




Vnetna črevesna bo-
lezen je bolezen z mnogimi obrazi. 

Vsak bolnik ima svoje in svojske težave, vsakemu 
pomaga nekoliko drugačna kombinacija zdravil. Pri nekat-

erih je bolezen zelo huda in težko obvladljiva pri drugih zopet 
blažja in znosna. Znanje o bolezni in zdravljenju je vsak dan večje, vedno 

več bolnikom znamo pomagati jih »pozdraviti« ali simptome vsaj močno 
ublažiti. Zgodnje in optimizirano zdravljenje bolezni je ključnega pomena za 

obvladovanje vnetnih procesov v črevesju. Kronično vnetje lahko vodi do nepo-
pravljivih poškodb črevesja  in slabše kakovosti bolnikov s KVČB. Cilj zdravljenja pa 

vključuje zacelitev sluznice in globoko oz. histološko remisijio.  
Prehrana bolnika in osebe s KVČB ima pri obvladovanju simptomov in lajšanju težav ve-

lik pomen saj, bolezen prizadene organ, ki ima pri prehrani poglavitno vlogo. V posamezni fazi 
bolezni se pristop do pravilne prehrane in pravilnega vnosa hranil nekoliko spremeni. O tematiki 
je bilo napisanih že veliko knjig in člankov, pričujoč prehranski priročnik pa bo koristna opora 
bolnikom, ki si hočejo s pravilnim pristopom do prehrane pomagati pri zdravljenju in izboljšanju 
počutja. Napisan je strokovno pa vseeno dovolj preprosto, da osebo s težavami poduči o nor-
malni anatomiji in fiziologiji prebavnega trakta, prikaže pomen zdrave prehrane nasploh, po-
men prehrane pri bolnikih s KVČB  in  vlogo enteralne prehrane.  Klinični dietetik ima vseka-
kor pomembno mesto pri timski obravnavi bolnikov s KVČB v vseh fazah bolezni pa tudi 
pri pripravi na operativni poseg in po operativnem posegu. Priročnik pa bo v oporo pri 

izobraževanju bolnikov s KVČB. Prikazan je pomen prehranskih dodatkov in njihovo 
mesto v zdravljenju. Poudarjen je tudi pomen telesne vadbe za vzdrževanje opti-

malne telesne zmogljivosti, ki je pomembna za spoprijemanje z boleznijo. 
Čestitke avtorici, ki je celostno prikazala pomen prehrane pri spoprijemanju 

z boleznijo. Čestitke tudi Društvu za KVČB, ki se je odločilo podpreti 
izdajo  prijetno oblikovanega in strokovnega priročnika. 
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dr. med. spec. gastroenterolog
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Ko govorimo o kronični vnetni črevesni bolezni, je prehrana ključnega pomena, saj nezadosten vnos hranil 
povzroča podhranjenost. »Čudežna hrana«, ki bi lahko ozdravila to bolezen, ne obstaja. Posamezna živila tudi 
ne povzročajo bolezni. Z izborom ustreznih živil lahko naredimo le to, da omilimo simptome, ki nastanejo kot 
posledica bolezni. Zavedati pa se moramo tudi dejstva, da ni univerzalnih diet. Bistvo je, da posameznik posluša 
svoje telo in iz prehrane izloči tista živila, ki njegove simptome poslabšajo (napenjanje, slabost, krči, driska). 
Pri tej bolezni so posledice vnetja slab vnos hranil, njihova izguba, povečana potreba po hranilih, moteno pa 
je tudi vsrkavanje hranil skozi črevo. Morebitna operacija še 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, pa tudi okrevanje po operaciji. 
Posledice so tudi težave s kostmi, pomanjkanje vitaminov (D in B12) in elektrolitov, slabše se celijo tudi rane. 
Kaj storiti, da preprečimo podhranjenost? Čim prej moramo začeti s prehransko podporo. Kako to storiti, boste 
izvedeli v nadaljevanju. 
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O KVČB in prebavi

Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis sta kronični vnetni 
črevesni bolezni, kjer gre za kronično vnetje prebavnega trakta. 
Vnetje nastane zaradi neustreznega odziva mukoznega imun-
skega sistema, ki ga sproži črevesna mikroflora. Crohnova 

bolezen lahko prizadane celoten prebavni trakt, medtem ko 
je pri ulceroznem kolitisu vneto le debelo črevo. Samo vnetje 
prebavnega trakta pa močno vpliva na prebavo hrane in na ab-
sorpcijo hranil. 



Vneto črevo 
bolnika s 
crohnovo 
boleznijo 

in bolnika z 
ulceroznim 
kolitisom
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KVČB

Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis sodita v skupino kro-
ničnih vnetnih črevesnih bolezni (KVČB). Bolezen povzroči 
kronično vnetje prebavnega trakta, ki nastane zaradi neu-
streznega odziva mukoznega imunskega sistema, ki ga sproži 
črevesna mikroflora. To pa povzroči otekanje in poškodbe 
črevesne sluznice. Pri ulceroznem kolitisu je obolelo debelo 
črevo, pri crohnovi bolezni pa se lahko spremembe pojavijo v 
celotnem prebavnem traktu.
Za bolezen je značilen kroničen, dosmrtni potek z različno 
pogostimi zagoni (relapsi) in vmesnimi različno dolgimi obdo-
bji mirovanja bolezni (remisije). Pomembno vlogo pri nastan-
ku in razvoju bolezni pa imajo genetski, imunski in okoljski 
dejavniki. Vnetje povzroči, da prebavila, ki so prizadeta, ne 
morejo normalno delovati. Posledica dolgotrajnega vnetja so 
bolečine v trebuhu in krči, driska, krvavitev iz črevesja, izguba 
teže, slabša moč, utrujenost in poslabšana kakovost življenja.

Več o bolezni in zdravljenju si lahko preberete na spletnem 
mestu Društva za kronično vnetno črevesno bolezen: 
www.kvcb.si

Prebava

Prebavni sistem
Če želimo razumeti, kakšen vpliv ima hrana na prebavni sis-
tem, moramo poznati glavne značilnosti prebavnega siste-
ma. Predvsem je pomembno, da vemo, kaj se zgodi z zaužito 
hrano v prebavnem sistemu. 

 1. Jetra
 2. Trebušna slinavka 
 3. Žolčnik
 4. Ustna votlina
 5. Požiralnik
 6. Želodec
 7. Tanko črevo
 8. Debelo črevo
 9. Danka

10. Anus



požiralnik

želodec

trebusna slinavka

danka
(rektum)

tanko črevo

žolčnik

jetra

debelo črevo
(kolon)

zadnjik
(anus)

ustna votlina

Prebavni trakt 
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Kaj se zgodi, ko pojemo hrano?
Prebavila si najlažje predstavljamo kot tovarno, v kateri vsak 
del prebavil opravlja natančno določeno opravilo. Če je pri-
zadet del prebavil, to vpliva na celoten prebavni proces. Pre-
bavni trakt je dolga cev, ki se začne z usti, sledijo jim požiral-
nik, želodec, tanko in debelo črevo, rektum in anus (glej sliko 
2). Glavna vloga prebavil je, da se hranila v njih mehansko in 
kemično razgradijo (prebavijo) in nato absorbirajo (vsrkajo) 
skozi črevesne stene v kri ter tako telesu zagotovijo energijo, 
hranilne snovi in tekočino. Prebavila skrbijo tudi za odstra-
njevanje odpadnih snovi z blatom.
 
Prebava hrane se začne v ustni votlini, kjer se mehansko ob-
dela s pomočjo zob. Ko si hrano ogledujemo, jo vonjamo in 
okušamo, se v ustih pospeši izločaje sline, ki omogoča lažje 
žvečenje, okušanje in požiranje hrane. Poleg tega pa slina 
vsebuje encime ptialin in amilaze, ki začnejo z razgradnjo 
ogljikovih hidratov v manjše molekule. Hrana nato s pomo-
čjo gladkih mišic v požiralniku, ki povzročijo gibanja njegovih 
sten (peristaltika), pride do želodca. Želodčne žleze proizva-
jajo klorovodikovo kislino, ki razgradi beljakovine v hrani in 
uniči klice v njej. Prav tako se izloča sluz, ki zaščiti želodčne 
stene pred klorovodikovo kislino. V želodcu se tvori še pep-

sinogen, iz katerega nastane pepsin, encim za razgradnjo 
beljakovin in intrizični faktor za vitamin B 12, brez katerega 
njegova absorpcija v tankem črevesju ne bi bila mogoča. Ka-
šasta želodčna vsebina se nato izloči v dvanajstnik, kamor se 
izlivajo še žolč iz jeter in pankreatični sokovi iz trebušne sli-
navke. Žolčne kisline razbijejo maščobo v manjše maščobne 
kapljice, ki so tako dostopnejše za encime lipaze, ki pridejo 
iz sokov trebušne slinavke. Sok trebušne slinavke nevtralizira 
kislo vsebino, ki pride iz želodca. V trebušni slinavki nastajajo 
tudi amilaze, ki razgrajujejo ogljikove hidrate, in proteaze, ki 
razgrajujejo beljakovine, ki se absorbirajo skozi črevesne ste-
ne v dvanajstniku. V tankem črevesu poteka nadaljnja preba-
va in absorpcija hranil. Tu se namreč absorbirajo še maščoba 
in ogljikovi hidrati ter druga hranila. V zadnjem delu tankega 
črevesja se absorbira okoli 90 % žolčnih kislin, ki znova preha-
jajo v jetra in od tam v žolč. V debelem črevesu se absorbira 
80 do 90 % vode, ki je v hrani, in številni elektroliti. Nepre-
bavljive sestavine hrane, ki jih ne morejo razgraditi ne enci-
mi in ne mikroorganizmi, se shranjujejo v črevesju kot blato 
(stolica). Ko blato pride v danko, se sproži defekacijski refleks 
in ga izločimo. 
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Kako KVČB vpliva na prebavo?
Pri KVČB gre za vnetje prebavnega trakta, kar lahko močno 
vpliva na proces prebave hrane. 

Crohnova bolezen lahko prizadene vse dele prebavnega trak-
ta od ust do zadnjika. Najpogosteje pa se bolezen pojavi na 
zadnjem delu tankega črevesa (terminalni ileum) in začetnem 
delu debelega črevesja. Vnetne spremembe pri crohnovi bo-
lezni prizadanejo vse plasti črevesne stene. To pojasnjuje tudi 
pogost nastanek fistul. Pri bolnikih s crohnovo boleznijo, ki 
imajo prizadeto tanko črevo, se pogosto pojavijo težave z ab-
sorpcijo hranil. Neprebavljena hrana, ki potuje skozi debelo 
črevo, lahko povzroči drisko in bolečine v trebuhu. Posledi-
ce slabe absorpcije so izguba telesne teže ali pomanjkanje 
posameznih hranilnih snovi. Pri bolnikih, pri katerih je bila 
opravljena resekcija (odstranitev) tankega črevesja, je treba 
nadomeščati vitamin B 12, saj obstaja nevarnost za razvoj 
slabokrvnosti.  

Pri ulceroznem kolitisu je vnetje omejeno izključno na debelo 
črevo. Med zagonom bolezni se zmanjša sposobnost debele-
ga črevesa za absorpcijo vode, kar povzroči hudo drisko. Pri 
ulceroznem kolitisu je prizadeto le debelo črevo, zato je pre-

hranski primanjkljaj bistveno manjši kot pri crohnovi bolezni. 
Vnetje pri ulceroznem kolitisu prizadene le sluznico. Pogosto 
se pojavi krvava driska s primesmi sluzi, ki lahko povzroči de-
hidracijo in slabokrvnost.
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Klinična prehrana

Klinična prehrana je prehranska podpora bolnika in je del 
zdravljenja, ki zahteva pristop celotnega tima (zdravnik, medi-
cinska sestra, dietetik, farmacevt). Glavni cilj je preprečevanje 

podhranjenosti in izboljšanje bolnikovega prehranskega statusa 
ter kakovosti življenja. Vemo namreč, da lahko podhranjenost 
vodi v številne zaplete med samim zdravljenjem. 
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Kakšen je pomen prehrane 
pri zdravljenju KVČB?

Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis sta za bolnika, zdravnika 
in dietetika velik izziv pri izboru hrane in ustrezne prehran-
ske terapije. Tipični simptomi KVČB (driska, bolečine v tre-
buhu, slabost, izguba telesne teže) se pogosto pojavijo ravno 
po zaužitju obroka. Zato so bolniki in njihovi svojci pogosto 
zmedeni, saj ne vedo, kaj naj jejo, da bi ublažili simptome 
in s tem zmanjšali prehranski primanjkljaj ter izgubo telesne 
teže. Dokazano je, da slabo prehransko stanje neugodno vpli-
va na potek bolezni.
 
Celovita prehranska obravnava z individualnim prehranskim 
svetovanjem, ki ga opravi klinični dietetik (ali pa za to usposo-
bljena medicinska sestra ali zdravnik), lahko izboljša bolniko-
vo kakovost življenja. Napačno pa je prepričanje, da obstaja 
posebna dieta za bolnike s KVČB. Prehrano je treba prilagodi-
ti posamezniku glede na to, kako prenaša posamezna živila in 
glede na njegove potrebe. Seveda bi bilo najbolj enostavno, 
če bi bolnik dobil v roke univerzalen list z jedilnikom za ves te-
den. S strokovnega vidika pa to ni pravilno, saj moramo vsa-
kega bolnika obravnavati individualno in ga poučiti o hranilih, 
živilih in potrebah, ki jim ima kot bolnik s KVČB. 

Preden začnemo s prehransko terapijo, se vedno vprašamo:

• Za katero kronično vnetno črevesno bolezen gre?
• Ali je bolezen aktivna ali miruje?
• Kateri deli prebavnega trakta so prizadeti?
• Se je prebava spremenila?
• Kakšno terapijo izvajajo pri bolniku?
• Je bil bolnik operiran?
• Ali bolnik poroča o prehranski intoleranci?
• So se pri bolniku pojavile kakšne komplikacije v zvezi z bo-

leznijo?

Prehranska terapija ima svoje prednosti pri bolnikih, pri ka-
terih je KVČB v akutni fazi. Primarni cilj je preprečiti podhra-
njenost, še preden se sploh začne, če pa že obstaja, je cilj, da 
preprečimo nadaljnjo izgubo telesne teže. Najprej pa mora-
mo ugotoviti, ali črevo sploh sprejema običajno hrano, kar pa 
je odvisno od obsega in resnosti vnetja ter drugih bolnikovih 
simptomov. Bolniki lahko običajno pri blagih zagonih bolezni 
ali med začasnim izboljšanjem (remisijo) uživajo uravnoteže-
no prehrano. Če bolnik z običajno prehrano ne more pokriti 
dnevnih hranilno-energijskih potreb, mu je treba v prehra-
no dodati oralne prehranske dodatke (običajno so to napit-
ki z ustrezno sestavo), ki telesu zagotovijo dnevno 600 kcal 
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več energije. Poleg tega pa telesu zagotovijo še kakovostna 
hranila. Pri zelo hudih zagonih bolezni pa morajo biti bolniki 
včasih tudi na paranteralni prehrani (prehrana v žilo). Če je 
mogoče, lahko ti bolniki nekaj hrane dobijo v črevo tudi v 
obliki oralnih prehranskih dodatkov ali pa s pomočjo sonde. 

Ali lahko neustrezna 
prehrana povzroči KVČB?

Bolniki se pogosto sprašujejo, ali prehrana vpliva na razvoj 
kronične vnetne črevesne bolezni. 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 pove-
čano frekvenco KVČB od konca druge svetovne vojne naprej, 
so povečana poraba rafiniranih ogljikovih hidratov in kemič-
no obdelanih maščob (transmaščobnih kislin), zmanjšano 
uživanje prehranskih vlaknin, alergijske reakcije na krušni 
kvas, zamenjava materinega mleka pri novorojenčkih in izpo-
stavljenost nekaterim bakterijam zaradi premalo pasterizira-
nega kravjega mleka. Trenutne raziskave se osredotočajo na 
to, ali živila, ki vsebujejo žveplo ali žveplane aditive, vplivajo 
na vnetne spremembe pri ulecroznem kolitisu. Treba pa bo 
opraviti še več raziskav, da bi ugotovili, kako sodobna pre-
hrana vpliva na povečanje vnetja pri KVČB. Zelo jasen pa je 
dokaz, da dojenje zaščitno deluje proti razvoju KVČB. 
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Vpliv akutne faze KVČB na 
prehranski status bolnika

Ljudje imajo lahko zaradi KVČB številne prehranske težave, 
kot so driska, nujni »obiski« stranišča, bolečina v trebuhu, 
krči, napenjanje, vetrovi, bruhanje, kri v blatu, izločanje ne-
prebavljene hrane, zaprtje, izguba teka, strah pred hrano. Vsi 
ti simptomi pa povzročajo oslabelost organizma, izgubo tele-
sne teže in slabo kakovost življenja.
Huda driska lahko povzroči dehidracijo in podhranjenost, saj 
telo izgublja veliko tekočine, hranil in elektrolitov (natrij, ka-
lij, magnezij in fosfor).  Poleg tega lahko pride tudi do izgube 
hranil in tekočine prek črevesja in fistul (patološki odvodni 
kanal med dvema organoma ali iz globine tkiva do površine 
kože ali sluznice). 
Krvavitev lahko zaradi ran (razjed) nastane v danki. Vnetje in 
dolgotrajne krvavitve lahko zaradi konstantnega izgubljanja krvi 
povzročijo anemijo (slabokrvnost) in posledično utrujenost.
Med zagonom bolezni lahko bolnik skozi vneto sluznico čre-
vesja izgublja proteine. Podledice pomanjkanja različnih 
proteinov v krvi, kot so albumini (zelo pomembne serumske 
beljakovine) in imunoglobulini (beljakovine, ki so pomembne 
za imunski sistem), so različne. Če v telesu ni dovolj albumi-
nov, nastanejo edemi (kopičenje vode v nogah – otekline). Če 
ima bolnik premalo serumskih albuminov, to pomeni, da bo 
pri bolniku v primeru operativnega posega več možnost za 
razvoj pooperativnih komplikacij.  

Posledica vnetja, slabosti, bolečin v trebuhu ali spremenjene-
ga okusa je pri bolnikih pogosto zmanjšan apetit, kar povzro-
či, da ne zaužijejo dovolj slab vnos hranil in tekočine. Pogosto 
pa se pojavi tudi strah pred hrano, saj se bolniki bojijo, da se 
bo zaradi hrane stanje poslabšalo. Npr. ”Bolnik ima pomem-
ben sestanek in raje zjutraj ne zajtrkuje, ker se boji driske. Po 
službi ima še opravke na banki in izpusti še malico in kosilo. 
Šele pozno popoldne, ko se vrne domov, zaužije prvi obrok.” 
To seveda pomeni, da je vnos hranil in tekočine nezadosten, 
posledica pa je razvoj podhranjenosti.
Vedno, ko se bolezen spet pojavi z vročino, okužbo in pove-
čano izgubo beljakovin skozi črevesno sluznico, povzroči v 
telesu stresno stanje in posledično se potrebe po energiji in 
hranilih močno povečajo. Bolniki s KVČB pa lahko kljub za-
dostnemu kaloričnemu vnosu izgubljajo telesno težo. To se 
zgodi zato, ker se zaradi kroničnega vnetja poveča potreba po 
energiji, prav tako pa je izrazitejši katabolizem (izguba) tele-
snih beljakovin, zato so tudi potrebe po njih večje. 
Vnetje v tankem črevesu bolnika s crohnovo boleznijo lahko 
moti absorpcijo hranilnih snovi. Temu pojavu pravimo »ma-
labsorpcija hranil«. Aminokisline (iz beljakovin), maščobne 
kisline (iz maščobe), sladkor (iz ogljikovih hidratov), vitami-
ni in minerali se večinoma absorbirajo v zadnjih dveh delih 
tankega črevesa (jejunum in ileum). Stopnja malabsorpcije 
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je odvisna od tega, koliko tankega črevesja in kateri del je 
prizadet, ali če je bil del črevesja odstranjen s kirurškim pose-
gom. Če je vnet ali odstranjen večji del ileuma, bodo motnje 
v absorpciji vitaminov (A, D, E in K), ki so topni v maščobi, in 
vitamina B 12. Vnetje ali odstranitev ileuma lahko povzroči 
tudi malabsorpcijo žolčnih kislin, ki sodelujejo pri absorpciji 
maščobe in dajejo blatu rjavo barvo. To lahko povzroči pre-
sežek žolčnih kislin, ki se transportirajo v debelo črevo, kjer 
povzročijo povečano izločanja tekočin v črevo, posledica pa 
je tekoče odvajanje blata (vodena driska). Če pride do vnetja 
ali operativne odstranitve večjega dela ileuma, pa se lahko 
pojavi malabsorpcija maščobnih kislin. To se izrazi kot krči v 
trebuhu, driska, malabsorpcija vitaminov, ki so topni v ma-
ščobi, in izguba telesne teže. Pri bolnikih z ulceroznim koliti-
som je prehranski primanjkljaj manj izrazit, vendar pa zaradi 
hudih drisk izgubijo telesno težo, zaradi krvavitev iz črevesja 
pa se pojavi anemija. 
Pri bolnikih s crohnovo boleznijo se pojavi preraščanje bak-
terij, in sicer iz debelega po tankem črevesu. Do preraščanja 
naj bi prišlo pri tistih bolnikih, ki imajo fistule, stenozo (bole-
zensko zoženje nekaterih cevastih organov), ali zaradi mote-
nega gibanja črevesja. Pri bolnikih se pojavijo malabsorpcija 
(in zato izgubljajo telesno težo), driska, napenjanje, vetri in 
bolečine v trebuhu.

