Key words: Inflammatory bowel disease, IBD, nutrition, food, Crohn's disease, ulcerative
colitis, children, adolescents.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
KVČB

Kronično vnetna črevesna bolezen angl.

UC

Ulcerozni kolitis angl.

CB

Chronova bolezen angl.

IK

Intermediarni kolitis

KTS

Kortikosteroidi

NSAR

Nesteroidni protivnetni antirevmatiki

CRP

C-reaktivni protein

SR

Sedimentation rate angl.

TNF

Tumor nekrotizirajoči faktor

5-ASA

Aminosaliciati

AK

Aminokisline

MRE

Magnetno resonančna enterografija

UZ

Ultrazvok

OH

Ogljikovi hidrati

B

Beljakovine

M

Maščobe

MK

Maščobne kisline

ITM

Indeks telesne mase angl.

FOS

Fruktooligosaharidi

GOS

Galaktooligosaharidi

GBF

Izvleček ječmenovega slada

IgA

Imunoglobulina A
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1. UVOD
Kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB) so bolezni še ne povsem pojasnjenega izvora, za
katere je značilen nenormalen imunski odziv v črevesju. Posledica odziva je kronično vnetje
črevesja. Danes znanstveniki menijo, da bolezni nastanejo zaradi imunskega odziva na
dejavnike v črevesnem okolju, kot so črevesna mikrobiota in sestavine hrane pri
posameznikih z genetskim nagnjenjem. Značilno za te bolezni je tudi to, da potekajo v obliki
poslabšanj in izboljšanj (eksacerbacij in remisij). Poznamo tri oblike KVČB: ulcerozni kolitis,
Crohnova bolezen in neopredeljeni kolitis. Poleg črevesja so pri teh bolezni lahko prizadeti
tudi drugi organi, na primer koža, sklepi, jetra, ledvica… (Hyams, 2007).
Če se bolniki dobro poučijo o svoji bolezni, bodo bolje sodelovali pri zdravljenju in tako
zagotovili, da tudi sami delajo vse, kar je v njihovi moči, za boj proti tej bolezni, da bodo
lahko imeli življenje, kakršno si želijo kljub bolezni.
Kljub temu da je KVČB težka kronična bolezen, je pomembno, da bolniki ob zdravljenju
živijo običajno, aktivno življenje. Z namenom izboljšanja kakovosti življenja bolnikov s
KVČB je bilo leta 2004 ustanovljeno Društvo za otroke in mladostnike s KVČB Maribor, s
sedežem na Kliničnem oddelku za pediatrijo SB Maribor (Društvo za KVČB, 2015).
Društvo je nacionalno društvo in vključuje tako odrasle osebe, kakor tudi otroke in
mladostnike s KVČB. Od oktobra leta 2007 ima društvo status invalidske organizacije, saj je
v društvu več kot 30 % invalidov (Društvo za KVČB, 2015).
KVČB je čedalje bolj razširjena ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu.
V ZDA in v zahodni Evropi je na 100.000 prebivalcev 80-120 obolelih za ulceroznim
kolitisom (UK) (razširjenost), medtem ko je letna obolevnost 10 oseb na 100.000 prebivalcev
(pojavnost). Crohnova bolezen (CB) se pojavlja nekoliko redkeje kot UK, se je pa njena
pogostnost v zadnjih 20 letih povečala za 2- do 3-krat.
V Sloveniji je pojavnost UK 5/100.000, CB pa 3,6/100.000. Bolezni se pojavljata pogosteje
pri belcih, najpogosteje pri Židih (Kocjančič, Mravlje, 2005).
Ko govorimo o KVČB, je prehrana ključnega pomena, saj nezadosten vnos hranil povzroča
podhranjenost. Hrana, ki bi lahko ozdravila to bolezen, ne obstaja. Posamezna živila tudi ne
povzročajo bolezni. Z izborom ustreznih živil lahko bolniki omilijo simptome, ki nastanejo
kot posledica bolezni.
Pomembno je, da bolnik iz prehrane izloči tista živila, ki njegove simptome poslabšajo
(napenjanje, slabost, krči, driska). Pri tej bolezni so posledice vnetja slab vnos hranil, njihova
1
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izguba, povečana potreba po hranilih, moteno pa je tudi vsrkavanje hranil skozi črevo.
Morebitna operacija še dodatno zmanjša absorpcijo hranil. Vse to pa povzroči izgubo telesne
teže in kasneje podhranjenost. V akutni fazi KVČB kar 75 % bolnikov izgubi telesno težo.
Zaradi podhranjenosti se zmanjšajo maščobne rezerve in mišična masa, imunski sistem se
oslabi; pri otrocih je posledica zaostalost v rasti. Zaradi podhranjenosti tudi zdravljenje traja
dalj časa, kar velja tudi za okrevanje po operaciji. Posledice so prav tako težave s kostmi,
pomanjkanje vitaminov (D in B12) in elektrolitov, slabše se celijo tudi rane.
Prehrana pri KVČB ima trojno vlogo: način prehranjevanja kot dejavnik tveganja za razvoj
bolezni, vlogo pri zdravljenju nedohranjenosti, ki je pogosta pri bolnikih s KVČB, in
prehransko zdravljenje bolezni samih tj. možnosti zmanjšanja vnetnega dogajanja v črevesu s
prehranskimi ukrepi.
Namen diplomskega dela je ugotoviti, s kakšnimi težavami se pri obvladovanju bolezni
srečujejo bolniki s KVČB, kakšna je prehranska oskrba otrok s KVČB v šoli in na kakšne
načine si pri obvladovanju bolezni pomagajo bolniki sami.

2
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2. TEORETIČNI DEL
2.1.

Kronično vnetne črevesne bolezni

KVČB so bolezni, ki nas spremljajo vse življenje in so nenalezljive. Imajo različne simptome
in na podlagi teh ločimo več vrst bolezni. Najpogostejši pa sta CB in UK. Med seboj sta si
precej podobni, pri obeh bolnik trpi zaradi kroničnega vnetja črevesja, vendar se razlikujeta
po delu okužbe.
Pri nekaterih bolnikih (10 do 15 %) klinično ali histološko zdravniki ne morejo natančno
opredeliti oblike KVČB, zato govorimo o neklasificiranem oziroma intermediarnem kolitisu
(IK). Za bolezen je značilen kroničen, nenavadno doživljenjski potek z značilnimi zagoni in
vmesnimi remisijami (Kocjančič in Mravlje, 2005).
Danes znanstveniki menijo, da bolezni nastanejo zaradi imunskega odziva na dejavnike v
črevesnem okolju, kot so črevesna mikrobiota in sestavine hrane pri posameznikih z
genetskim nagnjenjem.
Potek KVČB je nepredvidljiv in se razlikuje od osebe do osebe. Za KVČB so značilni pogosti
kronično ponavljajoči se zagoni bolezni, ki se kažejo kot driska, rektalne krvavitve, slaba
prehranjenost in bolečine v trebuhu. Med zagoni so različno dolga obdobja remisije
(odsotnost bolezenskih znakov); lahko tudi 10 let ali več. Pri UK je obolelo samo debelo
črevo, medtem ko se pri CB lahko pojavijo spremembe po celotnem prebavnem traktu, od ust
do anusa. Pri obeh boleznih imajo bolniki večinoma le črevesne težave. Ker gre za imunsko
pogojeno bolezen, ki prizadene celotno telo, imajo lahko bolniki tudi izven črevesne znake
bolezni (Cho, 2008).
Poleg črevesja so pri teh bolezni lahko prizadeti tudi drugi organi, na primer koža, sklepi,
jetra, ledvica.
KVČB se lahko pojavijo v kateri koli starosti, najpogosteje pa v drugem in tretjem desetletju
življenja. Značilno je, da se njihova pogostnost v različnih delih sveta zelo razlikuje. Pogoste
so v razvitih delih sveta (Evropa, ZDA), medtem ko so v deželah v razvoju redke (Hyams,
2007).
KVČB se pojavlja pogosteje pri belcih. UK je pri ženskah nekoliko pogostejši, medtem ko pri
CB oba spola obolevata približno enako pogosto (Kocjančič, Mravlje, 2005).
Po zadnjih podatkih je najvišja prevalenca KVČB v Evropi, in sicer prevalenca pri bolnikih z
UK znaša 505/100.000 prebivalcev, s CB pa 322/100.000 prebivalcev. Letna incidenca CB v
3
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Evropi znaša 12,7/100.000 prebivalcev in UK 24,3/100.000 prebivalcev Bolezen se
enakomerno pojavlja med obema spoloma (Molodecky, 2012).
Čeprav vzroki za nastanek KVČB niso povsem jasni, se zdi, da na razvoj obeh bolezni
vplivajo okoljski, genetski in imunološki dejavniki (Danese, 2004). Vzrok pripisujejo
nenormalnim imunskim odzivom obrambnega sistema, zaradi česar pride do prekomernega
vnetja v sluznici črevesja (Hanauer, 2006).
Tudi prehrana ima pri KVČB trojno vlogo. Prva vloga je način prehrane kot dejavnik tveganja
za razvoj bolezni, drugo vlogo prehrane pri zdravljenju nedohranjenosti, ki je pogosta pri
bolnikih s KVČB, in tretjo vlogo kot prehransko zdravljenje bolezni samih tj. možnosti
zmanjšanja vnetnega dogajanja v črevesu s prehranskimi ukrepi.
Vnetje je posledica aktivacije imunskega sistema v sluznici prebavil. Ključni dejavnik za
nastanek KVČB je najverjetneje nenormalni črevesni imunski odziv na običajno nepatogeno
črevesno mikrobioto pri posameznikih, ki imajo določeno genetsko nagnjenost na tak odziv
(Sartor, 2004).
V otroškem in adolescentnem obdobju zboli 25 % do 30 % vseh bolnikov s CB in okrog 20 %
bolnikov z UK. V zadnjem času je bilo ocenjeno, da KVČB prizadenejo približno milijon
ljudi v Severni Ameriki (Sawaczenko,2001).
Čeprav imajo vse tri oblike KVČB veliko skupnih značilnosti, pa se tudi razlikujejo med
seboj.

2.1.1. Ulcerozni kolitis
Za UK je značilen kroničen, doživljenjski potek z različno pogostimi zagoni (relapsi) in
vmesnimi različno dolgimi obdobji mirovanja (remisije). Remisije so lahko dolge tudi po več
let. Pri nekaterih bolnikih se bolezen pojavi le enkrat v življenju. Pri 10 do 15 % pa
zdravnikom nikoli ne uspe doseči popolne remisije. Za UK je značilno, da je prizadeto le
široko črevo-kolon in da se vnetje neprekinjeno širi od zadnjične odprtine navzgor, zato lahko
prizadene celotno debelo črevo. Drugi deli prebavil niso nikoli vneti. Značilen je pojav razjedulkusov. Ime bolezni je sestavljeno iz ulkus, kar pomeni rana, čir in kolitisa (= vnetje
debelega črevesa) (Kocjančič in Mravlje, 2005).
Vnetje povzroči lokalno otekanje sluznice in kasneje nastanek razjed, ki so pogosto vzrok za
krvavitve. Bolezen razdelimo po določenih kriterijih, in sicer glede na mesto (lokacijo) vnetja
UK. UK delimo na:
4
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proktitis (vnetje v končnem delu črevesja),



levostranski kolitis in



razširjeni kolitis (vnetje sega preko vraničnega zavoja črevesja).

Slika 1: Razširjen kolitis (celotno debelo črevo) (prilagojeno po Ordas, 2012)
Najhujši zaplet UK je pojav tako imenovanega toksičnega megakolona, za katerega je
značilno hudo vneto razširjeno in slabo gibljivo široko črevo. Pride lahko do predrtja črevesa
(perforacije) in do prehoda črevesnih bakterij v krvni obtok (sepse) in v trebušno votlino
(peritonitisa). Pri bolnikih, pri katerih bolezen traja že več kot deset let, se pomembno
pogosteje razvije rak širokega črevesa. V sklopu bolezni se lahko pojavijo tudi izven črevesne
težave, ki so zelo raznovrstne in so hkrati lahko tudi prvi znak bolezni. Bolniki pogosto
navajajo težave s sklepi in hrbtenico, ki so posledica vnetja (sakroiliitis, enteropatski artritis,
ankilozirajoči spondilitis). Spremembe na koži se pogosto pojavljajo ob samem zagonu
bolezni, najpogosteje vidimo rdeče in boleče podkožne vozliče na goleni (nodozni eritem) ter
globoke razjede kože (pioderma gangrenozum). Pogosta so vnetja ustne sluznice (stomatitis)
ali razjede v ustnih kotih (ragade). Nekateri bolniki imajo težave z očmi. Imajo lahko le vnetje
očesne veznice, možno pa je tudi hudo vnetje beločnice in žilnice, ki lahko vodi do slepote
(uveitis). Pri bolnikih z UK je pogostejša posebna oblika vnetja žolčnih odov, ki ga
imenujemo primarni sklerozirajoči holangitis. Pogoste so tudi motnje strjevanja krvi, zaradi
katerih lahko nastanejo krvni strdki v žilah (tromboza). Kadar se bolezen pojavi v otroštvu,
pride do zaostanka v rasti in spolnem dozorevanju.s prizadetostjo kože, sklepov, oči, jeter in
ledvic, vendar so te manj pogoste kot pri Crohnovi bolezni. Najpogostejši simptomi bolezni
5
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so: krvava driska, bolečine v trebuhu, pogosto pa tudi sistemska prizadetost s slabim
počutjem, utrujenostjo, povišano telesno temperaturo, hujšanjem in pri otrocih tudi motnjami
rasti (Ordas, 2012).
Glede na aktivnost bolezni jo razdelimo na blago, zmerno in težko obliko ter remisijo
(mirovanje). Razširjenost vnetja in aktivnost bolezni pomembno vplivata na prognozo
(napoved poteka) bolezni in način zdravljenja. Aktivnost bolezni opredelimo glede na
posamezne pokazatelje, kot so pogostost odvajanja, prisotnost krvi v blatu, telesna
temperatura ter laboratorijski parametri (CRP, sedimentacija (SR), hemoglobin). V vsakem
obdobju je približno polovica vseh bolnikov v remisiji. Aktivnost bolezni v prvih dveh letih
po diagnozi pogosto kaže tudi na aktivnost v naslednjih petih letih (Mamula, 2013).

Slika 2: Aktivnost UK, endoskopska ocena, A - normalna široko črevo (mirovanje,
remisija), B - blaga oblika UK, C - zmerna oblika UK in D - težka oz. huda oblika UK
(razjeda) (Vir: Ordas, 2012 )
Razširjenost UK se je med letoma 1940 in 1980 drastično povečala. Novejši podatki kažejo,
da se je pojavnost v številnih razvitih državah v zadnjih letih umirila. Po drugi strani pa se je
v istem času v državah, kjer je bila razvitost bolezni nizka, ta povečala (npr. države v razvoju
in razvite države v Aziji, denimo na Japonskem in v Koreji umirila (Bayles 2011).

2.1.2. Crohnova bolezen
CB, za razliko od UK, lahko prizadene kateri koli del prebavil od ust do zadnjika. Bolezen je
leta 1932 skupaj s sodelavci definiral ameriški gastroenterolog Burrill Bernard Crohn, po
katerem je bolezen dobila tudi ime. CB ali regionalni enteritis se najpogosteje pojavlja na
6
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končnem delu tankega črevesa (terminalni ileum), pojavlja pa se tudi na debelem črevesu,
najprej v zadnjiku in na koži, ki ga obkroža, sicer pa lahko bolezen zajema celotno področje
prebavnega trakta, torej od ust do zadnjika. Značilne so tako imenovane spremembe na
preskok, kar pomeni, da se bolni in zdravi deli črevesa izmenjujejo. Vnetje zajame vso
debelino črevesne stene, zato so pogosti zapleti zožitve črevesa (stenoze) in bolezenske
povezave med posameznimi priležnimi črevesnimi vijugami, črevesom in drugimi votlimi
organi, na primer: mehurjem, maternico ali črevesom in kožo (fistule). Najpogostejši
simptomi in znaki CB so bolečina v trebuhu, krči in dalj časa trajajoča driska, ki je lahko tudi
krvava, če je prizadeto debelo črevo. Najpogosteje čutijo bolniki bolečino v desnem spodnjem
kvadrantu trebuha, zato jih ponavadi operirajo zaradi suma na vnetje slepiča. Kadar je
prizadeto le tanko črevo, je vodilni znak lahko le hujšanje in slabokrvnost. Vnetne spremembe
v zgornjih prebavilih (požiralnik, želodec, dvanajstnik) so lahko klinično neme, torej ne
povzročajo hujših težav. Lahko pa bolniki navajajo težko požiranje, bolečine v žlički, slabost
in bruhanje. Včasih se bolezen začne le z lokalnimi zapleti v obliki fisur (razpoke v sluznici
zadnjične odprtine), fistul in ognojkov (abscesov). Najbolj neprijetne so fistule ob zadnjiku, ki
jih pogosto spremljajo bolečine in povišana telesna temperatura zaradi ognojka. Tudi bolniki s
CB imajo lahko izven črevesne simptome in znake. Pogosto so prvi znak razjede ali afte v
ustih, pogostejša je tudi osteoporoza. Zaradi vnetja, motenega vsrkanja železa iz tankega
črevesja (malabsorpcija) in ponavljajočih se krvavitev je pogosto prisotna tudi slabokrvnost
(anemija). Pojav CB v otroštvu še bolj kot UK povzroča zaostanek v rasti in motnjo v
spolnem dozorevanju (Mamula, 2013).
Pri približno 20 % bolnikov je bolezen stalno aktivna, ravno toliko bolnikov ima blag potek z
neizrazitimi težavami. Možno je, da ima bolnik en sam zagon in potem leta in leta živi brez
težav. Zagoni bolezni se lahko stopnjujejo v teži in tudi v pogostosti. Bolezen ima lahko zelo
različne obraze.
Za diagnosticiranje uporabljajo gastroskopijo, kolonoskopijo in scintigrafijo z označenimi
levkociti.
Tudi pri CB aktivnost bolezni opredeljujemo z določenimi kazalci, kot so pogostost
odvajanja, prisotnost krvi v blatu, telesna temperatura ter nekaterimi laboratorijskimi
parametri (CRP, SR, hemoglobin). Še bolj kot pri UK aktivnost bolezni v prvih dveh letih po
diagnozi pogosto kaže tudi na aktivnost v naslednjih petih letih saj lahko pričakujemo, da bo
tudi kasnejši potek bolezni hujši, če se bolezen prične v zgodnji mladosti in ima že v začetku
hud potek.
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Glede na prevladujoči potek ločimo tri tipe bolezni: vnetni (prevladuje vnetje), stenozantni
(nastaja zapora črevesja) ali penetrantni (pojavljajo se fistule med črevesjem in sosednjimi
organi ali kožo). Ob hujšem poteku in s trajanjem bolezni lahko ena oblika prehaja oz. se
zaplete s prehodom v drugo obliko.
Nekateri zapleti so življenjsko nevarni, druge je mogoče obvladati z načrtovanim
zdravljenjem, ki ga predpiše gastroenterolog.
Med potekom CB se lahko pojavijo naslednji resni zapleti:
Obstrukcija (zapora): Zaporo povzroči vnetna oteklina (zadebelitev) in/ali zabrazgotinjenje
črevesne stene, ki zmanjša pretok črevesne vsebine skozi črevo. Bolnik ima lahko boleče krče
ali bruha, ker črevesna vsebina ne more mimo zapore. Bolnike z zaporo običajno sprejmejo v
bolnišnico in jim dajejo v žilo tekočine, soli za nadomeščanje izgubljene tekočine in
elektrolitov. Pogosto je potrebna operacija.
Fistula: Pri CB nastanejo včasih nenormalne zveze v obliki kanalov skozi črevesno steno do
sosednjih predelov, na primer kože, mehurja, nožnice, črevesa in predela ob zadnjiku. Te
tvorbe imenujemo fistule. Včasih jih je potrebno tudi kirurško zdraviti.
Abscesi (ognojki): Absces je omejeno področje gnojne vsebine, ki boleče pritiska na sosednja
tkiva. Fistula, ki sega v trebušno votlino, lahko povzroči okužbo in nastanek abscesa. Abscesi
lahko nastanejo tudi v medeničnih tkivih ali presredku, če fistula nima drenaže. Abscese
gastroenterolog včasih le s težavo odkrije. Ko odkrije njihovo mesto, je potrebno gnoj
odstraniti. Za to je včasih potreben kirurški poseg. Bolnikom običajno predpišejo antibiotike,
ki zdravijo in zmanjšajo nevarnost širjenja okužbe.
Krvavitev: Redko lahko razjeda poškoduje steno arterije, kar lahko povzroči življenjsko
nevarno krvavitev, ki jo zdravijo s transfuzijo krvi. Včasih je nujen kirurški poseg.
Prosto predrtje: Zaradi predrtja črevesne stene prehaja črevesna vsebina v trebušno votlino.
Znaki predrtja so nenadna in huda trebušna bolečina, močna občutljivost trebuha na dotik,
lahko šokovno stanje. Okužbo, ki jo povzroči predrtje, imenujemo peritonitis (vnetje
potrebušnice). Potreben je nujni kirurški poseg, pri katerem odprtino zaprejo, trebušno votlino
očistijo in s tem preprečijo širjenje okužbe.
Bolniki s CB imajo lahko tudi kronične ali dolgotrajne zaplete, pri katerih je včasih potrebno
dolgotrajno zdravljenje:
Anemija (slabokrvnost) je obolenje, za katero je značilno pomanjkanje rdečih krvničk. Pri CB
je anemija lahko posledica kronične izgube krvi, zavore delovanja kostnega mozga ali slabega
vsrkavanja železa in folne kisline, ki imata pomembno vlogo pri nastajanju rdečih krvničk.
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Anemijo lahko poslabšajo nekatera zdravila, na primer sulfasalazin. Gastroenterologi pri
anemiji pogosto predpišejo pripravke železa in priporočajo z železom bogato prehrano.
Podhranjenost: O podhranjenosti govorimo, kadar telo ne prejme dovolj hranil za ustrezno
rast in razvoj. Izguba beljakovin, izguba mišične mase zaradi jemanja steroidov, slaba
prehrana in pri nekaterih bolnikih slabo vsrkavanje hranil povzročijo hujšanje ter
podhranjenost. Gastroenterologi pogosto predpišejo prehranska dopolnila, da bi preprečili
zaplete, ki so posledica pomanjkanja vitaminov, mineralov ter drugih makro in mikro hranil
(The national Institute of health, 2015).

2.1.3. Intermediarni oziroma neopredeljen kolitis
Tako poimenujemo tiste oblike KVČB, ki jih zaradi mešanice značilnosti UK in CB ne
moremo opredeliti v eno ali drugo obliko. Takšno bolezen ima približno 10-15 % bolnikov
(Hyams, 2007). Za bolnike z IK je značilno, da imajo več zapletov v primerjavi z bolniki UK.
Pri 80 % primerov z IK se pravilna diagnoza določi v nekaj letih. V večini primerov je IK
UK, za sprejemljiv delež (10-40 %) pa se je izkazalo, da gre za CB (Guindi, 2004).
Patologi se pogosto odločijo za diagnozo IK, kadar pri analizi biopsije ne morejo zagotovo
določiti, ali gre za UK ali CB. V drugih primerih se diagnoza uporabi pri pomanjkljivem
zavedanju o nenavadnih oblikah UK, kar lahko vodi do očitnih lezij pri UK ali pa pri
nesprejetju strogih kriterijev za CB, kot je granulomatozno vnetje, globoke razjede in
podobno (Odze, 2003). Montrealska delovna skupina je predlagala, da se izraz IK uporablja
samo za tiste primere, kjer je bila narejena kolektomija in patologi ne morejo dokončno
potrditi diagnoze CB ali UK (Satsabgi, 2006).

2.1.4. Razlike med CB in UK
Čeprav uvrščamo obe obolenji, CB in UK, med KVČB in so zanju značilni podobni
simptomi, je med njima nekaj razlik:
1. CB lahko prizadene kateri koli del prebavne cevi, UK pa se vedno razvije le v širokem
črevesu in danki.
2. Pri UK bolezen poteka neprekinjeno, kar pomeni, da je prizadeto celotno široko črevo brez
vmesnih zdravih predelov. Pri CB so značilne tako imenovane spremembe na preskok, kar
pomeni, da se bolni in zdravi deli črevesa izmenjujejo.
9
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3. Pri približno 10-15 % bolnikov bolezni ne moremo uvrstiti ne v eno ne v drugo skupino. V
tem primeru govorimo o IK.
4. Vnetje in razjede, ki jih povzroča CB, se lahko razširijo preko črevesne stene. Črevesno
steno predrejo in povzročijo nastanek abscesa (ognojka) ali fistule (vnetne povezave v obliki
kanalčka med črevesjem in sosednjimi organi). Pri UK je vnetje omejeno le na sluznico
širokega črevesa.

2.2.

Vzroki in dejavniki tveganja za nastanek KVČB

Točnih vzrokov za nastanek bolezni ne poznamo. Vemo, da se pogosteje pojavljajo med
sorodniki. Znanstveniki so že odkrili celo vrsto genov, ki so povezani z dednim nagnjenjem
za nastanek KVČB. Vendar enake gene najdemo tudi pri veliko ljudeh, ki nikoli ne obolijo za
KVČB. Poleg tega pogostnost KVČB v vseh razvitih delih sveta naglo narašča, kar govori
napomemben vpliv dejavnikov iz okolja. Večina znanstvenikov meni, da je pri nastanku in
vzdrževanju vnetja v črevesu ključen nenormalen odziv črevesnega imunskega sistema na
črevesne mikroorganizme (Florkis, 2013).
Kljub trudu da bi odkrili morebitne mikrobne povzročitelje teh bolezni, se zdi, da bolezni ne
povzroča neka določena bakterija ali virus. Mnogi povezujejo porast pogostnosti KVČB, kot
tudi porast drugih bolezni, ki jih povezujejo z nenormalnim imunskim odzivom, kot so
alergije in avtoimunske bolezni, s spremembami v prehrani, pretirano rabo zdravil, razkužil in
drugih kemikalij v vsakdanjem življenju, kar vse vpliva tudi na tako imenovano črevesno
mikrofloro (črevesne bakterije). To sproži vnetno reakcijo in okvaro črevesne stene, saj se ob
vnetju izločajo razne škodljive snovi, ki naj bi uničile napadene bakterije, a hkrati
poškodujejo tudi črevesno steno (Florkis, 2013).
Možno je, da tudi dolgotrajen negativni stres povzroči spremembe imunskega sistema in
pripomore k nastanku in razvoju bolezni, bolj verjetno pa je, da stres pripomore k slabšemu
poteku bolezni, ko je ta že prisotna.
Hipoteza pravi, da lahko izpostavljenost nehigienskim pogojem pripomore k razvoju
sluzničnega imunskega sistema, ki preprečuje nenormalne črevesne imunske odzive
(Shanahan, 2000). Pri tem zlasti poudarjajo pomen različnih mikrobnih populacij in
posledično različne črevesne mikrobiote, uporabe zdravil, predvsem antibiotikov in različnih
načinov prehranjevanja. Pomemben dejavnik tveganja za KVČB je tudi kajenje (Danese,
2004).
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Preglednica 1: Okoljskih dejavnikov tveganja za nastanek KVČB (prirejeno po Florkis,
2013)
OKOLJSKI DEJAVNIKI TVEGANJA
KAJENJE
Trenutni kadilci

HIGIENA

MIKROORGANIZMI

ZAJEDALCI
URBANO BIVALNO
OKOLJE
ZDRAVILA

ODSTRANITEV SLEPIČA
PREHRANA

CB
Močna
pozitivna
Bivši kadilci
Močna
pozitivna
Nekadilci
Negativna
Velika družina (veliko sorodnikov)
Vprašljivi
negativni
Kmetija v otroštvu
Vprašljivi
negativni
Helicobacter pylori
Negativna
Myobacterium
avium
spp Pozitiven
paratuberculosis
Dysbiosis
Pozitiven
Gliste
Negativna
Vprašljiva
pozitivna
Nesteroidna protivnetna zdravila
Pozitiven
Peroralne kontracepcijske tablete
Pozitiven
Izotretinoin
Vprašljiva
pozitivna
Antibiotiki
Vprašljiva
pozitivna
Ni povezan
Sadje in zelenjava
Vprašljivi
negativni
Debelost
Vprašljiva
pozitivna
Sladkorja / sladila
Vprašljiva
pozitivna
Živalske beljakovine
Ni raziskano
Vprašljivi
negativni
Vprašljivi
negativni
Pozitiven

Vlaknine
Dojenje
BIVANJE NA SEVERU
ONESNAŽENOST
ZUNANJEGA ZRAKA

STRES

Žveplov dioksid

Nepovezana
vprašanja
Dušikov dioksid pri otrocih
Vprašljiva
pozitivna
Dušikov dioksid pri odraslih srednjih Vprašljivi
let
negativni
Vprašljiva
pozitivna
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UK
Močna
pozitivna
Močna
pozitivna
Pozitiven
Vprašljivi
negativni
Vprašljivi
negativni
Negativna
Ni raziskano
Ni raziskano
Negativna
Vprašljiva
pozitivna
Pozitiven
Pozitiven
Vprašljiva
pozitivna
Vprašljiva
pozitivna
Negativna
Vprašljivi
negativni
Vprašljiva
pozitivna
Vprašljiva
pozitivna
Vprašljiva
pozitivna
Vprašljivi
negativni
Vprašljivi
negativni
Pozitiven
Vprašljiva
pozitivna
Nepovezana
vprašanja
Nepovezana
vprašanja
Vprašljiva
pozitivna

Saje, T. Prehrana otrok pri kronično vnetni črevesni bolezni.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015.

