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PREHRANJEVALNE NAVADE OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

POVZETEK 

Osnovni namen diplomskega dela je bil raziskati prehranjevalne navade in pojav prekomerne 

telesne teže z izračunom indeksa telesne mase (ITM) oseb z Downovim sindromom (v 

nadaljevanju DS) v Sloveniji. 

V raziskavo je bilo vključenih 21 otrok z DS. Podatke so nam posredovali njihovi starši.  

Ugotovili smo, da ima več kot polovica oseb z DS vključenih v raziskavo prekomerno telesno 

težo. Osebe z DS najpogosteje zaužijejo štiri dnevne obroke hrane, od vseh glavnih petih 

obrokov pa najpogosteje iz svojega jedilnika izpustijo dopoldansko malico. Glede pogostosti 

uživanja posameznih živil smo ugotovili, da osebe z DS najpogosteje uživajo kruh, najredkeje 

pa ribe. Nikoli oz. redko uživajo hitro hrano (fast food), tisti, ki jo občasno uživajo, pa 

najpogosteje posežejo po pici. Glede vrste uživanja mesa smo ugotovili, da starši otrok z DS 

najpogosteje pripravijo perutnino. Osebe z DS najpogosteje pijejo vodo, najbolj poredko pa 

mineralno vodo in gazirane pijače. Ugotavljali smo tudi, kakšno je mnenje staršev otrok z DS 

glede telesne teže njihovega otroka in ugotovili, da jih večina meni, da je njihov otrok 

pretežek. Starši otrok z DS menijo, da v njihovi družini prevladuje zdrav način 

prehranjevanja.  
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EATING HABITS OF PEOPLE WITH DOWN SYNDROME 

University of Ljubljana, Faculty of Education, 2014 

 

ABSTRACT 

The main aim of our thesis was to examine eating habits and occurrence of excess weight 

according to body mass index (BMI) calculations in persons with Down syndrome (DS) in 

Slovenia. 

We conducted a study which included 21 children with DS; the data on the participants were 

provided by their parents.  

The results have shown that more than 50% of persons with DS included in the study were 

overweight. We found that children with DS most commonly consume four meals a day; the 

meal that they most often skip is the mid-morning snack. Regarding the consumption 

frequency of different foods the study has shown that the participants most frequently eat 

bread, while they least often opt for fish. They never or rarely consume fast food; those who 

occasionally indulge in it most often choose pizza. We have also examined their meat 

consumption; we found that parents of children with DS most frequently prepare poultry for 

them. For the majority of our participants water is their drink of choice, while they least often 

reach for mineral water and fizzy drinks. Finally, we interviewed the participants’ parents in 

order to establish how they perceive their child's weight. Most parents believe their child is 

overweight; however, they feel that overall their family follows a healthy diet. 
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1 UVOD 

Zdrava prehrana je ključna za ohranjanje človekovega zdravja, saj ga krepi, vpliva pa tudi na 

optimalno rast in razvoj otrok, izboljšuje delovno storilnost in tako posredno vpliva tudi na 

daljšo pričakovano življenjsko dobo (Pokorn, 1996). Zdrave prehranjevalne navade imajo 

torej velik pomen pri kakovostnem življenju tako otrok kot tudi odraslih. Zaradi hitrega 

načina življenja je danes pogosto prisotno nezdravo prehranjevanje, ki privede do različnih 

bolezni, najpogostejša posledica pa je pojav prekomerne telesne teže, ki postaja vedno večji 

družbeni problem.  

Prehranjevalne navade si oblikujemo že v otroštvu, zato so starši oz. družina tisti, ki skrbijo, 

da otroci pridobijo zdrave vzorce prehranjevanja. Kljub temu pa novodobni način življenja 

vse bolj spreminja naše prehranjevalne navade bodisi v pozitivno bodisi v negativno smer.  

Ena najpogostejših kormosomskih nepravilnosti je Downov sindrom, imenovan tudi trisomija 

21. kromosoma. Za osebe z Downovim sindromom so značilne telesne značilnosti in 

obolenja, ki pa niso pri vseh osebah v enaki meri izražena. Rodijo se s številnimi 

zdravstvenimi posebnosti, ki vplivajo na njihov način življenja. Pogost problem pri osebah z 

Downovim sindromom predstavlja povečana telesna teža, ki se lahko pojavi iz različnih 

vzrokov, eden izmed njih je tudi nezdrav način življenja (Cunningham, 1999). Pomembno je, 

da starši še posebej skrbno načrtujejo število, količino in razporeditev živil v jedilniku svojega 

otroka. Že tako so osebe z Downovim sindromom v starosti pogosteje podvržene številnim 

obolenjem, kot so sladkorna bolezen, srčno žilna obolenja in druge kronične bolezni, če pa je 

prisotno povečanje telesne teže, so te težave še pogostejše in intenzivnejše. Kako pogost in 

resen je problem prekomerne telesne teže pri osebah z Downovim sindromom, kakšne so 

njihove prehranjevalne navade v domačem okolju in kakšno je stališče njihovih staršev o 

prehrani v družini in telesni teži njihovega otroka, sem raziskovala v svojem diplomskem 

delu.  

Pomembno je, da se starši in strokovni delavci, ki delamo z osebami z Downovim sindromom 

zavedamo, da je potrebno omejiti njihove želje in interese glede uživanja določenih živil, ki 

rušijo ravnovesje zdravega prehranjevanja. Čim bolj se tega zavedamo, bolj kakovostno in 

zdravo bo njihovo življenje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 PREHRANA 

»Hrana je vse tisto, kar uživamo v obliki živil z namenom, da si ohranimo in krepimo zdravje. 

Potrebna je za delovanje, rast in razvoj telesa. Stalno uživanje hrane imenujemo prehrana« 

(Kodele, Suwa-Stanojević in Gliha, 1997, str. 12). 

Človek je ves čas svojega razvoja tesno povezan s hrano − od nabiralca sadežev je preko lova, 

poljedelstva in živinoreje prišel do sodobnega pridobivanja za življenje potrebnih živil. 

Tekom človeškega razvoja so se spreminjale tudi prehranjevalne navade. Pomemben je 

predvsem prehod od prehranjevanja s hrano rastlinskega izvora k delno mesni, k čemur sta 

pripomogla lov in ribolov. Z uživanjem mešane hrane pa je postala prehrana energijsko in 

hranilno bogatejša (Pokorn, 1985).  

Pokorn (1997) navaja, da je prehrana zelo širok pojem, ki zajema vse dejavnosti od načina 

prehranjevanja, prebave, pa vse do izkoriščanja hranil. Kot poudarjata Gliha in Kodele (1990) 

prehrana svet deli na dva dela. Na eni strani so ljudstva, kjer prevladuje pomanjkanje hrane, 

prisotna je lakota, na drugi strani pa so države, ki imajo hrane v izobilju. Slovenijo sta 

opredelili kot vmesno državo med obema skrajnostma, saj je po količini hrane zadostna, 

vendar ni dovolj uravnotežena glede na potrebe zdravega organizma. Uravnotežena prehrana 

pa je osnovni pogoj za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja, kar pa lahko zagotovimo z 

vnosom vseh potrebnih hranilnih snovi v pravem razmerju.  

»Prehrana je tisti dejavnik, ki z vidika posameznika in naroda pomembno vpliva na zdravje. Z 

zdravim prehranjevanjem zdravje varujemo in sočasno preprečujemo številne dejavnike 

tveganja za nastanek kroničnih bolezni (zvišan krvni tlak, holesterol in sladkor v krvi, 

debelost) in bolezni same (srčno-žilne bolezni, raka, sladkorno bolezen tipa II in druge). 

Raziskave so pokazale, da lahko z zdravim življenjem pomembno izboljšamo zdravje ljudi. 

Zato predstavljajo zdravo prehranjevanje, redna telesna dejavnost in ogibanje navadam, kot so 

kajenje, čezmerno pitje alkohola in uživanje drugih drog, ključne korake k boljšemu zdravju 

Slovencev« (Maučec Zakotnik, Koch, Pavčič in Hrovatin, 2001, str. 2).  

Človekova prehrana ni le zadovoljevanje osnovnih fizioloških potreb, temveč je uživanje 

hrane in pijače v skupini ena najpomembnejših stvari družabnega življenja, ki združuje ljudi 

in jih povezuje v določeno notranjo skupnost (Furlan idr., 1997). 
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2.1.1 Zdrava prehrana 

»Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je zdrava prehrana tisti del zdravega 

načina življenja, ki človeka krepi, preprečuje obolenja in vpliva na visoko delovno storilnost« 

(Suwa-Stanojević, 2002, str. 23). 

Z zdravo prehrano se izognemo številnim obolenjem in živimo kvalitetnejše življenje, saj z 

vnosom živil v ustreznem razmerju krepimo in ohranjamo telesno kondicijo. Kot navaja 

Pokorn (2003), se s pomočjo zdrave prehrane izboljša optimalni psihofizični razvoj, krepijo se 

intelektualne sposobnosti, poveča se telesna odpornost in delovna storilnost. Pravi, da zdrava 

prehrana pomeni uravnotežen vnos vseh potrebnih hranilnih snovi, poleg tega pa ima 

pomembno vlogo tudi ustrezna energijska vrednost hrane.  

Zdravo prehranjevanje je sestavljeno iz: 

 Uravnotežene prehrane, ki preprečuje nastanek deficitarnih bolezni, ki se pojavijo 

zaradi pomanjkanja esencialnih oz. nujnih hranil. Uravnotežena prehrana vsebuje 

vse nujne hranljive snovi v takih količinah, da zadoščajo za čim boljše delovanje 

organizma, nobene hranljive snovi pa ne sme vsebovati v taki količini, da bi 

ogrožala zdravje oz. dobro počutje.  

 Varne prehrane, ki ne presega maksimalno dovoljene količine aditivov in drugih 

škodljivih snovi v hrani, ki zastrupljajo organizem. Dovoljeno količino aditivov v 

hrani določajo predpisi. 

 Varovalne ali funkcionalne prehrane, ki varuje pred nastankom t.i. civilizacijskih 

bolezni (bolezni srca in ožilja, rak, povišan krvni tlak, debelost, sladkorna 

bolezen). Za funkcionalno prehrano se štejejo živila, za katere je še posebej 

značilno, da imajo varovalen oz. ugoden vpliv na zdravje in dobro počutje. Kot 

preventiva za pojav kroničnih bolezni pripomore uživanje mešane hrane z dovolj 

raznovrstnega sadja in zelenjave (Pokorn, 2001). 

Uravnotežena, varna in varovalna prehrana je ključnega pomena pri otrocih in mladostnikih, 

saj se njihov organizem šele razvija, za rast in razvoj pa potrebuje ustrezno količino hranil. 

Kot navajajo Furlanova in sod. (1997), naj zdrava prehrana obsega čimveč žit in žitnih 

izdelkov (40%), svežega sadja in zelenjave (35%), 20% mlečnih izdelkov, jajc, rib in 

perutnine ter največ 5% dnevno zaužitih maščob in sladkorjev. Bilban (1998) pa pravi, da o 

zdravi prehrani govorimo takrat, ko pojemo toliko hrane, da ohranjamo normalno telesno 
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težo, ko imamo pravilno izoblikovan prehranjevalni ritem, kar pomeni od 3–5 obrokov 

dnevno, ko izbiramo in uživamo živila v ustreznem količinskem razmerju ter živila 

pripravimo na zdrav način. 

Požarjeva (2003) poudarja, da se pri sestavljanju zdravega obroka moramo držati določenih 

normativov oz. priporočil. V desetih točkah opredeljuje načela zdrave prehrane:  

 Hrana naj po energijski vrednosti ustreza normativom. Potrebno je določiti 

ustrezno energijsko vrednost obrokov glede na spol, starost, težo, višino, stopnjo 

hranjenosti in dela, ki ga oseba opravlja. 

 Hrana naj po biološki vrednosti ustreza normativom. Pomembno je, da zagotovimo 

ustrezno količino energijskih in neenergijskih hranilnih snovi.  

 Hrana naj ima ustrezno nasitno vrednost. Zagotoviti mora sitost od obroka do 

obroka. Živila, ki ostanejo v želodcu dlje časa, imajo večjo nasitno vrednost, to pa 

so predvsem živila bogata z beljakovinami in vlakninami.  

 Hrana naj bo čez dan pravilno razporejena, tako kakovostno (zagotoviti moramo 

vse hranilne snovi, ki jih ustrezno razporedimo v vse dnevne obroke) kot 

količinsko (Zaužijemo pet obrokov, najmanj pa tri obroke dnevno. Obroke 

moramo ustrezno razporediti: zajtrk in dopoldanska malica 40% energijskih 

potreb, kosilo in popoldanska malica 40% energijskih potreb, večerja in povečerek 

pa 20% energijskih potreb. Pri vsem tem je pomembno, da ustvarimo prehranski 

ritem in hrano vsak dan uživamo ob istem času.). 

 Hrana mora biti higiensko neoporečna, kar pomeni, da ne sme vsebovati snovi, ki 

škodujejo človekovemu organizmu. Uporabljati moramo le popolnoma zdrava, kar 

se da sveža živila prvovrstne kakovosti.  

 Upoštevati moramo prehranske navade ljudi. Z učenjem prehranskih navad 

začnemo že pri majhnem otroku in ga skušamo naučiti, da upošteva dobre navade, 

slabe pa poskušamo popraviti in ga seznaniti s primernejšimi živili.  

 Hrana naj daje občutek zadovoljstva med hranjenjem in po njem. To je pomembno 

za dobro prebavo, presnovo, daje nam občutek sitosti in pomaga pri vzdrževanju 

normalne telesne teže. 

 Hrana naj ne bo enolična, skrbimo za to, da se enaka živila ne pojavljajo v istem 

obroku, pa tudi ne v dnevnih obrokih. Zato je pomembno, da pripravimo jedilnike 

za več dni naprej, saj se tako izognemo enolični prehrani.  
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 Hrano dobro žvečimo in jo z zobmi zmeljemo. 

  Pri prehrani pazimo na to, da ne izpustimo kakovostnih in nujno potrebnih živil, 

da ne zmanjšamo biološke vrednosti obrokov. Zato ne smemo opustiti mleka in 

mlečnih izdelkov, rib, sadja in zelenjave.  

2.1.2 Prehranska piramida 

Prehranska piramida je model uravnotežene prehrane. Kot navajajo Kostanjevec, Polakova in 

Kochova (2007), so po letu 1940 razvrstili živila v sedem skupin glede na pomembnost 

hranilnih snovi, velik poudarek pa je bil na uživanju vitaminov in mineralov. Po letu 1970 pa 

se je že pojavil negativen vpliv glede uživanja maščob, alkohola in sladkorja, ki v večjih 

količinah škodujejo človeškemu organizmu. Že leta 1992 se je v ZDA pojavil model 

uravnoteženega prehranjevanja v obliki piramide, kakršnega poznamo še danes. Prehranska 

piramida (Slika 1) je razdeljena na več nivojev, ki prikazujejo priporočeno količino 

posameznih živil. Spodnji del piramide je najširši, kar nakazuje na to, da naj bi bilo teh živil v 

prehrani količinsko več, medtem ko so v zgornjem delu piramide razvrščena živila, ki so 

priporočljiva le v manjših količinah. 

 

Slika 1: Prehranska piramida 

(http://www.mlinotest.si/index.php?t=Advice&id=27, 8. 8. 2013) 

S prehransko piramido se srečajo že otroci, namenjena pa je tudi odraslim, saj je njen namen 

spodbujanje uživanja pestre in raznolike hrane v ustreznih količinskih razmerjih.  

http://www.mlinotest.si/index.php?t=Advice&id=27
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V prehranski piramidi so štiri poglavitne skupine živil, ki so razporejene po posameznih 

nivojih, ki si sledijo od spodaj navzgor: 

 kruh, drugi izdelki iz žitaric in krompir: To so živila, ki jih za rast in razvoj 

potrebujemo največ, predstavljajo tudi največji del v prehranski piramidi. Mednje 

sodijo tudi testenine, kaše, riž. Najbolj priporočljiva so polnozrnata žita, ki imajo 

največ vlaknin, vitaminov in mineralov. Živila iz te skupine je priporočljivo uživati 5- 

6 krat dnevno oz. naj zavzamejo 40 % delež na krožniku. 

 sadje in zelenjava: Sadje in zelenjava zavzemata pomembno mesto v prehranski 

piramidi. Sta glavni vir vitaminov in mineralov ter antioksidantov, ki vplivajo 

varovalno na naše zdravje in preprečujejo pojav bolezenskega stanja. Priporočljivo je, 

da uživamo sadje 2−4 krat dnevno, zelenjavo pa 3−5 krat na dan, zavzema naj 35 % 

delež v naši prehrani. Pomembno je, da uživamo raznovrstno sadje in zelenjavo, 

najbolje sveže in doma pridelano. 

 meso in mesni izdelki ter mleko in mlečni izdelki: Na dnevnem jedilniku ta skupina 

živil zavzema manj kot 20% delež oz. jih je priporočljivo uživati le občasno, nekajkrat 

na teden. So pomemben vir beljakovin, mleko in mlečni izdelki pa so bogati s 

kalcijem in določenimi vitamini. Meso vsebuje tudi nezdrave, nasičene živalske 

maščobe, ki se jih v zdravi prehrani odsvetuje. Najprimernejše je pusto piščančje in 

puranje meso, lahko pa meso nadomestimo s stročnicami, ki vsebujejo veliko 

rastlinskih beljakovin, ki so bolj priporočljive kot živalske. Vsaj dvakrat tedensko naj 

bi uživali ribe, ki so bogat vir joda, fosforja in vitaminov. Tudi jajca so pomembna v 

naši prehrani, saj so pomemben vir beljakovin, železa in vitaminov. Mleko in mlečni 

izdelki pa vsebujejo vsa pomembna hranila, ki jih organizem potrebuje, vendar so 

bogat vir maščob, zato moramo uživati posneto mleko in posnete mlečne izdelke, ki 

vsebujejo manj maščob. 

 sladice, maščobe in olja: Ta živila so čisto na vrhu prehranske piramide, kar nakazuje 

na to, da služijo kot dodatek in zavzemajo le 5% delež v naši prehrani. Sladice 

vsebujejo veliko sladkorja in maščob ter posledično veliko kalorij. Pomembno je, da 

uporabljamo le zdrave maščobe − nenasičene, pa še te v majhnih količinah. To so 

predvsem maščobe rastlinskega izvora, kot so olivno, sončnično, repično, bučno olje. 

