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Uvod

Aktivnosti so v društvu v letošnjem letu potekale tako,
kot smo si ji zadali na spomladanskem občnem zboru.
Letos smo opravili s tem predavanjem tri programe, ki
jih tako sofinancirajo občine, Bovec, Kobarid, Tolmin in
seveda fundacija FIHO.. Ne smemo pozabiti na svetovni
dan ledvic, ki smo ga obeležili v mesecu marcu s
stojnico, tokrat v Kobaridu pred dializnim centrom.
Udeležba je bila za sam kraj zadovoljiva. V maju smo
opravili socialni program, letos je bilo nekaj sredstev tudi
iz FIHO programa. Bil je piknik na Kolovratu, ter izlet
društva v Čedad, kjer boste o tem več prebrali v
nadaljevanju, ki ga opisuje naš član Dušan Jug.

Ne smemo pozabiti na peto obletnico dializnega centra,
ki smo ga obeležili v mesecu avgustu. Trenutno center
obiskuje sedemnajst bolnikov iz gornjega Posočja.
Letošnje predavanje je sestavljeno iz dveh sklopov. Eno
predavanje je namenjeno sladkorni bolezni in bolezni
ledvic. V drugem delu pa bo govora o popotnici, ki je
prehodila znano Jakobovo pot v Španiji.

Božidar Kanalec
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Prim. Marijan Močivnik
dr.med. spec. int. med.

JASTREBINA
O sladkorni bolezni in bolezni ledvic

Uvod
Novembra lani sem se udeležil vsebinsko zelo
obsežnega in odličnega seminarja o različnih boleznih,
ki se z leti starosti množijo. Na moje posebno vprašanje
o metforminu in srčnem popuščanju odgovora nisem
dobil, zvedel pa sem, da je zelo veliko zdravil
pridobljeno iz rastlin. Zato sem nadaljeval »zasebni«
študij o tkzv. zdravilnih rastlinah. Takoj naj dodam, da
so vse rastline zdravilne ali strupene, najraje oboje.

Metformin
S tem prispevkom bi rad prikazal stik ali bolje
prekrivanje med medicinsko vedo, ki preučuje
sladkorno in vedo o kronični bolezni ledvic. Vemo, da
sladkorna bolezen pri 2-3 od petih bolnikom oslabi

Nir Barzilaj, visoki uradnik sanitete Izraelske armade,
zdravnik specialist interne medicine, je pred več kot 20
leti odšel na dodatno
specializacijo v ZDA. Tam
je spoznal skupine
sorojakov, živečih v New
Yorku, starih 95 do 112 let.
Več kot 600 jih je pristalo
na klinične in laboratorijske
preiskave. Začele so se
laboratorijske raziskave na
vinskih mušicah,
laboratorijskih miškah in
glivah. Testirali so 16
možnih zdravil, ki bi lahko
vplivala na naše zdravje,
oziroma bolezen. Program
se je začel leta 2003. iz
zgodovine zdravilnih
učinkovin je bil znan
pripravek iz jastrebine (ki
ima v Evropi zelo pestro
poimenovanje, na primer
španska navadna turška
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detelja, v Franciji španski bezeg in še podobna malo
razumljiva imena). Iz zgodovine zdravilnih učinkovin je
bil znan pripravek iz jastrebine (Galega officinalis, slika
1 in 2). Zanimiva je bila ugotovitev, da so to rastlino
poznali in uporabljali tako v Evropi kot na Kitajskem,
zapisi so znani okoli 500 let. Čaj iz jastrebine je pomagal
mnogim, ki so trpeli hudo žejo in morali pogosto na
vodo. Danes vemo, da so imeli sladkorno bolezen.
Farmacevti so ugotovili, da je aktivna snov v jastrebini
guanidin, ampak so ga morali zaradi nekaterih
neugodnih učinkov malo popraviti. Danes se imenuje
bigvanid. 1957 leta je bilo zdravilo dovoljeno uporabljati
v
Franciji,
v ZDA
pa šele
leta
1994,
vzrok
za
takšno

