
Ka- pa zdaj?Pred mesecem dni
sem bila na sistematič-

nem pregledu in so mi ugoto-
vili zelo nizko raven vitamina D

(40 nmol/l). To me je res presene-
tilo, ker sem bila julija 14 dni na morju in sem dobila tudi

nekaj barve, zato sem pričakovala, da se bo ta »zaloqa« dalj
časa obdržala. Zdravnica mi je svetovala, naj začnem redno

jemati prehranska dopolnila in živila, obogatena z vitaminom• D. Tako sem začela uživati obogateno mleko, kosmiče, marga-· Z~~~rine ... dejansko sem v trgovini pobrala vse z dodatkom vitami- pred vra-
~ na D. Včeraj so mi znova vzeli kri in ugotovili, da se stanie ni ii- ti. Dnevi se. -

e boljšalo. Se vedno je vitamin D pod spodnjo mejo, (42nmol/l). krajšajo in sonce vse
e. Zdaj pa sem v dilemi, kako naj se tega lotim. Ali moram res bolj spominja na ne-

• začeti uživati vitamin D v obliki prehranskih dopolnil?: onsko luč. Moč sonč-
• c nih žarkov peša, zato
•• Koliko ga moram zaužiti? Gaje mogoče dobiti \NcE,.y je tudi proizvodnja vita-

•• na kakšen bolj naraven način? ln kako naj ~o ~ 0U' mina D, ki nastaja pod
• •• vem, da bo res po tem kaj bolje? ~ ~ vplivom UV-žarkov, že

• • e • Klara S. iz Celja ~ • o~ končana. Dobra no-
• • •• vica v vaši zgodbi je

•• .e d k• • e • • to, a vsaj veste, a-
kšno zalogo imate tre-

nutno. Večina populacije
ima podobne težave, le da se

jih ne zavedajo, in bo zato zima
za mnoge polna težav, katerim bi
se lahko ob boljŠi zalogi vitamina

••••

Skupaj za zdravje
človeka in narave

(
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D izognili. Revija European Jour-
nal of Clinical Nutrition je objavi-
la nemško študijo, opravljeno na
4000 osebah različnih starosti.
Študijo je izvedel Nemški inštitut
Roberta Kocha po naročilu mini-
strstva za zdravje .

V povprečju so pomanjkanje
odkrili pri skoraj 60 odstotkih
pregledanih. Pri ženskah, starej-
ših od 65 let, pa je bilo pomanj-
kanje v povprečju 75-odstotno.
V ZDA so ugotovili, da vitamina D
primanjkuje že 75 odstotkom no-
sečnic in posledično tudi 81 od-
stotkom novorojenčkov takšnih
mamic. Poznavalci pravijo, da je
stanje pri nas primerljivo.

Pomanjkanje vitamina D je ena

Prihajajočasi, ko bomo potrebovališe več preverjenihnaravnihrešitev,zato smo se odločili rubriko Naravnoin enostavnorazširititer jo narediti
še bolj konkretno in uporabno. Našidolgoletni avtorici SanjiLončar bodo v prihodnjepri pripravivsebin pomagalitudi drugi strokovnisodelavci
projektaSkupajza zdravječloveka in narave- vse z željo,da bodo predstavljeniznanjain rešitveše bolj zanesljivopomagalivsem,ki jih
potrebujete.Številniste nam sporočali, kako dragocenečlanke iz te rubrikeže shranjujete.Zdaj bo še več razlogovza to!
Svoja vprašanja lahko še naprej pošiljate na zarja@media24.si.



čenje na snegu, ki deluje podob-
no in pomnogoteri UV-sevanje.

Da se varno prebijete skozi
dolgo zimo, ki se še ni niti zače-
la, bo treba poseči tudi po pre-
hranskih dopolnilih. Živila, obo-
gatena z vitaminom D, v večini
primerov vsebujejo sintezno pri-
dobljeno obliko D2, ki ima v tele-
su slab izkoristek. Obstajajo štu-
dije, ki dokazujejo, da sintezno
pridobljeni D2 lahko zavre pravil-
no delovanje naravnega vitami-
na D3 (kar se je verjetno zgodilo

prepoznamo, je prav to, da je
'vpet v tako veliko različnih pro-
cesov v telesu. Če čutite izčrpa-
nost in splošno utrujenost, mišič-
ne krče in šibkost, nihanje razpo-
loženja in razdražljivost, bolečine
v sklepih in mišicah ter opažate,
da ob enaki prehrani pridobivate
težo, je eden izmed možnih vzro-
kov tudi pomanjkanje vitamina D.

izmed civilizacijskih tihih pande-
mij. Življenje v zaprtih prostorih
in vse večji strah pred soncem
ustvarjata »ljudi iz rastlinjaka«,
ki postajajo vse bolj neodporni
proti številnim zdravstvenim te-
žavam.

dnji meseci zime in zgodnja po-
mlad pobirajo veliko davka tudi v
obliki nepotrebnih zlomov.