Zdrave, nenasičene maščobne kisline namreč ugodno vplivajo na krvne maščobe. 

Bilban (1998). 
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»V Združenih državah Amerike, kjer so oblikovali že prvo prehransko piramido, so na osnovi 

različnih tovrstnih evalvacijskih študij leta 2005 izdali nova prehranska priporočila ter 

pripravili tudi novo prehransko piramido (Slika 2). Nova prehranska piramida razporeja 

skupine živil v vertikalni smeri, hkrati pa vključuje tudi vizualne simbole, s katerimi poudarja 

pomen telesne aktivnosti. Na simbolni ravni nova piramida vključuje več različnih vizualnih 

sporočil. Zlasti je poudarjen pomen uživanja različnih živil (raznolikost) ter sorazmerje med 

količino zaužitih živil iz posamezne skupine. Grafično je poudarjen pomen telesne aktivnosti 

ter nakazana vizualna predstavitev postopnega napredovanja pri telesni aktivnosti. Avtorji so 

piramido poimenovali »Moja piramida«, kar ima še poseben psihološki učinek na 

posameznika, saj jo lahko sprejema kot simbol ali priporočilo, ki je namenjeno njemu 

osebno« (Kostanjevec, Polak in Koch, 2007, str. 181, 182).  

 

Slika 2: Prehranska piramida USDA 2005 

 (http://www.fns.usda.gov/eatsmartplayhardhealthylifestyle/tools/mypyramidtracker.htm,10. 8. 2013) 

Ta prehranska piramida je bogatejša od nam najbolj poznane in v našem okolju najpogosteje 

uporabljene prehranske piramide (Slika 1), saj poudarja pomen redne gibalne dejavnosti, ki 

poleg zdravega in uravnoteženega prehranjevanja pripomore k zdravemu načinu življenja. 

Kljub novi prehranski piramidi je pri nas še vedno v uporabi ustaljen model, kjer so 

posamezne skupine živil razvrščene v horizontalni smeri. Otrokom in odraslim bi morali pri 

predstaviti prehranske piramide predstaviti »Mojo piramido«, da bi se zavedali pomena 

http://www.fns.usda.gov/eatsmartplayhardhealthylifestyle/tools/mypyramidtracker.htm
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vsakodnevne gibalne dejavnosti za njihov telesni in duševni razvoj, saj je današnji način 

življenja bistveno drugačen kot v preteklosti.  

 

2.2 HRANILNE SNOVI 

Kot piše Požarjeva (2003) je hrana snov, ki jo zaužijemo in s tem omogočimo rast in razvoj 

organizma ter si krepimo zdravje. Vsa živila pa so naravne dobrine živalskega ali rastlinskega 

izvora in vsebujejo hranilne snovi. Hranilne snovi so sestavine, ki jih telo potrebuje za svoje 

delovanje in se iz črevesa vsrkajo v kri (Schlieper, Gregori in Lindner, 1997).  

 Več avtorjev (Schlieper, Gregori in Lindner, 1997; Gliha in Kodele, 1990; Kodele, Suwa- 

Stanojević in Gliha, 1997) poudarja, da so hranilne snovi organizmu nujno potrebne, ker 

opravljajo v telesu eno od naslednjih funkcij: 

 Gradijo in obnavljajo človekovo telo − gradbene sestavine. Mehki deli telesa so 

zgrajeni predvsem iz beljakovin, deloma tudi iz maščob, kosti pa iz kalcija in fosforja. 

Maščoba je pomembna tudi za pritrditev notranjih organov, saj se zaloga maščob 

kopiči okrog notranjih organov in pod kožo. Hranilne snovi omogočajo tudi nastajanje 

novih celic (rast tkiv) in nadomeščanje odmrlih, starih celic z novimi (obnavljanje 

tkiv). 

 Telesu dajejo energijo − gorivo. Najpomembnejše energijske hranilne snovi so 

ogljikovi hidrati, ki naj bi po priporočilih pokrili 60 % energijskih potreb, maščobe 30 

%, beljakovine pa le 10 % energijskih potreb. Omogočajo tudi vzdrževanje osnovnih 

telesnih funkcij, saj je za delovanje notranjih organov potrebna energija, prav tako pa 

energijo potrebujemo za ogrevanje telesa ter za razne aktivnosti in delo.  

 Uravnavajo kemijske procese v telesu in ščitijo organizem pred boleznimi. To nalogo 

opravljajo predvsem vitamini in minerali, in če teh snovi v telesu primanjkuje, 

organizem zboli. Za zdravje škodljive so tudi prevelike količine mineralnih snovi (npr. 

preveč soli povzroči povečano količino natrija in klora v organizmu). Posledice pa so 

vidne predvsem na krvožilnem sistemu. Enako je z vitamini, saj tako pomanjkanje kot 

prevelike količine posameznih vitaminov povzročijo bolezen.  

Hranilne snovi se delijo v dve skupini. V prvo skupino sodijo esencialne (bistvene) hranilne 

snovi, ki so za pravilen razvoj in delovanje človekovega organizma nujno potrebne, druga 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta        Urška Fajfar; diplomsko delo 

 

9 
 

skupina so neesencialne (nebistvene) hranilne snovi, ki jih organizem s pomočjo biosinteze 

hranilnih snovi, ki so na voljo, zgradi sam. Če esencialnih hranilnih snovi v telesu 

primanjkuje, se lahko pojavi deficitarna bolezen oz. bolezen zaradi pomanjkanja. Esencialne 

hranilne snovi so:  

- 10 aminokislin v dobi otroštva, v odrasli dobi pa 8 aminokislin, 

- 2 maščobni kislini, 

- vitamini in mineralne snovi (Požar, 2003). 

2.2.1 Ogljikovi hidrati 

Papuga in Globočnik Papuga (2007) opredeljujeta ogljikove hidrate kot najpomembnejši vir 

energije pomembne za mišično moč in ogrevanje telesa. Sestavljeni so iz ogljika, vodika in 

kisika. Najdemo jih v rastlinskih živilih − krompir, žita, sadje, zelenjava, moka, sladkor. 

Ogljikovi hidrati pokrivajo pomemben del dnevnih energijskih potreb organizma (50–60 %). 

Pri preveliki količini zaužitih ogljikovih hidratov se odvečni ogljikovi hidrati spremenijo v 

maščobe, ki neugodno vplivajo na naš organizem.  

Ogljikovi hidrati se glede na kemijsko zgradbo delijo na enostavne sladkorje (monosaharide) 

in sestavljene sladkorje (disaharide in polisaharide). Monosaharidi imajo najbolj preprosto 

zgradbo. Med najpomembnejše spadajo glukoza − grozdni sladkor, fruktoza −  sadni sladkor 

in galaktoza. Grozdni sladkor najdemo v sadju, medu pa tudi v nekaterih vrstah zelenjave. Je 

učinkovit vir energije, saj v nespremenjeni obliki skozi črevesno steno prehaja v kri. Fruktoza 

je pomembna sestavina sladkih sadežev, galaktoza pa je sestavina mlečnega sladkorja 

(Schlieper, Gregori in Lindner, 1997). Disaharidi spadajo med sestavljene sladkorje in 

nastanejo z združitvijo dveh molekul monosaharidov, pri čemer izstopi voda. 

Najpomembnejši disaharidi so saharoza − trsni sladkor, vsakodnevno ga uporabljamo v obliki 

jedilnega sladkorja, pridobivajo pa ga iz sladkorne pese in trsa, maltoza − sladni sladkor, ki se 

uporablja v slaščičarski industriji, najdemo ga tudi v pivu ter laktoza − mlečni sladkor, ki se 

nahaja v mleku in je zelo pomemben pri prehrani novorojenčkov, saj je zanje skoraj edini vir 

ogljikovih hidratov. Druga vrsta sestavljenih sladkorjev so polisaharidi, ki nastanejo z 

združitvijo številnih molekul monosaharidov, pri čemer izstopi voda. Od monosaharidov in 

disaharidov se ločijo po tem, da niso sladkega okusa. V to skupino ogljikovih hidratov spada 

škrob, ki je rezervna hrana rastlin, uskladiščen pa je v podzemnih delih rastlin, semenih in 

plodovih. Veliko škroba je v pšenici, koruzi, krompirju in stročnicah (prav tam). Spadajo med 

balastne snovi, saj jih črevesje ne vsrka in jih telo ne more uporabiti za energijo. Kljub temu 
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pa so balastne snovi pomembne, saj nam dajejo občutek sitosti, ker povzročijo počasnejše 

praznjenje želodca, poleg tega so pomembne tudi za pospeševanje prebave in odstranjevanje 

črevesnih strupov (Gliha in Kodele, 1990).  

Mrzlikarjeva (1997) poudarja pomen uživanja polnovrednih žit, ki vsebujejo veliko vlaknin in 

vitaminov, izogibanje pa izdelkom iz belega sladkorja in bele moke, saj nam ne dajejo 

energije, ki jo naš organizem potrebuje.  

Ogljikovi hidrati so zelo pomembni za človekov organizem. Njihov pomen opisujeta Gliha in 

Kodele (1990), ki poudarjata, da je njihova osnovna naloga dajanje potrebne energije našemu 

telesu. Če ogljikovih hidratov v telesu primanjkuje, telo izrablja rezervne snovi − maščobe, 

beljakovine in jih samo pretvarja v ogljikove hidrate, kar se pokaže kot hujšanje. Poudarjata 

tudi, da lahko zaradi prevelike količine ogljikovih hidratov v hrani pride do kopičenja le-teh v 

obliki maščob v podkožnem tkivu (posledica je pojav debelosti), ali okrog notranjih organov, 

zato je lahko njihovo delovanje okrnjeno (zamaščenost jeter). 

2.2.2 Beljakovine 

»Beljakovine so pomembne, ker brez njih telo ne more rasti, niti razvijati se ali obnavljati. 

Potrebe po beljakovinah se s starostjo sicer spreminjajo, vendar jih človek nujno potrebuje vse 

življenje. So sestavni del vseh živih organizmov, rastlin in živali, vendar jih nekatera živila 

vsebujejo več, druga manj. Za človeka so nadvse dober vir beljakovin živila živalskega 

izvora: meso, ribe, jajca, sir, mleko. Tudi med živili rastlinskega izvora so nekatere vrste, ki 

vsebujejo več beljakovin, predvsem zrna stročnic (npr. fižol, grah, soja), nekaj beljakovin 

premorejo tudi žita in jedrca oreščkov« (Furlan idr., 1997, str. 37). 

Oberbeil (2002) beljakovine (proteine) opredeljuje kot temeljne, gradbene snovi za ogrodje 

vseh celic, nepogrešljive so za izgradnjo in vzdrževanje celic, s tem pa tudi celotnega telesa. 

Beljakovine nastajajo v celoti iz aminokislin, ki so najmanjše gradbene enote beljakovin, 

hkrati tudi gradijo vsako telesno celico. Osem oz. deset aminokislin v otroški dobi je 

esencialnih (bistvenih) in jih ravno tako kot druge esencialne hranilne snovi moramo nujno 

uživati vsak dan s hrano. Mindell (2000) pravi, da za normalno delovanje človekovega 

organizma morajo biti vse esencialne aminokisline prisotne v pravilnem razmerju, saj lahko 

odsotnost posamezne aminokisline neugodno vpliva na tvorbo beljakovin. Če je samo ene 

bistvene aminokisline premalo, se zmanjša učinkovitost vseh ostalih. Hajdinjakova (1993) 

opisujeta motnje, ki se pojavijo zaradi pomanjkanja beljakovin v telesu. Organizem najprej 
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porabi beljakovine iz hrane, nato za energijo črpa lastne beljakovine, najprej iz krvi (pojavi se 

slabokrvnost), nato iz mišic (oslabelost), na koncu pa iz organov (srce, možgani) in posledice 

so smrtne. Po drugi straniPokorn (1997) pravi, da previsok delež beljakovin v telesu 

neugodno vpliva na zdravje, saj obremenjuje presnovo in skrajša življenjsko dobo. 

Dnevno potrebne količine beljakovin so odvisne od spola, starosti, telesne teže človeka, pa 

tudi biološke vrednosti beljakovin. Z beljakovinami zagotovimo 10–15 % dnevnih potreb po 

energiji. V zdravi prehrani naj prevladujejo beljakovine rastlinskega izvora, ki jih 

zagotavljamo predvsem z žiti in stročnicami, kljub temu da je njihova biološka vrednost 

manjša, kot v živilih živalskega izvora (mleko, mlečni izdelki, meso, ribe) (Požar, 2003). 

2.2.3 Maščobe 

Kovač Blaž in Stanič-Stefanova (1997) opisujeta maščobe kot rezervo energije za naše telo. 

Po načelih zdrave prehrane naj bi z njimi pokrili 15–30% dnevnih energijskih potreb. 

Maščobna živila so rastlinskega in živalskega izvora. 

Maščobe so energijska hranilna snov,  v njih so topni nekateri vitamini (A, D, E, K), v 

prehrani pa so nujne le kot določena količina esencialnih maščobnih kislin, ki jih telo dobi s 

hrano (Pokorn, 1996).  

Kocijančičeva (1985) opisuje razliko med nasičenimi in nenasičenimi maščobnimi kislinami. 

Pravi, da varovalna prehrana ne vključuje nasičenih maščobnih kislin in da so le-te škodljive 

za človekov organizem. Najpogosteje so v trdih maščobah (mast, slanina, loj, maslo) in 

večinoma živalskega izvora. Pogosto so vzrok za povečanje holesterola v krvi. Prednost v 

prehrani imajo torej nenasičene (esencialne) maščobne kisline, ki so priporočljive le v 

majhnih količinah in nujno potrebne za organizem. Te najdemo v rastlinskih oljih − 

sončnično, oljčno, bučno, sojino olje. 

Druga delitev maščob je na vidne in skrite. Vidne maščobe uživamo v obliki maščobnih živil 

− olje, mast, maslo itn., skrite maščobe pa so sestavine živil, zato moramo biti še posebej 

pozorni, da jih ne zaužijemo preveč (Požar, 2003).  

Kocijančičeva (1985) je v treh točkah strnila ključne ugotovitve glede uporabe maščob, ki 

veljajo še danes: 

- dodajanje maščob je v zdravi prehrani povsem nepotrebno,  

- odsvetuje se uporaba trdnih maščob z veliko nasičenih maščobnih kislin, 
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- potrebno se je izogibati živilom, ki vsebujejo skrite maščobe živalskega porekla. 

Če uživamo preveč maščob, predvsem nasičenih, se poviša vrednost holesterola v krvi in se 

pojavi debelost. Odvečne maščobe se nalagajo okrog notranjih organov in v podkožnem 

tkivu. Ob pomanjkanju maščob v organizmu pa se pojavita hujšanje ter spremembe na koži 

(Požar, 2003). 

2.2.4 Vitamini 

Vitamini so esencialne hranilne snovi, ki jih moramo s hrano dobiti vsak dan. V organizmu 

uravnavajo kemijske procese in ščitijo pred boleznimi. Če uživamo premalo določenih 

vitaminov, se pojavi hipovitaminoza, ob preveliki količini zaužitih vitaminov pa 

hipervitaminoza (Požar, 2003). Zadostno količino vitaminov nam zagotovi raznovrstna, 

predvsem surova in sveža hrana. Vitamine poimenujemo s črkami po abecednem vrstnem 

redu, posameznim pa so dodane tudi številke. 

Oberbeil (2002) predstavlja delitev vitaminov v dve glavni skupini: tiste, ki so topni v vodi, in 

tiste, ki so topni v maščobah. V vodi se topita vitamina B in C, v maščobah pa vitamini A, D, 

E in K. V vodi topni vitamini se iz telesa izločajo s sečem, zato jih je potrebno vsak dan 

nadomestiti s hrano, vitamini topni v maščobah pa se skladiščijo v maščevju. Človeški 

organizem sam prideluje le malo vitaminov (vitamin D), vse ostale v telo vnašamo s hrano. 

Vitamini niso le v sadju in zelenjavi, ampak tudi v ribah, ki sobogate z vitaminom D in mesu, 

ki vsebuje številne vitamine B, ter v polnozrnatih izdelkih, jajcih in oreščkih.  

Tabela 1: Pregled vitaminov  

(Oberbeil, 2002, str. 106) 

VITAMIN POMEMBEN ZA VIRI 

A sluznico, kožo, oči, kri, 

prebavne sokove 

zelena, rumenordeča zelenjava 

(korenje, marelice), jetra 

D kosti, zobe, živce, rast, 

strjevanje krvi 

ribe, ribje olja, jajca, 

ultravijolični žarki 

E imunsko zaščito celic, 

prekrvavitev, plodnost 

oreščki, semena, rastlinska olja 

K strjevanje krvi, izgradnjo kosti zelena zelenjava, zelje, 

rumenjak, sir 

C imunsko zaščito, proizvodnjo sadje, paradižnik, zelenjava 
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hormonov, celjenje ran, vezivno 

tkivo 

B1 živce, spomin, rast, črevesno 

dejavnost 

oreščki, semena, kalčki, kvas 

B2 presnovo maščob, beljakovin in 

ogljikovih hidratov, kožo, oči, 

lase, nohte 

mleko, jajca, jetra, oreški 

B3 vsebnost holesterola, presnovo 

maščob, beljakovin in 

ogljikovih hidratov, živce, kožo 

meso, kvas, ribe, oreški, 

zelenjava 

B5 hormone nadledvičnih žlez, 

celično energijo, prebavo 

polnozrnati izdelki, jetra, 

rumenjak, kvas 

B6 presnovo beljakovin, rdeče 

krvničke, imunska telesa 

jetra, oreščki, kvas, kalčki, 

banane 

B12 živce, presnovo maščob, 

beljakovin, ogljikovih hidratov, 

celična jedra 

jetra, ledvice, rumenjak, sir, 

ribe 

 

2.2.5 Mineralne snovi 

»Mineralne snovi so anorganske snovi, ki gradijo kostno tkivo in zobe. So sestavni deli 

encimov in hormonov in sestavine telesnih tekočin. Tudi mineralne snovi so esencialne 

hranilne snovi. Mineralne snovi so pomembne zaščitne snovi« (Požar, 2003, str. 46). 

