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OGLEJ SI VIDEOPOSNETEK O SLADKORNI BOLEZNI IN ODGOVORI 

NA VPRAŠANJA 

https://www.youtube.com/watch?v=j0zK1R3aiOI 

1. Koliko let so ljudje že seznanjeni s sladkorno boleznijo? 

2. Kako je grški zdravnik opisal sladkorno bolezen? 

3. Kje nastaja inzulin? 

4. Kateri so znaki sladkorne bolezni? 

5. Kakšna je razlika med sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2? 

6. Kaj je bolus? 
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https://www.youtube.com/watch?v=j0zK1R3aiOI


Najpogostejša je sladkorna bolezen tipa 2, ima jo približno 90 odstotkov bolnikov, 

navadno obolevajo starejši bolniki, lahko pa se pojavi kadarkoli. Visok sladkor se 

pojavi zaradi bolezenskih procesov na dveh nivojih: zmanjša se delovanje trebušne 

slinavke, ki izdela premajhno količino insulina, po drugi strani pa se telesna tkiva, 

še posebno jetra, mišičje in maščevje, slabo odzovejo na delovanje insulina. 

Osnovni razlog za to bolezen je prirojena hitrost propadanja tistih celic trebušne 

slinavke, ki izdelujejo insulin. Na ta razlog še ne znamo vplivati, vplivamo pa lahko 

na to, kako zgodaj v življenju se sladkorna bolezen tipa 2 pojavi. Nižja kot je 

telesna teža, dlje bo sicer že okrnjeno delovanje trebušne slinavke še zadoščalo 

za vzdrževanje primernega nivoja krvnega sladkorja. Večja kot je telesna teža, 

prej se bo sladkorna bolezen izrazila. V tem se kaže tudi osnovni vzrok, da lahko 

zdaj sladkorno bolezen tipa 2 zaznamo tudi že pri otrocih in mladostnikih. 

Značilnost te bolezni je, da krvni sladkor narašča počasi, z leti, kar posamezniku 

ne povzroča težav, zato lahko dolgo ostane prikrita. Ob tem skritem poteku pa 

visok krvni sladkor že škoduje telesu, zato je dobro, če sladkorno bolezen tipa 2 

odkrijemo čim prej po nastanku. Zanesljivo odkrivamo sladkorno bolezen z 

določanjem nivoja krvnega sladkorja, vendar v standardiziranem laboratoriju in v 

venski krvi. 

Težave v zvezi z visokim nivojem krvnega sladkorja se pojavijo šele takrat, kadar 

je nivo krvnega sladkorja preko 10 mmol/l in sicer se pojavi žeja, pogosto 

uriniranje, nehotena izguba telesne teže in sčasoma tudi utrujenost. 

Sladkorna bolezen tipa 1, ki je mnogo redkejša, nastane hitreje. Trebušna slinavka 

»propade« v nekaj dneh, največ nekaj tednih. Krvni sladkor se naglo poviša, kar 

povzroči tipične težave, ki bolnika privedejo k zdravniku. Potrebno je takojšnje 

zdravljenje z insulinom, saj je ta hormon ključen za normalno delovanje velike 

večine telesnih tkiv. 

Zdravljenje z isnulinom poteka do konca življenja. Bolnik se mora naučiti razumeti 

potrebe svojega telesa po insulinu in si samostojno odmerjati primerne odmerke 

insulina, ki mora biti prave vrste. Večina bolnikov še vedno oboli v otroštvu in 

mladostništvu, zato je v zdravljenje in oskrbo vključena celotna družina. 

Sladkorna bolezen se lahko pojavi tudi v nosečnosti. Ker je normalen nivo krvnega 

sladkorja potreben za normalen razvoj otroka. Če sladkorna bolezen mine po koncu 

nosečnosti oziroma dojenja, je šlo za tako imenovano nosečnostno sladkorno 

bolezen. 

Prehrana sladkornih bolnikov 



Sladkorni bolniki naj uživajo živila, ki imajo nizek glikemični indeks, kar pomeni, da 

se počasneje spreminjajo v glukozo (ajdova kaša, ješprenj, polnozrnato pecivo, 

graham, rženi, ovseni, ajdov kruh, polnozrnata in črna moka,…). Ogljikovi hidrati so 

sicer najboljši vir energije, a se hitro spremenijo v glukozo (pecivo iz bele moke, 

beli kruh, pšenična moka in zdrob,…). Če jih je preveč, to povzroči nihanje krvnega 

sladkorja. Uravnavamo ga z dodajanjem vlaknin in beljakovin. 

 

Reši vprašanja! 

1. Katere tipe sladkorne bolezni poznamo? 

2. Na katera živila morajo biti pozorni ljudje, ki se srečujejo s težavo 

sladkorne bolezni? 

3. Naredile boste biskvit za torto. Katerim živilom se morate odreči, da bo 

biskvit priporočljiv tudi za sladkorne bolnike? Katero moko boste uporabile 

in s čim boste nadomestile sladkor? 
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