
 

 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIJANA CRNIĆ   



 

 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

 

PSIHOLOŠKE ZNAĈILNOSTI OSEB S PRADER-WILLIJEVIM 

SINDROMOM TER PRIMERJAVA S PSIHOLOŠKIMI 

ZNAĈILNOSTMI OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

Mentor: dr. Janez Jerman                                                                    Kandidatka: Dijana Crnić 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 



 

 

 

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se druţini in prijateljem za potrpljenje in spodbudo. 

Zahvaljujem se mentorju dr. Janezu Jermanu za vse nasvete, vodenje in pomoĉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aspera ad astra.  

(Latinski pregovor) 

 



 

 

 

 

IZVLEĈEK 

Cilj diplomskega dela je bil podbrobneje spoznati psihološko funkcioniranje oseb s Prader-

Wilijevim sindromom. Ker ima sindrom kar nekaj skupnih znaĉilnosti z Downovim 

sindromom, je bila primerjava smiselna. 

Analiza in sinteza oz. komparativna metoda obdelanih gradiv je pokazala zanimive rezultate. 

Kljub dejstvu, da se sindroma genetsko popoloma razlikujeta, imata kar nekaj skupnih 

znaĉilnosti tako na biološkem kot tudi na psihološkem podroĉju. Prader-Willijev sindrom ima 

veliko variabilnih sposobnosti med populacijo, zato se pristopov in metod dela s temi 

osebami ne da poenotiti. Tako kot to skoraj vedno velja za specialno pedagoško delo, je tudi 

na podroĉju dela z osebami z Prader-Willijevim sindromom potrebno individualzirati cilje, 

pristope, metode, pripomoĉke itd. 

 

 

Kljuĉne besede: Prader-Willijev sindrom, psihološke znaĉilnosti, Downov sindrom, 

hipotonija, hiperfagija. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the thesis was to acquaint in detail with the psychological functioning of people 

with Prader Wilijevim syndrome. Since the syndrome has quite a few features in common 

with Down syndrome, the comparison between the two was a logical step forward. 

Analysis and synthesis, respectively comparative method of processed materials showed 

interesting results. Despite the fact that the syndromes are geneticly completly different, they 

do have some common characteristics on biological and as well in the psychological area. 

Range of persons with Prader Willi syndrome have a lot ofvariability in each individual 

persons ability, therefore, approaches and methods of work with these persons cannot be 

unified. Just as it almost always applies to special education work in the field of working with 

people with Prader-Willi syndrome work requires individual goals, approaches, methods, 

devices, etc. 

 

Keywords: Prader-Willi syndrome, psychological characteristics, Down syndrome, 

hypotonia, hyperphagia. 
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1. UVOD 

V diplomskem delu bom pisala o psiholoških znaĉilnosti Prader-Willijevega sindroma (v 

nadaljevanju PWS) ter jih primerjala s psihološkimi znaĉilnostmi ţe dobro poznanega 

Downovega sindroma (v nadaljevanju DS). Na kratko ju bom primerjala tudi na biološkem 

podroĉju, saj predvidevam, da imata tudi na drugih podroĉjih skupne toĉke. 

 

1.1. Problem 

PWS je opredeljen kot genetska motnja, ki nastane zaradi manjkajoĉega dela na 15. 

kromosomu, podedovanega po oĉetovi strani. Vpliva na telesni, kognitivni, ĉustveni in 

socialni razvoj. Najbolj prepoznavne znaĉilnosti so: mandljaste oĉi, strabizem, manjše roke in 

noge, niţja rast, hipotonija, nenasiten apetit, poveĉana telesna teţa, zniţana stopnja 

aktivnosti, hipogonadizem, motnje v duševem razvoju in vedenjske teţave. Je eden slabše 

raziskanih sindromov, zato še nimamo odgovorov na mnoga vprašanja.  

Psihološke znaĉilnosti so zelo širok in kompleksen pojem, ki niso enoznaĉne in rigidne. Na 

psihološke komponente delujejo zunanji in notranji dejavniki, zato so nekatere zelo 

spremenljive. Pri osebah, ki imajo doloĉene znaĉilnosti determinirane s specifiĉnim 

genetskim materialom, je psihološka problematika še toliko bolj kompleksno sestavljena.  

DS je definiran kot genetska motnja, ki nastane zaradi trisomije 21. kromosoma. Tako kot 

PWS, tudi DS vpliva na telesni, kognitivni, ĉustveni in socialni razvoj. Najbolj prepoznavne 

znaĉilnosti so: poševni oĉesni reţi, epikantalna guba, strabizem, plosk obraz,  kratki prsti, 

hipotonija, motnje v duševnem razvoju. Je eden najbolj znanih in raziskanih sindromov. 

Izhajajoĉ, da ima DS nekaj znaĉilnosti skupnih s PWS, lahko domnevamo, da sovpadata tudi 

na nekaterih podroĉjih psihološkega razvoja. (Eiholzer, 2005) 

 

1.2. Cilji 

Namen raziskave je zbrati ĉim veĉ uporabnih podatkov o PWS ter ugotoviti podobnosti in 

razlike z enim najbolj prepoznavnih sindromov skupine motenj v duševnem razvoju.   

Ker je PWS še vedno manj prepoznaven, z ugotovitvami o podobnosti z DS, lahko išĉemo 

tudi podobne rešitve pri delu z osebami s PWS.     
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Cilji raziskave so naslednji: 

 preuĉiti vzroke za nastanek PWS; 

 spoznati  psihološke znaĉilnosti oseb s PWS; 

 preuĉiti razlike in podobnosti PWS in DS; 

 raziskati uĉinkovite terapije oz. metode za ĉim višjo kvaliteto ţivljenja oseb s PWS; 

 spoznati uĉinek hormonov na razvoj oseb s PWS. 

 

1.3. Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja temeljijo na podrobnejši analizi PWS glavnih psiholoških kategorij 

ter na primerjavi le-teh s psihološkimi znaĉilnostmi DS. Raziskovalna vprašanja so sledeĉa:  

Kakšne so kognitivne sposobnosti oseb s PWS? 

Kakšna je razlika na kognitivnem podroĉju med osebami s PWS in osebami z DS? 

Ali imajo osebe s PWS ĉustvene teţave? 

Kakšna je razlika na ĉustvenem podroĉju med osebami s PWS in osebami z DS? 

Kakšna je samopodoba oseb s PWS? 

Kakšna je razlika na podroĉju samopodobe med osebami s PWS in osebami z DS? 

Na katerih psiholoških podroĉjih sta si sindroma najbolj podobna? 

Na katerih bioloških podroĉjih sta si sindroma najbolj podobna? 

 

1.4. Metode dela 

Zbiranje podatkov je potekalo: 

 skozi sistematiĉen pregled literature, 

 s komparativno metodo,  

 po metodi analize in sinteze. 
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2. DEFINICIJA IN KLASIFIKACIJA MOTENJ V 
DUŠEVNEM RAZVOJU 

 Motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) niso bolezen, temveĉ skupen naziv za 

razliĉna genetska, socialna in medicinska stanja, ki imajo za skupno niţje intelektualno 

fukcioniranje. Splošno intelektualno fukncioniranje je definirano z inteligenĉnim kvocientom 

(IQ), ki se ga lahko dobi s pomoĉjo veĉ razliĉnih testov inteligence, kot so npr. Wechslerjeva 

lestvica inteligentnosti, Stanford-Binetov test, Kaufmanova baterija za oceno inteligentnosti. 

(Kocijan – Hercigonja, Došen, Folnegović – Šmalc, Kozarić – Kovaĉić, 2000) 

Motnje v duševnem razvoju so razršĉene v 4 kategorije: 

 lažje motnje v duševnem razvoju (IQ je med 50 in 69, odgovarja mentalni dobi med 

9. in 12. letom. Osebe z laţjo MDR imajo teţave pri uĉenju, vendar so sposobne za 

delo in socialno interakcijo.)  

 zmerne motnje v duševnem razvoju (IQ je med 35 in 49, odgovarja mentalni dobi 

med 6 in 9 let. Veĉina oseb z zmerno MDR je zmoţna doseĉi doloĉeni nivo 

samostojnosti, kot je skrb za samega zase, uĉenje in komunikacija. Odrasle osebe z 

zmerno MDR potrebujejo razliĉne oblike pomoĉi in podporo za ţivljenje in delo.) 

 težje motnje v duševnem razvoju (IQ je med 20 in 34, odgovarja mentalni dobi med 

3. in 6. letom. Osebe s teţjo MDR potrebujejo stalno pomoĉ okolja.) 

 težke motnje v duševnem razvoju (IQ je pod 20, odgovarja mentalni dobi niţji od 3 

let. Osebe s teţko MDR so resno omejene v komunikaciji in motoriĉni gibljivosti ter 

potrebujejo stalno pomoĉ in nego.) (Kocijan – Hercigonja idr., 2000) 
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2.1. Etiologija 

Etiološki dejavniki so lahko biološki, psihosocialni ali kombinirani. Med glavnimi 

predispozicijami so: dednost (okoli 5 %), zgodnje okvare v embrionalnem razvoju (okoli 3 

%), noseĉnost in peinatalne teţave (okoli 10 %), splošno zdravstveno stanje dojenĉka (okoli 5 

%), vpliv okolja (15 – 20 %). (Kocijan – Hercigonja idr., 2000) 

 

Biološki dejavniki 

Biološki dejavniki so razdeljeni po obdobjih: prenatalno, perinatalno in postnatalno. 

Prenatalno obdobje za zaĉne z opoditvijo, konĉa pa tik pred porodom. Perinatalno obdobje 

traja od zaĉetka do konca poroda. Postnatalno obdobje se nanaša na ĉas od poroda do 18. leta 

starosti.  

Po raziskavah ameriškega Nacionalnega inštituta za nevrološke bolezni kriteriji za vkljuĉitev 

otrok v riziĉne skupine oz. skupine riziĉne za razvoj MDR so med drugim: konsangviniteta 

staršev, slabo socialno stanje, endokrine bolezni matere, starost matere med in v ĉasu 

noseĉnosti, prisotnost MDR v bliţjem sorodstvu, nalezljive bolezni matere v prvih mesecih 

noseĉnosti, stik z razliĉnimi kemiĉnimi sredstvi, komplikacije med porodom, vnetni procesi 

po porodu.  

