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PREHRANA NOSEČNICE, PORODNICE IN OTROČNICE 

asist. Tita Stanek Zidarič, dipl.bab. IBCLC 
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za babištvo 

tita.zidaric@zf.uni-lj.si 
 
IZVLEČEK 
 
Kakovostna in uravnotežena prehrana pomeni naložbo za zdravje. Ustrezna prehrana 
nosečnice, porodnice in otročnice omogoča otroku normalen razvoj, hkrati pa vpliva tudi na 
zmanjševanje tveganja nastanka nenalezljivih bolezni v poznejših življenjskih obdobjih. 
Priporočila za prehrano nosečnic se pravzaprav ne razlikujejo bistveno od priporočil za 
prehrano otročnic. Posebno pozornost je potrebno nameniti nekaterim skupinam žensk, kot so 
na primer vegetarijanke, nosečnice, ki hkrati dojijo itd. Na izbiro načina življenja in s tem tudi 
na izbiro načina prehranjevanja vplivajo tudi izobrazba, kulturna in verska prepričanja, čas 
priprave določene hrane in ne nazadnje tudi ekonomski razlogi. 
 
Ključne besede: prehrana, nosečnost, porod, poporodno obdobje 
 
UVOD 
 
Vsaka ženska izkusi nosečnost, porod in poporodno obdobje na individualen način. Kot meni 
Sherr (1995) je izkušnja nosečnosti kompleks niza doživetij, ki doseže vrhunec z rojstvom 
otroka in pusti posledice za ves posameznikov preostanek življenja. Organski fenomen 
nosečnosti se dopolni s psihičnimi vsebinami, zato je v tem času zelo pomembno, da ženska 
pozna mehanizme, ki vodijo v dobro razpoloženje in počutje. Zdrave prehranjevalne navade 
imajo na tem mestu velik pomen, saj že plod čuti z materjo in se vsa psihična stanja prenašajo 
tudi nanj (Podlesnik Fetih et al., 2010). 
 
Zdrava prehrana pomeni uravnotežen vnos vseh potrebnih snovi ter ustrezno energetsko 
vrednost hrane, kar omogoča optimalen psihofizični razvoj, dobre intelektualne sposobnosti, 
vitalnost in zorenje, poveča splošno odpornost in delovno storilnost (Pokorn, 2003). Prehrana 
v najzgodnejšem obdobju življenja, že pred rojstvom v času nosečnosti in zlasti v prvem letu 
življenja ima pomembne dolgoročne učinke na razvoj in zdravje vse v odraslo dobo (Singhal 
et al., 2004). Govorimo o tako imenovanem presnovnem programiranju  (Lucas, 1998) ali 
presnovnem vtisu (Waterland in Garza, 1999). Nosečnost in poporodni čas je tisto obdobje, 
ko je ženska v skrbi za svoje in otrokovo zdravje zelo motivirana za zdravstvene vsebine 
(Hoyer et al, 2007). Tudi Szwajcer et al. (2007) so ugotovili, da je nosečnost obdobje, ko se 
ženske pričnejo bolj zavedati pomena zdrav prehrane in zato tudi iščejo več informacij kaj naj 
jedo in česa ne.    
 
METODE 
 
Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo 
pregleda dostopne domače in tuje strokovne in znanstvene literature. V bazah kot sta 
COBIB.SI in Medline so bile iskane ključne besede nosečnost, porod, poporodno obdobje in 
prehrana v slovenskem in angleškem jeziku. 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
V poglavju teoretična izhodišča bodo predstavljene nekatere značilnosti prehrane nosečnice, 
otročnice in porodnice. 
 
PREHRANA NOSEČNICE 
 
V času nosečnosti poteka pospešen prenos hranil iz telesa nosečnice k plodu preko posteljice. 
Posteljica je sicer začasen organ, ki pa je ključen za rast in razvoj ploda, saj omogoča 
izmenjavo snovi med materjo in otrokom (Cör in Legan, 2006).  
 
Že dolgo velja, da nosečnica ne potrebuje dvojne količine živil, ampak, da svojo prehrano 
prilagodi povečani potrebi po določenih hranilih. Pri izbiri naj ji bo vodilo izbira kakovostnih 
živil, saj je to pomemben dejavnik, ki vpliva na počutje nosečnice in tudi na njeno pridobljeno 
telesno težo. Energijske potrebe se med nosečnostjo povečajo zaradi povečane presnove, 
pospešene rasti nekaterih organov matere in zaradi rasti in razvoja ploda in posteljice (Pokorn, 
2004). Ob tem je potrebno poudariti, da plod ni parazit, saj je od prehrane nosečnice odvisno 
ali bodo zadovoljene njegove »prehrambne« potrebe (Brown, 2008).  
 
Priporočila glede pridobivanja telesne mase v nosečnosti temeljijo na telesni teži oziroma 
izračunu indeksa telesne mase (ang. BMI – Body Mass Indeks) izpred nosečnostnega obdobja 
kot je razvidno iz Tabele 1. Pred nosečnostni indeks telesne mase se tako priporoča kot 
osnovo za izračun priporočenega pridobivanja telesne mase v času nosečnosti (Elias, Gibbons, 
2010).     
 
Tabela 1: Priporočila za pridobivanje telesne mase v nosečnosti 
Telesna teža pred nosečnostjo Priporočena pridobitev 

telesne mase (kg) 
Pridobitev teže v 2. In 3. 
trimestru v kg na teden 

Podhranjenost BMI ≤18.5  12,5 - 18 0,51 
Normalna teža BMI 18.5 – 24.9 11.5 - 16 0,42 
Prekomerna teža BMI 25 – 29.9  7 – 11.5 0,28 
Debelost BMI ≥ 30 5 - 9 0,22 
 
Indeks telesne mase je dober kazalec prehranjenosti posameznika, vendar pa je vsako 
nosečnico potrebno obravnavati individualno. Potrebno je upoštevati tudi druge značilnosti 
nosečnic, kot so na primer nizka telesna struktura, nosečnost v obdobju najstništva, rasne in 
etnične posebnosti posameznic in več plodne nosečnosti (Rasmussen, Yaktine, 2009).   
Energetske potrebe so v začetku nosečnosti minimalne in nato počasi naraščajo do zadnjega 
tromesečja, ko postanejo potrebe po energetskih snoveh precej konstantne (Pokorn, 2004). Za 
optimalno rast in razvoj tkiv, tako pri nosečnici, kot pri plodu je potreben primeren vnos 
ogljikovih hidratov, maščob in proteinov. Poleg tega je potrebno zagotoviti zadosten vnos 
vitaminov in mineralov kot so železo, kalcij, cink, jod, vitamin B12 in folacin, med tem ko je 
potrebna previdnost pri nekaterih vitaminih, kot je na primer vitamin A (Elias, Gibbons, 
2010). Brown (2008) priporoča, da naj nosečnica približno 50% - 65% dnevne energije 
pridobi iz ogljikovih hidratov. Ženska naj bi dnevno užila minimalno 175 gramov ogljikovih 
hidratov in s tem tudi zadostila potrebam ploda po glukozi, ki jo potrebuje za razvoj 
možganov. Priporočen vnos beljakovin je 10%  - 15% (Pokorn, 2004). Dnevno naj bi 
nosečnica starejša od 14 let   tako zaužila 71 gramov beljakovin (Brown, 2008). Glavni vir 
maščob v prehrani nosečnice naj bodo nenasičene maščobne kisline, katerih priporočen vnos 
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je 300 miligramov na dan (Brown, 2008). Čeprav voda ni hranilo, se v času nosečnosti poveča 
tudi potreba po vodi, ki pa jo nosečnice običajno zadovoljijo že zaradi povečanega občutka 
žeje (Brown, 2008). Zdravstveni delavci, ki spremljajo žensko v nosečnosti morajo del 
obravnave zagotovo nameniti tudi pogovoru o pitju alkohola (Bailey, Sokol, 2008), kajenju 
(Crawford et al., 2008), kavi, čaju in kot poudarjajta Nordeng in Havnen (2004) uporabi 
zelišč, katerih posebnosti in delovanje v času nosečnosti pa morajo zdravstveni delavci dobro 
poznati. 
 
PREHRANA PORODNICE 
 
Babice se po svoji profesionalni filozofiji osredotočajo predvsem na normalnost porodnega 
procesa in verjamejo, da je najbolje, kar najmanj se vmešavati v njegov naravni potek (Beggs, 
Stainton, 2002). Možnost uživanja hrane in pijače med porodom poveča občutek normalnosti 
dogodka, ki je v tem trenutki v večini porodnišnic v Sloveniji vprašljiv oziroma celo odsoten. 
Porod je energetsko zahteven proces, ki potrebuje zadosten energetski vnos hranil in zadosten 
vnos tekočine. S tem je ženski in otroku omogočeno vzdrževanje normalnega tekočinskega in 
elektrolitskega ravnovesja (Elias, Gibbons, 2010).  
 
Singata et al. (2010) so ugotovili, da pri ženskam z nizkim tveganjem za zaplete med 
porodom ni upravičenega razloga za omejevanje hrane in tekočine med porodom. Porodnice 
pri katerih je nosečnost potekala brez zapletov in pri katerih tudi porod poteka brez zapletov 
je torej potrebno o prednostih in slabostih prehranjevanja in pitja med porodom informirati, 
nato pa jim omogočiti tako imenovano informirano odločitev (Stanek Zidarič, 2007). Za čas 
poroda je primerna lahka, hitro prebavljiva hrana in izotonične športne pijače (Fraser, 
Mukhopadhyay, 2009).  
 
PREHRANA OTROČNICE 
 
Prehrana otročnice ima v poporodnem obdobju pomembno vlogo tako za mamo, kot tudi za 
dojenčka (Širca – Čampa et al., 2003).  
 
Priporočila za prehrano otročnice se pravzaprav ne razlikujejo bistveno od priporočil za 
prehrano nosečnice. Doječa ženska naj bi dodatno zaužila okrog 500 – 600 kcal na dan. Ostale 
kalorije pa telo izrablja iz maščobnih zalog, ki jih je pridobila med nosečnostjo (Felc, 2008). 
Skupine, ki imajo posebne prehranjevalne potrebe pa so; mlade matere, nezadostno 
prehranjene matere, matere z motnjami hranjenja, matere, ki dojijo dvojčke, trojčke, matere, 
ki so noseče in hkrati dojijo, vegetarijanke in matere, ki se zelo aktivno ukvarjajo s telesno 
vadbo (Bigec et al. 2010).  
 
V našem prostoru so med ljudmi še vedno prisotna ustna izročila o tem česa doječa mati ne 
sme jesti, npr. prepovedano naj bi bilo uživanje sveže zelenjave in sadja, priporočljivo pa pitje 
piva ipd. Poudariti je potrebno, da naj se ženska po porodu prehranjuje po principih zdrave, 
varovalne prehrane (Hoyer, 2011). Povečan vnos energije in tekočine ne poveča količine 
mleka, razen v primeru, da je ženska hudo podhranjena in/ali dehidrirana (Backer, 2007). 
Zmotno je torej prepričanje, da mora ženska popiti enormne količine tekočine (predvsem 
mleka in vode), da bo imela dovolj mleka. Backer (2007) meni, da je izogibanje določeni 
hrani  smiselno le v primeru pozitivne družinske anamneze za določeno alergijo in/ali 
netoleranco. Greer et al. (2008) pa celo menijo, da trenutni dokazi ne podpirajo ideje o 
omejevanju uživanja določene hrane v času nosečnosti on laktacije v povezavi z alergijami.   
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ZAKLJUČEK 
 
Pomembno je, da se ženska v času nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja prehranjuje 
zdravo, saj bo to tudi vzgled za otroka. Ugotovljeno je bilo namreč, da se prehranske navade 
pri človeku oblikujejo že v zgodnjem otroštvu. Pojavlja se vprašanje ali je tako imenovano  
povečano zavedanje pomena zdrave prehrane v nosečnosti in poporodnem obdobju le začasen 
preblisk ali pa je to priložnost za dolgoročnejšo spremembo načina življenja, ki temelji na 
zdravem prehranjevanju. Szwajcer et al. (2007) v svoji raziskavi zaključujejo, da obstaja 
možnost, da bi ženske s zdravim načinom prehranjevanja s katerim so pričele v nosečnosti 
nadaljevale tudi po porodu, oziroma, da bi to lahko bila prelomnica v njihovem življenju, ki bi 
spremenila njihovo zavedanje o pomenu uravnotežene prehrane. 
Prehrana v času pred nosečnostjo, v času nosečnosti in dojenja ter v prvem letu dojenčka je 
dolgoročna naložba v zdravje. Vpliva ne le na zdravje dojenčka in otroka, temveč seže njen 
vpliv tudi v odraslo dobo. Vpliva na zmanjšanje tveganja za razvoj povišanega krvnega tlaka, 
diabetesa, prekomerne telesne teže, presnovnih in srčno žilnih bolezni (Uauy, 2010). Kljub 
poznavanju pomena zdravega načina življenja, ter kratkoročnega in dolgoročnega vpliva 
zdrave prehrane v času nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja, tako na žensko kot tudi 
na otroka, pa se je potrebno zavedati, da obstajajo določeni vplivi na izbiro prehranjevanja. 
Becker (2007) poudarja, da je potrebno razumeti in upoštevati, da vplivajo na izbiro 
prehranjevanja tudi izobrazba, kulturna in verska prepričanja, čas priprave določene hrane in 
ne nazadnje tudi ekonomski razlogi. Glede na aktualne dogodke v Sloveniji lahko 
pričakujemo, da bo na izbiro zdravega načina življenja in s tem tudi prehranjevanja v veliki 
meri vplival prav socialno ekonomski status posameznice oz. njene družine. 
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IZVLEČEK 
 
Materino mleko je najboljša prehrana za dojenčka. Prednosti dojenja so tako za otroka, kot za 
meter in okolje. Za sodobne generacije žensk dojenje ni nekaj zelo naravnega, ker se pogosto 
z njim srečajo šele, ko same rodijo, zato potrebujejo pomoč različnih strokovnjakov, ki 
delujejo na tem področju. V Sloveniji imamo dober odstotek žensk, ki dojijo ob odpustu iz 
porodnišnice, vendar ta delež nato naglo upada. Pomembno je, da ne spimo na starih 
lovorikah ter, da iščemo, kako podati staršem relevantne informacije ter jim pomagati do 
uspešnega dojenja. V članku so prikazana dopolnila desetih korakov do uspešnega dojenja, ki 
je temeljna listina pri iniciativi Novorojenem prijazne porodnišnice. 
 
Ključne besede: dojenje, stik koža na kožo 
 
UVOD 
 
Dojenje je naraven način prehranjevanja sesalcev in vsaka vrsta ima mleko prilagojeno svojim 
mladičem. Enako velja za človeka (Skale, 2010). Vendar za sodobne generacije žensk dojenje 
ni nekaj zelo naravnega. Nimajo neposredne izkušnje o dojenju iz svojega okolja in se 
pogosto prvič srečajo z dojenjem šele, ko same rodijo (Hoyer, 2003). 
  
Priporočila do kdaj naj bo dojenček izključno dojenj so se že večkrat spremenila, kar 
povzroča pri starših negotovost. WHO (2010) priporoča izključno dojenje prvih šest mesecev. 
Pri šestih mesecih naj se prične uvajanje druge hrane, vendar naj se z dojenjem nadaljuje do 
otrokovega drugega leta.  
 
DOJENJE V SLOVENIJI 
 
Po podatkih iz Perinatalnega informacijskega sistema IVZ RS je v Sloveniji ob odpustu iz 
porodnišnic leta 2010 dojilo 97,2 % mater, podatek pa zajema polno in delno dojenje. V 
obdobju od leta 1993 do leta 2010 je bilo ob odpustu iz porodnišnic nedojenih povprečno 3,0 
% dojenčkov. Največ, 4,1 % jih je bilo nedojenih leta 1995, najmanj, 2,2 %, pa leta 2004 
(Fajdiga Turk, 2012). 
 
Raziskava, ki je bila izvedena leta 2008 in je vključevala 592 mater, ki so imele otoka starega 
od enega do dveh let je pokazala, da je bilo konec prvega meseca izključno dojenih 83,1% 
otrok. Statistično značilno so dojile dalj časa matere, ki so bile dobro informirane glede 
dojenja, niso imele težav z dojenjem, so imele prvi podoj znotraj prve ure in so v prvem 
mesecu dojile osemkrat ali več na dan (Vettorazzi, Hoyer, 2010). 
 
Po splošnem upadanju dojenja v prejšnjem stoletju, ki je bilo posledica izdelave in uspešnega 
agresivnega trženja mlečnih formul so se trendi dojenja med leti 1990 in 2000 obrnili v 
pozitivno tudi zaradi globalnih ponudb kot je Novorojencem prijazne porodnišnice (NPP). V 
Sloveniji se je pričelo uvajati NPP leta 1998. Od štirinajstih porodnišnic v Sloveniji, jih ima 
trinajst naziv NPP (Bratanič, 2011). Od leta 2007 se je v Sloveniji pričela izvajati še pobuda 
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Dojenju prijazne zdravstvene ustanove (DPZU), ki pomaga širiti podporo dojenja tudi izven 
porodnišnic. 
 
PREDNOSTI DOJENJA 
 
Prednosti dojenja lahko razdelimo v tri skupine: prednosti za otroka, za mati in za okolje. 
 
Hranilne snovi beljakovine, maščobe in ogljikovi hidrati točno ustrezajo potrebam otroka, 
imunoglobulini v materinem mleku ščitijo otroka, krepijo se ustne mišice, kar pripomore k 
boljšemu razvoju govora in zobovja itd. (Skale, 2010). 
 
Pri materi se po porodu bolje krči maternica, hitreje izgublja med nosečnostjo nabrane 
kilograme, manj ima možnosti za nastanek raka na dojki in jajčnikih, manj možnosti za 
nastanek osteoporoze. Mati je med dojenjem bolj sproščena ter, ko osvoji dojenje, je le to 
enostavnejše kot hranjenje po steklenički (Skale, 2010). 
 
Prednosti dojenja za okolje pa so, da ni odpadne embalaže, stekleničk, cucljev, porabe 
energije za pripravo hrane itd. (Skale, 2010). 
 
Dojenje je za otroka več kot le hrana. To je obdobje, ko oba, mati in otrok dajeta in 
sprejemata ljubezen. Ob uspešnem dojenju je mati umirjena in zadovoljna, kar prenaša na 
celotno družino, torej imajo korist vsi (Hoyer, 2003). 
 
FIZIOLOGIJA DOJENJA 
 
Za učinkovito sesanje mora biti usklajeno dihanje, sesanje in požiranje. Ločimo nutritivno in 
nenutritivno sesanje. Prvo je namenjeno prehranjevanju, drugo pa zadovoljevanju otokovih 
potreb po sesanju in samopomiritvi. Pri nenutritivnem sesanju je hitrost sesanja večja, 
približno dva seslaja na sekundo. Pri nutritivnem sesanju je razmerje sesanje požiranje 1:1 na 
sekundo. Prekinitve dojenja, ki trajajo nekaj sekund se lahko pojavijo po 8 do 12 
sesalnih/požiralnih ciklih, vendar so zelo individualne. Frekvenca sesanja je obratno 
sorazmerna s hitrostjo iztekanja mleka (Mannel, 2007). 
 
Med dojenjem sega prsna bradavica v ustih otroka približno 6 mm od stičišča med trdim in 
mehkim nebom in se premika milimeter naprej in nazaj znotraj vsakega cikla sesanja. Mleko 
priteče v otrokova usta, ko se jezik premakne navzdol in se poveča valum v ustih. Pri tem se 
razširijo tudi mlečni vodi. To je drugače, kot se je predvidevalo predhodno, da otrok »molze« 
bradavico (Kent et al, 2010). 
 
DESET KORAKOV DO USPEŠNEGA DOJENJA 
 
Listina Deset korakov do uspešnega dojenja predstavlja pot, ki podpira ženske, da bi 
uresničevale svoje namene glede dojenja in vodi v izobraževanje zdravstvenih delavcev za 
podporo dojenju.  
 
 
 
 
 



 

9 

 

Tabela 1: Deset korakov do uspešnega dojenja za zagotavljanje zadostne količine mleka 
1. Imeti pisna navodila o dojenju, s katerimi so seznanjeni vsi zdravstveni delavci. 

2. Usposabljati vse zdravstvene delavce za izvajanje teh korakov. 

3. Poučiti vse nosečnice o prednostih in postopkih dojenja. 

4. Pomagati materam začeti z dojenjem v prve pol ure po porodu. 

5. Pokazati materam kako dojiti in kako ohranjati mleko, če so ločene od otroka. 

6. Izključno dojenje:  Ne dodajamo tekočin ali mlečnih formul, razen če je 
medicinska indikacija.  

7. Izvajanje 24 urnega sobivanja otroka in mame.   

8. Spodbujanje dojenja na otrokovo željo. 

9. Ne uporabljati cucljev in dud. 

10. Pospeševati ustanavljanje skupin za podporo dojenju in usmerjanje mater nanje po 
odpustu iz porodnišnice. 

Potrebno se je zavedati, da se koraki spreminjajo z novimi dokazi. Četrti korak poleg 
pomembnosti dojenja znotraj prve pol ure, dodaja še pomembnost stika koža na kožo. AAP 
(2005) in ILCA (2005)  priporočata, da se pri novorojenčku takoj po rojstvu prične izvajati 
stik kožo na kožo in se ga ne prekine do prvega podoja. Živahen, zdrav novorojenček se lahko 
prisesa na dojko brez večje pomoči znotraj prve ure. Mama mu predstavlja optimalno toplotno 
zaščito. Intervencije kot so tehtanje, merjenje, očesna profilaksa, aplikacija K vitamina 
izvedemo po končanem prvem dojenju. Zgodnje dojenje in kožni stik pripomoreta k: 
hitrejšemu vzposvljanju učinkovitega dojenja, boljšemu uravnavanju novorojenčkove telesne 
temperature, bolj stabilnemu krvnemu sladkorju, povečanju peristaltike in s tem zmanjševanju 
možnosti za zlatenico, daljšemu dojenju itd. 
 
Priporočila za izvajanje šestega koraka pravijo, v kolikor je za dodajanje hrane medicinska 
indikacija, naj bo vrstni red izbora sledeč: izbrizgano materino mleko, pasterilizirano 
donorsko humano mleko in na zadnjem mestu mlečna formula. Pomembna je tudi metoda 
dohranjevanja. Uporabljamo skodelice, žličke, brizgalke, suplementarje (Slika 1) in šele 
zadnja izbira naj bo steklenička s cucljem.  
 

 
Slika 1: Suplementer Vir: Medela: http://www.medelabreastfeedingus.com 
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V osmem koraku je zapisano, da spodbujamo dojenje na otrokovo željo. Znotraj prvih tednov 
spodbujamo mame, da bodo imele od 8 do 12 podojev na dan, da bodo ponudile dojko vsakič 
ko bo dojenček kazal zgodnje znake lakote, kot so povečana živahnost, fizična aktivnost, 
zvoki sesanja, sesanje rok, hitro premikanje oči, zadovoljni zvoki – »gruljenje«. Jok je pozen 
znak lakote (AAP, 2005; ILCA,2005). V kolikor novorojenček veliko spi in ne dosegamo 8 
podojev na dan svetujemo prebujanje novorojenčka. Pri tem si pomagamo: odstranimo vse 
odeje, zamenjamo plenico, izvajamo stik koža na kožo, izvajamo masažo otrokovega hrbta, 
trebuščka, rok in nog (ILCA, 2005). 
 
Zdravstveno osebje mora opazovati in oceniti vsaj en podoj v zgodnjem poporodnem 
obdobju. Ocena mora zajemati: materino udobje, oceno obeh dojk in bradavic, obliko 
bradavice po končanem dojenju, znake prehoda mleka iz dojke k dojenčku ter število podojev, 
število mokrih plenic, število pokakanih plenic, spremembo telesne teže (ILCA, 2005). 
 
Najbolj pogost vzrok za prekinitev dojenja oz. za dodajanje mlečne formule je prepričanje 
mame, da nima dovolj mleka. Matere je potrebno naučiti kateri so zanesljivi znaki uspešnega 
dojenja: opazuje naj »izločke« – če otrok izloča urin in odvaja blato, pomeni, da dobiva 
mleko, po drugem dnevu bo šest ali več mokrih pleničk na dan, urin mora biti svetel (če pije 
vodo oz. dobiva druge dodatke bo urin svetel, toda teža bo padala), tri do osem pokakanih 
pleničk v 24 urah (po enem mesecu je lahko odvajanje manj pogosto), otrok bo živahen, imel 
bo dober mišični tonus, zdravo kožo, bo prerastel svoja oblačila. Konstantno naraščanje 
otrokove teže je zanesljiv znak, da dobi dovolj mleka. Vendar včasih mame nimajo možnosti, 
da bi otoka pogosto tehtale. Če obstaja dvom, ali otrok dobi dovolj mleka je priporočljivo 
tedensko tehtanje otroka. Poznavanje znakov uspešnega dojenja bo dvignilo materino 
samozavest (Vettorazzi, 2012). 
 
Pogosti vzroki za zmanjšano laktacijo so redko pristavljanje, ker: mati ne prepozna znakov 
lakote pri dojenčku, otrok spi oz. je tiho, je mati zaposlena in prelaga podoje, otrok ne spi v 
istem prostoru kot mama, zato mama ne zazna znakov lakote, se dodaja druga hrana ali 
tekočina, kar zmanjša potrebo po hranjenju pri dojenčku, otrok dobi namesto dojenja dudo, ali 
pa se ga zamoti na kakšen drug način, velja prepričanje, da dojenček ponoči ne potrebuje 
hrane, ima mati boleče prsne bradavice ali dojke in zato odklanja dojenje. Med pogoste 
razloge za zmanjšano laktacijo sodijo tudi hranjenje po urniku, kratek čas hranjenja, slabo 
izpraznjena dojka, slabo sesanje in zapoznel začetek dojenja (Vettorazzi, 2012). 
 
Med manj pogoste razloge za zmanjšano laktacijo uvrščamo materina zdravila z estrogeni, 
alkohol in kajenje, poškodovane mlečne vode ali živce po operaciji dojke, ponovno nosečnost. 
Zelo redko pa je razlog za zmanjšano laktacijo zaostala placenta, nezadosten razvoj dojk med 
nosečnostjo ali huda podhranjenost matere (Vettorazzi, 2012). 
  
V desetem koraku je zapisano, da je potrebno pospeševati ustanavljanje skupin za podporo 
dojenju in usmerjanje mater nanje po odpustu iz porodnišnice. Pomembno je, da matere pred 
odpustom iz porodnišnice dobijo informacije na koga se lahko obrnejo v kolikor imajo težave 
z dojenjem. V Sloveniji imamo vsekakor dobro razvito patronažno varstvo, vendar je 
pomembno, da imajo mame tudi druge oblike pomoči. V Sloveniji na te področju deluje La 
Leche League Intenational (LLLI) od leta 2002, v svetu pa že od leta 1956 leta. Pristop 
temelji na svetovanju »mama mami«. Svetovalke so lahko matere, ki imajo izkušnjo z 
dojenjem in so opravile usposabljanje (Savodnik, 2010). Poleg tega deluje tudi Društvo 
svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije, ki je bilo ustanovljeno leta 2006 in združuje 
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člane, ki imajo pridobljen naziv International Board Certified Lactation Colsultant (IBCLC) 
oz.  Mednarodni pooblaščeni svetovalec za laktacijo. 

 
ZAKLJUČEK 
 
Nobenega dvoma ni, da je dojenje najboljša prehrana v prvih mesecih življenja. Danes imajo 
starši pravico svobodnega odločanja glede prehrane svojega dojenčka, zato jih le tehtni 
argumenti prepričajo v pomembnost dojenja. Zdravstveni delavci, ki se srečujejo z doječo 
materjo morajo imeti dovolj znanja, da pomagajo doječi materi. Njihovo svetovanje naj bo 
osnovano na dejstvih potrjenih z dokazi in ne osebnih izkušnjah. Ključnega pomena je tudi 
timsko sodelovanje zdravstvenih delavcev na vseh ravneh zdravstvenega varstva in ostalih 
strokovnjakov na področju dojenja in laktacije. Cilj pomoči in svetovanja doječi materi naj bo 
samozavestna mati, ki se odziva na otrokove potrebe. 
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IZVLEČEK 
 
Priporočila za prehrano dojenčkov v Sloveniji so napisana za zdrave in donošene dojenčke. 
Izključno ali polno dojenje priporočajo v prvih 6 mesecih življenja.  Če dojenje ni možno, 
priporočajo mlečno formulo po priporočilih Codex Alimentarius Standarda, revidiranem leta 
2007. Splošnih priporočil za antiregurgitacijske mlečne formule in mlečne formule z dodatki 
prebiotikov, probiotikov in sinbiotikov še ni možno narediti. Sojine mlečne formule niso prva 
izbira za prehrano zdravih dojenčkov. Priporočajo uvajanje vitamina D po prvem tednu 
življenja  v odmerku 400 IE na dan za dojene otroke in otroke, hranjene z mlečno formulo. 
Priporočajo, da se dopolnilna prehrana (čvrsta hrana in tekočina, ki ni materino mleko ali 
mlečna formula) ne uvaja pred 17. tednom in ne po 26. tednu starosti. V času uvajanja 
dopolnilne prehrane pri še dojenem otroku mora več kot 90 % železa zagotavljati dopolnilna 
prehrana, ki naj vsebuje dovolj biorazpoložljivega železa.  Kravje mleko je slab vir železa in 
ga zato kot glavni napitek priporočajo šele po prvem letu starosti, čeprav lahko majhne 
količine dodajo dopolnilni prehrani. Ker so rezultati raziskav glede vpliva poznejšega 
uvajanja potencialno alergogenih živil, kot so npr. ribe in jajca, na zmanjšanje pojavljanja 
alergij pomanjkljivi in deloma nasprotujoči, priporočajo uvajanje jajčnega rumenjaka in rib 
po šestem mesecu starosti, uvajanje jajčnega beljaka in morskih sadežev pa po prvem letu 
starosti. Uvajanje glutena v dopolnilno prehrano naj ne bo prezgodnje, pred 4. mesecem 
starosti otroka in ne prepozno, po 7. mesecu starosti. V tem varnem obdobju ali »oknu« 
priporočajo postopno uvedbo glutena, in sicer v manjših količinah  med 6. in 7. mesecem 
otrokove starosti, ko je še dojen, saj to zmanjša tveganje za razvoj celiakije, sladkorne bolezni 
tip 1 in alergije na pšenico. Zaradi spor Clostridium botulinum priporočajo uvajanje medu po 
prvem letu starosti. Tudi sladkor in sol priporočajo dodajati šele po prvem letu starosti.  

 
Ključne besede: dojenje, mlečne formule, dopolnilna prehrana, dojenčki 
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UVOD 
 
Že stari Grki so poznali pomen in zdravilno vlogo prehrane. Hipokrat je trdil, da je »hrana 
izvor telesne energije in toplote«. V njegovi mali knjižici o medicini je postavil 25 trditev o 
dieti in prehrani, katere načela pravzaprav veljajo še danes.  
Znanost o prehrani se je v 20. stoletju razvijala predvsem v 2 smereh: zagotoviti priporočila 
za najustreznejšo prehrano pri otroku, ki omogoča normalno rast in razvoj otroka, ter 
preprečevati bolezni zaradi deficientnih stanj. 
Že od leta 1960 je ugotovljeno, da je določena vrsta hrane lahko dejavnik tveganja za 
kronične bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen neodvisna od inzulina, rakave 
bolezni, osteoporoza, hipertenzija itd. 
Bistveno drugačen je pristop prehranske znanosti v 21. stoletju. Danes vemo, da je ustrezna 
prehrana mlade žene, nosečnice in doječe matere ter prehrana otroka v njegovem prvem letu 
življenja bistvenega pomena za dobro počutje in zdravje otroka, pa tudi za manjše tveganje za 
razvoj bolezni, ne le kratkoročno, temveč tudi za kasnejše življenje.  
Zdrava prehrana dojenčka, majhnega otroka, mladostnika in odraslega človeka je bistvenega 
pomena za preživetje človeka.  
Zdrava prehrana ni le skrb zdravstva. Gre za širšo, celovito nacionalno in globalno svetovno 
skrb, ki vključuje ne le ustrezno pridelavo, tehnološko pravilno predelavo hrane, živilsko 
industrijo, ustrezno varnost in prenos hrane do potrošnika, ustrezno zakonodajo o zdravi 
prehrani in nadzorne mehanizme, temveč tudi ustrezno družbeno in ekonomsko miselnost o 
zdravi prehrani ter nenazadnje tudi ustrezno financiranje biomedicinske znanosti. 
 
PREHRANA ZDRAVEGA DOJENČKA 
 
DOJENJE 
 
Dojenje je normalen, naraven in optimalen način prehranjevanja novorojenčka in dojenčka. 
Na ta način zdravi otroci po normalni nosečnosti v prvih šestih mesecih prejmejo vse, kar 
potrebujejo za rast in razvoj (1-5). Sproščeno, umirjeno in zadovoljno čustveno okolje ob 
dojenju bistveno pripomore k razvoju primernih prehranskih navad v družini.  
Majhna pogostnost in zgodnje prenehanje dojenja imata pomembne neugodne zdravstvene, 
socialne in ekonomske učinke na ženske, otroke, družbo in okolje, kar povzroča večje izdatke 
za nacionalno zdravstveno varstvo in lahko poveča neenakosti v zdravju (3)   
Dojenje priporočamo vsaj do dopolnjenega prvega leta starosti, po tej starosti pa, dokler želita 
doječa mati in otrok (4, 6-7). Zgornje omejitve za trajanje dojenja ni, saj za to ne obstaja 
dovolj znanstveno utemeljenih dokazov.  
Definicije Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) (1): Izključno ali ekskluzivno dojenje 
pomeni, da dojenček uživa le materino mleko in nobene druge tekočine ali čvrste hrane, razen 
kapljic vitaminov, mineralov ali zdravil.  Polno dojenje pomeni, da dojenček ob materinem 
mleku dobi še vodo ali tekočine na vodni osnovi ( npr. rehidracijske tekočine).  
SZO  je leta  2001 priporočila izključno dojenje šest mesecev, pozneje pa delno dojenje.  
Evropsko združenje za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko 
(ESPGHAN)  že v smernicah iz leta 1994, revidiranih leta 2008 (1), priporoča izključno ali 
polno dojenje približno do šestega meseca otrokove starosti.  
Dojenje ima številne prednosti, tako za dojenčka, kot za mamico in širšo družbo. 
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Prehrana doječe matere naj bo zdrava, raznolika, brez dietnih omejitev, z obilo tekočine. 
Priporočamo ustrezen vnos joda (jodirana sol) in dolgoverižnih večkratnenasičenih ω-3 
maščobnih kislin, kar dosežemo z 1 – 2 obrokoma morskih rib na teden, ki vključujeta tudi 
mastne ribe. Doječe matere naj ne pijejo alkohola, ne kadijo, ne jemljejo prepovedanih 
zdravil, ne uživajo drog, kofein pa naj omejijo. Priporočamo, da ne uživajo svežih ali slabo 
prekuhanih jajc ali nepasteriziranega mleka. Meso in perutnina naj bodo dobro prekuhani, 
sadje in zelenjavo naj pred jedjo dobro umijejo. Le redke matere dojenčkov z dokazano 
alergijo na hrano se morajo po navodilih pediatra držati diete brez alergogene hrane. 
Preventivna dieta pri doječi materi ni indicirana (8-10). 
 
PROFILAKSA Z D VITAMINOM 
 
Delovna skupina za nutricionistiko priporoča za novorojenčke, dojenčke in mladostnike 
minimalni dnevni vnos 400 IE/dan vitamina D, z začetkom dajanja teden dni po rojstvu.  
Priporočilo glede enakega odmerka velja za izključno in delno dojene dojenčke, kot tudi za 
otroke, hranjene z mlečno formulo, ki je obogatena z vitaminom D. Priporočila so povzeta po 
smernicah Ameriške akademije za pediatrijo (AAP)(11), ki navaja, da je razlog še vedno  
pojavljanje rahitisa v otroškem obdobju in izogibanje sončnim žarkom zaradi strahu pred 
kožnim rakom.  
   
PREHRANA DOJENČKOV Z MLEČNO FORMULO 
 
Dojenje je idealna prehrana dojenčka, kar pediatri aktivno podpiramo, promoviramo in 
ščitimo (1-3). 
Če ima mati premalo mleka, ji najprej nudimo vso strokovno podporo in svetujemo o ustrezni 
tehniki dojenja, če res ne gre drugače, pa svetujemo dodatek mlečne formule (dvovrstno 
hranjenje) (12). 
Dojenje v redkih primerih ni možno zaradi bolezni otroka (npr.galaktozemija, 
fenilketonurija), bolezni matere (npr. HIV, Herpes virus, odprta TBC)  ali zaradi materinega 
nujnega uživanja zdravil (npr. zdravila proti raku, radioaktivne snovi). 
Če dojenje zaradi kakršnegakoli vzroka ni možno, materi svetujemo uvedbo mlečne formule.  
Mlečne formule so nadomestki za materino mleko, ki ustrezajo prehranskim zahtevam 
dojenčkov od rojstva do konca prvega leta starosti. Sestava mlečne formule mora ustrezati 
standardu Codex Alimentarius Standarda,  ki je bil revidiran leta 2007 (13-14 )  
 
PRIPRAVA, SHRANJEVANJE IN ROKOVANJE Z MLEČNO FORMULO 
 
Mlečna formula v prahu ni sterilna, lahko vsebuje patogene bakterije kot je npr. bakterija 
Enterobacter sakazakii, ki lahko povzroči nevarno sepso, predvsem pri dojenčkih v prvih 
dveh mesecih življenja (15). Doma mora biti mlečna formula pripravljena sveža za vsak 
obrok. Mati mora pred pripravo mlečne formule v stekleničko natančno prebrati navodila za 
pripravo in jih upoštevati..Tako preveč kot premalo koncentrirana mlečna formula je škodljiva 
za dojenčka. Mlečna formula mora biti vedno sveže pripravljena in ne sme stati več kot 
približno dve uri. Preostanek mleka naj mati zavrže zaradi nevarnosti bakterijske okužbe. 
Enak postopek priporočamo tudi pri zamrznjenem in odmrznjenem materinem mleku. 
Pomembno je vzdrževanje čiste in suhe stekleničke ter dude. Mlečno formulo naj mati 
pripravi s svežo in čisto pitno vodo. Vodni filtri niso priporočljivi. Če voda vsebuje visoke 
vrednosti nitratov ( >50 mg/l; posebno v domačih vodnjakih) ali če je pipa svinčena, (v 
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nekaterih starih stavbah), je potrebno uporabiti ustekleničeno vodo. Pri uporabi vode iz 
domačih vodnjakov je potreben nadzor primernosti vode (15).  
V bolnišnicah in vrtcih morajo biti navodila napisana, potreben je stalen nadzor.  Če je 
potrebna priprava mlečne formule vnaprej, mora biti pripravljena vsak dan posebej, shranjena 
pri 4 ˚C ali nižji temperaturi in ne več kot 30 ur. Na oddelkih priporočamo uporabo sterilne 
tekoče mlečne formule za zdrave novorojenčke. 
 