Nekateri otroci s KVČB lahko zaostanejo v rasti. Možni vzroki 
za zaostalost v rasti so prehranski težave (ki smo jih že opisa-
li), ki nastanejo kot posledica bolezni, dolgotrajnega uživanja 
kortikosteroidov in slabe prehrane. Negativne vplive bolezni 
na rast zmanjšamo tako, da uredimo prehranjevalne navade, 
zaužijemo dovolj kalorij in spremljamo stanje bolezni. Zelo 
pomembno je tudi, da pri otrocih skrbno spremljamo pove-
čevanje telesne teže in višine. Če otrok ne pridobiva telesne 
teže in višine (neustrezna krivulja rasti), je pomembno, da se 
o tem posvetujete z zdravnikom in obiščete dietetika, ki bo 
ocenil kalorični vnos hranil.
Zmanjšana kostna gostota (nizka kostna masa) je pogosta pri 
otrocih, mladostnikih in odraslih bolnikih s KVČB. Hude obli-
ke zmanjšane kostne gostote (osteoporoza) povečajo tvega-
nje za zlome kosti. Zmanjšanje kostne gostote je posledica 
nezadostnega vnosa in slabe absorpcije kalcija, pomanjkanja 
vitamina D, zmanjšane telesne dejavnosti, vnetja ali pa dol-
gotrajne uporabe kortikosteroidov. Kalcij pomaga pri tvorbi 
in ohranjanju zdravih kosti in zob, za njegovo nemoteno de-
lovanje pa je potreben tudi vitamin D. 
Pri nekaterih bolnikih s Crohnovo boleznijo lahko kronično 
vnetje povzroči, da se stene črevesja zožijo in tkivo se za-
brazgotini. Brazgotine lahko povzročijo zožitev prebavne cevi 
in tako postane prehod hrane skozi črevo težji. Tovrstnim 
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nenormalnim zožitvam črevesja pravimo stenoza. Bolniki s 
stenozo morajo prilagoditi prehrano tako, da iz nje izključijo 
netopne prehranske vlaknine in težko prebavljivo hrano. Če v 
zoženem delu prebavne cevi nastane vnetje, pa je potrebno 
tudi zdravljenje z zdravili. Če pa je v zožitvi večinoma zabraz-
gotinjeno tkivo, je po navadi potrebna operacija.  
Zdravila za zdravljenje KVČB so učinkovitejša pri ljudeh, ki so 
dobro prehranjeni. Nekatera zdravila, ki jih uporabljamo za 
zdravljenje KVČB, imajo lahko negativen učinek na prehrano 
in posledično na prehranski status. Kortikosteroidi lahko vpli-
vajo na prehranski status na številne načine: povečujejo tek, 
zviša se raven glukoze in elektrolitov. Čeprav so kortikoste-
roidi učinkoviti pri zmanjševanju vnetja, imajo potencialno 
negativne učinke, če jih uživamo dalj časa. Dolgotrajno uži-
vanje kortikosteroidov lahko povzroči izgubo kostne gostote 
(osteopenija ali osteoporoza) in upočasni proces tvorbe nove 
kostnine. Motijo tudi absorpcijo kalcija in s tem se lahko tudi 
zmanjša kostna gostota. V prvih šestih mesecih njihove upo-
rabe je izguba kostne mase najizrazitejša. Uživanje dodatne-
ga kalcija in vitamina D pomaga pri ohranitvi dobrega zdravja 
kosti. Pri otrocih pa lahko uporaba kortikosteroidov povzroči 
zaostalost v rasti. Bolniki, ki se zdravijo s sulfasalazinom in 
metotreksatom, morajo prejemati dodatek folne kisline, saj 
jo lahko začne primanjkovati. 

Podhranjenost

Posledica zgoraj opisanih težav je proteinska energijska pod-
hranjenost, ki ima številne negativne stranske učinke. Telesna 
teža mnogih bolnikov s KVČB, zlasti tistih s crohnovo bolezni-
jo, je nemalokrat premajhna, trpijo pa tudi za slabokrvnostjo. 
Majhna telesna teža in podhranjenost sta povezani s pove-
čanim tveganjem za ponovitve bolezni in narediti moramo 
vse, da izboljšamo bolnikovo prehransko stanje. Pozornost 
mora biti usmerjena v uravnoteženo prehrano in, če je treba, 
v prehransko terapijo. Kar 75 % bolnikov v akutni fazi KVČB 
izgubi telesno težo. To pa povzroči znižanje serumskih albu-
minov, izgubo mišične mase in njene funkcionalnosti, izgubo 
maščevja, pomanjkanje vitaminov in mineralov. 
Posledice podhranjenosti so:

• zmanjšana mišična masa in njena funkcija – sarkopenija,
• slabša respiratorna funkcija,
• slabši imunski sistem,
• zaostalost v rasti pri otrocih,
• zdravljenje traja dalj časa,
• okrevanje po operaciji je dolgotrajnejše,
• rane se slabše celijo, 
• težave s kostmi – osteopenija in osteoporoza,
• slabša kvaliteta življenja.
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Ob tem pa se pojavijo tudi številni prehranski primanjkljaji, ki 
lahko poslabšajo bolnikovo kakovost življenja in mu celo ogro-
žajo življenje. V tabeli 1 lahko vidite številne prehranske pri-
manjkljaje, o katerih bomo natančneje govorili v nadaljevanju.

Primankljaj C.B.* U.K.*

Podhranjenost 65 –75 % 18 – 62 %

Hipoalbuminemija 25 – 80 % 25 – 50 %

Anemija 60 – 80 % 66 %

Izguba proteinov skozi črevesje 75 % ni študij

Pomanjkanje železa 25 – 50 % 81 %

Pomanjkanje vitamina B 12 48 % 5 %

Pomanjkanje vitamina D 75 % 35 %

Pomanjkanje vitamina A 11 – 50 % 26 – 39 %

Pomanjkanje folata 54 – 67 % 35 %

Pomanjkanje kalcija 13 % 10 %

Pomanjkanje cinka 40 – 50 % +

Prehranski primanjkljaji (*C.B.= Crohnova bolezen, U.K.= Ulcerozni kolitis)

Spremenjena presnova

Zaradi KVČB se spremeni presnova, zlasti se poveča propad 
mišičnih struktur v telesu, bistveno slabša pa je tudi njihova 
obnova. To je najbolj opazno, ko vidimo bolnika, ki v zagonu 
bolezni izgublja telesno težo na račun funkcionalnega tele-
snega tkiva, predvsem mišic. Ta proces imenujemo sarko-
penija. Sarkopenija je ena od značilnosti v razvoju kaheksije 
(telesnega propadanja), ki je posledica povečanih procesov 
razgradnje in zmanjšanih procesov nastajanja telesnih struk-
tur. Zaradi vnetne bolezni ima bolnik zelo slab tek, zaužije le 
malo hrane, njegov imunski sistem slabi, moč in kondicija se 
poslabšujeta, postane brez volje in energije. Rezultat vsega 
tega je začaran krog telesnega propadanja, posledica pa so 
številne komplikacije. Kaheksije - telesnega propadanja v raz-
viti fazi bolezni - ne moremo več zdraviti niti s hrano niti z zdra-
vili. Če jo prepoznamo pravočasno, pa jo lahko upočasnimo 
in bolnika z ustrezno prehransko podporo in telesno dejav-
nostjo izvlečemo iz začaranega kroga. S tem izboljšamo nje-
govo kakovost življenja in omogočimo boljši izid zdravljenja.
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Prehrana

Hrana je edini vir energije in hranil za naše telo. Bolnik s KVČB 
potrebuje predvsem dobro uravnoteženo prehrano z ustreznim 
vnosom beljakovin, ogljikovih hidratov in maščobe, pa tudi 
vitaminov in mineralov. Makrohranila (beljakovine, ogljikovi 
hidrati in različne oblike maščobe) telo oskrbijo z energijo in 

imajo specifične vloge pri vzdrževanju telesa. Mikrohranila 
(vitamini, minerali in sledi posameznih elementov) pa so nee-
nergetske sestavine, ki pa so nujno potrebne za nemoteno delo-
vanje metabolizma. 



24

Osnove prehrane

Prehrana je pri bolnikih s KVČB ključnega pomena. Bolnik po-
trebuje predvsem dobro uravnoteženo prehrano z ustreznim 
vnosom beljakovin, ogljikovih hidratov in maščobe, pa tudi 
vitaminov in mineralov. Meso, ribe, perutnina in mlečni izdel-
ki so glavni viri beljakovin. Kruh, žita, škrobni izdelki, sadje in 
zelenjava so viri ogljikovih hidratov. Maslo, margarina in olja 
so viri različnih oblik maščobe. 
»Prehranski krožnik« je nov, bolj praktičen pogled na to, 
kako moramo ravnati in izbirati živila, da bomo zaužili urav-
notežen obrok. S prehranskim krožnikom si lažje predstavlja-
mo, koliko hrane moramo zaužiti, saj se z njim srečamo pri 
obroku vsak dan.
Prehranski krožnik je razdeljen na štiri enake dele: 

• škrobna živila (30 % obroka) 
• zelenjava (30 % obroka) 
• sadje (20 % obroka) 
• beljakovine (20 % obroka).  

Hrana naj bo sveže pripravljena, sezonska in lokalno pridela-
na. Pazite, da ne boste uživali pretirane količine procesirane 
hrane. 

sadje

zelenjava
žito

mlečni 
izdelki

beljakovine

Prehranski krožnik
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Osnovni pojmi v prehrani

Hranila so snovi, ki jih celice, tkiva in telesni organi potrebu-
jejo za izgradnjo, presnovo, obnovo in delovanje. 

Makrohranila (beljakovine, ogljikovi hidrati in različne oblike 
maščobe) zagotovijo telesu energijo in imajo specifične vloge 
pri vzdrževanju telesa. 

Mikrohranila (vitamini, minerali in sledi posameznih ele-
mentov) so neenergetske sestavine, ki delujejo kot kataliza-
torji v procesih metabolizma, v katerih prihaja do izmenjave 
energije iz zaužitih makronutrientov. 

Makrohranila
Ogljikovi hidrati, vlaknine, različne oblike (vrste) maščo-
be, beljakovine, organske kisline, polioli in etanol reagirajo 
s kisikom v celicah živih bitij in pri tem se sprosti energija. 
Energijsko vrednost hrane izražamo v kilokalorijah (kcal) oz. 
kilodžulih (kJ), pri čemer je 1 kcal = 4,184 kJ. Živila so običajno 
sestavljena iz več hranil in njihova energijska vrednost je se-
števek energije iz vseh hranil, ki dajejo energijo. Koliko ener-
gije dajejo posamezna hranila, si lahko ogledate v tabeli 2.  

Hranila Energijska vrednost (kcal/g)

Maščoba 9

Ogljikovi hidrati 4

Beljakovine 4

Alkohol 7

Energijska vrednost hranil v kcal/g

Beljakovine ali proteini | so organske molekule in vir življenj-
sko pomembnih aminokislin, ki preprečujejo razgradnjo te-
lesnih beljakovin, pospešujejo nastajanje novih telesnih ce-
lic in so nujne za učinkovito delovanje imunskega sistema. 
Beljakovine so hranila, ki jih človeško telo potrebuje za rast 
in vzdrževanje. Naše telo je sposobno samo proizvesti belja-
kovine, vendar pa moramo njihove gradnike (aminokisline) 
vnesti v telo s hrano. Telo beljakovine iz zaužite hrane razgra-
di na aminokisline in jih nato v prebavilih absorbira, tako so 
dostopne in telo iz njih sestavi beljakovine, ki jih trenutno po-
trebuje. Aminokisline delimo na esencialne in neesencialne. 
Imamo 9 esencialnih aminokislin, ki jih telo nujno potrebuje 
za nemoteno delovanje, vendar jih samo ne more proizvesti, 
zato jih moramo v telo vnesti s hrano. To so histidin, izolevcin, 
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levcin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan in valin. 
Uživanje neesencialnih aminokislin pa je prav tako pomemb-
no. Živila so sestavljena iz različnih vrst aminokislin, zato 
moramo uživati različne vire beljakovin, da zadostimo potre-
bam. Živalske beljakovine (ribe, govedina, svinjina, perutni-
na, jajca, mleko in mlečni izdelki) vsebujejo vse esencialne 
aminokisline, rastlinske beljakovine (soja, stročnice, žita) pa 
ne. Zato so živila živalskega izvora boljši vir beljakovin. Vega-
ni, ki ne uživajo živil živalskega izvora, morajo skrbno kombi-
nirati rastlinska živila, da dobijo vse potrebne aminokisline 
(koruza + riž + fižol ali koruza + grah)

Glavni viri beljakovin

• Živila živalskega izvora: meso, mesni izdelki, ribe, jajca, 
mleko, mlečni izdelki.

• Živila rastlinskega izvora: stročnice, oreščki, žita.

Živilo Količina beljakovin v 100 g živila 

Meso 20 – 26 g

Ribe 20 – 25 g

Jajca 13 g

Mleko 3 – 4 g

Trdi siri 21 – 33 g

Mehki siri 13 – 20 g

Navadni jogurt 4 g

Grški jogurt 9 g

Skuta 10 – 11 g

Sadje 1 – 2 g

Zelenjava 3 – 4 g

Riž 2 g

Kruh 8 – 12 g

Oreščki 19 – 25 g

Stročnice (kuhane) 4 – 7 g

Vsebnost beljakovin v živilih 
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Koliko beljakovin potrebujemo?

• Akutna faza bolezni: 1– 1,5 g/kg telesne teže /dan
• Remisija: 0,8 – 1 g/kg telesne teže/dan

Ogljikovi hidrati | so organske spojine in so predvsem vir 
energije za možgane ter vir kalorij za vzdrževanje telesne 
teže. Naše telo je sposobno samo ustvariti ogljikove hidrate, 
vendar ga moramo kljub temu oskrbovati z njimi. Poznamo 
enostavne in sestavljene ogljikove hidrate. Med enostavne 
ogljikove hidrate uvrščamo monosaharide (glukoza, fruktoza, 
manoza, galaktoza) in disaharide (saharoza, laktoza, malto-
za). Zadnji se po zaužitju hitro prebavijo, zagotavljajo hiter 
vir energije in povzročijo hitro izločanje inzulina. Med sesta-
vljene ogljikove hidrate sodijo polisaharidi (glikogen, škrob 
in prehranske vlaknine). Sladkorni alkohol prav tako sodi v 
skupino ogljikovih hidratov. Sorbitol v majhnih količinah naj-
demo v sadju, ksilitol pa je lahko v žvečilnem gumiju. Upo-
rabljajo se kot nadomestki sladkorja, vendar pa lahko večja 
količina povzroči prebavne težave.

Glavni viri ogljikovih hidratov 

• različne oblike sladkorja: sadje, kuhinjski sladkor, med, čo-
kolada, marmelada, piškoti, bomboni, pecivo;

• škrob: žita, kruh, testenine, krompir, stročnice (fižol, bob, 
grah, leča, soja);

• prehranske vlaknine (celuloza): zelenjava (solate, repa, ze-
lje, stročnice, ohrovt), sadje, otrobi, črn kruh.

V pomoč za lažjo predstavo je spodnji seznam živil, ki vsebu-
jejo 50 gramov ogljikovih hidratov.

Živilo 50 g ogljikovih hidratov v ...

Žito

Piškoti iz pšenične moke 60 g

Koruzni kosmiči 60 g

Müsliji 65 g

Ovseni kosmiči 80 g

Kruh 100 g

Palačinke 150 g

Tabela se nadaljuje na naslednji strani.
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Rogljički 150 g

Kuhan riž 180 g

Kuhane testenine 200 g

Zelenjava

Krompir 300 g

Sladki krompir 300 g

Koruza 300 g

Stročji fižol 1800 g

leča 400 g

Paradižnikova mezga 1000 g

Kuhano korenje 600 g

sadje

Banane 2 (srednje veliki)

hruške 2 (veliki)

Jabolka 3 (srednje velika)

Pomaranče 3 (srednje velike)

Nektarine 4

Marelice 12

Grozdje 200 g

Jagode 1000 g

Rozine 70 g

Suhe marelice 100 g

Sadni sok 500 ml

Sadni smuti 300 ml

Mleko in mlečni izdelki

Mleko 1000 ml

Čokoladno mleko 500 ml

Sadni jogurt 400 ml

Navadni jogurt 1000 ml

sladka živila

Marmelada 3 žlice

Sladkor 50 g

Med 3 žlice

Čokolada 80 g



29

Koliko ogljikovih hidratov potrebujemo?

• 4 – 6 g/kg telesne teže /dan
• 50 % dnevnih energijskih potreb naj bo iz ogljikovih hidratov

Prehranske vlaknine | so neprebavljivi deli rastlin (v živilih 
živalskega izvora jih ni), pravimo jim tudi balastne snovi. Po-
membne so za zdravje in za prebavo. Prehranske vlaknine se 
v tankem črevesu ne morejo prebaviti. Ko pa dosežejo debelo 
črevo, se popolnoma (topne vlaknine) ali delno fermentirajo 
s pomočjo črevesne mikroflore ali pa se v celoti izločijo z bla-
tom (netopne vlaknine). Mnogi bolniki s KVČB imajo, ko je bo-
lezen v aktivni fazi, težave po zaužitju živil, ki vsebujejo veliko 
prehranskih vlaknini (krči v trebuhu, napenjanje, poslabšanje 
driske). Enake težave pa so značilne tudi za bolnike, ki imajo 
stenozo. Ne moremo pa vseh vlaknin metati v isti koš, neka-
tere lahko celo pomagajo pri lajšanju neželenih simptomov. 
Topne vlaknine (imajo sposobnost, da se raztopijo v vodi) po-
magajo pri absorpciji vode v črevesju, kar upočasni čas preho-
da hrane skozi črevo. Mednje prištevamo pektin, guar gumij, 
inulin, beta glukane in druge. Topne prehranske vlaknine lah-
ko zgostijo blato, saj se formira gelu podobna konsistenca, ki 
upočasni praznjenje črevesja. Netopne vlaknine (ne raztopijo 
se v vodi) so težje prebavljive, saj potegnejo vodo v črevesje 

in zato hrana hitreje prehaja skozi črevo. Netopne vlaknine 
(celuloza, hemiceluloza, lignin) najdemo predvsem v svežem 
sadju, zelenjavi in semenih. Uživanje netopnih vlaknin lahko 
poslabša simptome KVČB, saj se pri bolnikih pojavi več na-
penjanja, hujša driska, vetrovi in bolečina. Pri hudem vnetju 
črevesja ali pri stenozi povzroči uživanje netopnih vlaknin me-
hansko draženje sluznice in lahko tudi zaporo črevesja. Nevar-
nost je še toliko večja, če ne pijemo dovolj tekočine. Večina 
živil vsebuje kombinacijo vlaknin, zato je pomembno, da živila 
kuhamo, lupimo in jim odstranimo semena, predvsem v ob-
dobju, ko je bolezen aktivna ali če imamo stenozo.

Pozitivni učinki vlaknin:
• omogočajo mehkejšo stolico,
• lajšajo težave z zaprtjem,
• skrajšajo čas prehajanja hrane skozi prebavni trakt,
• preprečujejo nastanek hemoroidov,
• preprečujejo nastanek divertikuloze,
• zmanjšajo raven holesterola v krvi,
• upočasnijo absorpcijo glukoze,
• zmanjšajo možnost za nastanek srčno-žilnih bolezni,
• zmanjšajo možnost za nastanek raka na debelem črevesju,
• pomagajo pri zmanjševanju telesne teže, saj povečujejo 

občutek sitosti. 
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Vlaknine pa imajo tudi negativne učinke; to so napihnjenost, 
vetrovi ter zaprtje, če ne pijemo dovolj tekočine. Prehrana s 
preveč vlakninami pa lahko povzroči drisko, vetrove in po-
manjkanje nekaterih mineralov.

Glavni viri prehranskih vlaknin

• polnozrnati kruh, testenine, piškoti, žita,
• stročnice,
• sadje in zelenjava,
• oreščki in semena.
 
Koliko prehranskih vlaknin potrebujemo?

