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ÆolËnik ali æolËni mehur je votel 
organ hruπkaste oblike, v katerem 
se skladiπËi v jetrih nastajajoË æolË. 
Dolg je 7 do 10 cm in je temno 
zelene barve.  To barvo mu daje 
vsebina (æolË) in ne tkivo samo. 
V æolËniku se æolË shranjuje in 
zgoπËa. Ko v dvanajstnik vstopi 
hrana, ki vsebuje maπËobe, 
spodbudi krËenje æolËnika in s tem 
izpraznitev æolËa v dvanajstnik. ÆolË v dvanajstniku razprπi maπËobe v 
majhne kapljice. S tem se poveËa povrπina, kjer lahko delujejo encimi za 
razgradnjo maπËob (lipaze). 
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ÆolË - zlato rumeni prebavni sok
ÆolË nastaja v jetrih in je izloËek jetrnih celic (hepatocitov). Sestavljen je 
iz vode, æolËnih kislin in soli, elektrolitov, mucinov, æolËnih barvil ter 
holesterola. Je edini prebavni sok, ki ne vsebuje encimov.  V jetrih ga vsak 
dan nastane med 800 in 1000 ml. 
ÆolË se zbira v æolËniku, ki leæi pod jetri. Pri zdravih ljudeh se æolË med 
obroki kopiËi v æolËniku, kjer se zaradi vsrkavanja vode koncentrira, po 
obrokih pa se izlije v dvanajstnik. Nujen je za presnovo maπËob in 
pomaga prebavljati nekatere vitamine. Odgovoren je tudi za 
odstranjevanje nekaterih odpadnih snovi iz telesa. Temno zelen je v 
æolËniku zaradi æolËnega barvila biliverdina, v æolËevodih pa zaradi 
æolËnega barvila bilirubina dobiva zlato rumeno barvo. 

ÆolËnik - zbiralna vreËka æolËa



ÆolËni kamni najveËkrat nastanejo, kadar se vsebnost æolËnih kislin 
manjπa, koliËina holesterola pa poveËuje. Del holesterola zato kristalizira 
in se odlaga v æolËniku ali æolËevodu. Iz kristalov priËnejo nastajati æolËni 
kamni. Lahko merijo od nekaj mm do nekaj cm in imajo kristalno 
zgradbo. Drobne kamne imenujemo tudi “æolËni pesek”.

ÆolËni kamni se pogosteje pojavijo pri æenskah kot pri moπkih.  Vzroki za 
nastanek æolËnih kamnov so razliËni, predvsem pa na njihov nastanek 
vplivajo: hormoni, 
starost, debelost, 
neustrezna 
prehrana in dednost.
Pri veËini ljudi so 
æolËni kamni “nemi” in 
ne povzroËajo 
zaznavnih teæav. 
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ÆolËni kamni - kadar se æolË “zgosti”

Asimptomatski ali nemi Teæav ne zaznamo.

Simptomatski Prisotnost krËev, boleËin, slabost, 
  bruhanje, zgagi podobni simptomi.
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Teæave - kadar æolËni kamni niso nemi
Posledice premikanja æolËnih kamnov so krËi ali kolike, ki nastanejo, ko 
se æolËni vodi ali æolËnik nenadno raztegnejo in trenutek kasneje moËno 
skrËijo, ker æeli telo odstraniti nastalo oviro - æolËni kamen.
To je vzrok za moËno boleËino, ki preπine telo v predelu æolËnika pod 
desnim rebrnim lokom. Pogosto izæareva tudi v trebuh in desno ramo. 
KrËi obiËajno trajajo nekaj minut (15-30), lahko pa tudi veË ur. Ko se 
kamen premakne, bodisi zdrsne nazaj v æolËnik ali pa naprej v skupni 
æolËevod, boleËina popusti.
Kadar trajajo boleËine veË kot 6 ur brez prekinitve, je potrebna takojπna 
medicinska pomoË, saj gre lahko za resen zaplet. Spremljata ga lahko 
tudi poviπana telesna temperatura in mrzlica.

Kadar æolËni kamni prehajajo iz æolËnika v æolËevod in ga delno ali 
popolnoma zamaπijo, se pojavijo boleËine v napadih. Zaznavamo jih pod 
desnim rebrnim lokom, lahko pa se πirijo tudi v hrbet ali v æliËko. Spremlja 
jih lahko slabost ali bruhanje. Tudi tu velja, da kadar trajajo boleËine veË 
kot 6 ur brez prekinitve, je treba poiskati takojπno medicinsko pomoË. 