Danes lahko reĉemo, da je vzrok za MDR v najveĉ primerih v multiplih dejavnikih oz. v 

interakciji genetskih dejavnikov okolja, razvojne preobĉutljivosti in travm. Pomembno je 

poznati morebitne vzroke, še posebej v primerih, ko z zgodnjo intervencijo lahko prepreĉimo 

razvoj motenj (npr. fenilketonurija). (Kocijan – Hercigonja idr., 2000) 

 

PRENATALNI VZROKI: 

 okvare zaradi genetskih abnormalnosti, 

 kromosomske aberacije (Downov sindrom, Turnerjev sinrom, Klinefelterjev sindrom, 

Sindrom 49), 

 mutacije genov, 

 dedne presnovne bolezni, 
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 motnje presnove aminokislin (fenilketonurija, homocistinurija, leucinoza), 

 motnje presnove ogljikovih hidratov (glikogenoze, galaktozemija), 

 motnje presnove mašĉob (ganliozidoze, Tay-sachsova bolezen, metakromatska 

leukodisrofija, Gaucherova bolezen, Niemann-Pickova bolezen),   

 sindrom lomljivega x kromosoma, 

 malformacijski sindromi in mdr (Cornelia de Lange, Prader-Willijev sindrom), 

 ektodermalne displazije (Sturge-Weberjev sindrom, tuberozna skleroza, 

nevrofibromatoza), 

 razvojne malformacije (anencefalija, mikrogirija, makrogirija, agirija, hidrecefalus, 

mikrocefalus, kraniofacialna distoza, kraniostenoze), 

 okvare zaradi zunanjih dejavnikov, 

 podhranjenost, 

 kemiĉna sredstva kot vzrok negativnega vpliva na razvoj otroka (alkohol, droge), 

 sevanja, 

 infekcije (rubeola, herpes simpleks virus, toksoplazmoza, citomegalovirusna 

infekcija, sifilis), 

 bolezni endokrinega sistema (sladkorna bolezen, hipotireoza). (Kocijan – Hercigonja 

idr., 2000) 

  

PERINATALNI VZROKI: 

 K+krvavitve, 

 hipoksija (MDR, ADHD, cerebralna paraliza). (Kocijan – Hercigonja idr., 2000) 

 

POSTNATALNI VZROKI: 

 posledice prezgodnjega poroda, 

 poškodbe glave, 

 moţganska vnetja, 

 meingitis, 

 bakterijski meningitis, 

 tubekulozni meningitis, 
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 virusni meningoencetalitisi, 

 AIDS, 

 travmatske poškodbe moţganov, 

 toksiĉno-metabolne motnje, 

 vpliv okolja. (Kocijan – Hercigonja idr., 2000) 

 

 

Psihosocialni dejavniki 

Znan je vpliv okolja na psihosocialni razvoj otroka. Okolje, ki ne stimulira otroka, ima na 

njegov razvoj direkten in negativen vpliv, ker na ta naĉin zavira otrokov razvoj na biološkem 

in psihološkem podroĉju. V takšnem okolju pogosto prihaja do zanemarjanja ali zlorabe 

otrok. Tukaj imajo odrasle osebe aktivno vlogo, ki na psihiĉen ali fiziĉen naĉin negativno 

vpliva na otroka. Eden izmed najhujših oblik zanemarjanja je neodgovarjanje na otrokove 

ĉustvene potrebe. Raziskave kaţejo, da ima izostanek pozitivnih ĉustvenih in telesnih stikov 

direkten vpliv na razvoj moţganov. Zlorabljeni otroci imajo teţave, ki jih ovirajo pri 

normalnem psihološkem fukcioniranju. Pogosto to prenašajo tudi na svoje druţine naprej. Pri 

nekaterih oblikah fiziĉnih zlorab, kot so npr. udarci po glavi, prihaja do krvavitev v 

moţganih, ki ima za posledico motnje v duševnem razvoju, epilepsijo in nevrološke deficite.  

Mnogi raziskovalci so preverjali odnos psihiĉnih motenj in MDR. Najbolj pogoste motnje so: 

ADHD, bipolarna motnja in demenca. Ugotovljeno je, da število psihiĉnih obolenj raste 

sorazmerno z niţanjem kognitivnih sposobnosti. (Kocijan – Hercigonja idr., 2000) 

 

2.2. Prevalenca 

Glede na veĉino raziskav prevalenca vseh motenj v duševnem razvoju znaša manj kot 1%. 

Zgodnja diagnostika, redne ginekološke kontrole noseĉnic, socialno-ekonomski pogoji in 

stopnja ozavešĉenosti o zdravju imajo moĉan vpliv na prevalenco. Glede na spol, je 

prevalenca višja med moškimi, kar kaţe, na dejstvo da je veliko MDR na genetski ravni 

povezano s spolnimi kromosomi. (Kocijan – Hercigonja idr., 2000) 
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3. DEFINICIJA PWS 

Prader-Willijev sindromje genetska napaka, ki nastane na 15. kromosomu, podedovana po 

oĉetovi strani. (Eiholzer, 2005) 

V 50-ih letih 20. stoletja je švicarski zdravnik Andrea Prader detektiral otroke s podobnimi 

simptomi – nizka postave, prekomerna telesna teţa, majhne dlani in stopala, majhni genitaliji. 

Skupaj s profesorjem Heinrichom Willijem ter Alexisom Labhartom so leta 1956 prviĉ 

opisali Prader-Labhart-Willi sindrom, ki ga v poznamo kot Prader Willijev sindrom 

(Eiholzer, 2005). Glavne znaĉilnosti sindroma so oznaĉili hipotonijo pri novorojenĉku, 

oslabljen spolni razvoj, niţjo postavo, debelost ter uĉne teţave oz. motnje v duševnem 

razvoju (Whittington, Holland, 2004). 

 

3.1. Etiologija 

PWS se lahko kaţe na tri naĉine. 

V 70% primerov pride do t.i. delecije daljšega DNA pramena, podedovanega po oĉetu oz. 

genetska informacija ni popolna. Ĉe se delecija zgodi na 15. kromosomu, delu 

podedovanemu s strani matere, pride do Angelmanovega sindroma, ki nima niĉesar skupnega 

s PWS. (Eiholzer, 2005) 

Pri otrocih s PWS, pri katerih ni prišlo do delecije na 15. kromosomu, so podedovali oba 15. 

kromosoma po mami (t.i. uniparentalna disomija).(Eiholzer, 2005) 

Pri manjšem številu otrok se ne zgodi ne prvo ne drugo, temveĉ pride do napake genetskega 

vtisnjenja. Pri teh otrocih gre za napako v „centru za vtisnjenje“, kjer so shranjene 

informacije (tudi, ĉe so se kromosomi pravilno porazdelili). (Eiholzer, 2005) 

Kocijanĉiĉ, Mrevlje in Štajer (2005) trdijo, da nastane zaradi mikrodelecije na oĉetovem 

kormosomu, na materinem pa je ta predel neaktiven. 
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3.2. Prevalenca 

Prevalenca tega sindroma ni popolnoma znana, saj so rezultati raziskav zelo razliĉni, in sicer 

od 1 : 8 000 do 1 : 52 000. Kocijanĉiĉ, Mrevlje in Štajer  (2005) trdijo, da se PWS pojavlja 

pri obeh spolih nekje med 1 :10 000 in 1 : 15 000. 

 

3.3. Diagnoze 

Zdruţenje PWSA USA je podalo diagnostiĉne kriterije za ocenjevanje funkcij po starostnih 

obdobjih. Prav tako so navedli pogostost glavnih in stranskih kiterijev v populaciji oseb s 

PWS. 

 

Tabela 1: Diagnostiĉni kriteriji za ocenjevanje funkcij  pri osebah s PWS (PWSUSA, 2016, 

http://www.pwsausa.org/diagnostic-criteria/) 

Starostno obdobje Kriterij 

do 2. leta hipotonija,  

slab sesalni refleks 

med 2. in 6. letom hipotonija z zgodovino slabega sesalnega refleksa. 

splošni zaostanek v razvoju 

med 6. in 12. letom zgodovina hipotonije s slabim sesalnim refleksom (pogosto je 

hipotonija še vedno prisotna), 

splošni zaostanek v razvoju, 

prekomerno prehranjevanje (hiperfagija, obsedenost s hrano), 

nekontrolirana debelost 

od 13. leta naprej kognitivni zaostanek; ponavadi laţje motnje v duševnem razvoju, 

prekomerno prehranjevanje (hiperfagija, obsedenost s hrano), 

nekontrolirana debelost, 

hipotalamiĉni hipogonadizem in/ali tipiĉne vedenjske teţave (izpadi 

besa, perservacija, obsedenost) 
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Tabela 2: Pogostost glavnih kriterijev (PWSUSA, 2016, http://www.pwsausa.org/diagnostic-

criteria/) 

GLAVNI KRITERIJI  % 

neonatalna hipotonija 88 

teţave s hranjenjem v zgodnjem otroštvu 79 

prekomerna telesna teţa 67 

obrazne znaĉilnosti 88 

hipogonadizem 51 

zaostanek v razvoju 99 

hiperfagija 84 

 

Tabela 3: Pogostost stranskih kriterijev (PWSUSA, 2016, 

http://www.pwsausa.org/diagnostic-criteria/) 

STRANSKI KRITERIJI % 

zmanjšana aktivnost v maternici 62 

vedenjske teţave 87 

motnje spanja, apneja 76 

niţja postava 63 

hipopigmentacija 73 

manjše dlani in/ali stopala 88 

ozke/ravne dlani 82 

oĉesne abnormalnosti 68 

gosta viskozna slina 89 

artikulacijske napake 80 

praskanje koţe 83 
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3.4. Simptomi 

 

Hipotonija 

Hipotonija je opazna ţe pred rojstvom. Plod kaţe manj gibanja v maternici, pogosto se ne 

obrnejo v pravilen poloţaj za porod, kar pogosto zahteva carski rez. Po porodu novorojenĉki 

veliko spijo, se zelo malo premikajo, noge in roke so oslabljene.. V veliko primerih je 

prizadeta sposobnost sesanja in poţiranja, kar privede do teţav pri dojenju ter dolgotrajnega 

hranjenja po stekleniĉki ali celo s pomoĉjo cevke. Zaradi slabše sposobnosti hranjenja imajo 

otroci s PWS  pogosto prenizko telesno teţov v prvih tednih ţivljenja ter poslediĉno rastejo 

bolj poĉasi v primerjavi z vrstniki. Gibanja je zelo malo, spanja pa veliko. Reakcije na okolje 

so minimalne, jok pa je redek in zelo tih. Mišiĉni tonus se s ĉasoma izboljša, zaĉnejo boljše 

jesti in kazati interes po okolju (se smejijo, uţivajo v pozornosti in draţljajih). Tudi ko 

zbolijo, redko jokajo (razlog je lahko tudi višji prag tolerance na boleĉino, ali poĉasnejše 

napredovanje pri vroĉinah kot pri ostalih otrocih), kar onemogoĉa takojšnje opaţanje bolezni. 

Ĉeprav postajajo moĉnejši, mišiĉni tonus ostane nizek. Za zmanjšano ţeljo po gibanju je 

lahko odgovorno tudi slabše ravnoteţje. (Eiholzer, 2005) 

 

Teža, energija 

Dojenĉki oz. malĉki so podhranjeni, med 2. in 4. letom se zaĉne pojavljati obsedenost s 

hrano. Transformacija v poţrešnost prihaja postopoma, kar je zelo zahtevno za starše, ki so 

otroka konstantno spodbujali k hranjenju. Ker oboţujejo sladko in visokokaloriĉno hrano, je 

nevarnost poveĉane telesne teţe veĉja. Neravnovesje med pretirano konzumacijo in 

zamnjšano porabo energije, pelje v zaĉaran krog. Telesna mašĉoba se razvija na predelu 

beder, nadlahtnic, trebuha in zadnjice. Podlahtnice in noge ostanejo suhe. (Eiholzer, 2005) 
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Znižana stopnja aktivnosti 

Hipotonija ter poveĉana telesna teţa sta glavna razloga za zmanjšano gibanje oz. za 

zakrnelost doloĉenih mišic. 10-minutni dnevni program jim omogoĉa kontrolo nad telesno 

teţo. (Eiholzer, 2005) 

 

Nižja rast 

Otroci s PWS ne doţivijo razvojnega izbruha v puberteti, ĉeprav otroci višjih staršev zrastejo 

nekoliko veĉ. Trenutno mnenje je, da je razlog niţje rasti premalo rastnega hormona, ki je 

odgovoren tudi za oblikovanje mišic ter nastanek oz. zmanjšanje in poveĉanje mastnega 

tkiva. Pri PWS hipofiza funkcionira normalno, napaka se zgodi pri kontroli hipotalamusa (v 

katerem se med drugim nahajata centra za sitost in lakoto). (Eiholzer, 2005) 

 

Spolni razvoj 

Hipogonadizem je zmanjšano izloĉanje spolnih hormonov. Oznaĉuje ga nezadosten ali 

nikakršen razvoj spolnih organov ter odsotnost sekundarnih spolnih znakov. Primanjkljaj 

spolnih hormonov privede do nerealizirane ali delno realizirane pubertete.  