DOPOLNILNA PREHRANA 
 
DEFINICIJA DOPOLNILNE PREHRANE 
  
ESPGHAN opredeljuje dopolnilno prehrano kot vso hrano in tekočino, ki ni materino mleko 
ali mlečna formula (1). Izraz smo povzeli tudi za naša priporočila. 
 
ČAS UVAJANJA DOPOLNILNE PREHRANE (1) 
 
Uvajanje dopolnilne prehrane je za dojenčka potrebno zaradi prehranskih in razvojnih 
razlogov. S prehranskega vidika je dopolnilno prehrano treba uvajati zato, ker z rastjo otroka 
samo dojenje ali hranjenje z mlečno formulo ne pokrije več povečanih potreb dojenčka po 
makro in mikrohranilih. Z razvojnega vidika pa dojenček postopoma razvija sposobnosti 
žvečenja in že začne kazati zanimanje tudi za drugačno hrano kot je mleko.   
Z uvajanjem raznovrstne prehrane otroka tudi postopno navajamo na nove okuse, gostoto in 
čvrstost hrane ter s tem omogočimo tudi postopni prehod z mlečne prehrane na družinsko 
prehrano (1,2).  
Leta  2008 je ESPGHAN Komite za prehrano priporočil uvajanje dopolnilne prehrane ne pred 
17. in ne po 26. tednu starosti (1). 
 
PRAKTIČNA NAVODILA ZA DOPOLNILNO PREHRANO ZA STARŠE 

 

V praktičnih navodilih za starše je treba poudariti, da ob koncu prve polovice dojenčkovega 

življenja, samo materino mleko ali mlečna formula ne zadostujejo več za naraščajoče 

prehranske potrebe otroka.  Za ustrezen razvoj otroka so potrebna tudi druga hranila, kot so 

elementi v sledovih, npr. železo in cink.  Uvajanje dopolnilne prehrane bo za otroka 

predstavljalo nove vrste živil in novih okusov, pa tudi postopen prehod na družinsko 

prehrano okrog prvega leta starosti. Materi je treba razložiti, da je dopolnilno prehrano 

potrebno uvesti med 17. in 26. tednom starosti. Za dopolnilno prehrano staršem priporočamo 

najprej postopno uvajanje zelenjavno-krompirjeve-mesne kašice (najprej belo, nato rdeče 

meso), ker te kašice omogočajo oskrbo z visoko biorazpoložljivim železom in cinkom, v 

približno mesečnih intervalih pa uvajamo še mlečno-žitno kašico in nato žitno-sadno kašico 

(slika 1).  
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Slika 1. Prehrana dojenčkov v prvem letu starosti (16).  

 

Ob uvajanju dopolnilne prehrane naj mati nadaljuje z dojenjem.  

 

Priporočamo uvajanje novih hranil v enotedenskih presledkih in opazujemo morebitne 

preobčutljivostne reakcije.  Priporočamo najprej uvajanje nizko alergogenih živil: zelenjave 

(korenje, krompir, cvetača, koleraba, bučke), riža, koruznih kosmičev, nato še sadnih kašic 

(jabolko, hruška, banane). Jajčni rumenjak priporočamo šele po šestem mesecu starosti, enako 

velja za ribe. Otrok naj dobi kravje mleko kot glavni napitek šele po prvem letu starosti, 

čeprav se majhne količine lahko dodajo dopolnilni prehrani. Približno od 10. meseca otroku 

ponudimo kruh. Jajčni beljak priporočamo po prvem letu starosti, enako velja za morske 

sadeže.  

 

Dodajanje sladkorja  in soli priporočamo po prvem letu starosti. Enako velja za med.  

 

 »Okno« za uvajanje goste hrane s koščki pri dojenčku je približno do desetega meseca 

starosti, kasneje je večja nevarnost težav pri  hranjenju. 
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V času uvajanja dopolnilne prehrane pri še dojenem otroku mora biti več kot 90 % železa 

zagotovljenega z dopolnilno prehrano, ki naj vsebuje dovolj biorazpoložljivega železa. 

 

Uvajanje hrane z žitaricami, ki vsebujejo gluten (pšenica, ječmen, rž, pa tudi oves), 

priporočamo med šestim in sedmim mesecem starosti postopno, v majhnih količinah, najbolje 

ko je otrok še dojen, saj to zmanjšuje tveganje za razvoj neprenašanja glutena (celiakijo).  

 

PRIPOROČILA ZA PREHRANO DOJENČKOV S POVEČANIM TVEGANJEM ZA 

RAZVOJ ALERGIJSKIH BOLEZNI  

 

Dojenčki s povečanim tveganjem za razvoj alergije so tisti dojenčki, katerih starši ali 

sorojenci imajo dokazano alergijo. 

 

Priporočila za dojenje pri dojenčkih s povečanim tveganjem za razvoj alergije so enaka kot pri 

dojenčkih brez povečanega tveganja, torej izključno ali polno dojenje do šestega meseca 

starosti. 

 

V času dojenja pri materi ne priporočamo kakršnekoli izključitvene diete.  

Če dojenje ni možno, priporočamo za dojenčke s povečanim tveganjem za razvoj alergije 

hranjenje z beljakovinskimi hidrolizati kravjega mleka prvih  šest mesecev  starosti (17). Bolj 

priporočljivo je hranjenje z beljakovinskimi hidrolizati z visoko stopnjo hidroliziranosti 

(ekstenzivni hidrolizati) (17,18). 

Mlečne formule na osnovi drugih beljakovin kot so ovčje, kozje, kobilje mleko in druga 

mleka ter  mleka na osnovi soje in riža, nimajo preventivnega vpliva na razvoj alergijske 

bolezni in se zato ne priporočajo.   

Priporočamo, da dopolnilno prehrano uvajamo enako kot pri dojenčkih brez večjega tveganja 

za razvoj alergijskih bolezni.   

 

UVAJANJE GLUTENA V DOPOLNILNO PREHRANO 

 

Tveganje za razvoj celiakije je odvisno od genetskih, imunoloških in okoljskih dejavnikov. 

 V nedavnih raziskavah so ugotovili, da uvajanje majhnih količin glutena, ko je otrok še 

dojen, lahko zmanjša tveganje za razvoj celiakije. Povečano tveganje za razvoj celiakije 
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nastopi pri otrocih, ki dobijo gluten prezgodaj, pred dopolnjenimi štirimi meseci starosti, ali 

pa prepozno, po sedmem mesecu starosti. Pri genetsko predisponiranih otrocih je bilo 

prezgodnje uvajanje glutena, pred dopolnjenimi tremi meseci, in verjetno tudi prepozno 

uvajanje, po sedmem mesecu, povezano z večjim tveganjem tudi za razvoj sladkorne bolezni 

tip 1 in alergije na pšenico (1). 

 

Na osnovi znanstvenih dokazov Komite za prehrano pri združenju ESPGHAN priporoča, da 

gluten  ne uvajamo pred štirimi meseci starosti,  niti prepozno, po sedmem mesecu starosti. 

Uvajanje naj bo postopno, medtem ko je otrok še dojen. Dojenje ne omogoča trajne zaščite 

pred celiakijo, lahko le odloži njen pojav. 

 

Delovna skupina za nutricionistiko priporoča, da se tudi v Sloveniji držimo  priporočil 

združenja ESPGHAN  ter upoštevamo varno okno glede neuvajanja glutena  pred 

dopolnjenimi štirimi meseci in po sedmem mesecu starosti. Najbolje ga je uvesti med šestim 

in sedmim  mesecem starosti, in sicer ob tem, ko je otrok še dojen.  

 

RAZVOJ SENZORIKE IN ZAZNAV OKUSA PRI DOJENČKIH OB UVAJANJU 

DOPOLNILNE PREHRANE 

 

Zaznavanje okusa se razvije že prenatalno, najbolj v zadnjih mesecih nosečnosti ter v prvem 

in drugem letu življenja.  Izraz »okus« v širšem pomenu besede zajema aromo (kombinacija 

vonja in okusa), okus in teksturo. Nosečnica oz. doječa mati lahko z uživanjem pestre in 

raznolike hrane ugodno vpliva na razvoj prehranskih preferenc otroka. Na sprejemljivost živil 

odločilno vplivajo izkušnje, ki se razvijejo s ponavljajočimi se izpostavitvami določenim 

okusom (grenek, slan, kisel), medtem ko je nagnjenost za sladek okus že prirojena (3). 

V času uvajanja mešane dopolnilne prehrane lahko s pestro prehrano pomembno vplivamo na 

sprejemanje novih živil. Od šestega meseca do dopolnjenega drugega leta starosti je obdobje, 

ko dojenčki in malčki najbolje sprejemajo nove arome in okuse, in sicer mnogo bolje kot po 

dopolnjenem drugem letu starosti. Zato je pomembno, da v tem starostnem obdobju dojenčki  

in malčki okusijo kar največ različnih zdravih živil, zlasti raznovrstne zelenjave (19). 

Staršem je potrebno pojasniti, da je zavračanje novih živil, npr. zelenjave, normalno (3). V 

primeru, da 6 - 10-mesečni dojenček ob uvajanju nove zelenjave ne mara, je treba vztrajati in 

mu to zelenjavo na nevsiljiv način ponuditi zaporedno vsak dan vsaj 8 do 11-krat. Po osmih 
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ponovitvah se več kot 70 % dojenčkov navadi na nov okus zelenjave, čeprav je sprva niso 

marali (20). Dojenčki, ki se navadijo na nov okus zelenjave, jo sprejmejo tudi devet mesecev 

pozneje, kar pomeni, da se navadijo na nov okus za dalj časa. 85 % staršev po treh neuspešnh 

poskusih nudenja zelenjave dojenčku odneha, ker sklepajo, da je ne mara. Tako ne izkoristijo 

potenciala in pripravljenosti dojenčka za navajanje in sprejemanje novih okusov (21). 

Dojenčka je treba navaditi na čim manj sladka in slana živila ter napitke, saj ga je pozneje 

mnogo teže odvaditi od takih živil. Malčku smemo dati sladkor v koncentrirani obliki (npr. 

sladoled, sladica, desert) šele, ko je spoznal in osvojil raznovrstne okuse zelenjave in sadja 

(3,19). 

 

DODATNA PRIPOROČILA GLEDE UVAJANJA MEDU V DOPOLNILNO 

PREHRANO (1) 

 

Med vsebuje spore Clostridium botulinum in lahko povzroči razvoj botulizma pri dojenčkih. 

Komite za prehrano pri združenju ESPGHAN zato priporoča, da med uvajamo šele po prvem 

letu starosti (razen, če so pri industrijski pripravi toplotno odporne spore inaktivirane pod 

visokim tlakom in z obdelavo pri visoki temperaturi).  

 

ZAKLJUČKI  

 

Delovna skupina za nutricionistiko je multidisciplinarna in vključuje strokovnjake različnih 

področij: neonatologije, alergologije, endokrinologije, nutricionistike, gastroenterologije in 

splošne pediatrije. Osnovno izhodišče za pripravo smernic so bila priporočila Evropskega 

združenja za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko - ESPGHAN, 

Svetovne zdravstvene organizacije, Evropskega združenja za pediatrično alergologijo in 

klinično imunologijo - ESPACI, Ameriške Akademije za pediatrijo - AAP, Priporočila 

Inštituta za prehrano otrok v Dortmundu in D-A-CH  referenčne vrednosti za vnos hranil, ki 

jih je prevzela Slovenija. 

 

Zaključki: 

• Priporočila za prehrano dojenčkov v Sloveniji so napisana za zdrave in donošene 

dojenčke.  

• Izključno ali polno dojenje priporočamo v prvih šestih mesecih življenja.  
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• Če dojenje ni možno, priporočamo mlečno formulo po priporočilih standarda Codex 

Alimentarius, revidiranem leta 2007. 

• Splošnih priporočil za antiregurgitacijske mlečne formule in mlečne formule z dodatki 

prebiotikov, probiotikov in sinbiotikov še ni možno narediti.  

• Sojine mlečne formule niso prva izbira za prehrano zdravih dojenčkov. 

• Vitamin D priporočamo po prvem tednu življenja v dozi 400 IE dnevno. Odmerek je 

enak za dojene dojenčke in dojenčke, hranjene z mlečno formulo. 

• Dopolnilne prehrane (čvrste hrane in tekočine, ki ni materino mleko ali mlečna 

formula) ne priporočamo uvajati  pred 17. tednom in ne po 26. tednu starosti. 

• Priporočamo nadaljevanje dojenja ob uvajanju dopolnilne prehrane. 

• Nova hranila uvajamo v presledkih enega tedna. 

• Začnemo s kašami iz zelenjave, nato krompirja in mesa (najprej belo, nato rdeče 

meso), sledijo mlečno-žitne kaše in sadno-žitne kaše.  

• Začnemo z nizko alergogenimi živili: zelenjavo (korenje, krompir, cvetača, koleraba, 

bučke), rižem, koruznimi kosmiči, nato s sadnimi kašami (jabolko, hruška, banana). 

• Kruh dajemo otroku od 10. meseca. 

• Jajčni rumenjak in ribe lahko uvajamo po šestem mesecu starosti. 

• Jajčni beljak in morski sadeži so dovoljeni po prvem letu starosti. 

• Sladkor in sol dodajamo po prvem letu starosti. 

• V času uvajanja dopolnilne prehrane pri še dojenem otroku mora več kot 90 % železa 

zagotovljati dopolnilna prehrana, ki naj vsebuje dovolj biorazpoložljivega železa.   

• Kravje mleko je slab vir železa in ga zato kot glavno pijačo priporočamo šele po 

prvem letu starosti, čeprav majhne količine lahko dodamo dopolnilni prehrani. 

• Uvajanje glutena v dopolnilno prehrano naj ne bo prezgodnje, pred četrtim  mesecem 

starosti, in ne prepozno, po sedmem mesecu starosti. V tem varnem obdobju ali 

»oknu« priporočamo postopno uvajanje glutena, in sicer v majhnih količinah med 

šestim in sedmim mesecem starosti, saj zmanjša tveganje za razvoj celiakije, sladkorne 

bolezni tip 1 in alergije na pšenico.  

• Priporočamo uvajanje medu po  prvem letu starosti.  
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IZVLEČEK 
 
Zdrava prehrana bistveno pripomore k kvalitetnejšemu življenju, ščiti pred razvojem 
nekaterih nenalezljivih kroničnih obolenj in nenazadnje zelo vpliva na mladostnikovo počutje, 
sposobnosti in učenje. Mladostništvo je tudi zadnji čas, ko še lahko spreminjamo nezdrave 
prehranjevalne navade. Raziskava v obliki anonimnega anketnega vprašalnika (N = 108), 
izvedena februarja 2012, kaže, kakšne so prehranjevalne navade dijakov na Srednji gozdarski 
in lesarski šoli Postojna. Mladostniki opuščajo zajtrk ter zaužijejo premalo sadja in zelenjave. 
Na prehranjevalne navade imajo najmočnejši vpliv mediji, šola in starši, anketirani se 
zavedajo slabega odnosa do hrane. 
 
Ključne besede: zajtrk, sadje, zelenjava, vpliv medijev, anketa, SGLŠ 
 
UVOD 
 
Mladostništvo je razvojno obdobje med otroštvom in odraslostjo, ki običajno nastopi med 11 
in 12 letom (s pojavom sekundarnih spolnih znakov) in se konča okrog 21 leta. Trajanje 
adolescence je odvisno od osebnih, kulturnih in socialnih okoliščin. Za to razvojno obdobje so 
značilne telesne in psihične spremembe, ko se lahko prehranjevanje in hrana povežeta s 
simboliko odraščanja (Tomori, 1990). 
 
Zdravo prehranjevanje je posebej pomembno v obdobju odraščanja, v tem obdobju hrana 
namreč omogoča optimalno rast in razvoj otrok. S pravilno prehrano v obdobju odraščanja 
preprečujemo pojav prenizke ali prekomerne telesne mase, debelosti, kariesa in drugih 
zdravstvenih težav, ki so povezane z nezdravim prehranjevanjem. Zdravo prehranjevanje v 
obdobju šolarja in mladostnika pripomore tudi k večji učinkovitosti pri učenju. Hrana ima 
poleg biološkega tudi psihološki in socialni pomen. Mladostniki povezujejo razvoj svojega 
telesa z vrsto skrbi, pričakovanj in bojazni, kar se odraža tudi v njihovem odnosu do hrane ter 
v njihovih prehranjevalnih navadah (Tomori, Rus-Makovec, 1998 cit. po Gabrijelčič Blenkuš 
et al., 2007). 
 
V prispevku obravnavam prehranska priporočila za mladostnike in načela zdravega 
prehranjevanja mladostnikov. Teoretična in praktična dognanja s področja prehranjevanja 
mladostnikov (Gabrijelčič Blenkuš et al., 2005; Jeriček Klanšček et al., 2011, idr.) sem 
preverjala s pomočjo anketnega vprašalnika med dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole 
(SGLŠ) Postojna (N = 108) februarja 2012. Hipoteze, ki sem jih preverjala, so: 

- mladostniki velikokrat opuščajo zajtrk, 
- mladostniki zaužijejo premalo zelenjave in sadja, 
- mladostniki največ informacij o zdravi prehrani dobijo v šoli, 
- mladostniki ne prepoznavajo negativnega vpliva medijev na njihov izbor hrane. 

S pomočjo rezultatov ankete v prispevku prikazujem, kakšne so prehranjevalne navade 
dijakov in kakšen je njihov odnos do hrane. 
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PREHRANA MLADOSTNIKA – TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
PREHRANSKA PRIPOROČILA ZA MLADOSTNIKE 
 
Zdrava prehrana je uravnotežena, varna in varovalna ali funkcionalna. Prehrana mora biti tudi 
biološko in gastronomsko sprejemljiva. Na izbor živil oziroma hrane bistveno vplivajo okus 
hrane, vonj in njen videz. 
 
Uravnotežena prehrana mladostniku zagotavlja vnos vseh hranilnih snovi, ki so primerno 
razporejene preko celega dne, med vse obroke in ustrezno energijsko vrednost hrane. Z 
uravnoteženo hrano zagotovimo ustrezen deleže energijskih hranil in potrebne esencialne 
hranilne snovi, ki omogočijo mladostniku optimalen razvoj in rast ter pripomorejo k večji 
učinkovitosti pri učenju in delu. Uravnotežena prehrana preprečuje nastanek deficitarnih stanj, 
kot so slabokrvnost, prenizka telesna masa, slabo zobovje in druga.  
 
Varovalna ali funkcionalna prehrana ima poleg svoje hranilne vrednosti tudi ugoden in 
varovalen učinek na zdravje mladostnika. Ne vsebuje dodanih sladkorjev, soli, maščob 
(predvsem nasičenih maščobnih kislin) in vključuje veliko prehranskih vlaknin.  
Varna hrana je higiensko neoporečna, primerno shranjena in pripravljena in ne presega 
zakonsko določenih minimalnih vnosov dodatkov (aditivov).  
 
Prehrana mladostnika naj bo razporejena med 5 dnevnih obrokov, med katerimi so trije glavni 
(zajtrk, kosilo in večerja), dva obroka sta manjša ali premostitvena. V celodnevni prehrani 
ima pomembnejšo vlogo zajtrk. Presledek med posameznimi obroki ne sme presegati več kot 
3 ure. Načrtovanje dnevnih obrokov je odvisno od individualnih, družinskih in kulturnih 
posebnosti ter od razpoložljivih sredstev in časa (Gregorič, 2011). Na časovne presledke med 
posameznimi obroki vpliva razporeditev obveznosti: pouk v šoli, športne, glasbene in druge 
aktivnosti, preostanek časa se razdeli zelo individualno: prevozi v šolo in domov, spanje in 
ostale aktivnosti. Za vsak obrok mora imeti mladostnik dovolj časa. Čas, ki ga mladostnik 
nameni prehranjevanju, in primerno okolje za obrok spodbujata mladostnika k pozitivnemu 
odnosu do prehranjevanja in hrane. Šola je okolje, kjer se lahko mladostnik nauči zdravih 
prehranjevalnih navad. Ni primerno, da se šolarji med odmori prehranjujejo na hodnikih, ulici 
ali v restavracijah s hitro prehrano (Ščuka, 2007). 
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Slika 1: Časovna razporeditev obrokov in primerna razporeditev dnevnih energijskih potreb 
med posamezne obroke 
 
Dnevne energijske potrebe so, poleg fizioloških potreb organizma, odvisne tudi od telesne 
dejavnosti posameznika in drugih zunanjih dejavnikov (tabela 1). Upoštevati je potrebno tudi 
potrebe po energiji za rast in razvoj (Gabrijelčič Blenkuš et al., 2005). Priporočljiv dnevni 
energijski vnos mora biti med obroke razporejen enakomerno (slika 1). 
 
Tabela 1: Priporočljiv dnevni energijski vnos 

Starost 
 

MJ / dan kcal / dan 
dekleta fantje dekleta fantje 

13 do manj kot 15 let 9,4 11,2 2200 2700 
15 do manj kot19 let 10,5 13 2500 3100 
19 do manj kot 25 let 10 12,5 2400 3000 

 
Priporočeni dnevni energijski vnosi za mladostnike so podlaga za izbiro ustreznih energijskih 
hranil in količine živil v obrokih (Gabrijelčič Blenkuš et al., 2005).  
 
Beljakovine oskrbujejo organizem z aminokislinami, ki so nujne za izgradnjo telesu lastnih 
beljakovin. Priporočen vnos za mladostnike je glede na starost in spol 0,8–0,9 g/kg telesne 
mase/dan (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). Vnos beljakovin naj predstavlja 10–15 
% dnevnih energijskih potreb. Beljakovine živalskega izvora se nahajajo v mesu in ribah, 
mesnih izdelkih, morskih sadežih, jajcih, mleku, sirih in skuti. Beljakovine rastlinskega izvora 
so v polnovrednih žitih in izdelkih iz njih, stročnicah, oreščkih in soji. Večja količina 
živalskih beljakovin v dnevnih jedilnikih, ki jih dobimo z mesom klavnih živali, mlečnimi 
izdelki in jajci, je lahko povezana z večjim vnosom nasičenih maščob (Hlastan-Ribič et al., 
2008). 
 
Maščobe so v prehrani mladostnika in tudi kasneje pomembne zaradi esencialnih maščobnih 
kislin in v maščobah topnih vitaminov (A, D, E in K). Maščobe v hrani so nosilec okusa in 
arom, zaradi česar so z njimi pripravljene jedi bolj mikavne in priljubljene med mladimi. 
Skupen vnos maščob naj ne presega 30 % dnevnih energijskih potreb (Referenčne vrednosti 
za vnos hranil, 2004). Prevelik vnos maščob je povezan s pojavom debelosti, prevelik delež 
nasičenih in trans maščobnih kislin predstavlja tveganje za razvoj srčno žilnih obolenj. 2/3 
vseh vnesenih maščob naj predstavljajo nenasičene maščobne kisline. Posebej pomembni sta 
omega-6 in omega-3 maščobni kislini, ki ju telo ne zmore proizvajati samo. Esencialne 
maščobne kisline imajo pomembno vlogo v rasti in razvoju možganov, živčevja in očesne 
mrežnice. Omega-3 maščobne kisline najdemo predvsem v mastnih ribah hladnih voda, 
ribjem olju, oreščkih, algah, oljih iz semen in oreščkov, ter v zeleni listnati zelenjavi. Omega-
6 maščobne kisline se nahajajo v sončničnem olju in olju iz koruznih kalčkov ( Hlastan-Ribič 
et al., 2008). 
 
Ogljikovi hidrati so najpomembnejše energijsko hranilo, predstavljati morajo več kot 50 % 
dnevnega energijskega vnosa. Priporočljiva so tista ogljikohidratna živila, ki vsebujejo 
esencialne hranilne snovi in vlaknine ter počasi dvigujejo raven krvnega sladkorja 
(Gabrijelčič Blenkuš, 2005). V prehrani mladostnika naj enostavni sladkorji ne presegajo 10 
% dnevnega energijskega vnosa. Prevelik vnos enostavnih sladkorjev je povezan z nastankom 
kariesa in pojavom debelosti. Med enostavne sladkorje spada tudi kuhinjski sladkor. Sladkor 
ne vsebuje esencialnih hranil in zvišuje energijsko gostoto obrokov.  
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Vlaknine imajo v telesu veliko pomembnih funkcij: upočasnijo praznjenje želodca, čistijo 
črevesno sluznico, pospešujejo prebavo in zavirajo nastanek številnih bolezni (zaprtost, rak 
debelega črevesa in druge). Vir prehranskih vlaknin so žita, sadje in zelenjava. V obdobju 
odraščanja se priporoča 25 g vlaknin dnevno (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). 
 
V prehrani mladostnika imajo bistveno vlogo vitamini, minerali in voda. Pomanjkanje 
slednjih lahko vodi do nekaterih deficitarnih stanj. Zadostno količino le teh zagotavlja pestra 
in raznovrstna prehrana. Največ vitaminov vsebujejo sveže sadje in zelenjava ter neoluščena 
žita. Priporočena živila, ki zagotavljajo vnos pomembnih vitaminov in mineralov, so 
prikazana v tabeli 2. Med minerali so v obdobju odraščanja ključnega pomena predvsem 
železo, kalcij in jod.  
 
Tabela 2: Vsebnost vitaminov in mineralov v živilih 
 

VITAMINI in MINERALI PRIPOROČENA ŽIVILA 
Vitamin A korenje, špinača, stročji fižol, brokoli, 

motovilec 
Vitamin C jagode, črni ribez, limone, pomaranče, šipek, 

paprike, brokoli, ohrovt, zelje, špinača, 
paradižnik 

Vitamin D ribje olje, ribe (slanik, skuša), jetra, jajčni 
rumenjak 

Folna kislina (folati) paradižnik, zelje, špinača, kumare, brstični 
ohrovt, pomaranče, grozdje, polnozrnati kruh, 
pšenični kalčki, soja 

Kalcij mleko in mlečni izdelki, brokoli, ohrovt, por 
Železo pusta govedina in svinjina, perutnina, ribe, 

grah, fižol, leča, koruza, polnozrnati riž, 
motovilec 

Jod morske ribe, mleko, jajca, kuhinjska sol 
 
Pomemben del dnevne prehrane je sol. Maksimalna še priporočena količina zaužite soli znaša 
do 5 g dnevno. Večja količina zaužite soli je dejavnik tveganja pri nastanku povišanega 
krvnega tlaka. Prav zaradi tega je pomembno, da posameznika že v obdobju odraščanja 
navajamo na zmerno količino soli v vsakdanji prehrani. 
 
Telo potrebuje 1,5–3 l tekočine na dan. Za nadomeščanje tekočine so primerne pijače brez 
dodanih sladkorjev: navadna voda, naravni sokovi mešani z navadno vodo in nesladkani 
zeliščni čaji. Potrebe po tekočini se povečajo pri telesni aktivnosti, visoki zunanji temperaturi, 
uživanju slanih živil in pri bolezenskih stanjih (bruhanje, driska, povišana telesna 
temperatura). Mladostniki morajo imeti zagotovljen stalen dostop do pitne vode, tudi v času, 
ki ga preživijo v šoli. 
 
Sladke gazirane pijače so neprimerne, saj vsebujejo arome, barvila, nekatere med njimi tudi 
kofein. Dodani ali naravni sladkorji v različnih napitkih (sokovih, koli, sladkih gaziranih 
pijačah) so pomemben dejavnik tveganja pri nastanku debelosti in kariesa (Hlastan-Ribič et 
al., 2008). Uživanje alkoholnih pijač je za mladostnike neprimerno, saj ima alkohol vrsto 
negativnih učinkov na telo. Prav tako se odsvetuje sladke napitke, gazirane pijače in pijače, ki 
vsebujejo kofein. 
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PREHRANSKA PIRAMIDA ZA MLADOSTNIKE 
 
Posamezna živila so po pogostosti v jedilnikih pripravljenih za mladostnike zastopana 
različno. Žita in žitni izdelki ter škrobna živila morajo biti zastopana v večini dnevnih 
obrokov. Polovica ogljikohidratnih živil naj bo iz polnozrnatih žit in žitnih izdelkov 
(polnovreden kruh, musliji iz polnovrednih kosmičev brez dodanega sladkorja in soli). Živila 
iz polnozrnate moke vsebujejo poleg škroba veliko vlaknin, vitaminov, mineralov in imajo 
visoko nasitno vrednost (Hlastan-Ribič et al., 2008).  
 
Dnevni jedilnik mladostnika mora vsebovati zadostne količine sadja in zelenjave. Sadje in 
zelenjava sta bogat vir vitaminov, mineralov in vlaknin. Sadje je lahko del obroka (sladica), 
lahko je samostojni obrok (malica). Izberemo med sezonskim lokalno pridelanim sadjem in 
zelenjavo. Priporoča se uživanje svežega sadja, ker je bolj okusno, osvežujoče in ima nizko 
energijsko vrednost. Tudi zelenjavo naj mladostnik uživa redno, priporoča se uživanje sveže 
zelenjave, ki vsebuje več koristnih hranil kot kuhana.  
 

 
Slika 3: Prehranska piramida za mladostnike 
 
Da bi spodbudili uživanje sadja med mladimi so oblikovali projekt »Shema šolskega sadja«, 
ki ga izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom 
za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje (Fajdiga Turk, 2011). 
 
Dnevni jedilnik mladostnika mora vsebovati priporočene količine mesa (perutnine, rib, rdeče 
meso), jajc, mleka in mlečnih izdelkov. Meso, ribe, jajca in mleko so bogat vir živalskih 
beljakovin. Pomembne so tudi rastlinske beljakovine (stročnice, žita), ki ne vsebujejo 
neželenega holesterola in nasičenih maščobnih kislin. Za popestritev jedilnika lahko 
vključimo tudi rdeče meso. Najmanj enkrat tedensko v jedilnik vključimo morske ribe, saj 
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vsebujejo več esencialnih maščobnih kislin, joda in vitamina D kot sladkovodne ribe. 
Uživanje jajc se priporoča do 2-krat na teden. Mladostnik naj pije delno posneto mleko in 
uživa manj mastne sire (Hlastan Ribič et al., 2008). 
Uživanje hranilno revnih in energijsko preobilnih živil za mladostnike ni priporočljivo. 
Tovrstna živila vključujemo v prehrano redko in v majhnih količinah. Poleg pestrosti živil je 
pomemben tudi način priprave hrane. Za čim učinkovitejšo ohranitev hranil in drugih snovi v 
obrokih kuhajmo z malo vode in maščob in le toliko časa, kot je potrebno. S tem živilom 
ohranimo tudi okus. Priporočamo pripravo jedi, ki izključuje cvrtje hrane ali pečenje pri zelo 
visokih temperaturah ob prisotnosti maščob. 
 
VPLIVI NA PREHRANSKE NAVADE MLADOSTNIKOV 
 
Pri navajanju na zdravo prehranjevanje imajo v otroštvu in tudi kasneje v mladostništvu 
pomembno vlogo starši. Otroci sami namreč nimajo možnosti izbire hrane, prav tako ne 
morejo odločati, kaj je koristno za njihov razvoj in zdravje (Poličnik et al., 2009). Pomembno 
je, da starši razumejo pomen zdravega prehranjevanja in svojemu otroku približajo zdravo 
prehrano in primeren način prehranjevanja. Prehranski vzorci iz otroštva se namreč prenesejo 
v obdobje odraščanja. Velik vpliv pri vzgajanju prehranjevalnih navad ima zgled. Tega 
pomembnega dejstva bi se morali poleg staršev zavedati vsi, ki delajo ali se srečujejo z 
mladimi. Močan vpliv na prehranjevalne navade, vzorce in na izbiro živil imajo masovni 
mediji (televizija, internet, popularne revije,…). Mladostniki so zelo podvrženi uporabi 
televizije in interneta, zato oglaševanje hrane in pijače pomembno vpliva na oblikovanje 
njihovih prehranskih navad. 
 
 
METODE 
 
V raziskavi sem uporabila anonimni anketni vprašalnik z 35 vprašanji. Poleg splošnih 
vprašanj (spol, starost, telesna masa in višina) in vprašanj o slogu prehranjevanja, sem v 
vprašalnik vključila tudi vprašanja o telesni aktivnosti, kadilskih navadah, poseganju po 
alkoholu, odnosu do hrane in različnih vplivih na izbiro hrane. Indeks telesne mase (ITM) 
sem izračunala iz navedenih telesnih mas in višin. Vprašanja v anketi so bila zaprtega tipa, z 
možnostjo odgovorov da ali ne in vprašanja izbirnega tipa, kjer je bilo ponujenih več različnih 
odgovorov. Del ankete so bila vprašanja, sestavljena iz trditev in več stopenj strinjanja. 
Statistično obdelani rezultati ankete so prikazani opisno in grafično. 
 
Vzorec je zajemal 108 dijakov zdravstvene in gozdarske usmeritve SGLŠ Postojna, od tega 
46 deklet in 62 fantov, starih 15–20 let, kar predstavlja približno tretjino vseh dijakov. 
Povprečna starost anketiranih dijakov je 16,4 leta, glede na spol je 42,6 % deklet in 57,4 % 
fantov. 61 % anketiranih dijakov živi na podeželju in 39 % v mestnem okolju. Njihova 
povprečna telesna masa je 67 kg (najnižja 43 kg, najvišja 105 kg), povprečen ITM je 22,4. 
Povprečna masa fantov je 72,2, deklet pa 60,3 kg. Najvišji izračunan ITM je 33,1, najnižji 
17,2, fantje imajo ITM v povprečju za 1 enoto večji od deklet (21,3).  
 
V prispevku objavljam rezultate opisne statistike odgovorov na vprašanja o: pogostosti 
zajtrkovanja; pogostosti uživanja posameznih vrst živil (sadje in zelenjava) v prehrani 
anketiranih; dejavnikih, ki vplivajo na izbiro živil; virih informacij ter znanja o prehrani. 
Nekatere rezultate ankete sem primerjala z izbranimi rezultati drugih podobnih raziskav, kot 
na primer »Raziskava o neenakostih v zdravju in vedenjih, povezanih z zdravjem«, ki je bila 
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izvedena pod okriljem Inštituta za varovanje zdravja RS v letu 2010 (Jeriček Klanšček et al., 
2011). 
 
 
REZULTATI 
 
POGOSTOST ZAJTRKOVANJA 
 
Rezultati na vprašanje o pogostosti zajtrkovanja potrjujejo domnevo, da veliko mladostnikov 
opušča zajtrk. Ugotovila sem, da redno zajtrkuje 37 % dijakov (fantov 43,5 %, deklet 28,3 %), 
kar je več kot znaša slovensko povprečje za 15-letnike (30,5 %, N = 1812) (Gregorič, 2011). 
Zaskrbljujoč je podatek, da 20,4 % dijakov SGLŠ nikoli ne zajtrkuje, med njimi je 28,3 % 
deklet in zgolj 14,5 % fantov. Ne glede na visok delež dijakov, ki ne zajtrkujejo, so rezultati 
na SGLŠ v primerjavi s slovenskim povprečjem za 15-letnike spodbudni, saj slovenska 
raziskava kaže, da kar 34,8 % fantov in 38 % deklet nikoli ne zajtrkuje (Gregorič, 2011). 
Vzroki, zakaj mladostniki opuščajo zajtrk, so različni, razlike med primerjanima vzorcema pa 
so lahko posledica specifične strukture anketiranih na SGLŠ (visok delež nastanjenih v 
dijaškem domu z urejeno prehrano), specifičnosti programa, ki zahteva večji vnos hranil 
(gozdarski tehnik), lahko pa so tudi posledica manjšega vzorca anketiranih na SGLŠ. 
Raziskava med dijaki na SGLŠ je pokazala, da bolj redno zajtrkujejo dijaki, ki so doma na 
podeželju. Takšnih, ki zajtrkujejo vsak dan in so doma na podeželju, je 45,5 % (mesto – 23,8 
%), takšnih, ki nikoli ne zajtrkujejo in so doma na podeželju, je zgolj 16,7 % (mesto – 26,2  
%). 
 
Graf 1: Pogostost zajtrkovanja 
 

 
 
 
 
 
UŽIVANJE SADJA IN ZELENJAVE 
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Prehranska priporočila navajajo zaužitje vsaj 200 g sadja dnevno (to je prib. 2 enoti sadja), kar 
pomeni, da naj bi sadje dopolnjevalo vsaj dva obroka in do 300 g zelenjave. Med anketiranimi 
sadje večkrat na dan uživa 25,9 %, vsaj enkrat na dan 25 % in večkrat na teden 32,4 %. 
Razlika med spoloma je zelo izrazita pri odgovoru »večkrat na dan«, ki ga je označilo zgolj 
19,4 % fantov in kar  34,8 % deklet. Skupen delež tistih, ki uživajo sadje večkrat na dan, 
znaša pri 15-letnikih v Sloveniji zgolj 15,8 %, enako kot na SGLŠ je tudi tu značilno manjši 
delež pri fantih (Gregorič, 2011). Pri odgovoru »nikoli« so rezultati na SGLŠ enaki 
rezultatom prej omenjene raziskave (1,8 %). V anketi sem vprašala tudi po tem, ali bi pojedli 
več sadja, če bi bilo sadje dostopno med poukom brezplačno. 85,2 % dijakov je odgovorilo, 
da bi, med temi je več deklet (95,7%; fanti – 77,4 %), ki v primerjavi s fanti očitno raje 
posegajo po sadju. 
 
32,4 % dijakov je odgovorilo, da zelenjavo uživa vsaj enkrat na dan, 26,9 % jih zelenjavo 
uživa večkrat na teden, 6,5 % nikoli. V primerjavi s fanti (33,9 %) je značilno večji delež 
punc, ki zelenjavo uživa vsaj enkrat dnevno (65,3 %), in obratno, večji je delež fantov, ki 
zelenjavo uživa zgolj nekajkrat na mesec oz. nikoli (32,3 %, punce – 17,3 %). V primerjavi s 
slovenskimi 15-letniki so razlike pri odgovoru o uživanju zelenjave zelo velike, zgolj 17,3 % 
fantov in 26,1 % deklet uživa zelenjavo vsaj enkrat dnevno (Fajdiga Turk, 2011).  
 
Graf 2: Pogostost uživanja sadja in zelenjave 

 
 
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZBIRO ŽIVIL 
 
Ugotovila sem, da na izbiro živil v veliki meri vpliva videz živila (50,9 %), sledita cena 32,4 
% in embalaža (21,3 %), v kateri je živilo ponujeno. Pričakovano najmanjši vpliv (odgovor 
»ne vpliva«) na izbor živil imata vera in kultura (62 %) ter popularnost (38 %). Pri embalaži 
je odstotek odgovorov, da na izbiro živila »zelo vpliva« ali »ne vpliva« skoraj enak (21–22 
%). Pri dekletih ima embalaža večji vpliv na izbor živil kot pri fantih, kjer jih je 30 % 
odgovorilo, da nima vpliva. 
 