BoleËine v æliËki in/ali pod desnim rebrnim lokom
 Slaba prebava
 Slabost, bruhanje 
 Napenjanje, spahovanje
 BoleËine pod desnim rebrnim lokom
 KrËi ali kolike

Ljudje, ki imajo sicer prisotne æolËne kamne, nimajo pa izraæenih teæav, 
ne potrebujejo zdravljenja oz. zdravnik presodi, ali je le-to potrebno. Pri 
izbiri naËina zdravljenja upoπteva πtevilne dejavnike, kot so mesto 
kamnov, velikost, πtevilo in sestava.  
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NaËini zdravljenja pri teæavah z æolËem

Vnetje æolËnika
Za lajšanje boleËin uporabljamo zdravila proti krËem (spazmolitike) in 
protiboleËinska zdravila (analgetike). »e zdravnik presodi, da je prisotna 
bakterijska okužba, pa nam predpiše antibiotik.

Prisotnost simptomatskih æolËnih kamnov 
Osnovno zdravljenje predstavlja kirurπka odstranitev æolËnih kamnov, 
vËasih tudi æolËnika, saj s tem zmanjπujemo moænost nastajanja novih 
kamnov in ponovnega vnetja æolËnika.
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Kirurπko odstranitev lahko nadomeπËa zunajtelesno drobljenje z 
udarnimi valovi, vendar le pri izbranih bolnikih, npr. kadar operacija 
predstavlja preveliko tveganje za bolnika zaradi drugih sistemskih ali 
lokalnih obolenj, oz. v primeru, da bolnik odklanja kirurπki poseg.

Nekirurπko zdravljenje se uporablja redkeje.  V poπtev pride le pri 
izbranih bolnikih s holesterolskimi kamni. Za raztapljanje uporabljajo 
æolËne kisline.

Za prepreËevanje nastajanja novih æolËnih kamnov, kot pomoË pri 
raztapljanju obstojeËih in za uËinkovito blaæitev simptomov se 
uporablja zdravilo naravnega izvora Rowachol.

Pri æolËnih kamnih ni priporoËljivo jemati zdravilnih rastlin, ki vsebujejo 
izkljuËno grenËine (pegasti badelj, artiËoka). Te namreË le 
pospeπujejo tvorbo æolËa in njegovo izloËanje skozi æolËna izvodila v 
dvanajstnik. Pri tem lahko povzroËijo zamaπitev æolËnih izvodil in 
poveËajo tveganje za nastanek vnetij.

POMEMBNO! Kamni oz. droben pesek se po odstranitvi kamnov in 
æolËnika lahko ponovno tvorijo v skupnem æolËevodu. Rowachol 
lahko periodiËno enkrat do dvakrat letno nekaj tednov uporabljamo 
kot pomoË pri prepreËevanju njihovega ponovnega tvorjenja ali kot 
pomoË pri umiritvi simptomov po operaciji. Pri slednjih jemljemo 
Rowachol do umiritve simptomov.
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Rowachol® - naravno zdravilo 
dopolnjujoËih se uËinkov za zdravljenje in lajπanje æolËnih motenj

Rowachol mehke æelatinaste kapsule vsebujejo meπanico terpenov 
pinena, kamfena, cineola, mentona, mentola, borneola in olivno olje. 

Kako deluje Rowachol® 
 Blaæi teæave in se uporablja kot dodatek pri zdravljenju æolËnih   
 kamnov ter vnetjih æolËnika.

 Zniæuje prenasiËenost æolËa in vpliva na raztapljanje æolËnih kamnov.

 PrepreËuje nastajanje novih æolËnih kamnov po operativni   
 odstranitvi starih.

 PoveËuje nastajanje æolËa v jetrih.

 PrepreËuje nastajanje æolËnih kamnov po predhodni odstranitvi   
 starih.  
 Pospeπuje izloËanje æolËa iz æolËnika.

 Omili intenzivnost krËev æolËnika in æolËnih izvodil.

 Zmanjπa nastajanje holesterola v jetrih.

 UËinkovit je proti bakterijam, zato deluje protivnetno pri vnetjih   
 æolËnika in æolËnih izvodil. 

Rowachol je varno zdravilo, ki ga uporabniki dobro prenaπajo. OmogoËa 
enostavno odmerjanje in ne draæi æelodËne sluznice. 