Pri moških pride do razvoja penisa, le da je ta zelo majhen. Testisi niso popolnoma razviti in 

ostanejo nespušĉeni. Zaradi primanjkljaja spolnih hormonov ne pride do mutacije.  

Pri ţenskah so sramne ustnice in klitoris pogosto nerazviti. Ĉeprav se razvijejo v nekoliko 

veĉji meri od moških, nikoli ne pride do polne spolne zrelosti. Nekatere se nikoli ne sreĉajo z 

menstruacijo, manjše število pa ima redne menstrualne cikle.  

Trenutno sta le dve ţenski osebi s PWS na svetu znani kot porodnici (zdravih) otrok. 

(Eiholzer, 2005) 
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Psihomotorični razvoj in inteligenca 

Upoĉasnjen razvoj grobe motorike in govora (predvsem artikulacije). Povpreĉen IQ osebe s 

PWS je 70, obstajajo tudi primeri normalnega inteligenĉnega koeficienta. Nekateri lahko 

obiskujejo veĉinsko osnovno šolo, vendar se boljše poĉutijo v manjših razredih, kjer lahko 

delajo v svojem ritmu. (Eiholzer, 2005) 

 

Družbeni razvoj in vedenje 

Osebe s PWS imajo teţave v druţbenem razvoju, predvsem z vrednotenjem situacij. Kot 

otroci so ljubeĉi, pozneje lahko pride do nasilnega vedenja in kljubovalnih situacij. 

Razpoloţenje niha, lahko so zelo vznemirjeni, ĉe v njihovi dnevni rutini pride do 

nepredvidenih sprememb. Te privedejo do kljubovalnosti in izbruhov jeze. Velikokrat 

sprašujejo eno in isto. Pogosto so odprti in zaupljivi. (Eiholzer, 2005) 

 

Težave z dihanjem 

Razlogov za teţave z dihanjem je veĉ: regulacija hipotalamusa; zmanjšana mišiĉna masa 

privede do neustrezne drţe za dihanje; vĉasih je grlo zelo ozko, kar privede do omejenega 

dihanja. (Eiholzer, 2005) 

 

Ortopedske težave 

Pogoste so kifoze (pretirana izraţenost prsne hrbteniĉne krivine in skolize (ukrivljenost 

hrbtenice vstran). (Eiholzer, 2005) 

 

Dentalne težave 

Zobje postanejo hitreje obrabljeni zaradi slabše zobne sklenine. Slina oseb s PWS je gostejša 

od sline ostalih ter ni tako efektivna kot normalna slina. Pri otrocih je znaĉilna suha slina v 
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kotiĉkih ust. Tveganje za zobno gnilobo je še toliko veĉje, ker imajo otroci s PWS zelo radi 

sladkarije. (Eiholzer, 2005) 

 

Težave s kožo 

Pike, ugrize in ostale poškodbe na koţi zelo radi praskajo ter tako upoĉasnjujejo proces 

zarašĉanja, ki vodi v razliĉna vnetja. Lahko so osredotoĉeni na praskanje doloĉenega dela 

koţe, ki potem ne more zarasti do konca. Najbolj pogosto praskajo koţo obraza in rok. 

(Eiholzer, 2005) 

 

Težave z vidom 

Škiljenje je prisotno pri veĉ kot 50% oseb s PWS. Vzrok zanj lahko išĉemo v hipotoniji ali 

omejenem gibanju oĉesih mišic, ki imajo manj prostora v oĉesni jamici. Zdravi se z nošenjem 

oĉal ali operativno. (Eiholzer, 2005) 
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4. DEFINICIJA DS 

Downov sindrom je trisomija 21. kromosoma.  

Veĉina prizadetih otrok ima namesto samo dveh v vseh svojih celicah še tretjo kopijo 

kromosoma 21. Downov sindrom je prvi opisal leta 1876 angleški zdravnik John Langdon 

Down. Svoje paciente je skušal razvršĉati po etniĉnih skupinah. Predlagal je, da bi »šibke po 

duhu« razvršĉali v rasne podtipe kot npr. Azteke, Malezijce ali Mongole. Druge kategorije so 

kmalu nehali uporabljati, izraz »mongolski« pa je bil za osebe z DS še dolgo zatem široko 

sprejet (Lorenz, 1998). 

 

4.1. Etiologija 

Cunnungham (2016) poudarja, da se DS ne pojavi v ĉasu noseĉnosti, ampak v ĉasu nastajanja 

semenĉice oz. jajĉeca, ali se pri prvi delitvi oplojenega jajĉeca pojavi nov, dodaten 

kromosom. Ĉloveški kariotip je sestavljen iz 46 kromosomov – 22 parov avtosomov in dveh 

spolnih kromosomov. Plod dobi od vsakega starša po 23 kromosomov. Ko nastajajo spolne 

celice, se kromosomski pari loĉijo. Po en kromosom vsakega para ostane v celici, drugi 

kromosom para se pomakne v novo spolno celico. Vsako jajĉece in vsak spermij vsebujeta 

samo 23 kromosomov. Ko se zdruţita, ponovno nastane celica s 23 pari. Ta nova celica se 

zaĉne deliti. Pomembno je, da vsako celico sestavlja enak niz kromosomov oz. identiĉni 

genetski zapis. Vĉasih pride do nerazdvajanja oz. se kromosomi ne loĉijo. Lahko se zgodi ob 

nastajanju spolne celice, tako da ima jajĉece ali spermij 24 kromosomov. Ko se takšna spolna 

celica zdruţi z drzgo, bo imela nova 47 in 46 kromosomov.  

Zelo majhna je moţnost, da se to zgodi v ĉasu delitve ţe oplojene celice. Eden od 

kromosomskih parov se ne razdeli in tako ena novih celic dobi 45 kromosomov, druga pa 47. 

Celica s 45 kromosomi ponavadi ne preţivi, celica s 47 pa se deli naprej. Vpliv nepravilne 

delitve je odvisen od trenutka, kdaj se zgodi. Ĉe se pojavi pri zgodnji delitvi, lahko povzorĉi 

hude posledice, ĉe pa se pojavi v poznejšem stadiju, ko je nekaj tisoĉ celic ţe razvitih, nima 

veĉjega uĉinka.  

Celica s 47 kromosomi ima tako tri enake kormosome, dva, ki se nista uspela loĉiti in 

tretjega,  ki se je pridruţil iz druge spolne celice. To se imenuje trisomija kromosomov. 
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Obstajajo tri razliĉne vrste Downovega sindroma: prosta trisomija 21, mozaicizem ter 

translokacije. Pri prosti trisomiji 21, ki je tudi najbolj pogosta, gre za dodaten kromosom 21, 

ki je prisoten v jajĉecu, spermiju ali med prvo delitvijo. Pri mozaični trisomiji 21 gre za 

neloĉitev 21. kromosomskega para med drugo oz. eno kasnejših delitev ali izgubo dodatnega 

kromosoma v trisomiĉnem jajĉecu med eno kasnejših delitev. Mozaiĉna trisomija 21 je redka 

(2– 5%). Pri translokacijski trisomiji 21, ki je tudi redka (3–5%), gre za spremembo lokacije 

dodatnega 21. kromosoma. Ta se prilepi ne drugi kromosom, najpogosteje na kromosome 13, 

14 ali 15.  

 

4.2. Prevalenca 

Downov sindrom se lahko v redkih primerih podeduje, in sicer, ko sta mati ali oĉe prenašalec. 

V teh primerih ima otrok translokacijsko trisomijo 21 (ker ima roditelj normalno število 

kromosomov, vendar je en kromosom 21 translociran). Podatki kaţejo, da je moţnost,  da bo 

imel otrok DS 1:4, pri ĉem je veĉje tveganje, ĉe je nosilec mati. Ker v semenski tekoĉini le 

nekateri spermiji nosijo nepravilen niz kromosomov, je manjša verjenost, da bo prenašalec 

oĉe.   

Cunningham (2016) navaja, da obstajajo raziskave, ki kaţejo na 5–10% primerov druţin, 

oseb s DS, ki imajo v oţji druţini ţe osebe z DS. V veĉini primerov je šlo za prosto trisomijo, 

ki je niso mogli razloţiti s kariotipom staršev.  

Prav tako dodaja, da ĉe izkljuĉimo moţnost dedovanja, je verjetnost 1:100 pri starših pod 30–

35 leti. Stopnja tveganjase obĉutno poveĉa med 35. in 40. letom starosti matere.  

Najpogostejša razširjenost DS je okoli 1.1. do 1.2. na 1000 ljudi.  

 

4.3. Simptomi 

Cunningham (2016) navaja, da veĉina knjig opisuje preko 50 znaĉilnosti, ki so povezane z 

DS. 
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Lobanja in obraz 

Znaĉilne obrazne poteze so rezultat nepravilne rasti in razvoja lobanje. Oĉesni duplini so 

jajĉaste oblike ter dajejo oĉem poševno obliko. Na notranji strani oĉi se nahaja znaĉilna 

epikantalna guba. Nagnjeni so k razliĉnim vnetjem (veznice, robov oĉesnih vek, solznice). 

Zatilje je nekoliko splošĉeno.  Nosni koren ostane nerazvit ter daje obrazu splošĉen videz. 

Ĉeljust in ustna votlina sta majhni. Usta delujejo majhna, vendar se pri smehu presenetljivo 

razvleĉejo. Jezik je masiven in odebeljen visi ven. Po 5. letu starosti so opazne globoke 

brazde na jeziku.  Zaradi slabše razvitih sinusov pogosto prihaja do zamašenega nosu ali 

vnetja.  To je tudi vzrok pogostega dihanja na usta ter znaĉilno izplazen jezik. To povzroĉa 

tudi pokanje ustnic ter suh jezik. (Rett, 1982) 

 

Dihala 

Pri mnogih so mandlji in ţrelnica veĉji kot obiĉajno, kar je lahko vzrok odprtih ust ter 

povzroĉa teţave pri dihanju in sluhu. Mnogo otrok, predvsem v prvih letih, oboleva za 

okuţbami dihal pogosteje kakor drugi otroci. Izvor teţav tiĉi v ohlapnih mišicah, ki so manj 

odzivne ter manj uspešno izkašljujejo sekret. Hipertrofirani mandeljni v ţrelu zaprejo poti v 

nosu in ţrelu, kar še dodatno oteţi dihanje skozi nos. V samih pljuĉih ni nobenih 

abnormalnosti, ki bi bile posledic DS.  