Furlanova idr. (1997) predstavljajo delitev mineralov glede na potrebno količino v organizmu 

na makroelemente in mikroelemente. Makroelemente telo potrebuje v večjih količinah, 

mednje spadajo železo, kalcij, fosfor, kalij, žveplo, klor, natrij in magnezij. Mikroelementov, 

kot so jod, baker, mangan, fluor, nikelj, cink, krom in selen, pa potrebujemo zelo malo. Od 

vseh mineralnih snovi so posebej pomembne železo, kalcij, jod, fosfor in baker, saj jih v naši 

prehrani primanjkuje. Zadostne količine mineralnih snovi zagotovi raznolika in naravna 

hrana, saj vsa naravna živila vsebujejo mineralne snovi (Gliha in Kodele, 1990).  

Minerali tvorijo približno 4 % telesne teže odraslega človeka. Za zdrav razvoj okostja in zob 

je potrebna zadostna količina kalcija, pomanjkanje natrija oz. soli povzroči obolenje ledvic in 

močno znojenje, pomanjkanje železa pa slabokrvnost. Oslabelost telesa, izguba teka, živčna 

razdražljivost in oslabelost srčne mišice so posledica pomanjkanja fosforja, ob pomanjkanju 
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joda pa se pojavijo težave s ščitnico (povečanje ščitnice) in nastane golšavost (Mrzlikar, 

1997).  

Tabela 2: Viri rudninskih snovi v hrani 

(Mrzlikar, 1997, str. 14) 

RUDNINSKA SNOV                                                               VIR V ŽIVILU  

Natrij (Na)                                                       sol, morska hrana, mleko, zelenjava, meso 

Kalij (K)                                                          meso, žita, zelenjava, stročnice, sadje 

Kalcij (Ca)                                                      mleko, mlečni izdelki, listnata zelenjava 

Magnezij (Mg)                                                mleko, žito, stročnice, banane, listnata zelenjava 

Železo (Fe)                                                      jajčni rumenjak, suho sadje, jetra, stročnice, žito  

Fosfor (P)                                                        mleko, žito, meso, jajca, orehi, jetra, stročnice 

Jod (J)                                                              pitna voda, jodirana sol, ribe 

Fluor (F)                                                           ribe, meso, pitna voda 

 

2.2.6 Voda 

Oberbeil (2002) poudarja, da je voda naše najpomembnejše hranilo. Je v vsaki celici, v 

vsakem živilu in sodeluje pri vseh procesih v organizmu. V telesu jo je 48–70 %. Opravlja 

več življenjsko pomembnih nalog:  

- gradi telo, 

- topi hranilne in odpadne snovi, 

- je presnovno sredstvo, 

- uravnava telesno temperaturo (Hajdinjak in Hajdinjak, 1993, str. 47). 

Pokorn (1996) pravi, da je voda najnaravnejša, fiziološko in zdravstveno najprimernejša 

pijača za odžejanje. »Človek izgublja vodo iz telesa z znojem, sečem, v izdihanem zraku in 

manj z normalnim blatom. Izgubljeno vodo je treba nadomeščati s hrano in pijačo. Izmed živil 

vsebujeta največ vode sadje in zelenjava« (Mrzlikar, 1997, str. 15). Naše telo dobi vodo s 

pitjem tekočine, z uživanjem živil, saj vsa živila vsebujejo določen odstotek vode (sadje in 

zelenjava do 90 %, meso do 75 %, kruh do 50 %) ter pri metabolizmu hranilnih snovi v telesu 

(Kodele, Suwa-Stanojević in Gliha, 1997).  
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Vode mora biti v telesu vedno dovolj, saj lahko pomanjkanje vodi v izsušitev telesa, pojavijo 

se suha usta, slabost, pospešeno bitje srca, lahko pa nastopi tudi smrt, če v telesu manjka 15 % 

tekočine. Ravno tako so škodljive tudi prevelike količine vode, ki obremenijo želodec, ledvice 

in srce (Gliha in Kodele, 1990). 

 

2.3 PREHRANJEVALNE NAVADE 

»Pojem prehranjevalna navada ali prehranjevalni vzorec pomeni, kakšen je način 

prehranjevanja posameznika, neke skupine ali družbe kot celote. Prehranjevalne navade 

vključujejo izbor in količino živil ali hrane, ki jo uživamo, delež posameznih živil v prehrani, 

način priprave hrane in pogostost ter razporejenost uživanja posameznih obrokov hrane prek 

dneva. Na prehranjevalne navade posameznika, skupin in tudi naroda vplivajo socialne, 

ekonomske, etnične in kulturne danosti okolja v posamezni državi. Velik vpliv na 

prehranjevalne navade imajo izobraženost ljudi, dostopnost in cena hrane« (Maučec Zakotnik, 

Koch, Pavčič in Hrovatin, 2001, str. 2). 

Prehranjevalne navade so se skozi zgodovino spreminjale. Kot opisujeta Toš in Malnar 

(2002), so imeli socialno-ekonomsko šibkejši prebivalci vedno slabše prehranjevalne navade, 

njihova revščina je bila vzrok za podhranjenost (premalo hrane, hrana revna z beljakovinami 

in vitamini), danes pa je predvsem v razvitem svetu povsem drugačen problem − prekomerna 

telesna teža, za kar je kriva neustrezna sestava hrane (preveč maščob in sladkorja). 

Če prehranjevalne navade odstopajo od priporočil zdrave prehrane, jih opredeljujemo kot 

slabe. Prehranjevalne navade se izoblikujejo že v otroštvu, in če so le-te slabo zasnovane, jih 

je kasneje težko spremeniti. Pri tem ima ključno vlogo družina, kasneje pa predvsem vrstniki, 

ki imajo velik vpliv na posameznika, ter institucije, v katere je otrok oz. mladostnik vključen. 

Z leti se spreminja naš način življenja, zato temu prilagodimo tudi prehranjevalne navade, ki 

so lahko dobre ali slabe.   

Furlanova idr. (1997) poudarjajo, da govorimo o dobrih prehranjevalnih navadah takrat, ko 

vključimo v prehrano veliko sadja in zelenjave ter čim manj maščob in dodanih sladkorjev. 

Taka hrana, ki je energijsko redkejša, je hkrati z uravnoteženo prehrano tudi pomemben 

zaščitni dejavnik pred nastankom civilizacijskih bolezni (bolezni srca in ožilja, povišan krvni 

tlak, debelost, sladkorna bolezen). 
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Smernice dobrih prehranjevalnih navad: 

- uživanje hrane sede, 

- redna prehrana (trije glavni obroki in dva vmesna), 

- uživanje hrane v mirnem in sproščenem okolju, 

- dobro prežvečena hrana (počasno uživanje hrane), 

- pestra in raznolika hrana, ne preobilna, 

- uživanje manj mastne hrane (čim manj ocvrte hrane), 

- prehrana z dovolj sadja in zelenjave (vsakodnevno) (Furlan idr., 1997). 

Pokorn (1997) pravi, da slabe prehranjevalne navade povzročijo slabo počutje in zdravstveno 

stanje. Slabe prehranjevalne navade so dandanes posledica pomanjkanja zavesti o pomenu 

prehrane za dobro telesno in duševno zdravje, pretiranega oglaševanja »hitre« in »cestne« 

hrane ter napitkov (Coca-Cola, Fanta itn.), prehitrega tempa življenja, pomanjkanja 

odgovornosti staršev in drugih ljudi, ki načrtujejo prehrano prebivalcev, pomanjkanja interesa 

zdravstvenih in drugih delavcev, da bi več časa namenili vzgoji o zdravi prehrani, ter 

splošnega pomanjkanja znanja o pripravi zdrave hrane.  

Dandanes ne moremo govoriti o ustreznem prehranjevanju in prehranskih navadah 

prebivalstva, vzrokov za to pa je, kot navaja Peterneljeva (2000, str. 27), več: 

- materialna razslojenost, ki povzroča v nekaterih nižjih družbenih slojih prebivalstva 

doseganje materialnih dobrin na račun neustreznega prehranjevanja, 

- izločanje nekaterih živil iz jedilnikov zaradi prepričanja (npr. vegetarijanstvo) ali 

verskih razlogov, 

- motnje v prehranjevanju zaradi psihičnih vzrokov (bulimija, anoreksija), 

- neinformiranost, 

- hiter življenjski ritem. 

Več avtorjev je raziskovalo prehranjevalne navade Slovencev (Koch, 1997; Hlastan Ribič, 

Djomba, Zaletel-Kragelj, Maučec Zakotnik in Fras, 2010 ; Božič in Zupanič, 2009) in vsi so 

prišli do enakega zaključka, da so naše prehranjevalne navade nezdrave. Število dnevnih 

obrokov in ritem prehranjevanja nista ustrezna, energijska vrednost obrokov pa previsoka, saj 

zaužijemo preveč nasičenih maščob. Zdravo naj bi se prehranjevalo le 23 % odraslega 

prebivalstva. 
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Koch (1997) je z raziskavo »Prehranske navade odraslih Slovencev z vidika varovanja 

zdravja« dokazal, da pojemo premalo sadja in vlaknin, preveč nasičenih maščob in enostavnih 

ogljikovih hidratov (sladkorjev) ter popijemo preveč sladkih pijač. Prevladuje tudi neustrezno 

število dnevnih obrokov, saj več kot četrtina Slovencev neredno zajtrkuje, izpuščajo pa tudi 

druge dnevne obroke. Primerjava Kochove (1997) ter Božičeve in Zupaničeve (2009) 

raziskave kaže premik k bolj uravnoteženi prehrani, saj v primerjavi z letom 1997 pojemo več 

sadja in zelenjave, manj mastnega mesa, še vedno pa preveč posegamo po kalorični hrani. 

Problem je tudi v tem, da pojemo premalo rib, ki imajo visoko biološko vrednost. 

Furlanova in sod. (1997, str. 55, 56) pravijo, da »človekova biološka ura v okolju z mešano 

prehrano zagotovi zdravemu človeku povsem zdrav režim prehrane. Psihosocialni dejavniki in 

odziv človeka nanje (subjektivni vpliv) pa lahko zmotijo biološko prehransko uro in s tem 

škodujejo zdravju. Zato lahko trdimo, da je zdrava prehrana zdravega človeka povsem 

odvisna od družbenih dejavnikov, in upravičeno zatrjujemo, da je prehrana samo ena, to je 

družbena prehrana. Posledico nezdrave prehrane, na primer debelost, lahko povsem razložimo 

z vplivom socialnega okolja na zdravje človeka«. 

Kot je že bilo omenjeno, se prehranjevalne navade začnejo oblikovati zelo zgodaj in so lahko 

dobra popotnica za zdravo življenje. Jeriček, Gabrijelčič Blenkuš in sod. (2007) ugotavljajo, 

da ni dovolj, da otroke le učimo, kako naj zdravo živijo, ampak jim je potrebno zdravo 

življenje tudi omogočiti. Kasneje, z odraščanjem, pa je vsak posameznik odgovoren za 

ohranjanje zdravih prehranjevalnih navad in posredovanje le-teh svojim potomcem.  

 

 

2.4 DOWNOV SINDROM 

 

Downov sindrom (v nadaljevanju DS) je prvi opisal angleški zdravnik John Langdon Down 

leta 1866. Sindrom je v tem primeru skupina prepoznavnih značilnosti, za katere je značilen 

spremenjen razvoj. Sprva so ta sindrom imenovali mongoloidnost, zaradi telesne podobnosti z 

mongolsko raso. Okrog leta 1960 so ta izraz v znanstvenih krogih zamenjali z izrazom 

Downov sindrom (Smith in Wilson, 1973). »Leta 1970 so Američani predlagali izraz sindrom 

Down, v Evropi uporabljamo tudi izraz Downov sindrom« (Jekovec-Vrhovšek, 2008, str. 6). 
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Vzrok za pojav DS je odkril francoski genetik Jerome Lejeune leta 1959, in sicer je ugotovil, 

da gre za kromosomsko nepravilnost, pri kateri ima 21 par kromosomov v človeški celici tri 

kromosome namesto dveh − pojav tretjega kromosoma imenujemo tudi trisomija enaindvajset 

(Burns in Gunn, 1993). Odvečna količina genov na dodatnem 21. kromosomu spremeni 

normalno rast in razvoj ter psihofizične lastnosti. Za trisomijo 21. kromosoma je značilno, da 

je najpogostejša kromosomska nepravilnost (prav tam). 

 

V človekovi celici je 46 kromosomov, ki so urejeni v pare − 22 parov, ki jih imenujemo 

avtosomi, in dva spolna kromosoma, ki določata spol. Vsak od staršev prispeva 23 

kromosomov, in ko se spolni celici združita, nastane nova celica, ki ima prav tako 23 parov. 

Pri DS se zgodi, da se v eni od starševskih celic (jajčni ali semenski celici) znajdeta dva 

kromosoma 21, kar pomeni, da se en kromosomski par ni razdelil in ima zato otrokova celica 

47 kromosomov namesto 46 (Halder, 2009). Celica tako vsebuje tri enake kromosome, dva, ki 

se nista uspela ločiti, in tretjega, ki se je pridružil iz druge spolne celice (slika 3) 

(Cunningham, 1999). 

 

 

Slika 3: Kariotip moškega z Downovim sindromom (47, XY,+21) 

 (http://diversaoeciencias.blogspot.com/2013/09/sindrome-de-down.html, 14. 9. 2013) 

 

Cunningham (1999) pravi, da se DS pojavlja pri vseh rasah, v vseh družbenih in ekonomskih 

razredih in v vseh deželah. Prav tako pa ni nobene povezave med pojavom sindroma in slabo 

prehrano, geografskim položajem, podnebjem ali boleznijo. Dejstvo je, da je večje tveganje za 

rojstvo otroka z DS pri starejših materah. Cunningam (1999, str. 88) navaja, da je »tveganje 

mater, ki so stare 20 do 25 let približno 1:2000, pri starosti 35 let 1:800, nato pa strmo raste 

http://diversaoeciencias.blogspot.com/2013/09/sindrome-de-down.html
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vse do 1:45 ali več pri starosti 45 let«. V Sloveniji se je v letih 2002–2006 rodilo povprečno 

85 otrok z DS na 100 000 živorojenih otrok letno, to pomeni 15 otrok z DS na leto. Velika 

večina nosečnic v Sloveniji se, ko postavijo diagnozo za DS, odloči za umetno prekinitev 

nosečnosti. Odstotek umetno prekinjenih nosečnosti pri plodu z DS je zelo visok tudi v 

Ameriki – 90 % (Parens in Asch, 2000).  

 

Jekovec-Vrhovškova (2008) ugotavlja, da so otroci z DS tako kot vsi ostali otroci podobni 

svojim staršem, saj podedujejo njihov genetski zapis in včasih je postavitev diagnoze DS 

negotova, saj se lahko posamezni fizični znaki značilni za osebe z DS pokažejo tudi pri 

osebah brez DS. V takem primeru je potrebno narediti krvno preiskavo, ki potrdi postavljeno 

diagnozo. 

 

Novorojenčke in otroke z DS prepoznajo po tipičnih značilnostih, saj so bolj mlahavi, njihovi 

sklepi so bolj gibljivi, oči imajo poševno navzgor, glava je bolj okrogla in manjša, nos majhen 

in širok, zatilje pa je sploščeno. Tipični sta tudi očesna guba in guba, ki poteka preko cele 

dlani. Pogost pa je tudi večji razmik med palcem in kazalcem na nogi. Njihova ustna votlina 

je manjša, zato pogosto molijo jezik iz ust (Mills, 2013). Strahova (2009) pravi, da so pri 

otrocih z DS pogoste tudi okvare notranjih organov, najpogosteje srca, prebavil in ledvic.  

 

Za osebe z DS je bila pred osemdesetimi leti pričakovana življenjska doba okrog 9 let, z 

razvojem medicine in družbe nasploh se njihova življenjska doba približuje življenjski dobi 

splošne populacije, vendar jih v starosti pogosteje kot ostale starostnike spremljajo demenca 

in druge kronične bolezni (bolezni srca in ožilja, diabetes, debelost) (Merrick, 2000). 

 

2.4.1 Tipi Downovega sindroma 

Z Downovim sindromom so povezani trije različni kariotipi:  

- prosta trisomija 21,  

- mozaična trisomija 21, 

- translokacijska trisomija 21. 

 

Prosta trisomija 21 

»Kadar je v jajčecu, spermiju ali med prvo delitvijo prisoten dodatni kromosom 21, bo 

verjetno vsaka novo nastala celica trisomična (imela bo 47 kromosomov, od tega tri enake). 
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To imenujemo prosta trisomija 21« (Cunningham, 1999, str. 72). Ta oblika DS se pojavlja 

najpogosteje in je prisotna pri približno 95% oseb z DS (Rett, 1982). 

 

Mozaična trisomija 21 

O tem tipu DS govorimo takrat, ko ima človek v telesu normalne, pa tudi trisomične celice – 

samo del celic vsebuje tri kromosome št. 21 (47 kromosomov). Te celice se razvijejo na dva 

načina. Če se 21. kromosomski par med drugo ali kasnejšimi delitvami ne loči, ali pa če se 

dodatni kromosom v trisomičnem jajčecu izgubi med eno od celičnih delitev (Cunningham, 

1999). To je najredkejša oblika DS, prisotna pri 1–2 % oseb z DS. Osebe s to vrsto trisomije 

imajo manj očitne fizične značilnosti DS in boljše umske sposobnosti kot tisti s prosto 

trisomijo 21 (Smith in Wilson, 1973). 

 

Translokacijska trisomija 21 

Pri 2–5 % oseb z DS je vzrok za DS translokacija ali premestitev večjega dela kromosoma 21 

na drug kromosom. V tem primeru osebe nimajo treh kromosomov 21, del dodatnega dela 

kromosoma zamenja lokacijo in se najpogosteje prilepi na enega od kromosomov v skupini D 

(kromosomi 13, 14, 15), redkeje pa na kromosome v skupini G (kromosoma 21 ali 22). Ta 

kromosom, na katerega je prilepljen dodatni kromosom 21, je večji in ima dodatni genetski 

material, ki spremeni rast in razvoj ter povzroči značilnosti DS (Cunningham, 1999; Rett, 

1982). 

