
Od petdesetega leta starosti je moško telo bolj dovzetno za zdravstvene težave 
in razvoj bolezenskih stanj, ki drastično zmanjšajo kakovost življenja. Redni 
preventivni pregledi so za zdravje v drugi polovici življenja ključnega pomena.

Bolezenska stanja s povečanimi možnostmi 
razvoja po 50 letu starosti: 

• Povišane ravni krvnega sladkorja (inzulinska rezistenca, diabetes, diabetes 
tipa 2)

• izgorelost (kronični stres)
• Rak (rak prostate, rak debelega črevesa in danke, kožni rak)
• Spremembe vida (Presbiopija ali starostna slabovidnost)
• Kronične bolečine (artritis, tendonitis, bursitis, bolečine v hrbtu)
• Depresija
• Prebavne težave
• Erektilna disfunkcija 
• Izpadanje las pri moških in ženskah (redčenje las, moška plešavost)
• Izguba sluha
• Bolezni srca (o prednostih in tveganjih zdravljenja z aspirinom se 

posvetujte s svojim zdravnikom)
• Povišan krvni tlak (hipertenzija)
• Visoka raven holesterola
• Osteoporoza (izguba kostne gostote)
• Prekomerno aktiven sečni mehur
• Težave s prostato 
• Težave s kožo (odrasle akne, poškodbe sonca, starostne pege, gube, suha 

koža, nevarna kožna znamenja)
• Težave s ščitnico
• Urinska inkontinenca

VSEBINA PROGRAMA:

1. Laboratorijska preiskava urina
Izločanje urina je pomembno za mnoge telesne funkcije. Odvaja odpadne 
snovi, ki nastanejo med presnovnimi procesi. Prisotnost nekaterih snovi v urinu 
nam poda pomembne informacije o vnetju urinalnega trakta, ledvičnih in 
sistemskih bolezni.
Urin se testira na prisotnost proteinov, glukoze, bilirubina, ketonov, bakterij, 
glivic in nekaterih ostalih parametrov.

2. Laboratorijske preiskave krvi
Laboratorijske preiskave krvi so eden najpomembnejših ukrepov, ki ga lahko 
storimo za preprečevanje življenjsko nevarnih bolezni. Rezultati lahko pomagajo 
odkriti skrite zdravstvene težave v zgodnjih fazah, kadar je zdravljenje še vedno 
mogoče in učinkovito.

2.1. Hemogram 
Hemogram imenovano tudi krvna slika, določa vrednosti eritrocitov (rdečih 
krvnih celic), levkocitov (belih krvnih celic), število trombocitov in eritrocitnih 
indeksov (MCV, MCH, MCHC, RDW), določi vrednosti hemoglobina v krvi in 
določi volumenski delež rdečih krvničk v krvi (hematokrit). Hemogram nam 
poda splošne informacije o krvnih celicah. 

2.2. DKS
DKS (diferencialna krvna slika) določi vrednosti posameznih vrst levkocitov 
(nevtrofilni, eozinofilni, bazofilni granulociti, limfociti in monociti). Hemogram z 
DKS pomaga oceniti splošno zdravstveno stanje in je dober indikator za različna 
bolezenska stanja, ki vplivajo na krvne celice, kot so slabokrvnost, infekcije, 
vnetja in krvavitve. 
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2.3. SR
SR ali sedimentacija je krvna preiskava, ki meri hitrost posedanja rdečih krvničk 
oz. eritrocitov v krvi. Pomaga postaviti diagnozo bolezenskim stanjem z 
akutnimi ali kroničnimi vnetji (okužbe, rak ali avtoimunske bolezni).

2.4. Glukoza
Glukoza v krvi je eden osnovnih pokazateljev sladkorne bolezni. Diabetes je ena 
najpogostejših kroničnih bolezni, ki jo v številnih primerih lahko preprečimo, če 
jo odkrijemo dovolj zgodaj. Povišana koncentracija glukoze ali hiperglikemija 
lahko kaže na diabetes. Znižana koncentracija glukoze ali hipoglikemija kaže na 
hiperplazijo ali tumor trebušne slinavke, lahko pa nastane tudi zaradi bolezni 
ledvic in srca, slabe funkcije hipofize in nadledvične žleze ter razširjene bolezni 
jeter.