 

Sluh 

Ker je lobanja majhna, so tudi votline in kanali srednjega ušesa majhni. Rett navaja majhna, 

razvleĉena in slabo oblikovana ušesa kot neizogiben simptom DS. Ušesni meĉici sta majhni 

in neredko prirašĉeni.  Lorenz (1998) pravi, da majhne obnosne votline, ozki kanalĉki v 

srednjem ušesu in veĉje tveganje za okuţbe dihal velikokrat pripeljejo do prevodne 

naglušnosti. Ta naj bi se pri otrocih z DS pojavljala veliko pogosteje kot pri drugih otrocih.  

Cunningham (1999) navaja, da raziskave kaţejo, da 80– 90% otrok z DS obĉasno ne sliši na 

eno ali obe ušesi, še posebej v ĉasu, ko so prehlajeni. Obstaja nevarnost prikrite naglušnosti, 

ko otrok sliši hrup, ne zaznava pa višjih frekvenc. Tako se lahko zgodi, da sliši, ne more pa 

razvozlati besed, ĉe so nekateri glasovi visokofrekvenĉni. Nekatere raziskave kaţejo, da 10– 
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20% zamude pri uĉenju govora povzroĉajo ravno teţave s sluhom, ki se zato rajši zanašajo na 

vizualne draţljaje.  

 

Rast 

Osebe in odrasli z DS so zaradi manjše lobanje videti mlajši. Okostje raste poĉasneje, 

novorojenĉki imajo kratke noge in roke v primerjavi s telesom. Ko dopolnijo 3 leta, so 

nekoliko manjši od povpreĉja. Pri 6-ih letih so v povpreĉju 12 cm manjši od drugih otrok in 

merijo pribliţno 90– 105 cm. Povpreĉen mlad moški z DS meri med 149– 170 cm, medtem 

ko pri ţenskah višina variira med 134 in 155 cm. Obstajajo tudi izjeme, ki spadajo v 

normalno povpreĉje. Cunningham (2016) navaja angleško študijo, ki je zajemala 200 mladih 

z DS, na kateri so ugotovili, da osebe z DS rastejo tudi po obdobju adolescence, torej med 28. 

in 35. letom. Otroci z DS imajo primanjkljaj rastnega hormona. V kontroliranih študijah so 

ugotoviti, da zdravljenje  z rastnim hormonom nima pozitivnega uĉinka pri otrocih z DS oz. 

je celo škodljivo (razen v primeru zelo majhnih otrok z DS). Na višino vplivajo tudi motnje 

delovanja šĉitnice (hipertiroidizem in hipotiroidizem), pri DS je pogostejše zmanjšano 

delovanje (hipotiroidizem). Pomanjkanje šĉitniĉnih hormonov se bo odraţalo na pridobivanju 

telesne teţe,  manjši porabi energije, niţji rasti in splošnem nazadovanju.  

 

Teža 

Novorojenĉek teţje pridobiva na teţi. Ĉeprav okrogel videz daje vtis veĉje teţe, je ta manjša 

od povpreĉja. Starejši otroci in odrasli so nagnjeni k debelosti. Nekateri kaţejo znake 

debelosti ţe pri treh letih, veĉina pa med obdobjem adolescence. Nekatere številke kaţejo, da 

je manj kot eden od petih mlajših odraslih z DS na ţeleni teţi. Natanĉen vzrok ni znan. 

Mnenja so razliĉna: premalo gibanja oz. aktivnosti,  genetske predispozicije, poveĉana ţelja 

za hrano zaradi omejenih interesov, starševsko popušĉanje iz usmiljenja itd. (Cunningham, 

2016) 
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Razvoj zob 

Zobje zrastejo pozno in so pogosteje majhni  ter razliĉno oblikovani, kar lahko vpliva na 

teţave pri ţveĉenju. Mleĉni zobje se pri otrocih z DS pojavijo med 12. in 20. mesecem  ter 

rastejo vse do 4. ali celo 5. leta (pri povpreĉnih otrocih se zobje pojavijo med 6. in 8. 

mesecem).  Mikrodontija  oz. »mišji zobki« je pogostejša pri mleĉnih zobih. 25–40% ljudi z 

DS prizadene anodontija oz. odsotnost enega ali celo nekaj zob. Nove raziskave kaţejo na 

drugaĉno kemiĉno sestavo sline v ustih, ki pa ni toliko agresivna do zob. Kljub temu so 

odrasle osebe pogosteje nagnjene k boleznim dlesni. (Cunningham, 2016) 

 

Drža 

V preteklosti so osebe z DS imele znaĉilno drţo telesa  zaradi razloĉkov v okostju in mišicah 

ter razlik v teţi in višini. Bile so rezultat nespodbudnega okolja, v katerem niso bili vkljuĉeni 

strokovnjaki, ki bi jim nudili moţnost ukvarjanja z razliĉnimi športi. Danes je takšnih teţav 

veliko manj. Za DS je znaĉilen tudi slabši mišiĉni tonus ter ohlapne kite oz. vezi. 

(Cunningham, 2016) 

 

Skelet  

Znaĉilno je manjkajoĉe 12. rebro. Medenica je majhna, kosti so manj razvite. Pogosta so 

ploska stopala. Pri 1% prihaja do stopal obrnjenih navzven oz. navznoter. Kot je ţe 

omenjeno, za DS je eden najbolj znaĉilnih simptomov slabost vezi. Posledica je pretirana 

upogljivost ĉlenkov. Ohlapni kolenski sklepi so osnova za pogoste izpahe. Prirojeni izpah 

kolka se pojavlja pogosteje kakor pri ostalih. Manj kot 0,5% ima razcepljeno nebo. Znaĉilen 

je tudi krajši in širši vrat. Zaradi ohlapnosti telesa in slabše trdnosti vezi lahko pride do 

atlantno-aksialnega premika.  Pri 9 in 30% oseb z DS prihaja do odveĉnega premikanja 

aksisa po atlasu, kar lahko privede do poškodbe hrbtenjaĉe oz. t.i. stisnjene hrbtenjaĉe. 

Simptomi so: teţavno in boleĉe premikanje vratu, nesposobnost zadrţevanja urina, otrdelost 

nog, nazadovanje pri hoji. Teţavo se da prepreĉiti z operacijo. Osebe z DS imajo pretirano 

razdaljo med noţnim palcem in drugim prstom. Pogosta je tudi klinodaktilija oz. poševnost 

prstov, zlasti prstanca in mezinca. (Cunningham, 2016) 
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Koža in obraslost 

Koţa je manj elastiĉna kot pri veĉini ljudi, se hitro izsuši in razpoka, zlasti na ustih, licih, 

dlaneh in stopalih. Vzrok za to tiĉi v slabši prekrvavitvi, v nekaterih primerih tudi v 

zmanjšani obĉutljivosti na temperaturne spremembe.  Pogosta je tudi rdeĉica na licih, ki je 

izrazitejša ob joku, vpitju ali mrazu. Na dlaneh in stopalih so znaĉilne brazde. Ĉrte koţnega 

reliefa se pojavljajo v manjšem številu, kot je obiĉajno.  Lasje so tanki, redki, gladki in 

slamnato suhi. Na zatilju rastejo navzdol po vratu. Neredek pojav pri odraslih osebah je 

alopecija oz. izpadanje las. Obrvi so pogosto tanke in v sredini obraza zrašĉene. Trepalnice so 

redke. (Cunningham, 2016) 

 

Prebavila 

Cunningham (2016) navaja, da ima veĉina otrok z DS normalno ĉrevesje. 4–5% jih ima 

zamašen del ĉrevesja, ki vodi v ţelodec, pogosteje  se pojavlja zapora dvanajstnika. V 

nekaterih primerih ima otrok od rojstva razširjeno in zadebeljeno debelo ĉrevo 

(Hirschsprungova bolezen), ki povzroĉa bruhanje po skoraj vsakem hranjenju. Odpravi se z 

operacijo.  

Pri novorojenĉkih se kaţejo teţave pri prehranjevanju predvsem zaradi nerazvitih ali slabo 

razvitih sesalnih in poţiralnih refleksov in mišic. Tri ĉetrtine populacije ima teţave z 

napenjanjem in zaprtjem. Ta teţava nastane zaradi ohlapnosti mišic in ĉrevesja. Teţava 

veĉinoma z leti izgine, saj se otrok veĉ giblje.   

 

Srce 

Veĉina raziskav kaţe, da ima med 30 in 60% otrok z DS razliĉne srĉne napake. Nekatere 

okvare so lahko manjše, ne vplivajo na otrokov razvoj ter izginejo v ĉasu otroštva. V hujših 

primerih so potrebni operativni posegi ali pa tudi to ni moţno. Med 10 in 15% otrok ima 

hudo srĉno napako. Najpogostejša srĉna napaka, ki predstavlja polovico vseh hudih srĉnih 

napak pri otrocih z DS,  je luknja v sredini srca ali atrioventrikularni kanal. Odpravi se 

operativno. Druga najpogostejša hiba je defekt ventrikularnega septuma ali luknja v steni, ki 

loĉuje prekata. Manjše ne predstavljajo problem in se tudi same zaprejo, veĉje pa je potrebno 
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operirati. Poleg omenjenih, je pri 2% zaznan odprt Botallijev vod, pri 7% pa tetralogija 

Fallot. Slednja je kombinacija štirih napak, ki vkljuĉujejo veliko luknjo med prekati in 

zoţenje pljuĉne zaklopke.  Otroci s takšnimi srĉnimi napakami imajo znaĉilno modre ustnice 

in nohte. Srĉne napake so razlog tudi za poĉasnejšo rast in za pridobivanje teţe. Vse skupaj 

vpliva na zamudo pri razvoju v primerjavi z ostalo populacijo otrok z DS. (Cunningham, 

2016) 

 

Vid 

Teţave z vidom so pogoste. Pri dojenĉkih se opazi strabizem (škilavost), pri 20 do 27 % 

otrok z DS se pojavi prava škilavost. Usklajeno premikanje oĉi se razvije pozneje, delno 

zaradi hipotoniĉnih oĉesnih mišic. Cunningham (2016) navaja tudi »leno oko« kot znaĉilno 

teţavo pri  12 % otrok z DS, ki se razvije zaradi pogostejše uporabe samo enega oĉesa. Ĉe se 

teţava ne zdravi, lahko pride do izgube vida za podrobnosti. Pogost je tudi nistagmus (hitri 

premiki oĉesnih zrkel levo desno), ki zadeva med 3 in 15 % otrok z DS. Zelo pogost pojav sta 

daljnovidnost (hipermetropija) in kratkovidnost (miopija), ki je prisotna pri 80 % mlajših otro 

z DS. 1 do 3 % otrok se rodi s sivo mreno (zameglitvijo leĉe), ocene za vse ljudi z DS se 

gibljejo med 12 in 83 %. Keratokonus je bolezen roţenice, ki je pri DS pogostejša kot pri 

ljudeh s tipiĉnim razvojem, pogostejša je v obdobju adolescence.  