 

2.4.2 Telesne, osebnostne in kognitivne značilnosti oseb z Downovim sindromom 

Jekovec-Vrhovškova (2008) pravi, da preveč poudarjamo telesne značilnosti oseb z DS, 

zanemarimo pa dejstvo, da je vsak otrok, tudi otrok z DS, podoben svojim staršem. Večkrat se 

namreč zgodi, da so ob rojstvu otroka, pri katerem ni bila narejena diagnostika pred rojstvom, 

negotovi glede diagnoze in jo potrdijo šele po pregledu kromosomske slike.  

 

Z DS so povezane mnoge značilnosti in zdravstvene težave, vendar so le-te pri vsakem otroku 

izražene na drugačen način. Cunningham (1999, str. 91) navaja, da imajo »ljudje z Downovim 

sindromom veliko več "normalnih" kakor "nenormalnih" značilnosti«. Skupne značilnosti, ki 

zaznamujejo DS pa razvrščamo v tri večje kategorije: 
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1. Telesne značilnosti in vpliv le-teh na zdravje in razvoj 

 

Cunningham (1999) predstavlja glavne simptome, najpogostejše telesne značilnosti sindroma, 

ki se pojavljajo pri 60–80 % otrok z DS: 

- očesni reži ležita poševno navzgor in navzven, 

- Brushfieldove pege (bele pikice na robovih šarenice) pri približno 30–70 % otrok, 

- glava je manjša in bolj okrogla kot pri ostalih otrocih, zatilje je sploščeno, mečave 

(mehki deli na lobanji) pa so večje zaradi počasnejše rasti otroka, 

- obraz je videti plosk, ličnice so visoko, nos pa je zato po videzu majhen in širok, 

- majhna ušesa, zrastejo nižje, 

- majhna usta in tanke ustnice, 

- manjša ustna votlina kot pri ostalih otrocih, zato jim jezik pogosto moli iz ust, ki so 

zaradi ohlapnih mišic čeljusti in jezika pogosto odprta, 

- kratek vrat, na njem so gube odvečne kože, ki izginejo, ko otrok odraste, 

- roke in noge so kratke, prsti prav tako (še posebej mezinec), polovica otrok ima na 

notranji strani dlani le eno brazdo – brazda štirih prstov, 

- palci na rokah in nogah so bolj odmaknjeni od ostalih prstov, 

- hipotonija (oslabljen mišični tonus, ohlapne mišice) in hiperfleksibilnost (povečana 

gibljivost sklepov), 

- slabši refleksi,  

- šibkejši in manj pogost jok. 

 

Vse navedene telesne značilnosti so značilne za otroke in se v času odraščanja spremenijo. Z 

leti se mišična ohlapnost izboljša, očesna guba se zmanjša, glava poveča, mišični tonus 

čeljusti se izboljša. Nekatere značilnosti pa so trajne in prisotne tudi kasneje v življenju. 

  

Značilnost otrok z DS je tudi ta, da imajo običajno manjše zobe, ki zrastejo kasneje kot pri 

ostalih otrocih, pogoste so tudi težave z manjkajočimi zobmi in zobmi, ki so neobičajnih oblik 

(Smith in Wilson, 1973). Kot piše Cunningham (1999) ima več kot polovica otrok z DS 

težave s sluhom, prihaja do prevodne naglušnosti zaradi vnetja srednjega ušesa. Kar 80–90 % 

je takih, ki včasih ne slišijo na eno ali na obe ušesi, kar je še posebej izrazito takrat, ko so 

prehlajeni. Pogoste so težave z vidom, saj so očesne mišice ohlapne. Pri dojenčkih je glavna 

težava škiljenje, ki sčasoma ni več opazno. Kasnejepogost pojav predstavljata kratkovidnost 

in daljnovidnost.  
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Njihovi lasje so tanki, ravni in redki, pogosto zelo izpadajo. Prisotne so tudi kožne težave − 

suha koža, hrapava, razpokana, luskavica (Rett, 1982). Celotna struktura telesa je nekoliko 

drugačna kot pri ostalih osebah, nekaterim manjka dvanajsto rebro, medenica je manjša, 

pogosta so ploska stopala obrnjena navzven ali navznoter. 

 

Notranje telesne značilnosti, ki so značilne za osebe z DS, so okvare notranjih organov: 

- srce (prirojene srčne napake, največkrat je to luknja v srcu, ki jo operativno popravijo, 

zaradi težav s srcem sta rast in razvoj upočasnjena.), 

- prebavila (črevesne težave − zamašen del črevesja, pogostejše bruhanje), 

- ledvice (težave pri delovanju imunskega sistema). (Strah, 2009) 

 

Večina mlajših oseb z DS nima težav s krvnim obtokom, lahko pa se pojavijo tanjše in ožje 

arterije z manj kapilarami. Pri 1 % otrok z DS se lahko pojavi tudi levkemija (Cunningham, 

1999). Druga pogostejša obolenja in motnje so še: celiakija, krči, motnje spanja in moteno 

delovanje ščitnice (Murray in Ryan-Krause, 2010). 

Osebe z DS imajo lahko probleme  tudi z dihanjem, ker so dihalne poti za nosom in jezikom 

zožene ali delno zaprte zaradi velikih mandljev in žrelnice ali ohlapnega jezika. Njihovo 

dihanje je še posebej moteno ponoči, ko potrebujejo veliko zraka, ki ga ne morejo pridobiti, 

zaradi česar se prebujajo (Cunningham, 1999). Za osebe z DS velja, da je motorični, 

nevrološki in intelektualni razvoj upočasnjen, spolni pa ne. Nastop pubertete je podoben času 

ostalih adolescentov, kakor tudi razvoj primarnih in sekundarnih spolnih znakov. Dekleta z 

DS dobijo menstruacijo v starosti, ki je značilna za splošno populacijo (12,5 do 13 let), niso 

pa vse plodne (Roizen in Patterson, 2003). 

Značilen je tudi zaostanek v rasti in gibanju, saj so novorojenčki z DS po dolžini in teži pod 

povprečjem, kasneje v obdobju adolescence in odraslosti pa je velikokrat prisotna prekomerna 

telesna teža. Kaštrun v svojem članku Gibalni program za otroke z DS − Čebelica (2006, str. 

58) navaja nekatere vzroke, ki povzročijo počasnejši motorični razvoj pri nekaterih otrocih z 

DS: 

- povečana mišična ohlapnost – hipotonija, 

- slabše razvite motorične sposobnosti, še posebno ravnotežje, 

- nagnjenost k povečani telesni teži, 

- slabši sluh in vid, 

- šibkejši zdravstveni status.  
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Za osebe z DS so značilne tudi mišično-skeletne težave: ploska stopala, skolioza (ukrivljenost 

hrbtenice vstran), nestabilnost pogačice, izpah kolka. Za te težave je glaven vzrok hipotonija 

(znižan mišični tonus), zmanjšana mišična moč in ohlapnost ligamentov (Burns in Gunn, 

1993). Pri starejših osebah z DS se pojavljajo tudi druga kronična obolenja, kot so demenca, 

osteoporoza, težave s hrbtenico, epilepsija (Moran, 2013). 

 

2. Osebnostne in vedenjske značilnosti  

 

Cunningham (1999) pravi, da je nemogoče govoriti o prevladujočih vedenjskih značilnostih in 

vzorcih za to populacijo, nekatere pa so pogostejše. Hrastar (2002, str. 26) navaja, da »v 

družbi še vedno veljajo predsodki o tem, kakšno je vedenje in odzivanje otrok, mladostnikov 

in odraslih z motnjo v duševnem razvoju. Tako prevladuje mnenje, da je predvsem pogojeno s 

stopnjo prizadetosti in vzroki za nastanek motnje. Razširjeno je mnenje, da so osebe z 

Downovim sindromom izredno prijetne, igrive, nežne, dobrodušne, čustvene, ritmične in 

nagnjene k dobrovoljnosti, pa tudi zelo družabne, navdušene nad glasbo in petjem«. Vsekakor 

se lahko osebe z DS tudi hitro razburijo, vznemirijo, prestrašijo in razžalostijo kot vsi ostali 

(prav tam). Tem negativnim reakcijam so pogosto vzrok prevelika pričakovanja okolice do 

oseb z DS, strah pred neznano situacijo in osebami ter nerazumevanje njihovih želja in hotenj 

(Halder, 2008). 

 

Dojenčki z DS so na splošno bolj mirni, veliko spijo in so manj aktivni kot ostali in tudi manj 

jočejo. V obdobju malčka (do 5 let) je njihovo vedenje manj agresivno in ukazovalno, bolj so 

veseli in razigrani. Veliko vlogo pri oblikovanju temperamenta igra okolje, družina, saj bo 

otrok bistveno bolj sproščen in samozavesten, če bo čutil naklonjenost in ljubezen s strani 

okolja, ki ga obdaja (Cunningham, 1999).  

 

Več težav povezanih z vedenjem je prav na starost, saj je to obdobje, v katerem se dogajajo 

tako biološke kot socialne spremembe, na kar so osebe z DS še bolj občutljive (Halder, 2008). 

V starostnem obdobju je za osebe z DS značilno, da se pojavljajo tri vrste značilnih vedenj: 

- prijazni, družabni, aktivni, imajo smisel za humor, 

- dolgočasni, manj sposobni, ravnodušni, otožni, 

- agresivni, pretepaški (prav tam). 
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S starostjo se povečuje tveganje za pojav nekaterih duševnih motenj, kot so depresija, 

anksioznost, obsesivno kompulzivna motnja, hitra sprememba razpoloženja (Moran, 2013). 

Kot pravi Cunningam (1999, str. 149) pa je »dejstvo, da se vedenjske motnje pri starejših 

otrocih in odraslih z Downovim sindromom pojavljajo redkeje kakor pri drugih oblikah 

duševne prizadetosti. Zadnje ocene kažejo, da ima približno 8 do 15 % otrok in odraslih z 

Downovim sindromom tako hude vedenjske motnje ali motnje v osebnosti, da jih je treba 

zdraviti«. 

 

3. Intelektualne sposobnosti in socialne značilnosti 

 

Pri večini oseb z DS je prisotna tudi različna stopnja motnje v duševnem razvoju in po 

intelektualnih sposobnostih jih večina spada v skupino oseb z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, za katere je značilen inteligenčni kvocient (v nadaljevanju IQ) med 35 in 50. 

Nekateri imajo tudi težjo motnjo v duševnem razvoju (IQ je pod 35), nekaj jih ima lažjo (IQ 

med 50 in 75), so pa tudi izjeme v območju mejne inteligentnosti (0–1,9 % oseb z DS) 

(Jurišić, 2008; Cunningham, 1999). Pri otrocih z motnjo v razvoju potekata učenje in razvoj 

počasneje, pogosto se zgodi, da se nadaljujeta tudi v obdobju adolescence, kar pomeni, da se 

večino svojega življenja učijo novih spretnosti in znanj. Vajagičeva (2008, str. 15) poudarja, 

da je pri otrocih z motnjami v razvoju ključnega pomena program zgodnje obravnave in pravi, 

da »se vsi otroci lahko učijo. Otroci z motnjami v razvoju se morajo učiti enakih spretnosti in 

veščin, kot se učijo vsi otroci, spretnosti in veščin, ki jim pomagajo, da se igrajo, da 

sodelujejo z drugimi, da postanejo kar najbolj samostojni in da ostanejo del družbe, v kateri 

živijo. Otroci z motnjami v razvoju se učijo počasneje«. Tudi osebe z zmerno in težjo motnjo 

v duševnem razvoju se lahko naučijo brati, pisati in računati, vendar potrebujejo drugačen 

pristop in individualizirano obliko poučevanja.  

 

Testi za merjenje IQ povedo zelo malo o zmožnostih posameznika na različnih področjih − 

govor in jezikovne sposobnosti, pismenost, skrb zase in samostojnost. Njihove sposobnosti 

lažje primerjajo na podlagi napredka in hitro postane jasno, da ne zaostajajo na vseh področjih 

v enaki meri. Osebe z DS imajo večji primanjkljaj na področju kognitivnih in 

komunikacijskih spretnosti, spretnejši pa so na socialnem in vedenjskem področju. Veliko 

težav imajo z govorom, več z izražanjem kot z razumevanjem. Večina je samostojnih, sami 

skrbijo zase, sprejemajo pravila življenja in se navajajo na medsebojne odnose. Poudarek je 
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na učenju socialnih spretnosti, ki so ključnega pomena za nemoteno vključevanje v družbo 

(Vajagič, 2008; Rett, 1982; Kesič, 2010; Sigman in Ruskin, 1999). 

 

2.4.3 Prehranjevalne navade in pojav debelosti pri osebah z Downovim 

sindromom 

 

Prehrana otrok in odraslih z DS se ne razlikuje od prehrane oseb brez motenj (Vuković, 

Tomić Vrbić, Pucko in Marciuš, 2011). Kot poudarjata Smith in Wilson (1973) osebe z DS 

običajno obožujejo hrano in se ji težko uprejo, posledica slabih prehranjevalnih navad pa je 

težava s prekomerno telesno težo.  

 

Novorojenčki z DS se tako kot vsi ostali otroci najprej hranijo z materinim mlekom. Dojenje 

otrok z DS je pogosto težje in zahteva več vztrajnosti in potrpljenja, včasih pa je zaradi težjih 

zdravstvenih težav nemogoče (v takih primerih je priporočljivo, da mati izčrpa svoje mleko in 

otroka nahrani po steklenički). Zaradi zmanjšanega mišičnega tonusa ali težav s srcem otrok 

težko sesa, počasi požira in se davi. Nekateri novorojenčki z DS ob rojstvu nimajo dovolj 

moči za izvedbo kompleksnih koordinacij, ki so potrebne za sesanje, požiranje in dihanje 

hkrati. Kljub vsem težavam je dojenje pomembno za otrokov nadaljnji razvoj in ima številne 

pozitivne lastnosti: 

- Tesen telesni stik: Poveže mamo z otrokom in v otroku vzbudi občutek varnosti, 

topline. 

- Manj infekcij: Otroci z DS so bolj nagnjeni k infekcijam, materino mleko pa vsebuje 

protitelesa, ki pomagajo v boju proti infekcijam. 

- Manj zaprtja: Za otroke z DS je značilno, da imajo težave z zaprtjem, kar je posledica 

zmanjšanega mišičnega tonusa, ki poleni črevesje, materino mleko pa povzroči, da te 

težave izginejo oz. se izboljšajo. Posledično se omilijo tudi težave s krči.  

- Krepi mišice: Otroci z DS imajo nižji mišični tonus, dojenje pa spodbuja krepitev 

mišic jezika, ustnic in obraza. Vse to pozitivno vpliva na jezikovni razvoj, ki je pri 

otrocih z DS zakasnel.  

- Spodbuja razvoj možganov: Ker imajo otroci z DS tudi motnjo v duševnem razvoju je 

spodbujanje razvoja možganov zelo pomembno in pozitivno vpliva na kasnejši razvoj. 

(Mills, 2013; Breastfeeding a Baby with Down Syndrome, 2013). 
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Mills (2013) in Cunningham (1999) opisujeta novorojenčke z DS kot zelo mirne in tihe, kar 

pomeni da redko jočejo. To predstavlja problem tudi pri hranjenju, saj matere ne vedo, kdaj je 

njihov otrok lačen, ker te potrebe ne izrazi z jokom kot ostali novorojenčki. V takem primeru 

je potrebno nočno zbujanje in več obrokov preko dneva, saj je značilno, da otroci z DS ob 

rojstvu tehtajo manj kot drugi in težo pridobivajo počasneje. Poleg težav z dojenjem se 

kasneje pojavljajo tudi težave pri prehodu iz dojenja na hranjenje po steklenički ter pri 

prehodu z mehke na trdo hrano. Otroci z DS najraje uživajo mehko hrano, so pasivni jedci, 

kar je povezano s hipotonijo ustnih mišic. Problem predstavlja tudi žvečenje, saj ne znajo 

uporabljati jezika in ga enostavno potisnejo iz ust. Prav tako je velik problem požiranje hrane, 

kjer jim jezik zopet uhaja iz ust, namesto v zadnji del ustne votline. Veliko staršev zato dolgo 

časa vztraja pri mehki hrani brez trdih delcev, ki je otroci ne zavračajo in jo z veseljem 

pojedo, kar pa negativno vpliva na učenje žvečenja, požiranja in navajanje na kasnejše 

obdobje, ko bo mehko hrano nadomestila trda (Cunningham, 1999). 

Kot je že bilo omenjeno, večina oseb z DS uživa v hrani in ne razmišljajo kaj in koliko 

pojedo. Včasih so za neuravnoteženo prehrano krivi starši, saj otrokom preveč popuščajo in 

ustrežejo njihovim željam po kalorični in preveč sladki hrani, s čimer se želijo izogniti prepiru 

oz. zavračanju ponujene hrane (prav tam).  

Prehranjevalne navade otrok z DS se oblikujejo že v otroštvu. Za zagotovitev zdrave prehrane 

mora otrok zaužiti čim več sadja in zelenjave, prav tako pa tudi pusto meso, žitne izdelke ter 

mleko in mlečne izdelke. Otroci z DS pri tem še posebej potrebujejo vzgled staršev, zato je 

pomembno, da imajo oblikovan dober vzorec prehranjevanja, ki ga prenašajo na otroka 

(Healthy Eating Tips for Children with Down Syndrome, 2006).  

 

Prehranjevalne navade oseb z DS so torej identične navadam drugih ljudi. To pomeni, da so 

nezdrave, saj pojedo preveč kalorične hrane, sladkorja, premalo pa sadja in zelenjave. Za 

zdravo prehranjevanje so priporočljive maščobe, ki vsebujejo omega 3 maščobne kisline 

(kokosovo, oljčno olje), zaradi pomanjkanja vitamina C čim več citrusov, v boju proti 

vnetjem pa jim pomagajo naravni antibiotiki - česen, čebula, timijan (Silvestri Banks, 2012). 