MaNJ VITaMINa D - več
VIroZ!

Vpliv vitamina D na imunski sis-
tem je že precej dobro raziskan.
Če ga ni dovolj, bo to vplivalo
predvsem na tako imenovane T-
-celice pomagalke, ki bodo zato
slabše opravljale svoje naloge v
imunskem sistemu.

Že pred časom so vedeli, da
sonce pomaga zdraviti pljuč-

VITaMIN D - več KOT
VITaMIN

Kaj MOraTe vsoen o
TeSTiraNJU?

Zmedeni? Tudi znanstveniki so
vse bolj zmedeni, ko odkrivajo po-
sebnosti, povezane z vitaminom
D. Vitamini so po definiciji snovi,
ki jih sami ne moremo ustvariti,
pri vitaminu D pa ravno to ne ve-
lja, ker bi najve- ..--------;r-..,.-.----.,
čja proizvodnja
morala potekati
v našem tele-
su, in sicer ob '
pomoči sončnih
žarkov.

Druga poseb-
nost vitamina D
je njegova zelo
splošna vloga v
telesu. Znanstve-
niki ugotavljajo,
da je vitamin D
izjemno komple-
ksen in po svojem
delovanju bolj po-
doben hormonom
kakor drugim vita-
minom.

Zagotovo gre za eno izmed
najpomembnejših snovi v telesu,
saj vpliva na delovanje vsaj 2000
genov.

Zanimivo novo spoznanje, ki
potrjuje njegovo pomembnost,
je, da vitamin D lahko ustvarja
vsaka celica in ne le koža, jetra
in ledvica, kot se je dolgo verjelo.

Ker je vitamin D vpleten v ži-
vljenje tako rekoč vsake celice,
se tudi njegovo pomanjkanje po-
kaže v celi vrsti navidezno nepo-
vezanih težav.

Testiranje ravni vitamina D opra-
vljajo v številnih laboratorijih, lah-

v vašem primeru, ko ste uživali
veliko takšnih živil z dodatkom
sinteznega vitamina D). Nekate-
ri znanstveniki celo svarijo, da
sintezne oblike vitamina D lahko
telo bolj obremenijo, kot mu po-
magajo. Aktivna oblika vitamina
D se imenuje D3.

Bodite pozorni, da uživate na-
ravne oblike prehranskega do-
polnila, in vedno raje izberite
obliko vitamina D3 (holekalcife-
rol). Naravne oblike pridobivajo
iz olja jeter polenovke ali iz liša-
jev. Ker se vitamin D pridobiva
tudi umetno (večina pripravkov
je pridobljena na ta način), pa-
zljivo berite spremno besedilo.
Ne glede na to, ali gre za kaplji-
ce, raztopine, pršilke, kapsule ali
olje, preverite, kakšen vitamin D
vsebujejo. ,

Če je napisano le vitamin D,
verjetno gre za sintezno prido-
bljenega, zato raje posegajte po
prehranskih dopolnilih, na kate-
rih je jasno navedeno, da vsebu-
jejo obliko D3 in kako so prido-
bljeni.

ko pa se nanj odpravimo tudi sa-
moplačniško. Vi že veste, s ka-
kšno »zaloqo« začenjate zimsko
obdobje, večini ljudi bi se zelo
obrestovalo, če bi vedeli, ali je
treba »zaloge napolniti«, preden
se začnejo težave, ki jih povzro-
ča primanjkljaj vitamina D.