 

Spolni organi 

Spolni organi deĉkov in deklic z DS niso prizadeti. Penis in testisi so pri dojenĉkih majhni, 

pogosto se ne spustijo v mošnjo. Pri deĉkih se primarne in sekundarne spolne znaĉilnosti 

razvijejo ob istem ĉasu in v enakem zaporedju kot pri deĉkih z znaĉilnim razvojem. Tudi 

porast spolnih hormonov se ne razlikuje od povpreĉja, edino obrazne dlake rastejo 

poĉasnejše. Cunningham (2016) navaja,  da je veĉina moških z DS neplodnih, vendar 

obstajajo primeri noseĉnosti, kjer ima oĉe DS. Tudi pri deklicah spolni razvoj poteka 

normalno, le razvoj prsi nekoliko poĉasneje. Veĉina jih dobi menstruacijo med 10. in 14. 

letom, bolj moĉne deklice jo dobijo še prej. Ĉe se mentrualni cikel zaĉne pred 10. ali po 18. 

letu, obstaja verjetnost, da je vzrok v motnji delovanja šĉitnice ali srca. Sedanje ocene kaţejo, 

da je 70 % ţensk z DS plodnih, veĉina zna skrbeti zase med menstruacijo.   
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5. PREGLED RAZVOJA PWS IN DS 

Primerjava razvoja med PWS in DS je izdelana s  tabelo, v kateri so  prikazane  najbolj 

izrazite posebnosti obeh sindromov. Primerjava je narejena na podlagi znaĉilnosti, ki sta jih 

zapisala Cunningham (2016) in Lorenz (1998) za DS in Eiholzer (2005) ter Whittington in 

Holland (2004) za PWS. Rezultati so naslednji: 

 

Tabela 4: Primerjava razvoja PWS in DS 

 PWS DS 

GLAVA, 

LOBANJA 

ozka in dolga, 

ozek bifrontalno premer 

plosk obraz, 

liĉnice so visoko, 

glava manjša od povpreĉja, 

zatilje nekoliko splošĉeno, 

mehki deli lobanje (meĉave ali 

fintanele) so veĉji 

USTA 

trikotne oblike, 

navzdol obrnjeni kotiĉki ust, 

ozka zgornja ustnica, 

gosta slina  

majhna, ustnice so tanke, 

ustna votlina manjša,  

ustno nebo plošĉato, nasredini pa 

visoko obokano, 

velik jezik (makroglosija), 

slinadrugačne kemične sestave 

ZOBJE mehka sklenina mišji zobki, veĉji razmik med zobmi 

NOS 
ozek nosni lok, 

navzgor obrnjen 

nosni lok nizek, 

nos je videti majhen in širok 

LASJE pogosto svetli (blond) tenki, redki, suho lasišĉe 

ROKE ni veĉjih posebnosti kratke v primerjavi s telesom 

MIŠIĈEVJE hipotono hipotono 

SKELET skolioza, osteopatija hiperfleksibilnost sklepov 

POSTAVA manjše rasti, debelejši, ohlapni manjše rasti, debelejši, ohlapni 

REFLEKSI slabši slabši 
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(nadaljevanje tabele 4) 

 PWS DS 

OĈI 

v obliki mandljev, 

pogosto modre barve, 

zvišana in padajoĉa oĉesna špranja, 

konvergentno škiljenje, 

kratkovidnost 

oĉesni reţi sta ozki in kratki, 

uĉesni reţi leţita poševno navzgor in 

navzven, 

epikantalna guba, 

Brushfieldove pegice (bele pikice na 

robovih šarenice), 

škiljenje, 

nistagmus, 

kratkovidnost, 

daljnovidnost, 

siva mrena, 

keratokonus 

 

UŠESA 

ni veĉjih posebnosti majhna, zrastejo niţe, 

vrh ušesa prepognjen, 

majhna ušesna meĉica 

KOŢA 

hipopigmentacija, občutljiva koža trda, suha, hrapava, občutljiva koža, 

izrazite gube na dlaneh 

 

DLANI 

majhne v primerjavi s telesom 

 

iroke in plošĉate, prsti pa kratki, 

mezinec dosti krajši, 

klinodaktilija 

 

NOGE ni posebnosti kratke v primerjavi s telesom 

STOPALA 
majhne v primerjavi s telesom široka, prsti precej kratki, 

palec bolj odmaknjen od drugih prstov 

SKLEPI 
ni posebnosti ĉezmerna gibljivost sklepov 

(hipermobilnost) 

HORMONI 
nižji nivo rastnega hormona, 

nižji nivo hormona ščitnice 

nižji nivo rastnega hormona, 

nižji nivo hormona ščitnice 
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(nadaljevanje tabele 4) 

 PWS DS 

DIHALA apneja apneja 

PREHRANJEVANJE 

slabo prehranjevanje v zgodnji fazi 

razvoja, požrešnost, konstanten 

obĉutek lakote 

slabo prehranjevanje v zgodnji fazi 

razvoja 

OBĈUTLJIVOST 

NA BOLEĈINO 

višji prag prenašanja bolečine, 

praskanje koţe 

višji prag prenašanja bolečine 

SPOLNI ORGANI 

pri moških 

hipoplastiĉna mošnja, 

majhna moda, 

nespuščeni testisi 

majhna moda, 

nespuščeni testisi 

SPOLNI ORGANI 

pri ţenskah 

hipoplastiĉne male sramne ustnice in 

klitoris 

 

ni veĉjih posebnosti 

 

Analiza znaĉilnosti je pokazala, da imata sindroma kar nekaj skupnih znaĉilnosti. Te so: 

obstrukcija zgornjih dihal (znaki apneje), škilavost (strabizem), kratkovidnost, obĉutljiva 

koţa, prekomerna telesna teţa, niţji nivo rastnega hormona in s tem povezana niţja rast, 

slabše delovanje šĉitnice, slabše prehranjevanje v zgodnji fazi razvoja, oslabljen mišiĉni 

tonus in moĉ, niţja rast, majhna moda, nespušĉeni testisi, obĉutljivost na boleĉino. Glede na 

to, da lahko laiĉno zakljuĉimo, da si sindroma genetsko nista podobna, imata neverjetno 

veliko skupnih znaĉilnosti. Ker je DS daleĉ bolj raziskan, lahko iz teh znanj povzamemo 

tisto, ĉesar mogoĉe ne razumemo pri osebah s PWS, ne da bi jih enaĉili. Ĉe govorimo o 

podroĉjih, kjer so znaĉilnosti sindromov podobne, lahko iz specialno-pedagoških vidikov 

bolje razumemo sam razvoj, doloĉene reakcije, uporabimo podobne vaje in metode dela z 

osebami s PWS.  
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6. PSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI 

Psihologija preuĉuje psihiĉno ţivljenje ljudi in ţivali Psihiĉni procesi pri ljudeh so lahko 

kognitivni procesi (zaznavanje, uĉenje, pomnjenje in mišljenje), ĉustveni procesi in 

motivacijski. Izraz psihiĉna stanja poznamo kot relativno trajno lastnost posameznika, kot so 

navade, sposobnosti, temperament, potrebe, zanimanja. (Musek, 2005) 

6.1. Kognitivni procesi 

Zaznavanje je proces,  pri katerem se zavemo prisotnosti predmetov zaradi njihovega 

delovanja na ĉutila. Zaznavanje skupaj s pomnjenjem in mišljenjem omogoĉa, da poglobimo 

svoja znanja, oz. opaţamo razlike in podobnosti med predmeti in pojavi, uvidevamo odnose 

med njimi itd.  

Naše izkušnje in znanja vplivajo na naše zaznavanje. Vplivajo tudi na to, katere draţljaje 

bomo opazili, kako jih bomo razporejali ali grupirali. Velik vpliv na naše zaznavanje imajo 

tudi potrebe, ţelje, priĉakovanja in motivacija. Tisto, ĉemur se radi izognemo, teţe zaznamo, 

kakor tisto, kar nam je všeĉ. Mogoĉe je, da razliĉne osebe iste objekte razliĉno zaznavajo. 

Omenjene razlike so pogostejše, ko gre za zaznavanje oseb in njihovih lastnosti ter odnosov 

med ljudmi in redkejše, ko gre za fiziĉne predmete. Ob prisotnosti motivacije in izkustva 

lahko pride tudi do iluzij. Iluzije so napaĉne zaznave. Poznamo iluzije, ki jih izzovejo ĉustva, 

ţelje in priĉakovanja (apercepcije) in iluzije, ki jih povzorĉa doloĉen odnos med draţljji 

(ĉutne prevare).  Zaznavanje je povezano tudi s prostorom (velikost predmeta v doloĉenem 

poloţaju od nas, z doloĉeno globino in oddaljenostjo). Prostorske znaĉilnosti zaznavamo po 

vidni, slušni, tipni in kinestetiĉni poti. Z vsako zaznavo se veţe tudi doţivljaj trajanja. Ĉim 

daljši je proces, dlje traja tudi doţivljaj. Na oceno trajanja vpliva zanimanje za predmet  ter 

ĉustva, ki so ob tem pojavijo. Zato se nam pri zanimivih dogodkih zgodi, da naša zaznava 

traja manj ĉasa. Ker na nas v vsakem trenutku deluje veliko draţljajev, jih s ĉutili 

registriramo le nekaj. Usmerjeno sprejemanje omejenega števila draţljajev imenujemo 

pozornost. Dejavniki, ki vplivajo na usmerjenost naše pozornosti so: velikost, jakost, gibanje, 

njihovo razlikovanje od drugih draţljajev iz okolice, potrebe, interesi, priĉakovanja. (Musek, 

2005) 

Učenje je pridobivanje novih navad, znanj in lastnosti, pomnjenje je ohranitev 

pridobljenega. Skupaj tvorita enoten in povezan proces. Spretnosti, navade, znanje, motivi in 
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številna ĉustva so predvsem rezultat uĉenja. Poznamo veĉ vrst uĉenja: uĉenje s 

pogojevanjem, mehaniĉno uĉenje, uĉenje s poskušanjem, uĉenje z uvidevanjem. V procesu 

uĉenja imajo pomembno vlogo asociacije, ki jih Musek (2005) definira kot povezanost med 

dvema doţivljajema, ki ima za posledico, da ponovno pojavljanje enega doţivljaja izzove 

obnovitev drugega. Mnoge raziskave so pokazale, da se mnogo laţje uĉimo gradiv, ki so 

smislna. Uĉenje gradiv, ki nima smisla, imenujemo mehaniĉno, uĉenje smislnega gradiva pa 

logiĉno uĉenje. Pri mehaniĉnem uĉenju si lahko pomagamo z mnemotehniĉnimi sistemi. Ĉe 

hoĉemo preveriti, ali smo se ĉesa nauĉili, moramo uporabiti sposobnost pomnjenja. Rot 

razlikuje motorni in mentalni spomin. Motorni spomin se nanaša na pomnenje nauĉenih 

kretenj, mentalni pa na sposobnost pomnjenja razliĉnih intelektualnih zaznav. Spomin je 

sposobnost posameznika, razlike so v obsegu vsebine ter trajanju pomnjenja.  