• pri ženskah 25 gramov na dan,
• pri moških 38 gramov na dan, 
• otroci bi morali zaužiti toliko gramov vlaknin, kolikor so 

stari, in še 5 gramov. 

Če jih ne sprejemate, naj bo vnos v času, ko je bolezen aktivna 
manjši. 

 Živilo Količina vlaknin na 100 g živila

Polnozrnati kruh 8,5 g

Črni kruh 5,1 g

Gomoljasta in korenasta zelenjava 1 – 2,5 g

 Listnata zelenjava 2,5 – 3,5 g

Sadje 3 g

Stročnice 4 – 7 g

Beli kruh 2,7 g

Koliko vlaknin vsebujejo posamezna živila?

Maščoba (različne oblike, vrste) | je vir energije in je po-
membna za zgradbo in za presnovo. Maščobe se ne smemo 
bati, čeprav nas nenehno svarijo pred njo. Poskrbeti pa mo-
ramo, da v telo vnesemo kakovostno maščobo. Maščobne 
kisline pa so ključna sestavina celične ovojnice. Za nekatere 
vitamine (A, D, E in K) je maščoba tudi topilo. 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. 
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Maščob je več vrst:

• nasičene ali slabe maščobe, 
• nenasičene ali dobre maščobe.

V živilih živalskega izvora (svinjska mast, zaseka, paštete, meso, 
mleko in mlečni izdelki) prevladujejo nasičene maščobe, med-
tem ko v večini živil rastlinskega izvora (olja, oreščki, semena, 
žita, avokado) prevladujejo nenasičene maščobe. Nenasičene 
maščobe se še naprej delijo na mononenasičene in polinenasi-
čene. Uživanje nasičenih maščob povzroči povečanje celotne-
ga in slabega holesterola (LDL) ter povečano tveganje za razvoj 
bolezni srca in ožilja, za kap ter nekatera rakava obolenja. Or-
ganizem je sposoben sam narediti nasičene maščobne kisline, 
zato ni nobene potrebe, da jih še dodatno vnašamo s hrano. 
Uživanje nenasičenih maščob zmanjšuje raven celotnega in 
slabega holesterola, ohranja zdravje srca in ožilja ter deluje 
protivnetno. Med mononenasičenimi maščobami je nedvo-
mno najbolj znana oleinska kislina, ki jo najdemo v oljčnem 
olju. Maščobe omega-3 oziroma omega-6 so polinenasičene in 
jih telo ne more ustvariti samo, zato jih moramo vnesti s hra-
no.  Alfa-linolensko kislino (ALA), ki je maščobna kislina ome-
ga-3, najdemo v rastlinskih oljih, orehih, listnati zelenjavi. EPA 
(eikozapentaenoična) in DHA (dokozaheksaenoična) kislina 

pa je v ribah (tun, losos, skuša, postrv, sardina), zato ju včasih 
imenujemo tudi morski maščobni kislini omega-3. Maščobna 
kislina omega-6 je arahidonska kislina (AA) in jo je največ v 
sončničnem in sojinem olju ter v olju iz koruznih kalčkov. Še 
slabše od nasičenih maščob so transmaščobne kisline (nekate-
re margarine, namazi, pecivo, krekerji, slaščičarski izdelki, hitra 
hrana, pomfrit, čips in druga ocvrta živila). Težava pri transma-
ščobnih kislinah je, da zmanjšujejo raven dobrega holesterola 
in povečujejo raven slabega. Pospešujejo tudi vnetne procese 
v telesu in vplivajo na delovanje imunskega sistema
 
Glavni viri maščobe

• olje, maslo, margarina, oreščki, avokado, semena, ribe.
 
Koliko maščobe potrebujemo?

• 1 do 1,1 grama na kilogram telesne teže dnevno;
• 25 do 30 % dnevnih energijskih potreb naj bo iz različnih 

oblik maščobe;
• od tega manj kot 10 % nasičenih in manj kot 1 % transma-

ščobnih kislin.
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Živilo Količina maščobe (g)

 Beli kruh 1

 Keksi (domači) 6

 Govedina (mastna) 23

 Govedina (pusta) 3,5

 Piščanec 2,5

 Prekajene klobase 24,9

 Zimske salame 45

 Maslo 83

 Kisla smetana 14

 Sladka smetana 30

 Čips 40

 Majoneza 80

 Lešniki 63,5

 Polenta (instant) 0,6

 Jajčne testenine 2

 Čokolada (jedilna) 20

 Jabolka 0,4

 Glavnata solata 0,3

Vsebnost maščobe v nekaterih živilih (na 100 gramov živila)

Mikrohranila
V knjižici se bomo osredotočili le na tista mikrohranila, ki jih 
lahko primanjkuje bolnikom s KVČB.

Vitamini 
Vitamini so skupno ime za skupino biološko dejavnih organ-
skih spojin, ki sodelujejo pri številnih presnovnih procesih v 
organizmu. Organizem jih ne more sam sintetizirati iz osnov-
nih hranil, ampak jih moramo vnesti v telo s prehrano. Zato 
moramo te nevidne in za telo učinkovite snovi dobivati v do-
končni obliki s hrano. 

Vitamini, topni v maščobi
To so vitamini A, D, E in K. Vitamini, ki so topni v maščobi, 
potrebujejo za prehod iz črevesja v kri tudi nekaj maščobe 
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v zaužiti hrani. Če jih použijemo preveč, se skladiščijo v ma-
ščevju in jetrih (hipervitaminoza).

Vitamin A je posebej pomemben za vid, pa tudi pri celjenju 
ran. Služi kot imunska obramba v koži, sluznicah pljuč in ga-
strointestinalnega trakta. Sodeluje tudi pri presnovi železa 
in ohranjanju zdravih sluznic. Pri 11 do 50 odstotkih bolni-
kov s crohnovo boleznijo in pri 26 do 39 odstotkih bolnikov 
z ulceroznim kolitisom se pojavi pomanjkanje vitamina A. 
Simptomi pomanjkanja vitamina A so nočna slepota, slabi-
tev imunskega sistema in razjede na sluznicah. Do pomanj-
kanja pride pri bolnikih, ki imajo težave z malabsorpcijo 
maščobe, z bolezenskimi pojavi na terminalnem ileumu, 
pri tistih, ko so jim opravili resekcijo (odstarnitev) terminal-
nega ileuma in pri bolnikih, pri katerih gre za preraščanje 
bakterij na področju terminalnega ileuma. Največ vitamina 
A je v jetrih, siru, jegulji, tunu ter zeleni zelenjavi, rume-
no, oranžno in rdeče obarvanem sadju in zelenjavi (paradi-
žnik, špinača, ohrovt, brokoli, solata, stročji fižol, paprika in 
drugi). Prehranske dodatke z vitaminom A mora predpisati 
zdravnik, vendar le, če ga v telesu res primanjkuje. Z doda-
janjem vitamina A pa ne smemo začeti pri nosečnicah in pri 
bolnikih z boleznimi jeter.

Vitamin D skrbi za vzdrževanje normalne ravni kalcija in fos-
forja v krvi, ohranjanje zdravih kosti, delovanje mišic, ohra-
njanje zdravih zob, delovanje imunskega sistema in delitev 
celic. Pri 75 odstotkih bolnikov s crohnovo boleznijo in pri 
35 odstokih bolnikov z ulceroznim kolitisom se pojavi pri-
manjkljaj vitamina D. Motnje presnove kosti so povezane z 
bolečinami in demineralizacijo (zmehčanjem) kosti in z bole-
činami v mišicah. Posledice pomanjkanje vitamina so rahitis 
(deformacija okostja ter zmanjšana moč mišic), razgradnja 
kosti - spontani zlomi, osteopenija/osteoporoza, izčrpanost 
in bolečine v mišicah in kosteh. Pomanjkanje vitamina D se 
pojavi, če ima bolnik težave z malabsorpcijo maščobe, če se 
je pojavila bolezen na terminalnem ileumu, če je bil odstra-
njen terminalni ileum, če je vnos hrane nezadosten, če gre za 
preraščanje bakterij, če je bolnik premalo izpostavljen soncu 
in če dlje časa uživa kortikosteroide. Vitamin D je v mastnih 
ribah (atlantski sled, skuša), ostrigah, mlečnih izdelkih, jetrih 
in jajčnem rumenjaku. Telo s pomočjo sončne svetlobe samo 
proizvaja vitamin D. Prevelik vnos vitamina D je lahko neva-
ren, zato mora njegovo nadomeščanje spremljati zdravnik.

Vitamin E je ključen pri lovljenju prostih radikalov, zaščiti 
celične membrane in celic pred oksidativnim stresom. Simp-
tomi pomanjkanja so oksidacija in hude poškodbe telesnih 
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membran zaradi kisikovih prostih radikalov, napredovanje 
ateroskleroze, parkinsonove in alzheimerjeve bolezni, raka in 
slabšanje imunskega sistema. Primanjkljaj vitamin E se pojavi 
tudi pri bolnikih s KVČB zaradi težav z absorpcijo maščobe, 
če ima bolnik prizadet ali odstranjen terminalni ileum in če 
se na tem področju pojavi bakterijsko preraščanje. Glavni viri 
vitamin E so pšenični kalčki, sončnično in repično olje, olje 
koruznih kalčkov, sojino olje, olivno olje, različna semena in 
oreščki.

Vitamin K preprečuje kalcificiranje arterij in drugih mehkih 
tkiv, uravnava diferenciacijo in delitev celic, pripomore k nor-
malnemu strjevanju krvi in ohranjanju zdravih kosti. Če novo-
rojenček nima dovolj vitamina K, lahko nastanejo krvavitve, 
tudi možganske. Pomanjkanje vitamina K povzroča motnje v 
strjevanju krvi, krvavitev iz sluznic in motnje pri tvorbi kosti 
ter s tem poveča tveganje za zlom. Sicer pa lahko pomanj-
kanje tega vitamina povzroči tudi kalcifikacijo arterij in po-
slabšanje kognitivnih funkcij. Veliko vitamina K proizvaja čre-
vesna mikroflora, zato lahko uživanje antibiotikov povzroči 
njegovo pomanjkanje. Primanjkljaj se pojavi tudi pri bolnikih 
s KVČB zaradi težav pri absorpciji maščobe, če ima bolnik pri-
zadet ali odstranjen terminalni ileum in če se na tem delu ile-
uma pojavi bakterijsko preraščanje. Glavni viri vitamina K so 

zelena zelenjava, mleko in mlečni izdelki, rdeče meso, jajca, 
žita in sadje. Vitamin K se razgradi, če je izpostavljen svetlobi. 
Če nam ga primanjkuje, ga nadomeščamo, vendar samo pod 
zdravniškim nadzorom.

Vitamini, topni v vodi
To so vitamini kompleksa B in vitamin C. V telesu se ne kopiči-
jo, ampak se presežene količine izločijo skozi ledvice s sečem 
(ni nevarnosti za hipervitaminozo). 

Vitamin B 12 sodeluje pri nastajanju rdečih krvnih celic – eri-
trocitov, ohranjanju integritete živčnega sistema, pri presnovi 
makrohranil, pomaga pri rasti in razvoju, nujno potreben je za 
hitro sintezo DNA med delitvijo celic in skrbi za nemoteno de-
litev enterocitov. Tipični simptomi pomanjkanja tega vitamina 
so anemija in psihološke spremembe ter težave s prebavo. 
Dolgotrajno pomanjkanje vitamina B 12 lahko povzroči traj-
ne poškodbe živčnega sistema. Primanjkuje ga bolnikom, pri 
katerih je bila opravljena odstranitev terminalnega ileuma, pri 
tistih z gastritisom in tistih, pri katerih se je pojavila bolezen 
na terminalnem ileumu, tistih, ki imajo težave s preraščanjem 
bakterij, pri bolnikih s fistulami in pri veganih. Primanjkljaj vi-
tamin B 12 se pojavi pri 48 odstotkih bolnikov s crohnovo bo-
leznijo in 5 odstotkih bolnikov z ulceroznim kolitisom. Glavni 
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viri vitamina B 12 so meso, drobovina (predvsem jetra), školj-
ke, ribe, mlečni izdelki in jajca. V živilih je vitamin B 12 večino-
ma vezan na beljakovine. Njegova absorpcija je sicer precej 
kompleksna, bolj kot pri drugih hranilih. Pri zdravih ljudeh se 
iz hrane absorbira le približno 50 odstotkov zaužitega vitamina 
B 12. Resekcija ali trajne poškodbe (na primer zaradi vnetja) 
dela gastrointestinalnega trakta, ki je odgovoren za absorpcijo 
vitamina B 12 (želodec, terminalni ileum), povzroči, da nado-
meščanje vitamina ni možno skozi prebavila. Ti bolniki potre-
bujejo redne injekcije vitamina B 12, ki jih predpiše zdravnik. 

Vitamin B 9, folna kislina, folat so imena za vitamin, ki skrbi 
za nastajanje novih celic in celično delitev, razvoj materinega 
tkiva med nosečnostjo, sintezo aminokislin, normalno psiho-
loško delovanje, delovanje imunskega sistema in zmanjševa-
nje utrujenosti in izčrpanosti. Pomanjkanje se pojavi pri 54 
do 67 odstotkih bolnikov s crohnovo boleznijo in 35 odstotkih 
bolnikov z ulceroznim kolitisom. Pomanjaknje povzroča sla-
bokrvnost, aterosklerozo, trombozo, depresijo, nespečnost, 
pozabljivost, razdražljivost. Tveganje za pomanjkanje folata 
je povezano tudi s povečanim uživanjem alkohola. Pri noseč-
nici pa je posledica pomanjkanja tega vitamina, da rodi otro-
ka z motnjami v razvoju. Razloga za primanjkljaj sta uživanje 
prehrane z majhno vsebnostjo folne kisline in zdravljenje s 

sulfasalazinom in metotreksatom, ki povzročita zmanjšanje 
ravni folne kisline. Zato za take bolnike svetujejo nadome-
ščanje z 800 do 1.000 mg folne kisline na dan. Če terapijo s 
sulfasalazinom izvajajo pri nosečnici, mora dobiti 2.000 mg 
folne kisline na dan. Dober vir folne kisline so pšenični kalčki, 
soja, mleko in mlečni izdelki, zelena listnata zelenjava, fižol, 
polnozrnata moka, jajca, meso in jetra. Glede uživanja dodat-
kov s folno kislino pa se pogovorite z zdravnikom.

Vitamini, ki opravljajo funkcijo antioksidantov
Vitamina C in E pa sta tudi dobra antioksidanta. Sposobna 
sta upočasniti oz. preprečiti oksidacijo drugih molekul. Oksi-
dacija je kemična reakcija, pri kateri se prenašajo elektroni 
iz ene substance na spojino, ki oksidira. Pri oksidacijskih re-
akcijah pa lahko nastanejo prosti radikali, ki sprožijo v telesu 
verižne reakcije, posledice pa so lahko poškodbe celic. Vire 
vitamina E smo predstavili že zgoraj. Viri vitamina C pa so 
agrumi, jagodičje, zelena in listnata zelenjava, paradižnik, 
dinja, cvetača, krompir, paprika, mango, papaja, brokoli, br-
stični ohrovt, pljuča in jetra. Raziskave so pokazale, da je pri 
bolnikih s KVČB oksidativni stres v telesu večji in da imajo 
manjšo antioksidativno zmogljivost. Bolnikom so v raziskavi 
dajali vitamina E in C, vendar to ni vplivalo na potek bolezni, 
se je pa nekoliko zmanjšal oksidativni stres. Uživanje večjih 
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količin antioksidantov bolezni ne bo pozdravilo, lahko pa ne-
gativno vpliva na zdravje kosti, srca in ožilja. 

Minerali in elementi v sledovih 
Minerali in elementi v sledovih so skupina anorganskih ele-
mentov, ki so potrebni za normalno delovanje telesa. Glavni 
vir mineralov so rastline, saj dobijo minerale iz zemlje. Pri 
ljudeh je pomanjkanje posameznih elementov po navadi 
redko, saj uravnotežena prehrana vsebuje dovolj mineralov. 
Težave pa nastanejo, če dolgotrajno uživamo enolično pre-
hrano, če pretiravamo z vnosom vlaknin, ki vežejo nase ne-
katere minerale. Na zadosten vnos mineralov morajo paziti 
tudi nosečnice in doječe mamice. Glavne težave zaradi pri-
manjkljaja mineralov pri bolnikih s KVČB pa so driska, vnetje 
in krvavitve. Obstaja sedem glavnih mineralov: kalcij, fosfor, 
magnezij, natrij, kalij, klor, žveplo. Prav tako pa so tudi neka-
teri elementi v sledovih esencialni za telo: železo, jod, kobalt, 
mangan, baker, selen, cink.

Železo je sestavni del hemoglobina in sodeluje pri kognitivnih 
funkcijah, sproščanju energije pri presnovi, nastajanju rdečih 
krvničk in hemoglobina, prenosu kisika v telesu, pri delova-
nju imunskega sistema, zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti 
in delitvi celic. Izguba krvi zaradi vnetja in krvavitev iz čreves-

ja se lahko pojavita pri nekaterih bolnikih s KVČB in povzroča-
ta slabokrvnost. Pri 25 do 50 odstotkih bolnikov s crohnovo 
boleznijo in 81 odstotkih bolnikov z ulceroznim kolitisom se 
pojavi primanjkljaj železa, ki se kaže kot anemija, zmanjšana 
fizična zmogljivost; značilne so tudi motnje pri termoregu-
laciji in motnje imunskega sistema. Običajno se pomanjka-
nje železa pojavi zaradi vnetja, krvavitev, veganstva, vnetja 
želodčne sluznice (gastritis) in dvanajstnika (duodenitis). Če 
je prehrana uravnotežena, pridobi železo telo predvsem iz 
mesa, drobovine, rib in perutnine. Železo iz živil živalskega 
izvora se lažje absorbira kot tisto, ki je v rastlinskih živilih (se-
zam, lan, fižol, polnozrnata moka). Sposobnost črevesja za 
absorbcijo železa se izboljša, če ob drugi hrani sočasno uživa-
mo vitamin C ali živila, ki ga vsebujejo veliko (citrusi). Neka-
tera zdravila lahko zmanjšajo absorpcijo železa, tudi salicilati, 
antacidi in ionski izmenjevalci. Absorpcijo železa zavirajo tudi 
fitati (snovi, ki jih vsebujejo polnozrnati izdelki in stročnice), 
oksalna kislina (vsebujejo jo rabarbara, pesa, špinača, kakav, 
čokolada), pa tudi kalcij in mlečni izdelki. Če je železa v krvi 
malo, svetujejo uživanje dodatkov železa. Uživamo jih le, če 
je primanjkljaj železa dokazan, saj je lahko prevelik dodatek 
toksičen za jetra. Dodatki železa so lahko v oblikah tablet, ki 
lahko povzročijo težave s prebavo. Dodatek železa v obliki 
tekočine se lažje absorbira in ne povzroča večjih prebavnih 
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težav. Če pa bolniku oralno dodajanje železa ne ustreza, ga 
lahko dodamo tudi intravenozno z infuzijo. 

Cink je eden od najpomembnejših elementov v sledovih, saj 
sodeluje pri številnih bioloških procesih v telesu. Do primanj-
kljaja cinka pride pri 40 do 50 odstotkih bolnikov s crohnovo 
boleznijo. Cink igra pomembno vlogo pri sintezi DNK, celje-
nju ran, plodnosti in razmnoževanju, presnovi makrohranil, 
ohranjanju zdravih kosti, las, nohtov, kože, pri vzdrževanju 
normalne ravni testosterona v krvi, pri ohranjanju vida, de-
lovanju imunskega sistema, zaščiti celic pred oksidacijo in pri 
njihovi delitvi. Simptomi pomanjkanja cinka so izguba teka, 
dermatitis (vnetje kože), slabo delovanje imunskega sistema, 
zmanjšana zmožnost okušanja, izpadanje las, driska, nevro-
-psihične motnje, pri moških motnje v spolnem razvoju in 
zaostalost rasti pri otrocih ter slabo celjenje ran in fistul. Do 
pomanjkanja pride zaradi vnetja, dolgo trajajoče driske in 
pri bolnikih, ki imajo fistule in stomo (kirurško izoblikovana 
odprtina na trebušni steni, skozi katero črevo izloča svoje iz-
ločke) z velikim izločanjem. Po drugi strani pa se lahko vnos 
cinka v telo zmanjša zaradi celotnega slabega vnosa hranil 
ali pa zaradi malabsorpcije v črevesju, kar je lahko posledica 
premajhne količine serumskih albuminov. Dolgotrajna upo-
raba kortikosteroidov je lahko razlog za pomanjkanje cinka, 

saj njihovo uživanje poveča izločanje cinka skozi ledvice. Zato 
je ključno, da bolniki s KVČB dobijo dovolj cinka, saj pozitivno 
vpliva na vnetje, poleg tega pa krepi imunski sistem. Driska, 
ki se ne odziva na zdravljenje, je pogosto posledica pomanj-
kanja cinka, ki se izgublja z blatom. Z nadomeščanjem cin-
ka se hitro umiri tudi driska. Živila, ki vsebujejo veliko cinka, 
so govedina, svinjina, perutnina, jajca, mleko, sir, ostrige, 
ohrovt, mak, sončnična semena, jetra, pšenica, oves, brazil-
ski orehi, indijski oreščki in kakav. Pomanjkanje cinka pri bol-
nikih s KVČB je treba preprečiti z njegovim nadomeščanjem v 
obliki prehranskih dodatkov ali pa intravenozno. 