Thiel (2003) je raziskoval vpliv prehrane na počutje in funkcioniranje oseb z DS in prišel je 

do zaključka, da lahko z metodo T. N. I. − Target Nutritional Intervention (ciljna prehranska 

intervencija), če se začne dovolj zgodaj, vplivajo na njihov telesni, duševni in kognitivni 

razvoj. Pri omenjeni metodi, ki se največ uporablja v Ameriki, pri nas pa ne v tako 

razširjenem obsegu, gre za uživanje vitaminskih in prehranskih dopolnil, saj naj bi po 

raziskavi, ki jo je opisal Thiel, osebam z DS primanjkovalo nekaterih vitaminov (A, E, C, D) 
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in mineralov (cink, selen, magnezij, kalcij), kar je posledica težav s prebavo (slabša absorpcija 

hranilnih snovi, tudi vitaminov) (prav tam). Vitamini A, C, E ter cink in selen pripomorejo k 

zmanjšanju pojava okužb ter k uravnoteženemu živčnemu sistemu. Vsi odmerki vitaminov, 

mineralov in aminokislin morajo biti blizu ali nekoliko višje od priporočenega dnevnega 

vnosa, vendar še vedno v mejah varnega (Gelb, 2001). Beannachar (2004) v svojem članku 

opisuje metodo T. N. I. in navaja številne pozitivne učinke omenjene metode za osebe z DS: 

- zmanjša se število okužb, saj se normalizira število belih krvničk, 

- izboljša se imunski sistem, 

- možnost izboljšanja govora, grobe in fine motorike, kognicije (spomin, pozornost, 

pomnjenje, sklepanje), 

- spodbuja rast, izboljša mišični tonus, težave s kožo in obrazne poteze. 

 

Kljub vsem vitaminskim dodatkom je najbolje, če osebe z DS uživajo hrano naravnega izvora, 

ki je bogata z antioksidanti (suhe slive, borovnice, jagode, robide, rozine, grozdje, korenje, 

česen, brokoli), vendar privrženci metode T. N. I. menijo, da je samo s hrano težko pridobiti 

tisto, kar lahko z omenjeno metodo (prav tam).  

Poleg drugih motenj je pri osebah z DS pogostejša celiakija, bolezen tankega črevesja, ki se 

razvije zaradi preobčutljivosti na gluten. Bolniki imajo zato prebavne motnje, pojavi se 

pomanjkanje vitaminov in pade odpornost organizma. Da se izognejo vsem težavam 

povezanim s to boleznijo, morajo iz prehrane izločiti vsa živila, ki vsebujejo gluten (moka, 

zdrob, kruh, drobtine, testenine, ...) (Murray in Ryan-Krause, 2010). 

 

Osebe z DS so nagnjene k debelosti, saj so, kot pravi Cunningham (1999), že otroci  po 

videzu bolj močni in okrogli, vendar zaradi težav s hranjenjem tehtajo manj od povprečja, pri 

starejših in odraslih pa debelost ni redkost. Vzrok za debelost ni popolnoma znan, morda na to 

vplivajo dodatni geni, družinske značilnosti, težave s presnovo ali dejavniki okolja. 

Halderjeva (2008) kot glavne vzroke za debelost navaja povečan vnos kalorij in premalo 

gibanja, poleg tega pa tudi spremenjeno toleranco za ogljikove hidrate in motnje v delovanju 

ščitnice. Tudi tuji avtorji (Murray in Ryan-Krause, 2010; Rubin, Rimmer, Chicoine, Braddock 

in McGuire, 1997), ki so raziskovali pojav debelosti pri osebah z DS, so kot glavne vzroke za 

ta pojav navedli: 

- hipotiroidizem: Motnja v delovanju ščitnice, pri kateri ščitnica ne proizvaja dovolj 

tiroidnega hormona. Če se hipotiroidizem ne zdravi v otroštvu, se lahko pojavijo 

razvojne motnje, motnje v rasti ter povečana telesna teža zaradi upočasnjene presnove.  
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- težave s presnovo: Njihova presnova je upočasnjena, v mirovanju porabijo manj 

kalorij kot vrstniki, kar poveča tveganje za pojav debelosti. 

- visoka raven leptina v krvi: Leptin je hormon, ki ima pomembno vlogo pri 

uravnavanju apetita. Višja raven leptina privede do nenadzorovanega vnosa hrane, kar 

povzroči debelost. 

- težave z žvečenjem: Otroci z DS imajo težave pri hranjenju in žvečenju surovega sadja 

in zelenjave ter vlaknastih živil, zato pogosteje posegajo po mehki hrani, ki vsebuje 

visoke vrednosti ogljikovih hidratov, sladkorja in maščob. 

- premalo fizične aktivnosti: Redko so vključeni v športne dejavnosti, kar povečuje 

debelost in negativne posledice za zdravje. 

- neuravnotežena prehrana: Potrebujejo uravnoteženo prehrano z več vitamini in 

minerali, zmanjšanje porcij in omejitev kalorične hrane (prav tam). 

 

Rubin, Rimmer, Chicoine, Braddock in McGuire (1997) opisujejo obširno raziskavo v ZDA, s 

katero so ugotovili, da je 45 % moških in 56 % žensk z DS pretežkih, kar je nekoliko višji 

odstotek kot pri ostali populaciji. Ta odstotek bi bilo mogoče zmanjšati z razumnim 

prehranjevanjem in veliko gibanja. Kot pravijo Videmškova, Starmanova, Kapljuk in Štihec 

(2007) sta športna dejavnost in ustrezna prehrana ključnega pomena za vzpostavljanje in 

ohranjanje človekovega zdravja. Debelost je torej kronična bolezen, ki postaja v razvitem 

svetu velik zdravstveni in družbenoekonomski problem. 

Halderjeva (2008, str. 21) navaja, da »je prekomerna telesna teža pomemben dejavnik 

tveganja za mnoge kronične bolezni, kot so na primer težave s srcem in krvnim obtokom, 

sladkorna bolezen, krvni pritisk ali povišana vrednost holesterola. Tudi ortopedske težave so 

povezane z debelostjo. K posledicam pa sodijo tudi zmanjšana socialna sprejemljivost in 

pomanjkljiva samozavest, vse do depresivnosti«.  

 

 

2.5 INDEKS TELESNE MASE 

 

Najpogosteje se stanje prekomerne telesne teže oz. debelosti meri z indeksom telesne mase (v 

nadaljevanju ITM). ITM je razmerje med telesno težo izraženo v kilogramih in zmnožkom 

telesne višine izražene v metrih na kvadrat (Kovač Blaž in Stanič-Stefan, 1997).  
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IZRAČUN ITM: 

ITM = telesna teža (kg) / telesna višina
2 

(m
2
) 

 

ITM je uporaben za razvrščanje oseb v skupine s prekomerno telesno težo in debelostjo, 

pomanjkljivost pa je ta, da ne more natančno določiti količine telesnega maščevja. To 

predstavlja problem pri osebah, ki imajo dobro razvito skeletno mišičje in imajo posledično 

nizek odstotek telesnega maščevja, so pa napačno razvrščeni − v kategorijo prekomerno 

težkih oseb. Neupoštevanje telesne sestave je torej glavna pomanjkljivost ITM, zato je včasih 

neprimerna metoda za razvrščanje posameznikov (Vidmar, 2008).  

 

Za otroke je izračun ITM enak kot za odrasle, rezultat pa se primerja s tipičnimi rezultati 

otrok iste starosti in spola. IOTF − mednarodna organizacija, ki se ukvarja s problematiko 

prekomerne telesne teže in debelosti, je sprejela merila za ugotavljanje prekomerne telesne 

teže in debelosti otrok in mladine, ki temeljijo na mejnih vrednostih ITM (tabela 3) (Bučar 

Pajek, Strel, Kovač in Jurak, 2004). 

 

Tabela 3: Mednarodna merila ITM za ugotavljanje čezmerne telesne teže in zamaščenosti glede na spol in so 

izpeljana glede na pričakovano vrednost ITM 25 in 30 pri starosti 18 let 

( Bučar Pajek, Strel in Kovač, 2004) 

STAROST 

(v letih) 

PREKOMERNA TEŽA 

 

DEBELOST 

fantje dekleta fantje dekleta 

6 17,6 17,3 19,8 19,7 

7 17,9 17,8 20,6 20,5 

8 18,4 18,3 21,6 21,6 

9 19,1 19,1 22,8 22,8 

10 19,8 19,9 24,0 24,1 

11 20,6 20,7 25,1 25,4 

12 21,2 21,7 26,0 26,7 

13 21,9 22,6 26,8 27,8 

14 22,6 23,3 27,6 28,6 

15 23,3 23,9 28,3 29,1 

16 23,9 24,4 28,9 29,4 
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17 24,5 24,7 29,4 29,7 

18 in starejši 25 25 30 30 

 

Z raziskavo o naraščanju telesne teže pri otrocih in mladostnikih, ki so jo leta 2003 izvedli 

Bučar Pajekova, Strel in Kovačeva, so dokazali, da ITM pri obeh spolih v primerjavi z leti 

1970, 1983 in 1993 narašča, kar predstavlja veliko tveganje za bolezni v kasnejšem 

življenjskem obdobju (Bučar Pajek, Strel in Kovač, 2004). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj raziskave diplomskega dela je raziskati prehranjevalne navade in pojav prekomerne 

telesne teže z izračunom indeksa telesne mase (v nadaljevanju ITM) oseb z Downovim 

sindromom (v nadaljevanju DS) v Sloveniji.  

 

Glede na predmet in problem raziskave smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Koliko oseb z DS ima čezmerno telesno težo (prekomerna teža, debelost)? 

2. Koliko obrokov dnevno zaužijejo osebe z DS? 

3. Katerega od petih obrokov dnevno osebe z DS najpogosteje izpustijo iz svojega 

jedilnika takrat, ko so doma? 

4. Po kateri vrsti hrane osebe z DS najpogosteje posegajo? 

5. Kako pogosto posegajo po hitro pripravljeni hrani (fast food), in katero od teh 

najpogosteje uživajo? 

6. Katero vrsto mesa starši otrok z DS najpogosteje pripravijo za svoje otroke? 

7. Katero pijačo pijejo osebe z DS? 

8. Kakšno je stališče staršev glede telesne teže njihovega otroka z DS? 

9. Kakšno je mnenje staršev otrok z DS o prehranjevalnih navadah v njihovi družini? 

10. Kakšno je mnenje staršev otrok z DS o tem, da njihov otrok zaužije preveč nezdravih 

prigrizkov? 

 

3.2 HIPOTEZE 

 

Na podlagi zastavljenih ciljev smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1: Več kot 35 % oseb z DS ima čezmerno telesno težo (prekomerna teža, debelost). 

H2: Osebe z DS zaužijejo štiri obroke dnevno. 

H3: Osebe z DS doma najpogosteje izpustijo popoldansko malico. 

H4: Osebe z DS najpogosteje uživajo kruh, redkeje pa sadje in zelenjavo.  
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H5: Osebe z DS občasno (nekajkrat mesečno) zaužijejo hitro pripravljeno hrano, najpogosteje 

je to pica. 

H6: Starši otrok z DS za svoje otroke največkrat pripravijo perutninsko meso.  

H7: Osebe z DS raje pijejo sok in sladke pijače kot pa vodo. 

H8: Več kot polovica staršev otrok z DS meni, da ima njihov otrok prekomerno telesno težo.  

H9: Večina staršev otrok z DS se deloma strinja s trditvijo, da v njihovi družini prevladuje 

zdrav način prehranjevanja.  

H10: Starši se strinjajo s trditvijo, da njihov otrok z DS zaužije preveč nezdravih prigrizkov, 

kot so čips, smoki, čokolada, piškoti.  

 

3.3 METODE DELA 

3.3.1 Vzorec oseb 

Vzorec sestavlja 21 otrok z Downovim sindromom, starih med 6 in 25 let: 

6 let (2 otroka), 7 let (1 otrok), 8 let (4 otroci), 10 let (1 otrok), 12 let (1 otrok), 14 let (1 

otrok), 15 let (1 otrok), 16 let (2 otroka), 17 let (1 otrok), 18 let (1 otrok), 19 let (1 otrok), 20 

let (2 otroka), 21 let (1 otrok), 22 let (1 otrok), 25 let (1 otrok). Nihče od otrok z Downovim 

sindromom vključenih v raziskavo ni star 9, 11, 13, 23 ali 24 let.  

Na anketo so odgovarjali starši otrok z DS, katerih kontakt sem pridobila s pomočjo Sekcije 

za Downov sindrom, ki deluje na območju celotne Slovenije. Zainteresirani starši so me 

kontaktirali in poslala sem jim povezavo do spletne ankete, ki je bila aktivna več kot mesec 

dni (junij in polovica julija 2013). Omejitev starosti otrok z DS je bila potrebna zaradi 

izračuna ITM.  

Glede na spol je bilo 11 otrok z DS vključenih v raziskavo moškega spola, 10 pa ženskega.  
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Graf 1: Vzorec oseb z DS vključenih v raziskavo 

 

3.3.2 Instrumentarij 

Za raziskovalno delo smo oblikovali vprašalnik, ki je sestavljen iz šestnajstih vprašanj. Od 

tega je deset vprašanj zaprtega tipa, štirje odprtega tipa, dve vprašanji pa sta kombinacija obeh 

tipov. Za ustrezne vprašalnike sem štela vse tiste, ki so izpolnjeni v skladu z navodili ter tiste, 

katerih otroci anketirancev ustrezajo zahtevani starostni omejitvi (6 let in več). 

3.3.3 Postopki zbiranja podatkov 

Najprej sem se s Sekcijo za Downov sindrom dogovorila za sodelovanje oz. pomoč pri 

izvedbi raziskave. Moj elektronski naslov so posredovali vsem članom sekcije, nato pa so me 

starši, ki so bili pripravljeni sodelovati pri raziskavi, kontaktirali in posredovala sem jim 

povezavo do spletne ankete.Vse prejete vprašalnike sem zbrala in uredila ter preverila njihovo 

ustreznost.  

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov sem uporabila statistične metode za majhne vzorce, saj moj vzorec 

obsega zgolj 21 anketnih vprašalnikov.Uporabila sem deskriptivno ali opisno metodo zbiranja 

in analize podatkov. Podatki so obdelani s programoma Microsoft Exel in Microsoft Word. 

Poleg opisne analize sem uporabila tabele in grafe za prikaz podatkov, določala sem 

frekvence (f) in strukturne odstotke (f %).  
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3.3.5 Rezultati in interpretacija 

Rezultati in njihova interpretacija so predstavljeni v skladu z raziskovalnimi vprašanji, ki smo 

jih zastavili v okviru diplomskega dela.  

 

1. Prekomerna telesna teža oseb z Downovim sindromom 

Za ugotavljanje prekomerne telesne teže oz. debelosti smo uporabili izračun indeksa telesne 

mase (ITM). Za določitev ITM smo potrebovali več podatkov o osebah z DS: spol, starost, 

telesna višina in telesna teža. Te podatke smo zbrali s pomočjo zaprtih in treh odprtih 

vprašanj. Za izračun ITM smo uporabili osnovno formulo: ITM= telesna teža (kg)/telesna 

višina
2 

(m
2
) 

Zbrane izračune ITM smo primerjali z mednarodnimi merili ITM za ugotavljanje čezmerne 

telesne teže in zamaščenosti glede na spol, ki so primerna za otroke in mladostnike do 18. leta 

starosti, pa tudi za odrasle (po 18. letu) (tabela 3). Naš cilj je bil, da ugotovimo, koliko otrok 

anketiranih oseb ima prekomerno telesno težo oz. je debelih. 

Tabela 4: Odstotek (f %) prekomerno težkih in debelih oseb z Downovim sindromom 

Spol Starost 

(leta) 

ITM Prekomerna 

teža/debelost 

Prekomerna 

teža (f %) 

Debelost 

(f %) 

 

 

 

 

 

Moški 

6 17,6 prekomerna teža  

 

 

 

 

45,5  

 

 

 

 

 

9,1  

6 14,6 / 

8 15,2 / 

8 17,5 / 

8 19,1 prekomerna teža 

10 16 / 

14 24,2 prekomerna teža 

17 37,3 debelost 

19 19,7 / 

21 26,6 prekomerna teža 

25 26 prekomerna teža 

 

 

7 15,4 /  

 

 

 8 18,3 prekomerna teža 
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Ženski 

12 21,7 prekomerna teža  

 

 

40  

 

 

 

10  

15 19 / 

16 22,5 / 

16 29,3 prekomerna teža 

18 31,2 debelost 

20 22 / 

20 28,4 prekomerna teža 

22 20,4 / 

 

V tabeli je prikazan ITM glede na spol. Vidimo lahko, da ima prekomerno telesno težo 5 oseb 

moškega spola (45,5 %) in 4 osebe ženskega spola (40 %). Izmed vseh oseb, ki so bile 

vključene v raziskavo, je prekomerno težkih torej 9 oseb (42,9 %). Poleg prekomerne telesne 

teže je prisotna tudi debelost pri 1 moškem (9,1 %) in eni ženski (10 %). Ker se tako 

prekomerna teža kot debelost štejeta v kategorijo povečane telesne teže, lahko ugotovimo, da 

je kar 11 od 21 anketiranih oseb pretežkih, kar predstavlja 52,4 %. Glede na spol je 6 oseb 

moškega (54,5 %) in 5 oseb ženskega spola (45,5 %) pretežkih (prekomerna telesna teža oz. 

debelost).  

Rubin, Rimmer, Chicoine, Braddock in McGuire (1997) so izvedli raziskavo v ZDA, s katero 

so ugotovili, da je 45 % moških in 56 % žensk z DS pretežkih. V otroštvu in mladostnem 

obdobju je ta odstotek nekoliko nižji, v odrasli dobi pa se število oseb z DS, ki imajo 

prekomerno telesno težo oz. so debeli, povečuje. Ta odstotek bi lahko zmanjšali z razumnim 

prehranjevanjem in veliko gibanja. Ker to postane velik problem v odrasli dobi in s seboj 

prinaša številne negativne posledice (težave s srcem in krvnim obtokom, sladkorna bolezen, 

povišan krvni pritisk in vrednost holesterola, zmanjšana socialna sprejemljivost in 

samozavest), bi morali, kot navaja Halderjeva (2008, str. 21), »z odraslimi osebami z DS 

razpravljati o naslednjih temah: uravnavanje telesne teže, prehranske navade, poznavanje 

zdrave prehrane, načrtovanje obrokov, zdrav način kuhanja«. Ključnega pomena je, da 

spoznajo povezavo med zdravjem in dobro telesno kondicijo (prav tam). 