Na uspešnost uĉenja vpliva nekaj dejavnikov, ki so klasificirani v pet skupin. Prva skupina so 

fiziološki dejavniki pozameznika kot npr.: struktura ţivĉnega sistema, zdravstveno stanje, 

spoĉitost, utrujenost, spol, starost. V drugo skupino se uvršĉajo fizikalni faktorji, kot so 

temperatura v prostoru, vlaţnost zraka, koliĉina kisika, dnevni ĉas, v katerem se uĉimo in 

kraj, kjer se uĉimo. Tretjo skupino obsegajo faktorji, ki se nanašajo na gradivo (obseg, vrsta, 

poznavanje, smiselnost itd.), ĉetrto pa sestavljajo psihološki faktorji (motivacija, aktivnost pri 

uĉenju), peto pa dejavniki, ki so povezani z naĉinom in organizacijo uĉenja. Rezultati 

uspešnega uĉenja se kaţjo v osvojenih spretnostih, znanju in navadah. (Musek, 2005) 

Bloom loĉi 6 nivojev znanja, ki so postavljeni v hierarhiĉni odnos od niţjega k višjemu oz. od 

enostavnejšega h kompleksnejšemu: 

1. poznavanje (prepoznava in obnova dejstev, terminov, simbolov, pravil, postopokov; 

obnavljanje razlag in interpretacij); 

2. razumevanje (predelava in sistematiziranje znanja ter ponotranjanje, dojemanje smisla); 

3. uporaba (zmoţnost uporabe, prenosa nauĉenega v nove situacije); 

4. analiza (razstavljanje sporoĉila v sestavne elemente, uvidevanje odnosov); 

5. sinteza (povezovanje delov in elementov v novo celoto); 

6. vrednotenje (presoja idej, argumentov, rešitev, metod v skladu z doloĉenimi kriteriji). 

(Marjanoviĉ Umek in Zupanĉiĉ, 2009) 
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Spomin oz. pomnjenje je proces, pri katerem otrok miselno konstruira kontekst, v katerem se 

pojavljajo posamezni dogodki ali pojmi. Proces pomnjenja najbolje razlagata Atkinson in 

Shiffrin s svojim trostopenjskim modelom. Zunanji draţljaj aktivira senzorni zapis, ki traja le 

nekaj sekund, ampak ima velik obseg. Ozavešĉanje oz. pozornost aktivira draţljaj ter ga 

prenese v  kratkotrajni zapis, ki ima manjši obseg, ampak daljše trajanje, vendar ga s 

ponavljanjem lahko podaljšamo. Prenos iz kratkotrajnega v dolgotrajni spomin poteka s 

ponavljanjem ali z organizacijo snovi (asociacije, mnemotehnike, sheme, slikovni material 

ipd.). Dolgotrajni spomin traja celo ţivljenje, njegov obseg je teoretiĉno neomejen. Senzorni 

in kratkotrajni spomin se v razvoju otroka spreminjata, oz. sta odvisna od pozornosti in 

naĉrtovanja cilja (npr. dojenĉek bo na predmetu zaznal vrsto novosti, ki bodo pritegnile 

njegovo pozornost, medtem ko bo malĉek ali starejši predšolski otrok ignoriral ţe znane 

draţljaje ter se usmeril le na kljuĉne).Dolgotrajni spomin se prav tako spreminja skozi razvoj 

otroka. Predšolski otrok pri namernem pomnjenju uporablja zgolj eno strategijo, veĉkratno 

ponavljanje. Starejši otroci pa se posluţujejo asociacij med podatki, ki mu omogoĉajo laţje in 

bolj smiselno pomnjenje.  (Marjanoviĉ Umek in Zupanĉiĉ, 2009) 

Razvoj asociacij oz. strategij je na vrhuncu ravno med obdobjem šolanja. Sposobnosti 

pomnjenja so odvisne od uporabe spominskih in organizacijskih strategij, procesiranja 

informacij. To so tudi najbolj pomembni dejavniki, ki vplivajo na upad spominskih 

sposobnosti, zlasti v pozni odraslosti. (Musek, 2005) 

Mišljenje je sestavljen psihiĉni proces, ki nam omogoĉa odkrivanje novih odnosov med 

informacijami. Vkljuĉuje spoznavne procese (presojanje, odloĉanje, sklepanje, spominjanje, 

predstavljanje, sanjarjenje, naĉrtovanje, ocenjevanje itd.). (Študijsko gradivo pri predmetu 

Psihologija oseb z motnjami v razvoju, 2011) Z mišljenjem uvidevamo odnose in zveze med 

pojavi, preverjamo in ocenjujemo pravilnost svojih zaznav in njihovih reprodukcij. Sredstvo, 

ki ga pogosto uporabljamo pri mišljenju, so predstave (notranje reprezentacije stvari in 

pojavov, ki ohranjajo podobnost med njimi). V zaĉetku 20. stoletja je skupina psihologov 

ugotovila, da mišljenja ni mogoĉe reducirati na zaznave ali predstave, saj slednje le 

reprezentirajo našo predhodno izkušnjo, ki nam pomaga najti rešitev problema. Proces 

mišljenja je povezan tudi z emocionalnim podroĉjem, motivacijo in govorom. Poznamo veĉ 

vrst mišljenja: analitiĉno, sintetiĉno, divergentno, konvergentno, domišljijsko in realistiĉno. 

Mišljenje se prav tako deli na štiri podroĉja: sklepanje (proces zakljuĉevanja iz principov ali 
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dejstev k novim zakljuĉkom), reševanje problemov (ki se pojavi, ko odgovora na vprašanje 

ne moremo priklicatii iz spomina), odloĉanje in ustvarjalnost. 

Ko govorimo o mišljenju, je potrebno poudariti še dva pomembna pojma, ki sta v ozki 

povezavi z inteligenco – konvergentno in divergentno mišljenje. Konvergentno mišljenje je 

sposobnost hitrega in uĉinkovitega iskanja rešitev v situacijah, pri katerih je moţen en 

pravilni odgovor (npr. raĉunanje). Medtem ko divergentno mišljenje pomeni sposobnost 

miselnega reševanja tistih problemov, pri katerih so moţne razliĉne rešitve.  

Piaget je zagovarjal oz. opozoril na razliko v mišljenju med otroki in odraslimi. Ugotovil je, 

da se razmišljanje otrok precej razlikuje od razmišljanja odraslih ter poudaril pomen lastne 

aktivnosti v procesu uĉenja in individualnega pristopa v pouĉevanju, ki upošteva otrokovo 

doseţeno razvojno stopnjo. Stopenjski razvoj mišljenja je razloţil v fazah. (Marjanoviĉ Umek 

in Zupanĉiĉ, 2009) 

Zaznavno-gibalna stopnja (od 0 do 2 let), ki jo zaznamuje razumevanje sveta preko gibalnih 

in zaznavnih dejavnosti. 

Predoparativna stopnja (od 2 do 6, 7 let), ki jo zaznamuje razvoj in raba simbolov (geste, 

besede, odloţeno posnemanje, igra, risanje), egocentriĉna komunikacija in mišljenje na 

osnovi ene vizualne dimenzije. 

Konkretno operativna stopnja( od 6,7 do 11, 12 let), ki jo zaznamuje razvoj logiĉnih 

struktur, ki na misleni ravni omogoĉajo reševanje nalog. 

Formalno operativna stopnja ( od 11, 12 do 15 let), ki jo zaznamuje razvoj abstraktnega 

mišljenja, zmoţnost logiĉnega sklepanja na abstraktni ravni in hipotetiĉnega razmišljanja. 

(Marjanoviĉ Umek in Zupanĉiĉ, 2009) 

 

Govor je kognitivni proces, ki nam omogoĉa komunikacijo oz. sporazumevanje. (Študijsko 

gradivo pri predmetu Psihologija oseb z motnjami v razvoju, 2011) Za otrokov govorni 

razvoj je pomembna ţe zgodnja komunikacija med odraslo osebo in otrokom. Ob rojstvu  oz. 

prvi jok pomeni zaĉetek vokalizacije. V prvih mesecih ţivljenja se razvoj kaţe skozi 

gruljenje, cviljenje, cmokanje, ki jih otrok nakljuĉno proizvaja. Po 5. ali 6. mesecu preide v 

fazo bebljanja, vokalizacija je bolj celovita (npr. papa, mama). Zaĉne se pojav gest, s katerimi 
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ţelijo vzpostaviti stik ali usmeriti pozornost na predmete ali dejanja. Prva beseda je beseda, ki 

jo otrok izgovarja in ima pomen, pojavi se med dvanajstim in dvajsetim mesecem. Nato 

prihaja do nekaj skokov v razvoju besednjaka, ki se kaţejo v pridobitvi veĉjega števila besed. 

Pri treh letih prepozna med 800 in 1000 besedami, pri šestih pa razume med 2500 in 3000 

besedami, sledi navodilom, ki vsebujejo 3 ali 4 aktivnosti. Na sam razvoj govora lahko 

vplivajo razliĉne motnje: motnje artikulacije, motnje v kvaliteti glasu, motnje v dihanju, 

motnje v naĉinu govora. (Musek, 2005) 

 

Inteligentnost predstavlja niz sposobnosti, ki otroku omogoĉajo uĉinkotvito uĉenje, 

mišljenje in reševanje problemov. Pri otrocih lahko inteligentnost merimo z veĉ testi. 

Koliĉnik inteligenstnosti (IQ) je relativna mera otrokove inteligentnosti. Povpreĉna vrednost 

IQ se giblje med 90 in 109. Spearman razlaga inteligentnost skozi dve vrsti sposobnosti – 

splošno sposobnostjo ali G-faktorjem ter specifiĉnimi sposobnostmi ali S-faktorjem. G-faktor  

zajema splošne sposobnosti mišljenja in uĉenja, medtem ko S-faktor predstavlja tiste 

sposobnosti, ki so pomembne pri reševanju doloĉenih (konkretnih) problemov. V obdobju 

mladostništva prihaja do t.i. intelektualnega skoka oz. hitre koliĉinske rasti miselnih 

sposobnosti. Istoĉasno sovpada tudi rastni skok. Spremembe se odraţajo v poveĉanju in 

trajanju namerne pozornosti, sposobnosti razloĉanja pomembnih od nepomembnih podatkov, 

kapaciteti delovnega spomina ter uĉinkovitih miselnih predstavah. Splošna inteligentnost 

doseţe svoj vrhunec okoli 35. leta starosti, nato prihaja do manjšega  upada. Študije so 

pokazale, da v pribliţno enakem obdobju prihaja do upada nekaterih specifiĉnih sposobnosti. 

Sposobnost besednega razumevanja in številĉna sposobnost narašĉata do 40. leta, besedna 

fluentnost in sposobnost prostorske orientacije pa v drugi polovici dvajsetih let postopno 

upadata. Sposobnosti induktivnega sklepanja rahlo upada po 20. letu starosti, zaĉne upadati 

tudi obseg spomina. Hitrost procesiranja informacij se ne spreminja znaĉilno. (Musek, 2005) 
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6.2.  Čustveni procesi, samopodoba 

Ĉustva izraţajo ĉlovekov vrednostni odnos do zunanjega sveta ali do samega sebe. Vse, kar 

spoznavamo skozi intelektualne procese, hkrati tudi ovrednotimo. (Študijsko gradivo pri 

predmetu Psihologija oseb z motnjami v razvoju, 2011) Ĉustva so lahko procesi ali pa stanja. 