ZNANJE IN INFORMACIJE O PREHRANI 
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Na vprašanje ali menijo, da imajo dovolj znanja in informacij o zdravem načinu 
prehranjevanja, je 71,3 % dijakov pritrdilo, 28,7 % pa jih meni, da nima dovolj znanja in 
informacij o prehrani. Graf 4 prikazuje, od kod dijaki pridobijo največ informacij in znanja o 
prehrani. V šoli tovrstne informacije pridobi 32 % anketiranih dijakov, večji delež pa jih 
informacije in znanje črpa iz medijev (45 %), med katerimi prednjači internet (19 %), sledita 
televizija in revije po 13 %. Relativno visok delež dijakov, ki so kot vir znanja o prehrani 
navedli šolo, gre lahko na račun dejstva, da je med njimi veliko takih, ki obiskujejo program 
zdravstvena nega, kjer je učenje o prehrani sestavni del učnega načrta. 19 % dijakov 
informacije o prehrani dobi doma, kar je za to starostno obdobje relativno velik delež, kar 
kaže, da straši še vedno lahko vplivajo na prehranske navade svojih otrok. 
 
Zgornji podatki potrjujejo močan vpliv medijev na prehranske navade mladostnikov, po drugi 
strani pa se anketirani zavedajo, da televizija in drugi mediji spodbujajo nakupovanje hrane, 
ki je nezdrava ali je ne potrebujemo (tabela 3; trditve 4–6). Dijaki se namreč v visokem deležu 
strinjajo, da televizija in drugi mediji spodbujajo nakupovanje hrane, ki je dejansko ne 
potrebujemo (60,2 %). Visok je tudi odstotek dijakov (49,1 %), ki meni, da televizija in drugi 
mediji spodbujajo nakup nezdrave hrane. 
 
Zanimivo je, da so tudi lasten odnos do hrane ocenili kot neodgovoren in slab, saj se 54,6 % 
odstotkov vprašanih se zelo strinja ali strinja s 1. trditvijo (tabela 3). 53,7 % se zelo strinja ali 
strinja s trditvijo, da je ponudba hrane prevelika, hkrati pa jih 81,5 % meni, da se veliko hrane 
zavrže.  
 
Graf 3: Vpliv na izbor živil v prehrani 

 
 
 
 
 
 
 
Graf 4: Viri informacij o prehrani 
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Tabela 3: Trditve o prehrani in njenem vplivu na posameznika in o vplivu medijev 

Trditev Zelo se 
strinjam 

Se strinjam Delno 
strinjam / 
delno ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Zelo se ne 
strinjam 

1. Odnos mladih do hrane je slab in 
neodgovoren. 32,40 22,20 29,60 9,30 6,50 

2. Ponudba hrane je prevelika. 36,10 17,60 27,80 10,20 8,30 
3. Veliko hrane se zavrže. 66,70 14,80 12,00 1,90 4,60 
4. Televizija in drugi mediji močno 
spodbujajo nakupovanje hrane, ki je 
ne potrebujemo. 

60,20 23,10 12,00 1,90 2,80 

5. Televizija in drugi 
mediji spodbujajo nakupovanje 
hrane, ki je nezdrava. 

49,10 26,90 15,70 4,60 3,70 

6. Velikokrat kupim živilo zaradi 
oglasa na televiziji, internetu ali 
reviji. 

5,60 12,00 22,20 25,90 34,30 

 
ZAKLJUČEK 
 
Rezultati raziskave, ki se jih pridobila na manjšem vzorcu, potrjujejo podatke, ki sem jih našla 
v literaturi in so zaskrbljujoči. Mladostniki pogosto opuščajo zajtrk in v dnevni prehrani 
zaužijejo premalo sadja in zelenjave. Dijaki SGLŠ Postojna v navedenih navadah pozitivno 
izstopajo iz slovenskega povprečja. Mladostniki največ informacij o prehrani pridobijo iz 
medijev, hkrati pa prepoznavajo njihov negativen vpliv na prehranske navade. Iz 
ugotovljenega sledi, da bi lahko z bolj premišljenim in ciljanim oglaševanjem bolj zdrave 
prehrane v medijih, bistveno vplivali na prehranske navade mladostnikov in s tem vplivali na 
zdravje celotne družbe. Rezultati kažejo, da imajo starši v tem starostnem obdobju še vpliv na 
prehranske navade svojih otrok, vendar so zaradi pomanjkanja časa, preobremenjenosti ali 
neznanja, pri vzgajanju zdravih prehranjevalnih navad velikokrat nemočni. Zaradi tega bomo 
v prihodnosti pri vzgajanju zdravih prehranjevalnih navad morali veliko večjo odgovornost 
prevzeti vzgojitelji in učitelji. Če želimo zagotoviti zdravje prebivalstva, je potrebno poskrbeti 
za čim boljše pogoje prehranjevanja v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah, izobraževati 
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vse, ki pripravljajo in načrtujejo obroke za otroke in mladostnike. V nasprotju s pričakovanji 
mladostniki svoj odnos do hrane ocenjujejo kot slab. Šole bi morale v prihodnje še bolj 
dosledno upoštevati smernice zdravega prehranjevanja. Pomembno je tudi, da družba 
privzgaja pozitiven in spoštljiv odnos do hrane. 
 
ZAHVALA 
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IZVLEČEK 

Obstipacija ali zaprtje je pogosta prebavna motnja, katere vzroki so lahko funkcionalni ali 
organski. Funkcionalni vzroki so lahko posledica stresnih situacij ali pa nepravilnosti v 
prehranjevanju in načinu življenja. Zdravljenje je kompleksno in dolgotrajno. V Centru za 
zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični poteka »Šola kakanja«. 

Ključne besede:  odvajanje blata, pravilna prehrana in način življenja 

UVOD 
 
Zaprtje je prebavna motnja z oteženim in nerednim iztrebljanjem majhnih količin trdega blata, 
ki ga spremlja napenjanje in občutek nepopolne izpraznitve. Zaradi te težave se lahko 
pojavijo: slabost, neješčnost, bruhanje, mokrenje, zdrs črevesja, hemoroidi ter fisura ali fistula 
anusa. 

Vzroki za zaprtje so različni. V 90% je vzrok funkcionalne narave, ostalo pa predstavljajo 
organski vzroki. 

 Organski vzroki so predvsem bolezni živčevja in mišic, presnovne bolezni in bolezni žlez z 
notranjim izločanjem.  Tudi nekatera zdravila npr. opiati, narkotiki in pomirjevala, lahko 
povzročajo upočasnjeno motiliteto in s tem zaprtje. 

Funkcionalni vzroki se kažejo predvsem kot : 

- dojenčkova dishezija, 
- funkcionalno zaprtje z uhajanjem blata 
- enkompreza brez zaprtja  
- določeni stresni dejavniki kot so vstop v vrtec ali šolo, navajanje na kontrolirano 

odvajanje (kahla, stranišče), puberteta, ločitev staršev, kljubovanje otroka, 
- lahko pa zaradi enolične prehrane pri večjem otroku  in pri dojenčku zaradi samega 

prehoda na adaptirano mleko. 
 

V CZBO Šentvid pri Stični, za pomoč otrokom, ki imajo težave z zaprtjem, izvajamo Šolo 
kakanja, ki smo jo povzeli po programu, ki so ga razvili na Pediatrični kliniki v Ljubljani, 
sami pa smo ga, glede na naše izkušnje,  nekoliko še  dodelali. 
 
V program Šole kakanja smo vključeni vsi strokovni delavci: zdravnik, diplomirane 
medicinske sestre, diplomirane fizioterapevtke, diplomirane delovne  terapevtke, psihologinja,  
srednje medicinske sestre in kuharice. Vsak strokovni delavec s svojega področja  poskuša 
pomagati otroku, ki ima težavo z odvajanjem blata. Šola kakanja poteka 14 dni, individualno, 
vsebina pa je prilagojena in obravnavana  glede na otrokovo starost. Po odpustu otroka domov 
sledijo ambulantne kontrole 1 krat mesečno, tri mesece zapored. 

 
Zdravnik staršem in otroku razloži potek šole kakanja, vzame natančno anamnezo, nato 
otroka sprejme, predpiše balastno prehrano in po potrebi tudi ustrezno terapijo. 
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Srednje medicinske sestre otroku razkažejo sobo in oddelek kjer bo otrok bival in otroka 
seznanijo z dnevnimi aktivnostmi, ki potekajo na oddelku. Poleg tega nadzorujejo otrokovo 
odvajanje in ga pri tem vzpodbujajo. Zelo pomembno je, da gre otrok, vsaj na začetku, po 
vsakem obroku na wc in nekaj časa tudi sedi. Vsakokrat pa je otroka potrebno pohvaliti, tudi 
če ni mogel opraviti same defekacije. Prav tako medicinske sestre poskrbijo za zadostno pitje 
in beleženje vse tekočine, ki jo mora otrok popiti preko celega dneva ter poskrbijo za 
higiensko ureditev otroka. 

 
Diplomirane medicinske sestre opravijo določene naročene posege,  nato otroku razložijo 
pomen vodenja dnevnika in se z otrokom pogovorijo glede dosedanjih težav z odvajanjem in 
o otrokovi prehrani doma.  Glavne napake, ki so se pokazale pri prehranjevanju doma, so: 

- premalo ali skoraj nič sadja in zelenjave 
- premalo tekočin 
- premalo balastnih snovi 
- neredni obroki 
- premajhne količine obroka 
- preveč čokolade in kakava 
- preveč močnatih jedi in jedi iz bele moke, suhomesnatih izdelkov ali slanih peciv 

 
Prehrana je bistvenega pomena za redno in nemoteno odvajanje blata, zato mora: 

- biti bogata z dietnimi vlakninami in sicer 0,5 grama na kilogram telesne teže na dan, 
vendar maksimalno  do 30 gramov na dan 

- vsebovati več surove zelenjave in sadja 
- vključevati   vseh sedmih skupin živil 
- imeti dovolj tekočin (pomembno je pitje tekočin od jutra preko celega dne).  

Diplomirane medicinske sestre otroka poučijo o vodenju dnevnika, ki je zelo 
pomemben za odpravljanje težav z zaprtjem in večjo samo motivacijo in kontrolo. 
Otrok sam lepi nalepke in tako lahko sam spremlja svoj napredek.  
  

Fizioterapevtke otroku razložijo kaj so mišice, katere so mišice medeničnega dna ter kako 
delujejo. Bistveno je, da se otrok zave napenjanja in sproščanja mišic medeničnega dna in jih 
zna pri življenjski aktivnosti odvajanja zavestno uporabljati. Fizioterapevtke otroka učijo 
različnih vaj za mišice medeničnega dna, pri čemer uporabljajo različna igrala in pripomočke, 
nato preverjajo kako otrok te vaje opravlja ter skupaj z otrokom te vaje preizkusijo tudi pri 
samem dejanju odvajanja na wc-ju.  

 
Delovne terapevtke poizkušajo otroka motivirati za okušanje in uživanje novih okusov jedi, 
učijo jih večje samostojnosti v otrokovih dnevnih aktivnostih, izboljšujejo interakcijske 
sposobnosti otrok s socializacijskimi aktivnostmi ter tako vplivajo na boljšo samozavest in 
samopodobo otroka. Velik poudarek posvetijo delovne terapevtke življenjski aktivnosti 
odvajanje, kjer ima velik pomen tudi toaletni trening. V otrokov dnevni ritem v bolnišnici in 
kasneje v  domačem okolju je potrebno uvrstiti tudi primeren čas za odvajanje. Otrok naj bi 
odvajal vsak dan ob približno istem času, običajno po obroku. Za redno in nemoteno 
odvajanje je torej potreben primeren čas in s tem tudi urejeno okolje, ki otroka ne odvrača od 
te aktivnosti.  

 
 Namen psihološke obravnave je krepitev otrokove pozitivne samopodobe in sprostitev 
čustvene napetosti, ki jo otrok lahko doživlja zaradi težav z odvajanjem.  Delo z otrokom 
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vključuje predvsem predelovanje morebitnih strahov oz. skrbi v zvezi z odvajanjem, 
predelovanje morebitnega strahu pred stranišči, predelovanje morebitnih negativnih izkušenj z 
vrstniki, demistifikacijo odvajanja in pojasnjevanje poteka prebave in vlogo otrokovega truda 
pri tem. Pri delu z otrokom se torej izvaja predvsem usmerjene razbremenitvene pogovore, 
terapevtsko branje ustreznih pravljic in igre vlog.  
 
Zelo pomembno pa je tudi delo kuharic, ki morajo s svojim znanjem in iznajdljivostjo znati 
pripraviti obrok za otroka na način, da ga bo le-ta tudi vizualno pritegnil in ga bo otrok 
pojedel. 
 
V program Šola kakanja so pri posameznih strokovnih delavcih individualno vključeni tudi 
starši, katere seznanimo z: 

- pomenom zdrave prehrane in zdravega načina življenja 
- njihovo vlogo pri osvajanju novih navad v družini in pri otroku 
- načini za lažje vodenje otroka, ki ima težave z odvajanjem blata, glede na vzrok teh 

težav  
 
ZAKLJUČEK 
  
Zdravljenje zaprtja je dolgotrajno in zahteva vključitev več strokovnjakov. V Centru za 
zdravljenje bolezni otrok poteka Šola kakanja, kamor so vključeni vsi strokovni delavci: 
zdravnik, diplomirane medicinske sestre, diplomirani delovni terapevti, diplomirani 
fizioterapevti, psihologinja, srednje medicinske sestre in kuharice. 

Potrebno je izobraževanje otroka in staršev glede primerne prehrane in aktivnosti, ki jih mora 
otrok izvajati tudi doma. Vloga staršev pa je predvsem v tem, da so otroku v podporo in so 
dosledni pri izvajanju aktivnosti. 
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IZVLEČEK 
 
NUTRIGENOMIKA je veda, ki proučuje povezave med prehrano in geni. Z nutrigenomskim 
pristopom se danes lahko maksimalno približamo optimalni prehrani posameznika in tako 
zadovoljimo individualne potrebe vsakega izmed nas. NUTRIGENETIKA pa preučuje vpliv 
genov na posameznikove metabolne in fiziološke procese, kot so energijske in hranilne 
potrebe posameznika, možnost presnove in absorpcije hrane, dovzetnost za razvoj s 
prehranjevanjem povezanih bolezni. Z razvojem  nutrigenetike je postalo jasno, da poleg 
zdravega življenjskega sloga in socialnih, vedenjskih, kulturoloških, fizioloških in metabolnih 
faktorjev na našo dobro ali slabo prehranjenost vplivajo tudi naši geni. 
 
Ključne besede: nutrigenomika, nutrigenetika 
 
UVOD 
 
Nekatere gensko pogojene lastnosti so vidne navzven, za nekatere pa lahko izvemo samo na 
podlagi laboratorijskih preiskav ali le s pomočjo genskega testiranja. Genetiko delimo na več 
podzvrsti. Najbolj preučevana je medicinska genetika, ki se ukvarja z določanjem tveganja 
za razvoj monogenskih ali poligenskih bolezni (prenatalna diagnostika), postavljanjem 
diagnoze izraženih genskih bolezni, presejalnim genskim testiranjem ob rojstvu (prirojene 
metabolne bolezni = fenilketonurija, homocieteinurija…) in ugotavljanjem drugih 
kromosomskih napak (Down sindrom, Prader Willi sindrom,…). Druga veja genetike je 
farmagenetika, ki se ukvarja z odmerjanjem zdravil. Populacijska genetika se ukvarja z 
sorodstvenimi vezmi in evolucijo, forenzika s prstnimi odtisi na podlagi DNK. Sorazmerno 
mladi veji genetike pa sta genetika športa – struktura in odzivnost mišičnih vlaken in 
nutrigenetika - nutrigenomika, ki preučujeta vpliv genov na prehrano in obratno (Escott 
Stump, 2011; Fenech et al. 2011). 
 
OSNOVE GENETIKE 
 
Približno sto tisoč milijard celic sestavlja naše telo. V jedru vsake celice se nahaja molekula v 
obliki dvojne vijačnice – DNK (Dezoksiribonukleinska kislina), ki je nosilka genetske 
informacije organizma, določa naš razvoj, podobo, delovanje in se prenaša iz generacije v 
generacijo. V vsaki celici imamo dve kopiji DNK: očetovo in materino. Vsaka kopija DNK je 
urejena v zvite strukture, imenovane kromosomi. Molekula DNK je zapisana s točno 
določenim zaporedjem štirih različnih molekul, ki jih imenujemo nukleotidi. Označujemo jih 
s črkami C, G, A in T. Določeno zaporedje nukleotidov določa gen. Gen nosi informacijo za 
neko funkcijsko enoto, deluje kot zbirka navodil. Geni so odgovorni za številne lastnosti, kot 
so barva oči, krvna skupina, telesna teža, prehranske potrebe posameznika, delovanje 
posameznega encima,… (Escott Stump, 2011; Fenech et al. 2011; Mahan et al.2011) 
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Genom pa je celotni dedni zapis posameznega organizma. Človeški genom obsega 23 parov 
kromosomov in mitohondrijsko DNK. Izjema so spolne celice (jajčece, semenčice), kjer 
imamo le eno kopijo DNK, torej samo 23 kromosomov (Fenech et al. 2011, Mahan et al., 
2011). 
 
GENSKA  MUTACIJA 
 
Mutacija je spremembe v genu, natančneje v zaporedju nukleotidov iz katerih je sestavljen 
naš genski zapis. Takšno spremembo imenujemo mutacija. Mutacija lahko zajema 
spremembo večjega števila nukleotidov ali pa se spremeni le en nukleotid v genu. Zaradi takih 
mutacij se ljudje med seboj razlikujemo. Ko je genska mutacija prisotna vsaj pri 1% 
populacije govorimo o  polimorfizmu, ki pojasnjuje zakaj smo si ljudje med seboj v 99,9% 
sicer enaki pa vendar pomembno različni. Za pomembno medsebojno različnost je odločilnih 
0,01% razlik v DNK (Escott Stump, 2011; Mahan et al., 2011) .  
 
NUTRIGENETIKA 
 
Nutrigenetski testi temelji na ugotavljanju sprememb na DNK, ki vplivajo na presnovo, apetit, 
telesno težo…, ki so jih raziskovalci v študijah našli, raziskali in v več neodvisnih kliničnih 
študijah potrdili . Genetska analiza izbranih  genov nam pove kako je posameznik dovzeten za 
razvoj prekomerne telesne teže, kako se telo odziva na presnovo maščob in ogljikovih 
hidratov, ki jih posameznik zaužije s prehrano (Mutch et al., 2005). Na podlagi genov se 
danes lahko preveri sposobnost uravnavanja mehanizma apetita in sitosti. Posamezniku 
izbrani geni določajo lahko tudi nivo holesterola, trigliceridov in krvnega sladkorja v krvi. Za 
vzdrževanje primerne ali zniževanje prekomerne telesne mase pa genetska analiza izbranih 
genov nakaže koliko fizične aktivnosti potrebuje posameznik, da bo lažje dosegl in vzdrževal 
primeno telesno maso (Fenech et al. 2011). 
 
DEBELOST  in REGULACIJA APETITA– gen FTO 
 
Debelost je genetsko pogojena. Po razpoložljivih podatkih, da je debelost kar v 64-84%  
dedno pogojena. Klinični dietetiki so se še nedolgo nazaj ukvarjali z nerešljivo uganko ob 
dejstvu, da ima lahko eden od enojajčnih dvojčkov normalno telesno težo, njegov identični 
dvojček pa težave z debelostjo.1 Da so Pima Indianci  živeči v severni Mehiki suhi, njihovi 
genski sorodniki živeči v Arizoni pa imajo opredeljeno debelost in večjo incidenco za razvoj 
diabetesa tip 2.  Zakaj nizko maščobna dieta zniža nivo trigliceridov in holesterola pri večini 
ljudi ne pa pri vseh. 
 
Gen FTO je lociran na kromosomu 16 in kodira protein, ki je povezan s tveganjem za 
debelost, indeksom telesne mase, z odstotkom telesne maščobe in z nalaganjem visceralnega 
maščevja, posredno pa tudi s tveganjem za razvoj bolezni povezanih z debelostjo - sladkorna 
bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja ipd (Fenech et al. 2011). Gen se v največji meri izraža v 
hipotalamusu, kjer je mesto regulacije izločanja hormona iz hipofize in mesto regulacije 
apetita in telesne teže. Obsežna študija na 38.759 Evropejcih je pokazala močno povezavo 
med določenim alelom gena FTO in indeksom telesne mase (ITM). 16% odraslih, ki so bili 
homozigoti za neugoden alel  A so tehtali okoli 3 kg več in imeli 1,7 krat povečane možnosti 
za razvoj debelosti v primerjavi s tistimi, ki neugodnega alela niso imeli. Ljudje z enim samim 
neugodnim alelom A pa naj bi bilo od drugih za 1,2 kg težji od povprečja. Študija je 
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raziskovala vpliv gena na razvoj debelosti pri posameznikih starejših od 7 let.(Frayling et al, 
2007; Fenech et al. 2011). 
Pri naslednji študiji so ugotovili, da so odrasli posamezniki z neugodnim genotipom zaužili 
med 500 do 1250 kJ (120 do 300 kcal) dnevno več kot v primerjavi s odraslimi z ugodnim 
genotipom. To ugotovitev so  potrdili v vsaj petih neodvisnih študijah ter ugotovili, da gen 
FTO ne vpliva na porabo zaužite energije. Ta oblika gena naj bi namreč vplivala na 
zaznavanje lakote in sitosti. V študiji so dokazali, da nosilci ene neugodne kopije gena FTO 
2x težje dosežejo občutek sitosti, medtem ko je pri nosilcih dveh neugodnih alelov verjetnost 
za dosego občutka sitosti kar 4x manjša v primerjavi z nosilci z dvema ugodnima aleloma. 
Ljudje z različico A naj bi jedli več in bili kasneje siti, nagnjeni naj bi bili k prenajedanju in 
poleg tega pa so izbirali bolj mastno in kalorično hrano (Frayling et al, 2007; Fenech et al. 
2011) 
  
Ljudje z rizično obliko FTO so v primeru, da ne zaužijejo dovolj ogljikovih hidratov, 3x bolj 
izpostavljeni prekomerni telesni teži, glede na ljudi, ki so nosilci dveh običajnih oblik FTO.  
Zanje je priporočljiv zmanjšanj vnos maščob in mediteranski način prehranjevanja, zelo 
neugoden vpliv na njih pa ima kombinacija visokega vnosa maščob in nizkega vnosa 
ogljikovih hidratov (Sonestedt et al, 2009). 
  
Raziskave so pokazale tudi, da nizka stopnja fizične aktivnosti pri nosilcih neugodne različice 
gena še dodatno potencira negativne učinke te različice gena, zato je pri teh ljudeh še posebej 
pomembno, da so pozorni tudi na ustrezno in redno fizično aktivnost. Ta študija je še 
pokazala, da je interakcija gen- prehrana močnejša pri fizično neaktivnih posameznikih 
Frayling et al, 2007). 
 
SLADKORNA BOLEZEN TIP II – gen TCF7L2  
 
Nedavne študije so identificirale nove predispozicijske gene za sladkorno bolezen tipa II, kar 
daje nove patofiziološke poglede na to kompleksno bolezen. Najmočnejšo povezavo s 
sladkorno boleznijo tipa 2 je v obširnih raziskavah pokazal gen TCF7L2. V različnih etičnih 
skupinah nosilci tveganega alela za razvoj sladkorne bolezni predstavljajo 30-50% populacije. 
(Bo et al., 2009) Produkt gena je faktor, ki nadzoruje aktivacijo številnih drugih genov. Spada 
v skupino transkripcijskih faktorjev, to so manjši proteini, ki nadzorujejo prepis posameznih 
regij DNK. Ravno za tega je bilo dokazano, da uravnava razvoj trebušne slinavke, natančneje 
Langerhansovih otočkov (v njih se nahajajo beta celice, ki izločajo inzulin). Napake v razvoju 
trebušne slinavke lahko privedejo do premalo izločenega inzulina ob povečani koncentraciji 
sladkorja v krvi, kar imenujemo sladkorna bolezen tipa 2. Genski polimorfizem v genu 
TCF7L2 (gre za točkovno mutacijo, kjer na določenem mestu v genu pride do zamenjave 
nukleotida C v nukleotid T) je povezan z nastankom diabetesa tipa II in z manjšim izločanjem 
inzulina po zaužitju glukoze (Bo  et al., 2009).  
 
Študije so pokazale, da dieta z nizkim glikemičnim indeksom (GI) zniža izražanje gena 
TCFL2 v maščobnih celicah (Cauchi S e tal. 2008).  
 
Omenjeni gen in polimorfizem pa je bil v eni študiji povezan z izboljšanjem inzulinske 
občutljivostji po enoletni spremembi življenjskega sloga (fizična aktivnost, prehrana z nizkim 
GI) pri otrocih in mladostnikih s povečano telesno težo. Študija je pokazala, da so se nosilci 
TT genotipa na pozitivne spremembe življenjskega stila, ki so jih spremljali v raziskavi slabše 
odzivali. (Bo et al., 2009) 
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PRESNOVA MAŠČOB – gen APOA2 in APOA5 
 
Apoliporotein A-II (APOA2) igra pomembno vlogo pri metabolizmu lipidov, razvoju 
debelosti in aterosklerozi. Hrana z višjimi koncentracijami maščob poveča koncentracijo tega 
proteina v krvi. Vpliv polimorfizma tega gena, se ne razlikuje glede na spol. Analiziran 
polimorfizem je povezan debelostjo predvsem pri tistih, ki uživajo prehrano z večjim deležem 
maščob. Homozigoti za neugoden alel imajo statistično večji indeks telesne mase (IMT) v 
primerjavi s nosilci ugodnega alela. (Mutch et al., 2005; Corella, 2009)Prav tako je statistično 
večji skupen vnos energije pri posameznikih s neugodnim genotipom in skupen vnos maščob 
in proteinov (izraženo v g na dan) v primerjavi s nosilci ugodnega alela. (Corella, 2007) 
Dolgoletna študija je potrdila, da APOA2 gen vpliva na odziv posameznika na nasičene 
maščobne kisline, ki jih zaužijemo s prehrano živalskega izvora. Nosilci neugodne različice 
gena imajo v primeru prevelikega uživanja nasičenih maščob skoraj 2x večje tveganje ta 
prekomerno težo glede na posameznike z ugodno obliko gena APOA2 (Mutch et al., 2005).  
 
APOA5 je eden najmočnejših regulatorjev koncentracije trigliceridov v krvi. V vašem 
genomu raziščemo določeno različico tega gena, ki vpliva na koncentracije trigliceridov v 
krvi in indeks telesne mase pod vplivom hrane z večjo ali manjšo vsebnostjo maščob. Pred 
nekaj leti so raziskovalci odkrili zanimivo povezavo določene oblike gena za APOA5 z 
debelostjo glede na količino maščob v prehrani. Raziskava je pokazala, da so nosilci dveh T 
kopij  gena za APOA5 imeli večji ITM, če so uživali več maščob, nasprotno pa se nosilcem C 
oblike gena z uživanjem večje količine maščob ITM ni povečal oziroma je celo rahlo upadel. 
Kot kaže, ljudje s to različico gena dejansko lahko uživajo več maščob, pa se ne bodo zredili.  
Pri genu APO5 je izrazita interakcija gen-prehrana med količino zaužite maščobe in 
koncentracijami trigliceridov v krvi.  Za  nosilce C spremenjene različice gena pomeni, da 
večji vnos maščob v prehrani ne pomeni tudi večji indeks telesne mase in ne pomeni višji 
nivo trigliceridov v krvi. (Sanches-Moreno, 2011) 
C alel naj bi bil glede na številne študije varovalni dejavnik pri shranjevanju maščob kakor 
tudi pri nivoju trigliceridov pri ljudeh, ki imajo večji dnevni vnos maščob (Mutch et al., 
2005).  
 
TLIGLICERIDI – gen LPL  
 
Lipoprotein lipaza je encim, ki je kodiran z genom LPL in je pomemben encim pri 
metabolizmu lipoproteinov. Protein je prisoten v različnih tkivih, kot so maščobno tkivo, srčni 
in skeletni mišici. Lipaze katalizirajo hidrolizo trigliceridov,  hilomikronov in VLDL. Produkt 
razgradnje trigliceridov so maščobne kisline in glicerol (Mutch et al., 2005). Analiziran 
polimorfizem tega gena je povezan s patogenezo koronarne arterijske bolezni, saj ima 
hiperlipidemija (povišana vrednost trigliceridov v krvi) na njen razvoj velik vpliv (Agirbasli, 
2010). Nosilci ugodnega alela naj bi imeli nižje koncentracije trigliceridov, višje 
koncentracije HDL holesterola v krvi in zato nižje tveganje za razvoj koronarne arterijske 
bolezni. Študije kažejo, da je določen polimorfizem tega gena pomemben zaščitni faktor pri 
koronarni srčni bolezni pri ljudeh, saj vpliva na povečano encimsko aktivnost in s tem s 
ugodnim nivojem lipoproteinov v krvi.(Agirbasli, 2010; ) 
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ZAKLJUČEK 
 
V prihodnosti je pomembno razmisliti ali bo individualno prehransko svetovanje, ki bo 
temeljilo na osebni nutrigenetski analizi izboljšalo javno zdravje v smislu zmanjšanja 
naraščanja z prekomerno telesno maso in debelostjo povezanih bolezni. Al bodo ljudje zaradi 
osebne analize bolj motivirani za spremembo svojih življenjskih navad, ali bo takšne analize 
dostopne vsem, ne le tistim, ki imajo denar in bodo še poglobile razlike med bogatimi in 
revnimi. Nutrigenetske analize še niso tako množične, da bi danes to lahko pričakovali. , 
Sedaj še vedno edukacija poteka po načelu »več gibanja« in manjši energijski vnos« vodi v 
zniževanje telesne mase in debelosti. Individulano svetovanje na podlagi nutrigenetike pa si 
trenutno lahko privošči le peščica ljudi. 
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IZVLEČEK 
 
Oksidativni stres  je stanje v katerem je organizem prešel iz ravnovesja med antioksidativno 
obrambo in nastajanjem škodljivih prostih radikalov, v prid slednjim. Antioksidanti so snovi, 
ki varujejo naše celice pred poškodbami radikalov tako, da upočasnijo ali preprečijo 
oksidacijo substrata (celičnih membran, proteinov ali DNK molekule). Oksidativne poškodbe 
celic se pričnejo akumulirati že v rani mladosti. Vidne posledice v obliki bolezni ali znakov 
staranja se pokažejo mnogo kasneje. V prispevku bomo razglabljali ali je smiselno uživati 
vitaminske pripravke z antioksidativnim delovanjem z namenom preprečevanja oksidativnega 
stresa in krepitve zdravja.  

Ključne besede: antioksidanti 

 
UVOD Z DISKUSIJO 
 
Antioksidante delimo po kemijski zgradbi na vodotopne, med katere uvrščamo vitamin C in 
glutation in na lipofilne antioksidante (topne v maščobah) kamor sodijo npr.: vitamin E, 
flavonoidi, koencim Q10 in karotenoidi. Glede na način delovanja jih razvrščamo v 1) 
preventivne antioksidante, ki vežejo kovinske ione, 2) žrtvovalne, ki oddajo svoj elektron in s 
tem nevtralizirajo prosti radikal in 3) popravljalni mehanizmi, ki odpravijo že nastalo škodo, 
kiso jo prosti radikali v celici napravili. Antioksidante lahko razvrstimo tudi na »naravne«, to 
so tisti, ki se nahajajo v sadju, zelenjavi in oreščkih in so jih sintetizirale rastline same ter na 
»sintetične« ali »umetne«, katere je ustvaril človek s pomočjo biotehnologije. 
 
Antioksidanti zaščitijo celico pred RKZ na več načinov, kot so vezava kovinskih ionov, 
encimska odstranitev oksidantov ali pa sami neposredno reagirajo z RKZ (Singler et al., 
1999). Antioksidativne obrambne sisteme tako razdelimo na primarne in sekundarne. 
Primarni sistemi preprečijo iniciacijske in/ali propagacijske reakcije radikalov/oksidantov s 
celičnimi komponentami. Sem se uvrščajo tako encimski (katalaza, superoksid dismutaza, 
glutation peroksidaza, itd.) kot tudi neencimski (glutation, tioredoksin, itd.) obrambni sistemi. 
Ti obrambni sistemi so večinoma endogenega izvora in jih celice lahko sintetizirajo same. 
Eksogene antioksidante zaužijemo s hrano. Mednje sodijo tokoferoli (vitamin E) in 
karotenoidi (vitamin A), ki ščitijo celične membrane, krepijo obrambo, ščitijo ožilje in 
zagotavljajo vitalnost tkiv. Askorbinska kislina (vitamin C), ščiti citosol, in pomaga pri 
celjenju ran. Tudi elementi cink, baker in selen vplivajo na antioksidativno obrambo. 
 
Vitamin C najdemo v ribezu, kiviju, borovnicah, agrumih, ohrovtu, paradižniku, solati, itd. 
Vitamin A je v korenčku, paradižniku, solati, špinači, peteršilju, ribah in mleku. Z vitaminom 
E so bogata olja iz žitnih kalčkov in orehov, olivno olje, margarina, suho sadje in zelenjava, 
rumena in listnata zelenjava. Rešitev nizke oskrbe z vitamini naj ne bodo sintetični pripravki 
ampak povečanje količine sadja, zelenjave in oreškov v naši prehrani. So pa lahko vitaminski 
in minerlani dodatki v pomoč ljudem, ki jedo premalo in imajo enolično prehrano.  



 

44 

 

 
Prosti radikal so atomi, ioni, molekule ali kompleksi, ki imajo neparne elektrone. Zaradi te 
lastnosti so zelo reaktivni in nestabilni. Med reaktivne kisikove zvrsti pa poleg prostih radikalov 
sodijo tudi spojine, ki niso same po sebi prosti radikali, vplivajo pa na nastanek prostih radikalov: 
peroksinitrit (ONOO-), hipoklorna kislina (HOCl), vodikov peroksid (H2O2), singletni kisik (1O2) 
in ozon (O3). 
 
Teorija prostih radikalov razlaga, da je vzrok staranja posledica delovanja prostih radikalov na 
celični ravni. Prosti radikali so stranski produkt oksidativne fosforilacije, kjer se energija iz 
hrane in kisik pretvarjata v ogljikov dioksid, vodo in energijo. Drugi vzrok izpostavljenosti 
organizma prostim radikalom pa je okolje v katerem živimo. Neprestano smo izpostavljeni 
oksidantom iz okolja, kot so: ozon, dušikovi oksidi, ionizirajoče in UV- sevanje, pesticidi, 
alkoholi, stranski produkti dezinfekcije vode s klorom, tobačni dim, itd (Poljsak 2010, Poljsak 
et al.,  2011). 
 
Večina prostih radikalov nastaja med normalnim metabolizmom kisika v naših telesih. Ljudje 
in ostali aerobni organizmi lahko živimo ob prisotnosti kisika, ker smo tekom evolucije razvili 
encimske in neencimske antioksidativne obrambne sisteme za nevtralizacijo reaktivnih 
kisikovih zvrsti (RKZ) oz. prostih radikalov. Antioksidant je vsaka snov, ki je sposobna že v 
nizki koncentraciji (v primerjavi s koncentracijo substrata, ki je tarča radikalov) zadržati ali 
zavreti oksidacijo substrata (Halliwell, Gutteridge, 1999). Iz definicije sledi, da so 
antioksidanti snovi, ki nas lahko varujejo pred škodljivimi vplivi prostih radikalov. 
 
Tabela prikazuje faktorje, ki vplivajo na oksidativno stanje v organizmu, tako prooksidativno 
kot antoksidativno.   
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Tabela 1: Ravnovesje med nastajanjem prostih radikalov in antioksidativno obrambo. 
Oksidativni stres se kaže kot porušeno ravnovesje med prekomernim nastajanjem prostih radikalov ter prešibko 

antioksidativno obrambo  

Prekomerno nastajanje prostih radikalov Oslabljena antioksidativna obramba 

Endogeni vzroki Eksogeni vzroki  

• S starostjo povezana zmanjšana 
aktivnost endogenih antioksidantov 
(katalaza, glutation, koencim Q 10) 

• Zmanjšana biokinetika metabolizma 
antioksidantov 

• Zmanjšan vnos sadja in zelenjave 
• Zmanjšana absorbcija antioksidantov iz 

hrane v telo 
• Zmanjašan vnos pomembnih minerlaov 

(selen, cink, mangan, železo) 

• vnetja • osnesnaženost zraka, 
vode tal s pesticidi, 
povečano sončno in 
radiokativno sevanje  

• povečana 
frekvenca dihanja 

• nezdrav življenjski slog 

• povečana 
koncentracija 
kisika 

• pretirana in 
neenakomerna športna 
aktivnost 

• preveliko uhajanje 
prostih radikalov 
iz  mitohondrija 

• kajenje, alkohol, slabe 
razvade 

• ostalo • pretirano uživanje 
nekaterih kovinskih 
ionov (železo, baker, 
krom), slabih maščob in 
nekaterih amino kislin 
(lizin, metionin) 
• bolezni 

• kronična vnetja 

• emocionalni stres 

• prenajedanje 

 

Ko RKZ nastane več, kot jih lahko antioksidanti nevtralizirajo, govorimo o stanju 
oksidativnega stresa, ki se kaže kot oksidativne poškodbe DNK, lipidov in proteinov v 
celicah. Škoda nastala v celicah zaradi delovanja RKZ se kopiči in z leti privede do nastanka 
degenerativnih starostnih bolezni, kot so rak, bolezni srca in ožilja, upad imunskega sistema, 
disfunkcije možganov in staranje organizma. Biomedicinska literatura navaja številne 
korelacije med reaktivnimi kisikovimi zvrstmi in etiologijo preko 100 bolezenskih stanj 
(Halliwell, Gutteridge, 1999).  

Številne študije navajajo, da bi lahko z uporabo antioksidantov preprečevali nastanek 
oksidativnega stresa. Vendar pa vse več raziskav dokazuje tudi nezaželene učinke 
antioksidantov, njihovo t.i. pro-oksidativno delovanje. Poleg tega multivitaminska dopolnila 
številne institucije, ki regulirajo to področje (npr. FDA-Food and Drug Administration, Urad 
za zdravila), klasificirajo kot nutriente, zato niso deležni sistemskih bio-absorpcijskih in 
toksikoloških preizkusov pred široko uporabo na trgu, kot jih opravljajo na zdravilih. V ZDA 
se vitaminski pripravki, ki vsebujejo tudi 10 krat večje vrednosti od RDA (Recomanded daily 
intake), ne smatrajo kot zdravila, zato niso pod kontrolo FDA, ki spremlja bioabsorbcijske in 
toksikološke teste zdravil pred prihodom na tržišče. Evropska komisija ima skoraj desetletje v 
pripravi predlog regulative za področje vitaminskih in mineralnih dopolnil (VMD), ki niso 
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regulirana s predpisi za področje zdravil, kar je s harmonizacijo zakonodaje prevzela tudi 
Slovenija. V Sloveniji področje vitaminskih in mineralnih dopolnil le delno ureja Pravilnik o 
razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih 
oblikah in so dostopni na tržišču kot zdravila. Vitaminska in mineralna dopolnila za peroralno 
uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, se štejejo za zdravila, če dnevni odmerki vitaminov, 
mineralov in oligoelementov, ki jih vsebujejo, presegajo določene vrednosti, navedene v 
tabelah pravilnika (Ur.l. RS, št. 83/2003). Neupoštevanje tega danes omogoča nekontrolirano 
uživanje tudi velikih odmerkov vitaminov in mineralov pri prebivalstvu. 
 