zakasnitev mi ni znan.Zelo zanimiv podatek je pred
dvema letoma prišel iz Velike Britanije. Napravili so
retrospektivno analizo pri 70.000 sladkornih bolnikih.
Rezultat: tisti, zdravljeni z metforminom so v povprečju
živeli dlje kot tisti, ki so bili zdravi. Raziskave z
metforminom stalno napredujejo tako da danes vemo,
da je vpliv metformina večji na presnovo našega
organizma, kot le zniževanje previsokega krvnega
sladkorja (slika 3).
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Je pa za zdravljenje z metforminom pomembno
upoštevati zdravje ledvic. Zakonodaja v Nemčiji ne
dovoljuje uporabe metforimna, če je kronična bolezen
ledvic že pri stopnji 3 (KLB 3). Predpisi v posameznih
državah se razlikujejo. V nekaterih je dovoljena uporaba
metformina še pri večji oslabelosti ledvic.

Nekateri raziskovalci metformin pri bolezni ledvic
povsem odsvetujejo (Seyffart 2011). Neenotnost v
znanosti je velika. Kako se zavarovati? Najvažnejše je
pri vseh dobrih počutjih enkrat letno napraviti preiskavo
krvi v laboratoriju ter izmeriti dvoje: kreatinin v krvi in
oceno glomerulne filtracije (oGF). Cena je od 1€ do 6€,
odvisno od laboratorija. Nato pa se s tem izvidom
naročiti v nefrološko ali diabetološko ambulanto.
Slika 3
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Raziskovalec Nir Barzilaj, sedaj star 60 let, zadnjih 5 let
jemlje metformin, ker so mu ugotovili prediabetes, torej
slabo toleranco za glukozo.

Marijan L. Močivnik

*Opomba
Povzeto po reviji Science: 18. september 2015, Stephen
S. Hall: A trial for the ages
Ostala literatura je na voljo pri avtorju.
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Lenka Raspet

MOJ CAMINO

Tisočletna Jakobova pot pod ozvezdjem Rimske ceste,
apostolov grob, pot upanja, enkraten sprehod skozi
zgodovino Španije.

Obilica spomenikov in kulturnih znamenitosti, vrhunsko
doživetje narave v gorskem svetu Pirenejev, na
neskončnih širjavah kastilske planote, v zeleni Galiciji in
ob neprijazni atlantski obali in srečevanje ljudi različnih
generacij z vsega sveta, ki imajo isti cilj, a povsem
drugačne razloge za pot.

Vse to in še veliko več je Camino. Kaj žene romarja, da
se odpravi na 800 km dolgo pešpot do groba apostola
Jakoba v Santiagu de Compostela, s težkim
nahrbtnikom, v katerem nosi vse kar potrebuje za
večtedensko pot, v dežju, mrazu, vetru, pod vročim
kastilskim soncem, z žuljavimi nogami, pogosto
lačnega in žejnega?

Na predavanju vam bom podala svojo izkušnjo Camina,
poti, ki sem jo prehodila dobrimi tremi meseci.
Lenka Raspet
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Dušan Jug