2.5. Železo, UIBC,TIBC, feritin 
Železo je pomembno za odkrivanje anemije. Železo igra pomembno vlogo, 
saj je sestavni del hemoglobina v rdečih krvničkah in je ključnega pomena 
za prenos kisika po organizmu. Pri pomanjkanju železa, se zmanjša tvorba 
hemoglobina, s tem pa je porušeno nastajanje eritrocitov in zmanjšana 
kapaciteta krvi za prenos kisika. Pomanjkanje železa vodi v slabokrvnost. 
UIBC, TIBC sta merilo za skupno sposobnost vezave železa in prenos železa po 
organizmu. FERITIN pa je protein, ki skladišči železo. 

2.6. Holesterol, HDL-holesterol, LDL-
holesterol, trigliceridi 
Z določanjem vrednosti holesterola v krvi lahko podamo oceno tveganja za 
nastanek srčno-žilnih bolezni in srčne ter možganske kapi. Prav tako pomaga 
določiti vrsto zdravljenja in njeno učinkovitost. 

HOLESTEROL je sestavni del vsake celice in je ključnega pomena za tvorbo 
večine hormonov (npr.  testosteron in estrogeni).
HDL HOLESTEROL odvaja presežek holesterola v jetra, zato lahko rečemo, da je 
to “dober” holesterol, ki pomaga pri čiščenju krvnih žil in zmanjšuje tveganje za 
bolezni ožilja.
LDL HOLESEROL ali “slab” holesterol, povečuje tveganje za skladiščenje 
nečistoč na stenah krvnih žil, kar privede do zamašitve in poveča tveganje za 
bolezni ožilja ter za srčno in možgansko kap.
TRIGLICERIDI  so maščobe v krvi. Previsoka vrednost maščob v krvi lahko 
povzroči zamašitev in bolezni krvnih žil, vključno s srčno in možgansko kapjo.

2.7. Sečnina, keratinin, urat 
Z določanjem vrednosti, sečnine, kreatinina in uratov lahko podamo oceno 
delovanja ledvic, postavimo diagnoze mnogih ledvičnih bolezni ter nekaterih 
bolezni jeter. Zdravje ledvic je pomembno, saj čistijo kri in ustvarijo urin, s 
katerim izločamo zdravju škodljive snovi. Z redno kontrolo lahko pravočasno 
zaznamo pomembne spremembe v delovanju ledvic in tako preprečimo 
morebitni razvoj bolezni. 

2.8. CEA, CA19-9, PSA 
Laboratorijske preiskave krvi, poznane tudi kot tumorski markerji. CEA (rak 
debelega črevesja in danke), CA19-9 (rak trebušne slinavke, želodca ali 
žolčevodov), PSA (rak prostate).

2.9. Ast, Alt, GT, ALP bilirubin, protein, 
albumini
Jetrni testi so namenjeni za diagnosticiranje in spremljanje bolezni ali poškodb 
jeter ter oceno delovanja jeter (proizvodnja beljakovin, čiščenje bilirubina ...). 
Jetra so izredno pomembna za celotno zdravje. Ena izmed pomembnih vlog 
jeter je nevtralizacija strupenih snovi v telesu. Pri upočasnjenem delovanju jeter 
organizem postopno prehaja v stanje kronične zastrupitve. 



2.10. Natrij, Kalij, Kloridi, Magnezij, Kalcij 
Elektroliti in minerali so pomembni za ravnovesje telesnih tekočin, ravnovesje 
hormonov, za zdravje kosti, delovanje prebavnega traku, delovanje mišic in 
živcev, za reguliranje krvnega tlaka … Primanjkljaj ali neravnovesje elektrolitov 
in mineralov lahko povzroči resne zdravstvene težave.

2.11. TSH
Tirotropin, ščitnico spodbujajoči hormon ali tiroideo stimulirajoči hormon (TSH) 
spodbuja delovanje ščitnice. Merjenje vrednosti TSH nam pomaga podati oceno 
funkcije ščitnice. Prevelike ali premajhne vrednosti THS v krvi so znak nepravilno 
delujoče ščitnice.