 

Na podlagi dobljenih podatkov hipotezo 1 potrdimo. 
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2. Dnevno prehranjevanje oseb z Downovim sindromom 

 

Dnevno prehranjevanje oseb z DS vključuje več kategorij: 

- število dnevnih obrokov (graf 2), 

- pogostost uživanja posameznih dnevnih obrokov doma (graf 3), 

- pogostost uživanja posameznih živil (tabela 5), 

- hitra prehrana (tabela 6), 

- pogostost uživanja različnih vrst mesa (graf 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 prikazuje število obrokov, ki jih dnevno zaužijejo osebe z DS ob koncu tedna oz. med 

počitnicami (takrat, ko so doma). Iz grafa 2 lahko vidimo, da nihče ne zaužije le enega ali 

dveh obrokov dnevno. Največji odstotek otrok anketiranih oseb zaužije štiri obroke na dan 

(52,4 %), 7 oseb (33,3 %) pa pet ali več obrokov dnevno. Nekaj posameznikov (3 osebe ali 

14,3 %) je navedlo, da imajo njihovi otroci le tri dnevne obroke takrat, ko so doma.  

Kot poudarjajo Vukovićeva, Tomićeva, Puckova in Marciuševa (2011) se prehrana otrok in 

odraslih z DS ne razlikuje od prehrane oseb brez motenj. Redni dnevni obroki so: zajtrk, 

kosilo in večerja ter vmesni malici, dodatnih vmesnih prigrizkov pa se je potrebno izogibati 

(Bilban, 1998). Pokorn (1997) je v svoji raziskavi o prehranskih navadah Slovencev ugotovil, 

da ima le 15,2 % populacije vključene v raziskavo dva dnevna obroka hrane, 31,7 % 

Graf 2: Frekvenca dnevnih obrokov oseb z DS 
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anketirancev pa štiri ali več obrokov. V mlajši raziskavi Gabrijelčič Blenkuševe (2009) pa so 

podatki nekoliko drugačni, saj je bilo ugotovljeno, da dva obroka ali manj na dan užije 36,6 % 

anketiranih oseb, tri obroke 36,5 %, najmanj anketiranih (27 %) pa zaužije štiri ali več 

obrokov dnevno, kar nakazuje na nezdrave navade glede uživanja obrokov. V naši raziskavi je 

glede na predhodne ugotovitve visok odstotek oseb, ki uživajo štiri, pet ali več obrokov 

dnevno. Vzrok za visok odstotek bi lahko pripisali boljši osveščenosti staršev glede zdravega 

načina življenja, pa tudi vzgojno-izobraževalnim institucijam, ki otroke že zgodaj navajajo na 

pravilno razporejenost dnevnih obrokov in pomen uživanja le-teh.  

Na podlagi dobljenih podatkov hipotezo 2 potrdimo.  

 

 

Graf 3: Pogostost dnevnih obrokov oseb z DS doma 

 

Graf 3 prikazuje pogostost uživanja dnevnih obrokov oseb z DS takrat, ko so doma. Vidimo 

lahko, da vsi otroci anketiranih staršev redno zajtrkujejo in jedo kosilo (21 oseb oz. 100 %). 

Tudi večerja, ki velja za tretji glavni obrok je prisotna v večini primerov, saj jo redno uživa 18 

oseb z DS (85,7 %), občasno pa le 3 osebe (14,3 %). Nekoliko bolj poredko pa osebe z DS, ki 

so bile vključene v raziskavo uživajo dopoldansko in popoldansko malico, ki sta prav tako 

pomembna dnevna obroka za ohranjanje ustreznega ritma prehranjevanja. Najmanj oseb 

redno uživa dopoldansko malico (9 oz. 42,8 %), občasno jo uživa 6 oseb (28,6 %), 6 oseb 

(28,6 %) pa je takih, ki doma nikoli ne jedo dopoldanske malice. Pri uživanju popoldanske 

malice so rezultati pokazali nekoliko višji odstotek tistih, ki jo redno uživajo (12 oseb oz. 57,1 
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%), v primerjavi z dopoldansko malico. Občasno popoldansko malico zaužije 6 oseb (28,6 

%), skoraj nikoli dve osebi (9,5 %), nikoli pa ne uživa popoldanske malice le 1 oseba (4,8 %). 

 

Število dnevnih obrokov hrane pomembno vpliva na naše zdravje. Najpomembnejši obrok je 

zajtrk, ki preskrbi telo z energijo in hranilnimi snovmi, ki pozitivno vplivajo na delovno 

storilnost posameznika (CINDI, 2004). Kocijančičeva (1985) pravi, da je med ljudmi, ki 

uživajo manj kot tri obroke na dan več debelosti, sladkorne bolezni, bolezni prebavil in srčno-

žilnih bolezni. Tisti ljudje, ki v dopoldanskem času zaužijejo dva obroka (zajtrk in 

dopoldanska malica), naj bi imeli manj nevrotičnih obolenj (prav tam).  

Z raziskavo o prehrambenih navadah Slovencev, ki jo je podrobneje predstavila Gabrijelčič 

Blenkuševa (2009), je bilo ugotovljeno, da ženske zajtrkujejo vsak dan in pogosteje kot moški 

ter da se je povečalo uživanje zajtrka v primerjavi s preteklimi leti. Glavni dnevni obrok je 

kosilo, katerega večina redno uživa, večerjo pa 65 % anketiranih oseb. Ugotovili so, da 

dopoldansko malico uživa le 20 %, popoldansko malico pa 22,1 % anketiranih oseb. Rezultati 

raziskave so pokazali, da je še vedno prisotno neredno uživanje obrokov, čemur bo v 

prihodnosti potrebno nameniti več pozornosti (prav tam).  

V naši raziskavi smo prišli do zaključka, da otroci anketiranih oseb doma najpogosteje 

uživajo kosilo, najredkeje pa dopoldansko malico. 

 

Na podlagi dobljenih podatkov hipotezo 3 zavrnemo. 
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Tabela 5: Pogostost uživanja posameznih živil oseb z DS 

     pogostost 

         uživanja 

 

 

     živilo 

nikoli 

 

 

1–krat na 

teden 

 

2–4 krat na 

teden 

5–6 krat na 

teden 

 

vsak dan 

 

 

 

f           f  % 

 

 

 

f             f  % 

 

 

 

f              f  % 

 

 

 

f                f  % 

 

 

 

f           f  % 

 

SADJE 

 

/ 
 

/ 
 

2 

 

9,5 
 

5 
 

23,8 
 

6 
 

28,6 
 

8 
 

38,1 

 

ZELENJAVA 

  

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

5 
 

23,8 
 

3 
 

14,3 
 

13 
 

61,9 

 

MESO 

 

/ 

 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

8 
 

38,1 
 

9 
 

42,9 

 

4 
 

19 

 

RIBE 

 

1 
 

4,8 
 

17 
 

81 
 

3 
 

14,3 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 

 

MLEKO IN 

MLEČNI 

IZDELKI 

 

 

1 

 

 

4,8 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

3 

 

 

14,3 

 

 

4 

 

 

19 

 

 

13 

 

 

61,9 

 

KRUH 

 

 

1 
 

4,8 
 

/ 
 

/ 
 

1 
 

4,8 
 

3 
 

14,3 
 

16 
 

76,1 

 

SLADKARIJE 

 

 

1 
 

4,8 
 

3 
 

14,3 
 

15 
 

71,4 
 

/ 
 

/ 
 

2 
 

9,5 

 

Tabela 5 prikazuje, kako pogosto osebe z DS vključene v raziskavo uživajo posamezna živila. 

Rezultati kažejo, da najpogosteje uživajo kruh, kar 76,1 % oseb (16 oseb) ga uživa vsak dan. 

Ta podatek nas ni presenetil, saj kruh velja za osnovno živilo, ki se skoraj vsak dan znajde na 

našem jedilniku. Tudi mleko in mlečne izdelke vsak dan uživa 13 oseb (61,9 %), enak 

odstotek oseb vsakodnevno posega po zelenjavi. Sadje se prav tako pogosto znajde na 

njihovem jedilniku, saj ga vsak dan uživa 8 oseb (38,1 %), 5–6 krat tedensko pa 6 oseb (28,6 

%). Ribe, ki so bogat vir joda, fosforja in vitaminov (Bilban, 1998), večina anketiranih – 17 

oseb (81 %) – uživa enkrat tedensko. Tudi sladkarije se pogosto znajdejo na njihovem 

jedilniku, kar 15 oseb (71,4 %) po njih posega 2–4 krat tedensko, dve osebi (9,5 %) jih 

uživata vsak dan.  

Podatki o prehranskih navadah Slovencev iz leta 2009 (Koch in Kostanjevec, 2009) kažejo, da 

polovica anketiranih redno uživa bel kruh, le 10 % jih je vsak dan uživalo sadje in zelenjavo, 

meso pa polovica anketiranih dva–trikrat na teden. Če omenjeno raziskavo primerjamo z 
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našo, lahko ugotovimo, da je pri osebah z DS višji odstotek tistih, ki vsakodnevno uživajo 

sadje in zelenjavo, meso pa uživajo pogosteje kot ostali Slovenci. Tudi Furlanova idr. (1997) 

poudarjajo, da na splošno pojemo preveč nekakovostnih maščob (v svinjskem mesu in mleku) 

in premalo varovalnih snovi (sadje, zelenjava, žita in ribe).  

V našo raziskavo so vključeni večinoma mlajši starši, za katere je, kot pravita Emeršičeva in 

Kochova (2008, str. 56), značilno, »da na motnjo gledajo drugače in primanjkljaje 

kompenzirajo na drugačne, bolj »zdrave« načine«. Po njuni raziskavi sta prišli do zaključkov, 

da se mlajši starši bolj zavedajo zdravega načina prehranjevanja in otrokove primanjkljaje ne 

nadomeščajo s hrano (nezdravo), kot to večkrat počno starejši starši.  

Hipotezo 4 lahko delno potrdimo, saj osebe z DS najpogosteje uživajo kruh (76,1 %), tako 

kot predvideva prvi del četrte hipoteze; in delno zavrnemo, saj najredkeje uživajo ribe, sadje 

in zelenjavo pa kar pogosto (sadje 66,7 %, zelenjavo 76,2 %, 5–6 krat tedensko oz. vsak dan).  

Tabela 6: Pogostost uživanja hitro pripravljene hrane (fast food) oseb z DS 

          pogostost          

          uživanja 

 

     živilo 

 

pogosto 

 

občasno redko nikoli 

 

 

  f                 f % 

 

 

  f                 f % 

 

 

   f              f % 

 

 

   f              f % 

PIZZA 

 

 

/ 
 

/ 
 

7 
 

33,3 
 

8 
 

38,1 
 

6 
 

28,6 

BUREK 

 

 

/ 
 

/ 
 

2 
 

9,5 
 

5 
 

23,8 
 

14 
 

66,7 

OCVRT 

KROMPIRČEK 

 

/ 
 

/ 
 

2 
 

9,5 
 

14 
 

66,7 
 

5 
 

23,8 

HAMBURGER 

 

 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

8 
 

38,1 
 

13 
 

61,9 

HOT DOG 

 

 

/ 
 

/ 
 

2 
 

9,5 
 

12 
 

57,2 
 

7 
 

33,3 

SKUPAJ 

 

 

/ 
 

/ 
 

13 
 

12,4 
 

47 
 

44,8 
 

45 
 

42,8 

 

S tabelo 6 smo želeli ugotoviti, kako pogosto se osebe z DS prehranjujejo s hitro pripravljeno 

hrano (fast food), ki je zaradi hitrega tempa življenja v porastu. Spodbudno je, da nihče od 

otrok anketiranih oseb tovrstne hrane ne uživa pogosto. Nizek je tudi odstotek tistih, ki hitro 

hrano uživajo le občasno (12,4 %). Tisti, ki jo občasno uživajo, najpogosteje posegajo po 

pizzi (7 oseb oz. 33,3 %). Največji odstotek (44,8 %) predstavljajo osebe, ki redko zaužijejo 

katero vrsto od hitro pripravljene hrane, če pa že, je to najpogosteje ocvrt krompirček (14 oseb 
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oz. 66,7 %). Veliko oseb (42,8 %) je tudi takih, ki nikoli ne uživajo hitre hrane, kar je zelo 

pozitiven in presenetljiv podatek glede na današnji način prehranjevanja.  

Kot navaja Gabrijelčič Blenkuševa (2000, str. 6), je »hitra hrana vsaka vrsta hrane, ki je hitro 

pripravljena in jo na hitro pojemo kjerkoli in ob katerem koli času. Postopki priprave hitre 

prehrane so nezdravi, obenem je hranilno redka in energijsko gosta«.  

Kostanjevec (2013) je proučeval prehranjevalne navade otrok, med drugim je vključil tudi 

raziskavo o pogostosti uživanja hitre hrane. Rezultati kažejo, da otroci brez DS prav tako le 

občasno oz. redko uživajo hitro hrano, najpogosteje sta to ocvrt krompirček ali pizza. 

Najredkeje posegajo po hamburgerju (81,9 % otrok ga še nikoli ni zaužilo). Verjetno bi bili 

rezultati drugačni, če bi bile v našo raziskavo vključene starejše osebe z DS, ki imajo starejše 

starše, saj so mlajši starši bolj osveščeni o pomenu zdrave prehrane in pogosteje omejujejo 

hrano svojim otrokom (Emeršič in Koch, 2008). 

Na podlagi dobljenih podatkov hipotezo 5 delno zavrnemo, saj osebe z DS redko (44,8 %) 

oz. nikoli (42,8 %) ne uživajo hitro pripravljene hrane in le majhen odstotek občasno (12,4 

%), kar je v nasprotju s tistim, kar predvideva prvi del hipoteze; in delno potrdimo, saj osebe, 

ki občasno uživajo hitro hrano, najpogosteje posegajo po pizzi (33,3 %).  

 

 

Graf 4: Pogostost uživanja različnih vrst mesa 

 

Graf 4 prikazuje, katero vrsto mesa starši najpogosteje pripravijo za osebe z DS. Rezultati 

kažejo, da je to perutnina (32,7 %), saj je najpogosteje uporabljeno meso v njihovi družini oz. 

za njihovega otroka z DS. Takoj za perutnino je govedina (25,5 %), pogosto pa se na jedilniku 
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znajdejo tudi ribe, saj jih je 20 % anketiranih staršev izbralo za eno od največkrate 

pripravljenih vrst mesa. Včasih je bila na jedilniku večinoma svinjina, danes pa za tovrstno 

meso velja, da vsebuje precejšen delež maščob in holesterola (Kocijančič, 1985), zato jo 

nadomeščamo z drugo vrsto mesa. Tudi podatki naše raziskave kažejo manjšo porabo 

svinjine, saj jo pripravlja le 18,2 % vseh anketiranih staršev. Samo dva starša otrok z DS (3,6 

%) sta navedla, da pogosto pripravijo teletino, nihče od anketiranih pa ne pripravlja katere 

koli druge vrste mesa (konjsko, ovčje, kozje, kunčje).  

 

Kochova in Kostanjevec (2009) sta raziskovala pogostost uživanja mesa pri Slovencih in 

prišla do zaključka, da se na jedilniku najpogosteje pojavlja govedina – 46,8 % jo uživa enkrat 

tedensko, nato pa perutnina (44,1 % – enkrat tedensko). Tudi svinjina velja za meso, ki je 

pogosto prisotno na našem jedilniku, kar 31,4 % anketiranih tovrstno meso uživa enkrat 

tedensko. V primerjavi s Kochovo raziskavo leta 1997 in omenjeno raziskavo iz leta 2009 

(prav tam) se je zmanjšalo uživanje rib, še vedno pa jih 47 % anketiranih uživa 1–3 krat 

mesečno. Če potegnemo vzporednico med našo ter Kochovo in Kostanjevčevo raziskavo, 

lahko sklenemo, da sta v obeh raziskavah v ospredju perutnina in govedina kot glavni vrsti 

mesa. Pogosto tako eni kot drugi uživajo ribe, nekaj razlik je pri pripravi svinjskega mesa, ki 

v naši raziskavi ni tako pogosto kot pri ostalih Slovencih.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo 6 potrdimo.  
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3. Hidracija oseb z Downovim sindromom 

 

 

Graf 5: Pogostost uživanja različnih pijač oseb z DS 

 

Graf 5 prikazuje, katere pijače najpogosteje uživajo osebe z DS vključene v raziskavo. 

Podatki kažejo, da največkrat pijejo vodo, kar 71,4 % oz. 15 otrok anketiranih oseb. Veliko 

oseb z DS posega tudi po čaju – sladkan čaj (38,1 % ali 8 oseb). Sok pogosto pije 7 oseb z 

DS, kar predstavlja 33,3 %. Občasno največ oseb pije sok (11 oseb oz. 52,4 %). 15 oseb oz. 

71,4 %, nikoli ne pije mineralne vode, 13 oseb oz. 61,9 % nikoli ne uživa gaziranih pijač. 

Zanimiv je podatek, da v večih primerih osebe pogosto pijejo čaj, vendar je ta le redko 

nesladkan. Glede na dobljene podatke lahko ugotovimo, da prevladujejo razmeroma zdrave 

oz. dobre pitne navade, saj je voda najnaravnejša, fiziološko in zdravstveno najprimernejša 

pijača za odžejanje, kot pravi Pokorn (1996). Še vedno je previsok odstotek tistih, ki pijejo 

sladkan čaj, saj enostavni ogljikovi hidrati (sladkorji) povzročajo debelost in druge s tem 

povezane težave (visok krvni tlak, sladkor, maščobe v krvi, bolezni srca in ožilja) (Furlan idr., 

1997).  