Ker ima ta tema »50 odtenkov
sive« in se zanesljivost različnih
metod testiranja lahko razliku-
je tudi za 40 odstotkov, je dobro

.poznati detajle, ko se odločate,
kje in po kakšni metodi boste
izmerili svojo zalogo. Natančne
informacije boste našli v priroč-
niku »Resnice in zmote o son-
cu«, ki ga lahko tudi prelistate na
spletni strani shop.zazdravje.net
(naložba je manjša kot v eno ste-
kleničko vitamina D3 ali v testira-
nje in se vam bo zagotovo obre-
stovala).

ne bolezni, astmo, tuberkulozo,
respiratorne viruse ... Indijski
znanstveniki so dokazali, da z
dodajanjem vitamina D v visokih
odmerkih (10.0000enot) doseže-
jo 100-odstotno uspešnost pri
zdravljenju tuberkuloze.

MaNJ VITaMINa D - več
raKavIH ceue

Vitamin D velja za najpomemb-
nejši regulator aktivnosti imun-
skega sistema, saj modificira
več kot 4500 funkcij imunskega
sistema. Njegovo pomanjkanje
zato ustvarja kronične težave v
delovanju imunskega sistema, ki
se lahko pokažejo kot avtoimun-
ske, degenerativne ali kronične
bolezni: revmatoidni artritis, lu-
pus, luskavica, bolezni ščitnice,
diabetes, alergije, multipla skle-
roza in različne oblike raka.

S pomanjkanjem vitamina D
najbolj povezujejo rak na prsih,
črevesju, pljučih in prostati. Ka-
nadska organizacija za boj proti
raku je že pred desetimi leti vi-
tamin D uvrstila med pomembne
snovi za preprečevanje raka.

ZaKaj vaM Ga POZIMI
Ne SMe MaNJKaTI?

Zima nasploh zaradi manj gi-
banja pospešeno redči naše ko-
sti in šibi mišice. Če nimamo na
voljo dovolj vitamina D, bo tudi
izraba kalcija dobesedno zde-
setkana - telo bo lahko upora-
·bilo le od 10 do 15 odstotkov te
rudnine, kar pomeni, da se bodo
pri osebi, ki ima primanjkljaj vi-
tamina D, kisli presnovki nabira-
li od 7- do 10-krat hitreje kot pri
drugih, obnova kosti pa se bo za
enak faktor podaljšala.

Raziskovalci so ugotovili, da je
za naše podnebje značilno, da
starejši ljudje zaradi zimskega
pomanjkanja vitamina D utrpl-
jo približno štiri odstotke izgube
kostne mase čez zimo. Zato za-

KaKO DO VITaMINa D?
Najboljša surovina za lastno

»pridelavo« vitamina D so UV-
-žarki, vendar v času med apri-
lom in oktobrom, ko ima sonce
dovolj moči, da začne procese
v naši koži. Če se ne boste od-
pravili v oddaljene kraje, kjer bo
kmalu poletje, potem na pomoč
sončnih žarkov ne boste mogli
računati do pomladi. Izjema bo
še kakšen topel dan na obali,
kjer se sonce odbija od vode, kar
povečuje njegovo moč, ali son-

KOLIKOVITaMINa D
POTreBUJeMO? :,,:

o
Znanstveniki imajo o tem zelo ~

različna mnenja. Ne tako dolgo ffi
nazaj so veljale priporočene vre- ~
dnosti 200 lE na dan. Znanstveni i
odbor za hrano v EUje leta 2003 UJ

spremenil smernice in je od ta- ~
krat priporočen vnos 2000 lE

KaKO preVeriTI. all
UživaMO DOVOlJ
VITaMINa D

Eden glavnih krivcev, da po-
manjkanje vitamina D težko sami

.~
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Ste tudi vi med tistimi, ki se soncu pokažejo
le dobro namazani z zaščitnimi sredstvi? Koža

bo zaradi takšne zaščite mogoče zaščitena, vendar
bo tudi nastajanje vitamina O skoraj ničelno! Zašči-

tna sredstva s faktorjem 8 namreč lahko ustavijo pre-
tvorbo vitamina O tudi za 95 odstotkov, višji faktorji pa
nastajanje vitamina O skoraj popolnoma onemogoči-
jo. Za prihodnje leto je dobro pripraviti boljšo strate-
gijo in se soncu nastaviti čim pogosteje, vendar v

krajših odmerkih, s katerimi ne tvegamo opeklin,
zaužijemo pa dovolj UV-svetlobe za nastaja-

nje vitamina O. Z zaščitnimi sredstvi pa
se varujemo le pred »presežkorn«

sončnih žarkov.

Živila na žalost ne morejo zagotoviti celotnega pokritja dnevnih
potreb, vseeno pa z dobro prehrano zmanjšamo porabo zaloge.