POMEMBNO! Zdravilo vzpostavlja ravnovesje v æolËnem sistemu na 
naraven naËin in razen zelo redkih preobËutljivostnih reakcij nima 
znanih neželenih uËinkov.
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Zdravilo Rowachol jemljite peroralno z nekaj tekoËine. Kapsul ne smete 
pregrizniti. ZaËetek delovanja zdravila Rowachol je zaznaven v 2-3 dneh 
jemanja. Jemljite ga πe nekaj dni po prenehanju zaznavanja simptomov. 
Za doseganje uËinka raztapljanja æolËnih kamnov jemljite zdravilo 
neprekinjeno 6-12 mesecev. 

NoseËnice in dojeËe matere 
»eprav kliniËne πtudije ne poroËajo o teratogenih uËinkih, uæivanja 
kapsul Rowachol v prvem trimeseËju noseËnosti ne priporoËamo. Prav 
tako odsvetujemo jemanje kapsul Rowachol dojeËim materam, Ëeprav v 
strokovni literaturi ni podatkov o prehajanju zdravila v mleko.

ÆolËnih kamnov ne zdravite sami, 
dokler niste opravili pregleda pri 
specialistu in jemljite zdravilo v 
tem primeru πele po posvetu z 
zdravnikom. 

Rowachol je na voljo v lekarnah brez recepta.

Odrasli in otroci,  3-krat dnevno 1-2 kapsuli 
starejπi od 14 let pol ure pred obrokom 

Odmerjanje
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PraktiËni primeri 
uporabe zdravila Rowachol

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Farmedica, d.o.o., 
Leskoπkova 12, Ljubljana, 01/524-02-16, www.farmedica.si. 

Zdravilo proizvaja: Rowa Pharmaceuticals Ltd., Irska

Samostojno zdravljenje z zdravilom Rowachol
 Za uspeπno prepreËevanje nastajanja novih æolËnih kamnov po   
 odstranitvi starih in za umirjanje simptomov po operaciji 
 (npr. postholecistektomiËnega sindroma). 
 Za raztapljanje æolËnih kamnov oz. æolËnega peska v æolËniku in   
 æolËnih izvodilih. 
 Za lajπanje teæav (krËi, napihnjenost, slabost) po mastnih,   
 beljakovinskih obrokih. 
 Za uravnavanje mejne vrednosti skupnega holesterola (mejna   
 vrednost je 5 mmol/l). 

Podporno zdravljenje z zdravilom Rowachol
 Pri vnetjih æolËnika in æolËnih izvodil, ker deluje protibakterijsko.

 Pri krËih gladkega miπiËja æolËnih izvodil, ker sproπËa gladko 
 miπiËje in zmanjπa pogostnost krËev. 
 Pri raztapljanju holesterolskih æolËnih kamnov ob terapiji z   
 æolËnimi kislinami. 
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Diete pri æolËnih teæavah 
Pri bolnikih z æolËnimi kamni skuπamo v obdobju brez teæav z ustrezno 
prehrano prepreËiti pretirano krËenje æolËnika in s tem premikanje 
kamnov. Prisotnost æolËnih kamnov pogosto spremlja tudi vnetje 
æolËnika, kar posredno povzroËa motnjo v prebavi maπËob. Hrana naj bo 
zato Ëim manj mastna, izogibati se je treba ocvrtim, teæko prebavljivim 
jedem in jedem, ki napenjajo.

Pri napadu æolËnih kolik je priporoËljiva stradalna oziroma postalna 
dieta s tako imenovano Ëajno pavzo.
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Dovoljena æivila
 kruh (Ërn, ræen, polnozrnat, graham)
 riæ
 testenine brez jajc
 stroËnice v manjπih koliËinah 
 (dobro kuhane, pretlaËene)
 pusto meso
 posneto mleko
 zelenjava (kuhana ali surova)
 sadje in kompoti
 pecivo z malo maπËobe
 sladkor, med

Prepovedana æivila
 mastno meso, slanina, mastne ribe
 jajËni rumenjak
 polnomastno mleko, smetana,   
 majoneza
 ocvrte jedi
 vsa peciva in torte z veliko maπËobe  
 in jajc
 suho sadje, leπniki, orehi, mandeljni
 ostre zaËimbe
 konzervirana æivila
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Bolniki z operativno odstranjenim æolËnikom imajo lahko v prehodnem 
obdobju (nekaj tednov) teæave z napenjanjem po jedi in z driskami, 
zlasti Ëe je hrana mastna. V tem obdobju priporoËamo stroæjo dieto brez 
vsebovanih maπËob. 