IZLETNIŠKA DEJAVNOSTI DRUŠTVA V LETU 2016
V letošnjem letnem programu dela smo se načrtno
odločili spoznavanju Benečije, kajti kljub temu da nam
je blizu smo ugotavljali, da jo le malo poznamo.
Načrtovali smo ogledi mesta Čedad.
Še
posebej, saj je letos 150.letnica plebiscita, ko so se na
referendumu ljudje v Benečiji odločali ali bodo spadali
še naprej k Avstroogrski monarhiji ali k Beneški
republiki. Skoraj enoglasno so se odločili za slednje, saj
so jim obljubljali svobodno uporabo slovenskega jezika,
organizacijo slovenskega šolstva in razvoj nacionalne
kulture na vsem na novo priključenem ozemlju. Prav
kmalu se je izkazalo, da so bile eno obljube in praksa,
ki je prav kmalu pokazala drugo plat obraza. Slovenska
beseda je izginila iz javnega življenja in živela še za
stenami domačih hiš ter pri cerkvenih opravilih, saj so
se v času fašizma edino beneški župniki zoperstavili
poitalijančevanju. Spoznali naj bi življenje v sedanjosti
v teh zamejskih krajih Beneške Slovenije.Program smo
v praksi dopolnili najprej s samostojnim izletom v
vzhodno Benečijo. Obiskali smo Špeter kot glavno
mesto Nadiških dolin in v dolini reke Kozice Klodič , kot
center vasi pod Kolovratom (Trušnje, Kras, Trinki, Kraj,
Klobučarji). O sedanjih razmerah v Benečiji, o zgodovini
in plebiscitu nas je seznanil domačin in dober
poznavalec Fabio Bonini. V Špetru so nam predstavili
edinstveno multivizijsko predstavitev
zamejskega
prostora s sistemom do vasi in območij: v narečjih,
arhitekturi, po naravnih znamenitostih, literaturi,
pomembnih osebnosti itd.
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sedež čedajski patriarh, ki je gospodoval tudi nad našim
ozemljen. Danes je še vedno upravno središče Beneške
Slovenije. Iz zgodovinskega vidika ima vrsto
pomembnih ustanov, ki predstavljajo to zgodovino od
rimskih časov dalje.
Ogledali smo si kot
najpomembnejši izredno bogat arheološki muzej z
dragocenimi zbirkami. Tu hranijo tudi za Slovence
pomembno listino tako zvani Černejski rokopis, ki spada
z Brižinskimi spomeniki med prve zapise v slovenskem
jeziku.
Na Sliki : Izlet v Čedadu

In pomembno tudi za našo zgodovino. V tej stavbi tega
muzeja je bilo med drugo svetovno vojno sodišče, kjer
so zasliševali tudi naše zaprte domoljube. Ohranili so
te celice zaporov. Nadalje smo si ogledali staro
središče mesta z nekdanjo Cezarjevo palačo in
njegovim kipom ter kot najpomembnejši objekt tega
predela znamenito čedajsko stolnico
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V popoldanskem času, po kosilu ,smo si ogledali še
najstarejše ohranjeno svetišče Longobardov, ki je
vneseno v seznam uneskove kulturne dediščine.
Kar utrujeni smo se na poti domov ustavili še v slovenski
gostilni v Podbonescu pri Škofu na kavi in tako zaključili
izlet. Tega se je udeležilo 13 naših članov in še štirje
drugi.
Za zainteresirane člane društva smo 27. septembra
2016 organizirali ogled hidroelektrarne Doblar. Prvotna
elektrarna je bila izgrajena leta 1938. Z zanimanjem
smo si ogledali podzemne galerije kjer je montirana
strojnica elektrarne, umirjevalne pred turbinske bazene,
ki za redne obiskovalce niso dostopni. Zanimivo je, saj
je celotna elektrarna pod zemljo. Ob tej, prav tako v
podzemlju, je zgrajena v letu 2002 nova elektrarna
poimenovana Doblar II, ki smo si jo tudi ogledali.
Skupina je štela 9 članov od tega 5 članov našega
društva.
Mislim, da smo uresničili v letošnjem letu bogat
izletniški program, ki je imel istočasno tudi
izobraževalne namene. Le pripomba ob tem, da bi bila
lahko udeležba naših članov večja.
Dušan Jug

__________________________________________

Predavanje omogočil :
Dializni center Kobarid
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Utrinki iz izleta 2016

Vstop v muzej Čedad

pogled na mesto Čedad

Dobra kapljica ob kosilu

Kosilo

Programe DLB Posočja v letu 2016 sofinancirajo:
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