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     Donatorji Hvala ! 

 

Letno predavanje 

2011 društva ! 

 

Bilten DLB Posočja -oktober 2011    

 Zgodilo se je!  Mesec avgust je po 

dvanajstih  letih prinesel začetek 

dializnega zdravljenja v Posočju.  Prav 

po dveh mesecih dela pa je potekala še 

uradna otvoritev centra  v sklopu 

občinskega praznika občine Kobarid. 

Prizadevanja, dolga 12 let 

"Za bolnike je to velik dan, marsikdo ni 
verjel, da bomo bolniki iz tako odročnih 
krajev dočakali ta center," je povedal 
Božidar Kanalec, predsednik Društva 
ledvičnih bolnikov Posočja in najbolj 
zaslužen za odprtje centra. 
Prizadevanja so trajala dolgih 12 let. 
"Morda smo od države pričakovali 
preveč, dobili pa smo malo in ji bomo 
dali več nazaj v obliki davkov," je 
spomnil, da so morali bolniki ves denar 
za investicijo - 700.000 evrov - zbrati 
sami; to jim je uspelo tudi z organizacijo 
dobrodelnega koncerta, na katerem so 
zbrali 125.000 evrov. Za nabavo 
opreme pa so morali vzeti 120.000 
evrov posojila , ki ga morajo še 
odplačati. 

"Nič več ni dolgih kilometrov po dolini 
navzdol, v vročini, mrazu, ko so se 
gume po zasneženi cesti obračale v 
prazno, brisalci pa so komaj zmogli težo 
snega na vetrobranskem steklu." 
Najbolj oddaljen bolnik se je na dializo v 
Šempeter vozil tri ure, zdaj ima do 

Otvoritev dializnega centra v Kobaridu !  
 

 
Kobarida 45 minut vožnje. Dializo izvajajo 
trikrat na teden dopoldne, urediti bodo morali 
še prevoze na dializo, da bodo bolniki za pot 
na dializo in z nje potrebovali čim manj časa. 
"Hvala plemenitim ljudem, da je njihova 
srčnost gorela toliko časa, dokler nismo 
uresničili tako velik projekt," se je Kanalec še 
enkrat zahvalil vsem darovalcem, ki so 
prispevali denar za gradnjo centra.  

Razvijali bodo turistično dializo.  

Center je velikega pomena za vse gornje 
Posočje, tudi za turizem, saj želijo v njem 
razvijati tudi turistično dializo, da bi torej v 
Kobarid prišli dopustovati dializni bolniki, ki 
seveda tudi med dopustom potrebujejo 
dializno zdravljenje, je v nagovoru poudarila 
županja Kobarida Darja Hauptman. Med 
zaslužnimi za odprtje centra je ob Kanalcu, 
zdravniku Marjanu Lazarju, ki je pred 12 leti 
dal pobudo, da bi posoški bolniki dobili svoj 
center, in pokojnem Dušanu Skočirju, ki je 
bil lastnik nepremičnine sredi Kobarida, ki so 
jo dozidali v dializni center, tudi Vasja 
Klavora, podpredsednik državnega zbora. 
Povedal je, da so bili pred 12 leti v bolnišnici 
Šempeter, kjer je bil zaposlen, nekoliko 
skeptični, ali bo to uspelo. "Snovalci so bili 
zelo pogumni, potrebnega je bilo veliko 
znanja in premagati je bilo treba veliko ovir na 
poti, da so izpolnili obljubo, ki so jo dali 
ledvičnim bolnim Posočja. Opravili ste veliko 
delo in lahko ste ponosni."  Vir:  DNEVNIK  
24.10.2011, Mojca Lorenčič 

Objekt, v katerem je sicer še celotno nadstropje 

neuporabljenega prostora, je blagoslovil župnik Jožko 

Bric, ki je množici občanov, ki se je zbrala in si je po 

svečanem odprtju center tudi ogledala, položil na dušo tudi 

to, da je darovanje organov po smrti in darovanje 

popkovnične krvi v javno banko popkovnične krvi dejanje 

ljubezni do bližnjega človeka. 