Pogrinjek
Dan lahko zaËnemo s sveæim sadjem v manjπih koliËinah in z mleËnimi 
jedmi (jogurt, manj mastni sir). Kruh naj bo star en dan.
Glavni obrok naj vsebuje nemastno mesno juho ali zelenjavno juho iz 
dobro prekuhanih in pretlaËenih stroËnic. Temu naj sledi meso 
(perutnina, govedina, teletina, nemastne ribe), pripravljeno z malo 
maπËobe. Za prilogo lahko izberemo kuhano korenje, cvetaËo, buËke, 
πpinaËo ali por.
Preprosta sladica naj bo nemastno pecivo ali kompot iz kuhanega sadja.
Pozno popoldanski obrok si sestavimo iz zgoraj omenjenih jedi.  

Dieta po operaciji



Obdobju s strogo izbrano hrano brez maπËob naj sledi manj stroga 
dieta. V obroke postopoma vpeljujemo maπËobe (olje, maslo, 
margarina), izogibati pa se moramo kavi, pravemu Ëaju, kakavu, 
oreπËkom, gorËici, klinËkom, gaziranim pijaËam in moËnim zaËimbam. 

Pogrinjek
Zjutraj si pripravimo æitarice z mlekom ali jogurtom. MleËne izdelke 
lahko kombiniramo tudi s sveæim sadjem. Da si bolnik hitreje opomore, 
svetujemo nekoliko veË maπËob, ki jih lahko vkljuËimo v pripravo 
glavnega obroka. Mesnemu obroku (perutnina, govedina, teletina, 
nemastne ribe) lahko dodamo sveæo (solate) ali kuhano zelenjavo. 
StroËnice in zelnice (zelje, ohrovt, brstiËni ohrovt) priporoËamo le, Ëe 
bolnik po tovrstni hrani nima teæav.
Sladice naj bodo enostavne z nekaj veË ogljikovimi hidrati in 
maπËobami, brez kakava, kave in oreπËkov. ZveËer si pripravimo lahek 
obrok æitaric in mleka ali sveæega sadja.
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Varovalna dieta 
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Za dodaten nasvet pri reπevanju prebavnih 
teæav smo za vas pripravili brezplaËne knjiæice.

Mali vodnik pri boleËinah v mišicah in sklepih 
Polnovredni sokovi za zdravo življenje

NaroËite jih lahko:
• po elektronski poπti na naslov 
 nasveti@farmedica.si
• po telefonu na πtevilko (01) 524 02 16 
 (vsak dan med 8. in 16. uro) ali
• po poπti na naslov Farmedica, d. o. o., 
 Leskoπkova cesta 12, 1000 Ljubljana

Z veseljem vam jih poπljemo brezplaËno!

VeË informacij in nasvetov za zdravo æivljenje 
vam je na voljo na naslednjih spletnih straneh:
www.farmedica.si in www.avogel.si.

BrezplaËne dodatne informacije



Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: 
Farmedica d. o. o., Leskoπkova cesta 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 524 02 16

E-poπta: nasveti@farmedica.si
Spletna stran: www.farmedica.si

Proizvajalec zdravila: Rowa Pharmaceuticals Ltd., Irska

Vsak, ki prebral kaj o žolËnih je kamnih
in ni bil deležen še znakov alarmnih,
tak naj bo sreËen, da žolËnik miruje,
ne da za hrbtom kak krË naËrtuje.

Veliko med kamni je tihih in nemih,
tako sploh ne sanjaš o kakšnih problemih.

Pogosto prikrade se kamen tedaj,
ko ženska zanosi svoj otroËaj.

Takrat že peskovnik si žolËnik gradi,
da dete gradilo potiËke bo tri.

Tedaj se borovec dehteËi oglasi,
“ŽolËnik, kaj rabiš ti kaj pomoËi?

Nekaj od mene in drugih dobiš,
prej pa vse v olju od oljke stopiš.”
Terpene poslal bom: mono, di, tri,

z njimi pa vsakdo naj kamne stopi.
Trikrat na dan jih je treba vzeti,

vedno po dve in dve perli prešteti.
Madžarom, recimo, to sploh ni hudo,

s salamo postrežejo jih Ogrsko.
Se niso sprijaznili z žolËnikobolom,
raje pobrateni so z Rowacholom.

Napisala: Andreja Jelovšek

vaš partner pri zdravju