2.2.1. Okoljski dejavniki
KVČB so razširjene predvsem v bolj razvitih ali "zahodnih" državah, kot so ZDA in Evropa,
medtem ko so v deželah v razvoju redke (Loftus in Sandborn, 2002). Poostrena higiena in
življenjski slog v teh regijah pripomoreta k večjemu tveganju za nastanek KVČB. Zanimivo
je, da se pri ljudeh, ki izvirajo iz dežel z nizko pogostnostjo KVČB, če se preselijo v dežele z
visoko pogostnostjo KVČB, ta pojavlja enako pogosto pri njih kot pri domačem prebivalstvu.
Tak primer so Indijci, ki so se naselili v Veliki Britaniji in Američani afriškega porekla. To
govori v prid večjemu pomenu okoljskih kot genetskih dejavnikov.
Število bolnikov hitro narašča, zlasti bolnikov s CB. Največ teh bolnikov je v Severni Evropi
in Severni Ameriki (Kanada, ZDA, Norveška, Danska, Velika Britanija), vendar menijo, da se
je rast tukaj že umirila in število bolnikov več ne narašča tako strmo. Število bolnikov je
začelo naraščati tudi v Aziji ter Srednji in Južni Ameriki. V razvitem svetu je okrog 100-200
bolnikov na 100 000 prebivalcev (Morten, 2012).

Slika 3: Globalna pojavnost IBD po svetu (incidenca na 100.000 prebivalcev) (Vir:
Morten, 2012)
Ocenjujejo, da je v Evropi med 1,5 in dvema milijonoma oseb s KVČB, v Sloveniji pa med
4000 in 5000, torej 1 oboleli na 400 – 500 prebivalcev. Na novo oboli med 1,5 in 20,3 oseb na
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100 000 prebivalcev. Za Slovenijo ocenjujejo, da imamo približno 200 novih bolnikov letno
(Kocjančič in Mravlje, 2005).

Slika 4: Globalna pojavnost IBD v Evropi-odrasli (incidenca na 100.000 prebivalcev)
(Vir: Morten, 2012)

2.2.2. Genetski dejavniki
Znano je, da imajo genetski dejavniki določeno vlogo pri določitvi tveganja. Bolezen je
pogostejša v določenih družinah (20 – 30 % bolnikov ima tudi v družini bolnika s KVČB).
Najpogosteje zbolijo osebe med 15. in 30. letom starosti, vendar se bolezen lahko pojavi
kadarkoli v življenju, še zlasti po 50. letu. Slednje velja predvsem za UK.
Študije na dvojčkih in znotraj družin so pokazale, da lahko gensko ozadje vpliva na
nagnjenost podskupine bolnikov KVČB k razvoju te bolezni (Mathew in Lewis, 2004). Yang
in sod. so v svoji raziskavi, opravljeni med Židi in nežidovskim prebivalstvom, ugotovili
visoko pojavnost obeh oblik KVČB med družinskimi člani (Yang, 2001). Neposredni
sorodniki bolnika s CB imajo celo 13-krat večje tveganje, da bodo tudi sami zboleli v
primerjavi s kontrolno skupino (Halme, 2006).
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Ugotovili so, da imajo genski faktorji pri enojajčnih dvojčkih večji vpliv na CB kot na UK.
Genetske značilnosti in povezava s KVČB so zapletene. Značilni so nepopolna izraznost
genov, genetska raznolikost in številni dovzetnostni genski lokusi. Raziskave se osredotočajo
na številne gene, katerih beljakovinski produkti sodelujejo v imunskem in vnetnem odgovoru
organizma ali pa so del sluznične zaščite prebavne cevi. Mednje sodijo geni za HLA
imunohistokompatibilni kompleks, tumor nekrotizirajoči faktor (TNF), antagonist interlevkin1 (IL-1) receptorja in drugi. Odkrit je bil gen, čigar polimorfizem je jasno povezan s pojavom
CB, poimenovali so ga CARD15/NOD2 (Bonen, 2003).

2.2.3. Imunološki dejavniki
Na grobo lahko bakterije normalne črevesne flore razdelimo v tri kategorije - simbionte,
bakterije, ki imajo pozitiven učinek na gostitelja, komenzalne bakterije, torej tiste, ki
gostitelju ne škodijo niti ne koristijo, in pa patobionte, ki lahko, če se preveč razmnožijo,
gostitelju tudi škodujejo.
Povezave med stanjem črevesne flore in zdravjem pri človeku so do zdaj najbolj raziskane pri
kronični vnetni črevesni bolezni. Številne raziskave kažejo, da imajo bolniki s to boleznijo
pomembno drugačno sestavo črevesne flore kot zdravi ljudje. Ne v smislu, da bi bile v
obolelih prisotne bakterije, ki jih pri zdravih ni zaznati, temveč gre za spremenjeno razmerje
med različnimi bakterijami, na primer povečanje števila patobiontov. Iz tega je mogoče
sklepati, da neravnovesje v črevesni flori lahko povzroči vnetno črevesno bolezen. Še vedno
ni dokončno dokazano, da je obolenje posledica porušenega ravnovesja črevesne flore, saj bi
bilo prav lahko tudi ravno nasprotno.
Komenzalna mikrobiota igra pomembno vlogo pri razvoju in napredovanju KVČB
(Thompson in Chagoyan, 2005), saj je splošno prepričanje, da je eden od osnovnih
dejavnikov patogeneze KVČB, povečan imunski odziv na gostitelja komenzalne mikrobiote.
Drugi imunološki dejavniki vplivajo na prepoznavanja antigena s preveliko dejavnostjo
limfocitov in provnetnih citokinov, neuspeh regulatornih limfocitov in protivnetnih citokinov
za nadzorovanje vnetja in odpornost T-celic na apoptozo (Bamias, 2005).
Zunaj črevesne zaplete, kot so artritis in dermatološke bolezni, pogosto spremljajo KVČB.
Neustrezno ali dolgotrajno aktiviranje črevesnega imunskega sistema verjetno igra
pomembno vlogo v patofiziologiji vnetja črevesne sluznice pri KVČB. Razumevanje
imunoloških funkcij v črevesju nas lahko vodi k boljšemu razumevanju napak v procesu.
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2.3.

Simptomi in znaki KVČB

Klinična slika CB in UK pri otrocih in mladostnikih je v nekaterih pogledih podobna kot pri
odraslih. Pri UK so v ospredju driska, pojav krvi v blatu, bolečine v spodnjem delu trebuha in
tenezmi (krčevite bolečine v trebuhu in občutek nujnega odvajanja blata). Pri hujših oblikah
nastopijo tudi zvišana temperatura, neješčnost, izguba teže, utrujenost. Bolezenski znaki pri
CB so odvisni predvsem od umestitve vnetja v prebavni cevi, od razširjenosti vnetja in
pridruženih zunaj črevesnih znakov. Če bolezen prizadene tanko črevo, imajo bolniki znake
malabsorbcije (moteno vsrkavanje hranilnih snovi, vitaminov in mineralov iz črevesne
svetline v kri), pojavi se driska, bolečine v trebuhu, neješčnost, izguba teže in zaostanek v
rasti in razvoju pri otrocih. Kljub temu da je večinoma najbolj prizadeto črevo, pa so lahko v
sklopu KVČB zajeti tudi drugi organi: sklepi, koža, jetra, žolčni vodi, ledvica, oči in drugi
organi. Pomembna razlika od bolezenskih znakov pri odraslih, je zaostajanje v rasti in
spolnem dozorevanju, ki je značilno za KVČB v otroškem obdobju in se lahko pojavi več
mesecev ali celo let pred pojavom drugih značilnejših znakov bolezni (Hyams, 2007).
Pri pregledu lahko s tehtanjem in meritvijo telesne višine ugotovijo, da so bolniki nižji in lažji
od zdravih vrstnikov in imajo nižji indeks telesne mase. Še posebej v pomoč je, če imajo
zdravniki na voljo tudi podatke o telesnih merah za daljše obdobje. Tako lažje ugotovijo, da je
prišlo do zastoja v rasti in pridobivanju na telesni teži. Bolniki so redko kdaj videti splošno
prizadeti, so pa koža in sluznice dostikrat bledi zaradi slabokrvnosti. Če bolezen traja že dalj
časa je zaradi hujšanja zmanjšana količina podkožnega maščevja in mišic. Trebuh je na otip
lahko občutljiv, zlasti na mestih, kjer so vneti deli črevesa. Predvsem pri CB lahko včasih v
trebuhu zatipajo valjaste oblike, kjer gre za črevesne vijuge z vnetno zadebeljeno steno.
Včasih pri bolnikih s CB najdejo na površini kože, zlasti v okolici zadnjika, majhne odprtine,
skozi katere se poceja gnoj ali celo blato. Gre za ustja fistul, ki lahko nastanejo kot zaplet CB.
Redko lahko na koži vidimo različne izpuščaje ali pa ima bolnik oteklega katerega od sklepov
(Hyams, 2007).
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2.4.

Diagnosticiranje bolezni

Diagnoza je prvi korak pri zdravljenju. Pravilna in pravočasna diagnoza je pri CB še posebno
pomembna, ker so njeni simptomi lahko podobni drugim obolenjem, ker so njene posledice
kronične in bolezen sčasoma napreduje.
Diagnostične preiskave
Za potrditev diagnoze in za izključitev drugih obolenj s podobnimi simptomi, kot so na
primer druge vnetne črevesne bolezni, infekcijski kolitis, celiakija ali sindrom razdražljivega
črevesa zdravnik opravi telesni pregled in nekatere preiskave.
Vsakega otroka, pri katerem osebni zdravnik sumi na KVČB, mora pregledati pediater –
gastroenterolog. Po priporočilih evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo,
hepatologijo in prehrano (ESPGHAN) poteka diagnostika po kriterijih, ki so bili sprejeti v
mestu Porto na Portugalskem leta 2005, zato se imenujejo »Portski kriteriji« (Hyams, 2007).
Prvo stopnjo diagnostike predstavlja natančen pogovor z večjim otrokom, ki sam najbolje
pove svoje težave, oziroma pri manjšem otroku z njegovimi starši. Sledi pregled otroka. S
pogovorom in pregledom ugotovijo vse pomembne simptome in znake bolezni. Potrebne so
laboratorijske preiskave blata in krvi ter ultrazvočni pregled trebuha. Pri otrocih s KVČB
večinoma odkrijejo slabokrvnost, t.i. kazalce vnetja (zvišano koncentracijo levkocitov v krvi,
pospešeno sedimentacijo eritrocitov, povišane koncentracije trombocitov in C-reaktivnega
proteina), določene značilne skupine protiteles (ASCA, ANCA). S temi preiskavami
poskušamo izključiti druge bolezni s podobnimi kliničnimi simptomi in znaki, kot so npr.
nekatere črevesne okužbe in prehranske alergije. Po potrebi se zdravniki odločijo tudi za
genetske preiskave (Hyams, 2007).
Druga stopnja diagnostike KVČB so endoskopske preiskave. Potrebne so endoskopske
preiskave zgornjega in spodnjega dela prebavil. Endoskopska preiskava zgornjih prebavil
vsebuje

pregled

požiralnika,

želodca

in

dvanajstnika,

kar

imenujemo

ezofagogastroduodenoskopija. Endoskopska preiskava spodnjega dela prebavil pa vsebuje
pregled širokega črevesa s končnim delom ozkega črevesa, kar imenujemo ileokolonoskopija.
Pred endoskopskimi preiskavami otrok dobi sredstvo za pomiritev v žilo (sedacijo), le redko
je preiskave potrebno opraviti v anesteziji. Endoskopska ekipa, ki jo sestavljajo zdravnikgastroenterolog ter dve ali več medicinskih sester, izvede običajno obe preiskavi istočasno.
Pri endoskopskih preiskavah zdravnik vselej s posebnimi kleščicami odvzame drobcene
koščke sluznice (biopsija) za tako imenovani patohistološki pregled. Odvzemke sluznice
16
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pregleda pod mikroskopom zdravnik patolog. Najdba značilnih mikroskopskih sprememb
pomembno vpliva na postavitev točne diagnoze bolezni. Ker z endoskopskimi inštrumenti
dosežejo le zgornje in spodnje dele prebavil, medtem ko večine ozkega črevesa ne moremo
pregledati, so za ugotavljanje bolezenskih sprememb v ozkem črevesu na voljo rentgenske
kontrastne preiskave prebavil. Po potrebi jih lahko dopolnimo z računalniško tomografijo ali
magnetnoresonančnim slikanjem prebavil. Za pregled tankega črevesa zdravnik naredi
posebno endoskopsko preiskavo, ki jo imenujemo kapsulna endoskopija. Preiskava poteka
tako, da otrok zaužije majhno kapsulo, ki vsebuje drobno kamero, s pomočjo katere dobimo
sliko sluznice prebavil bolnega otroka. Mesta najbolj intenzivnega vnetja lahko vidimo s
scintigrafijo prebavil z označenimi levkociti (Hyams, 2007).
Hudi zapleti bolezni:


toksični megakolon pri UK



obsežne krvavitve iz črevesa



nastanek stenoz (zožitev črevesa) pri CB



pojav fistul pri CB



zaostanek v rasti in spolnem razvoju otroka

Pravilna diagnoza je prvi korak k zdravljenju. Še posebej je pomembna pri kroničnih stanjih,
kot je KVČB, ki lahko sčasoma napredujejo. Soočanje s katerokoli zdravstveno težavo je
čustveno in telesno naporno, vendar bolniki morajo vedeti, da bo le pravilno postavljena
diagnoza zmanjšala njihove težave in nelagodje. Za postavitev pravilne diagnoze je včasih
potreben čas.

2.5.

Preiskave

2.5.1. Radiološke preiskave
Radiološke preiskave so pomembne dopolnilne diagnostične preiskave, ki omogočajo prikaz
obolelega dela prebavne cevi in/ali zapletov bolezni.

2.5.1.1. Radiološke preiskave zgornjih prebavil in ozkega črevesja
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Pri tej preiskavi zdravnik s pomočjo rentgenskega slikanja pregleda požiralnik, želodec,
dvanajstnik in ozko črevo s pomočjo kontrastne tekočine, ki vsebuje barij in jo bolnik spije
pred preiskavo. Rentgensko slikanje z barijevim kontrastom (irigografija in jejunoileografija).
Z barijevo irigografijo zdravnik prikaže široko črevo in danko. Pri irigografiji uporabimo
klizmo oz. klistir, s katerim napolnimo debelo črevo z barijem v obliki kredaste bele
raztopine. Na rentgenski sliki se barij prikaže belo in zdravniku omogoči podroben vpogled v
črevo ter tako odkritju morebitne razjede ali druge anomalije. Pri jejunoileografiji bolnik
popije kontrastno sredstvo. Zaradi rentgenskega sevanja omenjeni preiskavi vse bolj opuščajo
(Urlep, 2014).

2.5.1.2. Magnetno resonančna enterografija (MRE)
MRE je pregled tankega črevesja z magnetno resonanco. Magnetna resonanca je novejši
diagnostični postopek, pri katerem ne uporabljajo rentgenskih žarkov. Metoda temelji na
resonanci vodikovih ionov v močnem magnetnem polju. Telo oziroma organ, ki ga
preiskujejo med snemanjem, je v statičnem magnetnem polju, z uporabo radiofrekventnih
valov pa se oblikujejo signali, ki se ob pomoči računalniškega programa spreminjajo v sliko.
Preiskava postaja vedno pomembnejša in nadomešča rentgenske preiskave (jejunoileografijo,
CT enteroklizo) zaradi odsotnosti radiacijske obremenitve (Urlep, 2014).

2.5.1.3. Enterokliza
Enterokliza je vliv tekočine ali kontrastnega sredstva v črevo. Pri tej preiskavi zdravnik uvede
cevko skozi nos ali usta in jo vodi skozi želodec do dvanajstnika, kjer se začne ozko črevo.
Nato skozi cevko vlije tekočino, ki vsebuje barij in rentgenskim slikanjem pregleda, ali so v
ozkem črevesu nepravilnosti (Urlep, 2014).

2.5.1.4. Slikanje z računalniško tomografijo
S to izjemno natančno preiskavo z rentgenskimi žarki odkrivajo bolezenske procese v
organih, ki so prizadeti zaradi CB. Pred preiskavo bolnik popije kontrastno barvilo, ki ga
lahko dajo tudi v veno ali danko (Urlep, 2014).
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2.5.1.5. Ultrazvok (UZ)
Pri UZ z ultrazvočnimi valovi pregledajo medenične organe in organe v trebušni votlini, ne da
bi bolnika izpostavljali rentgenskemu sevanju (Urlep, 2014).

2.5.2. Druge preiskave

2.5.2.1. Preiskave blata
To je neinvazivna preiskava, s katero pregledajo vzorce blata, da bi izključili okužbo črevesa
z virusi, bakterijami, paraziti in glivami. Različne okužbe črevesja imajo lahko podobne
simptome kot KVČB. Z analizo vzorca blata zdravnik lahko izloči morebitne bakterijske,
virusne ali parazitske vzroke za drisko. Zdravnik lahko tudi preišče vzorec blata na kri, s
čimer ugotovi, ali gre za prikrito krvavitev iz črevesja. Med novejše preiskave sodi določanje
kalprotektina v blatu; s pomočjo tega izvida lahko gastroenterolog loči med KVČB in
razdražljivim črevesjem, poleg tega lahko tudi ugotovi zagon bolezni še pred pojavom težav
(Urlep, 2014).

2.5.2.2. Krvne preiskave
Gastroenterolog opravi različne krvne preiskave, s katerimi bo lahko ugotovil slabokrvnost,
vnetje, pomanjkanje elektrolitov in vitaminov (Urlep, 2014).

2.5.2.3. Preiskave seča
S preiskavo seča odkrijejo, ali so v seču bakterije, rdeče krvničke ali bele krvničke. Povečana
število bakterij in belih krvničk je lahko znak okužbe sečil, ki je lahko zaplet pri CB (Urlep,
2014).

19

Saje, T. Prehrana otrok pri kronično vnetni črevesni bolezni.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015.

2.5.3. Endoskopke preiskave
Pri teh preiskavah uporabljajo endoskop. Endoskop je ozka, gibljiva cevka z virom svetlobe
in majhno kamero, ki prenaša sliko na zaslon. Z endoskopom gastroenterolog pregleda
prebavno cev. Pri pregledu širokega črevesa uvede endoskop skozi zadnjično odprtino, pri
pregledu zgornje prebavne cevi pa skozi usta. Pomembno je, da CB in UK odkrijemo in
zdravimo čim prej, ker se na ta način lahko izognemo kasnejšim zapletom bolezni (Urlep,
2014).

2.5.3.1. Kolonoskopija in sigmoidoskopija
Ti dve preiskavi opravimo za potrditev diagnoze KVČB ali za ugotavljanje razsežnosti in
intenzivnosti vnetja črevesne sluznice. Pri obeh preiskavah gastroenterolog v anus vstavi
dolgo, upogljivo in osvetljeno cev s kamero na koncu, ki ji pravimo kolonoskop. Tako
pogleda v notranjost debelega črevesa. Na drugi strani je cev priključena na računalnik in TV
monitor, zato tovrstne preiskave omogočijo gastroenterologu, da vidi morebitna vnetja,
krvavitve ali razjede na črevesni sluznici. Med preiskavo lahko odvzame vzorec tkiva za
pregled pod mikroskopom. Za diagnozo ulceroznega kolitisa zadostuje pregled debelega
črevesja, medtem ko je pri Crohnovi bolezni potrebno pregledati tudi druge dele prebavne
cevi. Možno je, da je debelo črevo popolnoma zdravo in so spremembe le v tankem črevesju,
ki ga s kolonoskopom ne moremo pregledati (Dajčman, 2008).

2.5.3.2. Gastroskopija
Pri sumu na prizadetost zgornjih prebavil gastroenterolog naredi gastroskopijo (pregled
požiralnika, želodca in dvanajstnika).

2.5.3.3. Enteroskopija ali kapsulna endoskopija
Za pregled tankega črevesja se lahko poslužuje enteroskopije ali kapsulne endoskopije
(pregled tankega črevesja s kamero v obliki kapsule; preiskava ni možna pri zožitvah ozkega
črevesja).
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Za postavitev diagnoze KVČB so še vedno najpomembnejše endoskopske preiskave, saj
zdravniku omogočajo odvzem vzorcev za histološki pregled tkiva, ki je ključen za postavitev
pravilne diagnoze (Mrevlje, 2012).

2.6.

Zdravljenje KVČB

Danes so na voljo številna zdravila za zdravljenje UK in CB, raziskovalci pa še naprej
razvijajo nove, spodbudne načine zdravljenja. Na način zdravljenja, ki ga bo izbral
gastroenterolog, vplivajo predvsem vrsta bolezni, mesto obolenja, jakost bolezni, njeni
spremljajoči zapleti ter vaš odziv na predhodno zdravljenje. Zdravljenje UK se nekoliko
razlikuje od zdravljenja CB (Pernat, 2012).
Zdravljenje ima več pomembnih ciljev:
•

obvladovanje simptomov bolezni z zmanjšanjem vnetja

•

doseganje remisije bolezni

•

zacelitev črevesne sluznice

•

zmanjšanje ali prenehanje uporabe steroidov

•

zmanjšanje števila hospitalizacij in operacij

•

izboljšanje kvalitete življenja bolnikov

KVČB zdravijo z zdravili, z dietno prehrano in kirurško. Vrsta zdravljenja in izbira zdravil je
odvisna od tipa in teže bolezni, mesta vnetja, morebitne dodatne prizadetosti drugih organov,
splošnega stanja in starosti bolnika, pa tudi od odziva bolezni na zdravljenje, neželenih
stranskih učinkov zdravil, zapletov bolezni in ne nazadnje od bolnikovih osebnih odločitev.
Ločimo dve fazi zdravljenja: zdravljenje zagonov aktivne bolezni in vzdrževalno zdravljenje.
Cilj prvega je odpraviti bolezenske znake in simptome ter po možnosti doseči umiritev
črevesnega vnetja. Cilj vzdrževalnega zdravljenja pa je preprečiti oziroma zmanjšati možnosti
ponovnega zagona bolezni (Pernat, 2012).

2.6.1. Kortikosteroidi (KTS)
KTS se uporabljajo za zdravljenje zmernih in hudih oblik KVČB, zavirajo vnetni celoten
imunski odziv. Imajo številne stranske učinke, saj vplivajo na presnovo celega organizma. Če
jih bolniki jemljejo dlje časa, pride do večjih sprememb telesnega videza, bolniki se po navadi
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zredijo. Zavirajo tudi normalno izgradnjo kosti, ki je pri KVČB že tako pogosto motena.
Zmanjša se tudi odpornost organizma za okužbe in za druge vrste stresa. V redkih primerih
lahko KTS povzročijo tudi nastanek razjed v želodcu ali dvanajstniku.
KTS so hormoni, ki jih v telesu proizvaja nadledvična žleza. Kot zdravila za zdravljenje
KVČB se uporabljajo že skoraj 60 let. Zaradi številnih stranskih učinkov (povečanje telesne
teže, akne, rast dlak na obrazu, zvišan krvni tlak, osteoporoza, okvara kolčnega sklepa,
sladkorna bolezen, nihanje razpoloženja in psihoze, povečano tveganje za okužbe, moteno
delovanje nadledvične žleze) niso primerni za vzdrževanje remisije. Uporabljajo jih pri
zmerni do hudi obliki KVČB, pogosto so tudi zdravilo izbora za zdravljenje izven črevesnih
težav. Učinkovati začnejo v 5-10 dneh. S KTS pozdravijo vnetje črevesne sluznice v 80 %
primerov. Čeprav so KTS zelo učinkoviti pri zdravljenju aktivnega črevesnega vnetja, pa niso
uspešni pri preprečevanju ponovnega zagona vnetja (Brecelj, Orel in Sedmak, 2005).
Poznamo dve vrsti KTS za peroralno uporabo; sistemski KTS in topični KTS.
Sistemski KTS se resorbirajo v ozkem črevesu v krvni obtok in na ta način pridejo do celic
črevesa, na katere delujejo. Takšno zdravilo je metilprednizolon (Medrol).
Topični KTS pa delujejo predvsem lokalno na vnetno spremenjeno črevo. Večji del zdravila
se inaktivira že ob prvem prehodu v jetrih, zato je stranskih učinkov precej manj kot v
primeru uporabe starejših KTS. Uporabljajo se predvsem v primerih CB, če je vnetje omejeno
na zadnji del ozkega in začetni del širokega črevesa (Brecelj, Orel in Sedmak, 2005).
Možni stranski učinki KTS so:


povišan krvni pritisk,



vnetje sluznice



želodca,



prekomeren apetit,



zabuhel obraz,



akne,



povišan krvni sladkor,



motnje spanja,



spremembe v obnašanju,



otekline nog,



upočasnitev rasti,



redčenje kostnine.
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Pogostost stranskih učinkov je odvisna od velikosti odmerka in trajanja zdravljenja, zato
poskušamo KTS zdravila ukiniti v nekaj tednih (Brecelj, Orel in Sedmak, 2005).

2.6.2. Nesteroidna protivnetna zdravila (NSAR)
Zdravila, kot sta npr. sulfasalazinin in mesalazin, uporabljajo za zdravljenje vnetja in
vzdrževanje remisije pri bolnikih z UK ter blagih oblikah CB debelega črevesja. Ta zdravila
bolniki običajno jemljejo v obliki tablet ali granul. Pri proktitisu in levostranskem kolitisu je
učinkovitejša lokalna uporaba mesalazina v obliki svečk ali klizem. Bolniki jih običajno
dobro prenašajo, med možne neželene učinke sodijo slabost, bruhanje, zgaga, driska in
glavobol (Urlep, 2011).
Mesalazin (Asacol, Pentaza, Salofalk, Samezil) in sulfasalazin (Sulfasalazin) zmanjšujeta
vnetje črevesne sluznice. Predpisujejo predvsem mesalazin, saj ima manj stranskih učinkov
kot sulfasalazin. Slednjega priporočamo le bolnikom, ki imajo v sklopu KVČB vnete tudi
sklepe. Obe zdravili učinkovito zmanjšata vnetje pri blagi do zmerni obliki aktivne KVČB.
Učinkoviti sta pri preprečevanju ponovnih zagonov UK, pri preprečevanju ponovnih zagonov
CB pa sta manj učinkoviti (Urlep, 2011).

2.6.3. Imunosupresivna zdravila
Imunosupresivi ali imuno modulatorji (npr. Azatioprin Imuran in 6 merkaptopurin) prav tako
vplivajo na zmanjšanje prekomernega vnetja v črevesni sluznici. Uporabljajo se hkrati z
drugimi protivnetnimi zdravili, pa tudi za dolgotrajno zdravljenje, ki zmanjšuje pogostnost
drugih zagonov bolezni. Med imuno modulatorji najpogosteje uporabljajo Azatriprin in
Merkaptopurin. Pri preobčutljivih osebah, kjer je zaradi genetske pred dispozicije otežena
razgradnja teh zdravil, lahko pride do zavore kostnega mozga s prenehanjem tvorbe vseh
krvnih celic, okvare jeter in ledvic (Pernat, 2001).
Azatioprin (Imuran) in 6-merkaptopurin (Puri-nethol) delujeta na imunski sistem tako, da
zavirata sintezo nukleinskih kislin. Uporabljamo jih pri bolnikih s KVČB, pri katerih se kljub
jemanju KTS zdravil vnetje ne umiri, pri tistih, pri katerih se vnetje ponovi ob zniževanju
dnevnega odmerka KTS, in pri bolnikih, ki imajo pogoste zagone črevesnega vnetja kljub
rednemu prejemanju 5-aminosalicilatov. Delovati začnejo šele po 2-4 mesecih. Dolgotrajno in
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redno dajanje imunosupresivnih zdravil prepreči zagon KVČB pri otrocih v polovici
primerov.
Metotrexa je antagonist folne kisline in se uporablja pri bolnikih, ki zaradi stranskih učinkov
ne morejo prejemati azatioprina in 6-merkaptopurina ali pa le-ta nista učinkovita pri
vzdrževanju remisije bolezni. Delovati začne hitreje kot ostala imunosupresivna zdravila in
sicer v 1-2 mesecih.
Ciklosporin je močan zaviralec limfocitov T in makrofagov. Uporablja se za umiritev zagona
vnetja predvsem pri UK, če so druge vrste zdravljenja neuspešne. Pri otrocih se uporablja zelo
redko zaradi številnih stranskih učinkov in ker se ob ukinitvi zdravila vnetje zelo pogosto
ponovi.
Možni stranski učinki so:


zavora kostnega mozga,



slabost,



izpadanje las,



vnetje trebušne slinavke,



bolečina v sklepih,



okvara jeter in ledvic,



driska.

2.6.4. Antibiotiki
Antibiotike predpisujejo predvsem pri akutnem zagonu CB, fistulah, ognojkih in pri t.i.
toksičnem megakolonu, ki je možen zaplet UK. Najbolj pogosto uporabljajo metronidazol
(Efloran, Metronidazol) in ciprofloksacin (Bactiflox, Ciprinol, Ciprobay, Ciprofloksacin,
Ciprum). Pri sistemskih okužbah, ki so lahko posledica same bolezni ali nastopijo kot zaplet
zdravljenja (zaradi zavore imunskega sistema), predpisujejo antibiotike širokega spektra
(Triantafillidis, 2008).
Metronidazol najbolj učinkuje proti bakterijam, ki živijo v okolju brez kisika. Pri dolgotrajni
uporabi lahko privede do okvare prevajanja po živcih, ki se po prekinitvi zdravljenja le počasi
popravi. Redko povzroči vnetje trebušne slinavke. Seč lahko obarva rdeče-rjavo.
Ciprofloksacin je učinkovit proti številnim po Gramu pozitivnim in negativnim bakterijam.
Bolnikom v obdobju rasti ga predpisujejo, le kadar nimamo na voljo drugega ustreznega
zdravila, saj lahko vpliva na rastni hrustanec.
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Ostali možni stranski učinki so še slabost, bruhanje, driska, ki pa se pojavljajo izjemoma
(Triantafillidis, 2008).