Tudi prevelik vnos sintetičnih antioksidantov je lahko zaskrbljujoč in škodljiv za naše zdravje. 
Nobena skrajnost ni koristna. Izhajajoč iz stanja znanja danes lahko zaključimo, da je 
zmernost še vedno tista pot, ki človeka lahko ohrani zdravega, zato je potrebno v praktičnem 
življenju to upoštevati. Prav tako velja omeniti, da kakovostno zrelo sadje in zelenjava 
zagotavljata zadostno oskrbo z vitamini, minerali in antioksidanti in to govori v prid  
sezonskemu prehranjevanju s sadjem in zelenjavo, ki je plod določene regije.  
 
Tako kot predoziranje z zdravili pripelje do škodljivih učinkov, je tudi predoziranje z 
antioksidanti tvegano. Zastavlja se vprašanje, kakšen je učinek različnih zaužitih količin 
antioksidantov kot funkcionalnih dodatkov hrani na celice in kdaj dobrodejni učinek preide v 
škodljivega ter obratno. Na ljudeh ni opravljenih študij, s katerimi bi ugotovili, katera je tista 
koncentracija antioksidantov, ki je obtimalna. Če se dodatki antioksidantov dodatno uživajo 
(npr. pri starostnikih, pri dolgotrajni enolični in osiromašeni prehrani), priporočamo dodatke 
brez prisotnosti  Fe, Cu ali Cr. Znano je, da se lahko antioksidativno delovanje sintetičnih 
antioksidantov (npr. vitamina C, E, beta karotena) ob prisotnosti redoks aktivnih kovinskih 
ionov spreobrne v pro-oksidativno delovanje (Poljšak et al., 2005) in lahko celo pospešuje 
proces staranja. Reakcija pro-oksidativnega delovanja antioksidantov ob prisotnosti 
kovinskega iona (katalizator) je prikazana spodaj: 
 

 

Fentonova reakcija: 
Kovinski ion

(n+1) + H2O2 → Kovinski ion
(n+1)+  + HO˙ + H2O                                           

Haber-Weissova reakcija: 

Kovinski ion
(n+1)+

 + O2˙
-
/AA/GSH → Kovinski ion

(n+1)  + O2/AA˙/GSSG                         
 

 

Legenda: 
AA          askorbinska kislina (vitamin C) 
AA˙         askorbilni radikal 
GSH        reducirana oblika glutationa 
GSSG      oksidirana oblika glutationa 
 
 
 
 
Praviloma bi morali najprej določiti celokupni delež antioksidantov v krvi ter vrednosti železa 
v krvi in šele nato (po potrebi) pričeti z uživanjem sintetičnih antioksidantov. Herbert (1994) 
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je ugotovil, da ima približno 6% populacije pomanjkanje železa in tem osebam multimineralni 
pripravki koristijo. Vendar ima kar 12% populacije presežek železa in tem osebam lahko 
jemanje antioksidantov celo poveča oksidativne poškodbe.  
 
Nekateri transkripcijski faktorji so občutljivi na redoks spremembe v celici. Zato je tudi velika 
koncentracija antioksidantov lahko škodljiva, ker nizek redoks potencial stimulira celično 
delitev, kar pa je lahko nezaželjeno v primeru, če je bila celična DNK predhodno 
poškodovana. Uporaba sintetičnih vitaminskih dodatkov ni alternativa rednemu uživanju 
sadja in zelenjave. V sadju je več tisoč spojin, katerih vplivov na zdravje še ne poznamo. Zelo 
verjetno veliko antioksidantov še ni odkritih. Dosedanje študije tudi nakazujejo, da je 
kombinacija antioksidantov v sadju in zelenjavi boljša kot v prehranskih dodatkih, kar 
potencira obrambo pred prostimi radikali. 
 
Ob tem se pojavlja resno vprašanje, kako doseči, da bi večina prebivalstva užila zadostno 
količino hrane, bogate z antioksidanti. V celotnem razvitem svetu namreč obstaja trend 
uživanja vse bolj procesirane hrane. Zaskrbljujoč je podatek, da se poraba sadja in zelenjave 
zmanjšuje celo v Južni Evropi, kjer ju ljudje že po tradiciji uživajo več. Potrebno bi bilo 
proučiti dejavnike, ki vplivajo na nizko motiviranost ljudi za zdravo in uravnoteženo 
prehrano.  Akcija javnega promoviranja sadja in zelenjave »petkrat na dan« že dolgo osvešča 
potrošnike tako po televiziji kot po drugih javnih medijih, kljub temu pa je celo med najbolj 
izobraženimi zaposlenimi zanemarljivo malo posameznikov, ki temu sledijo. Ker ni 
znansvenih priporočil o tem koliko antioksidantov je priporočljivo zaužiti in katere so 
»normalne« koncentracije celokupnih antioksidantov v naših celicah, je najbolje da 
antioksidante vnašamo v naše telo preko raznolike in pestre prehrane. Pomemben je vnos 
svežega in sezonskega sadja in zelenjave, olivnega in lanenega olja, in globokomorskih rib. 
Tudi omega-3 maščobne kisline (EPA in DHA) vplivajo na znižan oksidativni stres s tem, da 
stabilizirajo mitohondrijske membrane (Demaison et al., 1994; Oudart et al., 1997; Pehowich 
1999).   Omenti je potrebno tudi element magnezij, katerega pomanjkanje pospešuje 
nastajanje prostih radikalov (Rock et al., 1995; Bada et al., 1996). Mikroelementi, ki so 
udeleženi pri antioksidativni obrambi telesa (kot kofaktorji številnih encimov) so tudi selen, 
baker in mangan. Pomemben je njihov priporočeni vnos, ki ga ne smemo preseči. 
Predoziranje s temi elemanti je lahko škodljivo. 
 
RKZ v celicah igrajo tudi pozitivno vlogo. Sodelujejo pri signalnih poteh in v obrambi pred 
patogenimi mikroorganizmi. Ravnotežje med oksidanti in antioksidanti je pri normalnih 
pogojih v celicah nagnjeno proti nastajanju RKZ, tako v celicah neprestano nastaja nizka 
raven škode. Ta ustvari potrebo po sekundarnih obrambnih sistemih, ki prevzamejo vlogo, ko 
raven oksidantov naraste do take mere, da primarni sistemi niso več zadostni in nastopijo 
poškodbe celičnih komponent. Med sekundarne obrambne sisteme štejemo lipolitične in 
proteolitične encime in popravljalne sisteme DNK. 
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Slika 1: Prikaz antioksidativne zaščite narezanega jabolka, pred pojavom porjavitve, ki je 
posledica oksidacije jabolka na zraku (21% kisika). Na sliki je lepo vidno, kako vitamin C še 
po 20 urah uspešno preprečuje oksidacijo jabolka. 
 

ZAKLJUČEK 
Oksidativne poškodbe celic se pričnejo akumulirati že v rani mladosti. Vidne posledice se 
seveda pokažejo mnogo kasneje. Ali je torej smiselno uživati vitaminske pripravke z 
antioksidativnim delovanjem z namenom preprečevanja oksidativnega stresa?  

 
Da bi naš organizem učinkovito zavarovali pred prostimi radikali, je potreben tudi stalen vnos 
antioksidantov s hrano. Večina antioksidantov v sadju in zelenjavi verjetno sploh še ni bila 
odkrita. Samo med flavonoide spada kar 4000 različnih spojin in večina od njih ima 
antioksidativne lastnosti. Le uživanje mešane prehrane omogoča vnos zadostnih količin snovi, 
ki varujejo naš organizem pred kroničnimi boleznimi in pred staranjem. Svetovna zdravstvena 
organizacija priporoča vnos vsaj 400 g sadja in zelenjave dnevno. Sadje in zelenjavo je bolje 
uživati večkrat dnevno v manjših količinah, kot pa enkrat dnevno v obliki velike porcije. To 
pa zato, ker se vodotopni antioksidanti že po nekaj urah iz našega telesa izločijo in ne morejo 
nuditi 24 urne antioksidativne zaščite.  Opozoriti moramo še na maščobotopne antioksidante 
(vitamin A, E, D, K). Maščobotopni vitamini se raztopljeni v maščobah veliko lažje 
absorbirajo v naše telo (npr. karotenoida lutein in zeaksantin se bolje absorbirata, če ju 
zaužijemo v obroku hrane, kjer so prisotne tudi maščobe). Izločanje maščobotopnih 
antioksidantov iz telesa je počasnejše, zato lahko ob pretiranem vnosu pride do pojava 
neželjenih hipervitaminoz. 
 

Kontrola 

Vitamin 
C
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Zdrav odrasel posameznik lahko doseže dobro prehranjenost z uživanjem  pestre mešane 
prehrane in z zadostnim energijskim vnosom. Vendar je današnji način pridelave hrane 
privedel do tega, da so živila osiromašena z minerali in vitamini. Zaradi intenzivnega 
kmetijstva zemlji primanjkuje mineralov, zaradi transporta sadja le-tega poberejo nezrelega, 
znano pa je, da se antioksidanti sintetizirajo šele ob dozorevanju, ker se z njimi rastline 
branijo pred vplivi okolja (UV-sevanje), boleznimi, škodljivci in drugimi stresnimi dejavniki 
(Kreft et al., 2000). Vrednost mineralov in vitaminov se je od leta 1914 do 1992 v sadju 
znižala (npr. od 7% do 84 % za posamezni vitamin ali mineral v jabolkih in paradižniku 
(Bradamante, 2002). Ugotovitve Buhača (Bradamante, 2002) bi lahko razložili tudi z 
dejstvom, da je do razlik prišlo zaradi različnih metod analitike danes in pred osemdesetimi 
leti. Poleg tega je sadje škropljeno s pesticidi, ki lahko izničijo blagodejno delovanje zaščitnih 
snovi v sadju. Neprimerna mehanska priprava in termična obdelava lahko bistveno zmanjšata 
prehransko vrednost živila in vplivata na spremembo anti-oksidativnega potencala živila 
(Hribar, Simčič, 2000). Večina Slovencev ne zaužije petih porcij sadja in zelenjave dnevno. 
Vse to govori v prid dodatnemu vnosu mineralov in vitaminov, ki ga dosežemo ob povečanem 
rednem uživanju svežega in surovega sadja in zelenjave.  
 
Prooksidativno delovanje antioksidantov je  verjetno vezano na prisotnost redoks aktivnih 
kovinskih ionov. Nižja koncentracija antioksidantov v celici ob relativno višjih koncentracijah 
redoks aktivnih kovinskih ionov sproži Fentonovo reakcijo, katere produkt OH˙ lahko 
poškoduje lipidne membrane, proteine in DNK. Uporaba sintetičnih vitaminskih dodatkov ni 
alternativa rednemu uživanju sadja in zelenjave. V sadju je več tisoč spojin, katerih vplivov 
na zdravje še ne poznamo. Zelo verjetno veliko antioksidantov še ni odkritih. Dosedanje 
študije tudi nakazujejo, da je kombinacija antioksidantov v sadju in zelenjavi praviloma boljša 
kot v prehranskih dodatkih, kar potencira njihovo obrambo pred prostimi radikali. 

 
Vsakemu posamezniku priporočamo, da se pred pričetkom uživanja sintetičnih antioksidantov 
predhodno posvetuje z zdravnikom in farmacevtom ter preveri z analizo krvi (na parameter 
oksidativnega stresa), ali dodatne antioksidante sploh potrebuje. 
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IZVLEČEK 
 
Leta 2010 so bile sprejete nove »Smernice zdrave prehrane dojenčkov v Sloveniji«, ki 
vključujejo priporočila  glede vegetarijanske, veganske in makrobiotične prehrane otrok ter se 
glasijo : »Delovna skupina odsvetuje vegetarijansko prehrano za dojenčke, saj že manjše 
nepravilnosti v sestavi vegetarijanske prehrane pri otroku lahko privedejo do pomanjkanja 
posameznih osnovnih prehranskih sestavin s posledično škodo na zdravju otroka. Če so 
dojenčki kljub odsvetovanju hranjeni z vegetarijansko prehrano, naj uživajo zadostno količino 
materinega mleka ali mlečne formule (vsaj 500 ml dnevno) ter mlečnih izdelkov in jajc. Otrok 
mora biti pod redno zdravniško kontrolo.  
Veganska in makrobiotična prehrana zaradi škodljivosti nista primerni za otroke«. 
Enako velja tudi za večje otroke. 
 
Ključne besede: vegetarijanska prehrana, otroci 
 
UVOD 
 
Že stari Grki so poznali pomen in zdravilno vlogo prehrane pri človeku. Hipokrat je trdil, da 
je »hrana izvor telesne energije in toplote«.  
 
Prehranska znanost v 21. stoletju poudarja, da je ustrezna prehrana mlade žene, nosečnice in 
doječe matere ter prehrana otroka v njegovih prvih letih življenja bistvenega pomena za dobro 
počutje in zdravje otroka, pa tudi za manjše tveganje za razvoj bolezni, ne le kratkoročno, 
temveč tudi na dolgi rok (1).  
 
Človek je življenjsko vezan na hrano, saj od lakote ali žeje lahko umre. Kadar človek uživa 
hrano, seveda ne razmišlja o pomenu prehrane, čeprav je to zelo pomembno. Ko človek hrano 
zaužije, jo v prebavilih s pomočjo  prebavnih encimov  razgradi. Sledi vsrkanje hranil v kri, 
od tu pa gredo hranila v vse celice organizma, kjer omogočajo ustrezno rast in razvoj vseh 
organov v telesu ter vse aktivnosti človeka. Pri tem so pomembna prav vsa živila, tako 
rastlinskega, kot živalskega izvora. 
 
SMERNICE ZA PREHRANO DOJENČKOV, OTROK IN MLADOSTNIKOV V 
SLOVENIJI 

 
Nove »Smernice zdrave prehrane dojenčkov v Sloveniji« smo zdravniki pediatri sprejeli leta 
2010 (2).  Smernice priporočajo dojenje do 6. meseca starosti, če le-to ni možno, pa uvedbo 
ustrezne mlečne formule (po posvetu z zdravnikom). Med dopolnjenim 4. – 6. mesecem 
starosti, mati lahko začne uvajati dopolnilno oz. mešano, čvrsto prehrano.  Priporočamo 
najprej uvedbo zelenjavnih, nato zelenjavno-krompirjevo-mesnih kašic, nato mlečno-žitnih 
(glutenske kašice med 6 – 7. mesecem starosti) in  postopno še sadno-žitnih kašic. Po 6. 
mesecu starosti lahko začne otrok postopno uživati vsa živila, vključno z ribami in jajčnim 
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rumenjakom, razen jajčnega beljaka, medu, morskih sadežev in kravjega mleka, ki jih otrok 
lahko dobi šele po prvem letu starosti. Približno od 10. meseca starosti pa dojenček začne 
dobivati tako imenovano »družinsko prehrano«.  
 
Pri otrocih od 2. leta starosti naprej  pa so smernice izdelane po priporočilih Evropskega 
združenja za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko že od leta 1994 (3). 
Priporočila za male otroke, šolske otroke in mladostnike so narejena z namenom zagotoviti 
optimalno rast in razvoj otroka ter preprečevanje prehransko pogojenih civilizacijskih bolezni, 
kot so srčno-žilne bolezni, zvišan krvni pritisk, debelost in sladkorna bolezen tip 2. 
  
Tabela  1: Priporočila za sestavo hrane pri zdravih otrocih od starosti 2-3 let dalje s stališča 
preventive pred boleznimi srca in ožilja (4) 
Hranilo Delež 
Nasičene maščobne kisline ≤ 8 – 12 % energije 
Trans maščobne kisline čim nižji vnos 
Večkrat nenasičene maščobne kisline približno 6 - 10 % energije  
Enkrat nenasičene maščobne kisline ni omejitev 
Holesterol ≤ 300 mg/dan 
Vitamini, ki ščitijo pred oksidacijo zaželen čim večji vnos 
Natrij zaželen nizek vnos 
Kompleksni ogljikovi hidrati zaželen čim višji vnos 

Skupni vnos maščob približno 30 – 35 % energije 
 
 
VRSTE PREHRANE PRI ČLOVEKU  
 
Prehrana ljudi je lahko omnivorna (ki jo jedo vsejedci) ali vegetarijanska.  Poznamo pa več 
vrst vegetarijancev:  

- delni vegetarijanci so na meji med vsejedci in vegetarijanci, ker sicer ne uživajo 
mesa kopenskih živali, vendar poleg rastlinskih živil uživajo tudi jajca, mleko, mlečne 
izdelke, med, kot tudi ribe, školjke in rake 

- lakto-ovo vegetarijanci ne uživajo mesa in rib, poleg rastlinskih živil pa uživajo tudi  
      jajca, mleko, mlečne izdelke in med 
- lakto-vegetarijanci ne uživajo mesa, rib in jajc, poleg rastlinskih živil pa uživajo 

mleko, mlečne izdelke in med 
- ovo-vegetarijanci ne uživajo mesa, rib in mleka, poleg rastlinskih živil pa uživajo 

jajca in med 
- vegani oz. strogi vegetarijanci, ne uživajo nobenega živila živalskega izvora, torej ne 

jedo mesa, rib, jajc, mleka in medu, uživajo le rastlinska živila 
- presnojedci ne uživajo mesa, rib, jajc, mleka, medu in toplotno obdelanih živil 

(kuhanih, pečenih, dušenih), uživajo le surova, toplotno neobdelana rastlinska živila 
(sadje, zelenjavo in semena) 

- frutarijanci uživajo le sadje 
Pri makrobiotični prehrani ljudje uživajo le polnozrnata živila, zlasti rjav riž, žitna zrna, 
ječmen, proso, rž, koruzo in jedi iz drugih žit, lokalno sadje in zelenjavo ter juhe iz 
fermentirane soje (miso in shoyo). Občasno uživajo jedi iz moke (testenine, kruh in ostala 
živila iz moke), fižol (kuhan ali produkte iz fižola), druge stročnice ali njihove produkte, npr. 
soje (tofu, tempeh in natto), semena ter oreščke. Nekajkrat na teden uživajo majhno količino 
rib, rakov in školjk. 2-3 krat na teden smejo uživati zmerne količine sladic, zlasti naravno 
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sladka živila kot n.pr. jabolka in suho sadje, med sladili pa rižev sirup, ječmenov slad. 
Navadno ne uživajo mesa, perutnine, jajc, mleka, sladkorja, medu, melase, čokolade in ostalih 
sladil ter tropskih sadežev (mango, ananas, papaja).  
 
VZROKI ZA ODLOČITEV ZA VEGETARIJANSTVO 
 
V zahodni civilizaciji je prvi zagovarjal brezmesno prehrano za odrasle starogrški filozof 
Pitagora (582 pr.n.št.). Vegetarijanstvo je način življenja, pri katerem se ljudje odrečejo 
uživanju živil ubitih živali (mesu, ribam, rakom, školjkam) in izdelkom iz živali (usnju, 
krznu, svili). Vegetarijanci se razlikujejo glede na izbor hrane, življenjski slog in svetovni 
nazor. Pogosto se iz moralno-etičnih, ekonomskih, verskih, zdravstvenih ali drugih razlogov 
odrečejo tudi uživanju alkohola in nikotina in so telesno aktivni. 
 
Številna verstva vključujejo v asketski način življenja tudi brezmesno hrano. Tako n.pr. 
hinduizem, budizem in Adventistična cerkev sedmega dne  neposredno zagovarjajo 
vegetarijanstvo, rastafarijanski kult pa zagovarja frutarijanstvo, ki v prehrani dovoljuje le 
sveže sadje.  
 
Poleg naštetih vzrokov za vegetarijanstvo so razlogi lahko tudi estetski in filozofski, pa tudi 
strah pred bovino spongiformno encefalopatijo (BSE, bolezen norih krav), v novejšem času 
pa vse bolj tudi ekološki. 
 
Vegetarijanska prehrana je pogosto povezana z alternativno medicino, v zadnjem času pa je 
sestavni del številnih gibanj, ki so popularna predvsem med mladimi. 
 
KOLIKO LJUDI SE ODLOČA ZA VEGETARIJANSTVO ALI VEGANSTVO 
 
Približno 2,5 % odraslih v ZDA in 4 % odraslih v Kanadi uživa vegetarijansko prehrano. Po 
raziskavi Inštituta za varovanje zdravja je v Sloveniji delnih vegetarijancev 2,1 odstotka, 
vegetarijancev pa 1,1 odstotka.   
 
 
ALI JE LAHKO OTROK HRANJEN Z VEGETARIJANSKO ALI VEGANSKO 
HRANO? 
 
Vegetarijanska prehrana pri otrocih mora omogočati normalno rast in razvoj otroka, 
vzdrževati zdravje in pokriti potrebne dnevne vnose makro-in mikrohranil.  
 
V več raziskavah so ugotovili, da vegetarijanska prehrana, če je pestra  ter vključuje jajca in 
mleko ter mlečne izdelke, sicer lahko pokrije vse  otrokove prehranske potrebe, a v ožjem 
varnem območju, kot nevegetarijanska (omnivorna) prehrana.  
 
Zdravstvene posledice vegetarijanske prehrane pri otroku so odvisne od prehranskega vzorca, 
ki ga dobiva otrok. Če ima otrok zelo omejeno prehrano, obstaja večje tveganje za resnejša 
prehranska pomanjkanja. Če mati uživa pestro vegetarijansko prehrano in doji, bo otroku sicer 
zagotovila normalno rast in razvoj v prvih šestih mesecih življenja. Težave nastanejo, če mati 
v času  nosečnosti uživa zelo omejeno prehrano in z njo nadaljuje tudi v času dopolnilne 
prehrane pri otroku.  
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Če otrok prejema vegansko ali makrobiotično prehrano, se tveganje za razvoj stanj, povezanih 
s pomanjkanji, zelo poveča.  
 
POSLEDICE UŽIVANJA VEGANSKE ALI MAKROBIOTIČNE PREHRANE PRI 
OTROCIH 
 
Otroci, ki uživajo vegansko ali makrobiotično prehrano, z omejenim vnosom ali popolno 
odsotnostjo hranil živalskega izvora, imajo veliko tveganje za razvoj prehranskih pomanjkanj. 
Ta problem je združenje za Evropsko gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko  
natančno opisal na osnovi študije, ki je bila narejena na Nizozemskem in je obravnavala 
dojenčke in male otroke, hranjene z makrobiotično prehrano (4). Pri teh otrocih se je razvilo 
pomanjkanje kalorij in beljakovin (beljakovinsko-kalorična podhranjenost), vitamina B12  ter 
vitamina D, kalcija in riboflavina (vitamina B2). Otroci so imeli slabše napredovanje telesne 
teže in višine, premalo maščob in nerazvito ter oslabljeno mišičje  in počasnejši psiho-
motorični razvoj.  
Če doječa mati  prejema vegansko prehrano in ne dobiva  dodatnih prehranskih dopolnil, 
potem  obstaja pomembno, veliko tveganje za razvoj hude prizadetosti kognitivnih funkcij pri 
otroku. Tveganje pa se še poveča, če se pri otroku  nadaljuje veganska prehrana brez hranil 
živalskega izvora.  
 
POSLEDIČNI SIMPTOMI IN ZNAKI  ZARADI POMANJKANJA MIKRO IN 
MAKROHRANIL PRI OTROCIH  ZARADI VEGETARIJANSKE IN VEGANSKE 
PREHRANE 
 
Posledice so odvisne od vrste prehranjevanja in seveda od tega, koliko časa je otrok tako 
hrano dobival.  
 
Zaradi pomanjkanja vitamina B12 (kobalamina) nastopijo lahko nevrološke okvare, še preden 
se razvijejo znaki hude slabokrvnosti (megaloblastna anemija) s koncentracijo  hemoglobina 
do okrog 20 g/L. Tipično je, da je otrok matere s pomanjkanjem  vitamina B12 ob rojstvu in 
prve mesece po rojstvu zdrav. Po 3 do 6 mesecih življenja prične otrok kazati znake 
zaostajanja v razvoju, kasneje pa nazadovanje, postane bolj razdražljiv, ne kontrolira več 
glave, pojavi se brezvoljnost, slabo je in slabotno joka. V začetku so refleksi hiperizzivni, 
kasneje se izzovejo le s težavo, redko se pojavi koma, ki pa je po zdravljenju vselej 
reverzibilna. Lahko se pojavijo nehotni gibi okončin in ust, hipotermija, edemi okončin ter 
hiper- oz. dispigmentacija kože.  
 
Težka izguba telesne teže in zaostajanje v rasti se verjetno ne pojavita zaradi pomanjkanja 
vitamina B12, ampak zaradi vegetarijanske prehrane, ki pripelje do beljakovinsko 
energetskega pomanjkanja.  
 
Pri veganski in makrobiotični prehrani  nastopi tudi pomanjkanje vitamina D (če ni otrok  
izpostavljen sončnim žarkom), kar pa ne velja za vegetarijansko prehrano, ter pomanjkanje 
kalcija in železa. Pri vegetarijancih je nevarnost za pomanjkanje železa velika, pri veganih pa 
nedvomna, saj ne dobijo železa iz mesa, perutnine in rib.  Razpoložljivost železa v hrani 
rastlinskega izvora je precej manjša zaradi prisotnosti vlaknin, fitatov, tanina in drugih 
polifenolov. Po podatkih EPIC - študije (European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition) je pri odraslih tveganje za zlome kosti podobno pri omnivorih in lakto-ovo 
vegetarijancih, medtem ko je pri veganih 30 % višje (5).   
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Pomanjkanje cinka je najmanj raziskano področje vegetarijanske prehrane. Hrana živalskega 
izvora vsebuje cink, ne vsebuje pa  inhibitorjev vsrkljivosti cinka, kot so fitati in oksalatne 
sestavine, ki se nahajajo v rastlinski hrani. Cinka je veliko v  rdečem mesu, ki pa ga 
vegetarijanci ne uživajo. 
 
Vegetarijanska prehrana ima običajno zadostno količino n-6 maščobnih kislin, mejne pa so 
vrednosti n-3 maščobnih kislin. Prehrana, ki ne vsebuje rib, jajc ali mikroalg, vsebuje premalo 
eikozapentaenojske kisline (EPA) in dokozaheksaenojske kisline (DHA), ki so zelo 
pomembne za zdrav srčno-žilni sistem in razvoj ostrine vida ter možganov pri otroku. 
 
STALIŠČE ZDRAVNIŠKE STROKE DO PREHRANE OTROK Z 
VEGETARIJANSKO ALI VEGANSKO PREHRANO  

 
Delovna skupina za nutricionistiko  je leta 2010 naredila  »Smernice za prehrano dojenčkov v 
Sloveniji«, ki vključujejo tudi smernice glede vegetarijanske, veganske in makrobiotične 
prehrane otrok in jih avtorji citirajo:  
»Delovna skupina odsvetuje vegetarijansko prehrano za dojenčke, saj že manjše nepravilnosti 
v sestavi vegetarijanske prehrane pri otroku lahko privedejo do pomanjkanja posameznih 
osnovnih prehranskih sestavin s posledično škodo na zdravju otroka. Če so  dojenčki kljub 
odsvetovanju hranjeni z vegetarijansko prehrano, naj uživajo zadostno količino materinega 
mleka ali mlečne formule (vsaj 500 ml dnevno) ter mlečnih izdelkov in jajc. Otrok mora biti 
pod redno zdravniško kontrolo. Veganska in makrobiotična prehrana zaradi škodljivosti nista 
primerni za otroke«.  
Enako velja tudi za večje otroke. 
Vsak človek se mora sam odločiti, kakšno prehrano bi rad imel. Ker se dojenček ali otrok o 
svoji prehrani pač še ne more odločati, priporočamo, da se o tem odloča polnoletna oseba šele 
po 18. letu starosti. 

 
VEGETARIJANSKA PREHRANA JE LAHKO TUDI KORISTNA 

  
Vegetarijanska prehrana ima pri odraslem lahko dolgoročne pozitivne učinke, kot so 
zmanjšana pojavnost zvišanega krvnega tlaka, sladkorne bolezni tipa 2, hiperholesterolemije 
in zmanjšane smrtnosti zaradi srčno-žilnih obolenj. V literaturi pa so v nasprotju s temi 
trditvami opisani tudi primeri odraslih z vegetarijansko prehrano, pri katerih so ob 
pomanjkanju vitamina B12 ugotavljali  zvišane vrednosti homocisteina v krvi, kar pa je 
dodaten dejavnik tveganja za  srčno-žilne bolezni in možgansko kap. 
 
Ljudje, hranjeni z vegetarijansko prehrano imajo običajno nižjo telesno težo (BMI –indeks 
telesne mase) in naj bi imeli manj rakavih obolenj (5). Podatki iz Adventistične zdravstvene 
študije pri odraslih kažejo, da imajo ne-vegetarijanci večje tveganje za nastanek 
kolorektalnega raka in raka prostate kot vegetarijanci, medtem ko ni večjega tveganja za raka 
pljuč, dojke, maternice in želodca med obema skupinama, glede na primerljivo starost, spol in 
kajenje (5). V nedavnem poročilu Svetovne fundacije za raziskavo raka (5) poročajo, da sta 
sadje in zelenjava protektivna pred  rakom pljuč, ust, požiralnika in želodca, manj pa za druge 
vrste raka. V vegetarijanski hrani so različne fitokemikalije, ki imajo antioksidantni in anti 
proliferativni učinek ter vsebujejo snovi, ki imajo protektivni učinek pred rakom: npr. 
likopeni (rdeč pigment v sadežih) naj bi preprečevali raka prostate, česenj kolorektalnega 
raka, redno uživanje stročnic  raka želodca in prostate, polno zrnje žitaric proti različnim 
rakom. Vlaknine, vitamin C, karotenoidi, flavonoidi in druge fitokemikalije so po poročilih 
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protektivne proti različnim rakom. Verjetno ima vpliv tudi priprava hrane, glede na to, ali je 
kuhana ali surova. Poročila pa kažejo, da je v enaki meri kot vegetarijanska prehrana  
protektivna pred rakom tudi redna fizična aktivnost.  
Humane populacijske študije kljub opisanim pozitivnim učinkom vegetarijanske prehrane, 
niso pokazale večjih razlik v incidenci in smrtnosti zaradi  rakavih obolenj med vegetarijanci 
in  ne-vegetarijanci (5).  
 
ŠKODLJIVOST  OBIČAJNE, NEVEGATARIJANSKE, OMNIVORNE PREHRANE 
PRI VSEJEDCIH   

 
Običajna, mešana, omnivorna, nevegarijanska prehrana je prav tako lahko škodljiva, saj to 
vidimo vsak dan še v preveliki meri pri otrocih z debelostjo, sladkorno boleznijo tipa 2 in 
drugimi civilizacijskimi boleznimi.  
Za vsejedce zdrava, uravnotežena prehrana pomeni vzdrževanje zaželene telesne teže, 
izbiranje živalske hrane z malo maščobami ali holesterola, otroci naj bi jedli predvsem 
maščobe rastlinskega izvora (n.pr.olivno olje, olje oljne repice, sojino olje), vsaj 1 krat 
tedensko ribe ali morske sadeže (zaradi vnosa omega-3 maščobnih kislin), znižanje vnosa 
natrija in sladkorjev, prevladujejo naj kompleksni ogljikovi hidrati (npr. kruh, testenine, 
krompir, žitni kosmiči) in ne  enostavni sladkorji (npr. sladice), čim več vitaminov in  
antioksidantov, ki se nahajajo v  sadju  in zelenjavi ter čim manj trans maščobnih kislin (npr. 
trda margarina, maščobe za cvrenje itd) 
Ni pa pomembna samo prehrana, temveč tudi spodbujanje zdravega načina življenja, s 
spodbujanjem fizične aktivnosti pri otrocih (pri večjih otrocih pa tudi brez tobaka, alkohola in 
drog), pa tudi dovolj počitka in sproten zdravstveni nadzor.  
Torej: nevegetarijanska ali vegetarijanska prehrana sta lahko ali ustrezni ali škodljivi, pač 
glede na to, ali sta dobro načrtovani oz. ali upoštevata znanstvena dognanja.  
 
ZAKLJUČEK 
 
Pravilno načrtovana, zdrava in uravnotežena prehrana mlade žene, nosečnice in doječe matere 
ter prehrana otroka v njegovih prvih letih življenja, je bistvenega pomena za dobro počutje in 
zdravje otroka, pa tudi za manjše tveganje za razvoj bolezni, ne le kratkoročno, temveč tudi 
na dolgi rok.  
Zdrava prehrana je bistvenega pomena za preživetje človeka.  
 
Zdrava prehrana pa ni le skrb posameznega zdravnika ali bolnišnice. Gre za širšo, celovito 
nacionalno in globalno  svetovno skrb, ki vključuje ne le ustrezno pridelavo in tehnološko 
pravilno predelavo hrane, prehrambeno industrijo, ustrezno varnost in transport hrane do 
potrošnika, ustrezno zakonodajo o zdravi prehrani in nadzorne mehanizme, temveč tudi 
ustrezno politično in ekonomsko miselnost o zdravi prehrani ter nenazadnje tudi ustrezno 
financiranje biomedicinske znanosti.   
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IZVLEČEK 

 

Motnje hranjenja postajajo v sodobnem svetu vedno večji problem. Njihovo naraščanje je 
povezano z visoko samokritičnostjo, negativno telesno samopodobo, nespodbudnim socialnim 
okoljem ter s stalno izpostavljenostjo podobam idealnih teles v najrazličnejših medijih. 
Najmočnejši je njihov vpliv na mlada dekleta, ki še iščejo svojo identiteto. Rada bi se 
približala lepotnim idealom s pomočjo izdelkov, ki jih ponujajo v oglasih, vendar v tem 
velikokrat niso uspešne. Kot posledica njihovih neuspehov se pogosto pojavijo različne 
motnje hranjenja. Ta fenomen v zadnjem času narašča zlasti v nekdanjih socialističnih 
državah, ki tega prej niso poznale. 
Članek predstavi različne vrste motenj hranjenja kot primer globalizacije prehranskih praks: 
debelost, anoreksijo, bulimijo, kompulzivno prenajedanje in ortoreksijo, za katero je značilna 
obsedenost z zdravim prehranjevanjem in idealnim videzom. Predstavljeno je zdravljenje 
motenj hranjenja: medicinsko kot ambulantno ali bolnišnično, psihosocialno zdravljenje in 
vloga skupin za samopomoč, ki so lahko edina in zadostna pomoč pri blagih oblikah ali pa 
predstavljajo pomemben suport po končanem bolnišničnem zdravljenju. Moč, ki jo daje 
skupina, in varno okolje, ki ga klient/klientka začuti v skupini, sta pogoja, ki omogočata 
spremembe v vedenju in načinu razmišljanja. Cilj skupin za samopomoč je izstop iz 
začaranega kroga motnje in ponovno odkrivanje preprostih stvari v življenju. 
 
Ključne besede: telesna samopodoba, lepotni ideal, motnje hranjenja, zdravljenje motenj 
hranjenja, skupine za samopomoč 
 
UVOD 
 
Telo je bilo že od nekdaj predmet različnih raziskovanj in estetskih obravnav. V sodobnem 
času se zaradi tehnološkega razvoja ter napredka kozmetične industrije in plastične kirurgije 
vse bolj razvija tudi prepričanje, da je mogoče na telo odločilno vplivati in ga preoblikovati. 
 
Že otroci stereotipizirajo ljudi v svoji okolici na podlagi fizične privlačnosti. Privlačnost je 
pomembna komponenta socialne interakcije, velikokrat vpliva tudi na odločitve o sprejemu v 
službo (debelost je stigmatizirana), na višino plače in na vrednotenje dela. V nasprotju s 
tistimi, ki ustrezajo sodobnim lepotnim idealom, imajo osebe, ki odstopajo od predpisanih 
estetskih kriterijev, pogosto težave pri integraciji v svoje socialno okolje. Odklonilen pristop 
okolja se lahko stopnjuje celo do stigmatizacije in diskriminacije. Poveličevanje lepote je 
povezano z ekspanzijo potrošniške kulture. Ženske so kot največje potrošnice največkrat v 
središču medijske pozornosti. Sredstva javnega obveščanja (predvsem reklamna sporočila in 
televizija) vršijo nanje velik pritisk glede pričakovanega videza. Zahodna kultura ženske že od 
malega uči, da gledajo na svoje telo kot na objekt. 
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V sodobni potrošniški družbi je podrejanje novim potrebam in željam privedlo do nastanka 
novih vrst patologij. Ni več racionalnih informacij, kaj jesti in predvsem, kdaj nehati jesti, ni 
več zdrave lakote. Gre za krizo kulturnih vzorcev, ki so privedli do porušenja nutricističnega 
ravnovesja in pojava motenj hranjenja, ki jih teh generira obsedenost s suhim, vitkim telesom. 
 
NAMEN IN METODA 
 
Članek želi predstaviti prehranjevanje in telo kot sodobni lepotni ideal v luči nove potrošniške 
družbe. V želji podrejanja tem potrebam so se razvile nove vrste patologij – motnje hranjenja, 
ki predstavljajo eno od manifestacij globalizacije prehranskih praks. 
Metoda dela je deskriptivna. Narejen je pregled literature obravnavanega problema z uporabo 
različnih podatkovnih baz (COBISS, Medline, Cinahl) in znanstvenih monografij, ki so zaradi 
pomembnosti, ustreznosti in primerjave tudi starejšega datuma. Ključne besede, s katerimi 
smo iskali vire, so bile: motnje hranjenja, sodobni lepotni ideal, skupine za samopomoč, 
zdravljenje motenj hranjenja. 
 
SODOBNI LEPOTNI IDEAL 
 
Sodobno idealno telo je konstrukt, ki prikazuje konfiguracijo telesnih delov v razmerju 
absolutne harmonije (Beltings, 2004), vendar v svojih pričakovanjih močno odstopa od 
realnosti. Telesni ideali so dejansko odkloni od povprečnega stanja, oziroma nenaravni 
ekstremi, zato jih lahko dosežejo le tisti, ki imajo čas, denar in ustrezen življenjski slog 
(Kuhar, 2004). Ti se potem že na videz razlikujejo od drugih ljudi, predvsem pripadnikov 
nižjih družbenih razredov. Zunanji videz pogosto igra pomembno vlogo pri določanju 
socialnega statusa in pripadnosti. Kuhar (2004) še poudarja, da so normativne zahteve po 
lepem telesu simbolno močneje povezane z ženskim kakor z moškim telesom. Telesni videz 
žensk, ki v sodobnih zahodnih družbah velja za idealnega, pa je daleč od naravnega, čeprav se 
zaradi medijske popularizacije lahko tako zdi (Bordo, 1993). Združuje vrsto protislovnih 
elementov, ki se v praksi skoraj ne pojavijo. Naravni potencial za ravni trebuh, deške boke, 
vitka stegna in polno oprsje ima le 1 % žensk.  
 