Kalcij je pomemben za normalno strjevanje krvi, sprošča-
nje energije pri presnovi, za delovanje mišic, prenos živčnih 
impulzov, delovanje prebavnih encimov, ohranjanje zdravih 
kosti in zob. Pri 13 odstotkih bolnikov s crohnovo boleznijo 
in 10 odstotkih bolnikov z ulceroznim kolitisom se razvije 
pomanjkanje kalcija. Vzroki za to so lahko pomanjkanje al-
buminov (beljakovine za transport kalcija v krvi), driska, 
nastanek fistul, motnje v absorpciji maščobe, pomanjkanje 
vitamina D in dolgotrajna uporaba kortikosteroidov, ki zavira-
jo absorpcijo kalcija v črevesju in povečajo njegovo izločanje 
skozi ledvice. V otroštvu in puberteti povzroča pomanjkanje 
kalcija upočasnitev rasti in mineralizacijo kosti, osteopenijo/
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osteoporozo in pogostejše zlome kosti. Vnos kalcija je zelo 
pomemben pri bolnikih s KVČB. Bolniki, ki potrebujejo dolgo-
trajno zdravljenje s kortikosteroidi, morajo poskrbeti za do-
daten vnos kalcija (1.000-1.500 mg/dan) in vitamina D (500-
2.000 IU/dan) v kombinaciji z drugimi hranil, ki spodbujajo 
zdravo presnovo kosti, kot so vitamina C in K in cink. To še 
posebej velja za bolnike, ki ne uživajo mleka in mlečnih izdel-
kov, saj so le-ti dober vir kalcija. Če niste dobili dovolj kalcija 
z običajno prehrano, ga morate nadomestiti s prehranskimi 
dodatki. Najboljši viri kalcija so mleko, mlečni izdelki, trdi siri, 
tofu, brokoli in ohrovt. Smernice strokovnih društev pripo-
ročajo vnos 1.000 mg kalcija dnevno. Vnos kalcija moramo 
razporediti čez cel dan. Večerni obrok, ki vsebuje veliko kalci-
ja (mleko, sirov sendvič, jogurt), zmanjšuje razgradnjo kosti, 
ki je še posebej izrazita ponoči. O dodajanju kalcija v obliki 
prehranskih dodatkov se posvetujte z zdravnikom. Dodatke 
kalcija je treba vedno jemati med obroki in nikoli na prazen 
želodec.

Magnezij je potreben za metabolizem ter za krčenje mišic. Če 
primanjkuje magnezija, gredo kalijevi ioni skozi celico in se 
izgubijo z urinom. Posledice so motnje pri vzdržanosti srčne 
in skeletnih mišic, ki se pogosto najprej kažejo v obliki krčev v 
mečih predvsem ponoči. Simptomi pomanjkanja so pogosto 

opaženi pri bolnikih z drisko (še posebej, če je kronična) in 
pri bolnikih s fistulami. Polnozrnati žitni izdelki, dolgozrnati 
riž, mleko in mlečni izdelki, zelena zelenjava, jetra, perutni-
na, ribe, soja, jagode, pomaranče in banane so dobri viri pre-
hranskega magnezija. 

Kalij igra pomembno vlogo pri metabolizmu, skrbi za nemo-
teno delovanje srčne mišice, za električno prevodnost živcev 
in za regulacijo krvnega tlaka. Pomanjkanje kalija povzroči 
mišično šibkost, zaprtje, paralizo črevesja in motnje pri de-
lovanju srca. Pomanjkanje kalija se najpogosteje pojavi pri 
bolnikih z drisko. Živila, ki vsebujejo veliko kalija, so bana-
ne, krompir, avokado, marelice, suho sadje, špinača, gobe, 
posneti mlečni izdelki, kakav in polnozrnata žita. Prekomer-
no pranje zelenjava in kuhanje s preveč tekočine zmanjšuje 
vsebnost kalija. Priporočen dnevni vnos za odrasle osebe je 
približno 2.000 mg. Glede dodajanja kalija se vedno posve-
tujte z zdravnikom.
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Prehrana in hidracija v 
različnih fazah KVČB

Prehrano moramo vedno prilagoditi fazi, v kateri je bolezen. 
razumeti moramo, da je prehrana človeka z zdravim čreves-
jem ena, prehrana bolnika z zagonom KVČB, ki ima prizadeto 
črevo, pa popolnoma drugačna zgodba. Pri aktivni KVČB se 
povečajo potrebe po energiji in hranilih. Predvsem se poveča 

potreba po beljakovinah, saj se zaradi vnetja in po navadi ne-
zadostnega vnosa hranil ali velikih izgub zaradi driske, zmanj-
ša mišična masa. Vedno pa mora bolnik poslušati sebe in iz 
prehrane izločiti živila, ki mu simptome bolezni poslabšajo.
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Prehrana, pri aktivnem 
zagonu KVČB 

Pri aktivni kronični bolezni (kot sta crohnova bolezen ali ul-
cerozni kolitis) se povečajo potrebe po energiji in hranilih. 
Predvsem se poveča potreba po beljakovinah, saj se zaradi 
vnetja in po navadi nezadostnega vnosa hranil ali velikih iz-
gub zaradi driske, zmanjša mišična masa. Funkcije mišic, ki so 
sestavljene iz proteinov, se poslabšajo. Če jih želimo ohraniti, 
potrebuje telo več beljakovin in hkrati tudi več energije, ki 
jo dobi iz ogljikovih hidratov in maščobe. Na splošno velja, 
da so energijske potrebe bolnika za ustalitev telesne teže pri 
aktivnih bolniki 30-35 kcal/kg TT/dan in ležečih bolniki 20-25 
kcal/kg TT/dan. Ta ocena je manj zanesljiva za bolnike z zelo 
zmanjšano telesno težo in debele bolnike (ITM > 30), pri ka-
terih računamo porabo glede na idealno telesno težo + 25 %. 
Med izbruhi bolezni je morda težko vzdrževati telesno težo in 
zaužiti zadostno količino hrane, vendar pa ohranjanje stabil-
nega prehranskega statusa in primeren vnos hranil pomagata 
izboljšati splošno počutje, pospešujeta celjenje in izboljšata 
odpornost, povečujeta raven energije in lahko ublažita ne-
katere gastrointestinalne simptome. Predvsem pa izboljšata 
kakovost življenja. 

ali obstaja posebna dieta za bolnike s 
KVČB ob zagonih bolezni?
Nobenega dokaza ni, da bi določena hrana ali dieta povzro-
čila, preprečila ali ozdravila KVČB. Posebne diete za KVČB 
ni!!! Stroga dieta za »kolitis« (prepečenec, riževa sluz in črni 
čaj) pa bolj škodi kot koristi, saj lahko povzroči energijsko in 
beljakovinsko podhranjenost in tudi specifično pomanjkanje 
mineralov in vitaminov. Med zagonom bolezni lahko nekate-
ra živila in pijače razdražijo prebavni trakt in poslabšajo simp-
tome bolezni. Ne moremo pa govoriti, da povsem določeno 
živilo dela težave vsem bolnikom s KVČB. Prav tako ne obstaja 
”super hrana, živilo in dodatek”, ki bi bolezen pozdravila, če-
prav trgovci veliko obljubljajo. S prehrano lahko le omilimo 
simptome bolezni, kot so krči, napenjanje, driska … Vsak bol-
nik mora poslušati sebe in iz svoje prehrane izločiti živila, ki 
simptome poslabšajo. Priporočljivo je, da bolnik v svoj pre-
hranski dnevnik zapiše, kdaj je jedel posamezno živilo, koliko 
in kakšne so bile težave (primer v tabeli spodaj). 

Prehranski dnevnik je podroben zapis o vsej zaužiti hrani in 
tekočinah v nekem časovnem obdobju: v enem dnevu, tednu 
ali mesecu. Prehranski dnevnik se uporablja za identifikaci-
jo prehranjevalnega vzorca, za izračun kaloričnega vnosa in 
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Napenjanje od 10.00-11.00

PREHRANSKA TABELA Datum

Moja teža

8.00 100g

200 ml

200 ml

60 g

100 g

9.30

11.15

12.00

14.45

Bel kruh

Mleko 3,5% mlecne mašcobe

Naravna pitna voda

Trdo kuhano jajce

Koruzni kruh

15. 9. 2012

65 kg

Multivitaminska tableta 
100mg (proizvajalec)

10 g glutamin v prahu 
(proizvajalec)

Ura Količina 
živila Jed in način priprave živila Prehranski dodatek, 

(količina in proizvajalec) Spremljajoče težave

tabelo lahko dobite na www.kvcb.si/prehranskatabela
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vnosa hranil in za ugotavljanje morebitnih prehranjevalnih 
težav po zaužitju nekega živila. S pravilno izpolnjenim pre-
hranskim dnevnikom lahko klinični dietetik ali zdravnik lažje 
svetujeta, kako izboljšati prehranjevalni vzorec. Pri kronični 
vnetni črevesni bolezni pa je poleg zapisa o tem, kaj ste poje-
dli in popili, pomembno tudi, kako ste odvajali blato, kakšni 
sta bili njegova konsistenca in barva, koliko časa po zaužitju 
obroka ste odvajali, ali je bila blatu primešana neprebavljena 
hrana, sluz, kri ... 
Na splošno naj bolnik prilagaja prehrano glede na: 

• simptome (driska, zaprtje, krči, napenjanje),
• fazo bolezni (ko je bolezen dejavna in ko miruje),
• lokacijo bolezni,
• stenozo na tankem črevesju,
• predhodne operacije,
• stanje prehranjenosti,
• prehranske primanjkljaje.

Za preprečevanje izgube funkcionalne mase in telesne teže je klju-
čen zadosten vnos kalorij in beljakovin. Zaradi slabega teka in stra-
hu pred hrano pa je to pogosto zelo težko. Energijske potrebe se v 
času vnetja, vročine in driske povečajo. Če se je začela vaša telesna 
teža zmanjševati, poskusite dodati 250‒500 kalorij več na dan.

Med katerimi živili naj izbiramo, ko je 
bolezen dejavna?

Svetujemo, da uživate čim bolj pestro, mešano hrano, da 
boste tako zaužili vsa hranila. Priporočamo, da hrano uživate 
počasi in jo dobro prežvečite. Posamezni obroki naj ne bodo 
preobilni. Priporočljivo je, da dnevno zaužijete vsaj pet obro-
kov (lahko pa tudi več). Četudi nimate teka, se je treba zave-
stno potruditi in jesti. Bolje ena žlica kot nobena. Predvsem 
je pomembno, da pri kuhanju uporabljate maščobo v obliki 
kvalitetnega olja in da je pri pripravi jedi ne pregrevate ali 
prežgete. Maščobo lahko dodate jedem na koncu kuhanja 
“na hladno”. Priporočljivo je, da iz prehrane izključite ocvrto 
in pretirano mastno hrano. Hrana naj bo pretežno kuhana, 
dušena ali dietno pečena (v foliji). Uživajte manj začinjene in 
manj mastne jedi ter take, ki vsebujejo manj netopnih pre-
hranskih vlaknin. Popiti pa je terba zadostno količino tekoči-
ne. Ključno pa je, da so obroki enakomerno razporejeni čez 
cel dan.
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Obrok Delež dnevnega vnosa E (%)

Zajtrk 30 %

Dopoldanska malica 10 %

Kosilo 30 %

Popoldanska malica 10 %

Večerja 20 %

Energijska razporeditev obrokov

Meso | je dober vir beljakovin in mineralov. Priporočljivo je 
uživanje mladega mesa, in sicer teletine, mlade puste gove-
dine, domačega zajca, kozlička, puste jagnjetine, puste svi-
njine, nemastnega piščančjega mesa in mladega puranjega 
mesa. Izjemoma lahko poskusite mlado divjačino ali divjo 
perutnino. Odstranite mastne dele mesa, vidno maščobo 
in kožo. Zelo pomemben pa je način priprave mesa. Meso 
predvsem dušimo, kuhamo, dietno pečemo (v foliji ali vreč-
ki, da se peče v lastnem soku). Ne uživajte ocvrtega mesa in 
drobovine. 

Mesni izdelki | priporočamo nemastno kuhano šunko, ne-
masten pršut, salamo iz piščančjih in puranjih prsi. To so 

predvsem mesnine, narejene iz celega kosa mesa in niso mle-
te. Mlete salame namreč vsebujejo večjo količino maščobe, 
kar lahko povzroči poslabšanje bolezni. Odsvetujemo uživa-
nje prekajenega mesa, klobas, suhe salame, paštete in vseh 
mesnih konzerv.

ribe | so izredno dober vir beljakovin in maščobnih kislin 
omega 3. Priporočamo, da vključite v prehrano čim več 
svežih morskih ali sladkovodnih nemastnih rib (vsaj enkrat 
tedensko). Pripravite jih tako, da so kuhane, pečene brez 
maščobe, dušene ali pečene v foliji. Ob zagonu bolezni pa 
odsvetujemo ocvrte in ribe, pečene na maščobi. Občasno 
si lahko privoščite ribjo konzervo; boljša je tista, v kateri so 
ribe v lastnem soku. Lahko uporabite tudi ribe v olivnem olju, 
vendar olje odlijte. 

Mleko in mlečni izdelki | niso le dober vir beljakovin, ampak 
tudi vir vitamina D in kalcija. Zato morajo bolniki, ki iz prehra-
ne izločijo mleko in mlečne izdelke, poiskati drug vir kalcija in 
vitaminov A, D, in B 12 ali pa jih v telo vnesti s pomočjo pre-
hranskih dodatkov. Ali mora bolnik s KVČB ob zagonu prene-
hati z uživanjem mleka in mlečnih izdelkov? NE, če jih prena-
ša. Priporočamo pa, da ob zagonu bolezni opustite uživanje 
polnomastnega mleka in uporabljate posneto. Če po zaužitju 
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posnetega mleka opazite napenjanje, krče in drisko, svetuje-
mo, da navadnega mleka ne uživate več. Verjetno imate lak-
tozno intoleranco (motnje v presnavljanju mleka in mlečnih 
izdelkov), bolezen, ki se pogosto pojavi pri 10 do 20 odstotkih 
bolnikov s KVČB; bolj pogosto se pojavi pri bolnikih s crohno-
vo boleznijo. Laktozna intoleranca je stanje, ko telo nepravil-
no prebavi laktozo, to je mlečni sladkor v mleku in mlečnih 
izdelkih. Poleg tega imajo nekateri bolniki težave s prebavo 
laktoze le v času zagona  bolezni ali pa po kirurški odstranitvi 
dela tankega črevesja. Slaba prebava laktoze lahko povzro-
či krče in bolečine v trebuhu, vetrove, drisko in napenjanje. 
Simptomi, ki so značilni za laktozno intoleranco, so zelo po-
dobni simptomom KVČB, zato je včasih težko ugotoviti, za 
katero bolezen gre. Zdravnik lahko opraviti preprost test za 
določanje laktozne intolerance, imenovan tudi dihalni test. 
Resnost simptomov intolerance je odvisna od tega, kolikšno 
količino laktoze lahko posameznik prenese. Nekateri bolniki 
lahko brez težav zaužijejo manjšo količino mleka, medtem ko 
lahko drugim škodi že malo laktoze. Na začetku nadomesti-
te mleko s fermentiranimi manj mastnimi mlečnimi izdelki, 
kot so jogurt, kislo mleko, kefir, skuta, sir, saj vsebujejo manj 
laktoze. Če pa imate težave tudi po zaužitju običajnih mleč-
nih izdelkov, poskusite z izdelki brez laktoze. Preizkusite tudi 
mleko brez laktoze, vendar tisto z manj maščobe. Lahko pa 

poskusite uživati tudi kapsul z encimom laktaze. Uživajte jih 
takrat ko uživate mleko in mlečne izdelke.

Jajca | so dober vir beljakovin. Priporočljivo je uživanje meh-
ko kuhanih jajc, vkuhanih ali dodanih jedem. Odsvetujemo 
uživanje trdo kuhanih, surovih ali pečenih jajc ter majoneze, 
saj utegnejo poslabšati simptome KVČB. 

Škrobna živila | v to skupino živil uvrščamo tista, ki vsebu-
jejo veliko škroba in drugih sestavljenih ogljikovih hidratov, 
zmerno količino beljakovin in zelo malo ali nič maščobe. Žitna 
zrna vsebujejo približno 75 odstotkov škroba in od 7 do 14 
odstotkov beljakovin, vendar pa njihova biološka vrednost ni 
tako velika kot pri živalskih beljakovinah. Žitno zrno je zgrajeno 
iz otrobov, kalčkov in endosperme. Polnozrnati izdelki vsebu-
jejo vse tri sestavne dele. Rafinirani (oluščeni) izdelki so tisti, 
ki jim z mletjem odstranijo otrobe in kalček. Tako je njihova 
tekstura bolj fina. Žita so pomemben vir vlaknin, vitamina B 
in mineralov (železo, magnezij in selen). Priporočljivo je, da 
so polnozrnati izdelki v prehrani zdravega človeka, saj zrna 
med rafiniranjem izgubijo dobršen del vitamina D in železa. 
Med škrobna živila uvrščamo žitno zrnje, žitne izdelke (moka, 
testenine, kruh, kosmiči, zdrob ...), kaše, riž, pa tudi krompir. 
Bolniki s KVČB imajo prizadeto črevo, predvsem v času zago-
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na bolezni, zato lahko polnozrnati izdelki, ki imajo veliko vla-
knin, povzročijo draženje črevesja in posledično poslabšajo 
simptome KVČB. Ker se ne prebavijo v celoti, okrepijo drisko. 
Ko takšna hrana pride v črevesje, sproži njegovo krčenje, ker 
pritegne vanj vodo in tako poveča volumen črevesne vse-
bine. Odsvetujemo pa, da bi med zagonom bolezni uživali 
polnozrnate izdelke: polnozrnati kruh, neoluščeni riž in črno 
moko in izdelke, narejene iz nje, ješpren in ajdo. Na jedilni-
ku naj ne bo tudi kruha, ki vsebuje semena in orehe. Med 
zagonom bolezni je torej priporočljivo, da bolniki uživajo rafi-
nirane žitne izdelke, saj so lažje prebavljivi. Izberite beli kruh, 
oluščeni riž, pšenični zdrob, pšenično moko, krompirjevo ali 
riževo moko, koruzni zdrob, bele testenine, proseno kašo. 
Nekateri bolniki s KVČB so lahko preobčutljivi na glu-
ten. Gluten je beljakovina, ki jo najdemo v žitih (pšeni-
ca, rž in ječmen). Pri tovrstnih bolnikih se po zaužitju živil 
z glutenom pojavita napenjanje in driska. Če pa uživajo 
brezglutenska živila, teh simptomov ni. Če sumite, da se 
po zaužitju živil, bogatih z glutenom, pojavijo taki simp-
tomi, prosite zdravnika, naj opravi testiranje za celiakijo. 
Kaj pa krompir? Tudi krompir je škrobno živilo. Če pripravljate pire 
krompir, uporabite posneto mleko ali mleko brez laktoze. Sku-
hate lahko tudi krompir v kosih, ki ga po želji pretlačite. Ne pripo-
ročamo pa uživanja praženega, pečenega in cvrtega krompirja. 