2.6.5. Zdravljenje z biološkimi zdravili
Biološka zdravila so najnovejša zdravila, ki jih uporabljajo za zdravljenje KVČB in delujejo
na najpomembnejšo snov, ki se sprošča med vnetjem. So zelo učinkovita zdravila, ki
privedejo do umiritve vnetja in pomagajo doseči ter vzdrževati remisijo bolezni. Namenjena
so bolnikom s KVČB, ki so neodzivni na standardno zdravljenje (5- ASA, KTS in
imunomodulatorji) ali razvijejo hude stranske učinke ob jemanju teh zdravil. Biološka
zdravila delujejo ciljno na ključne molekule, ki so udeležene pri nastanku vnetja (npr.
molekule faktorja tumorske nekroze TNF-α, nekatere celične receptorje). Z njihovim
specifičnim delovanjem učinkovito zmanjšajo znake vnetja in bolnikom pomagajo doseči in
vzdrževati stanje umirjene bolezni. Za zdravljenje KVČB se uporabljata biološki zdravili
infliksimab (Remicade) in adalimumab (Humira). Zaradi vpliva na imunski sistem so bolniki,
ki prejemajo biološka zdravila, izpostavljeni večjemu tveganju za infekcije. V zelo redkih
primerih je prišlo celo do razvoja tuberkuloze. Lastni imunski odziv na zdravilo samo pa se
lahko kaže s klinično sliko alergijskih reakcij (anafilaktične reakcije, serumske bolezni) in/ ali
zmanjševanjem učinkovitosti zdravila ob ponovnih dajanjih (Ferkolj, 2011).
Zdravilo infliksimab (Remicade) je edino biološko zdravilo registrirano za zdravljenje hude,
aktivne CB tako pri odraslih kot tudi pri otrocih, starih od 6 do 17 let, pri katerih zdravljenje s
KTS in običajnimi imunosupresivnimi zdravili ni bilo uspešno, ter pri tistih, ki ne prenašajo
teh zdravil oziroma imajo kontraindikacije zanje. Poleg tega je infliksimab tudi eno izmed
najbolj uspešnih zdravil za zdravljenje fistul, ki nastanejo v sklopu CB. Rezultati raziskav
zadnjih let, pa tudi lastne izkušnje, kažejo, da je infliksimab učinkovit tudi pri zdravljenju
aktivnih zagonov UK, ki se slabo odzivajo na zdravljenje s KTS. Zaradi načina uporabe
zdravilo infliksimab omogoča zelo hitro olajšanje znakov bolezni, omogoča nadzor znakov
vnetja in vzdrževanje stanja remisije bolezni ter v nekaterih primerih tudi dolgotrajno
zacelitev sluznice črevesa. S tem se zmanjša tveganje za zaplete, pri katerih je potrebno
kirurško zdravljenje, poleg tega pa se zmanjša tudi poraba steroidov. Zaradi vsega tega se
izboljša kvaliteta življenja bolnikov (Ferkolj, 2008).
Adalimumab (Humira) ima podobno delovanje kot infliksimab. Na voljo je v obliki
podkožnih injekcij, ki si jih lahko bolnik aplicira doma. Mogoči stranski učinki bioloških
25

Saje, T. Prehrana otrok pri kronično vnetni črevesni bolezni.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015.

zdravil so vezani na njihov močan vpliv na imunski sistem in po drugi strani na dejstvo, da
predstavljajo telesu tuje beljakovine, proti katerim lahko razvije bolnik imunski odziv
(Ferkolj, 2008).

2.6.6. Kirurško zdravljenje
Če z zdravili ne moremo zaustaviti bolezni ali če je že povzročila trajne in nepopravljive
posledice, je potreben operativni poseg. Operativni posegi pri UK se nekoliko razlikujejo od
operativnih posegov pri CB.
Operativno zdravimo predvsem zaplete KVČB (npr. hude zožitve črevesa, ognojke), redkeje
pa bolezen samo. Pri UK, ki je vselej omejen le na široko črevo, lahko odstranitev črevesa (t.i.
kolektomija), ki je hudo vneto navkljub zdravljenju zdravili, predstavlja hkrati ozdravitev. Po
odstranitvi širokega črevesa kirurg pogosto iz dela ozkega črevesa naredi nekakšen
»rezervoar« (pouch), ki sčasoma prevzame nalogo odstranjenega dela črevesa in omogoča
bolniku tako rekoč normalno življenje. Le pogostnost iztrebljanja blata je po navadi nekaj
večja.
Pri CB pa operacija ne predstavlja dokončnega zdravljenja, saj se lahko vnetje razvije na
katerem koli delu prebavil. Večkratno operativno zdravljenje bi lahko privedlo do pomembnih
skrajšav črevesa. Zato so kirurgi pri odločitvi za operacijo pri bolnikih s CB zadržani in se
zanjo odločajo predvsem v primeru zapletov bolezni. Izjemoma se lahko odločijo tudi za
odstranitev obolelega dela črevesa, kadar je ta kratek, dobro omejen, zdravljenje z drugimi
sredstvi neučinkovito in otrok zaradi aktivne bolezni ne raste normalno (Štor, 2011).

2.6.7. Prehransko zdravljenje
Naloga prehranskega zdravljenja KVČB je v prvi vrsti nadomeščanje pomanjkanja različnih
snovi, ki so nastala zaradi bolezni in zagotovitev zadostnega vnosa za kritje sprotnih potreb.
Zaradi bolezni so le-te pogosto povečane v primerjavi z zdravimi ljudmi. Smrtnost bolnikov
KVČB je namreč povezana ravno z nastankom hipovolemije in proteinske energijske
podhranjenosti. Prihaja tudi do motenj homeostaze vode in elektrolitov. Kadar se pojavlja
predoperativna podhranjenost, ta poveča možnost pooperativnih zapletov. Posebno vlogo ima
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tudi prehransko zdravljenje CB s tako imenovano enteralno prehrano, ki direktno vpliva na
aktivnost črevesnega vnetja (Orel, 2008).
Prehransko zdravljenje temelji na ugotavljanju specifičnih potreb, se pravi stopnje bolnikove
energetske beljakovinske nedohranjenosti in ugotavljanja specifičnih pomanjkanj. Razlikuje
se v fazi aktivnega zagona bolezni in v fazi, ko je bolezen umirjena. Bolniki v začetku
zdravljenja potrebujejo dostikrat povečan energetski vnos. Tako zaradi nizke telesne mase in
zastoja rasti zaradi bolezni, kot zaradi slabše izkoristljivosti hrane in povečane porabe energije
zaradi vnetja. Večinoma je navzoča slabokrvnost zaradi pomanjkanja železa pa tudi vitaminov
B12 in folata, ki jih moramo nadomeščati v obliki prehranskih dopolnil. Neredko se odločimo
za multivitaminske preparate, s katerimi nadomeščamo tudi druge vitamine. Ker je zaradi
bolezni, pa tudi zaradi zdravljenja z nekaterimi zdravili v fazi aktivne bolezni, motena
mineralizacija kosti, bolnikom pogosto dodajamo vitamin D in kalcij (Pravila za prehransko
obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane, 2008).
Pri večini bolnikov lahko zagotovimo ustrezni prehranski vnos po naravni poti, se pravi skozi
usta. Včasih je potrebno dohranjevanje po sondi, ki je lahko nazogastrična ali pa speljana
direktno skozi kožo v želodec, tako imenovana gastrostoma. Prehranjevanja po sondi se
poslužujemo zlasti pri zelo podhranjenih bolnikih, tistih, ki imajo zelo slab apetit in
posameznikih, ki jih je potrebno pripraviti na operativne posege (Pravila za prehransko
obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane, 2008).
KVČB, ki se začnejo v otroškem obdobju, pogosto povzročijo zaostanek v rasti, po čemer se
bistveno razlikujejo od bolezni, ki se začnejo v odraslem obdobju. Zaostanek v rasti je
posledica zmanjšanega teka in slabega počutja bolnikov, ki ne zaužijejo dovolj hrane. Poleg
tega imajo bolniki zaradi kroničnega vnetja večje energetske potrebe, vsrkavanje telesu
potrebnih snovi iz hrane je preko vnetega črevesa slabo, zaradi pogostih drisk pa so možne še
dodatne izgube hranilnih snovi. Tudi vnetni mediatorji ob akutnem vnetnem dogajanju
zavirajo rast, kasneje pa je zaostanek v rasti lahko tudi posledica neugodnega delovanja
protivnetnih zdravil (zlasti KTS). Pri otrocih s KVČB se poleg zastoja rasti lahko pojavi tudi
splošna podhranjenost ali pa samo specifični prehranski primanjkljaji (pomanjkanje
beljakovin, železa, vitaminov ipd.).
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2.6.7.1. Enteralna prehrana pri KVČB
Posebno vlogo pri zdravljenju CB ima prehransko zdravljenje z enteralno prehrano. S tem
izrazom mislimo na posebne prehranske formule, ki jih bolnik uživa bodisi skozi usta bodisi
po sondi, in vsebujejo vse snovi, ki jih telo potrebuje. Se pravi vsa ključna makro in mikro
hranila. Takšna prehrana je primerna tudi za dolgotrajno hranjenje.
Enteralno prehrano glede na sestavo beljakovin delimo na elementarno, semielementarno in
polimerno. Elementarna prehrana vsebuje le mešanico vseh potrebnih aminokislin (AK), ne
pa peptidov ali celo daljših beljakovinskih molekul. Semielementarna prehrana vsebuje krajše
peptidne molekule sestavljene iz nekaj AK. Polimerna prehrana pa vsebuje cele beljakovinske
molekule.
Pripravki t.i. enteralne prehrane (Modulen IBD, Elemental Extra, Ensure in drugi) so po
navadi napitki, ki vsebujejo optimalno količino hranilnih elementov (AK, enostavnih
ogljikovih hidratov (OH) in maščob) ter drugih telesu nujno potrebnih snovi (minerali,
vitamini) ter se hitro in popolnoma vsrkajo v kri že v zgornjem delu ozkega črevesa. Pri
bolnikih s KVČB se lahko uporabljajo kot dodatek k običajni hrani za hitrejše nadomeščanje
izgubljenih kalorij ter specifičnih prehranskih primanjkljajev. Ker pripravki ne vsebujejo
vlaknin, spodnji del ozkega črevesa in široko črevo »počivata«, kar je ključno za uspešnost
tega zdravljenja.
Raziskave so pokazale, da prehrana z izključno enteralno prehrano skozi obdobje 1 do 2
mesecev lahko pri bolnikih s CB ne le bistveno izboljša njihov prehranski status, ampak tudi
zmanjša ali celo popolnoma ustavi vnetje v črevesu. Do te ugotovitve so prišli naključno, ko
so bolnike s CB pred predvidenim operacijo črevesa hranili z elementarnimi prehranskimi
formulami. Znanstveniki so sprva menili, da je ravno nadomestitev beljakovin z AK in s tem
odsotnost kakršnih koli antigenov, ki bi lahko povzročili imunski odziv, ključno za delovanje.
Kasnejše raziskave so pokazale, da so semielementarne in polimerne enteralne formule enako
učinkovite kot elementarne. Ker so polimerne formule bistveno cenejše, predvsem pa
bistveno okusnejše od elementarnih, zato pri večini bolnikov ni potrebno hranjenje po sondi,
se danes predvsem uporabljajo te (Pravila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in
starostnikov v domovih za starejše občane, 2008).
V času zdravljenja aktivnega zagona CB z enteralno prehrano sme bolnik uživati samo to.
Zraven je dovoljeno le pitje vode, nesladkanega zeliščnega čaja ter žvečenje žvečilnega
gumija brez sladkorja.
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Dnevno količino enteralne prehrane, ki jo mora bolnik zaužiti, izračuna klinični dietetik na
osnovi telesne teže, starosti in energetskih potreb bolnika. Popolno enteralno prehrano mora
bolnik praviloma uživati štiri do osem tednov oziroma do izboljšanja bolezni, nato pa sledi
postopno uvajanje normalne hrane, kar traja naslednjih nekaj tednov. Natančno shemo
predvidenega zdravljenja z enteralno prehrano in postopnega prehoda nazaj na normalno
prehrano bolnik prejme ob začetku zdravljenja.
Številne raziskave so primerjale učinkovitost zdravljenja z enteralno prehrano z
učinkovitostjo zdravljenja s KTS, ki predstavljajo najpogostejšo obliko zdravljenja aktivnih
zagonov CB. Čeprav je večina raziskav dokazala učinkovitost zdravljenja z enteralno
prehrano, pa je le-ta nekoliko nižja od učinkovitosti zdravljenja s KTS. Izjema so bile
raziskave narejene pri otrocih, pri katerih se je učinkovitost zdravljenja z enteralno prehrano
izkazala kot enako učinkovito kot zdravljenje s KTS. Zakaj je zdravljenje z enteralno
prehrano učinkovitejše kot pri odraslih ni povsem jasno. Morda je na prehransko zdravljenje
bolj odzivna manj časa trajajoča bolezen ali celo na novo odkrita bolezen kot pa tista, ki traja
že vrsto let. Poleg tega pa se je izkazalo, da se otroci bistveno bolj držijo prehranskih navodil
in zares uživajo samo enteralno prehrano, medtem ko številni odrasli bolniki ob tem delajo še
prehranske prekrške in občasno jedo še običajno hrano (Orel, 2008).
Ne glede na enako ali nekoliko manjšo učinkovitost enteralne prehrane od zdravljenja z
zdravili, pa ima prehransko zdravljenje številne prednosti. Prvič hkrati z vnetjem zdravijo
tudi nedohranjenost in zagotavljajo idealen vnos hranil v obliki, ki se zlahka resorbira iz
črevesa. Drugič, pri zdravljenju s KTS pride le do zmanjšanja vnetja, a se sluznica črevesa
skoraj nikoli povsem ne normalizira. Za razliko od tega zdravljenje z enteralno hrano pri
številnih bolnikih pripelje do popolne normalizacije črevesne sluznice. Izboljša se kakovost
življenja. Tretjič, vsa zdravila, ki se uporabljajo pri zdravljenju KVČB, imajo številne
neprijetne in včasih tudi nevarne stranske učinke. Tako KTS negativno vplivajo na rast,
mineralizacijo kosti, odpornost proti okužbam in povzročajo neprijetne spremembe telesnega
videza (nenormalna porazdelitev maščevja, prekomerna poraščenost, akne, strije na koži itd.).
Enteralna prehrana nima nobeni stranskih učinkov.
Žal pa je zdravljenje z enteralno prehrano učinkovito le pri CB, medtem ko se je pri UK in IK
izkazala kot neuspešna (Pravila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in
starostnikov v domovih za starejše občane, 2008).
Bolniki, ki so hranjeni z enteralno prehrano, hitreje napredujejo v rasti in hitreje povečujejo
telesno maso, kot tisti, ki so hranjeni s KTS. To pomeni, da je potrebno prehrano okrepiti, še
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preden se epifizne rastne plošče zaprejo. Pri samem zdravljenju z zdravili in brez zdravljenja
po sondi lahko normalizacijo telesne teže pričakujemo le pri 50 % bolnikov (Pravila za
prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane,
2008).
Na kakšen način deluje zdravljenje z enteralno prehrano, ni jasno. Kot že rečeno, se je
hipoteza o zmanjšanju obremenitve s prehranskimi antigeni izkazala za napačno. Lionetti je
dokazal, da se ob zdravljenju z enteralno prehrano spremeni sestava črevesne mikrobiote
Glede na to, da danes menijo, da imajo črevesne bakterije pomembno vlogo pri nastanku
KVČB, bi lahko bil prav ta učinek ključen. Poleg tega pa nekatere enteralne formule
vsebujejo visoko koncentracijo transformirajočega rasnega faktorja beta, ki ima imuno
regulatorno vlogo in zmanjšuje vnetne procese.
Enteralna prehrana se danes uporablja kot terapija izbora pri otrocih in mladostnikih z blago
do srednje težko obliko aktivnega zagona CB. Ali bi lahko tudi z občasnim dejanjem
enteralne prehrane v času, ko je bolezen umirjena, pomembno podaljšali obdobje do
naslednjega aktivnega zagona, še ni jasno. Ker dolgotrajno uživanje relativno neokusne in
zelo enolične enteralne prehrane tudi vpliva na kvaliteto življenja, se zaenkrat enteralna
prehrana v obdobjih remisije bolezni ne uporablja (Orel, 2008).

2.6.7.2. Paranteralana prehrana pri KVČB
Raziskave so pokazale, da tudi počitek črevesa, če bolnik ni hranjen skozi usta, pripelje do
izboljšanja vnetja. Tudi pri bolnikih, kjer naredijo kirurški obvoz dela vnetega črevesa in
črevesno vsebino skozi stomo speljejo iz telesa, privede do umiritve vnetja v delu črevesa,
skozi katerega ne gre črevesna vsebina. Vnetje se ponovno pojavi, ko se ta del črevesa spoji s
preostalim črevesom in se po njemu spet pretaka črevesna vsebina.
Parenteralna prehrana pomeni hranjenje s posebej zato narejenimi mešanicami direktno v žilo.
Pri popolni parenteralni prehrani se izognemo kakršnemu koli hranjenju skozi črevo.
Raziskave so pokazale, da lahko popolna parenteralna prehrana pripelje do izboljšanja vnetja
pri CB. Vendar pa je takšna prehrana povezana s številnimi zapleti, predvsem s hudimi in
pogosto življenje nevarnimi sistemskimi infekcijami. Poleg tega se pri dolgotrajni
parenteralni prehrani lahko pojavijo hude okvare jeter. Zato ocenjujejo, da je tveganje
zapletov ob parenteralni prehrani večje od morebitne koristi in se ta način zdravljenja ne
uporablja (Orel, 2008).
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2.7.

Vloga prehrane pri KVČB

Prehrana je ključnega pomena, saj nezadosten vnos hranil vodi v podhranjenost. »Čudežna
hrana«, ki bi bolezen lahko ozdravila, ne obstaja. Ravno tako posamezna živila niso razlog za
pojav bolezni, lahko pa z izborom pravilnih živil omilimo simptome, ki nastanejo kot
posledica KVČB. Vedeti morate, da ni univerzalnih diet. Posameznik naj le »posluša« svoje
telo in iz prehrane izloči živila, ki mu povzročajo ali poslabšajo težave (napenjanje, slabost,
krče, drisko). Pri KVČB je vnetje razlog za nezadosten vnos hranil, izgubo hranil, povečano
potrebo po hranilih in moteno vsrkavanje hranil skozi črevo. Morebitna operacija vse še
poslabša. Vse to vodi v izgubo telesne teže in kasneje v podhranjenost. Kar 75 % bolnikov
med zagonom bolezni shujša. Zaradi podhranjenosti se zmanjšata mišična masa in maščobne
rezerve, oslabi imunski sistem, rane se slabše celijo, podaljša se okrevanje po operaciji.
Podhranjenost vodi v pomanjkanje vitaminov in mineralov ter zaostanek v rasti pri otrocih.
Zdravljenje je daljše, izhod bolezni pa slabši. Podhranjenost lahko preprečite s pravočasno
prehransko podporo, saj telo zaradi vnetja potrebuje več energije in beljakovin.
Hranila so snovi, ki jih celice, tkiva in organi telesa potrebujejo za izgradnjo, presnovo,
obnovo in delovanje . Makro hranila zagotovijo telesu energijo (beljakovine, ogljikovi hidrati
in maščobe), imajo pa tudi specifično vlogo pri vzdrževanju telesa. Makro hranila so
neenergetske komponente, ki delujejo kot katalizatorji pri procesih metabolizma, kjer prihaja
do izmenjave energije iz zaužitih makro hranil (vitamini, minerali in elementi v sledovih)
(Priročnik za osebe s KVČB, 2012).

2.7.1. Makro hranila
Ogljikovi hidrati (OH): služijo predvsem kot vir energije za možgane ter kot vir kalorij za
vzdrževanje telesne teže. Viri ogljikovih hidratov: kruh, testenine, kaše, zdrobi, žito, sadje,
zelenjava...
Prehranske vlaknine so neprebavljivi deli rastlin, ki se v tankem črevesu ne morejo prebaviti.
Ko dosežejo debelo črevo se popolno (topne vlaknine) ali delno (netopne vlaknine)
fermentirajo s strani črevesne mikroflore ali pa se celotno izločijo z blatom. Viri prehranskih
vlaknin so sadje in zelenjava, polnozrnati izdelki, oreščki, suho sadje…
Beljakovine (B) so vir življenjsko pomembnih AK, ki preprečujejo razgradnjo telesnih
beljakovin, pospešujejo nastajanje telesnih celic in so nujne za učinkovito delovanje
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imunskega sistema. Človeško telo jih potrebuje za rast in vzdrževanje. Vir beljakovin so
meso, ribe, mleko in mlečni izdelki, jajca...
Maščobe (M) so vir energije, ki so pomembne za zgradbo in presnovo. Maščobne kisline so
sestavine celične ovojnice. Maščobe so tudi topila za nekatere vitamine (A, D, E in K). Koža
potrebuje maščobni plašč, kot izolacijo proti mrazu in vročini. Notranje organe obdaja
zaščitna plast maščobe, saj bi v nasprotnem ob večji obremenitvi počili ali se pretrgali. Imamo
nasičene (slabe) in nenasičene (dobre) maščobne kisline. Vir maščob: olja, maslo, margarina,
oreščki.

2.7.2. Mikro hranila
Vitamini so skupno ime za skupino biološko aktivnih organskih spojin, ki sodelujejo pri
številnih presnovnih procesih v organizmu. Organizem jih iz osnovnih hranil ne more
sintetizirati sam, ampak jih mora vnesti v telo s prehrano. Zato moramo te nevidne in za telo
učinkovite snovi dobivati v taki obliki, da jih telo lahko uporabi.
Minerali so skupina anorganskih elementov, ki so potrebni za normalno delovanje telesa.
Glavni vir mineralov so rastline, saj dobijo minerale iz zemlje.
»Prehranski krožnik« je nov, bolj praktičen pogled na to, kako moramo ravnati in izbirati
živila, da bomo zaužili uravnotežen obrok. S prehranskim krožnikom si lažje predstavljamo,
koliko hrane moramo zaužiti, saj se z njim srečamo pri obroku vsak dan.

Slika 5: Prehranski krožnik (prilagojeno po Harvard T.H. Chan School of public health)
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Prehranski krožnik je razdeljen na štiri dele:
•

zelenjava (30 % obroka)

•

sadje (20 % obroka)

•

škrobna živila (25 % obroka)

•

zdrave beljakovine (25 % obroka).

Sadje in zelenjava sestavljata polovico prehranskega krožnika. Potrebno je uživati vse vrste
sadja in zelenjave,ne smemo pozabiti, da krompir ne spada med zelenjavo zaradi negativnega
vpliva na krvni sladkor.
Žita predstavljajo četrtino prehranskega krožnika. Priporočeno je uživanje žit, kot so: pšenica,
ječmen, ajda, kvinoja, oves, rjavi riž in živila, kot so polnozrnate testenine, ker imajo blažji
učinek na krvni sladkor in inzulin kot bel kruh, bel riž in druga rafinirana zrna.
Tako kot žita tudi zdrave beljakovine predstavljajo četrtino prehranskega krožnika. Med
zdrave beljakovine spadajo ribe, piščanec, fižol in oreščki, saj so ta živila vsestranski viri
beljakovin in jih je mogoče mešati v solatah in ostalo zelenjavo na vašem krožniku. Potrebno
je omejiti uživanje rdečega mesa in se izogibati predelanim mesnim izdelkom, kot so slanina
in klobase.
Potrebna je izbira zdravih olj, kot so olivno olje, olje oljne repice, soje, koruze, sončnic,
arašidov. Potrebno se je izogibati hidrogeniranim maščobam, ki nastajajo med drugim v
procesu hidrogeniranja olja. Gre za tehnološki proces, med katerim se s pomočjo vodika, ki
ga vpihavajo v vroča olja, le-ta spreminjajo v bolj trda. Hidrogenirana maščoba je bolj
stabilna, manj nagnjena h kvaru, pa tudi enostavnejša za transport. Tipični primer
hidrogenirane maščobe so bile včasih določene vrste margarin, zdaj jih večinoma pridobivajo
z drugačnimi postopki, pri katerih ne nastane minimalna količina trans maščob. Se pa
hidrogenirane rastlinske maščobe še vedno pojavljajo v nekaterih predelanih živilskih izdelkih
(npr. nekateri namazi, pecivo, krekerji, itd.). V živilih živalskega izvora (meso, mleko in
mlečni izdelki, svinjska mast, zaseka, paštete) prevladujejo nasičene maščobe, medtem ko v
večini živil rastlinskega izvora (olja, oreščki, semena, žita, avokado) prevladujejo nenasičene
maščobe. Včasih je veljajo prepričanje, da je pomembna predvsem količina maščob, ki jih
dnevno zaužijemo. Manj zaužitih maščob je pomenilo znižano tveganje za razvoj
civilizacijskih bolezni in lažje kontroliranje telesne mase. Danes vemo, da za normalno
delovanje organizma ni toliko pomembna količina zaužitih maščob, temveč predvsem vrsta
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maščob. Torej je ta »majhna« razlika v zgradbi še kako odgovorna za popolnoma različno
obnašanje maščob v organizmu oziroma njihovo biološko funkcijo.
Uživanje nasičenih maščob dvigujejo nivo, tako celokupnega kot tudi slabega, holesterola,
zvišujejo tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja, kapi ter nekaterih rakavih obolenj.
Nasičene maščobne kisline uvrščamo med tako imenovane neesencialne maščobne kisline,
torej tiste, ki jih je organizem sposoben sam sintetizirati in pravzaprav sploh ni nobene
potrebe, da jih še dodatno pridobivamo s hrano. Medtem ko na drugi strani, uživanje
nenasičenih maščob znižuje raven celokupnega in slabega holesterola, stabilizira srčni ritem,
pomirja vnetja in na sploh dobro deluje na organizem.
Potrebno se je izogibati sladkim pijačam in omejiti vnos mleka ter mlečnih izdelkov na enega
ali dva obroka na dan. Prav tako je zelo pomembna aktivnost.
Prehranski krožnik predstavlja priporočilo glede razmerij količin skupin živil
•

Tip OH v prehrani je bolj pomemben od količine OH v prehrani, saj so nekateri viri
OH, kot so zelenjava (razen krompirja), sadje, žita, bolj zdravi od drugih.

•

Svetujejo, da naj se izogibamo sladkim pijačam, saj so glavni vir kalorij, najpogosteje
z malo hranilne vrednosti.

•

Hrana na krožniku naj bo sveže pripravljena, sezonska in lokalno pridelana. Potrebno
je paziti, da ne uživamo pretirane količine procesirane hrane

•

Spodbujajo nas k uporabi zdravih olj, saj tudi z uporabo teh ne bomo dosegli
zadostnega procenta kalorij, ki bi jih mogli ljudje vsakodnevno pridobiti z uporabo
zdravih olj (Harvard T.H. Chan School of public health, 2015).