»Center je velikega 

pomena za vse gornje 

Posočje, tudi za 

turizem, saj želijo v 

njem razvijati tudi 

turistično dializo.« 

Na sliki :  pred otvoritvijo centra 

Otovorili smo dializni 

center  
 

Na sliki:  podpredsednik DZ RS 

g. Vasja Klavora, predsednik 

DLBP g. Božidar Kanalec in 

državni sekretar na MZZ          

g.  Ivan Ržen 

Posebni dogodek  v 

letošnjem letu : 

 
• 15.08.2011-potek prve 

dialize v Kobaridu ! 

 

• 15.10.2011 Uradna 

otvoritev dializnega 

centra v Posočju 

 

• Kazalo predavanj 
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vsakdanjiku vsakega dializnega 

bolnika opravimo tu, skoraj pred 

domačim pragom. 

Center ima opremljenih 12 

dializnih mest z dializnimi aparati 

Fresenius , ima reverzno ozmozo 

za pripravo dializne vode 

proizvajalca Gambro. Ter vso 

pripadajočo opremo,kot jo 

potrebuje dializni center.  Teh 12 

dializnih mest ima kapaciteto 

dializiranja ob polni zasedenosti 

48 bolnikov tedensko  . Center 

Ima zaposlene tri medicinske 

sestre, ter stalno prisotnega 

zdravnika specialista internista, ki 

opravlja tudi internistično 

ambulanto, tako da ljudje iz 

Posočja, ki takšno zdravstveno 

oskrbo potrebujejo, sedaj  to 

storitev brez čakalnih vrst  

opravijo lahko pri nas. 

Prav danes je dva meseca od 

prve dialize .Dialize potekajo 

dopoldne, prav kmalu pa zardi 

še boljše organiziranosti , 

zimskega časa in oddaljenosti 

zaposlenih bomo  urnik 

prilagodil tem razmeram, prav 

tako bo potrebno  urediti tudi  

prevoze na dializo in nazaj, za še 

boljše počutje bolnika. 

  Kot dializni center v dolini 

smaragdne reke pričakujemo 

tudi turistične bolnike, ki bodo 

po aktivno športnem dnevu , ali 

samo po obiskovanju okoliških 

znamenitostih pri nas na večer  

opravili dializo, ter drugo jutro 

nadaljevali z obiskovanjem  

skritih kotičkov naše doline  ali 

pa se odpravili na nepozaben 

spust po reki Soči. Skratka dializni 

center bo v dolino prinesel novo 

destilacijo na področju turizma, 

ki je drugod že razvita in 

poznana pod imenom 

zdravstveni turizem. S tem 

Kobariška in ostala dolina 

pridobiva nove turiste. 

Še enkrat hvala vam plemenitim 

ljudem, ki ste pripomogli, da je 

plamen ideje  o dializnem 

centru gorel  toliko časa, da je 

zanetil srca dobrote,ki so 

pomagala realizirati tako velik 

projekt.« 

 

 

Uvod : Otvoritveni govor 

Predsednika DLB Posočja 

 

 
 »Spoštovane gospe in gospodje, 

Še posebej pozdrav podpredsedniku 

državnega zbora R.S.  g.  Vasji 

Klavori, državnemu sekretarju 

ministrstva za zdravje g. Ivanu  Rženu 

,ter vsem županom posoških občin . 

Danes je za nas bolnike velik dan.  

Po dvanajstih letih in več prizadevanj  

na prvem mestu društva ledvičnih 

bolnikov Posočja, ter nato 

neprofitnega zavoda Apolon smo 

bolniki dočakali dializni center v 

Kobaridu, srcu Posočja ! 

 Marsikdo, tudi tu med nami danes , 

ni verjel v to idejo, da bi bolniki iz te 

odmaknjene doline dočakali prav tu 

takšno pridobitev. Dvanajst let je 

trajalo da center stoji pred nami tak, 

ki je bolniku prijazen in  varen. Tudi 

marsikatera neprespana noč je bila  

v teh dvanajstih letih od kar sem pač  

tudi sam okusil grenak priokus  

dializnega bolnika in tudi  

marsikatero poleno je bilo 

podstavljeno pod noge. S pomočjo 

društva, Ane, Dušana in Marijana 

najbrž  ne bi uspelo.  