Maščobna živila | maščoba je vir energije in je v prehrani 
nujno potrebna. Mastna živila lahko povzročijo drisko in 
vetrove, če je absorpcija maščobe slaba. To se pojavi pred-
vsem pri bolnikih, ki imajo bolezen na tankem črevesju in 
pri tistih, ki so jim odstranili tanko črevo. Če se takoj po 
zužitju mastne hrane pojavita napenjanje in driska, ima-
te morda težave zaradi nezadostne absorpcije hranilnih 
snovi, pri čemer se maščoba slabo absorbira in zato hitro 
potujejo skozi črevesje. Pri teh težavah lahko pomaga, če 
se odpoveste mastni hrani in ne uporabljate maščob, ki 
se zlahka absorbirajo pri kuhanju. Svetujemo, da pri kuhi 
uporabljate rastlinsko olje, svinjske masti in ocvirkov pa ne. 
Uporabljajte zmerne količine masla in margarine. Oreščki 
in semena imajo sicer veliko kakovostnih maščob, vendar 
tudi veliko netopnih vlaknin, zato v dejavni fazi bolezni niso 
priporočljivi. 

sadje in zelenjava | sta pomemben vir številnih hranilnih 
snovi in del uravnotežene prehrane. Zelenjava in sadje vse-
bujeta več ali manj ogljikovih hidratov (kar je odvisno od 
vrste), ki so dober vir energije. Vsebujeta tudi vitamine, mi-
nerale in antioksidante. Poleg polnovrednih žit sta zelenjava 
in sadje izjemno dober vir vlaknin in topnih ter netopnih vla-
knin. Posamezniki različno dobro prenašajo sadje in zelenja-
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vo. Med zagonom izberite kuhano sadje in zelenjavo, pri če-
mer odstranite lupine in semena. Zelenjavo dobro skuhajte 
(lahko tudi na sopari). Ne jejte sveže zelenjave. Nekatera ze-
lenjava povzroča nastanek vetrov (brokoli, cvetača in brstični 
ohrovt). Sadje prav tako prekuhajte (kompoti in čežane). Ne 
jejte kože, lupin, nitk in semen. 

sadje |v prehrani ob zagonu priporočamo predvsem sadje 
v obliki kompotov, čežan, lahko pa uživate mehko sadje, kot 
so zrele banane. Odsvetujemo le ananasov, slivov in ribezov 
kompot. Odsvetujemo pa uživanje svežega, lupinastega, su-
hega sadja, saj ima veliko vlaknin. Prav tako bodite zmerni pri 
uživanju marmelade in sadnih sokov, saj lahko s tem poslab-
šate simptome.

Zelenjava | priporočamo kuhano zelenjavo z manj vlaknina-
mi, kot so korenje, cvet cvetače, cvet brokolija, bučke, buče, 
črni koren, kolerabica, špinača, rdeča pesa, paradižnik (naj-
bolje, da je zrel, olupljen in brez semen), dobro kuhano repo. 
Zelenjava naj bo kuhana ali dušena. Najbolje je, da je sese-
kljana ali narezana na manjše koščke. Ne uživajte sveže zele-
njave in kuhanih stročnic, zelja, ohrovta, brstičnega ohrovta, 
česna, čebule, gob in belušev.

sladice in sladkor |uporabljajte majhne količine sladkorja in 
izogibajte se sladkim koncentratom. Za sladki priboljšek iz-
berite predvsem rahlo, malo sladkano pecivo in biskvit, malo 
sladkane narastke in pudinge. Ne uživajte ocvrtih in sladic z 
veliko smetane.

sladkorni alkohol (sorbitol in manitol) | povzroča pri neka-
terih bolnikih drisko, napenjanje in vetrove. Različne vrste 
sladkornega alkohola najdemo predvsem v žvečilnem gumiju 
in bombonih. Sorbitol pa je tudi v sladoledu, sadju in sadnih 
sokovih. 

Bogatenje obrokov
Čeprav morda jeste manj, je pomembno, da vzdržujete tele-
sno težo ali pa celo pridobite kak izgubljeni kilogram. Pred-
stavljeni so načini, kako lahko obogatite hrano in jo z dodatni-
mi kalorijami naredite bolj hranilno. Hrano lahko obogatite z 
dodajanjem mlečnih izdelkov, maščobe in sladkorja.
Jedem lahko dodate nekatera živila in jih tako kalorično obo-
gatite.
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• Mlečnim izdelkom lahko dodate mleko v prahu ali nariban 
sir.

• Krompirju, zelenjavi in juham dodate sir, skuto.
• Juhe in mlečne pudinge lahko obogatite s smetano, mle-

kom in mlekom v prahu.
• K pire krompirju, zelenjavi, mlečnemu rižu in mlečnemu 

zdrobu lahko dodate maslo, smetano in mleko v prahu.
•  K mlečnemu rižu, pudingu in zdrobu pa lahko dodate 

marmelado, med, sladkor.

Mleko v prahu dodajajte vsem jedem, pri katerih uporablja-
te mleko. To so kosmiči, prosena kaša, juhe, mlečni pudingi, 
zdrob, mlečni napitki …
Za obogatitev obrokov lahko uporabite tudi beljakovine in 
ogljikove hidrate v prahu. Ogljikovi hidrati v prahu so večino-
ma v obliki maltodekstrinov, beljakovine pa običajno v obliki 
sirotkinih proteinov. Lahko jih dodajate v različno hrano in 
napitke, tople ali hladne. Dodamo jih v puding, jogurt, juho, 
kaše, omake, pire, krompir ... Običajno je njihov okus nev-
tralen, najdemo pa tudi take s sadnim okusom. Izdelke lahko 
kupimo v prosti prodaji v lekarnah, specializiranih in športnih 
trgovinah. 
Pri bogatenju bodite pozorni na izbor živil. Če katerega od njih 
vaše telo ne prenaša, je bolje, da ga ne dodajate k drugi hrani. 

Prehodno obdobje

Ko ni več znakov vnetja in neželenih simptomov, lahko bol-
nik postopoma preide na običajno prehrano. Koristno je, da 
začne z lahko prebavljivo hrano in uživa več manjših obrokov 
(4 do 5 na dan). Postopoma je treba v prehrano vključevati 
živila z večjo vsebnostjo vlaknin in živalskih maščob (polno-
mastno mleko in mlečni izdelki). Pri tem pa morate ves čas 
spremljati, kako živila prenašate. V 48 urah lahko v prehra-
no vključimo le eno novo živilo. Ko ga zaužijemo, zapišemo 
ugotovitve v prehranski dnevnik in če se pojavijo morebitne 
težave, ga za nekaj časa izločimo iz prehrane. Lahko pa po-
novno poskusimo z uživanjem tega živila čez nekaj tednov. 
Čeprav bolniki s KVČB po navadi poročajo o preobčutljivosti 
na številna živila, raziskave niso pokazale, da bi se pri bol-
nikih s KVČB pogosteje pojavljala klasična alergija na hrano. 
Intoleranca na hrano pa povzroči prebavne motnje, kot so 
napenjanje, driska in bolečine v trebuhu.  
Bolniki s KVČB imajo največ težav po zaužitju:

• semen in oreščkov in njihovih izdelkov,
• zelja,
• stročnic,
• mastne in ocvrte hrane,
• sadja z olupki (slive, kosmulje),
• v kisu vložene zelenjave,
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• sokov iz kislega sadja,
• fruktoze,
• različnih vrst sladkornega alkohola. 

Bolniki s KVČB, ki nimajo stenoze (zožitev na črevesju), lahko 
jedo živila, ki vsebujejo veliko vlaknin, če jih prenašajo. Še 
zlasti so pomembne topne vlaknine (sadje, zelenjava, krom-
pir in polnozrnati žitni izdelki), ki se vežejo z vodo, kar pri-
pomore k zgostitvi blata in zmanjša pogostost iztrebljanja. 
Črevesne bakterije razgradijo topne prehranske vlaknine v 
kratko-verižne maščobne kisline, ki so energijski substrat za 
črevesno sluznico in prispevajo k vzdrževanju zdrave čreve-
sne funkcije. Bolniki na splošno bolje prenašajo polnozrnate 
izdelke, ki imajo fino brušena zrna, kot tiste iz grobo zmletih 
zrn ali tiste, ki vsebujejo cela zrna.
Principi za razvoj lahke prehrane, ki jo bodo bolniki s KVČB 
dobro prenašali, so naslednji:

• Izbirajte manj mastne izdelke. 
• Pri kuhanju uporabljajte malo maščobe, izogibajte se 

cvrtju.
• Na začetku uživajte hrano, v kateri je malo vlaknin, nato 

v prehrano postopoma dodajajte večje količine topnih 
vlaknin, če jih prenašate. 

• Ne uživajte hrane, ki povzroča vetrove (zelje, stročnice).
• Na jedilniku naj ne bo stročnic.
• Sadje in zelenjava naj bosta kuhana ali dušena.
• Poskrbite za zadosten vnos tekočine v telo (hidracija). 
• Ne pijte gaziranih pijač.
• Hrana naj ne bo prevroča, premrzla in preveč začinjena. 
• Šest do sedem manjših obrokov na dan je bolje kot trije 

veliki.
• Jejte v sproščenem okolju in hrano dobro prežvečite.
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Prehrana medtem, ko 
bolezen miruje (remisija)

Večina bolnikov lahko medtem, ko bolezen miruje, remisijo 
uživa normalno prehrano. Izjema so le bolniki s stenozo, saj 
zanje zdravniki odsvetujejo uživanje hrane, ki vsebuje veliko 
vlaknin. Vedeti moramo, da napačen izbor hrane in pijače 
ne povzroči ponovitve bolezni po izboljšanju. Trenutno ni 
znanstveno dokazano, da bolniki s KVČB v času, ko bolezen 
miruje, remisije potrebujejo kakšno posebno prehrano in 
prav tako ni dokazov o »čudežni hrani«, ki bo podaljšala ob-
dobje mirovanja. Vemo pa, da je bolezen manj izrazita, če 
je bolnikov prehranski status dober, zato moramo poskrbeti, 
da v obdobju mirovanja bolezni pridobimo nazaj izgubljene 
kilograme, predvsem na račun mišične mase. Svetujemo, 
da upoštevate načela zdrave prehrane in zagotavljate redne 
manjše sestavljene obroke. 
V prehrano je treba vključiti: 

• polnozrnate izdelke (če jih prenašate),
• večkrat dnevno sadje in zelenjavo (lahko svežo, če jo 

prenašate),
• manj maščobe (pretežno kvalitetne rastlinske),
• mleko in mlečne izdelke z manj maščobe,
• manj sladka živila. 

Popiti je treba zadostno količino tekočine. Kot smo že ome-
nili, veljajo načela zdrave prehrane, ki pa jih priredimo po-
sameznikovi zmožnosti prenašanja posameznih živil. Poma-
gajte pa si tudi s prehranskim krožnikom (slika 3). Pozorni pa 
morate biti tudi na nenamerno izgubo telesne teže. Če se to 
zgodi, je treba poiskati pomoč pri zdravniku. 
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Hidracija

Vsak bolnik mora za ohranjanje zdravja spiti dovolj tekočine. 
Naše telo namreč vsebuje kar 60 % vode, tekočino pa neneh-
no izgubljamo tudi z urinom, blatom, potenjem in dihanjem. 
Koliko tekočine moramo popiti, je odvisno od tega, koliko jo 
izgubimo (telesna dejavnost, vreme, zdravstveno stanje). 
Na splošno velja, da moramo popiti 1.500 do 2.000 ml teko-
čine dnevno. Minimalne potrebe po tekočini pa lahko izra-
čunamo po naslednji formuli: telesna teža x 35 ml.  Tekočino 
moramo piti počasi, pitje po slamici pa ni pravi način. Hitro 
pitje tekočine in pitje po slamici namreč povzroči, da pride 
v prebavni sistem več zraka in posledica je nelagodje. Alko-
holne pijače in pijače s kofeinom dehidrirajo telo, zato jih ne 
prištevamo k celotnemu vnosu tekočine. Najlažji način za 
ugotavljanje, ali smo dehidrirani ali ne, je spremljanje barve 
urina. Ta mora biti bledo rumen. 
Poleg zadostne količine hrane moramo zaužiti tudi dovolj te-
kočine, da bo telo ves čas dovolj hidrirano (da bo v njem za-
dostna količina vode). Driska in vnetje črevesa, ki se pojavlja-
ta pri KVČB, lahko povzročita, da telo izgublja tekočino. Ko se 
ne počutite dobro, verjetno tudi manj pijete in jeste, s tem pa 
dodatno zmanjšate vnos tekočine v telo. Če se pojavi driska, 
se poveča tudi nevarnost dehidracije. Takrat moramo nujno 
nadomestiti izgubljeno tekočino in elektrolite. Bolniki s hudo 
drisko morajo poskrbeti za zadosten vnos tekočine. Telo obi-

čajno dobro prenaša negazirano vodo, čaj in kompot, med-
tem ko sokove (zlasti tiste iz agrumov), gazirane pijače, kavo 
in pravi čaj pa po navadi slabše. Veliko izgubo tekočine in ele-
ktrolitov je treba skrbno nadomeščati z oralno rehidracijsko 
raztopino, ki po merilih Svetovne zdravstvene organizacije 
(WHO) vsebuje natrij, kalij, klor, citrat, bikarbonat in glukozo. 
To je najboljša tekočina za hidracijo bolnika s hudo drisko. 

Simptomi dehidracije: oslabelost, nižji krvni tlak, omotica pri 
vstajanju, suha usta, žeja, suha koža, glavobol in hujšanje.

Kaj torej piti, če imamo zelo hudo drisko?

oralno rehidracijsko raztopino, ki jo vmešamo v vodo, čaj ali 
nesladkani kompot. 

Kaj pa piti, ob zagonih bolezni in nimamo driske?

• vodo,
• čaj,
• kompot,
• športne pijače,
• sadni sok, razredčen z vodo,
• oralno rehidracijsko raztopino. 
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Katere pijače odsvetujejo?

• ledeno mrzle pijače (lahko povzročijo krče);
• pijače, ki vsebujejo kofein (kava, pravi čaj) – kofein deluje 

kot diuretik in pospešuje prebavo in posledično poslabša 
drisko;

• 100-odstotne sadne sokove,
• gazirane pijače,
• alkoholne pijače.

Elektrolitski napitek pa si lahko pripravimo tudi sami.

• 1 čajna žlička soli
• 1 čajna žlička sode bikarbone
• 1 čajna žlička sladkorja
• 50 ml pomarančnega soka
• 300 ml vode
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Enteralna in 
parenteralna prehrana

nekateri bolniki s KVČB z običajnim prehranjevanjem skozi 
usta težko zadostijo energijskim in hranilnim potrebam. Če to 
ni mogoče, moramo najti drug način hranjenja; to sta enteralna 
in parenteralna prehrana. Pri enetralni prehrani uporabljamo 

hranjenje v črevo, bodisi v oblki oralnih prehranskih dodatkov 
(napitkov) ali pa preko sonde. Če pa hranjenje v črevo ni mo-
žno, pa se bolnika hrani intravenozno – parenteralna prehrana.
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Enteralna prehrana

Enteralna prehrana pomeni hranjenje “prek črevesja”, in sicer z 
oralnimi prehranskimi dodatki ali pa skozi sondo, ki je speljana 
v želodec ali tanko črevo. Ta način prehrane vedno uporabimo, 
če črevo deluje. Pri enteralni prehrani je uporabljena tekoča 
zmes hrane, ki vsebuje beljakovine, ogljikove hidrate (sladkor), 
maščobo, vitamine in minerale. Z enteralno prehrano poma-
gamo izboljšati prehranski status in sposobnost absorpcije 
hranil. Enteralna prehrana je učinkovita predvsem pri otrocih, 
ki nimajo teka in z nezadostnim vnosom ogrožajo tudi rast in 
razvoj. Nekatere formule enteralne prehrane (elementarna for-
mula) lahko pri otrocih s crohnovo boleznijo zmanjšajo vnetje.

enteralna prehrana pri crohnovi bolezni

Indikacije za enteralno hranjenje pri crohnovi bolezni so: 

• preprečevanje in odpravljanje podhranjenosti,
• izboljšanje rasti in razvoja pri otrocih in adolescentih, 
• izboljšanje kakovosti življenja, 
• zdravljenje akutne bolezenske faze, 
• perioperativno hranjenje, 
• vzdrževanje mirovanja bolezni v kronični bolezenski fazi.

V akutni bolezenski fazi crohnove bolezni se pri odraslih 
enteralna prehrana uporabi za zdravljenje kot edina terapi-
ja samo takrat, ko zdravljenje s kortikosteroidi ni mogoče. 
Enteralna prehrana pa ni tako uspešna pri zdravljenju kot 
uporaba kortikosteroidov. Kombinirano terapijo (enteralna 
prehrana in zdravila) uporabijo pri podhranjenih bolnikih in 
bolnikih z vnetno stenozo črevesa. Pri otrocih je med terapi-
jami prvi izbor enteralna prehrana, da se izognemo morebi-
tni zaostalosti v rasti, ki je lahko posledica nekaterih zdravil. 
Če crohnova bolezen miruje (remisija) se enteralna prehrana 
še vedno lahko uporablja, če se vnetje črevesa nadaljuje (npr. 
pri bolnikih, ki so odvisni od zdravljenja s kortikosteroidi). Pri 
dolgotrajnem mirovanju bolezni remisiji (več kot eno leto) in 
če ni prehranskih primanjkljajev, ni dokazov, da so prehranski 
dodatki (vitamini in elementi v sledovih) ali enteralna prehra-
na (oralni prehranski dodatki ali hranjenje po sondi) koristni.

enteralna prehrana pri ulceroznem 
kolitisu
Do zdaj še ni bilo dokazano, da bi enteralna prehrana (oralni 
prehranski dodatki, hranjenje po sondi) vplivala na vnetno do-
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gajanje pri akutni ali kronični aktivni bolezni. Zato enteralno 
hranjenje ni predpisano kot način zdravljenja ulceroznega koli-
tisa. Začeti pa moramo s prehransko podporo pri podhranjenih 
bolnikih ali pri tistih, pri katerij je vnos hranil neustrezen. En-
teralno hranjenje v obdobju remisije je predpisano le za pod-
hranjene bolnike, saj za druge korist enteralne prehrane (oral-
ni prehranski dodatki ali hranjenje po sondi) ali prehranskih 
dodatkov (vitamini in elementi v sledovih) ni bila dokazana.

oralni prehranski dodatki mi  
vzbujajo odpor

Zaradi dolgotrajnega uživanja oralnih prehranskih dodatkov 
jih bolniki pogosto prenehajo uživati, saj čutijo do njih odpor. 
Napitke lahko razredčite z vodo, čajem ali kompotom. Lahko 
jih vmešate med drugo hrano, ne smete pa jih pregrevati.  

nekaj idej za popestritev napitkov z drugo hrano
Bananin »milkshake«
• 1 napitek
• 1 banana
• 1 kepica sladoleda

Priprava: Zmešamo napitek in kepico sladoleda ter dodamo 
na kose narezano banano. Vse skupaj zmešamo z mešalni-
kom ali s paličnim mešalnikom. 

Frizko
• 1 napitek
• 100 ml mineralne vode
• led
Priprava: Zdrobimo led in dodamo napitek in mineralno vodo. 

Jagodno presenečenje
• 1 napitek
• 5 zmešanih jagod
• 1 kepica sladoleda
Priprava: Zmešamo napitek in kepico sladoleda ter dodamo 
na kose narezane jagode. Vse skupaj zmešamo z mešalnikom 
ali s paličnim mešalnikom. 

Kavni napitek
• 1 napitek
• 1 žlico instantne kave
• 50 ml vroče vode
Priprava: Instantno kavo raztopimo v vroči vodi in ji dodamo na-
pitek, ki ga lahko po želji prej segrejemo (vendar ne sme zavreti).
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Kakavov napitek
• 1 napitek
• 1 žlica kakava
• 50 ml vročega mleka
Priprava: Kakav raztopimo v vročem mleku in dodamo napi-
tek, ki ga lahko po želji prej segrejemo (vendar ne sme za-
vreti).

Jogurtov desert
• 1 napitek
• 125 g sadnega jogurta
• zdrobljeni piškoti potreseni po vrhu
Priprava: Zmešajte jogurt in napitek ter po vrhu potresite 
zdrobljene piškote.

Napitek lahko vmešate tudi med mlečni riž, zdrob, puding, 
sadni smuti …

Parenteralna prehrana

Ko hranjenje skozi prebavila ni možno, začnejo bolnika hra-
niti intravenozno. ”Parenteralna” pomeni »zunaj prebavnega 
sistema«. Tekoča hranila gredo neposredno v krvni obtok in 
vsebujejo vse potrebne beljakovine, ogljikove hidrate, slad-
kor, maščobo, vitamine in minerale. Vedno pa ima prednost 
hranjenje skozi črevesje. Če ni kontraindikacij, vedno začne-
mo z enteralno prehrano, s popolno ali delno parenteralno 
prehrano pa začnemo šele, če enteralno hranjenje ni mogo-
če. O kombinaciji s parenteralno prehrano je treba razmisliti, 
kadar obstaja indikacija za prehransko podporo in bolnik ne 
zmore enteralno zaužiti vsaj 60 % dnevnih potreb. Pri croh-
novi bolezni je izključno parenteralno hranjenje omejeno na 
bolnike, ki ne prenašajo enteralnega hranjenja (ileus, čreve-
sne fistule z velikim izločanjem). Enako velja za bolnike z ul-
ceroznim kolitisom. 
Parenteralna prehrana na domu je način zdravljenja pri od-
povedi prebavil, ko bi bolnik zaradi sestradanosti lahko hitro 
umrl. Bolniki se več tednov izobražujejo pod nadzorom uspo-
sobljene medicinske sestre. Kasneje si lahko doma sami daje-
jo infuzije in živijo popolnoma običajno življenje. 
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Prehranski dodatki

Z jemanjem multivitaminskih ali drugih prehranskih dodatkov 
lahko preprečimo pomanjkanja hranilnih snovi in izpopolnimo 
prehrano. Farmakonutrienti pa so hranilne snovi, ki imajo v 
večjih odmerkih  terapevtske učinke. Med njih sodijo maščobne 

kisilne omega 3, glutamin, arginin, HBM, probiotiki in prebio-
tiki. o uživanju prehranskih dodatkov pa se vedno posvetujte z 
lečečim gastroenterologom.
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Prehranski dodatki

Gastroenterolog ali usposobljeni klinični dietetik vam bosta 
lahko priporočila tudi jemanje multivitaminskih ali drugih pre-
hranskih dodatkov za preprečevanje pomanjkanja hranilnih 
snovi in izpopolnitev prehrane, npr. kalcij in železo za odpra-
vljanje posledic anemije, dodatek maščobnih kislin omega 3 ali 
glutamina. Pomembno pa je upoštevati, da prehranski dodatki 
nimajo kalorij in torej ne morejo nadomestiti normalne pre-
hrane. Preden začnete jemati katerikoli prehranski dodatek, se 
morate obvezno posvetovati z gastroenterologom.
Preden naročite prehranske dodatke, imejte v mislih oziroma 
upoštevajte naslednje:

• Vitaminski in mineralni dodatki (predvsem v obliki tablet) 
lahko povzročajo prebavne težave. Bistveno lažje se nava-
dimo na dodatke v obliki tekočine ali prahu. 