2.7.3. Prehrana v akutni fazi
Pomanjkanje nekaterih hranil, izguba telesne teže in slaba prehranjenost sta pri s KVČB
bolnikih pogosta. Telesno težo izgubi do 75 % odraslih bolnikov. Predvsem v akutni fazi
bolezni je pogosto pomanjkanje beljakovin, vitaminov, mineralov in elementov v sledovih.
Slaba prehranjenost je posledica neješčnosti, povečanega bazalnega metabolizma zaradi
sistemskega vnetja, slabše prebave in resorbcije hrane ter izgub skozi črevo (Orel, 2008).
Vnos hranil je običajno manjši. Bolniki pogosto manj jedo, saj imajo spremenjen okus. Tudi
vnetni citokini, ki se sproščajo v črevesu, zmanjšujejo tek. Po hrani se pojavijo bolečine v
trebuhu in driska. Hitro se pojavi občutek sitosti, ker se praznjenje želodca upočasni. Veliko
bolnikov KVČB ne prenaša laktoze oz. so laktozno intolerantni. to je značilno za kar 40 %
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bolnikov. Zaradi zožitve prebavne cevi se pogosto odsvetuje tudi prehranska vlaknina. Na
stanje prehranjenosti pa vplivajo tudi mesto in obseg prizadetosti črevesja ter aktivnost
bolezni (Pravila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih
za starejše občane, 2008).
Zaradi vnetja je povišan bazalni metabolizem celotnega telesa in je lahko poraba energije 5-35
% večja kot pri zdravih ljudeh. Ravno tako pa se pojavijo enake neznačilne spremembe v
presnovi substratov kakor pri stradanju ali vnetju. Ker gre tukaj za vnetno dogajanje, so te
spremembe z ustreznim zdravljenjem reverzibilne (Pravila za prehransko obravnavo bolnikov
v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane, 2008).
Pojavljata se maldigestija in malabsorpcija. O maldigestiji govorimo, kadar zaradi prizadetosti
črevesne sluznice in enteroenteričnih fistul hrana ne pride v stik z encimi in prebavnimi
sokovi. Prebava je tako oslabljena. Zaradi vnetja črevesja in s tem poškodbe enterocitov,
preraščanja črevesja z bakterijami, zmanjšanja absorpcijske površine in uporabe zdravil, ki
vežejo žolčne kisline prihaja do malabsorpcije. Pogosta je malabsorpcija ogljikovih hidratov
in maščob. Tako je malabsorpcija ogljikovih hidratov zaznana kar pri 16-40 % bolnikov.
Malabsorpcija maščob se pojavlja pri 30-40 % bolnikov (Pravila za prehransko obravnavo
bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane, 2008).
Zaradi vnetja v črevesu se številne snovi, kot so kri in beljakovine, izločajo v črevo in
izgubljajo iz telesa. Zaradi zmanjšanega vnosa, povečane izgube prek črevesa in s steroidi
povzročenega katabolizma je negativna dušikova bilanca ugotovljena pri kar 50 % bolnikih z
aktivno CB. Možne so hipokalemija (pomanjkanje kalija), hipomagnezemija (pomanjkanje
magnezija), hipokalcemija (pomanjkanje kalcija) in hipofosfatemija (pomankanje fosfatov).
Ravno tako se lahko znižajo plazemske vrednosti retinola. Pomanjkanje spontano regredira po
zdravljenju z zdravili. Pri več kot 50 % bolnikov je znižana koncentracija 25 (OH)-vitamina
D. Osteopenija in osteomalacija se kljub temu razvijeta le pri 45 % bolnikov (Pravila za
prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane,
2008).
Na podlagi primerjave antopometričnih in biokemičnih meritev s prehranskimi dnevniki so
pri odraslih bolnikih s KVČB zabeležili prenizek vnos številnih vitaminov in mineralov.
Posledično so našli prenizke koncentracije hemoglobina (pri 40 %), vitamina B6 (pri 29 %),
karotena (pri 23 %), vitamina B12 (pri 18 %), vitamina D (pri 18 %), albumina (pri 17 %) in
cinka (pri 15,2 %). Zaradi vseh teh težav je potrebno prehransko spremljanje bolnikov.
Potrebne so pogoste meritve telesne teže. Spremljajo se vrednosti hemoglobina, folata,
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vitamina B12, feritina, kalcija, fosforja in magnezija. Od stopnje vnetja in obsega prizadetosti
prebavne cevi se določijo še vrednosti vitamina A, D in E, protrombinski čas, cink, fosfor,
magnezij in kalcij v urinu. Vedno pa se spremlja pomanjkanje železa in ugotavlja
slabokrvnost, saj sta pri bolnikih pogosta. Bolniki izgubljajo kri zaradi kroničnih, okultnih ali
evidentnih krvavitve iz prebavil. Železo se izgublja zaradi prizadetosti proksimalnega dela
črevesa, ki povzroči malabsorpcijo. Če oralni dodatki niso učinkoviti, se železo začne
nadomeščati z intravenozno infuzijo (Orel, 2008).
Preglednica 2: Pogostost specifičnih pomanjkanj hranil pri KVČB (Subotka, 2011)
PRIMANJKLJAJ

CB (%)

UK (%)

Izguba telesne teže

65 – 75

18 – 62

Hipoalbuminemija

25 – 80

25 – 50

75

+

Izguba beljakovin skozi črevo
Anemija

60 - 80

66

Pomanjkanje železa

39

81

Pomanjkanje vitamina B 12

48

5

Pomanjkanje folata

54

36

Pomanjkanje kalcija

13

+

Pomanjkanje magnezija

14 - 33

+

Pomanjkanje kalija

6 - 20

+

Pomanjkanje vitamina A

11

Ni znano

Pomanjkanje vitamina B1

+

Ni znano

Pomanjkanje vitamina C

+

Ni znano

Pomanjkanje vitamina D

75

+

Pomanjkanje vitamina K

+

Ni znano

Pomanjkanje cinka

+

+

Pomanjkanje bakra

+

+

+++

+

Metabolna bolezen kosti
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Zaradi vseh omenjenih mehanizmov se pri bolnikih zelo pogosto pojavi izguba telesne teže.
Ugotavljajo ga pri kar 75% odraslih bolnikov in 68% otrok pri katerih so na novo odkrili
KVČB. Ugotavljajo ga pri kar 75 % odraslih bolnikov in 68 % otrok, pri katerih so na novo
odkrili KVČB. Ugotavljajo, da imajo bolniki s KVČB v povprečju nižji BMI (indeks telesne
mase) kot zdravi vrstniki. Zavedati pa se moramo, da so lahko tudi bolniki s KVČB debeli in
da hujšanje ni nujen simptom bolezni. Kar pri tretjini otrok je v času postavitve diagnoze
navzoč zastoj v rasti, ki se lahko pojavi pred drugimi boj značilnimi simptomi. Poleg
nedohranjenosti na zastoj v rasti pri otrocih s KVČB vplivajo tudi nekatera zdravila, zlasti
KTS. Premajhen vnos hrane, vnetni citokini in zdravljenje s KTS skupno znižujejo tvorbo
inzulinu podobnega rastnega dejavnika 1, kar ima za posledici moteno rast. Bolniki s KVČB
imajo pogosto znižano mineralno kostno gostoto. Vzrok za to je znižan prehranski vnos in
izgube pomembnih mineralov, kot sta kalcij in fosfat, pomanjkanje vitamina D, visoke
koncentracije vnetnih citokinov, zdravljenje s KTS in zmanjšana telesna aktivnost zaradi
bolezni (Pravila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih
za starejše občane, 2008).

2.7.4. Prehrana v remisiji
V obdobju remisije je pomanjkanje makronutientov redko. Rezultati nekaterih študij so
pokazali, da je bil indeks telesne mase v obdobju remisije podoben, v nekaterih študijah pa
celo močno znižan v primerjavi z zdravimi ljudmi. Znižana telesna masa je pri bolnikih s CB
posledica izgube telesne maščobe, medtem ko je pusta telesna masa ohranjena. Pojavljajo se
spremembe presnove substratov. Nebeljakovinski respiratorni koeficient je bistveno nižji kot
pri zdravih ljudeh, saj je peroksidacija lipidov višja. Vnos hranil je podoben vnosu hranil
zdravih ljudi, kadar pa bolezen napreduje, se lahko pojavi osteopenija. Gre za posledico
pomanjkanja B, vitamina D in kalcija ter delovanja vnetnih citokinov. Osteopenija pri ljudeh
zdravljenih s steroidi lahko nastane ravno zaradi steroidov. Potrebno je nadomeščanje kalcija
in vitamina D (Pravila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v
domovih za starejše občane, 2008).
Z nastopom remisije je potrebno postopno pričeti prehajati na običajno prehrano. V prehrano
je potrebno začeti počasi uvajati živila z večjo vsebnostjo vlaknin (sveže sadje in zelenjavo,
polnozrnate izdelke). V 48 urah lahko bolniki v remisiji v prehrano vključijo le eno novo
živilo. Priporočajo, da sezaužitje le-tega zabeleži in ob pojavu morebitnih težav živilo za
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nekaj časa izloči iz prehrane. Svetujejo, da se bolniki v remisiji držijo načel zdrave prehrane.
V prehrano naj vključijo polnozrnate izdelke (če jih prenašajo), sadje in zelenjavo večkrat
dnevno (lahko sveža, če jo prenašajo), manj M (pretežno kvalitetne rastlinske), mleko in
mlečne izdelke z manj maščob ter manj sladka živila. Uživati je potrebno tudi zadostno
količino tekočine. Načela zdrave prehrane je potrebno prilagoditi posameznikovi toleranci za
določena živila. Običajna zdrava in uravnotežena prehrana je pomembna pri vzdrževanju
remisije črevesa in posledično boljšega počutja ter kvalitete življenja bolnikov. Bolniki v
remisiji naj uživajo zdravo, raznoliko prehrano (Priročnik za osebe s KVČB, 2012).
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Preglednica 3: Skupine živil v prehrani bolnikov s KVČB v remisiji (Benedik in Fidler
Mis, 2014)

Obilno
Škrobna
Živila a, b

Zelenjavab
Sadjeb

Polnozrnat kruh, polnovredne
testenine, rjavi nepoliran riž,
kosmiči brez dodanega
sladkorja (ovseni, rženi,
ječmenovi, pšenični), krompir
Vsa vrsta sveže, kuhane,
pečene ali dušene zelenjave
(vključno z gobami in svežimi
začimbami) in stročnice
Vse vrste sadja in oreščkov
(orehi, lešniki, makadamija)

Zmerno

Skoraj nikoli na
jedilniku

Bel kruh, testenine

Ocvrta zelenjava

Ocvrto sadje
Polnomastno mleko
in mlečni izdelki
(otroci do 6. leta
starosti naj uživajo
polnomastno mleko
in mlečne izdelke)

Ocvrti sir

Meso, ribe,
jajca

Pusto meso (piščanec, puran,
zajec, teletina, govedina),
drobne morske ribe vsaj
2x/teden (npr. girice, sardele,
ipd.) in jajca

Mastno meso,
slanina,
mečarica, tuna

Ocvrto meso, pečena koža
piščanca, mesni izdelki (hrenovke,
klobase, salame, paštete), ocvrta
jajca

Olja in
maščobee

Rastlinska olja, zlasti olivno
olje, kot tudi repično, laneno,
orehovo, konopljino olje, olj
črne kumine (vir ALA) in
ribje olje (vir DHA in EPA)

Margarina brez
trans maščob,
maslo, smetana,
palmina mast,
kokosova mast

Margarina s trans maščobami,
ocvirki, svinjska mast, zaseka

Tekočina

Voda, mineralna voda,
nesladkan sadni ali zeliščni
čaj, zelenjavni sok, z vodo
razredčen sadni sok,
brezkofeinska kava,
brezkofeinski čaj

Sadni sok, pijače s
kofeinom,
alkoholne pijače
(pri odraslih)

Pijače z dodanim sladkorjem (npr.
sladke gazirane pijače, vode z
okusom, ledeni čaji, sirupi za
razredčenje z vodo, nektarji,
energijske pijače), sladkani čaji,
pijače s sladili (npr. saharin,
ciklamat, aspartam, acesulfam- K,
stevia),

Mleko in
mlečni
izdelkic

Drugo

f

Delno posneto mleko (1,4 %
mlečne maščobe), navadni
jogurt z manj maščobe,
pinjenec, sir z manj maščobe

Med, domača
marmelada,
čokolada (> 80%
kakava), doma
pripravljene manj
sladke in manj
mastne sladice
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Fruktoza, visoko fruktozni sirup,
sladkor (navadni in rjavi sladkor),
industrijske sladice (npr. rogljički,
krofi, flancati) bonboni, čokolada,
industrijski sadni jogurti, sladoled,
hitra hrana (angl. »fast food«, npr.
pica, pomfri)
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Legenda:
a V primeru celiakije se izbra živila, ki ne vsebujejo glutena (brezglutenski kruh, brezglutenske testenine, ipd.).
b Če bolniku prevelik vnos prehranske vlaknine povzroča težave (bolečine v trebuhu, drisko; zlasti kadar je
bolezen v zagonu oz. aktivni fazi), naj omeji vnos prehranske vlaknine.
c V primeru laktozne intolerance se priporoča mleko in mlečne izdelke brez laktoze ter trde sire.
d Svetuje se nakup jogurtov, ki niso tik pred iztekom roka uporabnosti, saj vsebujejo večje število aktivnih
koristnih bakterij.
e Omenjenih olj se ne sme toplotno obdelovati, ampak se uporabljajo na solatah ali kot dodatek k že
pripravljenim jedem. Olja se skladišči v temnem in hladnem prostoru.
f Individualno glede na starost: dojenčki od 4. do 12. meseca: 400 ml vode/dan; otroci od 1. - 15. leta: 800-1300
ml vode/dan; mladostniki, odrasli, nosečnice, ostareli: 1.500 ml vode/dan; doječe matere: 1.700 ml vode/dan.

2.7.5. Prehranski dodatki
Gastroenterolog ali usposobljen klinični dietetik lahko bolnikom priporoči tudi jemanje
multivitaminskih ali drugih prehranskih dodatkov za preprečevanje pomanjkanja hranilnih
snovi; npr. kalcij, železo, omega 3 maščobne kisline ali glutamin. Pomembno je, da bolniki
upoštevajo dejstvo, da prehranski dodatki nimajo kalorij in ne morejo nadomestiti normalne
prehrane.

2.7.5.1. Vloga probiotikov
Probiotiki so mikroorganizmi (MO) v hrani ali v obliki dodatkov in ugodno vplivajo na
zdravje. Lahko bi rekli, da imamo v črevesju ”dobre” bakterije, ki pomagajo pri prebavi in
ščitijo črevo pred ”slabimi” bakterijami. Nekatere raziskave so pokazale, da je v črevesju
bolnikov s KVČB manj ”dobrih” bakterij. Cilj probiotikov je torej, da v črevesju ponovno
vzpostavijo dobro mikrofloro. Sprememba prehrane, stres, poškodbe, bolezen, uporaba
antibiotikov, pa tudi pretirana higiena, spremenijo črevesno mikrofloro. Ko se črevesna
mikroflora poruši, običajno zbolimo. S spremembo lokalnega ekosistema se spremeni tudi
funkcija črevesne pregrade (Butterworth, Thomas in Akobeng, 2008).
Probiotiki so opredeljeni kot specifični živi MO, ki pri uživanju v ustreznih količinah,
prinašajo korist za zdravje gostitelja (Shanahan, 2000).
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Uporabljajo se pri zdravljenju številnih vnetij vključno z artritisom, atopijskim ekcemom, s
kemoterapijo povzročenim mukozitisom, UK, CB, z antibiotiki povzročeno drisko in
eksperimentalnim kolitisom (Ljungh, 2009).
Uporaba probiotikov, ki je do še nedavnega sodila v kontekst alternativne medicine, je danes
velik »medicinski hit«. Dokazi, da je črevesna mikroflora pomemben del intestinalne
imunološke in neimunološke obrambe, so osnova koncepta probiotikov.
Učinkovitost probiotikov je sevno specifična, kar pomeni, da je potrebno vsak probiotični sev
preskusiti in oceniti njihove koristi za zdravje. Pomemben koristni učinek, ki ga imajo
probiotiki na zdravje, je krepitev imunskega sistema gostitelja. Pozitiven vpliv na imunski
sistem gostitelja imajo ne le žive celice, temveč tudi celični kompleksi (deli celic ali mrtve
celice) probiotikov (Butterworth, Thomas in Akobeng, 2008).
Probiotiki niso sposobni trajno kolonizirati črevesja, zato jih je treba s prehrano konstantno
vnašati v telo (dnevno najmanj 109–1010 živih probiotičnih mikroorganizmov), sposobni pa so
se začasno pripeti na črevesne epitelne celice. Gre za nepatogene in netoksične bakterije, ki ne
smejo povzročati sistemskih okužb in prebavnih težav. Probiotični sev mora ostati metabolno
dejaven, dokler ne pride do prebavnega trakta, odporen mora biti na prebavo v želodcu in na
žolčne soli. Sevi morajo biti natančno taksonomsko identificirani, zaželeno je, da so humani
izolat. Biti morajo genetsko stabilni, ne smejo vsebovati prenosljivih genov (plazmidov) za
odpornost proti antibiotikom, vendar morajo biti nanje občutljivi.
Probiotiki spodbujajo sintezo sekrecijskega imunoglobulina A (IgA) v celicah plazmatkah
črevesne sluznice in vplivajo na citokinske odgovore. Obenem pa vplivajo tudi na povečanje
deleža limfocitov T, makrofagov in naravnih celic ubijalk. Laktobacili in bifidobakterije sta
dva glavna rodova probiotičnih bakterij, ki imajo v črevesju protimikrobne lastnosti.
Stimulirajo ali spremenijo nespecifični in specifični imunski odziv na patogene
mikroorganizme, omogočajo zaščito pred strukturnimi in funkcionalnimi poškodbami, ki jih
spodbujajo enteropatogeni mikroorganizmi v enterocitih. Blagodejno delujejo preko različnih
mehanizmov: kompeticija s patogenimi mikroorganizmi za receptorska mesta in hranila,
sinteza protimikrobnih snovi, sinteza kratkoverižnih maščobnih kislin in znižanje
intraluminalnega pH, sinteza mucinov. Probiotiki pa tudi sintetizirajo različne encime in AK
(glutamin in arginin) ter vitamine, predvsem iz kompleksa B (folna kislina, B12, B1, B6).
Probiotiki delujejo tudi na črevesno motiliteto, izboljšujejo črevesno propustnost in sekrecijo
sluzi (Butterworth, Thomas in Akobeng, 2008).
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2.7.5.2. Vloga prebiotikov
Prebiotiki so opredeljeni kot neprebavljive sestavine hrane, ki ugodno vplivajo na gostitelja s
selektivnim spodbujanjem rasti ali dejavnosti ene ali omejenega števila bakterijskih vrst, ki so
zdravju koristne. Prebiotiki so ponavadi v obliki oligosaharidov, ki so naravno prisotni, lahko
pa se dodajajo kot prehranski dodatek živilom, pijačam in otroškim mlečnim formulam.
Prebiotiki so pomembni iz naslednjih razlogov:


prepričanje, da obstaja zdrava in uravnotežena črevesna mikrobiota, je vedno trdnejše;



prebiotiki lahko spremenijo sestavo mikrobiote tako, da je bolj zdrava;



so alternativa za probiotike, ki so v nekaterih živilih težje uporabni;



izdelava ali ekstrakcija prebiotikov, ki so trenutno v uporabi (inulin in njegovi derivati
ter galaktooligosaharide), iz rastlinskih virov je relativno poceni;



pozitivno učinkujejo na črevesno mikrobioto in gostitelja;



so tudi dragocene funkcionalne sestavine živil.

Prebiotiki so inulin, fruktooligosaharidi, galaktooligosaharidi, sojini-oligosaharidi …
Ker ima mikrobiota pomemben vpliv na nastanek KVČB, je zdravljenje teh z antibiotiki in
probiotiki potrebno za vzdrževanje remisije bolezni. Probiotični oligosaharidi pogosto
vsebujejo verige fruktoz s koncem glukoze in 10 ali manj molekul sladkorja. Primer
prebiotičnih oligosaharidov vključuje fruktooligosaharide (FOS),

galaktooligosaharide

(GOS) in inulin. Inulin in FOS sta sestavljena iz več enot saharidov, neprebavljivih za
človeške encime. Spodbujajo rast mlečnokislinskih bakterij, s čimer povečujejo tvorbo
kratkoverižnih maščobnih kislin v črevesu (Thomas in Greer, 2010).
Številni prebiotiki so bili raziskovani v kliničnih študijah, pri bolnikih z UK. Ugotovljeno je
bilo, da izvleček ječmenovega slada (GBF) zmanjšuje aktivnost UK, tako klinično kot
endoskopsko (Bamba, 2002).
Čeprav obstaja več probiotičnih spojin, ki naj bi imele ugoden vpliv na KVČB, so samo
nekatere od njih klinično preizkušene.
Glede na to, da prebiotiki vplivajo na črevesno mikrobioto in imunske funkcije, se smatrajo
kot obetavno orodje pri upravljanju in preprečevanju KVČB v prihodnosti. Vendar pa je
potrebnih še veliko dobro načrtovanih kliničnih študij za pojasnitev učinkovitosti prebiotikov
pri bolnikih z UK.
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2.7.5.3. Vloga sinbiotikov
Poleg uporabe probiotikov in prebiotikov, je možna še uporaba sinbiotikov – uporaba
prebiotikov in probiotikov v povezavi (Bengmark in Martindale, 2005). Razlog za uporabo
sinbiotikov za zdravljenje je večji učinek, kot če bi probiotike in prebiotike uporabljali
samostojno. Lahko se namreč zgodi, da prebiotik, ki ni bil samostojno učinkovit, v povezavi s
probitikom le-tega stimulira in tako dvigne svoje pozitivne učinke. Morebitne koristi
sinbiotikov so očitne, vendar pa je še raziskujejo samostojno delovanje probiotikov in
prebiotikov, s tem skušajo ugotoviti najboljšo kombinacijo za vsako bolezen in vsakega
posameznika.
Morebitne koristi sinbiotikov so očitne, vendar pa je velik izziv puporaba posameznih
probiotikov in prebiotikov ter ugotovitev najboljše kombinacije za vsako bolezen in vsakega
posameznika. Prvi poskusi morajo združiti prebiotike in probiotike, ki so pokazali posamezne
koristi, da bi ugotovili, ali obstajajo dodatni učinki, ki bi imeli bolj strukturiran pristop za
določitev določenih lastnosti, ki jih prebiotik potrebuje za koristnost probiotika in izbiro
ustreznega prebiotika (Bengmark in Martindale, 2005).

2.8.

Psihološki vidiki bolezni

Bolniki s KVČB so izredno občutljiva skupina, ker so stalno pod stresom zaradi kroničnega
vnetnega odgovora. Telo mora stalno tvoriti stresne hormone, vnetne celice in imunsko
aktivne molekule. Ob tem se porabljajo zaloge antioksidantov in na voljo je manj energije za
druge procese v celici, tako da so dodatno manj odporni in so dovzetni za druge infekcije. Na
voljo imajo manj antioksidantov za metabolizem vseh zdravil, ki jih morajo jemati, zaradi
česar prej pride do okvare jetrnih celic. Bolezen traja in vodi tudi do nevrokemičnih
sprememb v možganih, kar dodatno ob čustvenih motnjah pospeši izločanje stresnih
hormonov. To je samo opis sprememb, ki nastanejo zaradi kronične bolezni ne glede na
posameznikov značaj, njegovo psihosocialno kondicijo, ki je delno zapisana v genih in delno
posledica okolja, v katerem je bolnik odraščal in v katerem živi.
Mawdsley in sodelavci (2005) so potrdili, da kronični stres, pomembni čustveno negativni
dogodki v življenju in depresija povečajo tveganje za poslabšanja KVČB.
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Iz omenjenega je razvidno, da na naš imunski sistem vpliva centralni živčni sistem. Na
živalskem modelu so potrdili, da lahko spremembe v hipotalamusu, kot našem centru
čustvovanja, povzročajo spremembe v vnetnem odgovoru prebavil, zaradi katerih so lahko
posledično prisotne funkcionalne motnje prebavil tudi v remisiji bolezni. Potrjujejo, da so
depresija in anksiotične motnje pogostejše kot pri zdravi populaciji in še pogostejše pri tistih
bolnikih, ki so imeli nevrotične motnje že pred postavitvijo diagnoze KVČB.
Tudi pri otrocih s CB so pogostejši anksiotični znaki in depresija. Pri njih je povečano
tveganje za razvoj resnih stalnih psihiatričnih težav. Tudi poraba psihofaramkoloških zdravil
je pogostejša in zgodnejša pri otrocih s CB v primerjavi z zdravo populacijo.
Bolniki s KVČB morajo živeti predvidljivo, načrtovano in se ne dodatno izpostavljati
negativnim vplivom. Izogibati se morajo dodatnim fizičnim in psihičnim stresom, ker je
njihov organizem pod kroničnim stresom zaradi kroničnega vnetja in številnih zdravil
dovzetnejši za infekcije. Zanje je pomembno, da je osnovna bolezen urejena, da ne pride do
poslabšanj (Mawdsley in Rampton, 2005).

2.8.1. Vpliv stresa na KVČB
Stres ne povzroča bolezni, vendar vemo, da je pomemben sprožilni dejavnik pri zagonu
bolezni. Čeprav življenje s KVČB ni lahko, je pomembno, da ga bolniki obvladujejo po
svojih močeh in ohranjajo pozitiven pogled na svojo bolezen. Stres je sestavni del
vsakdanjega življenja. V boju proti stresu je pomembno, da bolniki pravočasno odpravijo
okoliščine, ki so jih spravile v takšen položaj (npr. prevelike zahteve na delovnem mestu). Če
ne morejo spremeniti okoliščin, zdravniki svetujejo, naj poskusijo nadzorovati svoj odziv
nanje in se tako sprostiti (Mawdsley in Rampton, 2005).

2.8.1.1. Pomen zmanjševanja stresa
Bolezen sama zaradi svojega nepredvidljivega poteka in zapletov pomeni za bolnike določen
stres. Stres ima nato dodaten negativen vpliv na potek bolezni in bolnik zapade v začaran
krog.
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2.8.1.2. Priporočljive tehnike za zmanjševanje stresa
Načinov in oblik sprostitve je veliko – praktično toliko, kot je ljudi. Ne smemo pozabiti, da
imajo tudi vsakodnevne aktivnosti, kot so gibanje, klepet v dobri družbi, različni hobiji in
seveda počitek, sprostitven učinek. Svetujejo, da si bolniki poiščejo tisti način, ki je zanje
najbolj primeren. Obstajajo tudi preizkušene in učinkovite tehnike za obvladovanje stresa:


joga ali meditacija



globoko dihanje



biofeedback - s to tehniko se bolniki naučijo, kako omiliti telesne znake stresa, npr.
mišično napetost in razbijanje srca



vaje za progresivno relaksacijo - pri tem pristopu se bolniki naučijo, kako sprostiti
vsako mišico v telesu, drugo za drugo



avtogeni trening



vizualizacijske in avtosugestivne tehnike

Včasih stres postane neobvladljiv in je potrebna strokovna pomoč psihologa ali psihiatra. To
je še posebej pomembno v primeru pojava razpoloženjskih motenj. Te so pri bolnikih s
KVČB pogostejše kot pri zdravih posameznikih in se kažejo kot tesnobnost ter občutek
brezupa in nemoči. S poznavanjem bolezni lahko bolniki zmanjšajo strah in stres, ki sta
povezana z njo (Anić, 2004).

2.8.2. Primerna fizična aktivnost
Mišično delo povzroča pozitiven antistresni učinek z boljšo prekrvavitvijo, vzpostavijo se
nove nevronske povezave. Zato priporočajo sprostilne in aktivne vaje. Sproščanje telesa s
sprostilnimi dihalnimi vajam ali vajami za sproščanje celega telesa, joga, tai-či. Redne telesne
vaje v okviru možnosti, ki jih dopušča telesno stanje, kolesarjenje, pohodništvo, aerobika,
fitnes. Fizična aktivnost ima pozitivne psihološke in fizične vplive. Telesne vaje delujejo
pozitivno na koncentracijo, na osredotočenost stran od težav, zato so redne vaje priporočljive.
Zaradi pomanjkanja vitamina D je pomembno, da so bolniki dovolj na sončni svetlobi, tudi
zaradi pozitivnega vpliva na epifizo. Vsa poživila obremenjujejo procese v jetrih in še
dodatno porabljajo zaloge antioksidantov, zato odsvetujejo alkohol, kajenje in preveč kofeina.
Izvajanje fizične aktivnosti je koristno za vzdrževanje dobre psiho-fizične kondicije.
Najpogostejše z vadbo pridobljene psihične koristi so:
45

Saje, T. Prehrana otrok pri kronično vnetni črevesni bolezni.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015.



izboljšanje razpoloženja



zmanjšanje anksioznosti (tesnobe)



lažje premagovanje stresa



boljša samopodoba in počutje



sprejemanje samega sebe



ponos ob fizičnih dosežkih in zaupanje v lastne fizične sposobnosti



večja stopnja notranje energije



zmanjšanje simptomov povezanih z depresijo (Anić, 2004).

2.9.

Socialna podporna mreža

Mreža prijateljev in razna društva so pomembni v premagovanju stresa in psihičnih motenj.
Skozi pogovor se oddaljujemo od težav. Pomembno je, da ostanejo bolniki socialno aktivni,
obiskujejo prireditve, vključujejo prostovoljstvo, v klube. S tem se izboljšajo kognitivne
sposobnosti, osredotočenost se spremeni na trenutno okolico in osebe v okolici, stran od
lastnih težav.
Podporna mreža je matrica ljudi, ki nam stojijo ob strani in katerim stojimo ob strani mi, ko ti
podporo potrebujejo. Bolezen bolnike postavlja pred številne izzive, zato je pomembno, da
oblikujejo trdno podporno mrežo in se z vsemi izzivi, ki so pred njimi, ne spopadajo sami. V
podporno mrežo je običajno vključena vsa družina, toda pogosto bolniki potrebujejo tudi
podporo prijateljev, učiteljev in mentorjev. S težavami, ki jih prinaša kronična bolezen, se
srečujejo na mnogih področjih življenja in dela, zato je prav, da jim pomagajo ljudje, ki so jim
blizu in na katere se lahko vedno zanesejo. Strokovnjaki svetujejo, da se bolniki pogovorijo s
svojimi družinskimi člani in prijatelji o težavah. Ljudje, ki imajo kronične bolezni,
potrebujejo podporo družine in prijateljev. Zato je pomembno, da se z njimi pogovorijo o tem,
kako bolezen vpliva na njihovo življenje. Mnogi ne vedo, kaj je KVČB, zato imajo lahko
napačno predstavo o tem, kaj jo povzroča in kako jo zdravimo. Včasih bolnik hitro pozabi, da
lahko njegova bolezen vpliva tudi na ljudi okoli njega (npr. izbruh bolezni lahko vsej družini
poruši načrte za potovanje ali počitnice) (Ogden, 2007).
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2.9.1. Društvo za KVČB
Poslanstvo Društva za kronično vnetno črevesno bolezen je že od same ustanovitve izboljšati
kakovost življenja oseb s KVČB. Društvo ima status invalidske organizacije in status društva
v javnem interesu ter je član Evropskega združenja oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo
(EFCCA) in NSIOS-a. Šteje 1040 članov, ki so organizirani v 11 sekcijah po vsej Sloveniji. Z
željo, da bi osebe s KVČB ob zdravljenju živele čim bolj neovirano in aktivno življenje ter da
bi ozaveščali javnost o težki kronični bolezni, v društvu izvajajo in organizirajo številne
aktivnosti, ki jih delimo v sedem sklopov. Ti sklopi sledijo sedmim posebnim socialnim
programom, s katerimi poskušajo osebam s KVČB pomagati na vseh področjih, kjer jim
življenje s KVČB povzroča težave.
Glavne dejavnosti društva so:


pomoč osebam s KVČB pri zagotavljanju socialne varnosti in vključevanju v socialno
okolje,



svetovanje (zdravstveno, dietetno, psihološko, pravno, socialno),



organizacija predavanj za osebe s KVČB – šola za osebe s KVČB, izobraževanje
članov na raznih seminarjih, predavanjih, tečajih, kongresih,



organizacija izobraževanj za zdravstvene delavce na primarni zdravstveni ravni in
dajanje pobud za izboljšanje strokovnega dela na področju obravnave oseb s KVČB,



organizacija predavanj

za vzgojno-varstvene organizacije, šole

in

delovne

organizacije, kjer se naši člani izobražujejo ali so zaposleni,


založniška dejavnost – izdajanje glasila Kronček, pripravljanje publikacij, zloženk in
člankov, priprava vsebin in urejanje spletne strani društva – www.kvcb.si,



ozaveščanje javnosti o problematiki KVČB ter sodelovanje in povezovanje s
sorodnimi društvi,



prirejanje srečanj članov društva (strokovnih, javnih), organizacija samopomoči med
člani.