 

 

Notranjost centra-aparati Fresenius 

  Ne bi uspelo pa tudi brez 

pomoči  vseh vas, ki ste  v ta 

center verjeli in nam preko 

donaciji tudi pomagali. Vsak 

evro je bil dobrodošel. Donatorji 

hvala vam še enkrat, brez vas 

nebi zmogli. 

Žal, mogoče smo preveč 

pričakovali od države. Dobili 

malo, oziroma predvsem z davki 

dali nazaj več, ker nam zakon 

ne omogoča vračila ddv. Da 

smo tisti malo dobili, je  bilo 

potrebno ustanoviti podjetje 

PZC d.o.o., da smo lahko 

kandidirali za nepovratna 

sredstva.  Verjemite mi ni bilo 

lahko v teh težkih gospodarskih 

razmerah a držali smo besedo, ki 

smo vam jo dali pred petimi leti. 

Delali smo za ljudi, ki to dializo 

potrebujejo. 

Stavbo sta adaptirala in 

dogradila solastnika. Da smo 

center dokončno opremili je bilo 

potrebno najeti še  120.000€ 

kredita, ki pa nam ga ne bo 

nihče odpisal, treba ga bo vrniti.  

Pač je že tako. Upam da nam 

bo to tudi  uspelo, če drugače 

ne pri dobrih ljudeh z 

odpiranjem src in podajanjem 

rok, kot pred petimi leti, ko se je 

akcija za ta center začela.  

In kaj smo s to pridobitvijo 

pridobili mi dializni bolniki? 

Nič več dolgih kilometrov po 

vijugasti cesti po  dolini navzdol, 

v vročini , dežju, snegu in mrazu. 

Pozimi po težko prevoženih 

poteh, kjer so avtomobilski 

brisalci z muko brisali sneg z 

vetrobranskega stekla. In 

avtomobilske gume povze 

obračale pod težo snega.  Ter 

dolgega čakanja po že tako 

utrujajočih in izčrpanih dializah, z 

mislijo kdaj  nazaj v planinski raj ? 

ja uro, dve ali tri,prav tako 

mukotrpne vožnje do doma. 

Danes  najbolj oddaljeni dializni 

bolnik rabi  slabe tri četrt ure in 

je doma. S tem se je Izboljšala 

kvaliteta življenja dializnega 

bolnika . Dovolim se v imenu 

vseh nas Bolnikov reči da smo 

zadovoljni in srečni da lahko 

dializo, ki je življenjsko 

pomemben element v 



 

      

 

 

 

 

 

 

Notranjost centra Kobarid: 

 

 

 

  

 

D.C. Kobarid Trg svobode 4, 

KOBARID 

www.dializakobarid.si 

 

tel : 08-2051645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
         

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

 
 

 

Kazalo biltena 

 Uvod ………...stran 2. 

 Skoraj vse o arterijski  

hipertenziji….stran 4. 

 Staranje,fosfat in  

KLOTHO……...stran  8. 

 

 

 

  

Na sliki : Podpredsednik DZ RS  

g. Vasja Klavora in ustanovitelji 

zavoda Apolon 

Društvo ledvičnih 

Bolnikov Posočja 

Trg svobode 4 

5222 Kobaridj 

Telefon: 

(05) 38 91 406 

Faks: 

(05)38 91 407 

 

Za Bilten : 

U..O. društva 

Uredil: B. Kanalec 

 

E-pošta: 

 dlbp@siol.net  

Spletno mesto: 

www.dlbp.si 

 

Obeležili Dan ledvic v TOLMINU dne 10.03.2011 
Z društvom diabetikov Tolmin in ZD Tolmin ! 