Če želimo doseči 2000 lE aktivne oblike vitamina 03 le z vnosom živil,
potrebujemo:
• 1,5 jušne žlice olja jeter polenovke,
• ali 5 porcij kuhanega lososa ali postrvi,
• ali 6-8 konzerv sardin,
• ali 10 manjših konzerv tunine,
• ali 20 kozarcev mleka, obogatenega z vitaminom O,
• ali 50 jajčnih rumenjakov (eko) ali 100 rumenjakov iz konvencionalne

reje.

(kar je 50 mikrogramov) vitamina
O nadan.

Naturopati in številni zdravni-
ki, ki so prav z vitaminom O do-
segli zavidanja vredne rezultate
pri zdravljenju veliko bolezni, pa
menijo, da je to premalo, in pri-
poročajo od 3000 do 5000 enot
na dan.

Da bo zgodba bolj zapletena,
je treba vedeti, da to, kar zauži-
jemo, ni samodejno tudi kotlčlna,
ki jo imamo na VOljo. Odvisno je
od oblike vitamina O, ki jo uživa-
mo, od našega metabolizma in
tudi od potreb telesa. Zato je v
primeru, da uživamo prehranska
dopolnila, zelo pomembno, da
občasno (vsaj nekajkrat na leto)

preverimo količino aktivne oblike
vitamina O v krvnem serumu.

Tistim, ki so »shrambo« napol-
nili z vitaminom O, pridelanim s
pomočjo sonca, tega ni treba po-
četi, ker tam telo samo poskrbi,
da vitamina O ne bo preveč. Pri
vnosu prehranskih dopolnil pa
bi prevelik vnos lahko povzročil
enake težave kot pomanjkanje,
zato je treba pazljivo uravnavati
njegovo raven.

več VNosa aLI več
varČeVaNJa?

Pri denarju je večinoma lažje
prihraniti kot več zaslužiti, enako
velja tudi za vnos vitaminov. Če
vemo, kaj najbolj porablja vita-
min O, bo lažje ohraniti njegovo
normalno raven, brez potrebe po
ekstremnem vnosu.

veLIKO
SONČeNJa IN

preMalO vnaMINa D?

ti·Ker telo uporablja vitamin O
kot pomemben obrambni vita-
min za nemoteno delovanje je-
ter, se vam bo prijaznost do la-
stnih jeter vrnila tudi kot manjša
poraba tega vitamina. V praksi
to pomeni, da se bo treba upre-
ti novembrsko-decembrskim
skušnjavam, ki telo prepojijo z
vinom, težko hrano in večerni-
mi veselicami. Vse to je velika
obremenitev za jetra, ta pa po-

škodbe in zastoje kom-
penzirajo med drugim
tudi s hitrejšo porabo vi-
taminov in antioksidan-
tov, ki jih imamo na za-
logi.

Poleg alkohola in tež-
ke hrane je nespanje
zelo velika obremeni-
tev za jetra. Večina lju-
di se ne zaveda, da s
skrajšanim spancem
obremenimo jetra ena-
ko, kot če bi v krvi ime-
li en promil alkohola!
Nočno delo je za telo
enako nočnemu po-
pivanju! Zato je zelo
pomembno, da v zim-

skem času ravnate tako, kot so
ljudje v preteklosti - skrajšajte
delovni dan in podaljšajte nočni
počitek.

······.!.

POMOČNIKI Vn8MINa D
Ko se boste odpravili na vsa

prihajajoča martinovanja, po-
magajte jet rom z dobrimi na-
ravnimi antioksidanti in bodo ta
porabila manj vitamina o. Torej
dodajte rožmarin v vino in na
gos, spijte te dni več mleka s

kurkum o, pojejte več origa-
na, šetraja ... Če boste v

zimskem času uživa-
li kuhano vino, naj

bo to kakovostno
in pripravljeno s
pravimi začimb-
nicami (klinčki,
cimet, korian-
der, piment ...)
in ne z umetni-
mi aromami.
Preobremenitev

jeter s strupi pa
blažite z naravni-

mi zaviraici stru-
pov (to so hren, ori-

gano, pegasti badelj,
čemaž, kap re, rožma-

rin ...).
Jetra vam bodo hvaležna

tudi za vsako uro dodatnega
spanca, zato po potrebi preiz-
kusite moči ovsa, baldrijana,
hmeljevih vršičkov (v čaju in ne
v pivu!) ...

~·.!.·.!.·
.!.·
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