V društvu se vseh deset let delovanja močno prepletata energiji prostovoljstva in prijateljstva,
kar še dodatno plemeniti njihovo delo in kakovost delovanja društva (Društvo za KVČB,
2015).
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2.9.1.1. Šola za KVČB
Ko se človek znajde v situaciji, ko mu je postavljena diagnoza KVČB, se o tej bolezni trudi
poiskati čim več informacij, ki jih je mogoče dobiti. Ker je bolezen še sorazmerno slabo
raziskana in precej slabo poznana tudi med zdravniki, je še toliko težje priti do relevantnih
podatkov in informacij. Tako je nastal koncept šole za osebe s KVČB, kjer v obliki vikend
seminarjev na predavanjih in v delavnicah prisotni strokovnjaki z različnih področij življenja
dajejo informacije in pomagajo pri soočanju oseb s to boleznijo.
Program šole za osebe s KVČB je zastavljen večplastno. Po začetni, osnovni ravni poteka kot
nadaljevanje oziroma nadgrajevanje osnovnega programa v obliki delavnic in je namenjen
posameznim skupinam oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo, ki imajo podobne težave
in potrebujejo v svojem življenju z boleznijo več pozornosti, predvsem pa informacij.
Začetna šola je namenjena bolnikom, ki so se šele začeli srečevati z boleznijo, ki so bili pred
kratkim operirani ali so že prebrodili hujši zagon bolezni. V začetni šoli obravnavajo osnove o
KVČB,

seveda

z

vsemi

novostmi,

strokovno

podprte

s

predavatelji

specialisti

Gastroenterološke klinike Ljubljana in UKC Maribor ter s kirurgi, saj morajo biti bolniki
seznanjeni z dogajanjem in novostmi na področju KVČB. Ker je veliko bolnikov s CB in UK
tekom svoje bolezni operiranih, jih je zaradi možnih komplikacij bolezni ali zaradi hudega
poteka le-te potrebno seznaniti s to možnostjo in jih izobraziti o načinih operativnih posegov,
predvsem pa tudi o tem, kako živeti po operaciji. Zaradi naštetega je v začetno šolo vključen
del o operativnem zdravljenju in posledicah operacije. Pomemben del rehabilitacije
operiranega ima tudi prehrana, ki mora biti kakovostna in pravilno izbrana. Jasno je, da
psihični stres predstavlja veliko oviro pri spopadanju s KVČB, zato je bolnika potrebno
podučiti o možnostih, kako lahko z lastnim ravnanjem zmanjša posledice hude bolezni in se
nauči spopadati z njo. V program vikend seminarja so vključena predavanja znanih
psihologov, ki kroničnim bolnikom pomagajo graditi samopodobo.
V nadaljevanju potekajo delavnice na različne teme, npr.: gibanje in KVČB, vpliv sprostitve
in obvladovanje stresa, prehrana pri KVČB…. Do sedaj so v društvu za KVČB izpeljali nekaj
šol na začetni – osnovni ravni in tudi nekaj šol v obliki delavnic kot nadaljevalno šolo za
osebe s KVČB (Društvo za KVČB, 2015).
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2.9.1.2. Otroški tabor na Debelem Rtiču
V Društvu za KVČB vsako leto organizirajo tabor za otroke s KVČB v Mladinskem
zdravilišču in letovišču Debeli rtič.
Tabor je delno organiziran po programu, ki ga izvajajo v letovišču, del aktivnosti pa društvo
pripravi skupaj s strokovnimi sodelavci, pediatri in animatorji našega društva.
Tabor je namenjen otrokom s KVČB. Tudi sama sem 3 leta pomagala pri organizaciji
otroških taborov.
OTROŠKI TABOR NA DEBELEM RTIČU
Društvo za KVČB že pet let zapored organizira otroški tabor za otroke s KVČB. Poteka v
mesecu juliju na Debelem rtiču. Udeležijo se ga lahko otroci s KVČB, pod vodstvom
zdravstvenega osebja in animatork. Namen otroških taborov je :


Ozaveščanje otrok, da lahko kljub kronični bolezni živijo in delajo kot njihovi vrstniki



Spoznavanje pomena zdrave prehrane



Spoznavanje pomena gibanja za zdravje in razvoj



Aktivno preživljanje prostega časa



Rehabilitacija za izboljšanje zdravstvenega stanja otrok



Razvijanje ustvarjalnosti in otroške kreativnosti



Socializacija otrok in spodbujanje kolektivnega sodelovanja

S pomočjo skrbno določenega časovnega plana in dobro zastavljenih ciljev jim skozi igro,
ustvarjalne delavnice, izobraževalna predavanja ter izletov želijo prikazati načine zdravega in
aktivnega preživljanja počitnic. Tekom bivanja se tudi spremljevalke veliko naučijo od otrok,
spletejo se trdne prijateljske vezi, naučijo se sobivanja, hkrati pa pridobijo nova znanja in
izkušnje (Društvo za KVČB, 2015).
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3. EMPIRIČNI DEL

3.1.

Metodologija

3.1.1. Namen in cilji diplomskega dela
Glavni namen raziskovalnega dela je ugotoviti, kakšna je prehranska oskrba otrok s KVČB in
kakšno je njihovo sprejemanje bolezni.

Cilji diplomskega dela so:


Ugotoviti, kako se morajo prehranjevati bolniki s KVČB



Kako način prehranjevanja vpliva na KVČB



Kako lahko v šoli pomagajo otroku s KVČB



Raziskati, s kakšnimi težavami se srečujejo otroci zaradi KVČB

3.1.2. Hipoteze
Skladno s cilji smo oblikovali naslednje hipoteze:
H1: Otroci s kronično vnetno črevesno boleznijo se srečujejo s številnimi čustvenimi
težavami.
H2: Pacienti s kronično vnetno črevesno boleznijo dosledno upoštevajo navodila zdravnika
glede prehrane.
H3: V šoli je dobro poskrbljeno za prehrano otrok s kronično vnetno črevesno boleznijo.
H4: Šola dobro sodeluje s starši pri zagotavljanju ustrezne prehrane za otroke s kronično
vnetno črevesno boleznijo.
H5: Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen izvaja različne aktivnosti za bolnike s
kronično vnetno črevesno boleznijo.
H6: Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je bolnikom eden izmed glavnih virov
informacij o kronični vnetni črevesni bolezni.
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3.1.3. Raziskovalna metoda dela
V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna metoda zbiranja podatkov. Instrument
raziskovanja je predstavljal anketni vprašalnik.

3.1.4. Vzorec in obdelava podatkov
Izbrali smo kvantitativno tehniko zbiranja podatkov. V raziskovalnem delu smo uporabili
deskriptivno metodo, instrument raziskovanja pa je predstavljala anketa, kjer je prevladoval
zaprti tip vprašanj. Anketo smo izvedli med otroki, mladostniki, študenti in zaposlenimi, ki
imajo KVČB. Vključili smo tako otroško kot mladinsko sekcijo v sklopu društva za KVČB. V
anketo so bila vključena vprašanja o prehrani, kako je za prehrano poskrbljeno v šoli, o
ozaveščenosti, o problemih, s katerimi se srečujejo vsakodnevno, o potrebni pomoči, ki jo
pričakujejo tako s starševske kot učiteljeve strani ter kaj bi pripomoglo k temu, da bi se
počutili bolj sprejete.
Podatke smo statistično analizirali z računalniškim programom Microsoft Excel, v katerega
smo vnesli z vprašalnikom pridobljene podatke in z računalniškim programom Statistical
Package for the social Sciences (SPSS).
Za interpretacijo rezultatov so bile uporabljene osnovne statistične metode za ugotavljanje
razlik med obravnavanimi spremenljivkami. Pri določenih parametrih smo uporabili
aritmetično sredino (M) in standardni odklon (SD). Vrednost stopnje tveganja P < 0,05 pa
smo označili kot statistično značilno.
Anketo smo razposlali na 185 naslov. Vsaki anketi smo priložili tudi kuverto z naslovom in z
znamko, kamor so anketiranci vrnili izpolnjene vprašalnike. Nazaj smo prejeli 73 anket, kar
predstavlja naš vzorec raziskovalnega dela.
V analizo je bilo vključenih 73 oseb, 30 moških in 43 žensk starih med 8 in 30 let. Osebe za
sodelovanje pri raziskavi smo poiskali s pomočjo društva za KVČB.

51

Saje, T. Prehrana otrok pri kronično vnetni črevesni bolezni.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015.

Preglednica 4: Struktura sodelujočih v raziskavi glede na spol
SPOL
Moški
Ženske
Skupaj

N
30
43
73

f (%)
41,1
58,9
100,0

V nadaljevanju sledi splošna analiza podatkov ter analiza glede na rekodirano starost in vrsto
bolezni.
Glede na starost smo anketirance razdelili v tri skupine. V prvi skupini so otroci, ki obiskujejo
osnovno in srednjo šolo. Prvo skupino smo poimenovali otroci in mladostniki. To je starostna
skupina do 19 let. V drugi skupini so študenti, tretja skupina pa so anketiranci, ki so
zaposleni.
Preglednica 5: Struktura sodelujočih v raziskavi glede na starostno skupino
STAROSTNA SKUPINA
Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni
Skupaj

N
21
32
20
73

f (%)
28,8
43,8
27,4
100,0

Glede na vrsto bolezni smo vse anketirance razdelili v tri skupine. V prvo skupino spadajo
anketiranci s Chronovo boleznijo (CB), v drugo anketiranci z ulceroznim kolitisom (UK) in v
tretjo anketiranci z neklasificiranim kolitisom oziroma bolniki z intermediarnim kolitisom
(IK).
Preglednica 6: Struktura sodelujočih v raziskavi glede na vrsto bolezni
VRSTA BOLEZNI
Chronova bolezen (CB)
Ulcerozni kolitis (UK)
Neklasificirani kolitis (IK)
Skupaj

N
38
26
9
73
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f (%)
52,1
35,6
12,3
100,0
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3.2.

Rezultati

3.2.1. Težave bolnikov s KVČB
V anketi smo udeležence spraševali, koliko let imajo diagnosticirano bolezen in pri kateri
starosti so jim odkrili KVČB. Na podlagi teh dveh vprašanj smo ugotovili, da se je pri 30 %
anketirancev bolezen pojavila v času otroštva do najstništva, pri vseh ostalih anketirancih pa
se je bolezen pojavila v odrasli dobi, po 18. letu starosti.
Obe obliki KVČB se pričneta pojavljati v otroštvu, pogosteje pa se pojavljata v drugem
desetletju življenja. UK se najpogosteje pojavi med 25. in 35. letom, CB pa med 15. in 30.
letom in med 50. in 80. letom starosti. V zadnjem času incidenca CB narašča, medtem ko
incidenca UK ostaja nespremenjena. Bolezen se enako pogosto pojavlja med ženskimi in
moškimi, pogostejša pa naj bi bila pri belcih, predvsem pri Židih (Koželj in Ferkolj, 2004).
Na vprašanje, kako močno bolezen (KVČB) vpliva na kakovost njihovega življenja so
anketiranci na Likertovi lestvici od 1 do 4 odgovorili s povprečno vrednostjo 2,52, kar
pomeni, da bolezen na njihovo življenje močno vpliva.
Preglednica 7: Ocena, kako bolezen vpliva na kakovost življenja bolnikov glede na
njihovo starost
STAROSTNA SKUPINA
VPLIV

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

N
21

M
2,67

SD
0,856

F

P

32

2,63

0,871

2,022

0,140

20

2,20

0,768

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - ne vpliva, 2 - slabo vpliva, 3 - močno vpliva, 4 - zelo močno vpliva)

Statistično pomembne razlike v oceni vpliva bolezni na kakovost življenja glede na starost
anketirancev niso bile ugotovljene. Povprečne vrednosti so pri otrocih in mladostnikih (2,67)
ter študentih (2,63), kar pomeni, da bolezen na njihovo življenje močno vpliva. Pri zaposlenih
je povprečna vrednost 2,20, kar pomeni, da bolezen na njihovo življenje slabo vpliva.
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Preglednica 8: Ocena, kako bolezen vpliva na kakovost življenja bolnikov glede na vrsto
bolezni

VPLIV

VRSTA
BOLEZNI
CB
UK
IK

N

M

SD

F

P

38
26
9

2,55
2,50
2,44

0,828
0,906
0,882

0,069

0,934

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1-ne vpliva, 2-slabo vpliva, 3-močno vpliva, 4-zelo močno vpliva)

Statistično pomembne razlike v oceni vpliva bolezni na kakovost življenja glede na vrsto
bolezni anketirancev niso bile ugotovljene. Povprečne vrednosti so pri bolnikih s CB (2,55)
ter bolnikih s UK (2,50), kar pomeni, da bolezen na njihovo življenje močno vpliva. Pri
bolnikih z IK je povprečna vrednost 2,44, kar pomeni, da bolezen na njihovo življenje slabo
vpliva.
V preglednici 9 so predstavljeni rezultat, kako pogosto imajo pri svoji obliki bolezni težave,
navedene v preglednici. Vsak posamezen vzrok so rangirali od 1 do 5 (1 - nikoli, 2 - skoraj
nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto).

Anketiranci so navajali naslednje vzroke:


Inkontinenca (uhajanje) blata



Ko sem izven domačega okolja, razmišljam, kje se nahaja najbližje stranišče.



Bolečine zaradi krčev



Bolniške odsotnosti v šoli/ službi



Krvavitev iz gastrointestinalnega trakta



Nerazumevanje s strani prijateljev



Nerazumevanje s strani učiteljev



Nerazumevanje s strani sošolcev



Počutim se šibko, utrujeno in izčrpano.



Zaradi bolezni prekinem pogovor, govorni nastop v šoli ali drugo aktivnost.
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Preglednica 9: Pogostost pojavljanja težav pri KVČB

48

f
(%)
65,8

2
Skoraj
nikoli
f
N
(%)
13 17,3

6

8,2

18

8
12

11,0
16,4

26

1
Nikoli

M

SD

3

f
(%)
4,1

5
Zelo
pogosto
f
N
(%)
1
1,4

1,58

0,942

4
Pogosto

8

f
(%)
11,0

24,7

19

26,0

17

23,3

13

17,8

3,18

1,229

17
9

23,3
12,3

26
29

35,6
39,7

18
18

24,7
24,7

4
5

5,5
6,8

2,90
2,93

1,069
1,147

35,6

12

16,4

12

16,4

21

28,8

2

2,7

2,47

1,313

37

50,7

16

21,9

8

11,0

10

13,7

2

2,7

1,96

1,195

35

47,9

12

16,4

18

24,7

7

9,6

1

1,4

2,00

1,118

34

46,6

19

26,0

9

12,3

8

11,0

3

4,1

2,00

1,190

4

5,5

14

19,2

18

24,7

20

27,4

17

23,3

3,44

1,202

32

43,8

19

26,0

7

9,6

11

15,1

4

5,5

2,12

1,280

N
Inkontinenca (uhajanje) blata
Ko sem izven domačega okolja,
razmišljam, kje se nahaja
najbližje stranišče
Bolečine zaradi krčev
Bolniške odsotnosti v šoli/ službi
Krvavitev iz
gastrointestinalnega trakta
Nerazumevanje s strani
prijateljev
Nerazumevanje s strani
učiteljev
Nerazumevanje s strani
sošolcev
Počutim se šibko, utrujeno in
izčrpano
Zaradi bolezni prekinem
pogovor, govorni nastop v šoli
ali drugo aktivnost

3
Redko
N

N

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Večini anketirancev (65,8 %) inkontinenca nikoli ne predstavlja težav. 26 % anketirancem
predstavlja redko težavo bližina najbližjega nahajališča stranišča. Tudi bolečine zaradi krčev,
ki jih spremljajo ob bolezni in bolniške odsotnosti v službi ali šoli zaradi bolezni,
predstavljajo redko težavo. 35,6 % anketirancev krvavitev iz gastrointestinalnega trakta ne
predstavlja težav. Polovici anketirancev (50,7 %) nerazumevanje s strani prijateljev nikoli ne
predstavlja težav. Prav tako skoraj polovici anketirancev (47,9 %) nerazumevanje s strani
učiteljev ter nerazumevanje s strani sošolcev (46,6 %) zaradi bolezni nikoli ne predstavlja
težav. Polovica anketirancev se zaradi bolezni redko (24,7 %) do pogosto (27,4 %) počuti
šibko, utrujeno ali izčrpano. Skoraj polovica anketirancev (43,8 %) nikoli ne prekine
pogovora, govornega nastopa ali druge aktivnosti zaradi bolezni.
Med drugimi vzroki, ki jim še povzročajo težave, so anketiranci navedli naslednje:


Bruhanje in napihnjenost



Vrtoglavica in glavoboli



Zaprtost
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Slabost



Povišana telesna teža



Razne alergije (alergije na ličila, hrano,…)



Stranski učinki zdravil



Depresija in milna čustvenost



Nespečnost



Tresenje



Pomanjkanje samozavesti in spoznavanje novih ljudi ter druženje z njimi
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Preglednica 10: Pogostost pojavljanja težav pri KVČB glede na starost
STAROSTNA
SKUPINA
Inkontinenca (uhajanje) blata
Ko sem izven domačega okolja,
razmišljam, kje se nahaja
najbližje stranišče
Bolečine zaradi krčev

1,38

0,669

Študenti
Zaposleni

32
20

1,27
1,55

1,085
0,945

Otroci in mladostniki

21

3,00

1,265

Študenti

32

3,44

1,134

Zaposleni

20

2,95

1,317

Otroci in mladostniki

21

2,86

1,153

Študenti

32
20
21
32
20
21
32
20
21
32
20

3,03
2,75
3,10
3,16
2,40
2,00
2,56
2,80
1,90
2,09
1,80

0,933
1,209
1,136
1,051
1,188
1,183
1,413
1,196
1,091
1,279
1,196

21
32
20

1,90
2,34
1,55

21
32
20

Študenti
Zaposleni

Nerazumevanje s strani
prijateljev
Nerazumevanje s strani učiteljev

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Nerazumevanje s strani sošolcev

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Počutim se šibko, utrujeno in
izčrpano
Zaradi bolezni prekinem
pogovor, govorni nastop v šoli ali
drugo aktivnost

SD

21

Otroci in mladostniki

Krvavitev iz gastrointestinalnega
trakta

M

Otroci in mladostniki

Zaposleni

Bolniške odsotnosti v šoli/ službi

N

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

F

P

0,822

0,444

1,289

0,282

0,447

0,641

3,156

0,049

2,119

0,128

0,395

0,675

1,044
1,181
0,945

3,425

0,038

2,14
2,06
1,75

1,236
1,162
1,209

0,630

0,536

21
32
20

3,38
3,66
3,15

1,071
1,153
1,387

1,130

0,329

21
32
20

1,90
2,34
2,00

1,136
1,359
1,298

0,871

0,423

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Statistično pomembne razlike pri pogostosti pojavljanja različnih težav pri KVČB glede na
starost anketirancev niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar statistično nepomembne. Pri
počutju so bile povprečne vrednosti višje kot pri ostalih težavah, ki se pojavljajo pri bolezni.
Anketiranci se ne glede na starost pri svoji obliki bolezni počutijo šibko, izčrpano in utrujeno.
Študenti se pogosto počutijo utrujeni (M=3,66). Povprečne vrednosti so bile tudi nekoliko
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višje pri bolniških odsotnostih v šoli/službi ter pri razmišljanju, kje se nahaja najbližje
stranišče, ko so izven domačega okolja. Najmanj težav izražajo pri problemu, kot je
inkontinenca oziroma uhajanje blata.
Preglednica 11: Pogostost pojavljanja težav pri KVČB glede na vrsto bolezni
VRSTA
BOLEZNI

N

M

SD

CB

38

1,37

0,714

Inkontinenca (uhajanje) blata

UK
IK

26
9

1,92
1,44

1,197
0,726

Ko sem izven domačega okolja,
razmišljam, kje se nahaja najbližje
stranišče

CB

38

3,00

1,162

UK

26

3,42

1,391

IK

9

3,22

0,972

CB

38

2,89

1,008

UK
IK
CB
UK
IK
CB
UK
IK
CB
UK
IK

26
9
38
26
9
38
26
9
38
26
9

2,92
2,89
2,89
3,04
2,78
2,05
3,23
2,00
2,16
1,69
1,89

1,164
1,167
1,158
1,216
0,972
1,229
1,177
1,118
1,326
0,928
1,269

CB
UK
IK

38
26
9

2,08
1,92
1,89

1,148
1,129
1,054

0,196 0,822

CB
UK
IK

38
26
9

2,08
1,92
1,89

1,194
1,197
1,269

0,173 0,841

Počutim se šibko, utrujeno in izčrpano

CB
UK
IK

38
26
9

3,45
3,54
3,11

1,201
1,272
1,054

0,148 0,660

Zaradi bolezni prekinem pogovor, govorni
nastop v šoli ali drugo aktivnost

CB
UK
IK

38
26
9

2,21
2,15
1,67

1,339
1,317
0,866

0,662 0,519

Bolečine zaradi krčev

Bolniške odsotnosti v šoli/ službi

Krvavitev iz gastrointestinalnega trakta

Nerazumevanje s strani prijateljev

Nerazumevanje s strani učiteljev

Nerazumevanje s strani sošolcev

F

P

2,926 0,060

0,920 0,403

0,006 0,994

0,209 0,812

8,237 0,001

1,195 0,309

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 –pogosto, 5 - zelo pogosto)
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Statistično pomembne razlike pri pogostosti pojavljanja različnih težav pri KVČB glede na
vrsto bolezni anketirancev so bile ugotovljene pri krvavitvah iz gastrointestinalnega trakta. Pri
UK se pojavlja več krvavitev iz gastrointestinalnega trakta kot pri CB in IK oziroma
nedoločnem kolitisu (Preglednica 12).
Preglednica 12: Pogostost pojavljanja simptomov pri UK in CB (Koželj in Ferkolj, 2004)
SIMPTOMI
Hemohezija
Driska
Bolečina v trebuhu
Analna fisura
Hujšanje
Zvišana telesna temperatura

POGOSTOST (%)
PRI UK
80 do 100
50 do 80
47
4
Ni podatka
Ni podatka

POGOSTOST (%)
PRI CB
22
73
77
16
54
35

Iz preglednice 12 je razvidno, da so najpogostejše težave, ki se pojavljajo pri CB, bolečina v
trebuhu, driska, hujšanje ter občasno zvišana temperatura. Pri UK so najpogostejše težave
hemohezija, driska in bolečina v trebuhu.
Hemohezija ali hematohezija običajno pomeni krvavitev iz spodnje prebavne cevi. Krvavitve
iz spodnjih prebavil ali hemohezija so običajno kronične, manj obilne ali prikrite. Hemohezija
je le izjemoma znak akutne obilne krvavitve iz zgornjih prebavil. Najpogostejši izvori
krvavitev iz spodnjih prebavil so hemoroidi, divertikli, vnetna črevesna bolezen. Odvisni so
od starosti bolnika (Koželj in Ferkolj, 2004).
Druge statistične razlike glede na vrsto bolezni pri ostalih naštetih težavah (preglednica 11)
niso bile pomembne. Pri slabem počutju so bile povprečne vrednosti višje kot pri ostalih
težavah, ki se pojavljajo pri bolezni. Anketiranci se ne glede na vrsto bolezni počutijo šibko,
izčrpano in utrujeno. Anketiranci z UK se pogosto utrujeni (M=3,54). Povprečne vrednosti
glede na vrsto bolezni so bile tudi nekoliko višje pri razmišljanju, kje se nahaja najbližje
stranišče, ko so izven domačega okolja. Najmanj težav imajo pri inkontinenci oziroma
uhajanju blata.
V preglednici 13 so anketiranci označevali, kako pogosto so otežene obveznosti (pouk,
služba) zaradi naštetih vzrokov, ki so bili navedeni v preglednici. Vsak posamezen vzrok so
razvrstili glede na pogostost pojavljanja (1 - nikoli, 2 - večkrat letno, 3 -večkrat mesečno, 4 1x tedensko, 5 - večkrat tedensko ali bolj pogosto (vsak dan ali večkrat na dan)).
59

Saje, T. Prehrana otrok pri kronično vnetni črevesni bolezni.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015.

Vzroki so izostanek so bili naslednji:


Obisk zdravnika



Inkontinenca ali strah pred inkontinenco blata



Strah, da bi pogosta uporaba stranišča vplivala na delovne aktivnosti.



Utrujenost



Strah, da bi se morda osmešil/a.



Krvavitev iz gastrointestinalnega trakta



Krči ali bolečine v trebuhu



Rektalna/analna bolečina ali pekoč občutek



Strah pred napenjanjem/nelagodje

Preglednica 13: Pogostost oteženega opravljanja obveznosti

Nikoli

Obisk zdravnika
Inkontinenca ali strah
pred inkontinenco blata
Strah, da bi pogosta
uporaba stranišča vplivala
na delovne aktivnosti.
Utrujenost
Strah, da bi se morda
osmešil/a.
Krvavitev iz
gastrointestinalnega trakta
Krči ali bolečine v trebuhu
Rektalna/analna bolečina
ali pekoč občutek
Strah pred
napenjanjem/nelagodje

Večkrat
letno

Večkrat
mesečno

1x
tedensko

N

f (%)

N

f (%)

N

f (%) N f (%)

11

15,1

54

74,0

5

6,8

2

44

60,3

15

20,5

3

4,1

33

45,2

16

21,9

12

8

11,0

23

31,5

42

57,5

12

36

49,3

11

Večkrat
tedensko ali
bolj pogosto

M

SD

N

f (%)

2,7

1

1,4

2,01

0,677

2

2,7

9

12,3

1,86

1,367

16,4

3

4,1

9

12,3

2,16

1,375

13

17,8

8

11,0

21

28,8

3,15

1,421

16,4

7

9,6

2

2,7

10

13,7

1,99

1,429

25

34,2

6

8,2

1

1,4

5

6,8

1,82

1,110

15,1

31

42,5

17

23,3

5

6,8

9

12,3

2,59

1,200

32

43,8

18

24,7

10

13,7

7

9,6

6

8,2

2,14

1,305

20

27,4

17

23,3

14

19,2

4

5,5

18

24,7

2,77

1,532

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - večkrat letno, 3 - večkrat mesečno, 4 - 1x tedensko, 5 večkrat tedensko ali bolj pogosto (vsak dan ali večkrat na dan))

15,1 % anketirancev ni nikoli odsotnih v šoli ali službi zaradi obiska pri zdravniku. 74 %
anketirancev je večkrat letno odsotnih zaradi obiska zdravnika. Večina anketirancev (60,3 %)
nima nikoli oteženega opravljanja obveznosti zaradi inkontinenco (straha pred inkontinenco
blata) in zaradi straha, da bi pogosta uporaba stranišča vplivala na delovne aktivnosti (45,2
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%). Skoraj polovica anketirancev ima večkrat letno (31,5 %) do večkrat mesečno (17,8 %)
oteženo opravljanje obveznosti zaradi utrujenosti, ki jih spremlja pri njihovi bolezni. Polovica
anketirancev (57,5 %) nima nikoli oteženega opravljanja obveznosti zaradi straha, da bi se
osmešili prav tako tudi zaradi krvavitev iz gastrointestinalnega trakta (49,3 %). Velika večina
anketirancev ima večkrat letno (42,3 %) do večkrat mesečno (23,3 %) oteženo opravljanje
obveznosti zaradi krčev ali bolečin v trebuhu. Skoraj polovica anketirancev (43,8 %) nima
nikoli oteženega opravljanja obveznosti zaradi rektalne/analne bolečine ali pekočega občutka.
27,4 % anketirancev nima nikoli oteženega opravljanja obveznosti zaradi straha pred
napenjanjem/nelagodje, 24,7 % anketirancev pa ima s strahom pred napenjanjem težave
večkrat tedensko ali še bolj pogosto.
Med vzroki, zaradi katerih je oteženo opravljanje obveznosti, so našteli:


Akutno stanje in slabokrvnost



Bolečine v sklepih



Dolgotrajno okrevanje po operacijah



Osteoporoza, zlom kosti



Prehrana



Psihološki vidiki (konstantno razmišljanje kaj če?)



Nesproščenost v vseh obveznostih do dela



Slabost



Težave pri menstruaciji



Utrujenost
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Preglednica 14: Pogostost oteženega opravljanja obveznosti glede na starost
STAROSTNA
SKUPINA
Obisk zdravnika

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Inkontinenca ali strah pred
inkontinenco blata

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Strah, da bi pogosta uporaba
stranišča vplivala na delovne
aktivnosti.
Utrujenost

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Strah, da bi se morda osmešil/a.