Stran 3 
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Alijana Trošt Rupnik dr. med. specialist internist  

 

  

(SKORAJ) VSE O ARTERIJSKI HIPERTENZIJI 

 
1. Splošno o arterijski hipertenziji 

Arterijska hipertenzija (AH) je definirana kot krvni tlak nad normalno vrednostjo, ki je 

določena na 140/90 mmHg. 

Razvrstitev sistolični diastolični 

Optimalen <120             in <80 

Normalen  120-129     in / ali 80-84 

Visoko normalen 130-139     in / ali 85-89 

Arterijska hipertenzija 1. stopnje 140-159     in / ali 90-99 

Arterijska hipertenzija 2. stopnje 160-179     in / ali 100-109 

Arterijska hipertenzija 3. stopnje ≥180          in / ali ≥110 

Sistolična arterijska hipertenzija ≥140             in <90 

 

Zelo pogosto predstavlja reverzibilen dejavnik tveganja za življenjsko ogrožajoče srčno-žilne 

bolezni, kot so koronarna srčna bolezen, odpoved srca, končna odpoved ledvic in 

možganska kap. Okoli 13,5% vseh smrti na svetu je namreč pripisanih visokemu krvnemu tlaku 

– od tega 53% zaradi možganske kapi, 47% pa zaradi ishemične bolezni srca. 

Ciljni krvni tlak je pri vseh bolnikih pod 140/90 mmHg. 

V grobem delimo AH na primarno ali esencialno ali idiopatsko in na sekundarno. 

 

1.1 Primarna arterijska hipertenzija 

Esencialno, primarno ali idiopatsko AH definiramo kot AH, pri kateri so bili izključeni 

sekundarni vzroki za nastanek le-te. Predstavlja približno 95% vseh primerov odkrite AH.  

Dejavniki tveganja za nastanek AH: genetski, prirojeni, fizikalni, dejavniki okolja, sočasne 

(presnovne) bolezni, socialno-ekonomski položaj… 

Diagnozo primarne AH postavimo po tem, ko smo izključili vse možne sekundarne vzroke AH. 

 

1.2 Sekundarna arterijska hipertenzija 

Med sekundarne vzroke AH sodijo nekatere endokrine bolezni in bolezni ledvic. 

1.2.1 Primarni aldosteronizem (PA) naj bi imelo 5 do 10% bolnikov z AH. Gre za bolezen 

nadledvičnih žlez, pri kateri se v neustrezno velikih količinah in relativno avtonomno izloča 

aldosteron. Pogosto je posledica adenoma ali eno- oz. obojestranske hiperplazije 

nadledvičnic, redkeje gre za dedne oblike bolezni. Bolezen dokažemo z določitvijo razmerja 

med plazemskim aldosteronom in plazemsko reninsko aktivnostjo, ki je pri teh bolnikih 

zvišana. V pomoč nam je tudi slikovna diagnostika (UZ in CT). 



1.2.2 Feokromocitom je redek tumor, ki običajno zraste iz celic sredice nadledvične žleze, 

redkeje pa iz celic simpatičnega živčevja. Verjetno ga ima 0,2 do 0,6% hipertonikov. Okrog 

10% feokromocitomov je malignih. Diagnosticiramo ga s potrditvijo povišanih vrednosti 

kateholaminov in njihovih presnovkov v 24-urnem seču in v plazmi. Tumor lokaliziramo s 

pomočjo CT in scintigrafije. 

1.2.3 Renovaskularna hipertenzija je najpogostejši vzrok sekundarne AH. Prevalenca znaša od 

0,6 do 3%, pri starostnikih pa vse do 30%. Je posledica zoženja ene ali obeh ledvičnih arterij, 

kateri je pri mlajših bolnikih pogosto vzrok fibromuskularna displazija (FMD), pri starostnikih pa 

v 90% ateroskleroza. V pomoč pri postavitvi diagnoze so nam zlasti morfološke preiskave: UZ 

doppler, MR in CT angiografija. 

1.2.4 Renoparenhimska hipertenzija je posledica bolezni ledvičnega parenhima, t.j. 

»primarne« bolezni ledvic (najpogosteje glomerulonefritisa). 