Kochova in Kostanjevec (2009), ki sta raziskovala pitne navade Slovencev, sta ugotovila, da 

največ oseb najpogosteje pije vodo (52,1 % anketiranih tri ali večkrat dnevno), kar je 

primerljivo z našimi ugotovitvami. 29 % oseb v njuni raziskavi pogosto pije čaj, 10,7 % 

anketiranih pa enkrat na dan uživa sok oz. sadni sirup. Presenetljiv je podatek o uživanju 

gaziranih pijač, saj jih kar 53,2 % oseb nikoli ne uživa. Tudi v naši raziskavi je uživanje 

gaziranih pijač zelo redko. Avtorja sta s to raziskavo ugotovila, da se je v zadnjih letih 
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povečalo pitje navadne vode in čaja, zmanjšalo pa uživanje gaziranih pijač in sadnih sokov, 

kar kaže premik k bolj zdravemu in kakovostnemu vnosu živil v telo.  

Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo 7 zavrnemo.  

 

4. Stališče staršev o telesni teži njihovega otroka z Downovim sindromom 

 

Graf 6: Mnenje staršev o telesni teži njihovega otroka z DS 

 

Graf 6 prikazuje, kakšno je mnenje staršev otrok z DS vključenih v raziskavo glede telesne 

teže njihovega otroka. Vidimo lahko, da se večina staršev strinja s trditvijo, da ima njihov 

otrok previsoko telesno težo (12 oseb, kar predstavlja 57,1 %). Če ta rezultat primerjamo z 

dobljenim rezultatom pri hipotezi 1, kjer smo ugotavljali delež prekomerno težkih oz. debelih 

oseb z DS in ugotovili, da je le-teh v naši raziskavi 52,4 %, lahko vidimo, da več staršev 

meni, da je telesna teža njihovega otroka z DS previsoka, kot pa je v resnici odstotek 

prekomerno težkih. 8 anketiranih oseb (38,1 %) je mnenja, da ima njihov otrok ravno pravo 

telesno težo, ena oseba (4,8 %) pa je mnenja, da ima njen otrok prenizko telesno težo.  
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Tabela 7: Primerjava mnenj staršev otrok z DS in izračunom njihovega ITM 

        Mnenje staršev 

in ITM 

 

Frekvenca 

 

 

 

UJEMANJE 

 

 

NEUJEMANJE 

 

 

SKUPAJ 

Absol. frekvenca (f) 14 7 21 

Relat. frekvenca  

(f %) 

66,7 33,3 100 

 

Dobljene podatke glede mnenja staršev smo primerjali z rezultatom pri izračunu ITM (tabela 

7) in ugotovili, da ima 14 staršev otrok z DS (66,7 %) pravilno mnenje glede teže otroka, saj 

je izračun ITM pokazal enak rezultat, kot so ga sami pripisali njihovemu otroku, 7 staršev 

(33,3 %) pa ima napačno predstavo o telesni teži otroka – bodisi so mnenja, da je le-ta ravno 

prava oz. previsoka, pa po izračunu ITM temu ni tako. Mogoče je, da otrok z DS izgleda težji, 

debelejši, ima pa le dobro razvito mišičje in ne visok odstotek telesnega maščevja, kar je 

ključna pomankljivost ITM, saj pri izračunu ni mogoče določiti natančne količine telesnega 

maščevja in so zato osebe lahko napačno kategorizirane kot pretežke (Vidmar, 2008). 

 

Stališča staršev oseb z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju glede prehranjevanja 

njihovih otrok sta podrobneje analizirali Emeršičeva in Kochova (2008). Vzorec raziskave je 

prestavljala skupina staršev odraslih oseb z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. 

Glede prehranjenosti oseb njihovih otrok je zelo majhen odstotek takih, ki so svoje otroke 

opisali kot suhe v otroštvu (26,7 %), mladostništvu (8,3 %) in tudi v odraslosti (10 %). Prav 

tako je nizek odstotek staršev (3,3 %), ki menijo, da so bili njihovi otroci v otroštvu 

prekomerno težki, ta odstotek se poveča v odrasli dobi, kjer njihovo čezmerno hranjenost 

ocenjuje 33,3 % staršev. Osebe z motnjami v duševnem razvoju (v to kategorijo spadajo tudi 

osebe z DS) največ teže torej pridobijo v odraslem obdobju, saj se, kot je navedla večina 

staršev v omenjeni raziskavi, premalo gibajo in uživajo preveč maščob in sladkih živil.  

 

Hipotezo 8 potrdimo. 
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5. Mnenje staršev otrok z DS o prehranjevalnih navadah v družini 

 

Tabela 8: Strinjanje s trditvijo o prehranjevanju v družini oseb z DS 

   Strinjanje s  

             

trditvijo 

 

 

 

 

 

Trditev 

1 

nikakor 

se ne 

strinjam 

 

 

 

 

f       f % 

2 

se ne 

strinjam 

 

 

 

 

 

f         f % 

3 

deloma se 

strinjam 

 

 

 

 

 

f           f % 

4 

se strinjam 

 

 

 

 

 

 

f            f % 

5 

popolnoma 

se strinjam 

 

 

 

 

 

f            f % 

 

 

 

SKUPAJ 

 

 

 

 

f        f % 

Naša družina se 

zdravo 

prehranjuje. 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

9 

 

42,9 

 

10 

 

47,6 

 

2 

 

9,5 

 

21 

 

100 

 

 

Graf 7: Frekvenca strinjanja staršev otrok z DS o zdravih prehranjevalnih navadah v njihovi družini 

 

Tabela 8 in graf graf 7 prikazujeta, da nihče od anketiranih staršev otrok z DS ni mnenja, da 

se njihova družina ne bi zdravo prehranjevala. Deloma se s trditvijo o zdravem družinskem 

prehranjevanju strinja 9 anketiranih oseb (42,9 %), največ anketiranih (10 oseb oz. 47,6 %) se 

strinja z navedeno trditvijo – naša družina se zdravo prehranjuje. Popolnoma se z navedeno 

trditvijo strinja 9,5 % oz. 2 anketirani osebi. Po dobljenih podatkih vidimo, da so starši dobro 

osveščeni glede zdravega prehranjevanja in se tudi doma zdravo prehranjujejo. Po drugi strani 

pa si to lahko razlagamo kot subjektivnost ocenjevanja, saj vsak posameznik lahko svojo 

prehrano vidi kot zdravo, čeprav morda temu ni tako.  
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Zajec, Videmšek, Štihec in Šimunič (2011) so proučevali mnenja staršev o njihovem 

življenjskem slogu in življenjskem slogu njihovih otrok. Rezultati so pokazali, da imajo otroci 

boljše prehranjevalne navade kot njihovi starši. Starši včasih težko zagotovijo zdravo 

prehrano z vsemi potrebnimi hranilnimi snovmi v ustreznem razmerju. S tovrstno raziskavo 

so dokazali tudi povezavo med gibanjem in zdravo prehrano, saj so starši, ki so bolj športno 

aktivni, bolj naklonjeni do zdravega prehranjevanja, kot starši, ki so manj športno dejavni.  

 

35 % staršev otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki so bili vključeni v Emeršičevo in 

Kochovo raziskavo (2008) trdi, da je njihov otrok prikrajšan za veliko stvari, vendar mu kljub 

temu pri hrani postavljajo omejitve glede količine in vrste hrane. Enak odstotek anketiranih se 

ne strinja z navedeno trditvijo, da se počutijo slabo, če otroku omejujejo hrano. Očitno se 

starši otrok z motnjami v duševnem razvoju, kamor spadajo tudi osebe z DS, zavedajo 

posledic nezdravega prehranjevanja in skušajo vzorec dobrih prehranjevalnih navad prenesti 

na svoje otroke. 

 

Največ anketiranih staršev v naši raziskavi se strinja s trditvijo, da se njihova družina zdravo 

prehranjuje, zato hipotezo 9 zavrnemo.  

 

 

6. Osebe z DS in uživanje nezdravih prigrizkov 

 

Želeli smo izvedeti, kakšno je mnenje staršev otrok z DS glede prehrane njihovega otroka. V 

tem primeru nas je zanimalo, kaj menijo o trditvi, da njihov otrok poje preveč nezdravih 

prigrizkov, kot so npr. čips, smoki, piškoti, čokolada ipd. Anketirani so lahko določili svoje 

strinjanje na podlagi 5-stopenjske lestvice odgovorov. Tabela 9 in graf 8 spodaj prikazujeta 

dobljene rezultate.  
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Tabela 9: Strinjanje s trditvijo o prehranjevanju z nezdravimi prigrizki 

       Strinjanje s  

            trditvijo 

 

 

 

 

 

Trditev 

1 

nikakor 

se ne 

strinjam 

 

 

 

 

 

f        f % 

2 

se ne 

strinjam 

 

 

 

 

 

 

f          f % 

3 

deloma 

se 

strinjam 

 

 

 

 

 

f        f % 

4 

se 

strinjam 

 

 

 

 

 

 

f          f % 

5 

popolnoma 

se strinjam 

 

 

 

 

 

 

f             f % 

 

 

SKUPAJ 

 

 

 

 

 

 

f        f % 

Moj otrok poje 

preveč nezdravih 

prigrizkov (čips, 

smoki, piškoti, 

čokolada) 

 

 

 

5 

 

 

 

23,8 

 

 

 

12 

 

 

 

57,2 

 

 

 

2 

 

 

 

9,5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

9,5 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

21 

 

 

 

100 

 

 

Graf 8: Frekvenca strinjanja staršev oseb z DS glede uživanja nezdravih prigrizkov 

 

Podatki kažejo, da se največ staršev otrok z DS (12 oseb oz. 57,2 %) ne strinja s trditvijo, da 

njihov otrok poje preveč nezdravih prigrizkov (čips, smoki, piškoti, čokolada). 5 anketiranih 

staršev, kar predstavlja 23,8 %, pa se nikakor ne strinja z navedeno trditvijo. 9,5 % oz. 2 

anketirani osebi se deloma strinjata s trditvijo, enak je tudi odstotek oseb, ki se strinja s tem, 

da njihov otrok zaužije preveč nezdravih prigrizkov. Nihče od anketiranih staršev pa se ne 

strinja popolnoma glede uživanja prigrizkov, ki so opredeljeni kot nezdravi, preveč kalorični.  
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Raziskava »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju« (HBSC, 2010) je na 

slovenskem vzorcu mladostnikov pokazala, da se uživanje sladkarij in nezdravih prigrizkov s 

starostjo povečuje. Prepogosto uživanje tovrstnih živil vpliva na povečan energijski vnos in 

slabšo prehransko vrednost zaužite hrane, kar povečuje tveganje za razvoj debelosti, 

sladkorne bolezni, prepogosto uživanje sladkarij pa povezujejo tudi s slabšo zmožnostjo 

sledenja in zmanjšano pozornostjo pri otrocih ter povečano hiperaktivnostjo.  

Ministrstvo za zdravje je v Nacionalnem akcijskem načrtu za zmanjševanje uživanja soli v 

prehrani Slovencev za obdobje 2010–2020 (2010) objavilo vrednost soli v slanih prigrizkih, 

ki so zelo visoke – 3,3 g/100 g prigrizka. Sol v prekomernih količinah negativno vpliva na 

naše zdravje, saj povzroči povišan krvni tlak in druga srčno-žilna obolenja, poleg tega pa 

povečan vnos soli vpliva na povečanje maščobnih zalog v različnih delih telesa (prav tam).  

 

Glede na omenjene podatke lahko ugotovimo, da se pri Slovencih povečuje uživanje 

nezdravih slanih in sladkih prigrizkov, po podatkih naše raziskave pa je, glede na mnenje 

staršev otrok z DS, uživanja tovrtnih živil manj. Razloge za razlike lahko pripišemo bodisi 

subjektivnosti ocenjevanja staršev glede prehrane njihovih otrok bodisi večji osveščenosti 

staršev glede zdravega načina prehranjevanja, saj svojim otrokom kupujejo manj nezdravih 

živil.  

 

Na podlagi dobljenih podatkov hipotezo 10 zavrnemo. 
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3.4 SKLEPI 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšne so prehranjevalne navade oseb z Downovim 

sindromom (DS) v času, ko so v domačem okolju (med tednom, konec tedna, prazniki in 

počitnice), in koliko oseb z DS ima prekomerno telesno težo, oz. je debelih. Zanimalo nas je 

število dnevno zaužitih obrokov, najpogostejša vrsta hrane in pijače, po kateri posegajo, 

pogostost uživanja hitre hrane, poleg tega pa tudi mnenje staršev glede prehrane in teže 

njihovega otroka z DS.  

Vsa raziskovalna vprašanja empiričnega dela so bila dosežena. 

 

1. Z izračunom indeksa telesne mase (ITM) sem ugotovila, da je več kot polovica 

oseb z DS pretežkih (prekomerna telesna teža oz. debelost).  

Po podatkih glede telesne teže in višine otrok anketiranih staršev sem po formuli za izračun 

ITM izračunala, koliko oseb z DS je razvrščenih v skupino s prekomerno telesno težo oz. 

debelostjo. Dobljene izračune sem primerjala z mednarodnimi merili ITM za ugotavljanje 

čezmerne telesne teže in zamaščenosti glede na spol, ki so izpeljana glede na pričakovano 

vrednost ITM 25 in 30 pri starosti 18 let. Ugotovila sem, da je 11 od 21 oseb z DS vključenih 

v raziskavo pretežkih, kar predstavlja 52,4 %. Od tega ima prekomerno telesno težo 9 oseb 

(42,9 %), v kategorijo debelih pa sodita 2 osebi z DS (9,5 %). Od 11 oseb, ki imajo čezmerno 

telesno težo, je 6 oseb moškega spola (54,5 %), 5 pa ženskega (45,5 %).  

Hipoteza 1 pravi, da ima 35 % oseb z DS čezmerno telesno težo, kar pomeni, da so 

prekomerno težki oz. debeli. Hipotezo na podlagi dobljenih podatkov ovržemo, saj je odstotek 

oseb z DS vključenih v raziskavo, ki imajo prekomerno telesno težo oz. so debeli, višji, saj 

znaša kar 52,4 %.  

 

2. Ugotovila sem, da osebe z DS najpogosteje zaužijejo 4 obroke dnevno.  

Na področju števila dnevnih obrokov sem ugotovila, da največji odstotek oseb z DS (52,4 %) 

takrat, ko so doma, zaužije štiri obroke. 7 oseb, kar predstavlja 33,3 %, zaužije pet ali več 

obrokov na dan, le 3 osebe z DS pa dnevno užijejo 3 obroke. Spodbuden in hkrati pričakovan 

je podatek, da nihče od otrok anketiranih staršev ne zaužije le dveh ali en obrok hrane na dan. 
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Hipoteza 2 pravi, da osebe z DS zaužijejo štiri obroke dnevno. Omenjeno hipotezo lahko na 

podlagi dobljenih podatkov potrdimo, saj največji odstotek oseb z DS vključenih v raziskavo 

dnevno zaužije omenjeno število obrokov hrane.  

 

3. Na področju izpuščanja katerega izmed petih glavnih dnevnih obrokov sem 

ugotovila, da osebe z DS najpogosteje iz svojega dnevnega jedilnika izpustijo 

dopoldansko malico. 

Starši otrok z DS so navedli, da njihovi otroci najpogosteje in najbolj redno uživajo tri glavne 

obroke – zajtrk, kosilo in večerjo. Vseh 21 oseb z DS (100 %) redno zajtrkuje in uživa kosilo. 

Tudi večerja je pri 18 osebah (85,7 %) redno eden izmed dnevnih obrokov hrane. Bolj 

poredko pa osebe z DS uživajo druga dva vmesna obroka hrane – dopoldansko in 

popoldansko malico. Najmanj oseb z DS redno uživa dopoldansko malico (9 oseb oz. 42,8 

%), 6 oseb (28,6 %) pa v domačem okolju sploh nikoli ne uživa dopoldanske malice. 

Dopoldanska malica je torej obrok, ki ga osebe z DS najpogosteje izpustijo iz svojega 

dnevnega jedilnika. Pri popoldanski malici je odstotek tistih, ki jo redno uživajo, 57,1 %, to je 

12 oseb, občasno jo uživa 6 oseb (28,6 %), skoraj nikoli 2 osebi (9,5 %), nikoli pa nima 

popoldanske malice le 1 oseba z DS (4,8 %). Na podlagi dobljenih podatkov lahko 

ugotovimo, da najpogosteje in največ oseb z DS redno uživa kosilo, najredkeje izmed 

osnovnih petih obrokov pa se na njihovem jedilniku znajde dopoldanska malica.  

Hipoteza 3 pravi, da osebe z DS doma najpogosteje izpustijo popoldansko malico. To 

hipotezo lahko na podlagi dobljenih podatkov zavrnemo, saj je najpogostejši obrok, ki ga 

osebe z DS izpustijo, dopoldanska malica.  

 

4. Na področju pogostosti uživanja posameznih živil sem ugotovila, da osebe z DS 

najpogosteje uživajo kruh, najredkeje pa ribe. 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da osebe z DS izmed navedenih živil najpogosteje uživajo kruh, 

16 oseb, kar predstavlja 76,1 %, ga redno uživa vsak dan. Pogosta živila, ki jih vsakodnevno 

uživajo, so tudi mleko in mlečni izdelki ter zelenjava – 13 oseb (61,9 %). Kljub temu da je za 

zdravo prehranjevanje pomembno vsakodnevno uživanje zelenjave in sadja, se slednje le pri 

38,1 % oz. 8 osebah vsakodnevno znajde na njihovem jedilniku, 6 oseb (28,6 %) pa sadje 
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uživa 5–6 krat tedensko. Najredkeje osebe z DS uživajo ribe, enkrat tedensko jih uživa 17 

oseb, kar predstavlja 81 %. Največji odstotek oseb z DS (42,9 %) pogosto uživa meso , 

natančneje 5–6 krat tedensko. Presenetil me je podatek o pogostosti uživanja sladkarij, saj jih 

15 oseb (71,4 %) uživa 2–4 krat tedensko, 2 osebi (9,5 %) pa kar vsak dan.  

Hipoteza 4 pravi, da osebe z DS najpogosteje uživajo kruh, redkeje pa sadje in zelenjavo. 

Glede na dobljene podatke lahko hipotezo delno potrdimo, saj največji odsotek oseb z DS 

najpogosteje uživa kruh (76,1 % ga uživa vsak dan); in delno zavrnemo, saj se sadje in 

zelenjava pogosto znajdeta na njihovem jedilniku (61,9 % vsakodnevno uživa zelenjavo, 38,1 

% pa sadje). Živilo, ki ga osebe z DS redkeje uživajo, so ribe.  