Danes je lepotni ideal v največji meri pogojen z vitkostjo. Preferiranje vitkosti pa se predvsem 
izpostavlja v pogojih izobilja (Kuhar, 2004). V pogojih pomanjkanja je imela vitkost povsem 
drugo konotacijo, saj je veljala za znak nezadostne prehranjenosti, revščine in bolezni. V 
družbah, kjer so mnogi na robu preživetja, velja močnejša postava za bolj privlačno in 
zaželeno, saj jo povezujejo z blaginjo, zdravjem, plodnostjo, uspehom in ekonomsko 
varnostjo. 
 
Stremljenje po vitkem telesu je v sodobnem času prignano do ekstremov, saj se je v zadnjih 
dveh desetletjih razvil že pravi nacionalni kult vitkosti v večini evropskih in ameriških držav. 
Leta 1950 so bila dekleta v reklamah visoka 170 cm in težka 60 kg, danes pa so visoka 180 
cm in težka 50 kg. Prizadevanje, da bi dosegli normo vitkosti, je postalo rutinski del življenja 
mnogih. Coward (1989) poudarja, da je velika večina ljudi, zlasti žensk, stalno na različnih 
dietah, nadzirajo lastno hranjenje in živijo z občutki krivde zaradi prekomernega vnosa kalorij 
ali nezadostne telovadbe. Z idealom vitkega telesa se povezuje tudi porast motenj hranjenja. 
Zaviršek (2000) poudarja, da motnje hranjenja najpogosteje nastanejo kot posledica 
intenzivnega ukvarjanja z idealom lepega telesa, z dietnimi tehnikami in s telesno vadbo. Vse 
to naj bi omogočalo doseganje idealnih oblik. 
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VLOGA MEDIJEV PRI OBLIKOVANJU LEPOTNEGA IDEALA 
 
Dejanski vpliv medijev na telesno samopodobo je težko izmeriti, vendar je nedvomno zelo 
velik, saj vizualni mediji prek televizijskih ekranov lahko vstopajo v vsak dom. Bauman 
(2002) pravi, da medijske podobe določajo standarde resničnosti in njenega ocenjevanja, 
hkrati pa nas silijo, da naredimo stvarnost, ki jo živimo, prijetnejšo. Hardt (2002) poudarja, da 
ljudje danes nenehno stopajo v različne interakcije z mediji in se soočajo z vizualnimi 
reprezentacijami sveta. Gruden Dannenberg (2004) pravi, da mediji manipulirajo z 
občinstvom, vsiljujejo lažne potrebe in propagirajo stereotipe. Problematizira se predvsem 
objektiviziranje ženskega lika, saj mediji najbolj vplivajo na žensko občinstvo (Kristan, 
2005).  
 
Skrb za telo in preprečevanje staranja pa nista nikoli potešena, kar omogoča produkcijo novih 
izdelkov, ki obljubljajo vedno več. Nakupovanje hrane, priprava hrane in samo uživanje hrane 
postaja tako kot popolno telo del človekove identitete (Kuhar, 2004). 

 
PREHRANA KOT DEJAVNIK KONSTRUKCIJE IDENTITETE 
 
Hrana je središčnega pomena za naš občutek identitete. Individualno identiteto posameznika 
konstruira hrana v biološkem, psihološkem in v socialnem smislu, ter prenaša kulturne vzorce 
iz generacije v generacijo. Hrana je tudi osnova za formiranje kolektivne identitete. Hrana in 
kulinarika sta osnovni sredstvi povezovanja skupine. Ljudje s posebnostmi v svoji prehrani 
kažejo svojo kulturno ali skupinsko pripadnost.  
 
Prehranjevanje v 70-ih in 80-ih letih je za večino ljudi v Sloveniji pomenilo takšno ali 
drugačno pomanjkanje. Ni šlo za revščino ali podhranjenost, temveč za pomanjkanje različnih 
živil. Uvoz je bil omejen, ljudje so dostikrat hodili po ta živila v sosednje države. Tuja živila, 
ki so z osamosvojitvijo prodrla na slovenski trg (rakci, losos, kaviar, škampi, prepeličja jajca), 
so bila dostopna predvsem premožnejšim. Tako so tuji in dražji produkti pomenili imaginacijo 
"uživanja zahodnega sveta". Takšna hrana je bila nekaj boljšega, bila je okusnejša in bolj 
zdrava v primerjavi z doma pridelano hrano. Prehranjevanje, priprava hrane in kuhanje se je 
iz življenjske obveznosti spremenilo v potovanje med druge kulture, užitke in slasti. In vse to 
so podpirali tudi mediji (Tivadar, 1998). 
 
Hrana predstavlja užitek, je vir doživljanja, ugodja in strasti. Velik poudarek je na 
emocionalnosti in senzualnosti. Hrana je tudi pot do zdravja. Medicinske strokovne razprave 
propagirajo zdravo življenje, varovalno hrano, vrnitev k zdravi hrani. Svetovna zdravstvena 
organizacija priporoča za srednjo Evropo mediteranski tip prehrane, ki vsebuje ribe, 
zelenjavo, sadje, olivno olje, česen in rdeče vino ter malo pustega mesa. Strokovnjaki 
predpisujejo, opozarjajo in svetujejo normative o količini in vsebini dovoljene hrane. Hrana 
pomeni prvo izkušnjo ugodja v otrokovem življenju in ga najtesneje povezuje s človekom, ki 
skrbi zanj in zato prek hrane dobiva občutek, da je sprejet, ljubljen in pomemben. Hrana se 
kot prispodoba nečesa, kar dobiva otrok od ljudi, ki ga imajo radi in jim nekaj pomeni, vključi 
v otrokovo doživljanje medosebnih odnosov. Kadar otrok odklanja hrano, ali je izrazito 
izbirčen, simbolično odkloni tistega, ki ga je prizadel. Neješčega otroka lahko razumemo tudi 
kot upornika, pretirano ješč otrok pa v hrani najde nadomestilo čustvom. Splošno je znano, da 
je debelost najpogostejša civilizacijska bolezen razvitega sveta in je  med vodilnimi vzroki za 
smrt v teh družbah, enako pa lahko za bolezen razglasimo tudi bolestno naprezanje za vitko 
postavo. H kultu (ali bolje rečeno obsedenosti) največ pripomorejo mediji, velik del 
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odgovornosti pa nosi tudi strokovna javnost. Ta daje premalo konkretnih napotkov, kako 
živeti in kako se hraniti, da ne bi bili debeli. Potrebno je opozoriti tudi na paradoks, da lahko 
hujšajo samo tam, kjer vlada obilje. Danes je debelost znamenje slabih prehranskih navad in 
pomanjkanja samoobvladovanja, ponekod je celo znamenje nizkega standarda. Število ljudi, 
ki imajo čezmerno telesno težo in so predebeli, je iz leta v leto večje. Najbolj je zaskrbljujoče, 
da je vse več debelih otrok. Čezmerna telesna teža pomeni tveganje za telesno, pri nekaterih 
ljudeh pa tudi za duševno in čustveno zdravje. Hujšanje kot ukrep proti civilizacijski bolezni 
in ne le proti lepotni napaki je zdravju koristno, vendar presega razumne meje. Namesto 
preprečevanja bolezni, ki so posledica prenajedenosti, poraja nove: anoreksijo in bulimijo, ter 
obsedenost z zdravim prehranjevanjem – ortoreksijo.  
 

MOTNJE HRANJENJA 

 
Veliko ljudi občasno uporabi hrano za preganjanje dolgočasja ali premagovanje napetosti, ali 
pa v takih trenutkih sploh ne jé. Redki so tisti, ki se niso nikoli prenajedli na kakšnem 
praznovanju. Veliko ljudi se kdaj tudi odreka hrani z namenom, da bi izgubili kakšen 
kilogram. Vendar to še niso motnje hranjenja. Težave s hranjenjem postanejo motnje 
hranjenja takrat, ko se okoli hrane začne vrteti večina misli, notranjih konfliktov, občutkov 
krivde. To je kompleksen problem, ki se kaže kot izguba nadzora nad lastnim 
prehranjevanjem, ali kot pretiran nadzor nad količino in vrsto hrane, ki jo zaužijemo in nadzor 
nad telesnim izgledom. Pojavlja se lahko pri vseh slojih prebivalstva, najpogosteje pa v 
mladosti in pogosteje pri ženskah (anoreksija in bulimija sta bolj ženski bolezni, kompulzivno 
prenajedanje in ortoreksija pa sta pri obeh spolih približno enako zastopani). 
 
DSM IV (Diagnostic and Statiscical Manual of Mental Disorders, 1994) opredeljuje dve 
specifični diagnozi – anorexio nervoso in bulimio nervoso. Debelost je v ICD (International 
Classification of Diseases) vključena kot splošno medicinsko stanje, v DSM pa se ne pojavlja, 
ker ni bilo ugotovljeno, da je konsistentno povezana s psihološkimi ali vedenjskimi sindromi. 
Očitno je, da so psihološki faktorji v etiologiji nastanka pomembni zlasti v primeru debelosti. 
DSM IV vključuje tudi prehranjevalne motnje, ki se navadno pojavijo v zgodnjem otroštvu: 
pico (slast po neužitnih snoveh) in ruminacijo (prežvekovanje kot psihosomatska bolezen). 
DSM IV vključuje tudi kategorijo Motnje prehranjevanja, ki niso drugače opredeljene. Sem 
spadajo tiste motnje prehranjevanja, ki ne zadoščajo kriterijem za specifično diagnozo 
oziroma atipične motnje prehranjevanja. Leta 1994 se je prvič v DSM pojavila kot poskusna 
diagnoza "binge – eating disorder". Nekateri ta slengovski izraz prevajajo kot prenažiranje ali 
prenajedanje. Vedno več avtorjev ugotavlja, da je "binge – eating" in/ali kompulzivno 
prenajedanje vzrok debelosti. Veliko avtorjev oba izraza enači, vendar obstaja med njima 
razlika. "Binge – eating" označuje konzumiranje velikih količin hrane v epizodah. Najbližji 
slovenski prevod bi bil prenajedanje. Kompulzivno prenajedanje (angl. "compulsive 
eating/overeating") pa označuje prisilno pretirano konzumiranje količin hrane, ki so 
objektivno ali subjektivno prevelike, čemur sledijo občutki krivde. Za razliko od "binge – 
eatinga" ni nujno, da kompulzivno prenajedanje poteka v epizodah, ampak je lahko 
razpotegnjeno čez ves dan ali čez neko daljše obdobje (Jaffa in McDermott, 2007). 
 
Bruchova (1986) meni, da obstaja močna povezanost med motnjami hranjenja in 
neadekvatnimi izkušnjami v otroštvu. Ne glede na to, ali je motnja anoreksija ali 
prenajedanje, jim je skupna nesposobnost natančno identificirati lakoto ali jo razlikovati od 
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drugih telesnih stanj, potreb ali čustvenih vznemirjenj. Zgodnje izkušnje prehranjevanja so 
lahko pomemben dejavnik načina prehranjevanja v kasnejših obdobjih.  
 
ANOREKSIJA NERVOZA (ANOREXIA NERVOSA) 
 
Bruchova (1978) navaja, da pride pri anoreksiji nervozi že pred izbruhom bolezni do motenj 
na treh nivojih psihološkega funkcioniranja: pojavijo se resne motnje v doživljanju telesne 
podobe, neustrezna interpretacija zunanjih in notranjih dražljajev, ter ohromljujoč občutek 
neefektivnosti; oseba je prepričana, da je nesposobna spremeniti karkoli v svojem življenju, 
zlasti svoje "debelo telo". Slednje je eden od najbolj nerazumljivih simptomov pri anoreksiji 
nervozi, ki paradoksalno narašča s shujšanostjo. Nekateri ga primerjajo z znano "fantomsko 
bolečino", ko posameznik svoj amputirani del telesa (okončino) še vedno doživlja in čuti tako 
kot pred amputacijo - amputirana noga ga boli, srbi. Kot pravi Smeets, debelejšo podobo 
telesa ne moremo razlagati z "debelejšo zaznavo". Debelejša zaznava telesa pri anoreksičnih 
pacientkah po njegovem izhaja iz mišljenja in občutenja, da so debele (Smeets, 1997).  
V primeru anoreksije nervoze naj bi šlo za ego deficite, ki se manifestirajo kot občutek 
neefektivnosti in za motnje v telesni podobi ter afektivni percepciji, meni Bruchova (1978). 
Nekateri avtorji v nasprotju z Bruchovo gledajo na anoreksijo nervozo kot na kontinuum in 
razlikujejo med blagimi in resnimi primeri. Gordon (1992) na primer meni, da številni primeri 
anoreksije nikoli niso zdravljeni, ker spontano izzvenijo z napredujočim zorenjem.  
 
Številne psihometrične študije so pokazale, da so za pacientke z anoreksijo nervozo značilne 
naslednje osebnostne poteze: obsesivnost, introvertiranost, čustvena hladnost, socialna 
negotovost, ekstremna ustrežljivost, nagnjenost k samoponiževanju, pomanjkanje avtonomije, 
rigidno in stereotipno mišljenje (Bruch, 1978, Pandel Mikuš, 2003). Stradanje vpliva tudi na 
kognitivne funkcije. Anoreksičarke postanejo bolj neodločne, imajo težave s koncentracijo. 
Te psihične spremembe pa izzvenijo, ko pacientka poveča telesno težo (Garfinkel, Kaplan, 
1986). 
 
Neprestano gibanje, pogosto v obliki načrtne telovadbe, je sekundarni fenomen, ki ga nekateri 
avtorji razlagajo kot dodatno metodo za znižanje teže, drugi pa vidijo v tem neprestano obliko 
aktivnosti in ta hiperaktivnost je tipična lastnost anoreksičnih. Kultura, ki poudarja telesno 
vadbo, je kot nalašč za zadovoljitev pacientkine potrebe po občutku obvladovanja same sebe 
skozi strogo disciplino telesa in globoko zaskrbljenost zaradi oblike telesa (Gordon, 1992).  
Večina raziskav navaja prevalenco med 0,5 % in 1,0 %. Razmerje med ženskami in moškimi 
je okrog 10:1, pri otrocih 4:1. Prevalenca je večja pri mlajših dekletih in pri dekletih, ki se 
ukvarjajo s poklicem ali tako dejavnostjo, kjer sta telesni videz in teža zelo pomembna, na 
primer balerine in manekenke. Nekatere raziskave navajajo tudi socioekonomski razred in 
etnično pripadnost kot pomemben faktor, ki vpliva na večjo prevalenco. Tako naj bi se 
anoreksija nervoza pogosteje pojavljala pri belkah iz višjega socioekonomskega sloja, novejše 
raziskave pa kažejo, da se bolezen pojavlja v vseh socioekonomskih razredih (Garfinkel, 
Kaplan, 1986; Jaffa, McDermott, 2007). 
 

BULIMIJA NERVOZA (BULIMIA NERVOSA) 

 
Bulimija nervoza je na zunaj veliko težje prepoznana kot anoreksija nervoza, pri kateri že sam 
»videz okostnjaka« vzbudi pozornost, odpor ali obsojanje. Bulimična oseba lahko leta in leta 
skriva svojo bolezen tudi pred svojimi družinskimi člani. V prisotnosti drugih ljudi se ne 
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prenajeda, epizode basanja s hrano se dogajajo skrivaj. Količina hrane, ki jo naenkrat zaužije, 
je lahko od 3 do 30 krat večja kot količina hrane, ki jo običajno zaužije posameznik v enem 
dnevu. Giblje se med 5.000 in 10.000 kcal. Cooper in sod. (1993) navajajo celo do 20.000 
kcal. Bulimična epizoda se pri večini pacientk konča s samo-povzročenim bruhanjem, ki si ga 
olajšajo tako, da na koncu čezmernega nažiranja popijejo še večje količine tekočine. Število 
bulimičnih epizod je pri pacientkah različno, običajno se giblje med 1 in 6 na dan.  
 
Prenajedanje in kompenzacijsko vedenje, ki mu sledi, je lahko odgovor na različna kognitivna 
stanja. Bulimične pacientke pogosto doživljajo: anksioznost, depresijo, paniko, dolgočasje, 
vznemirjenost, ali vznesenost. Obseg in nepredvidljivost teh razpoloženj vodi v 
dezorganiziranost, pred katero se pacientka brani s ponavljajočim se aktom prenajedanja in 
čiščenja (Johnson in Pur, 1986, Pandel Mikuš, 2003). Nekatere bulimične pacientke doživljajo 
tudi globoko krivdo in se odrekajo vsakršnemu ugodju ali aktivnostim, ki bi izboljšale njihovo 
razpoloženje. Neprestano se žrtvujejo, skrbijo za druge, same pa ostajajo prazne in izčrpane. 
Prenajedanje lahko služi kot mehanizem, da se oseba končno posveti sama sebi.  
Pri motnjah hranjenja se omamljanje vedno nanaša na t. i. rituale omamljanja, ki lahko 
vključujejo: razmišljanje o hrani in svojem telesu in nenehno mentalno planiranje o tem, 
koliko, kaj in kdaj se bo jedlo, pripravljanje in nakupovanje hrane, omamljanje z endorfini, ki 
nastajajo v telesu zaradi stradanja in/ali pretiranega gibanja in drugo. Rituali omamljanja torej 
služijo predvsem k vzpostavljanju občutka varnosti znotraj sebe in sčasoma postanejo edina 
stabilna, "urejena" stvar v življenju (Švab, 1998). 
 
Hrana tako služi pacientkam pri zadovoljevanju čustvenih potreb, hkrati pa jih zavaruje pred 
morebitnim razočaranjem v medosebnih odnosih. Fizični učinki prenažiranja, kot so glavobol, 
bolečina v želodcu, utrujenost, vrtoglavica, težki občutki polnosti in napihnjenosti telesa, 
okrepijo v pacientkah občutja sramu, krivde in gnusa do sebe, pojavi pa se tudi panika pred 
pridobivanjem telesne teže. Strah pred pridobitvijo telesne teže požene bulimične v 
kompenzacijsko vedenje – bruhanje ali druge oblike čiščenja (Jaffa in McDermott, 2007, 
Pandel Mikuš, 2009). 
 
Telesna teža je za pacientke z bulimijo nervozo izjemnega pomena, saj je njihovo samo-
vrednotenje popolnoma odvisno od tega, kako (pre)debele se počutijo in kakšne so videti. Pri 
pacientkah z bulimijo nervozo je nekaj značilnih osebnostnih lastnosti, med katerimi  najbolj 
izstopa čustvena nestabilnost. Opazi se v anksioznosti in nagnjenosti k impulzivnemu 
vedenju, ki je lahko tudi izredno ekstremno in se kaže kot kraje, zloraba različnih substanc in 
samopoškodbe (Johnson in Pur, 1986).  
Druga pomembna osebnostna karakteristika teh pacientk so težave v medosebnih odnosih. 
Pogosto se čutijo odtujene, nesproščene, težko se čustveno izražajo ali postavijo zase. 
Bulimičarke so izjemno občutljive za reakcije drugih ljudi in se rajši umaknejo, kot da bi 
tvegale njihovo jezo ali zavrnitev. Tako ravnanje pa seveda vodi v izolacijo. 
Kot tretjo značilnost navajata avtorja nizko samospoštovanje, ki se odraža skozi občutja 
nemoči, neučinkovitosti, krivde in dvoma vase. Pri nekaterih pacientkah je nizko 
samospoštovanje tudi posledica ponavljajočih se neuspešnih diet, s katerimi naj bi postale 
suhe (Johnson in Pur, 1986). 
Naslednja kognitivna zmota je dihotomno mišljenje. Vse dogodke klasificirajo po principu 
"vse ali nič". Ta način razmišljanja ne uporabljajo le pri hrani, temveč pogosto tudi na drugih 
področjih življenja kot so študij, uspeh, samozaupanje, socialno priznanje in drugo. To 
dihotomno mišljenje pogosto sovpada s perfekcionizmom. Na področju hranjenja se to kaže 
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tako, da že najmanjše odstopanje od striktne diete doživljajo katastrofalno (Johnson, Pur, 
1986, Pandel Mikuš, 2009). 
 
KOMPULZIVNO HRANJENJE 
 
Izraz kompulzivno prenajedanje/hranjenje (compulsive eating) oziroma »bulamreksija« se je 
uveljavil v zadnjih dveh desetletjih. Več avtorjev je pisalo o prisilnem uživanju velikih količin 
hrane kot enem od prehranjevalnih vzorcev opaznih pri bulimikih, včasih pa tudi pri 
anoreksikih (bulimičnega tipa) in pri ljudeh s prekomerno telesno težo. Orbachova (1990) 
poleg anoreksije in bulimije omenja kot motnjo prehranjevanja kompulzivno hranjenje (in ne 
debelosti). To je brez dvoma napredek, saj je debelost le simptom nekega bolezenskega 
dogajanja. V knjigi Hunger Strike Orbachova (1993) piše o vseh treh vrstah motenj 
prehranjevanja. Pravi, da so kompulzivni jedci tiste ženske, ki kar naprej delajo načrte za 
diete, toda ko enkrat začnejo jesti, se prenajedo. Pri kompulzivnem prenajedanju gre za 
prisilno vedenje – človek počne nekaj, česar sicer ne želi, toda temu se ne more upreti. 
Kompulzivni jedec se pogosto loteva shujševalnih diet. Telesna teža je lahko normalna, 
prevelika ali celo prenizka. 
 
Za razliko od prejšnjih dveh motenj hranjenja kompulzivno prenajedanje ni značilno ženska 
bolezen, saj je pogosta tudi pri moških. Prav tako ni značilna za mladostnike, pojavi se v 
zgodnjem ali srednjem odraslem obdobju, najpogosteje med 35. in 45. letom. Lahko je 
povezana tudi z debelostjo, ni pa nujno. Raziskave kažejo, da 30-60 % oseb, ki imajo 
prekomerno težo, trpi za kompulzivnim prenajedanjem (Jaffa, McDermott, 2007). 
 
ORTOREKSIJA (ORTHOREXIA) 
 
Najnovejša motnja hranjenja, pri kateri se oseba obsedeno ukvarja s kvaliteto hrane in pazi na 
vsak grižljaj, da bo ustrezen, je ortoreksija. Izraz je prvi uporabil ameriški zdravnik Steven 
Bratman leta 1996. Takrat številni strokovnjaki niso verjeli, da gre za posebno motnjo. 
Prepričani so bili, da gre le za malo bolj poudarjen zdrav način prehranjevanja in se jim ljudje 
s tovrstno simptomatiko niso zdeli problematični. Danes vemo, da gre za specifično motnjo in 
je ne moremo uvrstiti v nobeno že prej poznano vrsto motenj hranjenja. Pretiravanje z 
zdravim načinom prehranjevanja se lahko hitro preobrazi v anoreksijo nervozo, lahko pa se 
zgodi tudi obratno. Ljudje, ki trpijo za ortoreksijo, se lahko občasno tudi prenajedajo ali pa 
razvijejo bulimijo nervozo. Težko je dolgo vzdržati na strogih dietah, ki prepovedujejo 
marsikatero živilo in nekatere načine priprave hrane. V Virginiji so opravili raziskavo in 
ugotovili, da skoraj šest odstotkov prebivalstva te ameriške države trpi za ortoreksijo 
(Fairburn, Brownell, 2002).  
Zanimivo je tudi dejstvo, da je to motnja, ki se, za razliko od ostalih prej omenjenih motenj, 
pogosteje javlja pri moških. Motnja se razvija postopoma z izključevanjem posameznih vrst 
živil iz prehrane. Hrana je vse bolj pusta (brez maščob), brez sladkorjev, vsa živila, ki jih 
oseba zaužije, so z oznako polnovredna živila, ekološko pridelana ali z oznako "bio". Osebe z 
ortoreksijo so obsedene s tem, kaj bodo pojedle in česa ne, vsa njihova razmišljanja in 
dejavnosti se vrtijo samo še okrog hrane. Postopno se socialno izolirajo, ne vstopajo v odnos z 
drugimi, ne potrebujejo partnerja, njegovo vlogo prevzame hrana.  
 
Vzroki, ki pripeljejo do ortoreksije, so različni. Odločitev je lahko iz zdravstvenih razlogov, 
lahko pa takšne osebe gojijo večvrednostne občutke, ki se navezujejo tudi na dejstvo, da je 
taka zdrava, ekološka ali bio hrana nek statusni simbol, nekaj kar si še zdaleč ne more vsak 
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privoščiti. Značilna osebnostna lastnost je tudi perfekcionizem, stremljenje k popolnosti, 
strogost do sebe in do drugih. Bratman meni, da nam lahko že pritrdilen odgovor na dve 
preprosti vprašanji odkrije, ali smo ortoreksiki. Vprašati se moramo, ali nam je neoporečnost 
zaužitega obroka pomembnejša od užitka, ki nam ga ponuja hrana in drugo, ali nas naš način 
prehranjevanja odtujuje od drugih. Značilno za ortoreksijo je tudi pretirano natančno 
načrtovanje obrokov in opazke, ki jih take osebe delijo drugim, ki se po njihovem nezdravo 
prehranjujejo. Ob pretiranem nadzoru pri vnašanju zdrave in biološko polnovredne hrane se 
ortoreksiki poslužujejo tudi vsakodnevnih vadb, ki naj bi omogočile dobro zdravje in stalno 
kondicijsko pripravljenost. Vse to, kar izvaja ortoreksik, lahko sicer daje poseben status v 
današnji družbi, globoko v ozadju pa leži skrita in težka patologija. Oseba, ki trpi za 
ortoreksijo, potrebuje pomoč. S svojim načinom prehranjevanja ogroža svoje zdravje, zaradi 
motnje se socialno izolira. Prvi korak k ozdravitvi po Bratmanovem mnenju je, da naš odnos 
do hrane postane bolj sproščen, da znamo ceniti spontanost in užitek, ki nam ga lahko nudi 
prehranjevanje in sproščeno druženje ob mizi (Fairburn, Brownell, 2002). 
 
ZDRAVLJENJE MOTENJ HRANJENJA 
 
Zdravljenje motenj hranjenja je lahko medicinsko, psihosocialno, ali pa poteka v okviru 
skupin za samopomoč.  
Medicinsko zdravljenje je ambulantno ali bolnišnično. Za ambulantno obravnavo so primerne 
bolnice/bolniki, ki imajo visoko motivacijo in podporo družinskih članov. V Sloveniji že 
nekaj let izvajajo ambulantno zdravljenje bolnikov z bulimijo in prenajedanjem po metodi 
Huberta Laceya, ki ga vodita psihiatrinja in klinična psihologinja. Cilj tovrstnega zdravljenja 
je naučiti bolnike normalno jesti, prenehati bruhati in se prenajedati, pomagati in prepoznati 
čustva, ki so jih pripeljala na to pot in jih naučiti novih načinov obvladovanja čustev. 
Zdravljenje sloni na kognitivno vedenjskih principih. Ker je močno strukturirano, zahteva 
predhodno dobro pripravljenost in visoko motiviranost udeležencev. 
 
Pri vseh resnih oblikah motenj hranjenja in osebah s šibko motivacijo, ter hudo izgubo telesne 
teže pa je potrebno bolnišnično zdravljenje. Začne se z dolgim pogovorom, v katerem skušajo 
prepoznati razvojno motnjo. V obravnavo se vključi bolnica/bolnik, družina in celoten tim, ki 
sodeluje pri zdravljenju. V okviru interdisciplinarnega zdravljenja sodelujejo: zdravnik 
psihiater, medicinska sestra, klinični dietetik, socialni delavec, likovni in glasbeni terapevt, 
plesni terapevt, občasno pa še nekateri drugi strokovnjaki (farmacevt, terapevt psiho-drame in 
drugi). Zelo pomembno je, da je program zdravljenja pripravljen individualno, da ga vodi le 
en terapevt in da je celoten tim, ki sodeluje, enoten. Zdravljenje traja tri mesece. 
 
Problemi zdravljenja motenj hranjenja se kažejo predvsem v zelo slabi motiviranosti. 
Bolnice/bolniki niso pripravljeni na spremembe, motnje pa pogosto spremljajo tudi druge 
bolezni in odvisnosti (alkohol, droga). Problem pri zdravljenju so tudi zelo variabilni poteki 
bolezni s pogostimi poslabšanji in ponovitvami. 
Delo s tovrstnimi bolniki je čustveno eno najbolj napornih in obremenjujočih del v medicini 
in zdravstveni negi, zato je za zaposlene na teh oddelkih izrednega pomena supervizija in 
intervizija. Supervizija kot suportivna metoda je mogoča v pogojih, ko se svetovalci vidijo, 
slišijo in občutijo, ko ustvarijo pogoje, da lahko kot ljudje odprto govorijo o svojih potrebah, 
željah in pričakovanjih tukaj in zdaj, ko si kot ljudje upajo in zmorejo deliti občutke. 
 
Pri psihosocialnem zdravljenju je bistvo razumevanja, čemu služi bolezen. Terapevt mora 
razumeti, da je za anoreksično osebo njena bolezen rešitev in ne problem. Pomagati mora 
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bolnici/bolniku, da čim prej opusti nadzor nad svojim apetitom in se začne zavedati, da je 
idealizirana suhost dejansko škodljiv in nevaren proces. Tudi ko bolnica/bolnik izrazi 
pripravljenost sodelovati v zdravljenju, se v njej/njem nadaljuje notranja borba med željo 
ohraniti anoreksično telo in željo po spremembi – ozdravitvi (Pandel Mikuš, 2009). Uspešnost 
psihoterapije je odvisna od pravočasnega začetka terapije in uspešnega sodelovanja 
bolnice/bolnika in tima. Crisp in sodelavci (Crisp et al., cit po Fairburn, Brownell, 2002) 
priporočajo, naj postane zdravljenje skupna avantura bolnika in terapevta. V njunem 
sodelovanju naj se razvije medsebojno zaupanje, ki omogoča razpravo o tveganih, a za 
bolnika pomembnih temah. 
 
V Sloveniji smo v letu 1994 zasledili nov val socialnih inovacij na psihosocialnem področju, 
ki so se pričele ukvarjati s problematiko žensk - skupine za samopomoč. V njih delajo 
strokovnjakinje, ki so same imele izkušnje spolnega in fizičnega nasilja, ki še vedno živijo v 
nasilnih odnosih in tiste, ki takšnih izkušenj nimajo. Po poklicu so socialne delavke, 
psihologinje, sociologinje, pravnice, vse pa imajo še dodatno psihoterapevtsko izobrazbo, da 
lahko ženskam pomagajo pri ozaveščanju in opogumljanju. Na letaku ene od njih, Ženske 
svetovalnice piše: " Svetovalnica je varen prostor, kjer ženske lahko govorimo in razmišljamo 
o svojih izkušnjah,"(Ženska svetovalnica, 1994). Osebe z motnjo hranjenja v skupinah za 
samopomoč začutijo resnično sprejetost, varnost in razumevanje svojega problema najbolje 
od tistih, ki imajo za sabo podobno izkušnjo (Šolar, 1999). 
 
RAZPRAVA 
 
Epidemiološke študije kažejo, da se je incidenca motenj hranjenja v zadnjih 30. letih pri 
mladostnicah drastično povečala. V študije so bili vključeni tudi fantje, vendar je bila 
prevalenca pojavnosti anoreksije pri fantih v Veliki Britaniji v starosti 15-19 let le 4,2 na 
100.000, oziroma 10 % vseh diagnosticiranih motenj v tej državi za to starostno obdobje v 
obdobju 1990-2000 (Jaffa, McDermott, 2007). Tudi v Sloveniji lahko vidimo po zbranih 
podatkih v devetletnem obdobju (od leta 1997 do leta 2005), da sta število in stopnja prvih 
obiskov pričakovano višja pri ženskah, to je 1883 (94 %), medtem ko je bilo pri moških le 
113 (6 %) obiskov (Hafner, Lesjak, 2008). 
 
Številne raziskave po svetu dokazujejo, da je nezdrav način prehranjevanja resen problem in 
vzrok številnih kroničnih bolezni. To potrjuje tudi raziskava Dejavniki tveganja za 
nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije, kjer podatki kažejo, da se skoraj 
polovica Slovencev prehranjuje nezdravo. Precejšen razlog za zaskrbljenost predstavljajo še 
problemi, ki se povezujejo s premalo pozitivno samopodobo subjektov in njihove socialne 
stike z okolico. Adolescenti pripisujejo velik pomen zunanjemu videzu. Zato postaja debelost 
(še zlasti pri ženskah) vedno pogostejša družbena stigma, občuten pa je tudi porast motenj 
hranjenja (Stergar in sod., 2006). 
 
V Sloveniji je malo podatkov o motnjah hranjenja in tudi (pre)malo raziskav omenjene 
problematike. S problemom telesne samopodobe pri mladih ženskah in njihovimi 
prehranskimi stališči se je ukvarjala Pandel Mikuš (2009). Ugotavljala je korelacijo med 
rezultati Testa prehranskih stališč (EAT), ki je zanesljivo merilo ugotavljanja prehranskih 
motenj v vedenju, ter Vprašalnika o telesni obliki (BSQ), ki je merilo zaznavanja lastnega 
telesa. Z uporabo dveh standardiziranih anketnih vprašalnikov je bila narejena tri leta trajajoča 
longitudinalna študija na populaciji zdravih mladih žensk. Vzorec je predstavljalo 1996 študentk 
Univerze v Ljubljani, ki so prihajale iz štirih različnih fakultet, njihova starost v času trajanja 
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longitudinalne študije je bila od 18 do 24 let. Raziskava je potrdila hipotezo, da obstaja 
signifikantna pozitivna korelacija med rezultati na testu EAT in BSQ. Če je subjekt dosegel 
relativno visok rezultat na testu EAT,  je bila precejšnja verjetnost, da bo dosegel relativno 
visokega tudi na vprašalniku BSQ. To omogoča dokaz za dejstvo, da lahko BSQ uporabimo 
kot dopolnilno mero za diagnosticiranje motenj hranjenja. Z njim si je mogoče pomagati pri 
pridobivanju bolj natančnih informacij o subjektovih mislih in manifestiranju motenj 
hranjenja (Pandel Mikuš, 2009). Ena glavnih kvalitet te študije je bila v tem, da je bil zajet 
velik vzorec ne-kliničnih pacientk, predvsem univerzitetnih študentk, ki predstavlja veliko 
podatkovno bazo, kar povečuje zanesljivost in veljavnost preizkusov EAT in BSQ. 
 
Skupaj z rezultati na BSQ se je nezadovoljstvo z lastnim telesom v zadnjih letih precej 
povečalo. To dokazujejo številni prispevki v različnih revijah, v katerih so spraševali subjekte 
o fizičnih atributih, ki jih niso marali (na primer raziskava Thompson in sod., 1999). To 
raziskavo so namreč izvedli večkrat zapovrstjo v različnih letih, leta 1972, 1985 ter 1996 in 
vsakič se je % nezadovoljnih ljudi z večino svojih fizičnih atributov, tako za moške kot za 
ženske, povečal. Po tem vprašalniku je nezadovoljstvo z lastnim telesom naraščalo že od leta 
1972. Trend naraščanja rezultatov na BSQ in nezadovoljstva z lastnim telesom je lahko 
rezultat povečanega vpliva medijev, ki propagira vitek ideal v predstavljanju ženskih teles. 
Vitkost je torej zelo modna in ženske si še vedno prizadevajo doseči svoj maksimum, da bi 
ustrezale vitkemu idealu. Tiste, ki jim ne uspe približati se temu idealu, se poslužujejo raznih 
motenih oblik hranjenja v upanju, da se bodo tako približale svojemu idealu.  
 
ZAKLJUČEK 
 
Nov družbeni sistem je poleg prednosti, ki jih prinaša večstrankarska, demokratična družba 
prinesel tudi nekatere patologije, ki so bile v socializmu relativno redke ali pa se vsaj ni 
govorilo o njih. Med njimi izstopajo zlasti motnje hranjenja. Sodobna potrošniško usmerjena 
reklamna industrija stalno išče nove kupce izdelkov, ki jih oglašuje in najbolj hvaležna 
publika so predvsem ženske. 
Ženske so se v času svoje socializacije naučile, da zadovoljujejo predvsem potrebe drugih in 
redkeje prisluhnejo svojim potrebam. Mnogo žensk se je naučilo svoje potrebe zadovoljevati 
preko hrane. Za vsako ceno si želijo biti lepe, sprejete v družbi (vitke), ali pa občutijo notranjo 
moč samo tako, da so na zunaj videti večje, močnejše (debele). Zlasti pa je pomemben 
občutek, da imajo nadzor nad svojim telesom in da se same odločajo, kdaj in koliko bodo 
pojedle. 
 
Na ženske v sodobnosti so pogosto naslovljena protislovna sporočila, ki so povezana s tem, da 
so bile ženske v zgodovini vedno povezane s pripravljanjem hrane, obenem pa so v današnji 
kulturi podvržene sistemu prepovedi. Biti vitka, je postalo kulturni imperativ današnjega časa 
in ena od temeljnih vrednot sodobne družbe. Zato ženske pogosto posegajo po različnih 
dietah, pri tem pa včasih izgubijo občutek za pravo mero in zabredejo v hudo odklonsko 
vedenje, oziroma že kar v bolezni, ki jih danes imenujemo motnje hranjenja.  
 
Motnje hranjenja se najpogosteje pojavljajo pri ženskah v obdobju adolescence (predvsem 
med 14. in 18. letom). Razmerje med moškimi in ženskami je v različnih študijah različno (od 
1:9, do 1:20). Najpogostejše oblike odvisnosti od hrane so anoreksija, bulimija in 
kompulzivno prenajedanje. Mogoče so tudi njihove kombinacije in prehajanje iz enega stanja 
v drugo. Za zdravje je nedvomno najbolj nevarna in škodljiva motnja hranjenja anoreksija, tj. 
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psihogeno odklanjanje hrane. Zaradi zapletene etiologije, težke klinične slike, pogostosti in 
zahtevnega zdravljenja zavzema posebno mesto.  
 
Pri bulimiji, ki se kaže kot pretirana ješčnost, gre za vseobsegajoči strah ženske, da bo njeno 
pretirano težo zaznala okolica kot izgubo kontrole. Bistvena lastnost bulimije so ponavljajoče 
epizode prekomernega uživanja hrane, v katerih oseba ne more nadzorovati vnosa hrane, in 
neustreznih načinov za zmanjšanje telesne teže, kot so bruhanje, uporaba odvajal in 
diuretikov.  
 
Ortoreksija je specifična motnja hranjenja, ki se kaže s pretiravanjem zdravega prehranjevanja 
in se lahko hitro preobrazi v anoreksijo nervozo, lahko pa se zgodi tudi obratno. Ortoreksik je 
oseba, ki se obsedeno ukvarja s kvaliteto hrane in pazi na vsak grižljaj. To je edina motnja, ki 
se pogosteje javlja pri moških. Tudi osebe z ortoreksijo se vse bolj socialno izolirajo, ne 
vstopajo v odnos z drugimi in pogosto dobijo "večvrednostni kompleks", njihova motnja pa je 
motnja prestiža. 
 