1.2.5 Obolenja arterij: npr. koarktacija aorte 

 

2. Merjenje krvnega tlaka 

Za meritve krvnega tlaka je značilna velika spremenljivost v dnevnem času in med dnevi, 

meseci in letnimi časi. Zato bi morala diagnoza hipertenzije temeljiti na več meritvah, ki jih 

izmerimo ob več priložnostih v določenem časovnem obdobju. 

Diagnoza hipertenzije bi morala sloneti na vsaj dveh meritvah krvnega tlaka ob vsakem 

obisku pri vsaj 2 do 3 obiskih. 

 

Pomembne so samomeritve, saj le-te bolje napovedujejo prisotnost okvar na organih in 

tveganje za srčnožilne dogodke. Odsvetujemo jih le v primeru, da je bolnik zaradi njih 

anksiozen. 

Neinvazivno 24-urno merjenje krvnega tlaka (NMKT, ABPM) nam da podatke o 24-urnem 

povprečju krvnega tlaka, ki se bolje ujema s srčno-žilnimi dogodki in bolje napoveduje srčno-

žilno tveganje kot krvni tlak v ordinaciji. Dá nam podatke o krvnem tlaku ponoči, ki ima boljšo 

napovedno vrednost kot krvni tlak podnevi: bolniki, pri katerih krvni tlak ponoči ne upada, 

imajo večjo pogostnost okvar organov in slabšo prognozo. 

 

3. Zdravljenje arterijske hipertenzije 
Bolnika z visokim krvnim tlakom je potrebno zdraviti ustrezno in trajno, vse življenje! 

3.1 Nefarmakološko zdravljenje AH 

- znižanje telesne teže!!! lahko zniža krvni tlak do 11/6 mmHg, 

- omejitev vnosa soli (natrija) s hrano (3g/dan) in povečanje vnosa kalija, 

- prenehanje kajenja, 

- omejitev vnosa kofeina, 

- redna fizična aktivnost!!! vsaj 3x tedensko po pol ure, 

- pretirano uživanje alkohola, 

- stres, 

- zadostna količina spanja. 

 

3.2 Farmakološko zdravljenje 

Monoterapija 
Kombinacijsko zdravljenje je zelo pomembno. Izbirati moramo čim bolj smiselne kombinacije. Izbiramo lahko 
med: 
- zdravili, ki pospešujejo odvajanje vode (diuretiki), 
- zaviralci receptorjev alfa, 



- zaviralci (antagonisti) receptorjev beta, 
- centralnimi spodbujevalci receptorjev alfa 2 in imidazolinskih receptorjev, 
- zaviralci kalcijevih kanalov, 
- zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE), 
- zaviralci angiotenzinskih receptorjev(ARB).                                                                                                                      5 
 
 
3.3 Zdravljenje sekundarne AH 
 
Odstranitev vzroka!!! 
 
 
4. Ledvice in arterijska hipertenzija 
 
Povezava med krvnim tlakom in ledvičnimi boleznimi je zapletena. Ledvična bolezen je lahko 
vzrok za hipertenzijo, po drugi strani pa je zvečan krvni tlak lahko vzrok za nenormalno delovanje ledvic. Pri 
visokem krvnem tlaku so ledvice vselej prizadete, vendar običajno pozneje, kot sta prizadeta srce in možgani. 
Spremenjenim žilam v ledvicah zaradi visokega tlaka pravimo nefroskleroza. Nastane po več kot deset let 
trajajoči primarni AH. Prisotnost hipertenzijske nefroskleroze kaže veliko dodatno tveganje za srčno-žilne 
dogodke. Zato je potrebno intenzivno zdravljenje AH. 
Za diagnozo je najpomembneje, da dolgotrajni AH sledi proteinurija in / ali slabšanje ledvičnega delovanja, ter 
odsotnost anamnestičnih, kliničnih, morfoloških ali seroloških kazalcev, ki bi bili sumljivi za drugo ledvično 
bolezen. 
 