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Krvavitev iz gastrointestinalnega
trakta

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Krči ali bolečine v trebuhu

Študenti
Zaposleni

Rektalna/analna bolečina ali
pekoč občutek

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Strah pred
napenjanjem/nelagodje

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

N

M

SD

F

P

21
32
20

2,33
1,97
1,75

0,856
0,595
0,444

4,289

0,017

21
32
20

1,57
2,06
1,85

1,165
1,564
1,226

0,815

0,447

21
32
20

1,95
2,34
2,10

1,322
1,382
1,447

0,537

0,587

21
32
20

3,33
3,41
2,55

1,197
1,478
1,432

2,588

0,082

21
32
20

1,43
2,44
1,85

1,028
1,523
1,461

3,5160

0,035

21
32
20

1,71
1,87
1,85

1,146
1,157
1,040

0,138

0,0871

21
32
20

2,67
2,78
2,20

1,278
1,184
1,105

1,528

0,224

21
32
20

1,95
2,25
2,15

1,499
1,218
1,268

0,325

0,724

21
32
20

2,33
3,03
2,80

1,426
1,534
1,609

1,334

0,270

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - večkrat letno, 3 - večkrat mesečno, 4 - 1x tedensko, 5 večkrat tedensko ali bolj pogosto (vsak dan ali večkrat na dan))

Statistično pomembne razlike pri pogostosti oteženega opravljanja opravil zaradi težav pri
KVČB glede na starost anketirancev niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar statistično
nepomembne. Pri slabem počutju so bile povprečne vrednosti višje kot pri ostalih težavah, ki
anketirancem otežujejo opravljanje opravil pri bolezni bolnikov. Anketiranci se ne glede na
starost pri svoji obliki bolezni počutijo utrujeno. Študenti se 1x tedensko počutijo utrujeno
(M=3,41). Povprečne vrednosti so bile tudi nekoliko višje pri strahu pred napenjanjem ter pri
krčih ali bolečinah v trebuhu. Anketiranci imajo najmanj pogoste težave pri težavi, kot so
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krvavitve iz gastrointestinalnega trakta, kar pomeni, da anketiranci s tem nimajo nikoli težav
do večkrat letno.
Preglednica 15: Pogostosti oteženega opravljanja opravil glede na vrsto bolezni
VRSTA
BOLEZNI
CB
UK
IK

N

M

SD

38
26
9

1,95
2,15
1,89

0,613
0,834
0,333

0,890 0,415

CB
UK
IK

38
26
9

1,58
2,31
1,78

1,154
1,569
1,394

2,292 0,109

CB
UK
IK

38
26
9

2,08
2,35
2,00

1,302
1,468
1,500

0,359 0,700

CB
UK
IK

38
26
9

3,24
3,15
2,78

1,324
1,592
1,394

0,373 0,690

CB
UK
IK

38
26
9

1,87
2,15
2,00

1,339
1,488
1,732

0,303 0,740

Krvavitev iz gastrointestinalnega trakta

CB
UK
IK

38
26
9

1,42
2,50
1,56

0,793
1,304
0,726

9,352 0,000

Krči ali bolečine v trebuhu

CB
UK
IK

38
26
9

2,63
2,58
2,44

1,172
1,270
1,236

0,088 0,916

CB
UK
IK

38
26
9

2,24
2,19
1,56

1,441
1,234
0,726

1,029 0,363

CB
UK
IK

38
26
9

2,63
3,04
2,56

1,514
1,562
1,590

0,636 0,533

Obisk zdravnika

Inkontinenca ali strah pred inkontinenco
blata

Strah, da bi pogosta uporaba stranišča
vplivala na delovne aktivnosti.
Utrujenost

Strah, da bi se morda osmešil/a.

Rektalna/analna bolečina ali pekoč
občutek

Strah pred napenjanjem/nelagodje

F

P

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - večkrat letno, 3 - večkrat mesečno, 4 - 1x tedensko, 5 večkrat tedensko ali bolj pogosto (vsak dan ali večkrat na dan))

Statistično pomembne razlike pri pogostosti oteženega opravljanja opravil zaradi težav, ki se
pojavljajo pri KVČB glede na vrsto bolezni anketirancev, so bile ugotovljene pri krvavitvah iz
gastrointestinalnega trakta. Pri UK se pojavlja več krvavitev iz gastrointestinalnega trakta kot
pri CB in IK oziroma nedoločnem kolitisu (Preglednica 12). Ostale statistične razlike glede na
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vrsto bolezni pri pogostosti oteženega opravljanja nalog zaradi naštetih težav v preglednici 15
niso bile statistično pomembne. Pri slabem počutju so bile povprečne vrednosti višje kot pri
ostalih težavah, ki otežujejo opravljanje obveznosti bolnikom s KVČB. Anketiranci se ne
glede na vrsto bolezni počutijo utrujeno. Anketiranci imajo tudi pogosto težave pri strahu pred
napenjanjem ter pri krčih ali bolečinah v trebuhu. Anketiranci imajo najmanj pogoste težave
pri inkontinenci oziroma uhajanju blata, kar pomeni, da anketiranci s tem nimajo nikoli do
večkrat letno težave.

3.2.2. Odnos okolice
Za bolnike je pomemben tudi odnos okolice do njih. Bolezen lahko vpliva na odnose zato smo
ugotavljali ali anketiranci menijo, da se je odnos s sošolci, prijatelji, učitelji, starši in
sorodniki spremenil, ko so izvedeli za bolezen in ali se počutijo kljub bolezni sprejete.

Preglednica 16: Ocena vpliva bolezni KVČB na odnose z navedenimi osebami
1
Nikakor ne
vpliva
Sošolci
Prijatelji
Učitelji
Starši
Sorodniki

2
Delno
vpliva

3
Malo
vpliva

4
Zelo
vpliva

5
Zelo močno
vpliva

N

f (%)

N

f (%)

N

f (%)

N

f (%)

N

f (%)

34
35
34
42
41

46,6
47,9
46,6
57,5
56,2

22
21
14
13
12

30,1
28,8
19,2
17,8
16,4

9
9
19
7
14

12,3
12,3
26,0
9,6
19,2

5
5
5
7
6

6,8
6,8
6,8
9,6
8,2

3
3
1
4
0

4,1
4,1
1,4
5,5
0,0

M

SD

1,92
1,90
1,97
1,88
1,79

1,115
1,120
1,067
1,247
1,027

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor, 2 - delno, 3 - malo, 4 - zelo, 5 - zelo močno)

Iz preglednice 16 je razvidno, da skoraj polovica anketirancev meni, da bolezen nikakor ne
vpliva na odnose s sošolci (46,6 %), prijatelji (47,9 %), učitelji (46,6 %), starši (57,5 %) in
sorodniki (56,2 %). 26 % anketirancev meni, da ima bolezen malo vpliva na odnose z učitelji.
Okoli 30 % anketirancev je mnenja, da bolezen delno vpliva na odnose s sošolci in prijatelji.
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Preglednica 17: Ocena vpliva bolezni KVČB na odnose z osebami glede na starost
STAROSTNA
SKUPINA
Otroci in mladostniki

Sošolci

Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Prijatelji

Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Učitelji

Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Starši

Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Sorodniki

Študenti
Zaposleni

N

M

SD

F

P

21
32
20

2,00
2,03
1,65

1,095
1,092
1,182

0,795

0,456

21
32
20

1,95
2,09
1,55

1,117
1,174
0,999

1,498

0,231

21
32
20

2,14
2,16
1,50

1,108
1,051
0,946

2,842

0,065

21
32
20

1,67
2,06
1,80

0,966
1,343
1,361

0,685

0,507

21
32
20

1,86
1,78
1,75

1,062
1,008
1,070

0,059

0,943

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor, 2 - delno, 3 - malo, 4 - zelo, 5 - zelo močno)

Statistično pomembne razlike pri oceni, kako močno bolezen vpliva na odnose z osebami, ki
so bile navedene v preglednici 17 glede na starost anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike
so, vendar statistično zanemarljive. Vse povprečne vrednosti so med vrednostjo 1 in 2, kar
pomeni, da bolezen glede na starost delno vpliva na odnose s sošolci, prijatelji, učitelji, starši
in sorodniki. Anketiranci so mnenja, da bolezen delno vpliva na odnos med študenti in
učitelji. Anketiranci imajo najmanj težav pri odnosih s sorodniki in starši. Verjetno, ker so jim
najbližji in jim najbolj zaupajo ter se največ pogovarjajo. Starši in sorodniki jih najbolj
podpirajo, zato predvidevamo, da bolezen ne vpliva na njihov odnos z njimi.
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Preglednica 18: Ocena vpliva bolezni KVČB na odnose z osebami glede na vrsto bolezni
VRSTA BOLEZNI

N

M

SD

F

P

Sošolci

CB
UK
IK

38
26
9

1,92
1,92
1,89

1,148
1,129
1,054

0,003

0,997

Prijatelji

CB
UK
IK

38
26
9

1,92
1,85
2,00

1,124
1,120
1,225

0,070

0,932

Učitelji

CB
UK
IK

38
26
9

2,03
1,96
1,78

1,102
1,038
1,093

0,195

0,823

Starši

CB
UK
IK

38
26
9

1,92
1,88
1,67

1,217
1,306
1,323

0,149

0,862

Sorodniki

CB
UK

38
26

1,87
1,77

1,018
1,032

0,344

0,710

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor, 2 - delno, 3 - malo, 4 - zelo, 5 - zelo močno)

Statistično pomembne razlike pri oceni, kako močno bolezen vpliva na odnose z osebami, ki
so bile navedene v preglednici 18 glede na vrsto bolezni anketirancev, niso bile ugotovljene.
Razlike so, vendar statistično nepomembne. Vse povprečne vrednosti so med vrednostjo 1 in
2, kar pomeni, da bolezen glede na vrsto bolezni delno vpliva na odnose s sošolci, prijatelji,
učitelji, starši in sorodniki. Vse povprečne vrednosti so nizke, kar pomeni, da vrsta bolezni
nima posebnega vpliva na odnose med anketiranci in osebami iz preglednice 18. Anketiranci
imajo najmanj težav z odnosi s sorodniki in starši. Smo mnenja, da so jim najbližji in jim
najbolj zaupajo ter se največ pogovarjajo. Ker jih starši in sorodniki najbolj podpirajo in
predvidevamo, da se z njimi največkrat pogovarjajo o svoji bolezni, bolezen na njihov odnos
ne vpliva.
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Preglednica 19: Pogostost neprimernih komentarjev zaradi KVČB, ki jih podajajo
bližnji
1
Nikoli

Sošolci
Prijatelji
Učitelji
Starši
Sorodniki

2
Skoraj nikoli

3
Redko

4
Pogosto

5
Zelo pogosto

N

f (%)

N

f (%)

N

f (%)

N

f (%)

N

f (%)

45
51
49
57
53

61,6
69,9
67,1
78,1
72,9

13
12
10
7
8

17,8
16,4
13,7
9,6
11,0

7
5
10
5
7

9,6
6,8
13,7
6,8
9,6

6
4
4
2
4

8,2
5,5
5,5
2,7
5,5

2
1
0
2
1

2,7
1,4
0,0
2,7
1,4

M

SD

1,73
1,52
1,58
1,42
1,52

1,109
0,944
0,927
0,942
0,973

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Iz preglednice 19 je razvidno, da 80 % anketirancev meni, da nikoli oziroma skoraj nikoli ne
dobijo pritožb ali neprimernih komentarjev s strani sošolcev, prijateljev, učiteljev, staršev ali
sorodnikov. 13 % je mnenja, da redko dobijo pritožbe ali neprimerne komentarje s strani
učiteljev.
Preglednica 20: Pogostost neprimernih komentarjev zaradi KVČB, ki jih podajajo
bližnji glede na starost
STAROSTNA SKUPINA
Otroci in mladostniki

Sošolci

Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Prijatelji

Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Učitelji

Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Starši

Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Sorodniki

Študenti
Zaposleni

N
21
32
20

M
2,00
1,62
1,60

SD
1,225
0,976
1,188

21
32
20

1,48
1,56
1,50

0,873
1,045
0,889

21
32
20

1,48
1,72
1,45

0,814
0,958
0,999

21
32
20

1,33
1,38
1,60

0,658
0,871
1,273

21
32
20

1,52
1,44
1,65

1,030
1,801
1,182

F

P

0,901

0,411

0,058

0,944

0,680

0,510

0,483

0,619

0,288

0,751

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 – redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Statistično pomembne razlike pri pogostosti pritožb ali neprimernih komentarjev s strani oseb,
ki so bile navedene v preglednici 19, glede na starost anketirancev, niso bile ugotovljene.
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Razlike so, vendar statistično nepomembne. Vse povprečne vrednosti so med vrednostjo 1 in
2, kar pomeni, da anketiranci skoraj nikoli ne dobijo ali slišijo pritožbo ali neprimernih
komentarjev s strani sošolcev, prijateljev, učiteljev, staršev in sorodnikov. Anketiranci
najmanjkrat dobijo pritožbo ali neprimerne komentarje od staršev. Smo mnenja, da so jim
najbližji in jim najbolj zaupajo ter se največ pogovarjajo z njimi, zato nikoli ne slišijo
neprimernih komentarjev in pritožb s strani staršev. Starši jih podpirajo in razumejo ,živijo z
njimi in njihovo boleznijo od samega začetka.
Preglednica 21: Pogostost neprimernih komentarjev zaradi KVČB, ki jih podajajo
bližnji glede na vrsto bolezni
VRSTA BOLEZNI

N

M

SD

F

P

Sošolci

CB
UK
IK

38
26
9

1,71
1,65
2,00

1,160
1,093
1,000

0,327

0,722

Prijatelji

CB
UK
IK

38
26
9

1,47
1,58
1,56

0,951
1,027
0,726

0,097

0,908

Učitelji

CB
UK
IK

38
26
9

1,55
1,54
1,78

0,921
0,905
1,093

0,242

0,786

Starši

CB
UK
IK

38
26
9

1,47
1,38
1,33

0,979
0,983
0,707

0,114

0,892

Sorodniki

CB
UK
CB

38
26
9

1,61
1,46
1,33

1,054
0,948
0,707

0,352

0,705

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 – redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Statistično pomembne razlike pri pogostosti pridobivanja pritožb ali neprimernih komentarjev
s strani oseb, ki so bile navedene v preglednici 20 zaradi KVČB, glede na vrsto bolezni
anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar statistično nepomembne. Vse
povprečne vrednosti so med vrednostjo 1 in 2, kar pomeni, da anketiranci 1 - nikoli do 2 skoraj nikoli ne dobijo ali slišijo pritožb ali neprimernih komentarjev s strani sošolcev,
prijateljev, učiteljev, staršev in sorodnikov. Anketiranci so mnenja, da najmanj neprimernih
komentarjev in pritožb dobijo s strani staršev. Smo mnenja, da so jim najbližji in jim najbolj
zaupajo ter se največ pogovarjajo z njimi, zato nikoli ne slišijo neprimernih komentarjev in
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pritožb s strani staršev. Starši jih podpirajo in razumejo,živijo z njimi in njihovo boleznijo od
samega začetka.

3.2.3. Nadzor/spremljanje bolezni
Vprašanje, kaj so storili po tem, ko so izvedeli za bolezen, je bilo kombiniranega tipa in so
lahko anketiranci izbrali več odgovorov. Izbirali so med:

a) Spremenil prehranjevalne navade.
b) Prenehal z razvadami (kajenje, občasno pitje alkohola).
c) Prilagodil sem fizično aktivnost svojim zmožnostim.
d) Poskušal sem zmanjšati stres (sproščanje, rekreacija,…).
e) Drugo

Preglednica 22: Sprememba vedenja po postavitvi diagnoze

Sprememba prehranjevalnih navad
Prenehanje z razvadami (kajenje, občasno pitje alkohola)
Prilagoditev fizične aktivnosti svojim zmožnostim
Zmanjševanje stresa (sproščanje, rekreacija,…)

N
18
12
37
55

DA
f (%)
24,7
16,4
50,1
75,3

N
55
61
36
18

NE
f (%)
75,3
83,6
49,3
24,7

Kot je razvidno iz preglednice 22 75,3 % anketirancev ni spremenilo prehranjevalnih navad,
ko so izvedeli za bolezen. Prav tako jih 83,6 % ni prenehalo z razvadami, kot sta kajenje in
občasno pitje alkohola. Pri tem odgovoru je treba opozoriti na to, da lahko anketiranec te
razvade že prej ni imel, zato je tudi ni obkrožil, npr. anketiranec ni nikoli kadil in ni pil
alkohola, zato ni obkrožil, da je s to razvado prenehal. In ker ne vemo, ali je anketiranec to
razvado prej imel, so pri tem vprašanju rezultati nenatančni. Polovica anketirancev (50,1 %)
je prilagodilo fizično aktivnost svojim zmožnostim. Največ anketirancev (75,3 %) je
poskušalo zmanjšati stres s sporočanjem in rekreacijo, ko so jim diagnosticirali bolezen. Pod
drugo je samo en anketiranec navedel, da je poskusil z alternativno medicino (bioresonanco,
boienergijo, homeopatijo).
Globalne razlike v prehranskih navadah najverjetneje razložijo razlike tveganja za nastanek
KVČB v različnih regijah in povečanju pojavnosti bolezni pri selitvah in razvijajočih se
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populacijah. Hrana, ki jo uživamo, vsebuje aditive, mikrohranila, makrohranila,
onesnaževalce in kalorične vrednosti spremenljive koncentracije. Prav tako vsebuje voda, ki
jo pijemo, različne količine elementov v sledovih mikroorganizmov in organski ter
anorganskih sestavin. Stopnja KVČB se je v Evropi in Ameriki od leta 1940 do 1960 stalno
povečevala, v Aziji pa je do povečanja prišlo v začetku 1990. To povečanje sovpada s širitvijo
verige s hitro prehrane, s povečanjem pakirane hrane ter povečane uporabe antibiotikov in
aluminijeve folije. Študija na Japonskem, je ugotovila, da povečana pojavnost CB sovpada s
povprečnim vnosom živalskih proteinov in maščob v prehrani. S tveganjem za nastanek UK
so povezali tudi povečan vnos uporabe sladkarij, prav tako so s tveganjem za nastanek CB
povezali porabo sladkorja, sladkarij, maščob, olj, rib in školjk (Sakamoto,2005). V Evropi je
najmočnejša povezava med razvojem KVČB in vnosom sladkorja, kot drugi faktor pa živalski
proteini (Jantchou, 2010). Vnos vlaknin, sadja in zelenjave pa predstavlja zaščitni dejavnik
tako za nastanek CB kot tudi za UK (Geerling, 2000). Pojavnost UK hitreje raste glede na
urbanizacijo, iz česar lahko sklepamo, da spremembe v načinu življenja vključno z dieto bolj
vplivajo na tveganje UK kot pa CB.
Poglavitna okoljska dejavnika tveganja za razvoj KVČB sta kajenje in zgodnja odstranitev
slepiča pa tudi uporaba nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAR). Kajenje predstavlja
dejavnik tveganja tako za nastanek CB kot tudi za resnejši potek bolezni, po drugi strani pa
predstavlja zaščitni faktor za nastanek UK (Podolsky, 2002). Izkazalo se je, da je tveganje za
UK pri trenutnih kadilcih zmanjšano, medtem ko je pri bivših kadilcih povečano. Vpliv
kajenja pri CB in UK je odvisno tudi od spola. Pri CB ima kajenje pri ženskah večji vpliv
(Lakatos, 2007). Vpliv kajenja pri posamezniku predstavlja medsebojno vsoto medsebojnega
delovanja več različnih okoljski dejavnikov in genetike gostitelja (vključno s kajenjem, z
uporabo NSAR, z izpostavljenostjo ultravijoličnim sončnim žarkom itd.). Mehanizem
povezave kajenja z nastankom KVČB ostaja uganka, vendar je pri tistih članih iste družine, ki
kadijo, večje tveganje za razvoj CB, medtem ko nekadilci pogosto razvijejo UK (Bridger,
2002). Najverjetneje je, da kajenje ne povzroča CB, vendar spremeni potek bolezni, ko se ta
razvije.
Stres ne povzroča bolezni, vendar je pomemben sprožilni dejavnik pri zagonu bolezni. Čeprav
življenje s KVČB ni lahko, je pomembno, da ga bolniki obvladujejo po svojih močeh in
ohranjajo pozitiven pogled na svojo bolezen. Stres je sestavni del vsakdanjega življenja. V
boju proti stresu je pomembno, da bolniki pravočasno odpravijo okoliščine, ki so jih spravile
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v takšen položaj (npr. prevelike zahteve na delovnem mestu). Bolniki morajo poskušati
nadzorovati svoj odziv nanje in se tako sprostiti.

Preglednica 23: Sprememba v vedenju po postavitvi diagnoze glede na starost

STAROSTNA SKUPINA

Spremenil prehranjevalne navade.
Prenehal z razvadami (kajenje, občasno
pitje alkohola).
Prilagodil sem fizično aktivnost svojim
zmožnostim.
Poskušal sem zmanjšati stres (sproščanje,
rekreacija,…)

Otroci in
mladostniki

Študenti

23

f
(%)
71,9

4,8

6

10

47,6

14

66,7

Zaposleni

F

P

19

f
(%)
95,0

6,408 0,041

18,8

5

25,0

3,276 0,194

16

50,0

11

55,0

0,234 0,890

26

81,3

15

75,0

1,453 0,484

N

f (%)

N

13

61,9

1

N

Statistično pomembne razlike pri tem, kaj so naredili, ko so izvedeli za bolezen, glede na
starost anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar statistično nepomembne. 95,0
% zaposlenih je spremenilo prehranjevalne navade, ko so izvedeli za bolezen. Tudi otroci in
mladostniki (61,9 %) ter študenti (71,9 %) so spremenili svoje prehranjevalne navade, ko so
izvedeli za svojo bolezen. Skoraj polovico vseh tako otok in mladostnikov (47,6 %), kot tudi
študentov (50,0 %) in zaposlenih (55,0 %) je prilagodilo fizično aktivnost svojim
zmožnostim. 81,3 % študentov je poskušalo zmanjšati stres s sproščanji in rekreacijami, ko so
izvedeli za bolezen. Prav tako je stres poskušalo zmanjšati 75,0 % zaposlenih in 66,7 % otrok
ter mladostnikov. Pri razvadah je treba opozoriti, da lahko anketiranci že prej niso imeli
razvad, kot sta kajenje in pitje alkohola, zato tega niso potrebovali spreminjati in so rezultati
nenatančni. Iz preglednice 23 vidimo, da je samo en otrok oz. mladostnik prenehal z razvado,
med njimi pa je tudi 18,8 % študentov in 25,0 % zaposlenih, ki so prenehali z razvadami.
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Preglednica 24: Sprememba v vedenju po postavitvi diagnoze glede na vrsto bolezni
CB

VRSTA BOLEZNI

26

f
(%)
68,4

21

f
(%)
80,8

7

18,4

5

18

47,4

29

76,3

N
Spremenil prehranjevalne navade.
Prenehal z razvadami (kajenje, občasno pitje
alkohola).
Prilagodil sem fizično aktivnost svojim
zmožnostim.
Poskušal sem zmanjšati stres (sproščanje,
rekreacija,…)

UK

IK
F

P

8

f
(%)
88,9

2,281 0,320

19,2

0

0,0

2,027 0,363

14

53,8

5

55,6

0,357 0,837

21

80,8

5

55,6

2,328 0,312

N

N

Statistično pomembne razlike pri tem, kaj so naredili, ko so izvedeli za bolezen, glede na
vrsto bolezni anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar statistično nepomembne.
88,9 % anketirancev z IK je, ko so izvedeli za bolezen, spremenilo prehranjevalne navade.
Tudi anketiranci z UK (80,8 %) ter anketirancev s CB (68,4 %) so spremenili svoje
prehranjevalne navade. Skoraj polovica anketirancev s CB (47,4 %), kot tudi anketirancev z
UK (53,8 %) in anketirancev z IK (55,6 %), je prilagodilo fizično aktivnost svojim
zmožnostim. 80,8 % anketirancev z UK je poskušalo zmanjšati stres s sproščanji in
rekreacijami. Prav tako je stres poskušalo zmanjšati 76,3 % anketirancev s CB in 55,6 %
anketirancev z IK. Pri razvadah je treba opozoriti, da lahko anketiranci že prej niso imeli
razvad,kot sta kajenje in pitje alkohola, zato tega niso potrebovali spreminjati. Iz preglednice
24 vidimo, da je 18,4 % anketirancev s CB prenehalo z razvadami, med njimi je tudi 19,2 %
anketirancev z UK. Nobeden od anketirancev z IK ni prenehal s to razvado oziroma že prej
razvade ni imel, zato mu je ni bilo potrebno opustiti.
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Preglednica 25: Pogostost vzrokov, ki povzročijo zagon oziroma poslabšanje bolezni
1
Nikoli
N
Določena vrsta
hrane
Razvade (kajenje,
pitje alkohola)
Stres
Prevelika fizična
obremenitev
Prevelika psihična
obremenitev

5

f
(%)
6,8

33

2
Skoraj
nikoli
N f (%)

3
Redko
N

4
Pogosto

15

20,5

f
(%)
20 27,4

N

f
(%)
26 35,6

45,2

15

20,5

12

16,4

11

3
15

4,1
20,5

2
15

2,7
20,5

16
23

21,9
21,5

5

6,8

6

8,2

16

21,9

5
Zelo
pogosto
N f (%)

M

SD

7

9,6

3,21

1,092

15,1

2

2,7

2,10

1,215

23
15

31,5
20,5

29
5

39,7
6,8

4,00
2,73

1,054
1,205

25

34,2

21

28,8

3,70

1,175

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

63 % anketirancev je mnenja, da jim določene vrsta hrane redko (27,4 %) do pogosto (35,6
%) povzroči poslabšanje oziroma zagon bolezni. Prav tako jih 65 % meni, da razvade, kot sta
kajenje in pitje alkohola nikoli (45,2 %) do skoraj nikoli (20,5 %) ne povzročijo zagona
bolezni oziroma poslabšanje zdravstvenega stanja. Več kot polovica anketirancev je mnenja,
da sta stres in prevelika psihična obremenitev glavna dejavnika, ki pogosto sprožita
poslabšanje ali zagon bolezni. Za preveliko fizično aktivnost je 20,5 % anketirancev mnenja,
da pogosto povzroči zagon bolezni oziroma poslabšanje zdravstvenega stanja.
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Preglednica 26: Pogostost vzrokov, ki povzročijo zagon bolezni glede na starost
STAROSTNA
SKUPINA
Določena vrsta hrane

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Razvade (kajenje, pitje
alkohola)

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Stres

Študenti
Zaposleni

Prevelika fizična obremenitev

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Prevelika psihična
obremenitev

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

N

M

SD

21
32
20

2,76
3,19
3,70

1,091
1,030
1,031

21
32
20

1,43
2,22
2,60

0,811
1,128
1,429

21
32
20

3,76
3,91
4,40

1,179
1,118
0,681

21
32
20

2,43
2,84
2,85

1,287
1,167
1,182

21
32
20

3,57
3,63
3,95

1,207
1,264
0,999

F

P

4,112

0,020

5,712

0,005

2,171

0,122

0,896

0,413

0,637

0,532

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Statistično pomembne razlike pri pogostosti vzrokov, ki povzročijo zagon oziroma
poslabšanje bolezni, glede na starost anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar
statistično ne pomembne. Pri stresu kot vzrok za povzročitelja zagona bolezni oziroma kot
povzročitelja za poslabšanje bolezni so bile povprečne vrednosti najvišje. Predvsem zaposleni
stres zaznavajo kot pogost vzrok, ki povzroči zagon bolezni (M=4,40). Študentje (M=3,91) ter
otroci in mladostniki (M=3,76) tudi zaznavajo stres kot pogost vzrok za zagon oziroma
poslabšanje bolezni. Anketiranci so mnenja, da tudi prevelika psihična preobremenitev in
določena vrsta hrane pogosto povzročata poslabšanje bolezni. Razvade kot so kajenje in pitje
alkohola, anketiranci zaznavajo kot najmanj pogost vzrok za poslabšanje bolezni, kar pa zopet
opozarjamo, da obstaja verjetnost, da anketiranci te razvade niso imeli nikoli prej.
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Preglednica 27: Pogostost vzrokov, ki povzročijo zagon bolezni glede na vrsto bolezni

Določena vrsta hrane

Razvade (kajenje, pitje alkohola)

Stres

Prevelika fizična obremenitev

Prevelika psihična obremenitev

VRSTA BOLEZNI

N

M

SD

F

P

CB
UK
IK

38
26
9

3,08
3,38
3,22

1,024
1,235
0,972

0,599 0,552

CB
UK
IK

38
26
9

1,92
2,46
1,78

1,100
1,392
0,972

1,927 0,153

CB
UK
IK

38
26
9

3,74
4,35
4,11

1,201
0,797
0,782

2,765 0,070

CB
UK
IK

38
26
9

2,68
2,77
2,78

1,233
1,243
1,093

0,047 0,954

CB
UK
CB

38
26
9

3,53
3,96
3,67

1,310
0,958
1,118

1,065 0,350

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Statistično pomembne razlike pri pogostosti vzrokov, ki povzročijo zagon oziroma
poslabšanje bolezni, glede na vrsto bolezni anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so,
vendar statistično zanemarljive. Pri stresu kot vzrok za povzročitelja zagona bolezni oziroma
kot povzročitelja za poslabšanje bolezni so bile povprečne vrednosti najvišje. Predvsem
anketiranci s UK (M=4,35) in anketiranci z IK (M=4,11) stres zaznavajo kot pogost vzrok, ki
povzroči zagon bolezni. Tudi anketiranci s CB (M=3,74) stres zaznavajo kot pogost vzrok za
zagon oziroma poslabšanje bolezni. Anketiranci so mnenja, da tudi prevelika psihična
preobremenitev in določena vrsta hrane pogosto povzročata poslabšanje bolezni. Razvade, kot
sta kajenje in pitje alkohola, anketiranci zaznavajo kot najmanj pogost vzrok za poslabšanje
bolezni, vendar zopet opozarjamo, da obstaja verjetnost, da anketiranci te razvade niso imeli
nikoli prej.
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Število anketirancev

45
39

40
35
30

25
25

22

22

21

20
15
15
8

10
5

4

7

7

7

4

3

4

2

0

Graf 1: Število anketirancev glede na vrsto hrane, ki povzroča težave, povezane s KVČB
Vprašanje, katera vrsta hrane jim povzroča težave, povezane s KVČB, je bilo odprtega tipa.
53,4 % je napisalo, da jim povzroča težave ocvrta oziroma mastna hrana, 34,2 % pa, da jim
največ težav povzroča sveže sadje in zelenjava med katerimi so predvsem naštevali papriko,
agrume, kumare, solato, paradižnik, grozdje, koruza, zelje, hruške in jabolka. 30,1 %
povzroča težave pekoča in močno začinjena hrana ter mleko in mlečni izdelki. 28,8 % ima
največ težav ob uživanju sladkarij, raznih bonbonov, čokolad, tort in peciva. Četrtini
anketirancem težave povzročajo stročnice predvsem fižol. 10 % povzroča težave bela moka,
svinjina, oreščki ter slani prigrizki. Med hrano, ki anketirancem povzroča težave spadajo tudi
jajca, preveč kisla hrana, gazirane pijače, alkohol in kava.
Trditve najpogostejših težav, ki se pojavljajo pri zagotavljanju ustrezne prehrane v šoli smo
razdelili v štiri skupine. Trditve, ki se navezujejo na sestavo hrane so:


»Sama kvaliteta hrane ni ustrezna, preveč bele moke, premalo zelenjave in sadja.«



»Mleko je prisotno v večini živil.«



»Več ali manj ocvrte stvari.«



»Preveč industrijsko predelana hrana (sendviči, hrana iz vrečk).«
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»Hrana vsebuje preveč konzervansov.«



»Hrana je preveč začinjena.«

Drugi sklop trditev se je nanašal na ceno in ponudbo.