V dinamiko razvoja motenj hranjenja se vključujejo različne teme: nizko samospoštovanje, 
odpovedovanje, bojazni pred ugodjem, pomanjkanje spodbud za to, da bi si oseba smela kaj 
privoščiti, si ustreči in se sprostiti brez občutij krivde. Vse to je prisotno v vzgojnih 
sporočilih, ki uravnavajo življenje in samopodobo mnogih slovenskih otrok in žensk. Zato ni 
čudno, da so motnje hranjenja pogoste tudi v Sloveniji.  
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IZVLEČEK 

 

Prehransko podporo predstavljajo vse intervencije, ki so potrebne za reševanje prehranskih 

problemov bolnika. Za ciljno reševanje individualnih prehranskih problemov bolnika, pa je 

potrebno najprej opraviti prehranski pregled bolnika. Prehranski pregled je kompleksen 

postopek obravnave bolnika, ki se običajno prične s prehranskim presejanjem postopkom , ki 

nam pomaga določiti bolnike, ki so prehransko ogroženi. Presejanju sledi prehranski pregled 

bolnika, kar predstavlja diagnostičen proces s katerim ocenimo prehransko stanje bolnika. Za 

oceno prehranskega stanja lahko uporabimo različne tehnike. Pomembno je, da prehranska 

ocena vključuje področja kot so: anamneza in fizikalni pregled bolnika; antropometrija; 

sedanja bolezen; funkcionalno stanje bolnika; laboratorijske preiskave krvi in bolnikovo 

tekočinsko ravnovesje. 

 
Ključne besede: prehranska ocena, prehranska podpora, prehransko presejanje,  

antropometrija, bioelektrična impedanca, podhranjenost. 

 

UVOD 

Ustrezna individualna prehranska podpora s katero bodo zagotovljene bolnikove prehranske 

(energijske in hranilne) potrebe, pomembno vpliva na izid zdravljenja, ki je pomemben 

kazalec kakovosti zdravstvene oskrbe hospitaliziranih bolnikov (Ovesen, 2001).  Pravica 

slehernega bolnika je, da mu je prehranska podpora v obdobju zdravljenja zagotovljena. 

Motivirano zdravstveno osebje, z osvojenim znanjem o prehrani bolnikov, je zelo pomemben 

dejavnik pri preprečevanju in zdravljenju podhranjenosti (Holmes, 1998). 

 

Prehranska podpora predstavljajo vse intervencije, ki so potrebne za reševanje prehranskih 

problemov bolnika. Ker pa je razlog prehranskih problemov, ki jih ima bolnika lahko 

specifična bolezen, kot tudi ekonomsko-socialne razmere v katerih bolnik živi, druge psiho-

fizične omejitve, itd. je pomembno, da so v prehransko podporo bolnika so vključeni vsi, ki 

lahko v okviru svojih kompetenc in pristojnosti bolniku pomagajo. Tako se glede na 

specifične probleme bolnika v »verigo« prehranske obravnave ali oskrbe bolnika lahko 
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vključujejo različni strokovnjaki, to so: zdravnik, ki bolnika zdravi;  medicinska sestra, ki 

načrtuje in/ali izvaja aktivnosti zdravstvene nege;  klinični dietetik; socialni delavec; klinični 

psiholog; klinični farmacevt; bolnišnična kuhinja itd.  

 

Za medicinsko sestro  je ključno, da zna pri slehernemu bolniku v procesu zdravstvene nege 

prepoznati tveganja za razvoj podhranjenosti in v načrtu zdravstvene nege določiti bolnike pri 

katerih obstaja veliko tveganje za razvoj podhranjenosti in bolnike pri katerih so težave v 

zvezi s prehrano že izražene. V procesu zdravstvene nege mora medicinska sestra opredeliti 

(McLaren, 1998):  

• individualne prehranske probleme pacienta,  

• planirati ukrepe za njihovo reševanje,  

• izvajati načrtovane ukrepe in jih vrednotiti.  

• pričeti z aktivnim spremljanjem in beleženjem količine zaužite hrane in pijače,  

• predvideti poti povezovanja z ostalimi člani multidisciplinarnega tima: zdravnik, ki 

pacienta zdravi, klinični dietetik, kuhinja, psiholog, socialna služba in lekarna. 

  

PREHRANSKO PRESEJANJE 

Prehransko presejanje je preprost in hiter postopek, ki ga izvedemo s pomočjo ustreznega  

vprašalnika in nam pomaga določiti bolnike, ki so prehransko ogroženi (Kondrup, 2003). 

Poznamo več različnih orodij za prehransko presejanje, Evropsko združenje za enteralno in 

parenteralno prehrano ESPEN (European Society of Parenteral end Enteral Nutrition) 

priporoča kot najustreznejšo metodo presejanja v bolnišnicah NRS 2002 (Barendregt et. al, , 

2008). Že več let ga uporabljajo tudi v različnih bolnišnicah po Sloveniji. Presejanje izvedemo 

v 24 urah po sprejemu bolnika v bolnišnico in ga nato ponovimo vsak sedmi dan, pri 

ambulantno obravnavanem bolniku pa presejanje izvedemo ob vsakem pregledu bolnika. 

Izvede ga lahko zdravnik ali medicinska sestra. 

 

Tabela 1: Začetno presejanje NRS 2002 

Začetno presejanje I 
1 BMI je pod 20.5.  Da Ne 
2 Ali je bolnik v zadnjih 3 mesecih izgubil telesno maso?   
3 Ali bolnik opaža zmanjšan vnos hrane v zadnjem tednu?   
4 Ali je bolnik močno bolan (npr. intenzivna nega)?   
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Če ste na eno izmed vprašanj odgovorili z “da”, opravite dokončno presejanje (Tabela 2). 
Če ste z “ne” odgovorili na vsa vprašanja, ponavljate presejanje v času hospitalizacije enkrat 
tedensko. Če pri bolniku načrtujete večji operativni poseg, razmislite o preventivnem 
prehranskem načrtu, ki bi zmanjšal tveganje za nastanek podhranjenosti in z njo povezanih 
zapletov. 
 
Tabela 2: Končno presejanje NRS 2002 
Končno presejanje II 
Odklon v prehranskem statusu (od normale) Stopnja obolelosti oz. povečane potrebe 
Odsoten Normalen prehranski 

status. 
Odsotna Normalne prehranske 

potrebe. 
Blag-1 točka Izguba telesne mase >5 % 

v 3 mesecih ali vnos 
hrane < 50-75 % potreb v 
zadnjem tednu. 

Blaga-1 točka Zlom kolka, kronični 
bolniki, še posebno z 
akutnimi zapleti: ciroza, 
KOPB, kronična 
hemodializa, sladkorna 
bolezen, onkološki 
bolniki. 

Zmeren-2 točki Izguba telesne mase >5 % 
v 2 mesecih ali ITM 18,5-
20,5 in slaba splošna 
kondicija ali vnos hrane 
25-60 % potreb v 
zadnjem tednu. 

Zmerna-2 točki Večji kirurški posegi v 
trebuhu, možganska kap, 
huda pljučnica, 
hematološka maligna 
obolenja. 

Hud-3 točke Izguba telesne mase >5 % 
v 1 mesecu (ali >15 % v 3 
mesecih) ali ITM pod 
18.5 in slaba splošna 
kondicija ali vnos hrane 
0-25 % potreb v zadnjem 
tednu. 

Huda-3 točke Poškodba glave, 
transplantacija kostnega 
mozga, bolniki intenzivne 
nege in zdravljenja 
(APACHE 10). 

Točke:                                                           Točke:                        Seštevek: 
Če je starost > ali = 70 let, dodajte skupnemu seštevku 1 točko. 
Če je seštevek > 3: bolnik ima povečano prehransko tveganje, potreben je začetek prehranskega načrta. 
Če je seštevek < 3 točk: ponovno vsakotedensko presejanje bolnika. Če pri bolniku načrtujete večji operativni 
poseg, razmislite o preventivnem prehranskem načrtu, ki bi zmanjšal tveganje za nastanek podhranjenosti in z 
njo povezanih zapletov. 
 
 
OCENA PREHRANSKEGA STANJA BOLNIKA S PREHRANSKIM PREGLEDOM 

Pri bolnikih, ki smo jih s prehranskim presejanjem opredelili kot prehransko ogrožene 
izvedemo prehranski pregled. Prehranski pregled je diagnostičen proces s katerim opredelimo 
stanje podhranjenosti (= slabe hranjenosti) in stopnjo tveganja za pojav zapletov, ki so z  njo 
povezani. S prehranskim pregledom bolnika pridobimo informacijo o bolnikovih presnovnih, 
prehranskih in funkcionalnih spremenljivkah, ki omogočajo oceno prehranskega statusa 
bolnika in njegovih prehranskih potreb. Proces prehranskega pregleda je veliko bolj 
kompleksen kot presejanje (Rolfes et al., 2006). S tako pridobljenimi podatki o bolniku lahko 
oblikujemo individualni prehranski načrt. Ocena prehranskega stanja mora vključevati sledeča 
področja ocene (Barendregt et. al, , 2008): 

• Anamneza in fizikalni pregled bolnika – vključuje pridobivanje podatkov o dejavnikih, 

ki lahko vodijo v podhranjenost: izguba telesne teže, apetit, prebavne težave, vročina, 

pretekle bolezni in uživanje zdravil. 
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• Sedanja bolezen – zdravstvena anamneza in meritve telesne temperature, pulza, 

krvnega tlaka, laboratorijske preiskave krvi (krvna slika, albumin, C-reaktivni protein. 

Izguba hranil skozi izločalno stomo, fistulo, ipd. 

• Ocena funkcionalnega stanja bolnika- ugotavljanje mentalnih in fizičnih disfunkcij 

povezanih s podhranjenostjo, ocena mišične moči, anamneza telesne aktivnosti, moči 

in prisotnosti kronične utrujenosti, ocena moči dihalnih mišic, itd. 

• Laboratorijske preiskave krvi – poleg tega do ocenjujemo stopnjo vnetnega odziva pri 

bolniku in stopnjo resnosti bolezenskega stanja, lahko ugotovimo tudi spremembe 

nivoja ali pomanjkanje določenih elektrolitov, elementov v sledovih (K, Ca, Mg, P, 

Zn, Fe, itd.) ter vitaminov. 

• Tekočinsko ravnovesje – ocena prisotnosti dehidracije ali edemov pri bolniku. Ocena 

in evidenca dnevne bilance tekočine. 

 

TEHNIKE ZA OCENO PREHRANSKEGA STANJA BOLNIKA 

  

Ocena energijskega in hranilnega ravnotežja  

Energijsko in hranilno ravnotežje nam pove v kolikšni meri so pri bolniku zadoščene potrebe 

po energiji in hranilih. Posameznik, ki zaužije premalo energije bo telesno težo izgubljal in 

obratno bo tisti, ki zaužije več energije kot jo potrebuje ali porabi pa bo težo pridobival. Na 

ohranjanje telesne teže pa poleg samega vnosa hranil in energije s hrano vpliva tudi bolnikovo 

bolezensko stanje idr. Za pridobivanje informacij o vseh stanjih, ki lahko vplivajo na 

bolnikovo prehrano in prehransko stanje v začetku obravnave izvedemo prehransko anamnezo 

v obliki intervjuja (Krystofiak Russell, Mueller, 2007). Z njo pridobimo informacije o:  

− preteklih in sedanjih prehranskih navadah. 

− verskih, kulturnih in etičnih ter drugih stališčih, ki vplivajo na prehranske navade, 

− prehranskih alergijah in intolerancah, 

− prehranskih težavah povezane s trenutno in kronično boleznijo in zdravljenjem, 

− stopnji samostojnosti pri hranjenju, 

− ocena prehranskega vnosa s pomočjo prehranskega dnevnika ali z drugimi metodami. 
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Fizikalni pregled bolnika 

S fizikalnim pregledom bolnika pa lahko odkrijemo še telesne znake in simptome 

pomanjkanja ali toksičnosti hranil. Pri bolniku ocenimo njegov splošen izgled, ocenimo stanje 

kože in sluznic, las, ter drugih organov kot so oči, prebavila (prisotnost driske, peristaltika), 

itd (Krystofiak Russell, Mueller, 2007). Pri tem lahko uporabimo različne pristope kot so 

inspekcija, palpacija, perkusija. 

 

Antropometrija 

Z antropometričnimi meritvami ocenimo in spremljamo spremembe povezane s spremembo 

prehranskega stanja bolnika, v osnovi ocenjujemo sestavo telesa. Ocenjujemo telesno sestavo, 

in sicer pusto mišično maso, maščobne rezerve in telesno vodo. Nekateri antropometrični 

postopki ocenjujejo le eno izmed naštetih komponent, druge pa kombinacijo različnih. 

 

Meritev telesne teže in stopnja izgube telesne teže 

Obvezni antropometrični meritvi  sta meritev telesne teže in ocena izguba telesne teže v 

zadnjih treh oz. šestih mesecih. Odstotek nenamerne izgube telesne teže je prognostični 

parameter, ki nam pomaga pri napovedovanju izida zdravljenja in bolezni (funkcionalno 

propadanje, zapleti, ostali neželeni sopojavi). V splošnem večji kot je odstotek izgube telesne 

teže, večja je stopnja funkcionalnega propadanja pri bolniku in večje je tveganje za razvoj 

zapletov in ostalih negativnih sopojavov bolezni in zdravljenja.  

Izgubo telesne teže lahko opredelimo kot blago, zmerno in hudo (Van Bokhorst-de van der 

Schueren et al., 2011): 

Blaga izguba TT (Briony , 2001; Kondrup, 2004): 

manj kot 5 % v zadnjih treh mesecih 

Zmerna izguba TT: 

od 5 do 10 % v zadnjih treh mesecih 

Huda izguba TT: 

več kot 5 % v zadnjem mesecu 

več kot 10 % v zadnjih 3 mesecih 
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Indeks telesne teže (ITT) 

ITT je pokazatelj maščobnih rezerv in je prognostični parameter, ki nam pomaga pri 

napovedovanju  stopnje tveganja obolevnosti in umrljivosti pri podhranjenih in debelih 

posameznikih. 

Opredelitev prehranjenosti z ITT (Van Bokhorst-de van der Schueren et al., 2011): 

ITT stopnja 

prehranjenosti 

< 18 težka podhranjenost 

18 - 20 podhranjenost 

20 - 25 normalna teža 

25 - 30 čezmerna teža 

> 30 debelost 

Pri ocenjevanje stopnje prehranjenosti z ITT moramo biti previdni in upoštevati delež 

zadržane vode v bolnikovem telesa in telesno konstitucijo bolnika, zaradi česar je ITT lahko 

višji oz. nižji. 

Zelo visoka stopnja smrtnosti je prisotna pri ITM pod 10 pri ženskah in pod 12 pri moških in 

vrednosti pod 20 so povezane s povečanim tveganjem za smrtnost in slabšo prognozo. Ker se 

pri starostniku telesna teže zniža, zato se meja tveganja za slabo prognozo premakne na ITM 

pod 22. Starostnike z ITM pod 22 obravnavamo kot podhranjene. Čeprav je ITM bolnika v 

normalnih mejah ali v mejah debelosti, pa je lahko bolnik podhranjen v primeru da je bila 

prisotna nenemerna izguba telesne teže (Van Bokhorst-de van der Schueren et al., 2011). Pri 

oceni ITm-ja pa moramo upoštevati tudi sestavo telesa, in sicer vrednosti mišične mase 

(športniki imajo lahko zelo visoke vrednosti puste mišične mase) ter telesne vode (ascites, 

edemi), kar lahko telesno težo poveča. 

 

Kožna guba in obseg nadlahti 

Merjenje obsega nadlahti je skupaj z meritvijo kožne gube tricepsa uporabna metoda za oceno 

mišične mase in maščobnega tkiva v telesu. S percentilnimi verdnostmi kožne gube tricepsa 

in obsega nadlahti si pomagamo pri oceni prehranjenosti bolnikov. Še posebej je ta metoda 

uporabna kadar tehtanje bolnikov ni možno. Hkrati nam pomaga pri ocenjevanju uspešnosti 

prehranske podpore. Obseg nadlahti izmerimo s centimetrskim merilom. Merimo v središčni 

točni med osjo acromiona in olecranona. Debelino kožne gube merimo z merilnim 
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inštrumentom – s kaliprom. Percentilno vrednost odčitamo iz tabel (Kondrup 2004; Frisancho, 

1990). 

 

Bioelektrična impedanca (BIA) 

Bioelektrična impedančna meritev je neinvazivna, hitra metoda meritve sestave in funkcije 

telesa. Osnovni princip delovanje bioimpedance temelji na dejstvu, da ima mišično tkivo 

zaradi večje vsebnosti vode oziroma elektrolitov večjo prevodnost v primerjavi z maščobnim 

tkivom. Na podlagi meritev upornosti različnih tkiv, ki vsebujejo različno količino vode 

določi delež mišic, puste mišične mase, delež maščob, delež telesne vode (celokupne, 

znotrajcelične in izven-celične vode) in druge parametre kot so fazni kot, indeks telesne mase, 

bazalne energijske potrebe idr. (Krystofiak Russell, Mueller, 2007). 

Različni klinični dejavniki pri bolniku, kot so edem, ascites, dehidracija, povišana telesna 

temperatura, debelost, izrazita podhranjenost lahko zmanjšajo zanesljivost  meritve, kljub 

temu jo v  klinični praksi pogosto uporabljamo za spremljanje tekočinskega stanja pri bolniku 

in puste mišične mase. Poseben prognostični parameter je fazni kot, ki kaže zdravstveno 

stanje telesnih tkiv, je dober indikator stanja celične mase in integritete ter funkcije celične 

membrane. V tem primeru bioimpedanco uporabimo kot del ocene funkcionalnega delovanja 

telesa (Gonzales et al., 2011). 

 

Funkcijski testi 

S pomočjo ročnega dinamometra, ki ga bolnik stisne z močjo stiska roke, ocenimo stopnjo 

mišične moči, kar kaže splošno funkcijsko sposobnost bolnika za delovanje v vsakodnevnem 

življenju. Meritev je enostavna in hitra.  

Lahko opravimo še druge preiskave, kot so meritve funkcije respiratornih mišic prsnega koša 

in ocena kognitivnih funkcij pri bolni s pomočjo različnih testov (Van Bokhorst-de van der 

Schueren et al., 2011). 

 

Laboratorijske preiskave krvi 

Laboratorijskih izvidi krvi, s katerimi ocenimo stopnjo vnetnega stanja pri bolniku so 

(Barendregt et. al, , 2008): 

− osnovne laboratorijske preiskave (hemogram, diferencialna krvna slika (DKS),  

− serumski albumin, 
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− proteini akutne faze (C-reaktivni protein- CRP). 

Biokemične preiskave, kot so krvni sladkor, elektroliti, magnezij, fosfat, kalcij, jetrni testi, 

holesterol, trigliceridi) pa so pomembne za opredelitev splošnega stanja bolnika in 

spremljanja odziva na prehransko terapijo. 

 

ZAKLJUČEK 

 

Prehranski pregled je kompleksen postopek obravnave bolnika. Na podlagi pridobljenih 

podatkov lahko izkušen strokovnjak oceni stanje prehranjenosti bolnika, ugotovi vzroke in 

predvidi posledice odstopanj od priporočenih vrednosti ter načrtuje in izvede ukrepe za 

izboljšanje bolnikovega prehranskega stanja. Dokazano je, da načrtovana prehranska podpora 

bolnika med boleznijo in zdravljenjem izboljša učinek zdravljenja, izboljša kakovost življenja 

bolnikov in zmanjša stroške zdravljenja. Začetek prehranske podpore predstavlja prehransko 

presejanje in lahko vodi v prehransko podporo. Da pa bo prehranska podpora učinkovita, 

mora biti ciljna in individualizirana. Zato je poleg presejanja pomemben še natančen 

prehranski pregled bolnika. S prehranskim pregledom bolnika vsi vključeni v obravnavo 

bolnika lahko ugotovimo bolnikovo prehransko stanje in določimo prehransko diagnozo ter 

načrtujemo, izvajamo in ocenjujemo prehransko podporo. 
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IZVLEČEK  
 
Izhodišča: Pacientom, ki zaradi različnih vzrokov ne zaužijejo zadostne količine hranil in 
tekočine »per os«, se najpogosteje hranilna in kalorična vrednost vnosa dopolni z enteralnim 
hranjenjem. Na način vnosa oziroma principe hranjenja vplivajo različni dejavniki povezani s 
starostjo pacienta, njegovo osnovno boleznijo, potrebami po enteralnem hranjenju ter 
predvidenim trajanjem enteralnega hranjenja. Namen: Zaradi razhajanj in različnih pogledov 
medicinskih sester na obravnavano temo smo pripravili pregled novejše literature na temo 
enteralnega hranjenja. Želeli smo primerjati smernice nekaterih držav ter pripraviti teoretično 
osnovo za slovenske smernice, ki bi bile uporabne za pripravo standardov zdravstvene nege. 
Metode: Med majem in novembrom 2011 smo pregledali slovensko in angleško literaturo 
letnika 2000 in mlajšo preko podatkovnih baz COBIB.SI, ScienceDirect, CINAHL s 
ključnimi besedami enteralno hranjenje, malnutricija, priporočila za enteralno hranjenje, 
enteralne formule. Diskusija in zaključki: Različne poti in načini enteralnega hranjenja niso 
vedno primerni za vse paciente, zato je potreben timski pristop k obravnavani temi. Zdravnik, 
farmacevt, dietetik in medicinska sestra naj skupaj s pacientom preučijo možnosti glede na 
zdravstveno stanje pacienta. Zavedati se je potrebno tako prednosti enteralnega hranjenja, kot 
tudi morebitnih zapletov. Vsaka medicinska sestra naj bi poleg različnih pristopov v 
enteralnem hranjenju poznala tudi zaplete in ukrepe, ob pojavu le-teh. 
 
Ključne besede: enteralno hranjenje, nazogastična sonda, gastrostoma, enteralne formule, 
malnutricija, medicinska sestra 
 
UVOD 
O enteralnem hranjenju (EH) govorimo, ko pacient uživa hrano in/ali tekočino po hranilnih 
sondah ali hranilnih stomah v želodec, duodenum ali jejunum, kadar ni možno ali je oteženo 
hranjenje per os. Najpogostejši razlogi, ki privedejo do ene izmed oblik EH so malnutricija, 
nevrološke motnje požiranja, tumorji zgornjega dela prebavil, poškodbe ali dolgotrajna 
umetna ventilacija pacienta (Štupnik, 2007; Štor, 2006). Zadosten vnos hranil namreč lahko 
bistveno pripomore k okrevanju po in med boleznijo in posledično skrajša ležalno dobo 
(Barlow et al., 2011). 
 
Hrana, ki se dovaja preko sond/stom je lahko ustrezno pripravljena v kuhinji, biti mora 
tekoča, lahko pa se uporabi katerega izmed številnih tovarniško proizvedenih preparatov – 
enteralnih formul. V obeh primerih je potrebno upoštevati posebnosti dietnega režima, 
potrebe po kalorijah, tekočinah, mikroelementih in elektrolitih ter glede na pacientove potrebe 
izbrati ustrezno dieto/formulo (Schneider et al., 2011; Botran et al., 2011).  
 
Glede na možnosti hranjenja ter izbiro hrane je potrebno upoštevati naslednje dejavnike: 
kakšna je pacientova prebava in absorbcija hranil v črevesju, kakšen je metabolizem, kakšne 
so pacientove potrebe po hranilih ter ali ima dodatno specifično dieto zaradi osnovne ali 
spremljajoče akutne oziroma kronične bolezni (National, 2006; Bankhead et al., 2009). 
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NAMEN  
 
Namen članka je preučiti in predstaviti novosti ter usmeritve na področju enteralnega 
hranjenja, ter primerjati smernice tega področja nekaterih držav. Cilj je združiti različne 
poglede na obravnavano temo. 
 
METODE 
 
Raziskovalna metoda je deskriptivna in temelji na pregledu literature. Za iskanje je bila 
uporabljena slovenska podatkovna baza COBIB.SI s ključnima besedama enteralno hranjenje 
in malnutricija. V COBIBu smo na ključno besedo EH našli 19 zadetkov, na ključno besedo 
malnutricija 17 zadetkov, od tega jih je le 9 bilo letnik 2000 in mlajših. Uporabljen je bil 
informacijski servis EBSCOhost ter bazi literature ScienceDirect in CINAHL s ključnimi 
besedami enteral feeding and nursing, malnutrition, refeeding syndrome, enteral formulas in 
enteral feeding guidelines. Kriterij izbora literature je bila letnica izdaje 2000 ter mlajša in 
objava celotnega besedila v slovenskem ali angleškem jeziku. Literatura je bila pregledana od 
maja do novembra 2011. Še en kriterij, ki smo ga upoštevali je bil obravnava vzrokov za 
enteralno hranjenje ter zapleti enteralnega hranjenja. 
 
PREHRANSKA PODPORA V OBLIKI ENTERALNEGA HRANJENJA 
 
Pri odločitvi in vzpostavitvi prehranske podpore je pomembno, da medicinska sestra redno 
spremlja različne parametre glede nutricije (vnos hranil, količina vnosa in kalorična vrednost), 
antropometričnih meritev (telesna teža, indeks telesne mase), funkcije prebavnega trakta 
(slabost, bruhanje, driska, zaprtje, napenjanje), nazogastične sonde (lego, pritrditev, razjede 
nosnic, prehodnost sonde, čas menjave), gastrostome ali jejunostome (koža v okolici stome, 
lego cevke, pritrditev, čas menjave, obračanje cevke, napolnjenost balona pri gastrostomi), 
splošnega stanja pacienta (kondicija, vitalne funkcije predvsem telesna temperatura in krvni 
tlak, zdravila), doseganje kratko in dolgoročnih ciljev. Nadalje je pomembno spremljanje 
laboratorijskih krvnih preiskav, katere v primeru malnutricije pokažejo neravnovesje 
mikroelementov. Odločitev o izbiri formule, količini hrane, načinu vnosa naj bi se izvedla 
individualno glede na pacienta. 
 
Pri načinu vnosa je potrebno spomniti, da je prehranjevanje per os najbolj fiziološki način 
prehranjevanja, ki pa žal velikokrat ni izvedljiv. Nekatere študije dajejo nekaj prednosti EH 
pred parenteralnim dovajanjem hranil: je cenejši in bolj fiziološki način vnosa, varnejši, manj 
obremeni krvni obtok, spodbuja normalno delovanje celotnega gastrointestinalnega trakta tudi 
jeter in pankreasa (National, 2006; Schneider et al., 2011; Klek, 2011). V Tabeli 1 so 
prikazani različni vzroki na strani pacientov v različnih starostnih obdobjih, pri katerih je EH 
možnost izbire. Najpogosteje so zavore na strani pacienta zaradi disfagije, ki se nanaša na 
osnovno obolenje. Na pozitivni pomen zgodnjega EH, v času do 24 ur po hospitalizaciji ali 
operaciji, opozarjajo pri pacientih po hudih poškodbah (Doig et al., 2011), pri pacientih po 
obsežnih operacijah zgornjega gastrointestinalnega trakta (Barlow et al., 2011), pri pacientih z 
disfagijo zaradi kemoradiacije pri karcinomu glave in vratu (Oozeer et al., 2011), obsežnih 
opeklinah (Raff, Germann, Hartmann, 1997; Chen at al., 2007; Khorasani, Mansouri, 2010) 
ter tudi v akutni fazi Chronove bolezni (Tao et al., 2007). 
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Tabela 1: Problemi in možni vzroki za bolezensko malnutricijo oziroma indikacije za 
enteralno hranjenje (Alexander, Fawcett, Runciman, 2006; Štupnik, 2006; National, 2006; 
Forchielli, Bines, 2008; Phillips, Ponsky, 2011). 
PROBLEMI MOŽNI VZROKI 

povečane dnevne kalorijske potrebe  

obsežne opekline, sepsa, politravma 

obsežne operacije (EH tudi pred operacijo, za izboljšanje 
prehranskega statusa) 

druge bolezni (cistična fibroza, karcinomi, prirojene srčne 
anomalije, kronične pljučne bolezni, kronične ledvične 
bolezni, ipd.) 

otežen vnos hrane 

operacije glave in vratu, tumorji glave in vratu 
zapore v ustih in požiralniku (tumorji) 
fistula v predelu požiralnika 
striktura požiralnika 
traheomalacija 
bolečine  
stanje ustne votline in požiralnika (razjede), stanje zobovja 
mišična šibkost, artritis v rokah 

nezmožnost hranjenja 

nezavest (poškodbe glave, umetna ventilacija, ipd.) 

psihološke ali psihiatrične motnje (huda depresija, 
zmedenost, demenca, anoreksija nevroza, avtizem, ipd.) 

odpor do hrane (fiziološka anoreksija - karcinom, sepsa, 
bolezni jeter, HIV, ipd.) 

dolgo časa trajajoča slabost in bruhanje 
nedonošenost 
prirojene anomalije ustne votline (palatoshiza) 
vpliv zdravil (kemoterapija) 

disfagija (nevro-muskularne motnje požiranja: po možganski 
kapi, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, cerebralna 
paraliza, ipd.) 

disfunkcija in/ali malabsorbcija prebavil 

fistula  

transplantacija dela prebavil, jeter, pankreasa 

prirojene bolezni jeter: biliarna atrezija 
anomalije zgornjih prebavil: atrezija požiralnika  
hud gastroezofagealnirefluks 
klizme pri hudi obstipaciji 

anomalije spodnjih prebavil: atrezija anusa, Hirschprungova 
bolezen 

sindrom kratkega črevesja, kronične vnetne črevesne bolezni, 
enteritis, kirurški posegi na želodcu, jetrih, pankreasu, 
tankem črevesju ali kolonu, akutni ali akutno-kronični 
pankreatitis 
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MOŽNE POTI ENTERALNEGA HRANJENJA 
 
Nazogastrična sonda (NGS) je tanka upogljiva cevka, ki jo ima pacient vstavljeno skozi nos 
ali usta preko nazofaringsa in požiralnika v želodec. Vstavljena je lahko iz dveh različnih 
vzrokov: z namenom hranjenja, za krajše obdobje (<30 dni) ali z namenom razbremenitve. 
Gastrostoma je umetno narejena odprtina med želodcem in kožo v predelu trebušne stene, 
jejunostoma je odprtina v katero je uvedena cevka skozi trebušno steno v jejunum. 
Odprtina/stoma je narejena s pomočjo laparotomije, laparoskopije, endoskopije ali 
flouroskopije. Pri gastrostomi in jejunostomi je potrebno posebno pozornost posvetiti 
zdravstveni negi kože v okolici stome. Za preprečevanje težav kot so rosenje, krvavitev, 
maceracija in podobno je priporočljiva uporaba ustreznih pripomočkov za zaščito kože v 
neposredni okolici vstopnega dela cevke ter ukrepanje ob pojavu težav. 
V Tabeli 2 so prikazani različni pristopi oziroma možnosti enteralnega hranjenja, opisane so 
indikacije ter kontraindikacije pri vsakem izmed opisanih načinov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2: Pregled različnih pristopov, indikacij ter kontraindikacij za posamezen pristop 
(Guidelines, 2004). 
PRISTOP INDIKACIJE KONTRAINDIKACIJE OPOMBE 

Nazoenterične 
sonde: 
Nazogastična, 
nazoduodenalna 
(ND), 
nazojejunalna 
(NJ) 

EH < 6 tednov Dolgotrajno EH > 6 tednov Velikost sonde 
izberemo glede na 
namen in starost 
pacienta – odrasli med 
Ch 8-12, otroci do Ch 
8 

drugi dostopi niso možni 
ali so neprimerni 

Ezofagealne strikture 
Fistule ali ezofagealna 
perforacija 

Poškodbe nosu in krvavitve Različni materiali – 
priporočamo silikon 

Poškodbe baze lobanje ND, NJ izberi daljšo 
od 109 cm 

Gastrostoma 

EH > 4-6 tednov Mehanična zapora 
zgornjega GIT 

Vstavljajo se  klasične 
gastrostomske cevke  
 

malo možnost za 
aspiracijo Neizbežna smrt 

normalno delujoč zgornji 
del prebavil 

Neregulirana koagulopatija 

Ascites 

Relativne kontraindikacije 
so še: 
Predhodna želodčna OP, 
prekomerna teža, refluks, 
enterične fistule, bolezni 
jeter, Crohnova B, huda 
diareja, ipd. 

Gumbaste cevke 
namestimo po 3 
mesecih od OP 

Pozor na morebitno 
iztekanje ob stomi 
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Jejunostoma 

EH > 4-6 tednov Obstrukcija distalnega dela 
GIT Težave z fiksacijo 

 
Veliko možnosti za 
aspiracijo 

Fistula na TČ ali kolonu z 
močnim izločanjem Disfunkcija ali 

obstrukcija delovanja 
zgornjega dela prebavil Pozor na morebitno 

iztekanje ob stomi 

Neizbežna smrt 
Ascites 

Hud gastroezofagealni 
refluks Neregulirana koagulopatija 

 
POSEBNOSTI ENTERALNEGA HRANJENJA 
 
Enteralne formule so tovarniško sterilno pripravljene tekočine, ki so namenjene hranjenju 
preko sond/stom. Poznanih je več različnih pripravkov, ki se razlikujejo glede na proizvajalca, 
glede na količino kalorij, maščob, proteinov, beljakovin, vlaknin ali drugih posebnosti glede 
potreb posameznih skupin pacientov. Poznane so diabetes formule, renalne formule, jetrne 
formule, hiperkalorične formule ter druge. Velikost embalaže in način pakiranja je različen, v 
steklenici, pločevinki, plastenki ali plastični vrečki z možnostjo obešenja. Formule naj odprte 
ne visijo več kot 8 ur, pri prezgodaj rojenih otrocih ali imunsko šibkih naj ta čas ne bi presegal 
4 ure (Bankhead et al., 2009). 
 
Pri EH je zaradi konzistence hrane pri pacientu priporočljivo spremljanje tekočinskega 
ravnovesja, da ne pride do preobremenitve organizma s tekočinami (Potter, Perry, 2009). 
 
Hitrost hranjenja ter s tem povezana metoda hranjenja je odvisna od pacienta (kako EH 
prenaša, smo z EH komaj začeli ali ga tako hranimo že dlje časa, ipd.), vzroka vstavitve, 
načina/pristopa in pripomočkov. Najpogosteje se poslužujemo hranjenja bolusno z metodo 
potiska (pri odraslih z 60 ml brizgo, pri kateri MS s pritiskanjem na bat regulira hitrost 
pretoka), lahko se hranimo tudi z metodo prostega pada (brizgalki se odstrani bat in 
hrana/tekočina prosto izteče). V kolikor imamo na voljo sisteme za hranjenje, je tak način 
zelo priporočljiv, saj običajno hrana ne teče tako hitro. Predvsem v enotah IN in IT pa se 
priporoča hranjenje s pomočjo enteralne črpalke (Taylor et al., 2011; National, 2006). Slabost 
tega načina je lahko slabša pomičnost pacienta (občutek privezanosti pri zavestnih), kot tudi 
večja nevarnost za kontaminacijo hrane, saj lahko v odprtem sistemu visi predolgo (Štih, 
2006; Šubic, 2006; Berman et al., 2008). 
 
Ko z EH pričnemo velja, da se hranjenje prične počasi ter z manjšimi količinami v enkratnem 
odmerku, predvsem zaradi prilagajanja na osmolarnost hrane, ki pogosto sproži pojav driske 
pri pacientih. Za začetek EH je za odrasle priporočen vnos 25 ml/h (Bourgalt et al., 2007). 
Bolusno metodo se izvede s količino, ki se jo glede na 24 urne potrebe izračuna glede na 
število hranjenj. Vedno moramo upoštevati še, da je potrebno po koncu vnosa hrane in zdravil 
cevke spirati z navadno vodo ali nesladkanim čajem ter da skupni volumen za hranjenje v 
želodec ne sme preseči 500 ml v enkratnem odmerku. V Tabeli 3 so prikazani načini EH ter 
maksimalne količine enkratnih odmerkov za odrasle paciente, ob upoštevanju minimalnega 
časa vnosa. 
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Tabela 3: Principi enteralnega hranjenja, količina vnosa, minimalni čas hranjenja ter opombe (Stroud, 
Duncan, Nightigale, 2003; Šubic, 2006; Berman et al., 2008; Smrke Kumer, 2009; Taylor et al., 2011). 

PRINCIP EH KOLIČINA VNOSA ČAS 
HRANJENJA OPOMBE 

bolusno - potisk 200-500 ml vsaj 15 minut primerno za EH v želodec 
bolusno - prosti pad 200-500 ml vsaj 15 minut primerno za EH v želodec 

intermitentno 100 - 200 ml t. črevo 
300-500 ml želodec 1/2 ure ali več primerno za vse vrste EH 

kontinuirano do 2000 ml v 24 urah > 16 ur na dan primerno za vse vrste EH, 
potrebujemo enteralno črpalko 

 
Pred začetkom izvedbe EH je potrebno izvesti nekaj preventivnih ukrepov, ki preprečujejo 
morebitne zaplete, ki so opisani v nadaljevanju prispevka.  
• V kolikor zdravstveno stanje pacienta dopušča se dvigne vzglavje za vsaj 30°, lahko tudi 

več, s tem se preprečuje zatekanje hrane in tekočine v požiralnik, aspiracijo ter 
posledično aspiracijsko pljučnico (Reignier et al., 2010).  

• Preveriti je potrebno označbo globine stomske cevke in kožo v okolici stome.  
• Hrana naj bo ogreta na sobno temperaturo. 
• Pred začetkom hranjenja je potrebno pregledati nosnico, način pritrditve, obliž ter 

ugotoviti ali je sonda na označeni globini. Z loparčkom pogledati v pacientova usta, da ne 
bi bila sonda zvita v ustih. Z različnimi metodami se skuša pred vsakim vnosom hrane in 
tekočine ugotoviti pozicijo cevke:  

− S 60 ml brizgalko se vpihne cca. 10 ml zraka (velja za odrasle, pri otrocih 
izberemo ustrezno manjšo brizgalko ter manj zraka – prezgodaj rojeni otroci 
samo 1 ml) v sondo ter s poslušanjem preko stetoskopa dva prsta pod žličko 
(Processus xiphoideus) v predelu želodca morebitno brbotanje. Po avskultaciji 
je potrebno vpihan zrak aspirirati iz želodca, zaradi možnih zapletov – 
napenjanje, bruhanje. 

− S 60 ml brizgalko se poskuša aspirirati želodčno vsebino ter ugotoviti barvo 
aspirata. Aspiracija želodčne vsebine je najenostavnejši način ugotavljanja 
pravilne lege cevke.  