• Preverite, katere pomožne snovi vsebujejo prehranski 
dodatki. Na deklaraciji preverite, ali so v njih laktoza, 
umetna barvila, različne vrste sladkornega alkohola in 
konzervansi. Mnogi bolniki so občutljivi že na majhne 
količine teh snovi. 

• Nikoli ne uživajte dodatkov na prazen želodec.
• O uživanju vitaminov, mineralov in rastlinskih dodatkov se 

vedno posvetujte z zdravnikom, dietetikom ali farmacev-
tom. 

• Vedno imejte v mislih, da prehranski dodatki niso nado-
mestilo za običajno prehrano in kljub obljubam bolezni ne 
bodo pozdravili.

Farmakonutrienti 
Farmakonutrienti so hranilne snovi, ki imajo v večjih odmer-
kih (več kot normalno) terapevtske učinke. 

Maščobne kisline omega 3 | so esencialne maščobe, ki jih 
najdemo v mastnih morskih ribah (skušah, sardelah, lososu, 
tunu), lanenih semenih in olju, repičnem olju in orehih. Ribje 
olje je najbogatejši vir znanih omega-3 maščobnih kislin, kot 
sta EPA (eikozapentaenojska kislina) in DHA (dokozaheksa-
enojska kislina). EPA ščiti srce in membrane telesnih celic, 
DHA pa skrbi za normalen razvoj možganov, oči in reproduk-
tivnega sistema. Danes se zlasti poudarja preventivna vloga 
maščobnih kislin omega-3. Trenutno še ni dokazov, da ma-
ščobne kisline omega-3 zmanjšajo vnetje pri KVČB in doseže-
jo remisijo. Opravljenih je bilo sicer premalo raziskav, vendar 
bi maščobne kisline omega-3 utegnile zmanjšati potrebo po 
uporabi kortikosteroidov. Gotovo pa zmanjšujejo vnetni od-
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ziv v telesu, ki je eden od vzrokov za izgube telesne mase pri 
bolnikih s KVČB.

Koliko omega-3 moramo zaužiti?
Raziskave so pokazale, da je treba za zmanjšanje vnetnega od-
ziva zaužiti od 1,4 do 2 grama EPA dnevno. To pa z običajno pre-
hrano težko dosežemo. Bistveno lažje je to narediti s pomočjo 
oralnega prehranskega dodatka, ki vsebuje 2 grama EPA. Popiti 
pa moramo 2 do 3 napitke dnevno (odvisno od proizvajalca). 

Glutamin | je pogojno esencialna aminokislina, ki postane 
nujno potrebna pri stresni presnovi in hudem stradanju. 
Pomemben je pri deljenju imunskih celic, pomaga pri ohra-
njanju črevesne pregrade, pomaga pri sintezi glutationa (an-
tioksidant v telesu). Uporabimo ga pri vnetju sluznic, ki ga 
povzroči kemoterapija, po presaditvi kostnega mozga zmanj-
ša smrtnost, pri crohnovi bolezni izboljša prepustnost čreves-
ja. Pri normalnem delovanju črevesja je namreč omogočena 
prepustnost hranil skozi črevo, hkrati pa je ohranjena funkci-
ja pregrade, da potencialno škodljive snovi ne preidejo skozi 
črevesno steno. Glutamin lahko izboljša integriteto črevesja 
in s tem funkcijo črevesne pregrade. Dejansko spodbuja na-
stajanje črevesnih celic in preprečuje njihovo propadanje ter 
s tem izboljša proteinsko ravnovesje v črevesju. Deluje tudi 

protivnetno, zmanjšuje oksidativni stres in s tem zmanjša po-
škodbe črevesne sluznice. Glutamin je torej hrana za čreve-
sne celice pri bolnikih, ki imajo zaradi bolezni in podhranje-
nosti hudo prizadeto črevo. Svetujejo, da dnevno zaužijete 
3x10 gramov glutamina. 

Arginin | potrebe po argininu se povečajo v stresnih položa-
jih. Arginin stimulira funkcijo limfocitov in pomaga pri celje-
nju ran. Tako zelo vpliva na nastanek proteinov in s tem pri 
vnetju črevesja pomaga pri celjenju sluznice.

HMB (beta-hidroksi-beta-metilbutirat) | je metabolit esen-
cialne aminokisline levcin. Povečuje sposobnost telesa za na-
stajanje beljakovin, zmanjšuje porabo energije in posledično 
s tem tudi izgubo mišičnih beljakovin (mišične mase). Poleg 
tega stabilizira membrane mišičnih vlaken, zato so odpornej-
še na stres. HMB je tudi v živilih (avokado, agrumi, cvetača 
in som), na tržišču pa je na voljo kot prehransko dopolnilo. 
Na začetku so HMB uporabljali predvsem športniki za pove-
čanje zmogljivosti in izgradnjo mišične mase. Nedavne raz-
iskave pa se osredotočajo na uporabo HMB za ohranjanje 
ali obnovo mišične mase pri bolnikih, za katere je značilna 
prav izguba mišične mase. Vemo, da pridobitev mišične mase 
vpliva na bolezenske procese in izboljšuje kakovost življenja, 
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kar je povezano z mobilnostjo in samozadostnostjo bolnikov. 
Predvsem omogoča izboljšanje telesne funkcije, ohranja do-
bro delovanje imunskega sistema in pomaga pri celjenju ran.  

Probiotiki | so mikroorganizmi v hrani ali v obliki dodatkov 
in ugodno vplivajo na zdravje. Lahko bi rekli, da imamo v čre-
vesju ”dobre” bakterije, ki pomagajo pri prebavi in ščitijo čre-
vo pred ”slabimi” bakterijami. Nekatere raziskave so pokaza-
le, da je v črevesju bolnikov s KVČB manj ”dobrih” bakterij. 
Cilj probiotikov je torej, da v črevesju ponovno vzpostavijo 
dobro mikrofloro. 

Črevesna mikroflora je eden od najkompleksnejših mikrob-
nih ekosistemov, ki jih poznamo, saj jo sestavlja okoli 1.250 
različnih fenotipov črevesnih bakterij in kar 85 odstotkov je 
nujno potrebnih za normalno delovanje črevesja. V črevesju 
so tudi potencialno patogene bakterije, vendar jih je manj. 
Mikrofloro prebavil, ki jo sestavlja okoli 1014 bakterij, vse po-
gosteje imenujemo kar notranji organ, saj opravlja življenjsko 
pomembne funkcije: pomaga pri razgradnji hrane in s tem 
pridobivanju hranil, ščiti pred škodljivimi bakterijami in to-
ksičnimi snovmi ter uči in usmerja imunski sistem. Na sesta-
vo in velikost mikrobne populacije vpliva veliko dejavnikov. 
Število mikroorganizmov se razlikuje glede na posamezen del 

prebavnega trakta. V želodcu in dvanajstniku je mikroorganiz-
mov zaradi neugodnih razmer manj, v črevesju jih je že precej 
več, v tankem črevesu je okoli 106 – 1010 mikroorganizmov, 
največ pa jih je v debelem črevesu (1012/g). Na mikrofloro 
vplivajo tudi prehrana, zdravila, okužbe, bolezen in stres. 

Črevesna mikroflora se lahko poruši
Sprememba prehrane, stres, poškodbe, bolezen, uporaba 
antibiotikov, pa tudi pretirana higiena, spremenijo črevesno 
mikrofloro. Ko se črevesna mikroflora poruši, običajno zbo-
limo. S spremembo lokalnega ekosistema se spremeni tudi 
funkcija črevesne pregrade. Bakterije ter njihovi produkti 
lahko neposredno dosežejo organe zunaj črevesja (meha-
nizem bakterijske translokacije), kar lahko povzroči resno 
okužbo. Črevesno mikrofloro lahko spremenimo s pomočjo 
antibiotikov, probiotikov (koristne bakterije) in prebiotikov 
(prehranske komponente, ki spodbujajo rast in povečajo me-
tabolno dejavnost koristnih bakterij). Lahko pa uporabimo 
tudi kombinacijo teh metod (simbiotiki).

Kaj so probiotiki?
Probiotike opisujemo kot žive mikroorganizme, ki ugodno 
učinkujejo na gostiteljevo zdravje, če jih zaužije v zadostni 
količini, pri čemer je pomembno, da lahko učinke znanstve-
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no dokažemo. Probiotiki niso sposobni trajno kolonizirati 
črevesja, zato jih je treba s prehrano konstantno vnašati v 
telo (dnevno najmanj 109–1010 živih probiotičnih mikroor-
ganizmov), 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 takso-
nomsko 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 in crohnova bolezen
Crohnova bolezen je kronična bolezen in glavni cilj zdravlje-
nja je doseči njeno mirovanje in vzdrževati tako stanje. Žal 
pa ima zdravljenje številne stranske učinke in želja seveda je, 
da bi jih bilo čim manj, predvsem pa, da bi izboljšali kvaliteto 
bolnikovega življenja. Probiotiki imajo imuno-modulacijski 
učinek predvsem na tvorbo citokinov in posredno vplivajo na 
zmanjšanje vnetja pri crohnovi bolezni. Doslej večina prou-
čevanih probiotičnih sevov ni bila učinkovita pri doseganju ali 
ohranjanju remisije crohnove bolezni, zato je zaenkrat pre-

malo dokazov o koristnosti probiotikov pri zdravljenju. Tudi 
simbiotiki (probiotik + prebiotik) se niso izkazali kot učinkoviti.

Probiotiki in ulcerozni kolitis
Tudi ulcerozni kolitis je kronična bolezen in glavni cilj zdra-
vljenja je doseči remisijo, vzdrževati tako stanje in zagotoviti 
čim boljšo kvaliteto življenja bolnikov. 
Raziskave, pri katerih so želeli z uporabo probiotikov ali s 
kombinacijo konvencionalne terapije in probiotikov povzro-
čiti remisijo bolezni, niso pokazale statistično pomembnih 
razlik. Trenutno ni dokazov, ki bi potrdili, da je uporaba pro-
biotikov superiorna. V kliničnih raziskavah so se E. coli Nis-
sle 1917, Lactobacillus GG in koktajli različnih probiotikov 
(VSL#3) izkazali kot učinkoviti. Probiotiki so bili učinkoviti in 
varni pri vzdrževanju remisije, vendar pa ni statistično po-
membnih razlik v primerjavi z uporabo zdravljenja s sulfsa-
lazinom. Tukaj so proučevali bolnike z blagim vnetjem. Po-
trebnih je bistveno več raziskav, ki bi utegnile pokazati dobro 
terapevtsko možnost za preprečevanje ponovitev bolezni v 
skupini bolnikov z ulceroznim kolitisom.
 
Probiotiki in pouchitis
Okoli 25 do 30 odstotkov bolnikov z ulceroznim kolitisom po-
trebuje operativni poseg, pri katerem odstranijo debelo čre-



66

vo in ga nadomestijo z umetnim ”pouchem” (zbiralnikom), 
ki je narejen iz spodnjega dela tankega črevesa. Pri približno 
40 do 60 odstotkih tistih, ki jih operirajo, se v 10 letih razvije 
pouchitis – vnetje zbiralnika. Probiotiki pa so se izkazali kot 
zelo učinkoviti pri vzdrževanju remisije pouchitisa. Predvsem 
sta se v raziskavah zelo dobro izkazala probiotik Lactobacillus 
rhamnosus GG in koktajl probiotikov VSL#3.

Driska zaradi uživanja antibiotikov
Uporaba probiotikov za preprečevanje driske zaradi antibio-
tičnega zdravljenja temelji na domnevi, da jo povzroči poru-
šenje črevesne flore. Driska se pri uporabi antibiotikov razvije 
pri 5 do 30 odstotkih populacije, bolniki s KVČB pa so zanjo 
še nekoliko bolj dovzetni. Najbolj učinkovita probiotika pri 
preprečevanju driske, ki nastane zaradi antibiotičnega zdra-
vljenja, sta Lactobacillus rhamnosus GG in Saccharomyces 
boulardii. Mešanice različnih probiotičnih sevov so se tudi 
izkazale pri zmanjševanju tveganja za razvoj driske (VSL#3).

Probiotiki na tržišču
Na tržišču je trenutno poplava probiotičnih izdelkov, zato mo-
ramo biti pri izbiri previdni. Probiotike najdemo v različnih obli-
kah, in sicer kot fermentirane mlečne izdelke s provizoričnimi 
bakterijami, kot druga fermentirana in ne-fermentirana živila 

z dodanimi probiotiki ter prehranskimi dodatki in kot zdravila 
brez recepta, ki so v obliki tablet, kapsul, pastil in praškov.
Probiotični izdelki, in sicer živila ali prehranska dopolnila, 
morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

• Izdelki morajo biti varni.
• Navedeni učinki na zdravje morajo biti ti ustrezno dokaza-

ni (s kliničnimi raziskavami na ljudeh).
• Izdelki morajo biti jasno in natančno označeni, tako da je po-

trošnik pri nakupu nedvoumno seznanjen z vsebino izdelka. 

Na deklaraciji bi morale biti naslednje informacije:

• zaznamek, ali so prisotne žive bakterije, 
• natančen opis bakterij, 
• velikost populacije posameznega bakterijskega seva, zapisa-

na v strokovno pravilnih enotah, ki so porabniku razumljive, 
• minimalna količina izdelka/bakterij, ki še ima koristne 

učinke za zdravje, 
• natančno vsebnost bakterij za obdobje, ko je izdelek na 

trgu, torej do konca roka obstojnosti in ne samo podatek 
o številu bakterij v svežem izdelku, 

• navedba ciljne populacije, ki ji je izdelek namenjen, in opozo-
rilo, kdo naj se pred uporabo izdelka posvetuje z zdravnikom. 
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Probiotiki DA ali NE?
Kronična vnetna črevesna bolezen je bolezen prebavnega 
trakta, pri kateri se pojavi kronični vnetni odziv na čreve-
sne mikrobe. V teoriji imajo probiotiki številne učinke, ki bi 
se utegnili izkazati pri doseganju in pri vzdrževanju remisije 
kronične vnetne črevesne bolezni. Trenutno je treba opraviti 
še precej raziskav na večjem številu bolnikov. Tudi za bolni-
ke s KVČB priporočajo, da pri uporabi antibiotikov sočasno 
uživajo tudi probiotike. Vedno pa se najprej vprašajte: »S 
kakšnim namenom želim jemati probiotik?«. Le tako boste 
izbrali ustrezen izdelek. Ne smemo pa pozabiti, da je vsak 
bolnik individum in da bodo probiotiki pri nekom učinkoviti, 
pri drugem pa se lahko pojavijo tudi neželeni stranski učinki. 
Preden začnete uživati probiotike, skrbno izberite izdelek in 
se o uporabi posvetujte z zdravnikom.

Prebiotiki | so neprebavljiva sestavina živila, ki ugodno vpliva 
na gostitelja, s tem, da selektivno stimulira rast ali dejavnost 
ene ali več vrst bakterij v debelem črevesu ter tako izboljšu-
je gostiteljevo zdravje. 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 upo-
rabi (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 …

Prebiotiki in KVČB
Ni randomiziranih kontrolnih raziskav, pri katerih bi upora-
bljali prebiotike za zdravljenje crohnove bolezni ali ulcero-
znega kolitisa.  V dosedanjih raziskavah (na živalih) pa so 
vendarle ugotovili, da imajo prebiotiki protivnetne lastno-
sti. Nekatere raziskave na bolnikih so pokazale, da se je ob 
uporabi prebiotikiov blato zgostilo in število odvajanj je bilo 
manjše. Trenutno uporabljajo vlaknine iz indijskega tropotca 
(psyllium), ki pomaga pri zgoščevanju blata. Preden začnete 
uživati prebiotike, skrbno izberite izdelek in se o uporabi po-
svetujte z zdravnikom.
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Posebni primeri KVČB
Bolniki s KVČB morajo zaradi zapletov ali pa določenih simp-
tomov ustrezno prilagoditi prehrano, da se izognejo hujšim za-

pletom. Kljub zapletom je pomembno, da se bolik trudi jesti in 
trudi ohranjati stabilno telesno težo. 
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Operacija in prehrana 

Vas čaka operacija na črevesju?

Uoštevajoč Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov 
v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane 
je predoperativna prehranska podpora nujna pri bolnikih s 
KVČB, ki jih čaka velik operativni poseg v trebuhu, ki so iz-
gubili telesno težo, ali pa je pri njih vrednost serumskih al-
buminov majhna. Pooperativni zapleti so bili pogostejši pri 
bolnikih s KVČB, pri katerih je bilo tveganje za podhranjenost 
veliko. To je bilo opredeljeno kot:

• več kot 10 – odstotna izguba telesne teže v zadnjih 3 do 6 
mesecih,

• indeks telesne mase je manjši od 18,5, 
• subjektivna globalna ocena - stopnja C,
• plazemska koncentracija albuminov manj kot 30 g/l. 

Posledici slabše prehranjenosti sta slabše celjenje ran in po-
večana občutljivost za razvoj okužb po operativnem posegu. 
Bolniku s hudo prehransko ogroženostjo moramo 10 do 14 
dni pred operacijo zagotavljati ustrezno prehransko podporo. 
Če je nujno, je treba operacijo tudi prestaviti. S prehransko 
podporo prav tako začnemo takoj (če je mogoče, po enteralni 
poti) pri bolnikih brez znakov očitne podhranjenosti, če pri-

čakujemo, da med perioperativno nego ne bodo mogli jesti 
več kot sedem dni in pri bolnikih, ki v obdobju, daljšem od 
desetih dni, skozi usta ne morejo vnesti vsaj 60 odstotkov pri-
poročenih hranil. Uporabljamo formulo z imuno-modulatorji 
(maščobnimi kislinami omega-3), običajno v obliki napitka.
 Parenteralna prehranska podpora je predvidena pri bolni-
kih, pri katerih obstajajo bolezenska znamenja in okoliščine, 
ki zahtevajo prehransko podporo pred operacijo, vendar nam 
enteralno ne uspe zadostiti pacinetovih energijskih potreb (< 
60 odstotkov energijskih potreb). Uporablja se tudi tedaj, ko 
je enteralna prehrana zaradi bolezenskih znamenj in okoli-
ščin ni dovoljena.

Vpliv operacije na prehrano
Nekateri bolniki s KVČB potrebujejo kirurški poseg zaradi 
komplikacij ali pa zato, ker se ne odzivajo na predpisana zdra-
vila. Glede na vrsto in obsežnost operacije je treba za krajši 
čas, lahko pa tudi za stalno, prilagoditi prehrano. Prve tedne 
po operaciji je pomembno, da ste previdni pri izbiri vrste hra-
ne in tekočine. Kakšna naj bo prehrana prve dni po operaciji, 
vas bodo seznanili kirurg, klinični dietetik in medicinska se-
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stra. Pomembno je, da po operaciji hrano dobro prežvečite 
in jo uživate počasi. Takoj po operaciji boste dobili manj ma-
stno in začinjeno hrano, v kateri bo manj vlaknin (brez sad-
ja, zelenjave, polnozrnatih izdelkov, semen, oreščkov). Nato 
bodo v prehrano postopoma dodajali topne vlaknine, lažje 
prebavljivo kuhano sadje in zelenjavo, hrana pa bo še vedno 
manj mastna in začinjena. Obroki bodo brez sadja in zele-
njave, ki napenja. Pomembno je, da so v prehrani še vedno 
vse skupine živil. Ko se bodo rane zacelile in se bo prebava 
normalizirala, pa boste lahko postopoma začeli uživati tudi 
druga živila, ki imajo več vlaknin. Kasneje lahko postopoma 
dodajate začimbe in na jedilnik uvrstite bolj sladke in mastne 
jedi. Pri tem pa spremljajte, kako se odzovete na posamezno 
živilo. V 24 urah dodajte v prehrano le eno novo živilo.  