»Hrana, ki jo ponujajo na študentske bone, je čisto neustrezna za bolnike s KVČB.«



»Ni tega, kar zahtevaš, ali pa je predrago.«



»Premajhna izbira, prehrana bi morala biti bolj raznolika.

V tretji sklop so spadale trditve, ki so se navezovala na izobraževanje delavcev.


»Način priprave hrane.«



»Kuharji ne pazijo čisto na vse sestavine.«



»Pri dietah šola ne zagotovi ustrezne prehrane v skladu s to dieto, zato si jo je moral
anketiranec priskrbeti kar sam in si malico nosi od doma, kjer mu jo pripravi mama.«



»Kuharji niso dovolj izobraženi o samem načinu priprave prehrane in o KVČB.«



»Posploševanje vseh diet.«

V zadnjem četrtem sklopu pa so trditve, ki se navezujejo na pomanjkanje časa.


»Pomanjkanje časa za prehranjevanje.«



»Pomanjkanje časa za samo pripravo obroka.«

Kot pomanjkanje časa za pripravo obroka je trditev napisal nekdo, ki je prej navedel, da si
malico pripravlja sam doma, ker mu v šoli ne morajo zagotoviti ustrezne prehrane za KVČB.
Če združimo vprašanja o prehrani lahko sklepamo, da so anketiranci sami navedli hrano, ki
jim povzroča težavo (razvidno iz grafa 1), nato pa so na vprašanje o težavah, ki se pogosto
pojavljajo pri zagotavljanju ustrezne prehrane v šoli ter o predlogu aktivnosti, s katerimi bi
lahko izboljšali prehrano v šoli, zgolj potrdili svoje ugotovitve. Velika večina anketirancev je
med hrano, ki jim povzroča težave, uvrstila ocvrto in pekočo hrano, nato pa so med težave, ki
se pojavljajo pri zagotavljanju ustrezne prehrane, napisali ravno, da je ta hrana prevečkrat na
meniju. Prav tako trdijo, da so prevečkrat uporabljeni mleko in mlečni izdelki ter izdelki iz
bele moke, kar bi anketiranci nadomestili s kakšno od bolj zdravih mok (npr. polnozrnata,
pirina, kamutova moka…). Tisti anketiranci, ki jim sveže sadje in zelenjava ne povzročata
težav, so med predloge aktivnosti, s katerimi bi lahko izboljšali prehrano v šoli, napisali, da bi
uvedli bolj svežo prehrano, kar pomeni več sadja in zelenjave. Anketirancem povzročajo
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probleme tudi prigrizki, zato so med aktivnosti za izboljšanje napisali, da bi odmaknili vse
avtomate s prigrizki in gaziranimi pijačami iz šolskih ustanov.
Anketiranci so predlagali aktivnosti, ki smo jih razdelili v dva sklopa. V prvem sklopu so
aktivnosti, ki so povezane z izboljšanjem kakovosti hrane.


Manj sladkorja (manj pudingov in čokoladic, sladkanega čaja,…)



Zmanjšali uporabo olja in ocvrte hrane (več hrane pečene v pečici z manj olja oziroma
dušene in kuhane hrane ter poleg sončničnega olja uporaba repičnega, kokosovega,..)



Uporaba polnozrnate, pirine, črne, ajdove… moke namesto bele moke (kamutove,
pirine testenine, polnozrnat kruh,…)



Manj industrijsko pripravljene hrane



Odstranitev avtomatov s prigrizki



En zdrav meni, ki bi bil na voljo vsak dan.



Uvedba dietnega menija



Večkrat na dan topel obrok



Bolj sveža hrana (več sadja in zelenjave)



Uporaba hrane lokalnih pridelovalcev, kjer je prisotno manj aditivov in drugih
strupenih stvari, kajti za uvedbo bio izdelkov v šolah ni na voljo dovolj denarja.

Drugi sklop aktivnosti, ki so jih predlagali anketiranci, pa se nanaša na izobraževanje
delavcev.


So mnenja, da bi boljše poznavanje kvalitetne zdrave prehrane pripomoglo k
izboljšanju.



Posvet bolnikov s kuharji in vodjo šolske prehrane o pripravi hrane



Izobraževanje o KVČB (v pomoč kuharjem v šolah bi lahko organizirali razne
kuharske delavnice)



Za posebne diete naj skrbi posebej zaposleni kuhar.

Na vprašnje, kako dosledno upoštevajo priporočila zdravnikov, so anketiranci na lestvici od 1
do 5 odgovorili s povprečno vrednostjo 3,64, kar pomeni, da pogosto upoštevajo priporočila
zdravnikov.
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Preglednica 28: Upoštevanje priporočil zdravnika o prehrani glede na starost
STAROSTNA
SKUPINA
Upoštevanje priporočila
zdravnika

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

N

M

SD

F

P

21
32
20

3,62
3,56
3,80

1,024
1,076
1,105

0,312

0,733

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Statistično pomembne razlike pri doslednem upoštevanju zdravniških priporočil o prehrani,
glede na starost anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar statistično niso
pomembne. Priporočila zdravnika glede prehrane glede na povprečno vrednost najbolj
upoštevajo zaposleni (M=3,80), nato otroci in mladostniki (M=3,62) in študenti (M=3,56). Po
pregledu vseh povprečnih vrednosti lahko rečemo, da anketiranci pogosto upoštevajo
priporočila zdravnika glede prehrane. Sklepamo, da je zaposlenim lažje upoštevati priporočila
zdravnikov, ker si hrano pripravljajo sami, tako lažje uživajo raznolike obroke in si jih
pripravijo vnaprej ali sproti tako, da je obrok za njih okusen.
Preglednica 29: Upoštevanje priporočil zdravnika o prehrani glede na vrsto bolezni

Upoštevanje priporočila zdravnika

VRSTA
BOLEZNI
CB
UK
IK

N

M

SD

F

P

38
26
9

3,50
3,81
3,78

1,109
0,939
1,202

0,728

0,486

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Statistično pomembne razlike pri doslednem upoštevanju zdravniških priporočil o prehrani,
glede na vrsto bolezni anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar statistično niso
pomembne. Priporočila zdravnika glede prehrane glede na povprečno vrednost najbolj
upoštevajo anketiranci z UK (M=3,81), nato anketiranci z IK (M=3,78) in anketiranci s CB
(M=3,50). Po pregledu vseh povprečnih vrednosti lahko rečemo, da anketiranci pogosto
upoštevajo priporočila zdravnika glede prehrane.
Na vprašanje, kako dobro je v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli/gimnazij in faksu poskrbljeno
za prehrano, so anketiranci na Likertovi lestvici (1 - zelo slabo, 2 - slabo, 3 - dobro, 4 -
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odlično) odgovorili s povprečno vrednostjo 2,62, kar pomeni, da so mnenja, da je dobro
poskrbljeno za prehrano za bolnike s KVČB.
Preglednica 30: Ugotavljanje ustreznosti prehrane za bolnike KVČB v vrtcih in šolah
glede na starost

Prehrana v šoli in vrtcu

STAROSTNA SKUPINA

N

M

SD

F

P

Otroci in mladostniki

21
32
20

2,52
2,59
2,75

0,873
0,756
0,910

0,398

0,673

Študenti
Zaposleni

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - zelo slabo, 2 - slabo, 3 - dobro, 4 - odlično)

Statistično pomembne razlike pri ugotavljanju ustrezne prehrane za bolnike s KVČB v vrtcih
in šolah, glede na starost anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar statistično
nepomembne. Vsi anketiranci ne glede na starostno skupino menijo, da je v šoli dobro
poskrbljeno za prehrano za bolnike s KVČB.
Preglednica 31: Ugotavljanje ustreznosti prehrane za bolnike KVČB v vrtcih in šolah
glede na vrsto bolezni

Prehrana v šoli in vrtcu

VRSTA
BOLEZNI
CB
UK
IK

N

M

SD

F

P

38
26
9

2,58
2,62
2,78

0,889
0,804
0,667

0,206

0,815

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - zelo slabo, 2 - slabo, 3 - dobro, 4 - odlično)

Statistično pomembne razlike pri ugotavljanju ustrezne prehrane za bolnike s KVČB v vrtcih
in šolah, glede na vrsto bolezni anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar
statistično niso pomembne. Vsi anketiranci ne glede na vrsto bolezni menijo, da je v šoli
dobro poskrbljeno za prehrano za bolnike s KVČB.
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Preglednica 32: Kako pogosto in komu zaupajo težave povezane z boleznijo

Učitelju
Staršem
Sošolcu
Prijateljem
Sorodniku
Zdravniku

1
Nikoli
N f (%)

2
Skoraj nikoli
N
f (%)

3
Redko
N f (%)

4
Pogosto
N f (%)

5
Zelo pogosto
N
f (%)

M

SD

30
0
25
6
12
0

23
2
21
10
15
2

14
10
21
26
28
5

4
28
5
27
13
28

2
33
1
4
5
38

1,97
4,26
2,12
3,18
2,78
4,40

1,040
0,800
1,013
1,018
1,133
0,740

41,1
0,0
34,2
8,2
16,4
0,0

31,5
2,7
28,8
13,7
20,5
2,7

19,2
13,7
28,8
35,6
38,4
6,8

5,5
38,4
6,8
37,0
17,8
38,4

2,7
45,2
1,4
5,5
6,8
52,1

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Iz preglednice 32 je razvidno, da 70 % anketirancev nikoli (41,1 %) oziroma skoraj nikoli
(31,5 %) ne zaupajo težav, ki so povezane z boleznijo svojim učiteljem. Le 20 % anketirancev
učitelju redko zaupa težave, ki so povezane z boleznijo. 90 % anketirancev pogosto (38,4 %)
do zelo pogosto (52,1 %) svoje težave zaupa zdravniku. Anketirancev težave pogosto zaupajo
svojim najbližjim, torej staršem (38,4 %), in prijateljem (37,0 %),redko pa svojim sorodnikom
(38,4 %). Sošolcem svoje težave, ki so povezane z boleznijo, več kot polovica anketirancev
ne zaupa nikoli (34,2 %) do redko (28,8 %).
Iz podatkov v preglednici 32 lahko sklepamo, da anketiranci pogosteje zaupajo težave svojim
staršem, sorodnikom in prijateljem, ker so jim bližji. Prav tako zdravnike štejejo med osebe,
ki jim pogosto zaupajo svoje težave, saj so mnenja, da jim ti s tem, ko jim zaupajo težave,
lahko pomagajo oziroma omogočijo čim lažje spoprijemanje z njihovo boleznijo. Sošolce in
učitelje ne štejejo v svoj krog najbližjih, zato jim redko do nikoli ne zaupajo svojih težav.
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Preglednica 33: Zaupanje težav, povezanih z boleznijo glede na starost
STAROSTNA SKUPINA
Učitelju

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Staršem

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Sošolcu

Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Prijateljem

Študenti
Zaposleni

Sorodniku

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Zdravniku

Študenti
Zaposleni

N
21
32
20
21
32
20

M
2,19
2,09
1,55
4,10
4,38
4,25

SD
1,078
1,058
0,887
0,889
0,707
0,851

F

P

2,419

0,096

0,773

0,465

21
32
20

2,00
2,34
1,90

0,894
0,971
1,165

1,415

0,250

21
32
20

2,62
3,28
3,60

1,117
0,813
0,995

5,703

0,005

21
32
20

2,57
2,81
2,95

1,121
1,120
1,191

0,587

0,559

21
32
20

4,19
4,34
4,70

0,873
0,745
0,470

2,695

0,075

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Statistično pomembne razlike pri tem, komu in kako pogosto anketiranci zaupajo težave, ki so
povezane z njihovo boleznijo, glede na starost anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so,
vendar statistično zanemarljive. Zaposleni s povprečno vrednostjo (M=4,70) zelo pogosto
zaupajo svoje težave, ki so povezane z boleznijo zdravniku. Prav tako študentje (M=4,34) ter
otroci in mladostniki (M=4,19) pogosto zaupajo svoje težave zdravniku. Visoke povprečne
vrednosti so bile tudi pri starših, kar pomeni, da staršem tako študenti (M=4,38) kot tudi
zaposleni (M=4,25) ter otroci in mladostniki (M=4,10) pogosto zaupajo težave, ki so
povezane z boleznijo. Anketiranci se skoraj nikoli do redko odločijo zaupati svoje težave,
povezane z boleznijo učiteljem ali sošolcem. Sklepamo, da so jim tako starši kot zdravniki
najbližji in jim pogosteje zaupajo. Z njimi se bolj pogosto pogovarjajo o svoji bolezni, ker jih
spremljajo od samega začetka, ko so anketiranci zboleli za KVČB.
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Preglednica 34: Zaupanje težav, povezanih z boleznijo glede na vrsto bolezni
VRSTA
BOLEZNI
CB
UK
IK

N

M

SD

F

P

38
26
9

1,97
1,88
2,22

1,052
1,071
0,972

0,346

0,709

CB
UK
IK

38
26
9

4,29
4,19
4,33

0,768
0,939
0,500

0,153

0,858

Sošolcu

CB
UK
IK

38
26
9

2,18
2,00
2,22

1,010
1,020
1,093

0,298

0,743

Prijateljem

CB
UK
IK

38
26
9

3,18
3,23
3,00

1,062
1,032
0,866

0,169

0,845

CB
UK
IK

38
26
9

2,66
2,92
2,89

1,169
1,164
0,928

0,462

0,632

CB
UK
IK

38
26
9

4,34
4,50
4,33

0,815
0,648
0,707

0,383

0,684

Učitelju

Staršem

Sorodniku

Zdravniku

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Statistično pomembne razlike pri tem, komu in kako pogosto anketiranci zaupajo težave, ki so
povezane z njihovo boleznijo, glede na vrsto bolezni anketirancev, niso bile ugotovljene.
Razlike so, vendar statistično niso pomembne. Anketiranci z UK s povprečno vrednostjo
(M=4,50) pogosto zaupajo svoje težave, ki so povezane z boleznijo zdravniku. Prav tako
anketiranci z CB (M=4,34) ter anketiranci z IK (M=4,33) pogosto zaupajo svoje težave
zdravniku. Visoke povprečne vrednosti so bile tudi pri starših, kar pomeni, da jim tako
anketiranci z IK (M=4,33) kot tudi anketiranci s CB (M=4,29) ter anketiranci z UK (M=4,19)
pogosto zaupajo težave, ki so povezane z boleznijo. Anketiranci redko do pogosto zaupajo
svoje težave tudi prijateljem. Anketiranci se skoraj nikoli do redko odločijo zaupati svoje
težave povezane z boleznijo učiteljem ali sošolcem. Sklepamo, da so jim tako starši kot
zdravniki najbližji in jim pogosteje zaupajo. Z njimi se bolj pogosto pogovarjajo o svoji
bolezni, ker jih spremljajo od samega začetka, ko so zboleli za KVČB.
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V preglednici 35 so anketiranci označevali, kako močno se strinjajo s trditvami, ki so bile
navedene v preglednici 35. Vsako posamezno trditev so ocenili od 1 do 5 (1 - nikakor se ne
strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se strinjam, niti se strinjam, številka 4 -se strinjam, 5 - se
popolnoma strinjam).
Trditve so bile naslednje:


Zaradi KVČB imam spremenjene sklepe (bolečine v sklepih ali artritis).



Zaradi KVČB imam spremenjeno kožo (nodozni eritem, psoriaza, razjede v ustih).



Od zdravil (steroidov) imam stranske učinke.



Za bolečine, povezane s KVČB, redno jemljem zdravila.



Skrbijo me dolgoročni učinki zdravil na moje zdravje.



Zaradi KVČB sem vsak dan pod stresom.



Okolica me zaradi bolezni KVČB ne sprejema.



Neprijetno mi je govoriti o bolezni.
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Preglednica 35: Strinjanje s trditvami, ki so povezane z zaznanimi težavami

Zaradi KVČB imam
spremenjene sklepe(
bolečine v sklepih ali
artritis).
Zaradi KVČB imam
spremenjeno
kožo
(nodozni
eritem,
psoriaza, razjede v
ustih).
Od zdravil (steroidov)
imam stranske učinke
Za bolečine, povezane
s
KVČB,
redno
jemljem zdravila.
Skrbijo me dolgoročni
učinki zdravil na moje
zdravje.
Zaradi KVČB sem
vsak dan pod stresom.
Okolica me zaradi
bolezni KVČB ne
sprejema.
Neprijetno
mi
je
govoriti o bolezni.

1
Nikakor se
ne
strinjam

2
Se ne
strinjam

4
Se
strinjam

5
Popolnoma
se strinjam

N

f (%)

14

19,2

19

f
(%)
26,0

N

6

f
(%)
8,2

3
Niti se
strinjam,
niti se ne
strinjam
N
f (%)

N

f (%)

N

28

38,4

6

23

31,5

8

11,0

11

15,1

18

24,7

14

19,2

7

9,6

8

11,0

15

8

24,7

16

21,9

6

8,2

6

8,2

2

2,7

11

13

17,8

21

28,8

37

50,7

17

14

19,2

23

M

SD

8,2

2,58

1,433

13

17,8

2,86

1,530

20,5

29

39,7

3,52

1,556

7

9,6

26

35,6

3,10

1,660

15,1

13

17,8

41

56,2

4,11

1,253

16

21,9

14

19,2

9

12,3

2,79

1,291

23,3

12

16,4

7

9,6

0

0,0

1,85

1,023

31,5

18

24,7

11

15,1

7

9,6

2,64

1,229

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se strinjam, niti se
strinjam, številka 4 - se strinjam, 5 - se popolnoma strinjam)

S trditvijo, da imajo zaradi KVČB spremenjene sklepe, se 38,4 % anketirancev nikakor ne
strinja. 26,0 % se jih s to trditvijo strinja in menijo, da imajo zaradi svoje bolezni KVČB
bolečine v sklepih ali artritis.
S trditvijo, da imajo zaradi KVČB spremenjeno kožo se 31,5 % anketirancev nikakor ne
strinja. 24,7 % se jih s to trditvijo strinja in menijo, da imajo zaradi svoje bolezni KVČB
kožne spremembe, med katere uvrščamo psoriazo, nodozni eritem in razjede v ustih. Velika
večina anketirancev se strinja (20,5 %) oziroma se popolnoma strinja (39,7 %), da imajo
zaradi zdravil (steroidov), ki jih prejemajo zaradi KVČB stranske učinke. 24,7 %
anketirancev se nikakor ne strinja s trditvijo, da zaradi bolečin, ki so povezane s KVČB,
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redno jemljejo zdravila. Prav tako se jih 35,6 % popolnoma strinja s tem, da zaradi bolečin, ki
so povezane s KVČB, redno prejemajo zdravila. Velika večina anketirancev se strinja (17,8
%) oziroma se popolnoma strinja (56,2 %) s trditvijo, da jih skrbijo dolgoročni učinki zdravil
na njihovo zdravje. Skoraj polovica anketirancev (46,6 %) se ne strinja s trditvijo, da so zaradi
KVČB vsak dan pod stresom. 19,2 % anketirancev pa se s trditvijo, da so zaradi svoje bolezni
vsak dan pod stresom strinja. Polovica anketirancev (50,2 %) se nikakor ne strinja s trditvijo,
da jih zaradi njihove bolezni okolica ne sprejema. 31,5 % anketirancev ni neprijetno govoriti
o bolezni, 15,1 % anketirancev pritrjujejo trditvi, da jim je neprijetno govoriti o njihovi
bolezni.
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Preglednica 36: Strinjanje s trditvami, ki so povezane z zaznanimi težavami glede na
starost

Zaradi KVČB imam spremenjene
sklepe (bolečine v sklepih ali
artritis).
Zaradi KVČB imam spremenjeno
kožo (nodozni eritem, psoriaza,
razjede v ustih).

Od zdravil (steroidov)
stranske učinke.

imam

Za bolečine, povezane s KVČB,
redno jemljem zdravila.

STAROSTNA
SKUPINA

N

M

SD

Otroci in
mladostniki

21

2,43

1,535

32
20

2,91
2,20

1,376
1,361

Otroci in
mladostniki

21

2,76

1,546

Študenti

32

2,91

1,467

Zaposleni

20

2,90

1,683

Otroci in
mladostniki

21

3,48

1,470

Študenti

32

3,50

1,646

Zaposleni

20

3,60

1,596

Otroci in
mladostniki

21

3,10

1,670

32
20

2,88
3,45

1,718
1,572

21

4,00

1,225

32
20

4,22
4,05

1,237
1,356

21

3,00

1,183

32
20

2,94
2,35

1,343
1,268

21

1,95

1,024

32
20

1,88
1,70

1,040
1,031

21

3,00

1,304

32
20

2,53
2,45

1,135
1,276

Študenti
Zaposleni

Študenti
Zaposleni

Skrbijo me dolgoročni učinki zdravil
na moje zdravje.

Otroci in
mladostniki
Študenti
Zaposleni

Zaradi KVČB sem vsak dan pod
stresom

Otroci in
mladostniki
Študenti
Zaposleni

Okolica me zaradi bolezni KVČB ne
sprejema.

Otroci in
mladostniki
Študenti
Zaposleni
Otroci in
mladostniki

Neprijetno mi je govoriti o bolezni.

Študenti
Zaposleni

F

P

1,681

0,194

0,063

0,939

0,036

0,964

0,733

0,484

0,219

0,804

1,680

0,194

0,324

0,725

1,275

0,286

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se strinjam, niti se
strinjam, številka 4 - se strinjam, 5 - se popolnoma strinjam)

Statistično pomembne razlike pri tem, kako močno se strinjajo s trditvami, ki so povezane z
njihovo boleznijo, glede na starost anketirancev, niso bile ugotovljene. Tako študenti
(M=4,22) kot tudi zaposleni (M=4,05) ter tudi otroci in mladostniki (M=4,00) so se strinjali s
trditvijo, da jih skrbijo dolgoročni učinki zdravil na njihovo zdravje. S trditvijo, da jih okolica
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zaradi bolezni KVČB ne sprejema, se niso strinjali ne otroci ne mladostniki (M=1,95) kot tudi
študentje (M=1,88) in zaposleni ne (M=1,70).
Preglednica 37: Strinjanje s trditvami, ki so povezane z zaznanimi težavami glede na
vrsto bolezni

Zaradi KVČB imam spremenjene
sklepe( bolečine v sklepih ali artritis).
Zaradi KVČB imam spremenjeno kožo
(nodozni eritem, psoriaza, razjede v
ustih).

VRSTA
BOLEZNI
CB
UK
IK

N

M

SD

F

P

38
26
9

2,55
2,77
2,11

1,350
1,557
1,453

0,709

0,495

CB

38

3,18

1,449

UK

26

2,69

1,543

2,533

0,087

IK

9

2,00

1,581
2,567

0,084

Od zdravil(steroidov) imam stranske
učinke.

CB

38

3,66

1,547

UK

26

3,69

1,619

IK

9

2,44

1,014

Za bolečine, povezane s KVČB, redno
jemljem zdravila.

CB
UK
IK

38
26
9

3,03
3,42
2,44

1,778
1,579
1,236

1,240

0,296

Skrbijo me dolgoročni učinki zdravil na
moje zdravje.

CB
UK
IK

38
26
9

4,26
4,04
3,67

1,245
1,183
1,500

0,886

0,417

Zaradi KVČB sem vsak dan pod
stresom.

CB
UK
IK

38
26
9

2,95
2,69
2,44

1,229
1,436
1,130

0,673

0,513

Okolica me zaradi bolezni KVČB ne
sprejema.

CB
UK
IK

38
26
9

1,76
1,92
2,00

0,998
1,055
1,118

0,294

0,746

Neprijetno mi je govoriti o bolezni.

CB
UK
IK

38
26
9

2,55
2,65
3,00

1,201
1,355
1,000

0,476

0,623

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikakor se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se strinjam, niti se
strinjam, številka 4 - se strinjam, 5 - se popolnoma strinjam)

Statistično pomembne razlike pri tem, kako močno se strinjajo s trditvami, ki so povezane z
njihovo boleznijo, glede na vrsto bolezni anketirancev, niso bile ugotovljene. Tako
anketiranci s CB (M=4,26) kot tudi anketiranci z UK (M=4,04) in anketiranci z IK (M=3,67)
so se strinjali s trditvijo, da jih skrbijo dolgoročni učinki zdravil na njihovo zdravje. S
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trditvijo, da jih okolica zaradi bolezni KVČB ne sprejema, se niso strinjali ne anketiranci s
CB (M=1,76) kot tudi anketiranci z UK (M=1,92) in anketiranci z IK (M=2,00) ne.

3.2.4. Viri in informacije
Na vprašanje, če menijo, da jim vključitev v društvo za KVČB koristi pri izboljšanju
kakovosti življenja, je kar 87,7 % anketirancev potrdilo, da jim vključitev v Društvo za
KVČB pomaga pri izboljšanju kakovosti njihovega življenja, prav tako pa bi vseh 100 %
anketirancev priporočalo vključitev v Društvo za KVČB tudi drugim obolelim s to boleznijo.
57,5 % anketirancev se redno udeležuje srečanj, ki jih organizira Društvo za KVČB.