− Par kapljic morebitne želodčne vsebine se kaneme na testne lističe in s tem 
ugotavlja kislost oziroma bazičnost vsebine, t.i. pH. Pri tem je potrebno vedeti, 
kakšne so mejne vrednosti pH želodčne vsebine in kdaj prihaja do odstopanj. 
pH želodčne vsebine merjen na tešče (vsaj 4 ure brez hranjenja) je pod 5,0. 
Pacient, ki jemlje zdravila za zaviranje nastajanja želodčne kisline ima pH med 
4,0 in 6,0.Hrana vpliva na dvig pH, ki je zato lahko višji od 5,0. pH vsebine iz 
tankega črevesa je lahko 6,0 ali več. pH vsebine iz dihal je lahko 6,0 ali več 
(Berman et al., 2008; Bankhead et al., 2009; Potter, Perry, 2009; Taylor et al., 
2011). 

− Rentgensko (Rtg) slikanje je najzanesljivejši način preverjanja v kolikor je 
vstavljena radiopačna sonda. Vendar pokaže lego za tisti trenutek, ko je bilo 
izvedeno  slikanje, kar pa se lahko zelo hitro spremeni. Drugi razlog proti Rtg 
slikanju je sevanje, saj pacienta ne bomo izpostavljali Rtg slikanju tako 
pogosto (pred vsakim vnosom hrane in tekočine). Tretji razlog proti Rtg 
slikanju je, da je to diagnostično terapevtski postopek, ki ga odreja izključno 
zdravnik in medicinske sestre niso kompetentne ne za »naročilo« preiskave, 
kot tudi ne za interpretacijo izvidov (Berman et al.,2008; Taylor et al., 2011). 
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ZAPLETI ENTERALNEGA HRANJENJA 
 
EH je za pacienta lahko neprijetno ali nevarno, ob neupoštevanju preventivnih ukrepov 
povzroči nemalo zapletov, ki so odvisni od starosti pacienta, njegovega prehranskega statusa, 
stanja zavesti, načina in hitrosti hranjenja ter drugih posebnosti. V Tabeli 5 so opisani zapleti 
EH ter ukrepi, da do zapletov ne bi prišlo oziroma ukrepi ob pojavu naštetih težav. Vsem 
opisanim zapletom se v veliki mero lahko izognemo ali zelo zmanjšamo verjetnost za njihov 
pojav v kolikor dosledno izvajamo naštete preventivne ukrepe. 
 
Tabela 5: Zapleti enteralnega hranjenja ter preventivni ukrepi (Alexander, Fawcett, Ruciman, 
2006; Štor, 2006; Štih, 2006; National, 2006; Forchielli, Bines, 2008; Potter, Perry, 2009; 
Taylor et al., 2011). 
MEHANSKI ZAPLETI PREVENTIVNI UKREPI 
1. zamašitev sonde/stome ali 

zavozlana sonda/cevka 
• spiranje sonde/stome z vodo ali nesladkanim čajem pred in po 

hranjenju ter vsake 4 ure pri kontinuiranem načinu hranjenja 
• ohranjanje kontinuiranega načina hranjenja 
• spiranje sonde po aspiraciji želodčne vsebine 
• menjava sond/stom, kot je priporočeno 
• posvet z zdravnikom in/ali farmacevtom o obliki zdravil 
• uporaba le predpisanih enteralnih formul oziroma ustrezno pripravljena 

sveža hrana (le zmiksano, pasirano je pri tankih sondah lahko problem) 
• odmašitev zamašene sonde po navodilih ustanove 
• pazljivost pri odstranjevanju cevk 

2. nepravilna lega ali nehoteni 
izpad cevke 

 

• uporaba ustrezne tehnike dela ob uvajanju 
• izbira primerne dolžine, debeline, materiala ter lumnov sonde/stome 
• primeren način pritrditve sonde/stome 
• bolniku razložiti pomen vstavljene sonde/stome 
• opazovanje pacienta 
• označitev in po potrebi merjenje zunanjega dela cevke 
• pregled pozicije cevke na vsakih 8 ur pri kontinuiranem hranjenju 

oziroma pred vsakim hranjenjem pri bolusni metodi 
3. aspiracija  
 

• dvig vzglavja za vsaj 30° tik pred hranjenjem, ter pustiti bolnika v tem 
položaju še približno 1 uro po končanem hranjenju 

• preverjanje lege sonde/stome vedno pred vsakim vnosom hrane, 
tekočin ali zdravil 

• merjenje rezidualnega volumna 
• več manjših obrokov 
• izogibanje prevelikim količinam vnosa naenkrat 
• uporaba sond s čim manjšim premerom 

4. neugodje, poškodbe nosnic ali 
ustne sluznice 

 

• opazovanje pacienta, predvsem pregled nosnic in ustne votline vsaj 1x 
v izmeni 

• redno izvajanje ustne nege 
• čiščenje in vlaženje nosnic, ter čiščenje cevke 
• mazanje ustnic večkrat na dan 
• uporaba najmanjše še primerne sonde/stome 
• uporaba lubrikanta/vlaženja ob uvajanju 
• menjava obliža za pritrditev, ko je moker ali umazan 
• namestitev drenažne vrečke tako, da ne povzroča vleka 
• po potrebi uporaba preparatov »umetne sline« 

5. prehiter ali prepočasen pretok • uporaba najprimernejšega načina hranjenja 
• uporaba enteralne črpalke ali upoštevanje navodil glede 

intermitentnega načina vnosa 
 
 
 



 

86 

 

BIOKEMIČNI ZAPLETI
1. spremembe v nivoju elektrolitov • kontrola nivoja elektrolitov v krvi po naročilu, ter ustrezno ukrepanje 

ob spremembah 
2. spremembe v hidraciji 
 

• natančno beleženje tekočinske bilance 
• tedensko tehtanje pacienta 

3. refeeding sindrom  • upoštevanje navodil zdravnika ali dietetika glede količine ter formule 
vnosa (osmolarnost) 

• kontrola nivoja elektrolitov v krvi 
• pogostejše merjenje vitalnih funkcij 
• merjenje tekočinske bilance 
• spremljanje mišičnega tonusa 

GASTROINTESTINALNI ZAPLETI TER ZAPLETI V SMISLU INFEKCIJE
1. navzea/slabost in bruhanje 
 

• izogibanje vnosom visoko osmolarnih (viskozna, vlakninasta) 
tekočin/hrane  

• izogibanje prehitremu vnosu 
• hrana in tekočina naj bosta ogreti na sobno temperaturo 
• posvet z zdravnikom, če se pojavi slabost  
• merjenje rezidualnega volumna ob pojavu slabosti 
• prenehanje s hranjenjem ob pojavu bruhanja ter posvet z zdravnikom 
• razmisliti o uporabi antiemetikov 
• pregled uporabljenih tehnik vnosa ter menjava pripomočkov po 

navodilih ustanove 
• izogibanje preveliki sedaciji pacientov, ker je pri njih upočasnjeno 

praznjenje želodca 
2. diareja 
 

• hranjenje začeti z majhnimi količinami 
• že odprto hrano hraniti v hladilniku in jo zavreči po 24 urah, v kolikor 

ostane 
• preprečevanje okužb sistema za hranjenje in redna menjava 
• aseptična metoda dela pri imunokomprimitiranih pacientih 
• hrana lahko v odprtem sistemu na sobni temperaturi visi maksimalno 8 

ur 
• ugotoviti vzrok za nastanek diareje: upoštevati zdravila (antibiotiki, 

odvajala), viskoznost hrane, osmolarnost hrane ali intoleranco na 
formulo, malabsorbcijo, težave na GIT 

• posvet z zdravnikom o morebitni spremembi formule ter količine 
vnosa 

• hrana naj bo segreta na sobno temperaturo 
• če se diareja nadaljuje vzeti vzorec blata in ga poslati na preiskave 
• pregled uporabljenih tehnik vnosa ter menjava pripomočkov po 

navodilih ustanove 
3. zaprtje 
 

• beleženje ferkvence in konzistence blata 
• posvet z zdravnikom o morebitni spremembi formule (več vlaknin) ter 

količine vnosa 
• spodbujanje gibanja pacienta 
• uporaba in dajanje odvajal po navodilu zdravnika 
• pregled in sprememba zdravil, ki povzročajo zaprtje 
• zagotavljanje zadostnega vnosa tekočin po sondi/stomi 

4. napenjanje in krči 
 

• merjenje rezidualnega volumna 
• upoštevanje zdravnikovih navodil o količini ter načinu vnosa ustrezne 

formule 
• razmisliti o uporabi antiemetikov ali spazmolitikov 
• skušati najti vzrok za pojav težav (intoleranca na hrano, obstukcija 

črevesja, idr.) 
5. infekcija okolice stome • čiščenje okolice vstopnega mesta stome dnevno 

• izogibanje nepravilni zunanji fiksaciji stome, da ne pritiska na kožo 
• izogibanje uporabe zložencev v okolici 
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• vrtenje stome okoli svoje osi po navodilih ustanove 
• posvet z MS, specialistko enterostomalne terapije (ET) 
• poslati odstranjeno oblogo na mikrobiološko analizo 
• opazovanje morebitnih sistemskih znakov vnetja 

 
DAJANJE ZDRAVIL NA ENTERALNI NAČIN 
 
Dajanje zdravil preko sond/stom zahteva timski pristop, saj je poleg potreb pacienta nujno 
upoštevati prednosti in slabosti posameznega zdravila, kot tudi razmislek glede oblike in 
načina dajanja. Zato je priporočljivo v tim vključiti farmacevta. Poleg vseh ukrepov, ki jih 
vedno upoštevamo ob dajanju zdravil, razširjeno pravilo 5P (10P), je potrebno upoštevati še 
lokacijo sonde/stome zaradi metabolizma in absorbcije, interakcije zdravila z enteralno 
formulo, dolžino in debelino cevke zaradi spiranja ter po možnosti prilagoditi obliko zdravila. 
Pri dajanju zdravil je priporočljivo spiranje cevk pred in po dajanju, da se izognemo 
zamašitvam. Pred dajanjem zdravil je potrebno ustaviti hranjenje, kot tudi dvigniti vzglavje če 
le-to še ni bilo dvignjeno. V kolikor so zdravila v obliki sirupa, jih je potrebno redčiti z vodo, 
da jih lažje damo. Tablete je potrebno zdrobiti, vendar je ob tem potrebno vedeti, da se 
določena zdravila ne smejo drobiti ali dajati enteralno, kot na primer lingvalete ter 
pastile/orbilete. Razmislek glede dajanja je potreben pri kapsulah in gastrorezistentnih 
tabletah (White, Bradnam, 2011). 
 
RAZPRAVA 
 
Dobro poznavanje teoretičnih vsebin in smernic na podlagi katerih se lahko pacientu olajša 
hranjenje je podlaga za nadaljnje razmišljanje o poteh vnosa hrane in tekočine. Vedno, ko se 
zdravnik in tim odloča o drugih poteh vnosa, je potrebno pretehtati zakaj je to potrebno 
oziroma kakšne so indikacije na strani pacienta, koliko časa bi/bo pacient potreboval takšno 
podporo ter tudi kakšne so kontraindikacije za posamezen način hranjenja. V kolikor 
pacientovo zdravstveno stanje dopušča naj tudi on soodloča o poteh, načinih ali dietah, vendar 
vsekakor ob tem, da je seznanjen in da razume tematiko in nevšečnosti enteralnega hranjenja.  
 
V literaturi smo zasledili različna mnenja v času, ko se je potrebno odločiti kdaj bi bilo za 
pacienta bolje vstaviti PEG od nazogastrične sonde. Štor (2006) ter Potter in Perry (2009) 
navajajo, da takrat, ko bi bilo hranjenje potrebno več kot 30 dni, medtem ko Berman et al. 
(2008) navajajo čas daljši od 6 do 8 tednov. Vendar je potrebno vedeti, da če obstaja prevelika 
nevarnost za smrt pacienta med samim postopkom vstavitve PEG ali velika verjetnost za 
postoperativne zaplete, se za vstavitev PEG ne odločijo (National, 2006). 
 
Hitrost hranjenja je potrebno prilagajati pacientu, glede na starost, zdravstveno stanje in temu, 
koliko časa se pacienta že enteralno hrani. Pri bolusnem načinu Stroud (2003) po Šubic 
(2006) priporoča, pri količini hrane med 200 in 400 mililitri, časovni interval med 15 in 60 
minutami. Berman et al. (2008) pri količini hrane med 300 in 500 mililitri pa vsaj 30 minutno 
hranjenje. Pri obeh zgoraj navedenih avtorjih naletimo na razlike o priporočeni količini vnosa 
hrane, kot tudi v priporočeni dolžini hranjenja. 
 
Pri intermitentnem načinu lahko pri količinah med 200 in 500 mililitri hranimo med 30 in 60 
minutami, saj preko kapalnega sistema lažje reguliramo hitrost pretoka (Taylor et al., 2011). 
Pri kontinuiranem načinu hranjenja se začne z majhnimi količinami. Šubic (2006) priporoča 
15-20 mililitrov hrane na uro za prvi dan, medtem ko Taylor et al. (2011) priporočajo med 15 
in 40 mililitri za začetek. Za dvig na želeno dnevno količino Šubic (2006) priporoča počasno 
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dvigovanje za 20-40 mililitre na uro na dan, tako da četrti dan pride na končne dnevne 
potrebe. Taylor et al. (2011) priporočajo hitrejše dvigovanje, saj naj bi vsako uro dvignili 
količino vnosa za 10-20 mililitrov, kar pomeni, da se že v 8 do 12 urah doseže predvidene 
dnevne potrebe. Vendar zgoraj navedeni avtorji opozarjajo, da takšno hitro dvigovanje 
količine hrane lahko izvedemo samo pri pacientih, ki ne kažejo znakov za slabost ali 
bruhanje, pri katerih ni prekoračitve rezidualnega volumna, pri katerih ne pride do driske ali 
zaprtja, pri katerih ni znakov napenjanja ali krčev ter imajo prisotne peristaltične zvoke.  
 
V praksi se medicinske sestre, kot najpogostejšo težavo pri EH, srečajo z zamašeno 
sondo/stomo. Vzroki za zamašitev so zastoj hrane v cevki, kontaminirana hrana, nepravilno 
dajanje zdravil, kontinuirano hranjenje, velikost notranjega lumna cevke in material ter pojav 
oborin ob stiku hrane ali zdravil z želodčno tekočino. Težavi se najlažje izogibamo s 
preprostim spiranjem z navadno pitno vodo, vendar je potrebno upoštevati dolžino in debelino 
cevk, da se uporabi zadostno količino tekočine, pogostnost spiranja in morebitne tekočinske 
omejitve na strani pacienta. Prepogosto spiranje je lahko vzrok za pojav refluksa (White, 
Bradnam, 2011). 
 
ZAKLJUČEK 
 
EH je široka in obsežna tema, ki zahteva poglobljeno znanje. Ob pregledu predvsem tuje 
literature na temo EH naletimo na številne članke in priporočila, mnoge podprte s študijami. 
Povečevanje števila pacientov, kateri so enteralno hranjeni, posledično pomeni tudi 
povečevanje števila možnih zapletov samega EH. Individualna obravnava pacientov ter dobro 
poznavanje obravnavane teme lahko da dobre izide EH, kamor štejemo napredovanje ali 
vzdrževanje pacientovega zdravstvenega stanja ter odsotnost dodatnih zapletov zdravljenja. V 
slovenskem prostoru pogrešamo nacionalne smernice in priporočila za enteralno hranjenje. 
Smernice za EH bi morale biti napisane v sodelovanju različnih zdravstvenih delavcev – 
medicinskih sester, zdravnikov, farmacevtov in dietetikov.  
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IZHODIŠČE 
 
Parenteralna prehrana je oblika vnosa hranil kadar vnos hranil preko prebavne cevi ni možen. 
Parenteralen vnos hranil kot presnovnih substratov je pogosto uporabljen kot terapija delne ali 
popolne odpovedi prebavil, ki je lahko prehodna ali pa dolgotrajnejša; v nekaterih primerih 
tudi trajna. 
 
Prehranska podpora bolnikov je del zdravljenja bolnikov in osnovni namen vnosa hranil z 
parenteralno prehrano je presnovna podpora bolnikov med akutno boleznijo ter preprečevanje 
podhranjenosti bolnikov ter negativnih posledic le-te. Podhranjenost bolnikov je dolg, ki ga 
bolnik nekoč med zdravljenjem plača in tako, kot je v življenju z vsemu dolgovi, ga ponavadi 
plača z obrestmi.   
 
PRIPOROČILA ZA PARENTERALNI VNOS HRANIL 
 
Presnovna podpora bolnikov je še zlasti izjemno pomembna pri akutnih katabolnih stanjih, 
kot so na primer kritično oboleli bolniki v enotah za intenzivno terapijo. Z ustreznim vnosom 
hranil pri teh bolnikih ne zmanjšujemo samo katabolnih sprememb zaradi bolezni temveč 
uporabljamo posamezna hranila tudi kot zdravila. Substratna podpora presnove z hranili tako 
prehaja v področje farmakonutricije. 
Osnovna priporočila za prehransko podporo kritično obolelih bolnikov, ki obsegajo tudi 
parenteralno prehransko podporo, so danes narejena na osnovi medicine podprte z dokazi. Z 
področje intenzivne medicine je izdanih več priporočil, ki vključujejo tudi parenteralno 
prehrano. Evropsko združenje za intenzivno medicino (ESICM) je v okviru PACT(patient-
centred acute care training) pripravilo priporočila o prehrani kritično obolelih (1). Zelo dobra 
so tudi priporočila avtrijskega združenja za klinično prehrano (2), ki so letos  izdana tudi v 
angleščini. V Sloveniji smo prehranska priporočila za kritično obolele odrasle izdali leta 2006 
v okviru Slovenskega združenja za klinično prehrano (3). V letu 2009 je evropsko združenje 
za klinično prehrano (ESPEN) po že zelo uspešnih smernicah za enteralno prehrano izdalo 
smernic tudi za parenteralno prehrano (4). 
. 
Ob sedanjih  priporočilih za parenteralno prehrano se zadnja leta se kopičijo nova spoznanja: 
- o vplivu parenteralnega vnosa hranil na prebavila,  
- pomenu parenteralne prehrane pri posameznih boleznih, 
- na področju substratne presnovne podpore, zlasti farmakonutricije. 
 
KAKŠNO JE TRENUTNO MESTO PARENTERALNE PREHRANE PRI 
ZDRAVLJENJU KRITIČNO OBOLELIH? 
 
Ne glede na to, da je presnovna podpora kritično bolnih izjemno pomembna za njihovo 
preživetje in je celo uvrščena med najbolj učinkovite terapevtske ukrepe, smo lahko še leta 
2003 v ugledni strokovni reviji kot je Critical Care Medicine zasledili prispevek o tem, da je 
parenteralna prehrana hudo nevarna (5). Še več, avtorja Marik in Pinsky sta jo poimenovala 
celo strupena. Za vsakega intenzivista je zato zelo poučen odgovor mednarodne skupine 
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strokovnjakov v isti reviji (6), ki odraža sodoben koncept presnovne podpore bolnikov 
vključujoč parenteralni vnos presnovnih substratov (makrohranil, mikrohranil).   
 
Če je bilo v začetnih časih uporabe parenteralne prehrane takoimenovano obdobje 
»hiperalimentacije«, ki mu je zaradi številnih presnovnih zapletov, ki so povezani z 
pretiranim in nekritičnim vnosom hranil, sledilo obdobje »standardizacije« parenteralne 
prehrane, je sedaj v ospredju individualna presnovna podpora bolnikov z ustreznimu substrati. 
Nekateri substrati lastnosti zdravil. Takšna, bolnikovemu presnovnemu stanju prilagojena 
parenteralna prehrana, je del klinične prehrane krtično obolelega in  zahteva dobro poznavanje 
presnovnih spremeb pri kritično obolelih. Hkrati zahteva tudi poznavanje substratov, ki jih 
uporabljamo v parenteralni prehrani. Le na ta način je parenteralna prehrana lahko uspešna 
terapija kritično obolelih. Sicer imata avtorja kritičnega članka prav na nek način prav. 
Neustrezna uporaba prenteralne prehrane je za kritično obolelega bolnika lahko hudo 
škodljiva. Še zlasti, ker glede na  raziskavo ESICM iz leta 1999 skoraj ¼ bolnikov dobiva 
parenteralno prehrano (7),  ker vnos hranil zaradi različnih razlogov na drug način, predvsem 
enetralno, ni možen. Zato je znanje o uporabi parenteralne prehrane in prehranskih substratov 
zelo pomemben del znanja vsakega intenzivista. 
 
PATOFIZIOLOGIJA INTRAVENSKE PREHRANE: ALI JE PARENTERALNA 
PREHRANA ŠKODLJIVA ZA ČREVO? 
 
Živalske študije so prikazale globalno izgubo integritete tankega črevesa med obdobji 
eksluzivno popolne prenteralne prehrane. Zmanjšana naj bila absorbcijska sposobnost 
črevesja in povečana permeabilnost črevesne stene. Primerljive študije na ljudeh so pokazale 
manjši problem, vendar še vedno obstaja vprašanje o velikosti tega problema in njegovi 
klinični pomebnosti. Pomembni so rezultati raziskava skupine iz Hannovra, ki je z biopsijo 
črevesja prikazala razlike med tankim črevesom pri enteralni in parenteralni prehrani (8). 
Intravenozni vnos hranil naj bi spremenil odnos med epitelnimi celicami črevesja in proteini 
celičnega matrixa (kolagen tipa III, IV) in ekskluziven parenteralen vnos hranil naj bi bil za 
črevo resnično dokaj škodljiv, zlasti je prizadeta je funkcija črevesne bariere in zmanjšan 
imunski odziv.  
 
PARENTERALNA PREHRANA V NEKATERIH BOLEZENSKIH STANJIH 
 
Za gestroenterologe in tudi intenziviste so pomembna nekatera novejša spoznanja o 
terapevtski uporabi parenteralne prehrane pri nekaterih kritični boleznih (hud akutni 
pankreatitis in vnetna bolezen črevesja) ter intenzivna kontrola krvne glukoze z insulinsko 
terapijo. 
 
Za bolnike z hudim pankreatitisom je veljalo, da je parenteralna prehrana ustreznejša izbira 
prehranske podpore. V dokaj veliki randomizirani študiji so ugotovili da je celo hipokalorično 
nasojejunalno hranjenje bolnikov boljše kot parenteralna prehrana. Bolniki, ki so bili hranjeni 
z enteralno prehrano so imeli manj presnovnih in septičnih zapletov ter so potrebovali 
prehransko podporo krajši čas(9). 
 
Vnetno bolezen črevesja (ulcerozni kolitis, Chronova bolezen) zelo pogosto spremljajo 
komplikacije, kot so:  fistule ali stome z velikim izločanjem, pogosto tudi sub- ali ileus. 
Takšni bolniki imajo veliko komplikacij zdravljenja in tudi uspeh operacij je slab. Zato 
nekatere kirurške skupine predlagajo za te bolnike kot začetno terapijo parenteralno prehrano, 
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ki se nato nadaljuje na domu, kot alternativo operaciji. Parenteralna prehrana teh bolnikov je 
zahtevna, kanadska skupina poroča o zelo dobrih rezultatih. Bolniki so imeli parenetralno 
prehrano v povprečju 75 dneh, nekaj bolnikov operacije sploh ni potrebovalo (10). V 
Sloveniji parenteralno prehrane na domu, kot oblike zdravljenja, ne izvajamo. 
 
NOVI INTRAVENSKI SUBSTRATI V KLINIČNI PREHRANI 
 
Zadnja leta so se poleg standardnih substratov makrohranil in mikrohranil v klinični prehrani 
pojavili tudi številni novi.  Nekateri so pravzaprav kar stari, vendar so z napredkom znanja 
presnove in klinične prehrane pridobili nove pomene pri zdravljenju bolnikov. Nekateri med 
njimi, predvsem glutamin, so že postali del priporočil za parenteralno prehrano, številni pa še 
iščejo mesto klinični prehrani bolnikov. Značilen primer te skupine so nove formule 
maščobnih emulzij. 
 
Glutamin 
O pomenu glutamina, kot substrata, ki ga vnašamo parenteralno, kot tudi enteralno,  je bilo v 
zadnjih letih narejeno ogromno raziskav. Klinični pomen parenteralnega vnosa ni enak 
enteralnemu; kot dober pregledni članek priporočam zapis pionirja z področja klinične 
uporabe glutamina Petra Fursta o načinih in pomenu njegove parenteralne aplikacije (11). 
 
Raziskave so pokazale, da se z vključitvijo glutamina v parenteralno prehrano pri kritično 
obolelih izboljša dušikova bilanca (12) in zmanjša število infektivnih komplikacij (11,13). 
Skrajša se celoten čas hospitalizacije in izboljša izhod zdravljenja (11,12,13). Imel naj bi celo 
pozitiven vpliv na bolnikovo počutje (14)!  
 
Več študij je pokazalo, da z intravensko aplikacijo glutamina ne le nadomeščamo povečanih 
potreb pri kritično obolelh temveč naj bi deloval kot farmakonutrient v imunskem sistemu ter 
neposredno in posredno izboljšal funkcijo črevesne bariere pri kritično obolelih. Glutamin je 
poglavitni vir za energetske in biosintetske prekurorje za mukozne celice črevesja in prav tako 
za limfocite in makrofage. 
 
Maščobni substrati 
Maščobe, kot presnovni substrati, imajo razen neposredne hranilne vrednosti tudi pomemben 
vpliv na sestavo maščobnega dela celičnih membran. Neposredno vplivajo na tako pomembne 
funkcije kot je aktivnost encimov, funkcijo transmebranskega transporta, receptorsko 
aktivnost in regulatorno funkcijo membran. 
 
Zelo pomemben vpliv ima vnos maščob na tvorbo prostaglandinov in levkotrienov, ki so 
odločilni regulatorji vnetnega odziva posameznika. 
 
Znanstvene raziskave so tudi v veliki meri odgovorile da maščobne emulzije niso škodljive za 
pljučno funkcijo v sepsi (15), če se infundirajo s priporočeno hitrostjo in še bolje če so v 
obliki trokomponetnih infuzijskih mešanic(all-in one bag). Pomen maščob v prehranski 
podpori bolnikov torej daleč presega njihovo hranilno funkcijo.  
 
Omega-3 maščobne kisline 
Intravenska aplikacija omega-3 maščobnihaminokislin ima močno imunomodulatorno vlogo. 
V opredju je predvsem protivnetni učinek preko modifikacije sinteze eikozanoidov, 
spremembe fluidnosti celičnih membran in spremenjeno tvorbo neikozanoidnih sekundarnih 
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prenašalcev (16). Maksimalna vgradnja omega-3 maščobnih kislin v celične membrane je 
odvisna od odmerka in je dosežena v okoli 5 dnih. To pomeni, da je za maksimalen klinični 
učinek omega 3 maščobnih kislin potrebna terapija vsaj nekaj dni. 
 
Selen  
Za presnovno stanje septičnega bolnika je značilna povečana tvora prostih radikalov in nizka 
endogena antioksidativna kapaciteta. Selen je funkcionalna sestavina številnih encimov 
(prostetična skupina), mednje spada tudi ključni antioksidativni encim glutationska 
peroksidaza. Raziskave so prikazale da z intravensko aplikacijo visokih odmerkov selena 
izbolšamo izhod bolnikov z hudo sepso in septičnim šokom (17). Izboljšanje preživetje so 
ugotovili tudi pri visokodozni terapiji s natrijevim selenitom (1000μg/d), ne da opazili 
pomembne stranske učinke (18). 
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IZVLEČEK  

 

V Sloveniji je po ocenah približno  136.00 bolnikov s sladkorno boleznijo, od tega je odkritih 

109.000  bolnikov,  približno 20% oz. 27.000  je še neodkritih. V letu 2010 je zdravila za 

zniževanje glukoze v krvi prejemalo 92.500 , kar znaša po ocenah 85% vseh bolnikov z znano 

sladkorno boleznijo, brez zdravil se zdravi približno 16.500 bolnikov. Ocena števila vseh 

bolnikov s sladkorno boleznijo je  bila izvedena na osnovi podatkov evropskih držav z 

uporabo števila prejemnikov zdravil v Sloveniji s predpostavkami, da 20% sladkornih 

bolnikov še ni odkritih, 15% bolnikov z znano sladkorno boleznijo se zdravi brez zdravil. Po 

teh ocenah ima sladkorno bolezen 6.6% prebivalstva. Leta 2010 se je 5000 novih bolnikov 

začelo zdraviti z zdravili za zniževanje glukoze v krvi, kar je 10% več kot v letu 2008.(IVZ 

RS). Neposredni stroški za zdravljenje sladkorne bolezni, ki obsegajo vse zdravstvene 

storitve, dosegajo na letni ravni po tej oceni 35 milijonov evrov. Pri zdravljenju sladkorne 

bolezni je zdrava prehrana ključnega pomena, ne glede na vrsto zdravljenja sladkorne bolezni. 

 

Ključne besede: Sladkorni bolniki, uravnotežena prehrana, načela 

 

UVOD 

 

Nepravilna prehrana s posledično debelostjo je med najvažnejšimi vzroki za pojav sladkorne 

bolezni tipa 2 . S  svetovanjem pravilne prehrane ugodno vplivamo na glikemijo, maščobe v 

krvi in krvni tlak . Prehranska priporočila za bolnike s sladkorno boleznijo so pravzaprav 

smernice zdrave prehrane, vendar  je njihova pomembnost pri teh bolnikih mnogo večja, kot 

pri zdravi populaciji. 
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Bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2  je treba razložiti,  da s pomočjo prilagoditve 

življenskega sloga in s spremembo  prehranjevanja, ter ustrezno telesno dejavnostjo ugodno 

vpliva na številne dejavnike tveganja v sklopu bolezni.  

Prehrana sladkornega bolnika je vrsta prehrane, s katero naj se prehranjuje cela družina. Zelo 

pozitivno in motivirajoče je k zdravemu prehranjevanju pritegniti partnerje, oziroma celo 

družino. Pomembno je, da ženske s sladkorno boleznijo  med nosečnostjo vplivajo spodbudno 

na prehrano cele družine  in jo poskušajo spremeniti že v času  nosečnosti, kar je kasneje 

lahko podlaga za boljše in bolj ustrezno prehranjevanje  mlajših generacij. 

 

ENERGIJSKI VNOS 

 

Prehrana sladkornega bolnika mora biti urejena. Celodnevno prehrano sestavljajo redni 

obroki: trije glavni, ter po potrebi  malici. Redna razporeditev obrokov je pomembna, zaradi 

enakomernega delovanja trebušne slinavke oz. razbremenitve njenega delovanja, hkrati pa  

preprečuje nastanek hipoglikemij pri bolnikih zdravljenih z insulinom oz. sulfonilsečninami. 

Hrano je potrebno pojesti v miru, sede in počasi(20 do 30 minut za glavne obroke in 10 minut 

za vmesne obroke), ter dobro prežvečiti. Obroki naj bodo razporejeni tako, da vsebuje zajtrk 

25%, dopoldanska malica 15%, kosilo 30%, popoldanska malica 10% in večerja 20% 

dnevnega energijskega vnosa. Večji del  dnevnega   energetskega  vnosa je potrebno prenesti 

v dopoldanski čas oziroma zgodnje popoldanski: po izračunu energetskega vnosa do kosila 

(15 ali 16 ura popoldne) naj človek zaužije 70% dnevnega energijskega vnosa. V preostanku 

dneva naj  ostane le še 30% dnevnega energijskega vnosa. Pri večini zdravih ljudi in  bolnikov 

s sladkorno boleznijo je energetski vnos hrane ravno obraten. Večina ljudi(tudi bolniki s 

sladkorno boleznijo) do kosila zaužijejo le 20-30% dnevne energije in pokrijejo ostalo razliko 

v popoldanskem in večernem času, kar prav gotovo vodi tudi v prekomerno težo. Drugačen 

režim prehranjevanja imajo bolniki, ki se zdravijo z insulinom in sicer  glede na vrsto 

insulina, s katerim se zdravijo. 

 

ZASTOPANOST  POSAMEZNIH ŽIVIL 

 

Zdrava uravnotežena prehrana mora vsebovati  vse življensko pomembne hranilne snovi v 

primernem razmerju, ki je zadosten za usklajeno delovanje organizma.  

Hranilne snovi so zastopane sledeče: 
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• ogljikovi hidrati: 45-60% 

• maščobe: 25-30% 

• beljakovine:15-20% 

 

OGLJIKOVI HIDRATI 

 

So poglavitna hranilna snov, ki organizmu zagotavlja energijo. Poznamo več ogljikovih 

hidratov. Bolnikova prehrana  naj vsebuje predvsem sestavljene ogljikove hidrate z 

vsebnostjo veliko dietnih vlaknin. Bolnik se mora biti sposoben naučiti količino zaužitih 

ogljikovih hidratov. Z znanim vnosom ogljikovih hidratov namreč lahko vpliva predvsem na 

dvige glukoze v krvi. Bolnik naj se izogiba vnosu enostavnih ogljikovih hidratov-saharoze, ki 

pa v prehrani sladkornega bolnika ni prepovedana. Bolnik je lahko zaužije do 10% dnevnega 

vnosa energije(oz. 50 g)(3). Če bo bolnik zaužil živilo  z vsebnostjo saharoze, naj ga priključi 

glavnemu obroku, ki bo vseboval večjo količino živila z dietnimi vlakninami. Na primer, če je 

bolnik  zaužil sladico naj zmanjša vnos ostalih živil , oziroma odvečen energijski vnos  

nujno! porabi s primerno fizično aktivnostjo.  

 

BELJAKOVINE 

 

Beljakovine so najpomembnejše spojine v živih celicah, saj so nosilke življenja. So osnovni 

gradbeni elementi. Celice namreč z beljakovini prejemajo organske snovi, ki vsebujejo dušik. 

Brez njih celice ne bi mogle živeti, čeprav bi s hrano prejemale vse druge nebeljakovinske 

snovi v zadostni meri.(4)  

Običajni vnos beljakovin: 15-20% je priporočen, če je delovanje ledvic normalno. 

Prehrana z veliko vsebnostjo beljakovin nad 20%, kot način za zniževanje telesne teže ni 

priporočljiva. 

Bolnikom s kronično ledvično boleznijo stopnje od 1-4 je priporočena omejitev vnosa 

beljakovin na 0.8g/kg telesne teže.(3) 

Kakovostni viri beljakovin z veliko biološko vrednostjo so različne vrste pustega mesa, ribe, 

perutnina, jajca, mleko in mlečni izdelki ,ter soja. 

Rastlinski viri beljakovin z manjšo biološko vrednostjo so žitarice, stročnice, oreščki in 

zelenjava, ki jih vključujemo v jedilnike, kot zamenjavo za živalske beljakovine.(3) 
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MAŠČOBE  

 

Telo potrebuje maščobe v taki količini, da je zagotovljena potrebna količina esencialnih 

maščobnih kislin. Potrebne so tudi pri izredno velikih potrebah po energiji za povečanje 

energijske gostote obroka hrane. Njihova energetska vrednost je skoraj dvakrat večja, kot pri 

ogljikovih hidratih in beljakovinah.(4) 

Po izvoru ločimo rastlinske in živalske maščobe. 

Poleg hranilnih snovi so v zdravi varovalni prehrani zastopane tudi nehranilne snovi, kot so: 

dietne vlaknine, voda, vitamini in minerali. Bolnika je pomembno naučiti, da skoraj vsak vnos 

živila v organizem pomeni dvig glukoze v krvi, kar je za vsakega človeka,oziroma še toliko 

bolj za bolnika s sladkorno boleznijo izrednega pomena. Vpliva namreč na padce in dvige 

glukoze v krvi. 

 

VITAMINI IN MINERALI 

 

Za številne fiziološke funkcije so organizmu potrebne tudi določene količine kemičnih snovi - 

vitaminov. Telo jih mora dobiti s hrano, saj jih zmore sintetizirati le v zanemarljivih 

količinah, ki ne zadostujejo normalnih fizioloških potreb organizma. 

V telesu opravljajo različne pomembne naloge: so biokatalizatorji, ščitijo organizem, 

omogočajo normalno delovanje organizma. Zaradi nepravilnega uživanja lahko človek zboli. 

Za pravilno delovanje telesa potrebujemo 15 vitaminov. V razvitih državah je najpogostejši 

vzrok pomanjkanja vitaminov nepravilna izbira hrane - premalo sadja in zelenjave. 

Dodajanje vitaminov in mineralov s prehranskimi dopolnili ni potrebno! Bolnik s sladkorno 

boleznijo naj vnaša dovolj  sadja in zelenjave, ki je pridelana lokalno, sveža ter pestra po 

videzu, barvi in okusu. Bolj je barva zelenjave in sadja raznolika bolje je. 

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča minimalne preventivne dnevne količine 600g 

zelenjave in sadja za bolnike za preprečitev nastanka bolezni z velikim tveganjem(v  to 

skupino spadajo tudi bolniki s sladkorno boleznijo). 

Minerali so pomembni za delovanje vseh telesnih organov in procesov. Sodelujejo pri zgradbi 

kosti in zob( kalcij, fosfor), krvnega barvila ali hemoglobina(železo) in pri nastanku 

hormonov(jod). 

             

NAČELA ZDRAVE  PREHRANE 
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Načela-priporočila zdrave  prehrane lahko strnemo v nekaj smiselnih in preprostih načel. 

1. Bolnik naj zaužije več obrokov dnevno: pomemben je bolniku prilagojen  primeren 

način prehranjevanja 

2. Bolnik, naj poskuša v svoj dnevni jedilnik vnesti, čim več dietnih vlaknin ali balastnih 

snovi, ki se nahajajo v sadju, zelenjavi ali ogljikovohidratnih živilih 

3. Potrebno je paziti na kakovost in količino vnosa maščob v prehrani 

4. Omejitev vnosa soli v prehrani 

5. Izbiranje zadostne in primerne količine brezalkoholnih in alkoholnih pijač  

6. Izogibanje živilom, ki vsebujejo enostavne ogljikove hidrate 

7. Izogibanje diabetičnim in dietetičnin proizvodom 

8. Primerna količina brezalkoholnih pijač 

 

DIETNE VLAKNINE- BALASTNE SNOVI  

 

Prehranske vlaknine so snovi rastlinskega izvora, ki jih encimi prebavnega trakta človeškega 

organizma ne morejo razgraditi in ostanejo pretežno neprebavljene, ter se takšne tudi izločijo. 

Prehranske vlaknine opravljajo v prebavnem traku številne pomembne funkcije, ki vplivajo na 

presnovo oziroma na hitrost le- te.( 1) 

Prehranske vlaknine se nahajajo v različnih živilih: 

• sadju: pečkasto sadje z užitno lupino, pomaranče in grenivke 

• zelenjavi:brstični ohrovt, brokoli, špinača; stročnice in z njimi bogate žitarice:ječmen, 

oves, ovseni kosmiči, polnozrnate žitarice, fižol, grah, leča 

• izdelkih iz celega zrnja 

 

Bolnik s sladkorno boleznijo naj bi na dan zaužil 40 g prehranskih vlaknin. 

 

OMEJEN VNOS MAŠČOB 

 

Maščobe se nahajajo v različnih  v živilih: maslu, majonezi, margarini, rastlinskem olju, 

oreščkih(orehi, arašidi, lešniki, mandlji, kokos), olivah. 