Pri bolniku s primarno AH optimalni krvni tlak, ki bi preprečil hipertenzijsko nefrosklerozo, ni 

točno določen. Zdraviti začnemo vse bolnike z AH, ki imajo krvni tlak enak ali večji od 140/90 

mmHg. Pri bolnikih z že razvito kronično ledvično boleznijo naj bi bil krvni tlak nižji od 130/80 

mmHg, pri proteinuriji, večji od 1g dnevno pa pod 125/75 mmHg. 

Bolj kot vrsta antihipertenzijskega zdravila ja pomembno doseči ciljni krvni tlak! 

 

5. Zaključek 
Visok krvni tlak (arterijska hipertenzija, AH) je najpogostejše srčno-žilno bolezensko stanje. Sodi med 
najpogostejše kronične bolezni v odrasli dobi in je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za 
aterosklerozo ter posledično za bolezni srca in žil. 
AH ne boli in večinoma v zgodnji fazi ne povzroča nikakršnih zunanjih vidnih sprememb, zato jo imenujemo 
tudi "tihi ubijalec", saj jo je moč ugotavljati zgolj z meritvami krvnega tlaka. 
Enkrat izmerjeni visok krvni tlak še ne pomeni hipertenzije, razen če ne gre za izjemno visoke vrednosti.  
 
Raziskave so pokazale, da se z znižanjem krvnega tlaka do normalnih vrednosti pomembno zmanjša tveganje 
za srčno-žilne zaplete: z znižanjem diastoličnega (spodnjega) krvnega tlaka za 5 do 6 mmHg do 38 % 
zmanjšamo tveganje za možgansko kap in do 16 % za koronarno srčno bolezen. Z znižanjem diastoličnega tlaka 
za 10 mmHg pa zmanjšamo tveganje za možgansko kap kar za 60 do 70 %. 
 
 
 
 
 

16. Nefrološko srečanje 



 
 
 
 
 

Staranje, fosfat, Klotho 
 
 

Marijan Močivnik 
HemoDial, Vojnik 

 
 
 
 
 
 
 

Zreče, 23.10.2011 in Kobarid, 29.10.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uvod 



Pred dobrim mesecem dni je bil v New Yorku vrhunski sestanek vodilnih predstavnikov zdravstvene politike v 
Organizaciji združenih narodov (Sl. 1). 
Govorili so o najhujših množičnih bolezni, ki niso nalezljive. To 
so: sladkorna bolezen, rak, debelost. Ugotavljajo, da so te bolezni 
krive za 63% vseh smrti. Bolezni ledvic poročevalec 
posebej ni omenjal. Kaj danes vemo o razširjenosti 
kroničnih ledvičnih bolezni (KLB)? V ZDA ima 13% celokupne 
populacije, ali 26 milijonov ljudi kronično bolezen ledvic. V nam 
bližnji državi Nemčiji ima KLB 10 milijonov ljudi! Po zakonih, ki 
veljajo za velika števila, so podatki zanesljivi (Sl. 2).  
 
 
 
 

 
 In v Sloveniji? 

Zaenkrat še 
ugibamo in 
primerjamo. Pa 
ugibajmo. Po 
»formuli«, ki 

velja za skoraj 400 
milijonov ljudi 

(Nemčija, ZDA) ima 160.000 odraslih prebivalcev v Sloveniji 
kronično bolezen ledvic. Ugibajmo dalje. Je na področju, ki ga 
pokriva splošna bolnišnica v Celju 18.000 ljudi, ki imajo kronično 
ledvično bolezen? Odgovora ne vem(o). Zelo dobro pa vemo, da 
živi tukaj 200 ljudi, ki so ostali brez ledvic in imeli to srečo, da se 
lahko zdravijo s hemodializo ali peritonealno dializo, ali živijo s 
presajeno ledvico. Še nekaj malega o denarju. Za zdravljenje 
končne odpovedi ledvic z vso dodatno diagnostiko in recepti za 
zdravila in še čim, je 6 milijonov evrov v enem letu očitno 
premalo. Pa vedno manj ga bo, pravijo. Rešitev? Védenje in 

znanje. Malo bomo skušali pomagati z našimi Nefrološkimi 
srečanji. 