Preglednica 38: Viri pridobivanja informacij o bolezni
2
Skoraj
nikoli

1
Nikoli

3
Redko

5
Zelo
pogosto

4
Pogosto

M

SD

N

f
(%)

N

f (%)

N

f
(%)

N

f
(%)

N

f (%)

Knjige, revije…

7

9,6

18

24,7

27

37,0

18

24,7

3

4,1

2,89

1,021

Internet

3

4,1

5

6,8

12

16,4

25

34,2

28

38,4

3,96

1,098

Društvo za
KVČB

2

2,7

6

8,2

12

16,4

33

45,2

20

27,4

3,86

1,004

Zdravnik

1

1,4

2

2,7

10

13,7

28

38,4

32

43,8

4,21

0,881

Pogovor z ljudmi

7

9,6

23

31,5

19

26,0

20

27,4

4

5,5

2,88

1,092

Prijatelji

20

27,4

24

32,9

21

28,8

7

9,6

1

1,4

2,25

1,011

Drugi bolniki

5

6,8

8

11,0

20

27,4

24

32,9

16

21,9

3,52

1,156

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Večina anketirancev pridobi pogosto (38,4 %) do zelo pogosto (43,8 %) veliko informacij o
bolezni KVČB od zdravnika. Več kot polovici anketirancev predstavlja društvo za KVČB in
internet glavni vir informacij za bolezen KVČB. Anketiranci se redko (37,0 %) do pogosto
(24,7 %) poslužujejo iskanja informacij v knjigah in revijah. Za vir informacij o svoji bolezni
skoraj nikoli (31,5 %) do redko (26,0 %) uporabljajo pogovor z ljudmi. Pogovor z drugimi
bolniki jim kot vir informacij predstavlja od redko (27,4 %) do pogosto (32,9 %). Velika
večina anketirancev skoraj nikoli (32,9 %) do redko (28,8 %) pridobiva informacije o svoji
bolezni od prijateljev.
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Preglednica 39: Viri pridobivanja informacij o bolezni glede na starost
STAROSTNA SKUPINA
Knjige, revije…

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Internet

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Društvo za KVČB

Študenti
Zaposleni

Zdravnik

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni

Pogovor z ljudmi

Otroci in mladostniki
Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Prijatelji

Študenti
Zaposleni
Otroci in mladostniki

Drugi bolniki

Študenti
Zaposleni

N
21
32
20

M
2,71
3,03
2,85

SD
0,956
0,999
1,137

F

P

0,625

0,538

21
32
20

3,57
4,09
4,15

1,121
1,058
1,089

1,896

0,158

21
32
20

3,90
3,94
3,70

0,831
0,982
1,218

0,363

0,697

21
32
20

4,38
4,22
4,00

0,921
0,751
1,026

0,963

0,387

21
32
20

2,71
2,87
3,05

1,231
1,100
0,945

0,477

0,623

21
32
20

1,67
2,44
2,55

0,730
1,105
0,887

5,551

0,006

21
32
20

3,29
3,56
3,70

1,146
1,134
1,218

0,689

0,505

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto

Statistično pomembne razlike pri pogostosti pridobivanja informacij o bolezni iz različnih
virov, glede na starost anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar statistično niso
pomembne. Tako otroci in mladostniki (M=4,38) kot tudi študenti (M=4,22) in zaposleni
(M=4,00) pogosto dobivajo informacije o svoji bolezni od zdravnika. Prav tako pogosto
informacije pridobijo s pomočjo interneta in preko društva za KVČB. Tako otroci in
mladostniki (M=1,67), kot tudi študentje (M=2,44) in zaposleni (M=2,55) redko pridobivajo
informacije o bolezni od prijateljev.
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Preglednica 40: Razlike glede na vrsto bolezni pri pogostosti pridobivanja informacij o
bolezni
VRSTA BOLEZNI

N

M

SD

F

P

CB
UK
IK

38
26
9

2,89
2,96
2,67

1,060
1,038
0,866

0,274

0,761

CB
UK
IK

38
26
9

3,95
4,12
3,56

1,089
1,107
1,130

0,869

0,424

CB
UK
IK

38
26
9

3,95
3,77
3,78

0,957
1,032
1,202

0,274

0,761

CB
UK
IK

38
26
9

4,13
4,27
4,33

0,963
0,778
0,866

0,291

0,769

CB
UK
IK

38
26
9

2,71
3,04
3,11

0,984
1,248
1,054

0,930

0,399

Prijatelji

CB
UK
IK

38
26
9

2,18
2,31
2,33

1,036
1,050
0,866

0,149

0,862

Drugi bolniki

CB
UK
IK

38
26
9

3,66
3,31
3,56

0,966
1,436
1,014

0,707

0,496

Knjige, revije…

Internet

Društvo za KVČB

Zdravnik

Pogovor z ljudmi

* M (povprečna vrednost) je izračunana na osnovi Likertove lestvice (1 - nikoli, 2 - skoraj nikoli, 3 - redko, 4 - pogosto, 5 - zelo pogosto)

Statistično pomembne razlike pri pogostosti pridobivanja informacij o bolezni iz različnih
virov, glede na vrsto bolezni anketirancev, niso bile ugotovljene. Razlike so, vendar
statistično nepomembne. Anketiranci z IK (M=4,33) kot tudi anketiranci z UK (M=4,27) in
anketiranci s CB (M=4,13) pogosto dobivajo informacije o svoji bolezni od zdravnika. Prav
tako pogosto informacije pridobijo s pomočjo interneta in preko društva za KVČB. Tako
anketiranci s CB (M=2,18) kot tudi anketiranci z UK (M=2,31) in anketiranci s CB (M=2,33)
redko pridobivajo informacije o bolezni od prijateljev. Prav tako redko pridobivajo
informacije iz knjig in revij.
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3.3.

Razprava

V raziskavi smo ugotavljali, s kakšnimi čustvenimi težavami se srečujejo otroci s KVČB,
kako je poskrbljeno za njihovo prehrano v šoli, če šola in starši dobro sodelujejo pri
zagotavljanju ustrezne prehrane, ali bolniki upoštevajo priporočila zdravnika in na kakšen
način Društvo za KVČB nudi informacije bolnikom s KVČB. Glede na ugotovitve naših
rezultatov smo preverili postavljene hipoteze.
H1: Otroci s kronično vnetno črevesno boleznijo se srečujejo s številnimi čustvenimi
težavami.
Hipotezo lahko potrdimo. Ugotovili smo, da otroci s KVČB doživljajo zelo različna čustva,
kot so jeza, strah, žalost, razočaranje in sramota. Med drugimi čustvi so tudi veselje ali ponos,
ko premagajo težave in dosežejo zastavljen cilj. Pomembno je, da ljudje, s katerimi prihajajo
otroci v stik, otroke spodbujajo k izražanju čustev in k tem, da otroci sami opredelijo čustva
kot dobra ali slaba. Otroku je potrebno prisluhniti, mu ponuditi podporo in pomoč. S takimi
potrditvami svojih čustev, tudi negativnih, otrok začuti, da ga razumemo in mu nudimo
pomoč in oporo. Otroka lahko spodbujamo, da svoja čustva izraža z raznimi dejavnostmi, naj
si z umetniškimi ali s pisanjem dnevnika.
Samospoštovanje je temelj, na katerem sta zgrajena resnična in trajajoča samozavest ter
osebno dostojanstvo. Starši pomagajo otroku razvijati svoje življenjske trdnosti in
samospoštovanja. Otroku, ki zboli s kronično boleznijo, je treba pokazati, da ga cenimo, da ga
spoštujemo in da je za nas enkraten. Družina pa je tista, ki nudi otroku psihosocialno varnost,
saj je sodelovanje družinskih članov izredno pomembno. Vedeti moramo, da so ob takih
situacijah, ko izvejo, da je otrok zbolel, tudi svojci sami hudo prizadeti in prav tako
potrebujejo psihosocialno pomoč (Musek J, Tušak M, Zalokar Divjak Z, 1999).

H2: Pacienti s kronično vnetno črevesno boleznijo dosledno upoštevajo navodila
zdravnika glede prehrane.
Na vprašanje, kako dosledno upoštevajo priporočila zdravnikov, so anketiranci odgovorili z
oceno stopnje upoštevanja priporočil zdravnikov.
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Pri tej hipotezi smo domnevali, da se bo povprečna ocena gibala med 4 in 5, kar bi pomenilo,
da pacienti zelo pogosto upoštevajo nasvete zdravnika glede prehrane, saj vemo, da je
prehrana ena izmed dejavnikov, ki lahko povzroči ponovni zagon bolezni. Hipotezo lahko
delno potrdimo. Ker je 63 % anketirancev mnenja, da jim določene vrsta hrane redko (27,4
%) do pogosto (35,6 %) povzroči poslabšanje oziroma zagon bolezni, predvidevamo, da
pacienti dosledno upoštevajo navodila zdravnika, saj vedo, da imajo lahko pri svoji obliki
bolezni težave povzročene ravno zaradi nepravilne prehrane.
Bolniki se pogosto sprašujejo, ali prehrana vpliva na razvoj KVČB. Sum korelacije podpirajo
raziskave, v katerih so ugotovili, da se od leta 1950 naprej v zahodnih razvitejših deželah
povečuje število bolnikov s KVČB. Med obravnavanimi dejavniki, ki so povezani s povečano
frekvenco KVČB od konca druge svetovne vojne naprej, so povečana poraba rafiniranih
ogljikovih hidratov in kemično obdelanih maščob (transmaščobnih kislin), zmanjšano
uživanje prehranskih vlaknin, alergijske reakcije na krušni kvas, zamenjava materinega mleka
pri novorojenčkih in izpostavljenost nekaterim bakterijam zaradi premalo pasteriziranega
kravjega mleka. Trenutne raziskave se osredotočajo na to, ali živila, ki vsebujejo žveplo ali
žveplane aditive, vplivajo na vnetne spremembe pri UK. Potrebno bo opraviti še več raziskav,
da bi ugotovili, kako sodobna prehrana vpliva na povečanje vnetja pri KVČB (Sakamoto,
2005).
H3: V šoli je dobro poskrbljeno za prehrano otrok s kronično vnetno črevesno boleznijo.
V Sloveniji je več kot 100.000 srednješolcev. Ugotovimo lahko, da je prehrana, ki jo zaužijejo
srednješolci v šoli, zelo enolična in nezdrava. Srednješolci so v primerjavi z osnovnošolci in
študenti, glede ponudbe hrane, ki jo kupijo v času pouka na šolah, v najslabšem položaju.
Prehranjevanje dijakov je zakonsko neurejeno, ni dovolj urejena organizacija prehrane in
njihovo financiranje. Z zakonom je določeno le, da morajo vse srednje šole organizirati vsaj
en obrok dnevno. Ker ni zakonsko določeno, da sta kuhinja in jedilnica nujni, se veliko šol
odloči za zunanjega ponudnika šolske malice, ki ima na šoli najet prostor za prehrano dijakov
(Lazar, Miler in Verbek, 2007).
Na vprašanje, kako dobro je v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli/gimnazij in faksu poskrbljeno
za prehrano, so anketiranci na lestvici od 1 do 4 odgovorili s povprečno vrednostjo 2,62, kar
pomeni, da so mnenja, da je dobro poskrbljeno za prehrano za bolnike s KVČB. Hipotezo
lahko delno potrdimo.
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Anketiranci bi prehrano v šolah izboljšali z aktivnostmi, ki smo jih razvrstili v dve kategoriji.
Prva kategorija je izboljšanje kakovosti hrane, druga pa izobraževanje delavcev. Aktivnosti,
ki se navezujejo na izboljšanje kakovosti hrane, so bile:


Manj sladkorja (manj pudingov in čokoladic, sladkanega čaja,…)



Zmanjšali uporabo olja in ocvrte hrane (več hrane pečene v pečici z manj olja oziroma
dušene in kuhane hrane ter poleg sončničnega olja uporaba repičnega, kokosovega,..)



Uporaba polnozrnate, pirine, črne, ajdove… moke namesto bele moke (kamutove,
pirine testenine, polnozrnat kruh,…)



Manj industrijsko pripravljene hrane



Odstranitev avtomatov s prigrizki



En zdrav meni, ki bi bil na voljo vsak dan.



Uvedba dietnega menija



Večkrat na dan topel obrok



Bolj sveža hrana (več sadja in zelenjave)



Uporaba hrane lokalnih pridelovalcev, kjer je prisotno manj aditivov in drugih
strupenih stvari, kajti za uvedbo bio izdelkov v šolah ni na voljo dovolj denarja.

Drugi sklop aktivnosti se navezuje na izobraževanje delavcev.


So mnenja, da bi boljše prepoznavanje glede zdrave prehrane pripomoglo k
izboljšanju.



Posvet bolnikov s kuharji in vodjo šolske prehrane o pripravi hrane



Izobraževanje o KVČB (v pomoč kuharjem v šolah bi lahko organizirali razne
kuharske delavnice)



Za posebne diete naj skrbi posebej zaposleni kuhar.

Menimo, da so aktivnosti, ki so jih predlagali anketiranci, smiselni in da bi nekatere aktivnosti
lahko resnično izpeljali. Vemo, da sama šola kot organizacija nima dovolj sredstev, da bi
omogočala vsem dijakom ali srednješolcem, da bi lahko uživali biološko pridelano hrano, ker
so ti izdelki bistveno dražji. Potrebno je izboljšati kakovost hrane in poiskati ustrezne rešitve
za zagotavljanje ustrezne oskrbe s hrano, ki vsebuje bistveno manj aditivov kot pa
industrijsko pridelana hrana, ki je cenejša. V šolah bi bilo potrebno uvesti dietni meni, ki bi
zagotavljal ustrezno prehrano za otroke z različnimi boleznimi.
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H4: Šola dobro sodeluje s starši pri zagotavljanju ustrezne prehrane za otroke s
kronično vnetno črevesno boleznijo.
V ponudbi šolske malice dijaki največkrat izbirajo med različnimi vrstami sendvičev in
enostavnih hitrih obrokov, kot so hamburgerji, pice, ocvrt krompirček. Pestra je tudi ponudba
sladkarij in sladkih napitkov. Takšna hrana seveda ne zadošča potrebam mladostnika, v njej je
preveč maščob in sladkorja. Srednješolci bi morali pojesti vsaj tri redne dnevne obroke in dve
malici. Vendar pa jih večina zaužije le 2 obroka na dan, kljub temu da so odsotni zdoma od 6
do 9 ali celo 10 ur, vozači še celo več ur (Lazar, Miler in Verbek, 2007).
Hipotezo lahko zopet le delno potrdimo, saj je za osnovnošolce poskrbljeno, da jim v
nekaterih šolski kuhinji pripravljajo dietne obroke oziroma obroke, ki so prilagojeni njihovi
bolezni, srednješolci pa so si prisiljeni prinesti malico od doma.
V obnovitvenih rehabilitacijah, ki jih društvo za KVČB organizira, se otroci in mladostniki
seznanjajo z osnovami bolezni in s prehrano, ki je prilagojena za bolnike s KVČB. Taka
druženja so pomembna tudi zaradi spoznanja, da oboleli niso sami. Srečanja so še posebej
pomembna za mladostnike, ki v času razvoja pogosto kršijo dietna prehranska načela. Društvo
organizira poletne tabore, ki krepijo mladim občutek samozavesti in jih vodijo v spoznanje,
da so zaradi drugačnosti prehranjevanja lahko prav tako v življenju uspešni kot njihovi zdravi
vrstniki. S pridobljenimi znanji in spoznanji, ki jih pridobijo na takšnih srečanjih, se mladi
sprejemamo z omejitvami v prehrani.
Tako starši otrok s KVČB kot mi smo mnenja, da bi v ponudbo malice lahko šole vključile
več vrst sadja, solat, jogurtov brez dodatkov. Ponudba dietne prehrane bi morala biti zakonsko
urejena, kar bi šole prisililo k dodatni ponudbi.
H5: Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen izvaja številne aktivnosti za bolnike s
kronično vnetno črevesno boleznijo.
Hipotezo lahko potrdimo. Na vprašanje, če menijo, da jim vključitev v društvo za KVČB
koristi pri izboljšanju kakovosti življenja, je kar 87,7 % anketirancev potrdilo, da jim
vključitev v Društvo za KVČB pomaga pri izboljšanju kakovosti njihovega življenja, prav
tako pa bi vseh 100 % anketirancev priporočalo vključitev v Društvo za KVČB tudi drugim
obolelim s KVČB. 57,5 % anketirancev se redno udeležuje srečanj, ki jih organizira Društvo
za KVČB.
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Na internetni strani društva je na voljo veliko informacij o delovanju in nalogah društva.
Društvo za KVČB je bilo ustanovljeno leta 2004. Sprva je združevalo mladostnike, v letu
2005 pa je društvo postalo nacionalno društvo, ki vključuje vse invalide, osebe s KVČB, tako
otroke in mladostnike kot tudi odrasle.
Društvo želi pomagati širšemu krogu ljudi v Sloveniji, ki bolehajo za to boleznijo. Ker se
zavedajo dejstva, da je v tujini več izkušenj z zdravljenjem in lajšanjem težav bolnikov s
KVČB ter vključevanjem bolnikov v normalno življenje, poskušajo z različnimi oblikami
strokovnih srečanj te izkušnje prinašati tudi v Slovenijo (Društvo za KVČB, 2015).
Naloge Društva za KVČB:


organizacija predavanj za bolnike s KVČB



organizacija predavanj za vzgojno varstvene organizacije, šole in delovne organizacije,
kjer se naši člani izobražujejo ali so zaposleni



prirejanje srečanj članov društva (strokovna, javna)



svetovanje (zdravstveno, dietetno, psihološko, pravno, socialno)



organizacija samopomoči med bolniki



svetovanje pri nabavi priročne strokovne literature in drugih pripomočkov



pripravljanje publikacij in zloženk za bolnike v skladu z veljavno zakonodajo



izobraževanje članov na raznih seminarjih, predavanjih, tečajih, kongresih



dajanje pobud za izboljšanje strokovnega dela na področju obravnave bolnikov s KVČB



sodelovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini
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Slika 6: Aktivnosti Društva za KVČB po posameznih sekcijah za mesec april 2015 (Vir:
(Društvo za KVČB, 2015)

H6 : Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je bolnikom eden izmed glavnih virov
informacij o kronični vnetni črevesni bolezni.
Večina anketirancev pridobi pogosto (45,2 %) do zelo pogosto (27,4 %) informacije o bolezni
KVČB s strani Društva za KVČB. Glavni vir informacij pacientom, zbolelimi za KVČB,
predstavljajo zdravnik, društvo in internet.
Društvo za KVČB se resnično trudi tako za najmlajše obolele za KVČB, z organizacijo
poletnih 7-dnevnih taborov na Debelem rtiču, kot tudi za mladostnike z organiziranjem raznih
taborov in za odrasle, z organiziranjem šol in različnih srečanj, kar jim omogoči kakovostno
življenje kljub težki bolezni KVČB. Med seboj so povezani in si pomagajo ter vsako leto
znova presenečajo s svojimi zmožnostmi in njihovim srčnim delom in trudom.
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4. ZAKLJUČEK
Eden izmed ciljev diplomske naloge je bil ugotoviti, kako se morajo prehranjevati bolniki s
KVČB in kako način prehranjevanja vpliva na bolezen. Ugotovili smo, da sta vloga in vpliv
prehrane na KVČB še precej neznana. Dokazano je, da prehrana vpliva na nastanek, potek in
zdravljenje KVČB.
Nekaj znanstvenikov je dokazalo pozitiven vpliv dojenja, uživanja veliko sadja in zelenjave
ter vlakninsko bogatih živil. Negativen vpliv na nastanek KVČB naj bi imelo uživanje
rafiniranih sladkorjev in -6 večkrat nenasičenih maščob, predvsem hitra hrana. Kljub temu
to ni pravilo za nastanek ali ne nastanek KVČB (Klemen, Cohen, Boxman, Joseph in Reif,
2015).
Pri poteku same bolezni KVČB ima hrana zelo pomembno vlogo, saj so slaba prehranjenost z
izgubo telesne teže, pomanjkanje beljakovin ter pomanjkanje vitaminov in mineralov pri
KVČB zelo pogosti. Zdravljenje poteka na več načinov pri zdravljenju pa ima pomemben
vpliv tudi prehrana. Enteralna in po potrebi tudi parenteralna prehrana vplivata na vnetno
dogajanje v črevesju. Pride do izboljšanja prehranskega stanja in umiritve bolezenskih
simptomov. Raziskave so pokazale, da je enteralna prehrana bolj učinkovita pri otrocih.
Vseeno pa prehransko zdravljenje nima negativnih stranskih učinkov . (Pravila za prehransko
obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane, 2008).
Probiotiki so nova možnost zdravljenja gastrointestinalnih in drugih bolezni v otroški in
odrasli dobi. Potrebne so nove raziskave, ki bodo omogočile opredeliti vlogo probiotikov kot
alternativnega

ali

komplementarnega

medicinskega

zdravljenja

pri

različnih

gastrointestinalnih in negastrointestinalnih boleznih. Znanje o probiotikih se hitro spreminja
in nova znanja se vključujejo v klinično prakso.
Naš cilj je bilo tudi raziskati, s kakšnimi težavami se srečujejo otroci zaradi KVČB. Ugotovili
smo, da je pri obravnavi kroničnih bolnikov potrebno upoštevati tudi psihosocialna področja
pacientove bolezni. Veliko zdravnikov že intuitivno dela tako in s tem izboljšujejo kakovost
obravnave bolnikov. Bolniki s KVČB so običajno mladi z malo izkušnjami. Z zdravstveno
službo se do nastopa bolezni niso srečevali pogosto. Tako zdravstveni delavci, kot učitelji,
starši, prijatelji in sorodniki morajo pomagati pacientom razumeti in sprejeti bolezen.
Zdravstveno osebje mora poučiti paciente o bolezni ter jih usmeriti, kje se lahko tudi sami
dodatno izobražujejo. V empiričnem delu diplomske naloge smo ugotovili, da so naši
anketiranci lepo sprejeti v okolje in da se ne srečujejo s težavami, kot so zbadljivke in
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neprimerni komentarji o bolezni s KVČB s strani svojih najbližjih, prijateljev, sošolcev ter
učiteljev. Ugotovili smo, da so do zdravnikov in svojih staršev najbolj zaupljivi, kar smo tudi
sami sklepali, saj jih tako starši kot tudi zdravnik vodijo in spremljajo od samega zagona
bolezni, jim stojijo ob strani in se z njimi pogovorijo, ko jim je najtežje. Smo mnenja,da se
otroci s KVČB spopadajo s čustvenimi težavami, vendar ker imajo ob sebi dobro podporo
ljudi, ki jim stojijo ob strani, tega ne občutijo. Ko se znajdejo v stiski, sami natanko vedo, na
koga se lahko v določeni situaciji zanesejo, da jim bo v pomagal. Z vprašalnikom smo
ugotovili, da se anketiranci počutijo lepo sprejete v okolje in med ljudi.
Želeli smo ugotoviti, kje bolniki pridobijo največ informacij, povezanih z njihovo boleznijo
KVČB. Anketiranci so potrdili, da največ informacij pridobijo s strani zdravnika in Društva
za KVČB.
Zadnji cilj, ki smo si ga zadali, je bil ugotoviti kako v šoli lahko pomagajo otroku s KVČB.
Anketiranci so bili mnenja, da je potrebno še nekaj dodatnih izobraževanj za strokovne
sodelavce na področju prehrane za bolnike s KVČB, sicer pa so bili mnenja, da je v šoli kar
dobro poskrbljeno za otroke s KVČB. Sami smo mnenja, da je za otroke s KVČB v šoli dobro
poskrbljeno, saj se v času hospitalizacije otrok šola poveže z bolnišnico.
V času hospitalizacije otrok poteka pouk, ki je prilagojen stanju otroka. Učitelj bolnišnične
šole se s pisnim privoljenjem staršev povežejo z matično šolo. Na skupnem sestanku z učitelji
matične šole, posebno z razrednikom lahko zdravnik predstavi bolezen, razloži delovanje
zdravil, dieto in možne nujne situacije ter psihične in čustvene spremembe pri otroku. Učitelji
obeh šol se dogovorijo o načinu sodelovanja in pripravijo individualni načrt (Snoj Z, Ličina
M, 2002).
Pri večini otrok, ki imajo KVČB, steče postopek za usmerjanje dolgotrajno bolnih otrok s
posebnimi potrebami. S tem imajo otroci tudi formalno zagotovljene različne prilagoditve pri
izvajanju šolskih obveznosti. Učitelji morajo upoštevati bolezensko stanje učenca, vendar je
potrebno paziti, da s pretiranimi omejitvami ne izzovemo samopomilovanja pri otroku in v
njegovi okolici.
Otroci s KVČB potrebujejo dobro svetovanje in pomoč pri izbiri poklicne poti. Potrebno je
skrbno svetovanje o primernosti želenega poklica glede na otrokovo zdravstveno stanje in
zmožnosti. Zaradi kronične bolezni otroci pogosto dosegajo slabše učne uspehe, zato jim pri
vpisu za nadaljevanje šolanja pomaga status dolgotrajno bolnega otroka.
Otroci s KVČB potrebujejo timsko obravnavo strokovnjakov različnih strok in specialnosti.
Prične se ob prvem sprejemu v bolnišnico oziroma ob diagnosticiranju bolezni in se zaradi
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samega kroničnega poteka bolezni nadaljuje skozi celo otroštvo. Zdravstveni delavci
spodbujajo otroke in starše, da se poučijo o zdravilih, njihovih stranskih učinkih, o znakih in
simptomih bolezni, možne zaplete v sklopu bolezni in ustrezno prehrano. Dobro poučeni
otroci in njihovi starši so bolj samozavestni, živijo mirneje in se naučijo živeti z boleznijo.
Skupni cilj otrok, staršev in zdravstvenih delavcev je, da kljub bolezni poskusijo živeti čim
bolj normalno in polno življenje (Gregorčič, 2005).
Svoje diplomsko delo bi zaključila z rekom, ki moji mami, po 31 letih življenja s Chronovo
boleznijo, vedno znova vliva moč in upanje.
»Sem, kar sem, in nihče me ne more spremeniti. Grem in vem, da bom vedno hodila naprej,
obložena s prtljago poguma in težav, ki mi stojijo ob poti. In se ne ustavljam, kajti moj
kočijaž je pogum in moja vodnica priložnost.«
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5. PEDAGOŠKI DEL

5.1.

Učna priprava

Pripravili smo predloge učne enote o Kronično vnetnih črevesnih boleznih, ki bi jo lahko
izvedli v 9. razredu osnovne šole pri predmetu biologija, v učni temi hrana in hranilne snovi,
prebavila.
UČITELJEVA PRIPRAVA, 2 učni uri

UČNA TEMA: Hrana in hranilne snovi, prebavila

RAZRED:

UČNA ENOTA: Kronično vnetne črevesne bolezni

DATUM:



Operativni učni cilji so:
Učenci razumejo vlogo posameznih delov prebavne cevi in povežejo sestavo hrane s
procesi v prebavni cevi.
Učenci razumejo procese mehanske obdelave hrane in jih povežejo s prebavo.
Učenci spoznajo, da se snovi, ki sodelujejo pri prebavi (slina, želodčni sok, sok
trebušne slinavke in žolč), izločajo v različnih delih prebavne cevi.
Učenci spoznajo, da so prebavni encimi beljakovine, ki sodelujejo pri razgradnji, in da
vsi encimi niso le prebavni.
Učenci spoznajo, da jetra sodelujejo pri različnih nalogah (količina glukoze, tvorba
žolča idr.), ter to povežejo z vzroki in preventivo bolezni jeter (aditivi, alkohol, strupi,
hepatitis ipd.),
Učenci razumejo vlogo trebušne slinavke pri prebavi,
Učenci razumejo absorpcijo snovi iz prebavnega sistema in jo povežejo z obtočili, ki
celice oskrbujejo s hranilnimi snovmi,
Učenci razumejo, da za delovanje človeškega organizma niso dovolj samo maščobe,
beljakovine in ogljikovi hidrati, ampak mora s hrano dobiti tudi druge snovi –
vitamine, rudninske snovi; razumejo tudi pomen uravnotežene prehrane,
Učenci spoznajo bolezni povezane s prebavili.
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Učenci spoznajo kompleksnost problemov, povezanih z motnjami hranjenja, ter
razvijajo kritičen odnos do meril lepote v povezavi s telesno težo in zdravjem.
Učenci spoznajo, kaj so kronično vnetne črevesne bolezni.
Učenci spoznajo zdrav način prehranjevanja.


Didaktične oblike:
Frontalna, skupinska, individualna.



Didaktične metode:
Metoda razlage in razgovora, samostojno delo, metoda prikazovanja ter skupinskega
dela



Učila in učni pripomočki:
Računalnik, računalniški projektor, PP predstavitev, učbenik, delovni zvezek, zvezek,
delovni list, plakati, barvice, flomastri, tabla, kreda, igrica levček kronček.
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IZVEDBENI NAČRT
Učna strategija
Faze
izvedbenega
načrta

UVAJANJE

Učitelj
Z vprašanji
poskusim
ugotoviti, ali so
učenci že pridobili
znanje o poteku
prebave in sestavo
prebavil.

Razlaga
nove
snovi. Postavljanje
vprašanj
in
NOVO ZNANJE
podvprašanj.

URJENJE/
VADENJE

Učence razdelim v
skupine,
dam
natančna navodila
za
izdelavo
plakata,
jim
pomagam.

Pregled snovi o
prebavilih
in
kronično vnetnih
PONAVLJANJE črevesnih bolezni s
pomočjo delovnih
listov.
Naredimo
povzetek s
ZAKLJUČEK pomočjo igre
Levček kronček.

Učenci

Metode in
oblike dela

Učenci aktivno Frontalna,
sodelujejo pri razlaga,
ponavljanju in razgovor.
utrjevanju
znanja ter
pridobivanju
novega znanja.

Čas

Učila in učni
pripomočki
Tabla, kreda

5 min

Pišejo,
sprašujejo,
sodelujejo pri
diskusiji,
sledijo
po
učbeniku.
Izdelujejo
plakat
po
skupinah
na
temo prebavil.

Frontalna
razlaga,
razgovor.

Delo
po
skupinah,
30
praktično
min
delo.

Plakati,
barvice,
flomastri

Učenci
poročajo
rešitve učnih
listov in dodajo
svoje
ugotovitve.
Po skupinah
sodelujejo pri
igranju igre.

Individualno
delo,
razgovor.

Delovni list
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Delo po
skupinah,
razgovor.

25
min

PP
predstavitev

10
min

20
min

Levček
kronček
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Prebavila
Delovni list
1. Naštej hranilne snovi, potrebne za pravilno delovanje organizma.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
2. Katere snovi dajejo telesu energijo, katere so gradbene enote?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.

Vloga sadja in zelenjave za organizem
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Kje se začne razgradnja OH, v kaj razpadejo?Kako smo to dokazali?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Kje se začne razgradnja beljakovin in v kaj razpadejo?
_______________________________________________________________________
6. Kje se začne razgradnja maščob in v kaj razpadejo?
_______________________________________________________________________
7. Opiši zgradbo in delovanje želodca.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Prebavni sok v človekovem želodcu ima vrednost ph nižjo od 7. Pojasni, zakaj je to
pomembno.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Opiši, kaj se dogaja v tankem črevesju?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Opiši kaj se dogaja v debelem črevesju.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
11. Poimenuj vrste in naloge posameznih zob.
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Na črto napiši mankajoče pojme, ki sestavljajo zobe.

13. Katere organe prebavne cevi predstavljajo črke na sliki?
A:__________________
B:__________________
C:__________________
D:__________________
E:__________________
F:__________________
G:__________________
H:__________________
I:__________________
J:__________________
K:__________________

14. Naštej najpogostejša obolenja prebavil.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15. Napiši glavne razlike med Chronovo boleznijo in ulceroznim kolitisom.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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