Lahko jih delimo na primarne in sekundarne. Skupini primarnih pripadajo strah, jeza, veselje 

in ţalost. Znaĉilnost primarnih ĉustev je, da se pojavijo razmeroma zgodaj v individualnem 

razvoju, ob razliĉnih potrebah, motivih in so zato zelo pogosta. Vsa ostala ĉustva pripadajo 

skupini sekundarnih ĉustev (npr. ljubezen, ponos, zavist, ljubosumje, krivda itd.), ki so 

kombinacija primarnih. Vsa ĉustva lahko delimo na pozitivna in negativa. Izraţajo se v 

razliĉnih kretnjah, izrazu obraza, gibih telesa in v spremembi glasu. Ĉustva se razlikajejo 

glede na jakost in trajanja. Tako poznamo razpoloţenje (npr. zadovoljstvo), emocije (npr. 

veselje) in afekte (npr. evforija). (Musek, 2005) 

Samopodoba je posameznikovo doţivljanje samega sebe v kontekstu socialne interakcije, v 

katerem posameznik zaznava sebe kot pomembnega ali nepomembnega. Je sklop 

subjektivnih zaznav, misli in predstav o sebi, o tem, kdo in kaj smo. Nanaša se na osebnost, 

saj pomeni ĉlovekovo zrcaljenje telesnih, vedenjskih in duševnih vidikov. Oseba z ustrezno 

samopodobo skrbi zase, se spoštuje in ceni svoje osebnostne, telesne, temperamentne in 

znaĉajskelastnosti in sposobnosti. Poznamo telesno, ĉustveno, socialno in akademsko 

samopodobo. (Rice, v Marjanoviĉ Umek, Zupanĉiĉ, 2009) 

 

6.3. Motivacijski procesi 

Musek (2005) razlaga motivacijske procese kot notranje dejavnike, ki izzovejo ĉlovekovo 

reakcijo ali dejanje. Motivacija je proces spodbujanja k aktivnosti zaradi uresniĉevanja 

doloĉenih ciljev. Obsega potrebe, nagone, ţelje, cilje, vrednote, ideale, interese in voljo. 

Motivacijski procesi so veĉplastna problematika, ki ima širok obseg (npr. potreba po hrani, 

navade, ĉustva itd.). Loĉimo jih po tem, ali izhajajo iz prirojenih (motiv po hrani) ali 

pridobljenih potreb (motiv pridobivanja bogatstva). Najpogostejša je delitev na biološke 

(telesne potrebe) in socialne motive (pridobljene potrebe). Biološki so: potreba po hrani, 

vodi, poĉitku, spanju, gibanju, izogibanju boleĉini, potreba po temperaturi primerni našemu 

telesu, materinski in seksualni motivi. Socialni motivi so odvisni od druţbe in druţbenih 

pogojev. Vsi biološki cilji so tudi socializirani motivi, saj so odvisni od okolja, v katerem se 
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ĉlovek razvija (npr. na Japonskem jedo kaĉe, v Evropi je to nepredstavljivo). Zadovoljevanje 

motivov je odvisno od nivoja aspiracije posameznika. „Razliĉni ljudje si postavljajo razliĉno 

dostopne cilje“, predstavi Rot. Pri postavitvi cilja je potrebno doloĉiti primerno  teţavnost, saj 

prelahek cilj ne proizvaja obĉutka zadovoljstva. Cilj ne sme biti preteţak, saj lahko zniţa nivo 

aspiracije oz. oseba doţivi neuspeh.  

 

6.4. Psihične lastnosti (temperament, značaj, sposobnosti)  

Temperament oznaĉuje naĉin, hitrost, moĉ in trajanje ĉustvenih reakcij posameznika. 

Hipokrat razlikuje štiri tipe temperamenta: koleriĉni, flegmatiĉni, sangviniĉni in 

melanholiĉni.  

Znaĉaj ali karakter oznaĉuje tiste lastnosti, ki so za posameznika najbolj bistvene. Karakterne 

lastnosti posameznika so tesno povezane z njegovimi socialnimi motivi, socialnimi stališĉi in 

vrednotami.  

Rot (1973) definira sposobnosti kot "osebnostne poteze, od katerih so odvisne razlike v 

uspešnem opravljanju dela pod pogojem, da imajo tisti, ki to delo opravljajo, podobne 

izkušnje in da so enako motivirani za uspešno opravljanje dela.“Sposobnosti deli na tri 

skupine: 

 intelektualne ali višje mentalne sposobnosti, 

 psihomotoriĉne sposobnosti, 

 senzorne sposobnosti. 
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7. PSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI OSEB S PWS 

Otroci s PWS imajo teţave na vseh podroĉjih delovanja, predvsem na socialnem podroĉju, 

podroĉju govora in jezika. Poleg zaznavanja in vedenja so oteţene tudi uĉne sposobnosti, 

samozavest, ĉustvena stabilnost, socialna percepcija, medsebojno delovanje in druţinska 

dinamika. (Butler, Lee in Whitman, 2006) 

Veĉina ima zmerne motnje v duševnem razvoju, obstajajo primeri teţkih MDR kot tudi 

normalnih intelektualnih sposobnosti. Ker je spekter sposobnosti tako velik, je teţko doloĉiti 

uspešne uĉne metode, ki bi jih lahko posplošili. Zato je pomembno, da vsakega posameznika 

s PWS obravnavamo individualno. (Waters, 1999, v Konkoliĉ, 2014) 

Osebe s PWS kaţejo nekaj vrst primanjkljajev na kognitivnem podroĉju: motnje v duševnem 

razvoju, probleme s predelovanjem jezikovnih informacij, uĉne teţave v povezavi s 

kratkoroĉnim spominom in primanjkljaje pri zaporedjih ter slabše metakognitivne 

sposobnosti. (Butler idr., 2006) 

Moĉna podroĉja so: dolgoroĉni spomin za informacije, uĉenje po vizualni poti s pomoĉjo 

slik, receptivni jezik, praktiĉno izraţanje in branje. Primanjkljaji so: ekspresivni jezik, 

kratkoroĉni spomin, finomotoriĉne spretnosti v povezavi z moĉjo, tonom in motoriĉnim 

naĉrtovanjem, interpretacija subtilnih socialnih namigov, uĉenje prefinjenih socialnih norm. 

(Cheed idr., 2006, v Konkoliĉ, 2014) 

 

7.1. Kognitivno področje 

Kognitivno funkcioniranje je oteţkoĉeno zaradi teţav z razumevanjem in uporabo jezika. 

Dokazano je, da se pri osebah s PWS kaţejo primanjkljaji v besednjaku, receptivnem in 

ekspresivnem jeziku, v razumevanju jezika, pragmatiĉnem jeziku, šibkem diskurzu, 

komunikacijskih vešĉinah in tvorbi povedi. Kaţejo se tudi teţave s kratkoroĉnim spominom 

in z zaporedji.  Mnogo oseb s PWS razmišlja le na konkretni ravni,  v njihovem  mišljenju 

prevladujejo pravila. Imajo velike primanjkljaje na podroĉju abstraktnega mišljenja, ki pa so 

nujne na višjih ravneh uĉenja šolskih znanj, prav tako jih ovirajo tudi na socialnem podroĉju. 

Osebe s PWS se zaradi vseh naštetih ovir in primanjkljajev uĉijo poĉasi. Ĉe se jih ob tem 
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priganja, lahko pride do poveĉane anksioznosti in frustracije. (Whitman in Jackson, v 

Konkoliĉ, 2014) 

Veliko oseb ima kljub dobrim verbalnim sposobnostim teţave z opisovanjem doţivetij. 

Teţave so povezane tudi z zaznavo oz.posameznik s PWS ujame zaĉetni element pogovora, 

zamudil pa je dodatne informacije. Teţave imajo lahko z ustno in pisno podanimi navodili, 

zlasti pri kompleksnih nalogah. Zato so pomembne slikovne opore ali navodila po korakih oz. 

manjših enotah. Otrok s PWS ima teţave z zaporedji, kar jih privede do teţav pri reševanju 

problemov. Teţko dojamejo logiĉne korake, prav tako vrstni red korakov reševanja problema. 

To privede do trmastih izpadov, ki jih dodatno ovirajo pri delu. Vse skupaj lahko vodi v 

stanje preobremenjenosti in anksioznosti s poveĉano ranljivostjo. Posamezniki s PWS zelo 

hitro pozabijo nauĉeno, zato je potrebno veliko ponavljanja snovi v razliĉnih situacijah.  Po 

drugi strani imajo dober dolgoroĉni spomin, še posebno za mesta, kraje, ljudi, obroke. Otroci 

s PWS s teţavo nadgradijo svoja znanja.  Novi ali drugaĉni pristopi za, po njihovem, ţe 

nauĉena ali usvojena znanja pri njih privedejo do prepirov in zavraĉanja dela. Zaradi teţav z 

razumevanjem in logiĉnim mišljenjemse otroci s PWS strategij uĉijo na pamet. To je najbolj 

izrazito pri matematiki, saj ne vedo, kako uporabiti doloĉene strategije. Prav tako uporabljajo 

eno pravilo za vse situacije ali pa na problemu ne zmorejo prepoznati podobne situacije, kjer 

bi lahko uporabili enako pravilo. (Waters, 1999, v Konkoliĉ, 2014) 

Konkoliĉ (2014) poudarja raznolikost med otroci s posebnimi potrebami, saj je pri vsakem 

prisotna specifiĉna kombinacija kognitivnih in drugih primanjkljajev. To od strokovnjakov, 

ki delajo z njimi, zahteva fleksibilnost pri uporabi metod in pristopov. 

Izredno je pomembno tudi sodelovanje staršev in strokovnjakov, ki so vpleteni v proces 

vzgoje in izobraţevanja otrok s PWS. S pomoĉjo nasvetov za starše se lahko laţje razvije 

uĉinkovito partnerstvo med šolskim osebjem in se lahko prepreĉijo potencialne disciplinske 

teţave. (Goff, 2006, v Konkoliĉ, 2014)  

Otroci s PWS kljub govorno-jezikovnim teţavam kaţejo moĉna podroĉja v besednjaku, 

znanju in dekodiranju branja. K dekodiranju branja pripomorejo vizualno-spacialne vešĉine, 

ki so moĉno podroĉje oseb s PWS. Kljub temu imajo šibke vešĉine branja z razumevanjem, 

vzrok so jezikovni primanjkljaji. (Lewis, 2006, v Konkoliĉ, 2014) 
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V primerih, ko otrok s PWS kljub prilagoditvam in pomoĉi ne zmore spremljati uĉnega 

procesa, se kaţe na razliĉne naĉine. Lahko postane moteĉ in/ali agresiven, uniĉuje lastnino 

drugih, zavraĉa delo, kriĉi, joka, vpije, si preintenzivno praska koţo itd. V takšnih primerih je 

potrebno prešolati otroka v program, ki bo ustrezal njegovim sposobnostim in potrebam.  

 

7.2. Čustveno področje 

Ĉustveno podroĉje otrok s PWS je hkrati enostavno in kompleksno. Prepoznajo le omejeno 

število ĉustev, v razponu od zelo vesel do zelo ţalosten le dva ali tri. Zmanjšano 

prepoznavanje ĉustev je povezano z razumevanjem stališĉa drugega. Razkorak v ĉustvenih 

vešĉinah se v odbobju mladostništva še bolj poglobi. Mladostniki so radi otroĉji, se tako 

oblaĉijo in obnašajo. Z osebjem šol in ustanov se radi crkljajo in objemajo. To lahko privede 

do zbadanja in posmehovanja vrstnikov, zaradi ĉesar lahko pride do ĉustvenih stisk, 

nezaustavljivega joka ali fiziĉne agresije. Ĉustvene teţave so prisotne zaradi hipotalamiĉnih 

disfukncij, zaradi katerih lahko oseba s PWS ĉustveno fukcionira na nivoju triletnega otroka, 

ne glede na intelektualne sposobnosti. (Waters, 1999, v Konkoliĉ, 2014) Tako lahko pride do 

joka, ker sošolec trdi, da zunaj deţuje, ĉeprav je jasno, da je sonĉno.  