 

5. Ugotovila sem, da osebe z DS nikoli oz. le redko uživajo hitro pripravljeno hrano 

(fast food). Pri tistih osebah, ki jo občasno uživajo, je to najpogosteje pizza.  

Na področju uživanja hitre hrane (fast food) sem ugotovila, da pri osebah z DS ni tako 

priljubljena kot pri ostali populaciji. Spodbuden je podatek, da nihče izmed otrok anketiranih 

staršev hitre hrane ne uživa pogosto. Tudi odstotek tistih, ki tovrstno prehrano občasno 

uživajo, je nizek – 12,4 %. Največ oseb z DS hitro hrano uživa redko (44,8 %) oz. nikoli (42,8 

%). Glede na to, da prehrane, ki je uvrščena v kategorijo manj kakovostnih živil nihče od 

otrok anketiranih staršev ne uživa pogosto, sem analizirala odgovore v kategoriji občasnega 

uživanja. Ugotovila sem, da največji odsotek oseb z DS (33,3 %), ki občasno uživajo hitro 

hrano, posega po pizzi.  

Iz pridobljenih podatkov lahko hipotezo 5, ki pravi, da osebe z DS občasno (nekajkrat 

mesečno) zaužijejo hitro pripravljeno hrano, najpogosteje je to pizza, delno zavrnemo, saj 

največji odstotek oseb (44,8 %) le redko poseže po hitri hrani; in delno potrdimo, saj je po 

pogostosti glede vrste hitre hrane na prvem mestu pizza, ki jo občasno uživa 33,3 % oseb.  

 

6. Glede pogostosti uživanja mesa v družini oseb z DS sem ugotovila, da se na 

njihovem jedilniku najpogosteje znajde perutnina. 

Starši otrok z DS so navedli, da najpogosteje pripravljajo perutninsko meso (32,7 % oseb). 

25,5 % jih pogosto pripravlja govedino, 20 % pa pogosto uživa ribe. Manjši odstotek staršev 

(18,2 %) svojim otrokom z DS pripravlja tudi svinjsko meso, ki je z vidika varovanja zdravja 
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manj priporočljivo. Najmanjši odstotek (3,6 %) staršev pri izbiri vrste mesa za svoje otroke 

izbere teletino. Pod kategorijo drugo, kjer bi starši lahko navedli vrste mesa, ki jih poleg že 

navedenih še pripravljajo doma (npr. kunčje, ovčje, kozje) ni bilo nobenega odgovora.  

Hipotezo 6, ki pravi, da starši otrok z DS za svoje otroke največkrat pripravijo perutninsko 

meso, lahko potrdimo. 

 

7. Ugotovila sem, da osebe z DS najpogosteje pijejo vodo, najredkeje pa mineralno 

vodo in gazirane pijače.  

Na področju hidracije oseb z DS sem ugotovila, da se tudi osebe z DS čedalje bolj zavedajo 

prednosti uživanja vode, saj jo najpogosteje pije kar 15 oseb, kar predstavlja 71,4 %. Poleg 

vode je priljubljena pijača čaj, vendar sladkan – pogosto ga uživa 8 oseb z DS (38,1 %), 

medtem ko nesladkanega uživa manj oseb (7 oseb z DS oz. 33,3 % ga nikoli ne pije). Sok je 

pijača, ki jo 52,4 % oseb uživa občasno, manjši pa je odstotek tistih, ki ga pijejo pogosto (33,3 

%). Po pogostosti najmanj uživana pijača pri osebah z DS je mineralna voda, saj je 15 oseb 

oz. 71,4 % nikoli ne pije. Spodbuden in presenetljiv je tudi podatek, da 13 oseb oz. 61,9 % 

nikoli ne uživa gaziranih pijač, ki so pri ostali populaciji vedno bolj priljubljene.  

Če strnemo dobljene podatke, lahko ugotovimo, da je najpogosteje uživana pijača oseb z DS 

voda, najredkeje pa posegajo po gaziranih pijačah.  

Hipotezo 7, ki pravi, da osebe z DS raje pijejo sok in sladke pijače, kot pa vodo, lahko na 

podlagi dobljenih podatkov zavrnemo. 

 

8. Na podlagi mnenja staršev o telesni teži njihovega otroka z DS sem ugotovila, da 

jih večina meni, da ima njihov otrok prekomerno telesno težo. 

Starši otrok z DS so se v večini strinjali, da je telesna teža njihovega otroka previsoka (12 

staršev, kar predstavlja 57,1 %). 8 anketiranih staršev (38,1 %) je svojega otroka opredelilo 

kot ravno prav težkega, le eden od staršev (4,8 %) pa meni, da ima njegov otrok z DS 

prenizko telesno težo. Po primerjavi dobljenih podatkov glede mnenja staršev in izračunu 

ITM za posameznega otroka z DS sem ugotovila, da ima 14 anketiranih staršev (66,7 %) 
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pravilno mnenje o telesni teži svojega otroka, 7 staršev (33,3 %) pa je napačnega mnenja 

glede na izračun ITM.  

Hipoteza 8 pravi, da več kot polovica staršev otrok z DS meni, da ima njihov otrok 

prekomerno telesno težo. Na podlagi dobljenih podatkov lahko hipotezo 8 potrdimo. 

 

9. Ugotovila sem, da se večina staršev otrok z DS strinja s trditvijo, da se njihova 

družina zdravo prehranjuje.  

Starši otrok z DS so izražali svoja mnenja glede njihovega prehranjevanja v družini. Nihče od 

anketiranih staršev se ne strinja z navedeno trditvijo – naša družina se zdravo prehranjuje. O 

zdravem prehranjevanju v družini otrok z DS se deloma strinja 9 staršev (42,9 %), popolnoma 

pa le 2 starša (9,5 %). Največji odstotek staršev (47,6 %) je takih, ki se strinjajo s trditvijo, da 

se njihova družina zdravo prehranjuje.  

Ker se največ staršev otrok z DS (47,6 %) strinja s trditvijo, da se njihova družina zdravo 

prehranjuje, lahko hipotezo 9, ki pravi, da se večina staršev otrok z DS deloma strinja s 

trditvijo, zavrnemo.  

 

10. Glede strinjanja z navedeno trditvijo (moj otrok poje preveč nezdravih 

prigrizkov – čips, smoki, piškoti, čokolada) sem ugotovila, da se večina staršev s 

tem ne strinja.  

Starši so na petstopenjski lestvici označili, v kolikšni meri se strinjajo z dano trditvijo o 

uživanju nezdravih prigrizkov njihovega otroka z DS. Največ staršev – 12 (57,2 %) se s 

trditvijo ne strinja. 5 staršev (23,8 %) otrok z DS je takih, ki se nikakor ne strinjajo s tem, da 

njihov otrok zaužije preveč nezdravih prigrizkov. Enak odstotek (9,5 %) pa je takih, ki se 

deloma strinjajo oz. se strinjajo z dano trditvijo. Nihče od staršev ni izrazil popolnega 

strinjanja o prepogostem uživanju nezdravih živil (čips, smoki, piškoti, čokolada) njihovega 

otroka z DS.  

Hipotezo 10, ki pravi, da se starši strinjajo s trditvijo, da njihov otrok z DS zaužije preveč 

nezdravih prigrizkov, kot so čips, smoki, čokolada in piškoti, lahko na podlagi dobljenih 

podatkov zavrnemo, saj se največji odstotek staršev (57,2 %) ne strinja s to trditvijo. 
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Pomanjkljivosti raziskave 

Raziskava je potekala brez večjih zapletov. Kot eno izmed pomanjkljivosti raziskave bi lahko 

navedla, da so pri izpolnjevanju vprašalnikov sodelovali le tisti starši, ki so bili zainteresirani 

za odgovarjanje na vprašanja in ne vsi, ki so vključeni v Sekcijo za Downov sindrom, ki 

deluje na področju celotne Slovenije. Poleg naključno izbranega vzorca je pomanjkljivost 

raziskave premajhen vzorec staršev otrok z DS, saj sem lahko uporabila le 21 zbranih 

anketnih vprašalnikov, želela pa sem jih več, saj bi večji vzorec pripomogel k boljšemu 

razumevanju problematike.  

Za natančnejši pregled stanja bi lahko uporabila drug instrumentarij (npr. strukturirani 

intervju), saj bi tako dobila obširnejše in bolj poglobljene podatke, ki bi natančneje 

predstavljali stanje na raziskovanem področju.  

 

Znanstvena uporabnost 

Raziskava ima znanstveno uporabnost na področju specialno rehabilitacijske pedagogike 

(SRP). V teoretičnem delu so zbrane informacije o telesnih značilnostih Downovega 

sindroma, pa tudi načela in smernice zdravega prehranjevanja. Prav tako so opisane 

prehranjevalne navade oseb z DS ter ključni razlogi za pojav debelosti pri omenjeni 

populaciji. V empiričnem delu predstavljamo, kako resen je problem prekomerne telesne teže 

pri osebah z DS, kar smo izračunali z najpogostejšo in najbolj uporabno metodo za določanje 

povečanja telesne teže – indeksom telesne mase. V nadaljevanju podajamo podatke o 

njihovem načinu prehranjevanja (dnevni obroki, uživanje posameznih živil, pitje tekočine) ter 

mnenja staršev otrok z DS glede načina prehranjevanja njihovega otroka.  

V diplomskem delu sem skušala predstaviti pomen zdravega prehranjevanja za osebe z DS, 

poleg tega pa tudi pokazati, da ni le prehranjevanje tisto, kar povzroča debelost, pač pa so tu 

še številni drugi dejavniki, ki so posledica dodatnega kromosoma. Spoznala sem, da je 

obsojanje oseb z DS oz. pripisovanje nezdravega prehranjevanja kot glavnega vzroka za 

debelost včasih nepremišljeno, saj je vzrok za ta pojav večkrat treba iskati v njihovi genetski 

dispoziciji. Kljub vsem spremljajočim motnjam in težavam pa morajo biti njihovi starši in 

tudi sami še posebej pozorni na način prehranjevanja in redno gibalno aktivnost. Zavedam se, 

kako pomembno je informiranje in izobraževanje tako staršev kot samih oseb z DS glede 

zdravega načina prehranjevanja. Poleg tega se mi zdi pomembno, da so starši že zgodaj 
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seznanjeni s spremljajočimi motnjami in težavami DS, da so še posebej previdni pri izbiri 

živil za njihovega otroka. Pri tem ne smemo pozabiti, da je pri vsaki osebi z DS potrebna 

individualizacija in prilagajanje glede izbire živil posameznikovim potrebam.  

 

Praktična uporabnost in možnosti za nadaljne raziskave 

Raziskava ima tudi nekaj prispevkov k praktičnemu področju. Dobljeni podatki dajejo 

vpogled v problematiko prekomerne telesne teže oseb z DS v Sloveniji in tistim, ki jih 

zanima, čemu visok odstotek debelih, pretežkih oseb z DS, daje hiter pregled možnih vzrokov 

za ta pojav. Ugotovitve raziskave bom posredovala Sekciji za Downov sindrom, katere 

vodstvo bo obvestilo starše otrok z DS, ki so bili vključeni v raziskavo in vsi zainteresirani si 

bodo lahko ogledali rezultate. Dobljeni podatki bodo staršem nudili vpogled v problematiko 

prekomerne telesne teže, prav tako pa tudi v najpogostejše značilnosti dnevnega 

prehranjevanja oseb z DS. Ob zaključku raziskave so se mi pojavila nova vprašanja in 

predlogi za nadaljnje raziskovanje. Dobljene rezultate bi lahko primerjali z rezultati 

dobljenimi na vzorcu oseb brez DS in tako ugotovili, v kolikšni meri se podatki med 

vzorčnima skupinama razlikujejo in v čem so podobnosti. Poleg tega bi lahko raziskovali, če 

je razlika v pojavu debelosti med otroci in mladostniki ter odraslimi osebami z DS, in tudi, če 

obstajajo pomembne razlike v pojavu debelosti glede na spol. Zanimivo bi bilo ugotavljati 

razlike v prehranjevanju med tistimi osebami z DS, ki so doma, in tistimi, ki so vključeni v 

katero od oblik institucionalnega varstva. Po opravljeni raziskavi se mi je pojavilo vprašanje, 

kako bi lahko še bolj pripomogli k osveščanju oseb z DS o pomenu zdravega načina življenja 

za kvalitetnejše in bolj zdravo življenje. Zavedam se, da so v prvi vrsti starši otrok z DS tisti, 

ki bi morali skrbeti za to, saj se osebe z DS pogosto ne zavedajo posledic nezdravega 

prehranjevanja in pomanjkanja gibalnih aktivnosti, poleg tega pa se težko uprejo nezdravim 

prigrizkom. Lahko bi raziskovali tudi v tej smeri in bi ugotavljali, kako pogosto so starši otrok 

z DS deležni izobraževanj, seminarjev in predavanj v zvezi z zdravjem oz. življenjskim 

slogom njihovih otrok. 

Dobljeni podatki kažejo premike v pozitivno smer glede uživanja posameznih živil, dnevnih 

obrokov in pitja pijač, kar kaže na to, da se starši otrok z DS vendarle zavedajo posledic 

nezdravega prehranjevanja in upamo lahko, da se bo v prihodnosti stanje na tem področju še 

izboljšalo. 
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5 PRILOGE 

 
5.1 PRILOGA 1  

 
ANKETNI VPRAŠALNIK za starše otrok z Downovim sindromom 

 
Pozdravljeni! 

Sem Urška Fajfar, absolventka Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. V svoji diplomski nalogi poudarjam zdrav življenjski slog oseb z 

Downovim sindromom, zato bi vam rada zastavila nekaj vprašanj v zvezi z načinom 

prehranjevanja vašega otroka v domačem okolju. Za izdelavo diplomske naloge potrebujem 

vašo pomoč, zato Vas prosim, da izpolnite anketni vprašalnik. Vsa vprašanja od začetka do 

konca se nanašajo na vašega otroka. Rezultate ankete bom uporabila izključno za izdelavo 

diplomske naloge, ki jo delam pod vodstvom mentorice dr. Tjaše Filipčič.  

Za Vaše sodelovanje in iskrenost se Vam lepo zahvaljujem. 

 

1. Spol:  M    Ž  (obkroži) 

 

2. Starost otroka: ____________ let 

 

3. Otrokova telesna višina: ______ cm 

 

4. Otrokova telesna teža: ______ kg 

 

5. Koliko obrokov ima vaš otrok takrat, ko je doma (vikend, počitnice)? (obkrožite) 

 

a) enega 

b) dva 

c) tri 

d) štiri 

e) pet ali več 

 

6. Kako pogosto v soboto ali nedeljo otroku doma pripravite obroke navedene v 

tabeli? (označite) 

 

 redno občasno skoraj nikoli Nikoli 

ZAJTRK     

DOPOLDANSKA 

MALICA 
    

KOSILO     

POPOLDANSKA     
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MALICA 

VEČERJA     

 

7. Ali vaš otrok med tednom redno zajtrkuje? (obkrožite) 

 

a) da 

b) ne 

 

8. Kako pogosto vaš otrok uživa živila označena v tabeli? (označite) 

 

Živilo/ 

pogostost 

uživanja 

 

nikoli 

 

1-krat na 

teden 

 

2-4 krat 

na teden 

 

5-6 krat na 

teden 

 

vsak dan 

 

SADJE 
     

 

ZELENJAVA 
     

 

MESO 
     

 

RIBE 
     

 

MLEKO IN 

MLEČNI 

IZDELKI 

     

 

KRUH 

 

     

 

SLADKARIJE 

 

     

 

 

9. Katero sadje in zelenjavo ima vaš otrok najraje? (Če vaš otrok ne mara sadja oz. 

zelenjave polje pustite prazno.) 

 

SADJE: ___________________________ 

ZELENJAVA: _________________________________ 

 

10. Katero vrsto kruha najpogosteje kupujete doma? (obkrožite) 

 

a) belega 

b) črnega 

c) polnozrnatega 

d) koruznega 

e) drugo ________________ (napišite vrsto kruha) 
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11. Kako pogosto vašemu otroku ponudite navedene pijače? (označite) 

 

 pogosto občasno  redko nikoli 

 

VODO 

 
    

MINERALNO 

VODO 

 

    

ČAJ 

 
    

NESLADKAN 

ČAJ 

 

    

SOK 

 

    

GAZIRANE 

PIJAČE 

 

    

 

12. Kako pogosto vašemu otroku ponudite hitro pripravljeno hrano (fast food)? 

(označite) 

 

 pogosto 

 

občasno redko Nikoli 

PIZZA 

 
    

BUREK 

 
    

OCVRT 

KROMPIRČEK 

 

    

HAMBURGER 

 
    

HOT DOG 

 

    

 

13. Katere vrste mesa najpogosteje pripravljate vašemu otroku? (obkrožite- možnih je 

več odgovorov) 

 

a) svinjino 

b) govedino 

c) teletino 

d) perutnino 

e) ribe 

f) drugo _____________________  
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14. Kakšna je po vašem mnenju telesna teža vašega otroka? 

 

a) prenizka 

b) ravno prava 

c) previsoka 

 

15. Ali upoštevate nasvete učiteljev, svetovalnih delavcev, zdravnikov in drugih 

strokovnjakov o načinu prehranjevanja  vašega otroka? 

 

a) da 

b) ne 

c) včasih 

 

16. Označite, kako močno se strinjate z navedenimi trditvami. 

 

 1 

nikakor se 

ne 

strinjam 

 

2 

se ne 

strinjam 

3 

deloma se 

strinjam 

4 

se strinjam 
5 

popolnoma se 

strinjam 

Naša družina se 

zdravo prehranjuje. 

     

Moj otrok poje 

premalo sadja in 

zelenjave.  

     

Moj otrok popije 

preveč sladkih pijač. 

     

Način otrokovega 

prehranjevanja 

vpliva na njegovo 

zdravje.  

     

Moj otrok poje 

preveč nezdravih 

prigrizkov (čips, 

smoki, piškoti, 

čokolada) 

     

Moj otrok je zelo 

izbirčen. 

     

 

 