Imam kolostomo?
Med operacijo vam je kirurg na delu debelega črevesja naredil 
odprtino za odvajanje neprebavljenih ostankov hrane in jo všil 
v kožo trebušne stene. Naredil vam je kolostomo. Glede na to, 
da je debelo črevo zadnji del prebavne cevi, bo blato praviloma 
gosto in podobno kot tisto, ki ga izločimo skozi zadnjik. Takoj 

po operaciji pa se lahko pojavi bolj tekoče ali pa kašasto blato. 
Dokler se odvajanje blata ne umiri, svetujemo, da upoštevate 
načela, ki veljajo za prehrano ob zagnih bolezni (glej poglavje 
6. 1. 1.). Nato postopoma dodajajte v prehrano nova živila. V 
24 urah dodajte v prehrano le eno novo živilo in pri tem dobro 
spremljajte morebitne spremembe blata. Najprej poskusite s 
svežim olupljenim sadjem, mehko zelenjavo (mehka zelena so-
lata in špinača, ki ji dodate vroč krompir, da jo dodatno zmeh-
ča). Nato poskusite dodati živalsko maščobo (maslo, polnoma-
stne mlečne izdelke) in začimbe. Če boste to prenesli brez težav, 
lahko dodate tudi polnozrnate izdelke in drugo sadje in zelenja-
vo. Če pa vam bolj vlaknasta hrana povzroča težave in močno 
poveča iztok preko stome, jo prenehajte uživati in spet posku-
site z njo čez nekaj tednov. Če nimate driske, zaužijte 2.000 ml 
tekočine (voda, čaji, kompoti, močno razredčen sadni sok).

Imam ileostomo?
Kirurg vam je med operacijo na delu tankega črevesja naredil 
odprtino za odvajanje črevesne vsebine in jo všil v kožo tre-
bušne stene. Naredil vam je ileostomo. Glavna funkcija tan-
kega črevesja je absorpcija hranil in izločanje prebavnih sokov. 
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V normalnih razmerah se v debelem črevesu vsak dan skupaj z 
minerali in drugimi hranili absorbira približno 1.000 do 1.500 ml 
vode. Zavedati se moramo, da je čas prehoda hranil skozi črevo 
krajši, če debelo črevo ne sodeluje v prebavi, poleg tega tudi pre-
bava in absorpcija hranil traja krajši čas. Tekočina v tankem čre-
vesju se le deloma absorbira, zato bo odvajanje prek ileostome 
obilnejše in nenadzorovano. Cilj prehranske terapije je prepre-
čiti preveliko izgubo tekočine in elektrolitov. Kakšna terapija bo 
uporabljena, pa je zelo odvisno od funkcije preostalega črevesja. 
Blato bo tekoče ali kašasto, lahko pa bo v njem tudi neprebavlje-
na hrana. Naučite se redno spremljati število odvajanj, koliko je 
blata in kako gosto je. Število odvajanj in gostota blata se običaj-
no stabilizira po 8 do 12 tednih potem, ko je kirurg naredil stomo. 
Dnevno pa lahko pričakujejo od 3 do 5 odvajanj kašastega blata. 
Čim krajše je preostalo črevo, manjša je verjetnost, da bodo pre-
ostali črevesni deli nadomestili funkcijo manjkajočih. Tudi pri ob-
sežnejši odstranitvi (resekciji) tankega črevesja se lahko absorp-
cijska funkcija izboljša v enem letu, seveda ob ustrezni prehranski 
podpori. Svetujemo, da upoštevate načela, ki veljajo za prehrano 
ob zagonih bolezni (glej poglavje 6. 1. 1.). Če je količina blata v 24 
urah manjša kot 700 ml in je kašasto, lahko postopoma dodate 
v prehrano živila, ki imajo več vlaknin. Pri tem dobro spremljajte 
morebitne spremembe blata. Najprej poskusite s svežim oluplje-
nim sadjem, mehko zelenjavo (mehka zelena solata in špinača, ki 

ji dodate vroč krompir, da jo dodatno zmehča). Nato poskusite 
dodati živalsko maščobo (maslo, polnomastne mlečne izdelke) in 
začimbe. Če boste tako hrano prenašali brez težav, lahko dodate 
tudi polnozrnate izdelke in drugo sadje in zelenjavo. Če pa vam 
bolj vlaknasta hrana povzroča težave in zelo poveča iztok preko 
stome, jo prenehajte uživati in spet poskusite z njo čez nekaj te-
dnov. Bolnik z ileostomo si lahko hrano dosoli in uživa slane pri-
grizke, kot so slane palčke, prestice, nemastni krekerji. 
Kadar je iztok blata skozi ileostomo manjši od 700 ml v 24 
urah in če je blato kašasto, zaužijte 2.000 ml tekočine dnevno 
(voda, čaji, kompoti, močno razredčen sadni sok). Ne pijte 
pijač, ki vsebujejo kofein, gaziranih pijač, 100 % sadnih sokov, 
alkoholnih pijač. Če je iztok večji od 700 ml v 24 urah in je bla-
to tekoče ali kašasto, je priporočljivo pitje rehidracijske razto-
pine. Če pa je iztok večji od 1.000 ml v 24 urah, bo najbolje, 
da obiščete zdravnika, saj lahko zaradi prevelikega iztoka na-
stanejo elektrolitske motnje, ki so za bolnika zelo nevarne.   

nimam stome, ampak so mi odstranili ce-
lotno debelo črevo (totalna kolektomija)
Za vas veljajo popolnoma ista pravila kot za bolnike z ileo-
stomo.
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Prehrana pri zaprtju

Ste zaprti? Zaprtje, pri katerem bolnik s težavo odvaja trdo, 
suho blato, poskusite najprej odpraviti s pomočjo odvajal in 
zadostnim vnosom tekočine (najmanj 2 litra dnevno). Blago 
zaprtje lahko lajšamo z večjim vnosom tekočine. 

Zakaj pride do zaprtja pri bolnikih s KVČB?

• pri crohnovi bolezni je običajno glavni vzrok za zaprtje 
stenoza;

• pri ulecroznem kolitisu pa se lahko zaprtje pojavi, če gre 
za bolezen v področju danke;

• zaradi uživanja zdravil (predvsem proti bolečinam);
• zaradi nezadostnega vnosa tekočine;
• zaradi nezadostnega vnosa vlaknin.

Kako si pomagamo?

• Čez dan popijte vsaj 1.500 do 2.000 ml tekočine.
• Poskusite lahko s kompoti iz suhih sliv ali z odvajalnimi 

čaji.
• Na tešče popijte mlačen Donat Mg ali hladen sadni sok. 
• Z zdravnikom se posvetujte o povečanju vlaknin v prehrani 

(pri akutnem vnetju in stenozi uživanje prehranskih vla-
knin ni priporočljivo). 

• Iz prehrane izključite čokolado, kakav in pravi čaj.
• Za ohranjanje gibanja črevesja je pomembna tudi telesna 

dejavnost, zato pojdite vsak dan na sprehod in delajte 
lažje raztezne vaje. 

Če nasveti ne delujejo, prosite zdravnika za odvajalno sredstvo. 

Jabolčno – slivova omaka za lajšanje zaprtja
Sestavine:
• 1/3 skodelice otrobov
• 1/3 skodelice jabolčne čežane
• 1/3 skodelice kuhanih suhih sliv
Priprava: Zmešajte vse sestavine skupaj, dajte jih v kozarec za 
vlaganje in ga shranite v hladilniku.

Odmerjanje: Zaužijte 1 do 2 žlici pred spanjem in popijte še 
300 ml tekočine. 

OPOZORILO: Čez dan nujno spijte vsaj 1.500 ml tekočine. Ni 
primerno za bolnike s stenozo.
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Stenoza in prehrana

Pogost zaplet pri bolnikih s crohnovo boleznijo je razvoj stenoze 
(zožitve) na črevesju. Najpogosteje nastane na koncu tankega 
črevesa in pogosto je treba kirurško odstraniti njegove dele. Iz-
bor prehrane je odvisen od tega, kako huda je zožitev. Če stenoza 
ovira prehod črevesne vsebine, priporočajo prehrano z majhno 
vsebnostjo netopnih vlaknin. S tovrstno prehrano preprečimo 
zaporo črevesja, ki bi jo lahko povzročila določena hrana. 
Bolniki s stenozo morajo paziti, da ne uživajo hrane, v kateri je 
veliko vlaknin, in sicer: svežega sadja (izjema so zrele banane),

• ananasovega, slivovega in ribezovega kompota,
• suhega sadja,
• sveže zelenjave,
• kuhanih stročnic, zelja, ohrovta, brstičnega ohrovta, 

česna, čebule, gob, pora in belušev,
• polnozrnatih izdelkov (kruha, testenin, neoluščenega riža, 

ajdove moke in žgancev, mislija …),
• oreščkov,
• semen,
• mastne hrane in
• prehranskih dodatkov z vlakninami.

Ključno pa je, da bolniki popijejo vsaj 1.500 do 2.000 ml te-
kočine dnevno.

Fistule in prehrana

Fistula je nenormalna zveza, navadno v obliki kanala, med 
dvema organoma ali iz globine tkiva do površine (kože, slu-
znice) oziroma rane, ki je nastala s patološkim procesom 
(npr. z gnojenjem), operacijo ali zaradi motnje v razvoju. Fi-
stule iz črevesja do kože ali rane imenujemo enterokutane in 
so lahko spontane ali kirurške. Lahko pa se pojavi tudi fistula 
med dvema deloma črevesja. 
Fistule delimo tudi glede na to, kako velik je iztok:

• fistula z majhnim iztokom (manj kot 200 ml/dan)
• fistula s srednjim iztokom (200 do 500 ml/dan)
• fistula z velikim iztokom (več kot 500 ml/dan)

Najbolj problematične so fistule na tankem črevesju z velikim 
iztokom. Pri teh bolnikih lahko pride do dehidracije, sepse, 
hude izgube hranil skozi fistulo ter posledično podhranjenosti. 
Bolniki se znajdejo v zelo ranljivem položaju in prehranska pod-
pora dokazano izboljša potek zdravljenja in zmanjša smrtnost. 
Pri fistulah z majhnim iztokom je ključno, da telo dobi dovolj 
energije 30 – 35 kcal na kilogram telesne teže in 1,5 grama 
beljakovin na kilogram telesne teže. Pri fistulah z velikim iz-
tokom so potrebe po energiji večje, od 40 do 45 kcal na kilo-
gram telesne teže na dan, potrebe po beljakovinah pa 2 do 
2,5 grama na kilogram telesne teže na dan. 
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Običajno morajo bolnika s fistulami z velikim iztokom ho-
spitalizirati in mu zagotoviti parenteralno prehrano. Vedno 
pa skušamo uporabiti črevo, če deluje. Na začetku začne-
mo s parenteralno prehrano. Tako črevo počiva in iztok se 
zmanjša, pozdravimo sepso in bolnika stabiliziramo. Nato pa 
poskusimo s postopnim in previdnim dovajanjem enteralne 
hrane. Formulo enteralnega pripravka sproti prilagajamo. 
Omejiti pa je treba tudi vnos neslane tekočine na manj kot 
500 ml. Priporočajo, da bolnik popije dnevno vsaj 1.000 ml 
oralne rehidracijske raztopine. Lahko ga hranijo skozi usta ali 
pa po sondi v tanko črevo ali želodec. Ko hranjenje v črevo ni 
mogoče, dobiva bolnik hrano intravenozno.    
Če se fistula razvije med dvema deloma črevesja, je potrebna 
dolgotrajna parenteralna prehrana in zdravljenje z zdravili, 
običajno pa je treba odstraniti del črevesja, kjer je fistula. 

Alergija in intoleranca 
(preobčutljivost) na hrano

Alergija na hrano ni razlog za nastanek KVČB. Nekateri ljudje 
s KVČB so lahko tudi alergični na hrano, ni pa nujno. Najbolj 
pogosta živila, ki povzročajo alergijsko reakcijo, so mleko, jaj-
ca, arašidi, oreščki (orehi, mandlji, indijski oreščki, pistacije), 
pšenica, soja, ribe in lupinarji. Pomembno je, da poznamo 
razliko med dejansko alergijo na hrano in preobčutljivostjo 
nanjo. Alergija na hrano je povezana z odzivom imunskega 
sistema in lahko povzroči hudo in celo življenjsko ogrožajočo 
reakcijo. Intoleranca (preobčutljivost) na hrano pa običajno 
povzroča prebavne težave. Večina ljudi je preobčutljiva na 
živila, pri manjšini pa gre za prave alergije, ki pa morajo biti 
dokazane z ustreznimi preiskavami. 



76

Nosečnica s KVČB in 
prehrana

Uravnotežena prehrana je pomembna že zaradi zdravljenja 
KVČB, pri nosečnicah pa je ustrezna prehrana še toliko po-
membnejša, saj mora biti zagotovljen zadosten vnos hranil za 
nemoteno rast in razvoj otroka. Prehrana je odvisna od tega, 
v kateri fazi je bolezen, zato prehrano ustrezno prilagodimo 
(glej zgornja poglavja). 

”Sem noseča, jem, kar hočem, saj jem za dva”.

Nosečnice do drugega trimesečje ne potrebujejo dodatnih 
kalorij, potem pa se potrebe povečajo za 200 do 300 kcal. Ta 
dodatni vnos kalorij pa naj ne bi bil na račun piškotov, slado-
leda, bombonov, mufinov, čipsa, smokijev in podobnih živil. 
Za rast in razvoj otroka so potrebna kakovostna hranila, pred-
vsem beljakovine, ki jih telo porablja za gradnjo novih tkiv. 
Kakovostne beljakovine dobimo iz mesa, mleka, rib, mlečnih 
izdelkov in jajc ter seveda stročnic in oreščkov (če jih prena-
šate). Pomembno pa je, da so vsa živila dobro toplotno obde-
lana, da se izognemo okužbam. 

‘’Spremljati moram telesno težo’’.

Bolnice s KVČB so že ob zanositvi pogosto podhranjene, zato 
je še toliko bolj pomembno, da pridobivajo telesno težo. Če 

ne pridobivate telesne teže, se posvetujte z ginekologom in 
gastroenterologom. Med nosečnostjo lahko poskusite tudi 
oralnimi prehranskimi dodatki.   

Prehranski dodatki in nosečnost
Svetujejo, da nosečnice zaužijejo 400 mikrogramov folne ki-
sline na dan, saj lahko njeno pomanjkanje med nosečnostjo 
povzroči pri otroku okvaro nevralne cevi. Če pa je bolnica na 
terapiji s sulfasalazinom, ki dokazano zmanjšuje raven folne 
kisline v krvi, mora zaužiti 2 miligrama na dan. 

‘’Tako sem utrujena’’

Ohranjanje telesne dejavnosti je za bolnico (predvsem za no-
sečnico) s KVČB ključno. S telesno dejavnostjo pa kljub temu 
ne velja pretiravati. Posvetujete se z zdravnikom, ginekolo-
gom ali specializiranim strokovnjakom z znanjem s področja 
vadbe nosečnic, katera vadba je za vas najprimernejša.
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Pesti me slabost

Slabost in siljenje na bruhanje sta prehranski težavi, zaradi kate-
rih bolniki ne zaužijejo dovolj hrane in potrebnih hranilnih snovi. 
Kako si pomagamo?

• Jejte majhne količine hrane in jejte zelo počasi.
• Pijte po požirkih čez ves dan; lahko tudi s slamico, če vam 

ustreza.
• Med obrokom pijte čim manj, saj lahko zaužita tekočina 

povzroči občutek sitosti in napihnjenosti.
• Če je le mogoče, naj hrano pripravi nekdo drug, saj lahko 

kuhanje povzroča slabost in bruhanje. 
• Vedno jejte v dobro prezračenem prostoru. 
• Zaužijte obrok, preden občutite lakoto, saj stopnjuje 

občutek slabosti.
• Pred jedjo si vedno osvežite usta z vodo z raztopljeno 

jedilno sodo bikarbono.  
• Ob slabosti vam bo morda bolj teknila hladna hrana 

(sendviči, solate, sir, sadje, hladni napitki), saj sta njen 
okus in vonj manj izrazita. 

• Odpovejte se mastni, ocvrti in težko prebavljivi hrani, in 
seveda sladkarijam. 

• Mogoče vam bo dobro dela tudi nekoliko bolj slana hrana, na 
primer krekerji s sirom, posneta goveja juha, slane palčke. 

• Pomembno je, da vas oblačila okrog trebuha ne utesnjujejo. 

Bruham

Po slabosti se lahko pojavi tudi bruhanje.
Kako si pomagamo?

• Dokler se bruhanje ne umiri, ne zaužijte in ne pijte ničesar.
• Ko se umiri, zaužijte manjšo količino tekočine, na primer 

vodo ali posneto juho.
• Če lahko ohranite v sebi zaužito tekočino, začnite s tekočo 

ali lahko prebavljivo hrano.
• Hrana naj bo manj slana, sladka ali kisla ter brez ostrih 

začimb. 
• Dnevno zaužijte dovolj tekočine - vsaj 1,5 litra. Če 

bruhate, morate nadomestiti tudi izgubljeno tekočino in 
elektrolite, ki ste jih izgubili z bruhanjem.
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Utrujenost

Bolniki pogosto opisujejo, da nimajo volje in motivacije za 
opravljanje običajnih opravil, da so utrujeni in brez energije. 
Kronična utrujenost v primerjavi z akutno, ki jo običajno ob-
čutite po vsakdanjih dejavnostih, po počitku ne mine. Kaj pa, 
če vam utrujenost jemlje voljo do nakupovanja in priprave 
hrane?

• Prosite za pomoč sorodnike, prijatelje ali sosede. 
• Hrano lahko naročite tudi po telefonu. 
• Kot premostitev ali nadomestilo obroka lahko zaužijete 

različne, farmacevtsko pripravljene, energijske in belja-
kovinske prehranske dodatke. Dobite jih v obliki prahu, že 
pripravljenih napitkov, gela ali ploščic. 

• Hrano si pripravite vnaprej v dneh, ko ne boste čutili utru-
jenosti, in jo zamrznite.

• Doma imejte zdrave prigrizke, kot so suho sadje, sir, pol-
nozrnati manj mastni krekerji, puding, jogurt, prepečenec, 
grisini ...

• Pojdite na sprehod, saj pri kronični utrujenosti pomaga 
telesna dejavnost.

Družabni dogodki in 
prehrana

Veliko družabnih dejavnosti je povezanih z uživanjem hrane in 
pijače. Raziskave so pokazale, da je ena od velikih težav bolni-
kov s KVČB, da se bojijo jesti zunaj doma in da jim že sama mi-
sel na dogodek povzroči hud psihološki stres. Žal restavracije 
nimajo ”menija KVČB”, vendar poznamo tudi strategije, ki po-
magajo, da hranjenje na družabnih dogodkih ni tako stresno.

• Ne odidite od doma zelo lačni, saj bo sicer vaš izbor hrane na 
dogodku usmerjala neznanska lakota in želja, da bi hitro na-
polnili želodec. Pri tem pa zlahka izberete neustrezno hrano. 

• Ne bojte se v restavraciji prositi, naj vam pripravijo tako 
hrano, ki bo za vas primernejša.

• Če veste, v katero restavracijo greste, lahko že prej na 
spletu pogledate (ali vprašate po telefonu), kakšno hrano 
imajo in če so možne prilagoditve.

• Predvsem v samopostrežnih restavracijah si privoščite 
majhne porcije. ”Ne jejte z očmi, ampak z glavo.”

• Če katere jedi ne poznate, raje izberite tisto, za katero ve-
ste, da vam ne povzroča težav. Raje ne eksperimentirajte, 
da ne bo posledica uničen dan ali večer.

• Če greste na privatno zabavo, prinesite s seboj hrano, ki 
vam ne škodi. Morda sami pripravite jed za vso skupino.

• Ko pridete na družabni dogodek, vedno najprej vprašajte, 
kje so toaletni prostori.
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Kaj pa ”alternativna” 
prehrana?