2.12. Testosteron
Testosteron je primarno moški spolni hormon, ampak je pomemben za splošno 
zdravje ženske.
Pri moških upadanje testosterona povzroči pomanjkanje energije, povečano 
izgubo mišic in koncentracije, povečanje telesnih maščob, zmanjša vzdržljivost 
ter vodi do erektilne disfunkcije. Testosteron je pomemben za ženske, saj igra 
vlogo pri gradnji mišic, gradnji kosti, zmanjševanju telesne maščobe in je 
ključen za zdravje srca. Pri ženskah lahko razkrije vzrok virilizacije, neplodnosti ali 
sindroma policističnih jajčnikov.

2.13. Estradiol
Estradiol je primarno ženski spolni hormon, ampak je pomemben za splošno 
zdravje moških.
Estrogeni so ključnega pomena za razvoj in delovanje reproduktivnih 
funkcij, vključno z rastjo dojk, maternice, uravnavanjem menstrualnega cikla 
ter ključnega pomena za zdravje srca. Estradiol (vrsta estrogena) pomaga 
nadzorovati porazdelitev maščobe in je ključnega pomena za zdravje kosti in 
sklepov pri ženskah. Pri moških prenizke ali previsoke ravni estradiola vodijo do 
zdravstvenih težav. Manjša mera estradiola se sprosti v testisih in preprečuje 
uničenja spermijev.

2.14. Alfa amilaza
Alfa amilaza je eden od glavnih prebavnih encimov, katerega proizvajata 
trebušna slinavka in žleza slinavka. Nenormalna količina v telesu je lahko 
indikacija za motnje trebušne slinavke in žleze slinavke. V primeru poškodbe 
ali vnetja jo je lahko preveč ali premalo. Predvsem se uporablja za pomoč pri 
postavljanju diagnoze in za spremljanje akutnega pankreatitisa, kroničnega 
pankreatitisa, ter drugih bolezni trebušne slinavke.

2.15. DHEA-s
Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S) je hormon nadledvične žleze. V majhnih 
količinah se proizvaja v testisih in jajčnikih. Uporablja se za izključitev nekaterih 
bolezni testisov ali jajčnikov in za diagnosticiranje hirzutizma in virilizma. Poleg 
tega pa je pomemben pri postavitvi diagnoze hiperprolaktinemije, sindromu 
policističnih jajčnikov in za izključevanje tumorja nadledvične žleze. 

2.16. Kortizol
Kortizol je hormon, ki prispeva k številnim telesnim funkcijam in igra vitalno 
vlogo pri odzivu telesa na stres. Zvišuje raven sladkorja v krvi in povečuje 
telesno odpornost na inzulin. Povečuje tudi skladiščenje maščob, kar je pogost 
razlog za debelost, kljub zadostni fizični aktivnosti in pravilni prehrani. Vrednosti 
kortizola nam pomagajo oceniti funkcijo nadledvične žleze in so indikator za 
Addisonovo bolezen in Cushingov sindrom.

3. Okultna kri 
Ugotavljanje prisotnosti krvi v blatu. Pomaga diagnosticirati mnoge bolezni, 
ki povzročajo prikrite krvavitve v prebavnem traku, katere niso vidne s prostim 
očesom. Namen je odkrivanje vzrokov za spremembe, ki so predhodnice 
nastanka raka debelega črevesa.

4. Zaključni pogovor in analiza izvidov 
specialista internista
Na osnovi vseh predhodno opravljenih pregledov in preiskav, zdravnik specialist 
opravi zaključni pogovor ter ustno in pisno poda končno oceno oz. mnenje o 
zdravstvenem stanju posameznika in dejavnikih tveganja. 

Cena programa: 260 €

Diagnostika Clarus d.o.o.
Šmartinska cesta 152 (hala 9)

1000 Ljubljana

Delovni čas od pon. do pet. v času: 7.00–19.00

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na
tel.: 01/2000 910, 

e-mail: diagnostika@diagnostika-clarus.si ali 
mdps@diagnostika-clarus.si

www.diagnostika-clarus.si

Priporočamo vam odlično naložbo v vaše 
zdravje!