 
 
Staranje 
Kaj je staranje? Je postopno pešanje posameznih organskih sistemov. To so v bistvu bolezni, ki jim postavljamo 
diagnoze: rak, bolezni srca in ožilja, pogostejše infekcije, hipogonadizem, atrofija kože, osteopenija, upadanje 
mišične mase, izguba las, degeneracija motoričnih živcev, motnje duševnosti… Kardiorenalni sindrom je 
mogočna zbirka diagnoz, ki veliko pove o pomenu pešanja ledvične funkcije na srce in ožilje (Sl. 3). 
 

Slika 1: Revija Nature, Oktober 2011 

Slika 2: International Society of Nephrology,       

Kidney International, Oktober 2011 



 
Slika 3: Pogostost bolezni srca in ožilja in vloga oslabelih ledvic (Der Nierenpatient) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobnost in različnost nastanka bolezni arterijskega 
ožilja kaže slika 4. Podobnost se kaže v odlaganju spojine 
kalcija in fosfata v sami steni arterije. Rezultat obeh 
procesov je glede posledic praktično enaka: zoženje 
arteije in zmanjšanje pretoka krvi skozi žilo. 

Slika 4: Normalna (zgoraj), ateromatozna (levo) in 

mediasklerozna arterija (desno) 



 
 
 
Fosfat 
Kolikšen je normalen in povečan fosfat v krvi, kakšno je tveganje (tab. 1). Vrednosti fosfata so rezultat 
pregleda več kot 40.000 bolnikov. 
 
Tabela 1: Normalen in povečan fosfat v krvi, tveganje 

normalen      1,03 mmol/l do 1,28 mmol/l 
povečan        1,41 mmol/l do 1,54 mmol/l* 

*tveganje za prezgodnjo smrt  0,25 krat večje 
 
 
 

HP… direktni toksin za ledvica 
HP… poslabša delovanje ledvic 
HP… škodljiv za bolnike na dializi in po presaditvi ledvice 
HP… škodljiv, tudi če so ledvica zdrava 
HP… povzroča otrdelost arterijskega ožilja 
HP… povzroča bolezni srca in arterijskega ožilja, povečuje umrljivost zaradi ledvične       
          oslabelosti 
HP… pospešuje staranje! 
 

Slika 5: Fosfat (P), vplivi in posledice hiperfosfatemije (HP) 
 
 
 
 
 
Klotho 
 
Skupina japonskih raziskovalcev je v reviji Nature 1997. leta kot pomembno novost objavila odkritje gena 
kloto, ki naj bi upočasnil staranje. Zadnjih 14 let se množijo spoznanja o pomenu tega gena oz. beljakovine, ki 
pretežno nastaja v zdravih ledvicah. Poskusne, tkzv. transgenske miške ob visoki prisotnosti klota živijo 20-30% 
dlje kot običajne miške. Bolezni, ki prizadenejo ledvica (kronično vnetje, povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, 
s starostjo stopnjevani oksidativni stres) zmanjšujejo aktivnost klota. Izjemno presenečenje predstavlja 
povezava klota in fosforja. Kaže, da je fosfat ključni sprožilec v krogu vzrokov in posledic (beri: bolezni!), ki 
oslabi aktivnost klota. Kloto je zaviralce staranja tudi pri ljudeh, ki nimajo kronično obolelih ledvic! Seveda 
moram ob klotu nujno omeniti še pomen FGF-23 (fibroblast growth factor) in D vitamina, vendar kaj več o tem 
zdravljenju (nujnem) s preparati D vitamina drugič. Pomen in vloga zdravih ledvic neverjetno raste. Ledvica so 
vir ključnih dogajanj, katerih nit plete kloto1. Kako in kako dolgo bomo živeli. Čeprav z dializo in/ali s presajeno 
ledvico. Še najraje pa z zdravimi ledvicami. 
 
 
 
 

                                            
1 Klotho: v grški mitologiji ena od treh sojenic, ki predstavljajo preteklost, sedanjost in prihodnost našega življenja. Klotho je tretja 
sojenica, ki človeku plete nit življenja, prihodnost. 
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