Maščobe delimo na dobre in slabe: 
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1. Slabe - pravijo jim slabe, ker se nam za njihov vnos ni treba nič potruditi. S hrano jih, 

če ne pazimo hitro zaužijemo celo preveč. Posledica so povišan slabi LDL- holesterol 

in trigliceridi v krvi. Te so pogosto krive za nastanek srčno-žilnih zapletov. Te 

maščobe so nasičene in se nahajajo v mastnem mestu, mesnih izdelkih, mastnih sirih, 

polnomastni skuti, maslu, smetani, jajcu in morskih sadežih. (1). 

2. Dobre maščobe: K njim sodijo enkrat ali večkrat nenasičene maščobe, ki jih s 

prehrano v  telo po navadi ne vnašamo v zadostni količini. Med tovrstne maščobe 

sodita linolna in alfa-linolenska maščobna kislina. Poglavitni viri linolne kisline so 

sončnično, koruzno, olivno in sojino olje. Alfa-linolenska kislina je v olju oljne repice, 

pšeničnih kalčkih in v maščobah mastnih morskih rib:Tun, losos, skuša.    

Bolnika naučimo, da iz svoje prehrane izloči  vso vidno maščobo pri mesu, izbira mleko 

in mlečne izdelke z 1.6% maščobe ali manj, posneto skuto, manj mastne sire, salame in 

ostale mesne izdelke z malo maščob 

Izogiba naj se  ocvrtim jedem, ter pri kuhanju uporablja majhno količina ustreznega olja. 

Bolnik naj bo pozoren na ustrezen vnos holesterola v dnevni prehrani, ki je omejen na 200 

mg/dan . 

 

SOL V PREHRANI 

 

Manjši vnos natrija od 2,3 g(kolikor ga je v 6 g soli) na dan znižuje krvni tlak pri bolnikih 

s sladkorno boleznijo tipa 2. (3) 

V običajni prehrani ponavadi zaužijemo preveliko količino natrija, kot je dovoljeno tudi 

če ne dosoljujemo jedi, ker je sol naravno prisotna v nekaterih živilih in vodi. 

Več kot polovica soli v naši dnevni prehrani izvira iz industrijsko pripravljenih izdelkov, 

kot so zelenjava v slanici, slaniki, trajni mesni izdelki, siri, topljeni siri, sirni namazi. 

Veliko je zaužijemo z živili, kot so kruh in krušna peciva(žemlje, kajzerice, sirove 

stručke).  

Iz raziskav je ugotovljeno, da lahko človek že samo pri vnosu dveh kosev kruha ali dveh 

žemelj, kupljenih v  povprečni pekarni vnese v telo  tretjino priporočene dnevne količine 

soli.  

Preveč soli se nahaja v slanih priboljških:čips, palčke, preste, ki jih prav tako 

odsvetujemo. Uporaba soli naj bo omejena na čajno žličko/dan(5g). Bolnik naj za 

izboljšan okus jedem uporabi  naravne začimbe in dišavnice. 
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GLIKEMIČNI INDEKS 

 

Glikemični indeks odseva hitrost prebavljanja in absorbcije živil, ki so bogate z 

ogljikovimi hidrati. 

Uporabnost vedenja o GI je pri bolniku potrebno proučiti selektivno. Prav gotovo niso vsi 

bolniki s sladkorno boleznijo primerni za tovrstno znanje. Tistim, ki so primerni in 

menimo, da bi jim tovrstno znanje koristilo je pomembno, da mu posredujemo dovolj 

informacij. Za nekatere bo dovolj znanje o tem, da pazijo pri pripravi hrane in s tem 

vplivajo na znižanje le tega: kuhajo testenine in riž na način  al dente, ter, da čim manjkrat 

pripravljajo pire krompir(mehanska obdelava hrane!)   

Bolnikom, ki želijo vedeti več, razložimo uporabnost tabele GI. Živila so ločena tako, da 

so živila, ki imajo  GI  pod 55 nizek glikemični indeks živila in se po njih počasneje 

dvigne vrednost glukoze v krvi. Sem sodijo naslednja živila:neoluščena žita-pira, ajdova 

kaša, polnovredna pšenica, rž, ječmen, neoluščen riž, grah, leča, soja…. 

Živila z višjim indeksom nad 55 so v prehrani sladkornega bolnika manj priporočena. V to 

skupino npr. sodijo beli sladkor, marmelada, med,bela moka, beli kruh, prezrelo sadje, 

bele testenine, ravioli…. 

 

TEKOČINA IN BREZALKOHOLNE  TER ALKOHOLNE PIJAČE 

 

Za ohranjanje primerne količine vode v telesu potrebujemo 2000-2500 ml vode na dan. S 

hrano jo v telo dobimo okrog 1000 ml, pri presnovi nastane okrog 250 ml. Preostanek 

1000- 1500 ml jo v telo moramo vnesti s pijačo- najbolje s pitno vodo. (1) 

Za bolnika s sladkorno boleznijo je najbolj primerna tekočina   gotovo voda brez 

dodatkov, oziroma občasno mineralne vode in nesladkani čaji.  

Bolnik s sladkorno boleznijo naj se izogiba sladkim pijačam , kot so sirupi za redčenje, 

naravni sadnih sokovi, sokovi z nič dodanimi sladkorji, gazirane pijače, sladki čaji. Vse te 

pijače poleg prevelike količine ogljikovih hidratov vsebujejo tudi večjo energetsko 

vrednost. 

Sladkorni bolnik naj od alkoholnih pijač zaužije predvsem suha vina. Pitje alkohola naj bo 

zmerno:dnevno do 10 g za ženske in 20 g za moške, kar ustreza dvema kozarcema vina 

oziroma občasno kozarec piva. Zaenkrat ni znanih podatkov, da naj bi bolnike, ki ne pijejo 
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alkohola spodbujali k pitju.  Bolniki ki imajo čezmerno telesno težo naj upoštevajo, da 

alkohol vsebuje tudi večjo energetsko vrednost. 

Posebno naj bodo pozorni bolniki, ki se zdravijo z antidiabetično terapijo ali insulinom.  

Popolna vzdržnost alkohola je priporočljiva pri osebah, ki so v preteklosti zlorabljale 

alkohol ali bile odvisne od njega, nosečnicah, bolnikih z jetrnimi obolenji in 

pankreatitisom. (3) 

 

SLADILA 

 

Z uporabo umetnih sladil se zmanjša celodnevni vnos ogljikovih hidratov in s tem 

posledično nižji celodnevni energetski vnos. 

Glede na priporočila svetovnih zdravstvenih priporočil ne uporabljamo sladil, ki 

vsebujemo ciklamat, ki so dokazano škodljivi. Za sladkanje raje uporabljamo naravna 

sladila brez energijske vrednosti, npr. Aspartam inAcesulfam K. 

Fruktoza ali sadni sladkor je 1.8 slajši od saharoze. V večji količini ni priporočljiva.(1) 

Njena uporaba, kot sladkornega nadomestka ni priporočljiva. Ni pa razlogov za uporabo 

fruktoze, ki se nahaja v sadju in zelenjavi. 

Sladkorni alkoholi pri večji količinah povzročajo prebavne težave. 

Saharin in ciklamat Saharin je 400-krat slajši od saharoze, zato ga za slajenje uporabljamo 

zelo malo. Ciklamat so v Ameriki prepovedali, v Kanadi in pri nas ga je dovoljeno 

uživati.(1) 

Poznamo še aspartam in Acesulfam K. 

 

IZOGIBANJE DIABETIČNIM PROIZVODOM 

Nobene dokazane znanstvene osnove ni, da naj bi bolnik segal po teh izdelkih. Ponavadi 

gre tu za živila, ki vsebujejo več maščob in so zato kalorično bolj bogata, na drugi strani 

pa gre za tržno »potegavščino«, kot boljši in bolj primeren izdelek za sladkorne bolnike in 

seveda tudi ostale. Ti izdelki so namreč izredno dragi. 

 

PRAVILNA PRIPRAVA HRANE  

Ne smemo pozabiti na primerno pripravo živil. Nič, kaj dosti ne pomaga, če izberemo 

živila, ki so ugodna po svoji sestavi, nato pa jih pripravljamo na neprimerne načine. 
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Pri pripravi hrane pazimo, da živila ohranijo hranilno in biološko vrednost. Z nepravilno 

sestavo se lahko spremeni sestava živil(zlasti maščob), uničijo se vitamini, izplavijo 

minerali in rudninske snovi. Med bolj primerne načine priprave hrane uvrščamo : kuhanje 

(v majhni količini  vode, v sopari, v aluminjasti foliji), dušenje (v lastnem soku, z dodano 

maščobe, z malo maščobe in vode), pečenje (v pečici, foliji, na žaru, v ponvi). 

Ocvrta hrana je v glavnini odsvetovana, vendar če je bolnik s sladkorno boleznijo 

sposoben razumeti pravila zdravega  prehranjevanja lahko tudi ocvrto hrano zaužije 

občasno. 

 

ZAKLJUČEK 

 

V življenju vsakega posameznika se ogromno časa in  dogodkov vrti okrog 

prehranjevanja. Zato je tudi usvojitev znanja  in sprejetje novega načina prehranjevanja, 

kot ključnega pri zdravljenju sladkorne bolezni težko. Pričakuje se določen čas za 

sprejetje sprememb prehranskih  navad, ki  se ne morejo spremeniti na hitro-čez noč. 

Bolnik s sladkorno boleznijo se lahko pouči o prehrani s pomočjo svetovalcev-

edukatorjev. Za bolnika s sladkorno boleznijo je izrednega  pomena, da se  opolnomoči, 

saj bo s tem bolje spoznal bolezen, in lažje izvajal vsa navodila v zvezi s  prehrano. S tem 

blnik  dolgoročno preprečujel nastanek kroničnih komplikacij in občutno vpliva na 

izboljšanje kvalitete življenja. 
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IZVLEČEK 
 
Celiakija ali glutenska enteropatija je avtoimunska bolezen tankega črevesa, ki nastane kot 
posledica sluznične preobčutljivosti na določene sestavine glutena (gliadina) in sodi med 
bolezni, pri katerih se pojavi malabsorbcija. Posledica preobčutljivosti je stanjšanje, atrofija 
resic sluznice tankega črevesa, ki ni več sposobna vsrkati dovolj hranilnih snovi iz črevesja v 
kri. Celiakija se lahko pojavi že v otroštvu ali pa šele v odrasli dobi. Zdravljenje je 
brezglutenska dieta. Dovoljena živila v brezglutenski dieti so koruza, ajda, proso, riž, 
amarant, manioka, tapioka, quinoja in soja. Pri brezglutenski dieti je prepovedano uživanje 
kruha, testenin, peciva in drugih prehrambnih izdelkov, ki vsebujejo pšenico, ječmen, rž, 
triticale, oves, piro in kamut. Simbol, ki zagotavlja odsotnost glutena v živilu je prečrtan žitni 
klas na embalaži prehrambnega izdelka. 
 
Ključne besede: gluten, prebavila, bolnik, brezglutenska dieta. 
 
UVOD 
 
Proteini (beljakovine) so polimeri aminokislin. Dvajset različnih aminokislin je povezanih 
med seboj s peptidno vezjo v točno določenem zaporedju in to zaporedje definira določeno 
beljakovino. Pšenica, rž, ječmen in oves vsebujejo poleg škrobne komponente tudi visok 
odstotek beljakovin s skupnim imenom prolamini (pri pšenični moki je ta delež okrog 10%, 
najmanjši delež pa vsebuje oves), ki se med temi žitaricami sicer razlikujejo, vendar pa so si 
nekatera aminokislinska zaporedja kljub temu presenetljivo podobna. V pšenični moki 
imenujeno te elastične, nevodotopne beljakovine s skupnim imenom gluten. Ta skupek 
beljakovin, imenovan gluten, sestavljajo v glavnem dve večji skupini beljakovin v približno 
enakem razmerju: glutenini in gliadini. Tako gliadini kot glutenini dajejo pšenični moki 
značilne elastične lastnosti, ki omogočajo peko dobrega kruha. Gliadine najdemo le v pšenici, 
v drugih žitaricah pa te v alkoholu topne beljakovine z izredno visoko vsebnostjo aminokislin 
glutamina in prolina (od tod tudi skupno ime prolamini) imenujemo drugače: za bolnika s 
celiakijo so toksični del ječmena beljakovine hordeini, oves vsebuje avenine, rž pa sekaline. 
Vsa ta imena pravzaprav niso pomembna, pomembno je le, da vsi ti prolamini vsebujejo 
določene sorodne predele oz. aminokislinska zaporedja, ki pri bolniku s celiakijo sprožijo 
imunski odgovor, katerega posledica so gastrointestinalni simptomi, tipični za celiakijo 
(Brank, 2012). 
 
CELIAKIJA – BOLEZEN TISOČERIH OBRAZOV 
 
Celiakija je avtoimunska in kronična bolezen tankega črevesa, ki nastane zaradi 
preobčutljivosti na beljakovino gluten. Posledica preobčutljivosti je stanjšanje resic sluznice 
tankega črevesa (Urlep, 2012). Tako okvarjena sluznica ni več sposobna vsrkati dovolj 
hranilnih snovi, zmanjšano je tudi izločanje hormonov, ki nastajajo v sluznici jejunuma 
(sekretina in holecistokinin-pankreocimina), zato je zmanjšano izločanje žolča in pankreasnih 
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encimov. Posledica tega so nezadostno prebavljene maščobe in beljakovine, ki se izločajo z 
blatom. Vse to poslabša prebavo in presnovo hrane, zato je moten razvoj in slabša telesna 
odpornost (Janša, 2008). 
 

 
Slika 1: Poškodovane resice tankega črevesa zaradi preobčutljivosti na gluten 
Vir: http://www.aafp.org/afp/2007/1215/p1795.html 
 
Simptomi celiakije 
Celiakija se lahko pojavi že v otroštvu ali pa šele v odrasli dobi. Ne ve se, kaj sproži bolezen. 
Domnevajo, da je vzrok močna obremenitev z glutenom in povečana prepustnost sluznice 
prebavnega trakta, ki se pojavlja ob vnetjih prebavil. Klinična slika je odvisna od tega, kako 
hude so spremembe in  koliko tankega črevesa je poškodovanega. Prizadetost večine tankega 
črevesa pripelje do motnje v vsrkavanju pomembnih hranil in zaradi tega do prizadetosti 
organskih sistemov (Urlep, 2012). Zaradi različnih kliničnih značilnosti so celiakijo 
poimenovali tudi bolezen s številnimi obrazi (Skok, 2012).   
 
Značilni simptomi celiakije v obdobju dojenčka so driska, količina izločenega blata je obilna, 
blato je penasto, mastno in ima značilen vonj. Dojenček hujša oz. ne pridobiva na telesni 
masi, izgublja podkožno maščevje in lahko bruha. Postane bled, ima velik, napihnjen 
trebušček in tanke okončine. Koža na stegnih in zadnjici je ohlapna in z malo podkožnega 
maščevja. Pojavi se sprememba v razpoloženju, otrok se počuti slabo, je razdražljiv, 
nerazpoložen ali pa postane apatičen in se za okolico ne zanima.  
 
Simptomi pri starejših otrocih in mladostnikih so lahko driska, izguba telesne mase, nizka 
rast, zakasnela puberteta, amenoreja, slabokrvnost zaradi pomanjkanja železa, slabost, 
bruhanje, kronične bolečine v trebuhu, trebušni krči in napenjanje, zaprtje, stalna utrujenost, 
ponavljajoče afte v ustih, kožne spremembe v obliki herpetiformnega dermatitisa, zlomi kot 
posledica osteopenije ali osteporoze in patološki jetrni testi (Dolinšek, 2012). 
 
Celiakija pri odraslih je pogosto v latentni obliki brez značilnih simptomov ali pa so simptomi zelo 
raznoliki, od malabsorpcije do neznačilnih dispeptičnih težav (Skok, 2012). Pomemben 
pokazatelj je hujšanje, pomanjkanje vitaminov, mineralov in drugih esencialnih snovi. 
Prisotno je pomanjkanje apetita, napenjanje, bolečine v trebuhu, slabost, občasno nastopijo 
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driske ali izmenjajoče driske z zaprtjem, blato je svetlo, obilno in mastno (Urlep, 2012). 
Značilna je utrujenost in anemija. Vidne so okvare zobne sklenine, ki so očitne predvsem na 
stalnih zobeh, hkrati pa se lahko v ustni votlini pojavljajo tudi spremembe v obliki aft 
(Dolinšek, 2008). 
 
Poleg opisanih bolezenskih znakov, ki so posledica okvare sluznice tankega črevesa, pa je pri 
bolnikih s celiakijo ugotovljeno tudi pogostejše pojavljanje nekaterih drugih bolezni kot so 
osteoporoza, artritis, dermatitis herpetiformis, motnje v strjevanju krvi, motnje v delovanju 
ledvic, Addisonova bolezen, pljučna fibroza, kronična vnetna bolezen črevesa in drugo. Pri  
bolnikih s celiakijo so lahko zvišane vrednosti serumskih transaminaz, ki kažejo na okvaro 
jeter, ta pa je reverzibilna in ob ustrezni dieti ne vodi v kronično jetrno okvaro.   
 
Zelo pomembne so tudi težave, ki prizadenejo reproduktivni sistem. Dokazano je, da pride pri 
dekletih in fantih z nezdravljeno celiakijo do zapoznele pubertete, pogostejše pa so tudi druge 
težave, predvsem neplodnost, neredne menstruacije, pogostejši splavi, rojstvo otrok z nižjo 
telesno maso.  
 
Pri bolnikih z nezdravljeno celiakijo se pogosteje pojavljajo nevrološki zapleti, kot so 
miopatije, pogosteje pa se pojavlja tudi epilepsija, povezana s kalcifikacijami v centralnem 
živčnem sistemu. V literaturi so kot zaplet celiakije opisane tudi nekatere psihiatrične bolezni 
(Dolinšek, 2008).  
 
Pri odraslih so zaradi motnje v vsrkavanju vitamina D in kalcija pogosto prizadete kosti. 
Bolniki tožijo zaradi bolečin, pojavljajo se lahko nenadni zlomi, zelo pogosto hrbteničnih 
vretenc. Razvije se lahko slabost mišic rok in nog. Zaradi pomanjkanja vitamina B12 in folne 
kisline so lahko prizadeti živci. Bolniki čutijo mravljinčenje v rokah ali nogah, izgubijo 
občutek za dotik in za položaj. Kot posledica pomanjkanja vitamina K se lahko pojavijo 
motnje v strjevanju krvi. Zaradi pomanjkanja vitamina A pa se lahko pojavi nočna slepota. 
Pomanjkanje beljakovin v krvi lahko pri bolnikih s težjo obliko bolezni povzroči zatekanje 
nog in nabiranje tekočine v trebušni votlini (Urlep, 2012).  
 
Bolniki s celiakijo so pogosto alergični na cvetni prah, hišni prah, nekatera živila in zdravila. 
Preobčutljivost se kaže kot vnetje nosne sluznice, vnetje veznice ali kot astma. 20% bolnikom 
s celiakijo primanjkuje v sluznici črevesa encim laktaza, ki razkraja mlečni sladkor.  
 
Pri bolnikih z nezdravljeno celiakijo so ugotovili, da pogosteje zbolijo za nekaterimi 
malignimi boleznimi, kot so ne-Hodgkinov limfom, rak požiralnika in žrela, pogosteje pa se 
pojavljajo tudi druge avtoimune bolezni, kot so vnetje ščitnice (Hashimotov tiroiditis) ali 
sistemske vezivno-tkivne bolezni (Skok, 2012). V redkih primerih lahko celiakija že od 
samega začetka poteka s hudimi zapleti, kot so ulcerozni ileitis ali črevesni limfom (Catassi, 
2012). 
 
 
 
 



 

109 

 

ZDRAVLJENJE 
 
Uspešno zdravljenje celiakije je le v doslednem upoštevanju brezglutenske diete. 
 
Dovoljena živila v brezglutenski dieti  
Živila brez glutena so riž, koruza, ajda, proso, amarant, quinoja, manijoka, tapijoka, soja, 
fižol, krompir, kostanj in so dovoljena v brezglutenski dieti. Iz brezglutenskih žit in škrobnih 
živil so pripravljene  brezglutenske mešanice mok, kruh, pecivo, testenine in zakuhe za juhe. 
Simbol, ki zagotavlja odsotnost glutena v živilu je prečrtan žitni klas na embalaži 
prehrambnega izdelka. 
 
V brezglutenski dieti je dovoljena vsa zelenjava ter sadje in sadni sokovi. Dovoljeno je 
uživanje mleka in mlečnih proizvodov, ki so brez dodatkov iz prepovedanih žit. Bolnik lahko 
uživa sveže pusto meso, ribe in morske sadeže, jajca, lešnike in orehe, prav tako sladkor, med,  
pravo kavo, čaj, vino in drugo. 
 
Prehrana bolnikov s celiakijo mora biti energijsko in hranilno bogata, čim manj mastna, manj 
slana in manj sladka. Potrebe so pokrite, če obrok vsebuje 12-15% maščob, 18-20% mesa, 
jajc in rib ali perutnine, 45-50% sveže zelenjave in sadja ter približno 20% močnatih 
brezglutenskih proizvodov.  
 
Nekateri bolniki s celiakijo so lahko občutljivi tudi na druge vrste brezglutenske hrane, kot so 
jajca, soja, grah, fižol idr.  
 

 
Slika 2: Prečrtan žitni klas na embalaži prehrambnih izdelkov zagotavlja, da je živilo brez 
glutena. 
 
Pravila pri pripravi brezglutenske diete 
Pri pripravi brezglutenske diete je potrebno upoštevati določene ukrepe, da se prepreči 
kontaminacijo hrane z glutenom. Uporabimo samo živila in prehrambne izdelke, za katere 
smo prepričani, da ne vsebujejo glutena. Brezglutenski izdelki morajo biti shranjeni ločeno od 
drugih živil, ki vsebujejo gluten. Brezglutenske hrane ne pečemo, pražimo, kuhamo skupaj s 
hrano, ki vsebuje gluten. Posoda za pripravo brezglutenske prehrane mora biti pred uporabo 
dobro očiščena. Pri serviranju hrane se uporablja ločen servirni pribor (na primer: za 
serviranje brezglutenske juhe moramo vzeti čisto zajemalko in je ne smemo servirati z isto 
zajemalko kot je bila servirana juha, ki ima zakuho s pšeničnimi rezanci).  
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Prepovedana živila v brezglutenski dieti 
Pri brezglutenski dieti je prepovedano uživanje kruha, testenin, peciva in drugih prehrambnih 
izdelkov, ki vsebujejo pšenico, ječmen, rž, oves, triticale, piro in kamut.  
Posebna previdnost je potrebna pri industrijsko pripravljeni hrani, posebej pri tisti, kjer niso 
znane vse sestavine.  
 
Problem uporabe prolaminov je njihova tehnološka funkcija. V živilstvu se namreč 
uporabljajo kot pomožne snovi, saj so dobri emulgatorji in stabilizatorji, nosilci arom, imajo 
dobro sposobnost vezave vode in maščob. Kot taki pa v živilih pogosto niso označeni, 
oziroma se njihova oznaka skriva pod imenom rastlinske beljakovine, mešanice arom, 
modificirani škrobi.  
 
Gluten se vedno bolj pogosto uporablja kot dodatek (aditiv) tudi v živilih, ki ga naravno ne 
vsebujejo. Pred uporabo določenega prehrambnega izdelka je potrebno vedno najprej 
natančno prebrati deklaracijo (seznam sestavin). Pozorni moramo biti na dodana zgoščevalna 
sredstva, ki pogosto vsebujejo pšenično moko, gluten pa lahko vsebujejo tudi nekateri 
emulgatorji in stabilizatorji. Izdelki z oznako “brez dodane pšenične moke” niso nujno tudi 
brez glutena. Gluten lahko vsebujejo tudi prehrambni proizvodi, ki vsebujejo katere od spodaj 
naštetih sestavin: 

• modificiran škrob je lahko pripravljen iz koruze, tapioke ali krompirja, pogosto pa je, 
zaradi dobrih zgoščevalnih lastnosti dodan pšenični škrob; 

• hidrolizirani rastlinski proteini (HVP ali HPP) so lahko pripravljeni iz pšenice, 
ječmena, soje, riža, koruze, arašidov ali mlečnega kazeina, zato se je potrebno pred 
uporabo takega živila prepričati o izvoru HVP pri proizvajalcu. Vsebujejo ga izdelki 
kot so juhe, salame, hrenovke, hamburger, paradižnikova mezga in drugo; 

• karamelna barva se dodaja živilom za dosego želene barve in je lahko pripravljena iz 
ječmenovega slada, ki vsebuje gluten. V primeru, da je karamelna barva izdelana iz 
dekstroze (koruza), invertnega sladkorja, laktoze ali sukroze, je brez glutena; 

• dextrin je varen, če je pripravljen iz koruze, krompirja, tapioke ali riža, ne pa, če je 
pripravljen iz pšenice. Izogibati se je potrebno izdelkom z dodanim dextrinom, če 
njegov izvor ni točno definiran (npr. koruzni dextrin). Malto-dextrin je pripravljen iz 
koruznega škroba in je zato varen; 

• kvas lahko vsebuje gluten, če se vrši na gojiščih, ki vsebujejo pšenični škrob in slad 
(ječmenov slad); 

• pogosto je na živilih naveden tudi slad (angl. “malt”). Na splošno velja, da se pod tem 
imenom deklarira ječmenov slad, zato vsebuje gluten. Pogosto ga srečujemo v mlečnih 
proizvodih (nekatere vrste čokoladnega mleka) in sladkarijah, lahko pa ga vsebuje 
celo rižev sirup. V primeru, da živilo vsebuje koruzni slad, je brez glutena.  

 
Pšenični moka oz. škrob se uporablja pri pripravi mase za hrenovke, pri instant pripravljenih 
juhah, v drugih pripravkih za juhe in omake, v raznih konzervah, pudingih, sladoledu, 
kremah, polnjenih bombonih, v nekaterih sirih (mehki siri, sirni namazi, siri s plesnijo) in v 
skuti. Gluten je prisoten v salamah, paštetah in mesnih izdelkih, katerim je kot polnilo dodan 
pšenični škrob in v nekaterih instant kakavovih napitkih, bombonih in čokoladah, če je bila 
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kot polnilo dodana pšenična moka, v ketchupu, majonezi, v večini sojinih omak, v nekaterih 
vrstah margarine in lahko tudi v začimbah (npr. curry, kjer dodajajo moko zato, da ostane 
sipek in se ne zleplja). Gluten je prisoten tudi v destiliranem belem kisu iz žitne mase, ter v 
solatnih prelivih, ki tak kis vsebujejo (vinski, jabolčni in rižev kis so brez glutena). 
Ajdova moka je lahko kontaminirana s pšenično moko, če je bila mleta na istem mlinskem 
kamnu kot pšenica.  
 
Nekatere začinjene vrste pomfrita ali čipsa imajo lahko dodano pšenično moko. Pazljivost je 
potrebna tudi pri zamrznjenih krompirjevih izdelkih, ki vsebujejo pšenično moko za 
ohranjanje svežega videza. Nekatera živila posujejo s pšenično moko med pakiranjem z 
namenom, da se ne zlepijo (npr. krompirjev čips, lešniki, fige). Dodatkov, ki se dodajo med 
procesom pakiranja, po zakonu ni potrebno posebej deklarirati. Nekateri proizvajalci dodajajo 
pšenično moko celo mletemu sladkorju z namenom, da le-ta med shranjevanjem ostane suh in 
sipek. Tudi pri žvečilnih gumijih je potrebna previdnost, saj nekateri vsebujejo ovseno moko 
ali pa so z njo posuti.  
 
Riževe mešanice in riževi derivati lahko vsebujejo gluten. “Puffed rice” je brez glutena, 
“Crisp rice” pa ne, saj vsebuje ječmenov slad, nekateri podatki iz ameriških raziskav pa 
kažejo, da ponekod vsebuje tudi do 50% pšenične moke. 
 
Gluten vsebujejo tudi alkoholne pijače. Popolnoma varno in brez glutena je le vino, od žganih 
pijač pa večina vrst ruma in tequile. Konjak in vodka lahko vsebujeta gluten (če je destilacija 
potekala iz žitaric). Na prepovedanem seznamu so pivo (tudi nealkoholno), whiskey, večina 
likerjev, bourbon, gin. Posledično se tako lahko vsebujejo gluten različni alkoholni ekstrakti 
(npr. vanilijev) in arome, ki jih pripravljajo z alkoholom, destiliranim iz prepovedanih žitaric 
(Brank, 2012). 
 
Gluten je prisoten tudi v lepilih na pisemskih ovojnicah in znamkah, lahko pa ga vsebujejo 
tudi nekatere šminke. 
 
Nekatera zdravila in vitamini vsebujejo gluten, kar predstavlja za bolnike s celiakijo večje 
tveganje. 
  
Gluten je tudi sestavni del plastelina Playdoh, zato je potrebna previdnost pri igranju, če ima 
otrok celiakijo. 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Uspešno zdravljenje celiakije je le v doslednem upoštevanju brezglutenske diete. V primeru, 
da mati doji otroka, ki ima celiakijo, mora tudi mati v času dojenja uživati brezglutensko 
dieto. Previdnost je potrebna pri uživanju industrijsko pripravljenih izdelkov, ki lahko 
vsebujejo gluten. Za enostavno in zanesljivo določanje glutena v živilih v domačem okolju je 
na razpolago Gliafood test in je namenjen nadziranju vsebnosti glutena v poljubnem živilu. Z 
njim je mogoče odkriti koncentracijo glutena vse do 1,25 ng gliadina na 1 g živila. Ta 
vrednost predstavlja koncentracijo 0.0001 %.  
 



 

112 

 

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil uvršča brezglutenska živila med normalno prehrano. 
Izdelki brez glutena morajo biti označeni z zaščitnim znakom za živilo brez glutena. To 
povečuje varnost bolnikov s celiakijo, saj jim tako označeni izdelki zagotavljajo, da v izdelku 
resnično ni sledov glutena in je tako njihova dietna prehrana varna. 
V pomoč bolnikom s celiakijo deluje Slovensko društvo za celiakijo, ki je humanitarna 
organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva članov in 
bolnikov s celiakijo na območju Republike Slovenije. 
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IZVLEČEK 
 
Opisane so spremembe, ki vplivajo na prehranjevanje starostnika. Poleg psihofizičnih 
sprememb človeka v starosti, vpliva na prehranjevanje mnogo dejavnikov, ki se jih pri pomoči 
opravljanja te življenjske aktivnosti starostniku mora upoštevati.   
 
Ključne besede: starostnik, prehranjevanje, spremembe v starosti, pomoč 
 
Pomen prehrane je jasen vsem ljudem in ni naključje, da je me temeljnimi življenjskimi 
aktivnostmi po W.Henderson na drugem mestu.  Ozek pomen prehrane v smislu preživetja je 
že zdavnaj presežen.  Prehrana je poleg vzdrževanja normalne presnove pomembna tudi kot 
podpora organizmu zoper škodljive dejavnike, ki vodijo v bolezen. Na prehrano vplivajo 
ekonomski, podnebni, kulturni, verski, družinski in drugi ter ne nazadnje osebni. Človek, kot 
večplastno bitje se izraža tudi s prehrano. V človekovem življenju pa poleg mnogih drugih 
dejavnikov na njegovo prehrano vpliva tudi starost. 
 
Govori se, da je možno, da bo naslednja vojna za hrano. Klimatske spremembe in spremenjen 
način življenja na vsem planetu vpliva na prehrano bolj kot se je to dogajalo v zgodovini. 
Samozadostnos preskrbe s hrano je danes povezana predvsem z denarjem, s katerim hrano 
kupimo. Cena hrane je nestabilna in pričakuje se dvigovanje. Realna vrednost pokojnin se 
manjša. Za starejše, ki imajo še kakšne bolezni pa je dietna hrana še dražja. Pri nas hrano v 
glavnem kupujemo in ne naročamo domov, kar je lahko ovira za dostopnost in izbiro hrane. 
Poledenela pot, poslabšan občutek za ravnotežje, strah pred padci so naslednja prepreka, ki 
vodi k pripravi hrane. Starostna oslabelost, osamljenost, naveličanost življenja  poleg bolezni 
in invalidnosti močno zmanjšajo zmožnost priprave hrane. 
 
V starosti se dogajajo fizične in psihične spremembe, ki vplivajo na človekovo kvaliteto 
življenja in samostojnost. Zmanjšuje se sposobnost prilagajanja na mnogih področjih. 
Najočitnejše  se to kaže tudi v večji obolevnosti. Spremembe se kažejo pri različnih ljudeh 
različno in se spreminjajo glede na starost. Pri starostnih spremembah, ki vplivajo na 
prehranjevanje bi se omenilo spremembo vida, ker hrano jemo tudi z očmi. Spremeni se 
zaznavanje vonja in okusa kar poleg ostalega vpliva na apetit.  Zmanjšano je izločanje sline, 
ki pripomore k lažjemu požiranju prežvečene hrane in prebavi. Žvečenje in požiranje je 
oteženo tudi zaradi zmanjšane fizične sposobnosti in sprememb v ustni votlini.  Izločanje 
prebavnih sokov naj ne bi bilo evidentno zmanjšano, vendar se s starostjo zmanjša mišična 
moč in peristaltika. Slabša občutljivost rektalne stene naj bi bila eden od razlogov za 
pogostejše zaprtje. S staranjem se zmanjšuje absorbcija kalcija, železa in vitamina D iz 
črevesja. Zmanjšuje se izločanje inzulina kar z zvečanjem rezistence na inzulin vodi k 
diabetesu tip II. Zaradi zmanjšanega pretoka krvi skozi jetra je manjša sinteza beljakovin in 
upočasnjen metabolizem zdravil.  
 
Pri starostnikih nad 85 let sta absorbcija in presnova znižani. Sinteza beljakovin je otežkočena 
zaradi celičnih okvar oziroma zaradi oksidativnega stresa. Tudi imunski in endokrini sistem 
sta manj učinkovita, kar se opazi v znižani presnovi hranil. Znižajo se energijske potrebe. 
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Razlog za pojav debelosti v starejšem obdobju so poleg znižane energetske potrebe tudi 
nespremenjen tek po hrani. Zaradi tega naj se iz dnevne prehrane izključi čimveč maščob, 
sladkorjev in alkohola, ki najbolj povečujejo energijsko gostoto hrane. Priporočila za starejše 
so razdeljena na skupino od 50 l. do 70 l. in na osebe nad 71 let. Potrebe po hranilih so pri 
mlajših starejših lahko povsem drugačne od onih, starih nad 80 let.  Starejši so nagnjeni k 
dehidraciji in tako je zagotavljanje napitkov zelo pomembno. Dnevno se priporoča okoli 6 do 
8 kozarcev napitkov. Seveda so sladke pijače, gazirane pijače ter alkoholne pijače in kava, ki 
imajo diuretski učinek, neprimerne za nadomeščanje tekočine.  
 
Psihične spremembe v starosti vplivajo tudi na prehranjevanje. Izgube partnerja, prijateljev, 
spremembe v socialnem statusu, pogosto vodijo v depresijo in druga stanja, ki neugodno 
vplivajo na prehranjevanje. Lahko se zgodi, da starostnik zaradi bolezni celo pozabi zaužiti 
obrok hrane.  
 
 Pozablja se, da je samo prehranjevanje tudi družaben dogodek. Hrano lahko nekdo samo 
ponudi, lahko je vključen v obrok ali  pomaga pri hranjenju ali pa celo hrani starostnika. Pri 
prijetni klimi, ki ugodno vpliva na hranjenje zelo vplivajo osebni odnosi med prisotnimi. 
 
Na hranjenje vpliva tudi kultura hranjenja, ki je v današnjem hitrem tempu življenja 
potisnjena na stranski tir. Okolje, oprema, drugi dražljaji okolja tudi lahko vplivajo na 
hranjenje. 
Pomoč pri hranjenju starostnika mora biti individualna, ker je vsak starostnik v drugačnem 
položaju . Pri uporabi pripomočkov in načinu hranjenja upoštevamo njegovo dostojanstvo. 
Način pomoči naj usmerja starostnik. 
 
Položaj starostnika med hranjenjem naj bo čim bolj pokončen. Pri zelo slabotnih, ležečih v 
postelji naj bo vzglavje dvignjeno, Pod sednice podložimo sidro, da telo ne leze navzdol, da 
preprečimo nastanek strižne sile in udobnejši položaj. Včasih je glava tako težka, da jo je 
dobro podložiti, da ne leze nazaj, kar lahko povzroči aspiracijo. 
 
Uporaba serviete – zaščite prepreči neprijetne občutke sramu, če se starostnik popacka. 
 
Če starostnik slabše vidi, naj ne bo težko hrano opisati in dodati tudi mnenje o koristnosti 
hrane oz. hranil in ne samo opisati oziroma voditi starostnika do posameznih posod. 
 
Starostnik naj poskuša jesti sam tudi, če ima tremor. Pomagamo mu lahko tako, da mu 
vodimo roko. Tako je še vedno aktiven in ne pasiven kot, če bi ga hranili mi. 
 
Vsak obrok začnemo z vlažno hrano, da bo žvečenje in požiranje lažje. Če se ve, da ima 
starostnik težave pri požiranju (povešen ustni kot, slinjenje, motnje govora, spremenjena 
mimika) naj bo hrana gosta, ne pa suha. Pri nadomeščanju tekočine se pri tem lahko 
poslužimo želeja, ki tekočino napravi manj tekočo.      
 
Rahel dotik spodnje ustnice z žlico lahko povzroči refleks odpiranja ust in ga s hrano ne 
presenetimo. Žlico ne napolnimo preveč, da jo lahko brez težav nagnemo, da hrana steče v 
usta in olajša požiranje. Požiranje vzpodbudimo lahko tudi z rahlim božanjem starostnika v 
meri požiranja po vratu. 
Pustimo mu dovolj časa za žvečenje in požiranje.  
Ves čas ga dobro opazujemo, da ne spregledamo morebitnih težav, ki bi vodile v aspiracijo. 
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Po hranjenju naj bo starostnik še nekaj časa (vsaj 15 min) v dvignjenem položaju, kar 
pripomore k boljši prebavi oziroma prepreči razne motnje kot so zgaga, kolcanje in podobno.     
.   
Pri starostnikih . ki potrebujejo posebno prehrano zaradi svojega zdravstvenega stanja je 
potrebno vključiti več strokovnjakov in ne imeti strah pred neobičajnimi načini hranjenja. 
 
 
LITERATURA 
 
Fink A, Černelč ME. Pomoč in oskrba. Ljubljana: DZS, 2005; 131-133 
 
Henderson V. Osnovna načela zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege 
Slovenije: 1997; 46-51. 
 
Pokorn D. Prehrana v različnih življenjskih obdobjih. Ljubljana: Marbona: 2004. 
 
Rozman M et al.  Zdravstvena nega 2. Maribor: Obzorja: 2004; 58-70 
 
Zbornik referatov Geriatrija in zdravstvena gerontologija v slovenskem prostoru. Ljubljana:  
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje: 2011; 40-50    
 
  



 

117 

 

SPONZORJI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  



 

118 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

119 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