»Alternativna prehrana« opisuje načine prehrane, ki ne te-
meljijo na znanstvenih dokazih, njihova nekritična uporaba 
pa lahko bolnikom resno škoduje in celo ogrozi njihovo življe-
nje. Ko imamo pred sabo bolnika, moramo prilagoditi vnos 
hrane njegovim presnovnim značilnostim skladno s strokov-
nimi načeli klinične prehrane. Ustrezna prehranska podpo-
ra je za bolnika nujen del njegovega zdravljenja in sodi na 
strokovno področje, ki ga imenujemo »klinična prehrana«. 
»Alternativna prehrana« (to so številne popularne oblike 
prehranjevanja, kot so makrobiotična dieta, vse oblike poste-
nja, diete brez ogljikovih hidratov, dieta candida, …) ne sodi 
v to področje. Iz klinične prakse in na podlagi znanj o telesni 
presnovi pri bolnikih s KVČB lahko trdim, da nekritična upora-
ba teh alternativnih načinov prehranjevanja bolnikom resno 
škoduje in ogroža življenje. Pri podhranjenem bolniku so ne-
želeni učinki zdravljenja in bolezni še izrazitejši, tveganje za 
zaplete med zdravljenjem se poveča, zmanjša se učinek zdra-
vljenja in poveča se tveganje za umrljivost. Skupna značilnost 
vseh »alternativnih diet« je po navadi majhen vnos energije, 
predvsem beljakovin, poleg tega imajo bolniki še prehranje-
valne težave, ki prav tako vplivajo na slabši vnos hrane in po-
večano izgubo hranil zaradi pogostih odvajanj blata. 
Naše tržišče nam nemalokrat postreže s številnimi oglasi za 
tako imenovano »super hrano«. To je marketinški pojem, ki 

promovira hrano, ki naj bi pozitivno učinkovala na zdravje. 
Žal pa gre v večini primerov le za željo po zaslužku brez znan-
stvenih dokazov, ki bi potrdili pozitiven učinek posamezne 
hrane na telo. Svetujemo, da ste do te »super hrane« zelo 
kritični. Predvsem pa bodite pozorni, če se zdravite z dolo-
čenimi zdravili, saj namreč ne vemo, kakšne so lahko kontra-
indikacije. 
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Telesna vadba in prehrana

Telesna dejavnost ima številne ugodne učinke na telo bolnika s 
KVČB. Za bolnika je najslabše, da se uleže v posteljo in opusti 
telesno dejavnost, saj s tem pospeši izgubo mišične mase. Zato 
je za večino bolnikov s KVČB redna telesna vadba) zelo kori-

stna ne glede na fazo bolezni. Pomembno je, da telesne dejav-
nosti nikoli ne izvajate na tešče in žejni. ob daljši telesni aktiv-
nosti ali bolj intenzivni telesni aktivnosti pa nujno, da bolnik 
ustrezno poskrbi za prehrano pred, med in po vadbi.
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Telesna vadba

Telesna dejavnost ima številne ugodne učinke na človeško 
telo. Najslabše za bolnika je, da se uleže v posteljo in popol-
noma opusti gibanje, saj s tem pospeši izgubo mišične mase. 
Zmanjševanje mišičnega tkiva in drugih beljakovinskih struk-
tur imenujemo sarkopenija. Ta proces neposredno prispeva k 
utrujenosti in izgubi telesne funkcionalnosti. Zato je za večino 
bolnikov s KVČB redna telesna vadba (poleg ustrezne prehra-
ne) zelo koristna ne glede na fazo bolezni. Najpomembnejši 
ugodni učinki telesne vadbe pri bolnikih s KVČB so vzdrževa-
nje in tudi povečanje fizičnih sposobnosti, preventiva pred 
izgubo mišične mase, samostojnost, boljše psihično počutje 
in boljša samopodoba.
S telesno dejavnostjo vplivamo predvsem delovanje srca in 
obtočil, mišično-skeletnega sistema in na številne presnovne 
poti v organizmu.  
Vadba je lahko:

• aerobna – izboljšamo vzdržljivost 
• vaje za moč – krepitev mišične moči 
• vaje za gibljivost 

Aerobna vadba omogoči izboljšanje funkcionalne sposob-
nosti obtočil, srca, mišic in presnovnih procesov. S tem pa 
izboljšamo vzdržljivost telesa in ugodno delujemo na imunski 

sistem. Primer takšne vadbe so hoja, nordijska hoja, tek, ko-
lesarjenje, plavanje, gorništvo, smučarski tek … 

Vadba za moč nam omogoča izboljšanje sposobnosti mišic in 
povečanje mišične mase. To so telovadne vaje, vaje v fitnesu, 
dvigovanje in nošenje bremena, počepi, sklece, trebušnjaki …

Vaje za gibljivost omogočajo raztezanje in krčenje mišic, kre-
pijo ravnovesje in usklajenost gibov in izboljšajo učinke vad-
be za vzdržljivost in moč (raztezne vaje, joga …).

navodila za vadbo

• Vsako vadbo začnite z ogrevanjem (razgibalne vaje za celo 
telo, lahkoten tek ali hitra hoja).

• Za vztrajnostno vadbo izberite športne dejavnosti, ki vam 
najbolj ustrezajo.

• 2 do 3 krat na teden dodajte v vadbo še vaje za moč.
• Vadbo končajte z razteznimi vajami.

Kako začnemo z vadbo?
Z vadbo začnite počasi in zmerno (15 minut) in trajanje po-
stopoma podaljšujte. Če je napor prevelik, razdelite 15 minut 
na 3 krat po 5 minut. Nato vadbo postopoma podaljšujte, da 
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dosežete 3 x tedensko po 20 do 30 minut. Za kronične bolni-
ke svetujemo 20 do 60 minut vadbe 3 do 5 na teden. 

Kdaj ne smemo vaditi?

• Če ste zelo slabokrvni.
• Če vrednost krvnih elektrolitov ni normalna (huda driska 

in bruhanje). 
• Če imate bolečine, težave z dihanjem ali resne težave 

zaradi bolezni srca ali ožilja.
• Če ste v dvomu, se pred začetkom telesne vadbe posvetu-

jete s svojim zdravnikom.

Kaj pa, če smo preutrujeni za vadbo? 
Če nimate resnih zdravstvenih težav, je telesna dejavnost naj-
učinkovitejše sredstvo za zmanjševanje utrujenosti.

Nimamo časa? 
Vadite lahko doma, na vrtu, na poti v službo … Kako?

Doma

• Začnimo dan z 10-minutno telesno dejavnostjo, ki jo lahko 
izvajamo v stanovanju ali v naravi. 

• Parkirajmo avto 10 minut od trgovine. Če je le mogoče, pa 
ga pustimo doma in se v trgovino odpravimo peš. 

• Zaplešimo ob svoji najljubši glasbi 
• Starši, igrajte se skupaj z otroki.
• Domača opravila in delo okoli hiše in na vrtu so primerna 

oblika telesne dejavnosti.
• Preverimo, koliko poti za hojo, tek in kolesarjenje lahko 

najdemo v bližini doma. 
• Naredimo družinsko zavezo, da bomo vsako sezono posku-

sili novo telesno dejavnost.
• S prijatelji ali sosedi se dogovorimo za skupne sprehode 

vsak dan ob isti uri. 
• Uredimo vrt, obrežimo sadno drevje ali živo mejo, pokosi-

mo in pograbimo travo …

Na poti

• V službo ali v šolo se odpravimo peš ali s kolesom. 
• Če se v službo ali v šolo vozimo z avtobusom, izstopimo 

kakšno postajo prej in del poti prehodimo. 
• Če se v službo vozimo z avtomobilom, parkirajmo tako, da 

bomo do službe hodili vsaj 10 minut. 
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V službi

• Uporabimo raje stopnice kot dvigalo.
• Odmor za kavo spremenimo v odmor za hojo. 
• Če je naše delo sedeče ali pa takšno, da od nas zahteva 

»prisilno držo«, poskusimo vsake pol ure, ali vsaj vsako 
uro, narediti kratek odmor in se razgibajmo. 

Prehrana pri telesni vadbi

Prvo pravilo prehrane pri telesni vadbi je: “Nikoli ne začnite 
telesne vadbe tešči ali žejni.” S hrano vnesemo v telo tako 
potrebno energijo za uspešno izvajanje vadbe kot gradnike za 
regeneracijo tkiv že med vadbo in seveda po njej. Pozornost 
naj bo usmerjena na ohranjanje mišične mase in zagotavlja-
nje obnove glikogena (rezervne zaloge sladkorja) v mišicah, 
ki se med telesno vadbo porablja. Če telo pred in med vadbo 
stradamo, ne bomo uspešno vadili, po vadbi pa se ne bomo 
uspešno regenerirali.

Z ustrezno prehrano pred, med in po telesni dejavnosti lahko

• optimalno izkoristimo trening,
• pospešimo regeneracijo med treningi, 
• vzdržujemo zdravje, 
• zmanjšamo možnost za poškodbe,
• vzdržujemo ustrezno telesno sestavo (mišično maso), 
• zaupamo v lastno sposobnost in telesno pripravljenost,
• napredujemo kondicijsko in izboljšujemo moč.

Kaj se zgodi, če preveč treniramo in premalo jemo?

• Pojavi se zgodnja utrujenost.
• Rezultati so slabši in ni napredka v kondiciji in moči.
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• Tveganje za poškodbe je večje
• Imunski sistem slabi. 
• Otroci zaostajajo v rasti. 
• Zdravje kosti je slabo
• Pojavijo se motnje menstrualnega cikla.
• Motena je termoregulacija.

Prehrana pred telesno vadbo
Telo za vadbo potrebuje gorivo, torej hrano. Dve do štiri ure 
pred vadbo zaužijte lahek obrok, bogat z ogljikovimi hidrati. 
Obrok pred vadbo naj vsebuje manjšo količino beljakovin in 
maščobe. Težave se pojavijo predvsem pri zaužitju mastnih 
obrokov, saj ostanejo dlje časa v želodcu in lahko med vadbo 
povzročijo slabost in spahovanje, lahko celo sprožijo bruhanje.   

Primeri za obrok 2 do 4 ure pred vadbo:

• testenine s paradižnikovo omako
• kosmiči s posnetim mlekom
• palačinke z marmelado in posnetim jogurtom
• banana s posnetim jogurtom in žlico medu
• kruh z medom
• kruh z marmelado
• sadni smuti

Če vadba traja dlje kot eno uro in če je njena intenzivnost 
večja, svetujemo, da v uri pred vadbo zaužijete manjši prigri-
zek z veliko ogljikovimi hidrati. Prigrizek naj vsebuje vsaj gram 
ogljikovih hidratov na kilogram telesne mase.

Primeri za obrok 1 uro pred vadbo:

• žitna ploščica
• kos sadja
• piškoti
• športni gel
• športni napitek

Hidracija pred vadbo
Pomembno je, da začnete vadbo primerno hidrirani. Vsaj pol 
ure pred vadbo popijte 300 do 400 ml tekočine. Najboljši iz-
bor so športne pijače, ki poleg različnih vrst sladkorja vsebu-
jejo tudi nekaj elektrolitov.

Prehrana med telesno vadbo
Če telesna vadba traja več kot eno uro ali če je zelo inten-
zivna, je priporočljivo tudi med njo zaužiti manjšo količino 
hrane, ki vsebuje veliko ogljikovih hidratov, saj je treba nado-
meščati porabo glikogena. Svetujemo, da med telesno vadbo 
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zaužijete vsaj 50 gramov ogljikovih hidratov na uro. Če je vad-
ba krajša, vmesni obrok ni potreben. 

Primeri za obrok med vadbo, ki vsebuje 50 gramov ogljiko-
vih hidratov

• 800 do 1.000 ml športnega napitka
• 500 ml 100-odstotnega sadnega soka
• športni gel
• 2 banani
• žitna ploščica
• 100 g kruha z žlico medu
• 100 g kruha z žlico marmalade

Hidracija med vadbo
Tekočino pijte tudi med vadbo, saj boste tako sproti nadome-
ščali njeno izgubo. Če vadba ni zelo intenzivna, traja manj kot 
eno uro in se med njo ne spotite, zadošča za hidracijo nava-
dna voda. Če je vadba intenzivnejša in traja dlje kot eno uro 
ter se med njo močno spotite, svetujemo, da vsako uro zau-
žijete vsaj 500 ml športnega napitka, bogatega z ogljikovimi 
hidrati in natrijem. Količino tekočine porazdelite skozi vadbo 
in pijte vsakih 15 - 20 minut. S športnim napitkom boste telo 
oskrbeli z energijo in soljo, ki jo izgubljate s potenjem.

Prehrana po telesni vadbi
Po vadbi moramo poskrbeti za regeneracijo telesa, obnoviti 
moramo zaloge glikogena in regenerirati mišice, nadomestiti 
moramo izgube vode in soli. V uri po telesni vadbi zaužijte 
obrok, sestavljen iz beljakovin in ogljikovih hidratov. Obrok 
naj vsebuje vsaj gram ogljikovih hidratov na kilogram telesne 
mase in 10 do 20 gramov beljakovin. V dveh urah po vadbi pa 
že začnete z uravnoteženim običajmim obrokom. 

Primeri za obrok po vadbi

• 500 ml čokoladnega mleka
• 200 ml sadnega jogurta
• kosmiči z mlekom
• kruh z lahkim sirom in pusto salamo
• mlečni šejk s sadjem
• športni napitki, bogati z beljakovinami in ogljikovimi hidrati 

Hidracija po vadbi
Kaj vemo in kaj lahko priporočamo na podlagi znanstvenih 
raziskav? 

• Rehidracijo po naporu lahko dosežemo le, če popijemo več 
tekočine, kot smo jo izgubili med naporom. 
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• Nadomestitev izgube natrija (soli) je nujna za tekočinsko 
rehidracijo. 

• Športni napitki naj imajo 6 do 8-odstotno vsebnost oglji-
kovih hidratov in elektrolitov (57 do 60 mmol/L Na, 10 do 
20 mmol/L K). 

• Tekočina ne sme biti prehladna.

Kaj ni učinkovito? 
Čista voda ni učinkovita rehidracijska tekočina, če istočasno 
ne zaužijemo s hrano tudi soli. 

Preden se odločite za kakršenkoli dodatek (žitno ploščico, 
športni napitek, gel …), ga vedno najprej poskusite zaužiti 
doma, kjer je stranišče blizu. Nekateri dodatki so običajno 
energijsko zelo gosti, zato lahko povzročijo krče, napenjanje 
ali drisko. 
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Primeri jedilnikov
Za lažnjo sestavo dnevnega vnosa hrane smo pripravili nekaj 
primerov jedilnikov. To so le primeri, da si lažje predstavljate 
kako nareite sestavljen obrok. 1. 2. in 4. so jedilniki z manjšo 

vsebnostjo netoplih vlaknin. Medtem ko 3. jednilik, vsebuje več 
netoplih vlaknin. 
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1. jedilnik 2. jedilnik

zajtrk
  10 g     lahkega sirnega namaza
100 g     belega kruha
  50 g     piščančjih prsi v ovitku
200 ml  čaja z žličko medu

250 ml  bele žitne kave z žličko sladkorja
100 g     belega kruha
  10 g     masla
  15 g     marmelade

dop. malica 150 g     banan
150 g     jogurta

180 g     jogurta
150 g     banan

kosilo

250 ml  goveje juhe z ribano kašo
120 g     dušenega piščančjega mesa
150 g     pire krompirja
100 g     rdeče pese v solati
200 ml   jabolčnega kompota

250 ml  piščančje juhe z rezanci
120 g     puranjega zrezka na žaru
150 g     belega kuhanega riža
100 g     korenčka
200 ml  jabolčnega kompota

pop. malica
100 g     belega kruha
  30 g     mladega sira
200 ml  čaja z žličko medu

  60 g     žemljica
  10 g     masla
    1        mehko kuhano jajce

večerja
150 g     palačink
  30 g     skute
žlička     sladkorja

150 g    carskega praženca
žlička    sladkorja

povečerek 200 ml  kakava
  40 g     navadnih piškotov

100 g     belega kruha
  73 g     tuna iz konzerve
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3. jedilnik * 4. jedilnik

zajtrk
200 ml   jogurta
  60 g     ovsenih kosmičev
150 g     banan
200 ml  pomarančnega soka

250 ml  mlečnega riža
1 žlica    kakava

dop. malica   60 g     žemljica graham 
  30 g     piščančjih prsi v ovitku

  60 g     bela žemljica
    1        mehko kuhano jajce

kosilo

250 ml  zelenjavne juhe
120 g     puranjega zrezka na žaru
150 g     riži bižija
100 g     zelene solate
  15 g     olivnega olja
    1         trdo kuhano jajce

250 ml  zelenjavne juhe
250 g     rižote s piščančjim mesom
100 g     rdeče pese

pop. malica     1         jabolko
   80 g     jogurta
150 g     banan
1 žlica    medu

večerja 250 ml  telečje obare
  60 g     belega kruha

100 g     lososa
150 g     kuhanega belega riža 
  50 g     korenčka

povečerek   60 g     žemljica
  30 g     kuhanega pršuta

100 g     belega kruha
     1        trikotni sirček

* Če je vaša telesna teža premajhna, svetujemo, da v prehranski režim vključite še 2 do 3 oralne prehranske dodatke. 
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Sklepne misli

 

Kot ste lahko prebrali, prehrana nista samo kruh in mleko. Če želimo razumeti prehrano bolnika s KVČB, moramo poznati, kaj se v 
telesu dogaja med boleznijo, kako je s presnovo in kako lahko z ustreznim izborom hrane in prehranskih dodatkov izboljšamo bol-
nikov prehranski status. Še enkrat poudarjam, da univerzalnih diet ni. najpomembnejše je, da poslušate sebe in izločite iz prehrane 
živila, ki poslabšajo simptome (napenjanje, slabost, krči, driska). Vsaka prehranska podpora se mora začeti takoj, ko je diagnoza 
KVČB nesporna in mora trajati med celotnim zdravljenjem, dokler ni več tveganja za razvoj podhranjenosti. ne pozabite na redno 
telesno dejavnost, ki jo prilagodite trenutnim sposobnostim. Pomembno pa je tudi, da sprejmete bolezen, se sprijaznite, da boste 
morali živeti z njo in da pozitivno razmišljate.

Upam, da vam bo knjižica pomagala pri boju z boleznijo, da vam bo uspelo pridobiti kak kilogram oziroma da boste vsaj ohranili 
telesno težo in mišice ter si tako zagotovili kakovostnejše življenje. 

Pa dober tek za boljšo kakovost življenja.   
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O avtorici

 

S crohnovo boleznijo sem se srečala pri šestih letih, vendar ne kot bolnica, takrat je namreč za to boleznijo zbolela moja mama. 
Spomnim se, ko sem hodila k njej v bolnišnico in kako sva ji z očetom vsakič prinesla vrečko z domačo hrano, saj sta se ji kolitis-
-dieta (riževa sluz, prepečenec in ruski čaj) in kasneje kuhana zelenjava (korenček, cvetača, rdeča pesa) že pošteno zamerili. najraje 
je imela domač jabolčni kompot. Ko je prišla iz bolnišnice, je bila videti kot človek, ki je ravno pobegnil iz taborišča. Več mesecev je 
trajalo, da je začela počasi pridobivati telesno težo. Spomnim pa se tudi, da smo doma spremenili prehrano oziroma, da mami ni 
jedla vsega, kar smo mi. na začetku se je več let strogo držala diete in uživala le kuhano sadje in zelenjavo, dušeno meso, manj ma-
stno in manj sladko hrano, nič mleka in mlečnih izdelkov, nobenih semen in oreščkov. nato je začela postopoma v prehrano dodajati 
nova živila in preizkušala, katera ji povzročajo težave in katera ne. Tako je našla svojstven način prehranjevanja, s katerim ohranja 
stabilno telesno težo in tudi njena bolezen miruje.
Po končanem študiju živilske tehnologije sem se zaposlila v enoti za klinično prehrano na onkološkem inštitutu v ljubljani in se 
hkrati tesno povezala z Društvom za kronično vnetno črevesno bolezen, kjer članom predavam o prehrani. Dobro se zavedam, kako 
pomembna je prehrana za bolnika s kronično vnetno črevesno boleznijo (v nadaljevanju KVČB), zato sem se odločila, da napišem 
tole knjigo v upanju, da bo bolnikom v veliko pomoč. Danes namreč pri brskanju po spletu nemalokrat naletimo na ”čudežno hrano” 
in na alternativne vrste prehrane, ki obljubljajo ozdravitev te bolezni. Zavedamo se, da univerzalnih diet ni in da moramo prehrano 
vedno prilagoditi sebi. Dobro pa tudi vemo, da lahko z nepravilnim izborom hrane poslabšamo simptome bolezni in s tem povečamo 
možnost za razvoj podhranjenosti. V knjigi boste lahko spoznali, na kaj mora biti pozoren bolnik s KVČB, da ohrani telesno težo, 
mišično maso in kakovost življenja, saj se lahko tako bistveno lažje bori z boleznijo.
Temeljni vir, iz katerega sem črpala informacije, so smernice eSPen (evropsko združenje za klinično prehrano in metabolizem) in 
aSPen (ameriško združenje za parenteralno in enteralno prehrano) za obravnavo bolnikov s KVČB. Poleg tega sem pri pisanju 
upoštevala številne strokovne članke in primere iz prakse. reference v knjižici niso navedene, so pa na voljo pri meni.

Knjigo posvečam mami lidiji Peklaj in vsem bolnikom, ki se srčno borijo s kronično vnetno črevesno boleznijo.   