Osebe s PWS so obĉutljive na stres, ki ga povzoroĉi tudi najmanjša sprememba v okolju, zato 

so ljubitelji rutin. Prav tako je ugotovljeno, da so otroci s PWS znaĉilno manj sprejeti, 

prijetni, vestni, manj odprti za nove ideje, manj motoriĉno aktivni ter bolj odvisni in 

razdraţljivi kot isti v primerjalni skupini. Kasnejše študije so pokazale, da dekleta kaţejo 

niţjo ĉustveno stabilnost in da so mladi z višjim IQ bolj odprti in telesno aktivni. (Whitman 

in Jackson, 2006, v Konkoliĉ, 2014) 

Samopodoba oseb s posebnimi potrebami je v veĉji meri odvisna od okolja, druţine in 

vrstnikov. V primerih, ko socialna podpora okolja ni tako pozitivna, prihaja do depresij ali 

agresij (pri teţjih MDR) ali do niţje samopodobe (laţje MDR). (Kocijan – Hercigonja idr., 

2000) 

Ni veliko zapisov o samopodobi oseb s PWS. Konkoliĉeva navaja (iz Dykens in Kasari, 

1997), da imajo otroci negativno samopodobo in so bolj depresivni, ĉe niso deleţni takojšnje 

obravnave na tem podroĉju. Vemo, da je za uĉinkovit razvoj samopodobe potrebno imeti 

doloĉeno predstavo o sebi. Osebe s PWS imajo primanjkljaje na tem podroĉju. Zato lahko 
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zakljuĉimo, da je njihova samopodoba le delno razvita in veĉinoma odvisna od okolja. Zato 

je pomembno osebam s PWS ponuditi ĉim veĉ priloţnosti za doţivljanje uspeha. Tako, kot je 

to znaĉilno za osebe  DS, je potrebno omogoĉati znane situacije v znanem okolju, ki bodo 

pozitivno vplivale na osebo s PWS ter ji nudile varnost pred neznanim oz. stresom. V 

nasprotnem primeru prihaja do frustacij, anksioznosti, obsesij, praskanja koţe itd. 

 

7.3. Motivacijski procesi 

Osebe s PWS potrebujejo veliko spodbude, motivacije in pohval pri delu. Najveĉ 

motivacijskih inputov rabijo pri aktivnostih, ki so za njih najteţje izvedljive – telovadba, 

kompeksne naloge, ki zahtevajo kontinuiranost in soslednost. Ţal je hrana najveĉji motivator, 

ki obenem ni primeren. Na tovrstno motivacijo se lahko obrnemo v redkih primerih, ko gre za 

potrditev in pohvalo pozitivnega vedenja in le, ĉe je ta v okviru diete, ki se je oseba s PWS 

drţi. (Whitman in Jackson, 2006, v Konkoliĉ, 2014) 

 

7.4. Temperament, značaj, vedenje 

Whitman in Jackson (2006, v Konkoliĉ, 2014) opisujeta dojenĉke PWS kot vesele, ljubeznive 

in kooperativne. S pojavom hiperfagije se pokaţejo hudi vedenjski premiki, ki se kaţejo v 

trmi, rigidnosti, neupoštevanju, izbruhih v povezavi s hrano, krajšo toleranco, prekomerno 

reagiranje na frustracije. Mlajši otroci kaţejo teţave s prehajanjem iz ene dejavnosti na 

drugo. Kaţejo se motnje pozornosti.  

Okoli 8. leta se vzorci stopnjujejo. Opazno je znaĉilno rigidno vedenje. Poveĉujejo se motnje 

pozornosti, ki vplivajo tudi na izobraţevalno podroĉje. Imajo teţave s prehajanjem iz ene 

dejavnosti na drugo. Vse bolj je opazen razkorak z vrstniki v socialnih vešĉinah. Lahko pride 

tudi do kroniĉne anksioznosti. (Whitman in Jackson, 2006, v Konkoliĉ, 2014) 

S kronološkim zaĉetkom puberetete se slabi vedenjski vzorci le potencirajo. Adolescenti s 

PWS so trmasti, nihajoĉega razpoloţenja, egocentriĉni, manipulativni, nagnjeni k 

temperametnim izbruhom. V skupini vrstnikov postajajo tarĉa posmeha zaradi pretiranih 

ĉustvenih izbruhov ali infantilnega obnašanja. Ĉustvena nestabilnost jih lahko privede do 

depresij, obsesij ali celo hujših psihiĉnih stanj. Kadar takšno vedenje postane stalnica, je 
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potrebna tudi psihofarmakološka intervencija.  Študije, ki obravnavajo vedenje oseb s PWS, 

so veĉinoma pomanjkljive in ne dajejo jasnih ugotovitev o doloĉenem vedenju.  

Whitman in Jackson (2006, v Konkoliĉ, 2014) trdita, da spreminjanje vedenja skozi 

ţivljenjska obdobja ni povezano s kognitivnimi sposobnostmi in indeksom telesne mase.  

Poleg ţe omenjenih teţav prihaja do kognitivne rigidnosti, pomanjkanja razsodnosti, 

zanikanja primanjkljajev, medosebnih konflikotv in nezmoţnosti samonadzora. Poveĉano 

nestabilno stanje pogosto spremlja tudi izkazovanje jeze in frustracij. Pri mnogih se poveĉuje 

reakcija na realne ali domišljijske krivice. Osebe s PWS kaţejo velik razpon osebnostnih 

lastnosti, talentov, interesov, moĉnih in slabih podroĉij. Ĉeprav so doloĉene vedenjske 

znaĉilnosti zelo pogoste pri vseh osebah s PWS, se lahko posamezniki s PWS med seboj zelo 

razlikujejo, tako pa tudi vedenjske znaĉilnosti pri doloĉenem posamezniku v razliĉnih 

ĉasovnih obdobjih. (Whitman in Jackson, 2006, v Konkoliĉ, 2014) 

Dykens in Kasari (2003, v Konkoliĉ, 2014) sta primerjala vedenje 43 mladih s PWS, mladih z 

DS in mladih z nespecifiĉnimi motnjami v duševnem razvoju. Ugotovila sta, da so bile 

nekatere teţave povišane pri vseh skupinah, kot npr. trmasto vedenje, izpadi in teţave z 

usmerjanjem pozornosti. 72 % mladih s PWS je znaĉilno bolj kazalo povišane znaĉilnosti 

vedenja, ki spadajo ţe v kliniĉno podroĉje. Pri mladih z DS je odstotek takšnega vedenja bil 

23 %, pri skupini mladih z nespecifiĉnimi motnjami v duševnem razvoju pa 39 %. Najveĉje 

razlike med skupinami se kaţejo ravno pri vedenju znaĉilnem za osebe s PWS (praskanje 

koţe, prevelika utrujenost, prenajedanje, prekomerno spanje, razdraţljivost). 

Praskanje kožeje vedenje znaĉilno za osebe s PWS, ki ga je potrdilo 95, 5 % staršev, vendar 

niha od posamenika do posameznika. Tudi ĉe otrok s  PWS ne kaţe znakov praskanja, se to 

lahko pojavi v puberteti ali kot odziv na stres ali stisko. Usmerjeni so predvsem na dlani, 

podplate in glavo, samo poĉetje je za njih prijetno opravilo. Visok prag boleĉine jim omogoĉa 

praskanje do krvi. 
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Tabela 5: Oblike izstopajoĉega vedenja mladih s PWS v primerjavi s posamezniki z DS 

(Dykens in Kasari, 2003, v Konkoliĉ, 2014) 

 PWS DS 

praskanje koţe 95 % 20 % 

prepirljivost 95 % 65 % 

premajhna aktivnost 91 %  35 % 

obsesije 88 % 46 % 

prevelika utrujenost 84 % 25 % 

prenajedanje 80 % 27 % 

preveĉ govorjenja 74 % 35 % 

prekomerno spanje 74 % 11 % 

debelost 70 % 30 % 

razdraţljivost 72 % 28 % 

kompulzije 68 % 32 % 

kraja (doma) 58 % 32 % 

 

Dykens in Kasari (2003, v Konkoliĉ, 2014)  sta ugotovila, da med vsemi oblikami 

neprilagojenega vedenja prednjaĉi praskanje koţe. V študiji so poleg oseb s PWS in oseb z 

DS primerjali še osebe z nespecifiĉnimi motnjami v duševnem razvoju. Zaradi specifike 

diplomskega dela je slednja skupina izpušĉena iz primerjave. Študija je pokazala nekatere 

teţave, povišane v obeh skupinah, kar 72 % mladih s PWS je znaĉilno bolj kazalo povišane 

znaĉilnosti vedenja, ki spadajo v kliniĉno podroĉje. Pri mladih z DS gre za 23 %, ki spadajo v 

kliniĉno podroĉje.Zelo pogosto prisotne oblike vedenja so še: premajhna aktivnost, nedelo, 

poĉasnost, prepirljivost, trma, neposlušnost, razdraţljivost, vznemirjenost zaradi spremembev 

rutini ali okolju.  
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Duševno zdravje 

Razliĉne raziskave so pokazale, da se pri osebah s PWS pojavljajo znaĉilnosti depresije, kot 

so: ţalost, nesamozavest, aknsioznost, strahovi in skrbi. Podrobno poroĉajo tudi starši. Pri 

mnogih osebah s PWS so prisotne ponavljajoĉe misli in kompulzivno vedenje (npr. zbiranje, 

potreba  po povedati/vprašati/vedeti, razvršĉanje/urejanje, ponavljajoĉi rituali, simetrija in 

natanĉnost, ĉišĉenje, štetje, preverjanje).  

Whittington in Holland (2004) trdita, da imajo ljudje s PWS t.i. obsesivne osebnosti, kar ni 

isto kot obsesivno-kompulzivne motnje. Veĉ avtorjev razlaga povezanost PWS z relativno 

visoko pogostostjo ritualistiĉnega vedenja in s tipiĉnimi oblikami obsesivno-kompluzivnega 

vedenja. Raziskovalca sta s študijo dokazala, da simptomi kompluzivnosti z leti upadajo in 

niso povezani z debelostjo, dolgoroĉno anksioznostjo, depresijo ali z resnimi teţavami 

hranjenja. V ĉasu Cambriške študije je pri posameznikih s PWS bil interes za hrano 

najpogosteje zabeleţeno obsesivno-kompulzivno vedenje. 
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8. PSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI OSEB Z DS 

Otroci z DS imajo tako kot otroci s PWS teţave na podroĉju govora, jezika, logiĉno 

matematiĉnih spretnosti in na socialnem podroĉju.Tako so prisotne teţave na podroĉju 

zaznavanja, pomnjenja, mišljenja, ĉustvene stabilnosti in socialnega delovanja. Znaĉilnosti 

niso enotne, velika je variabilnost med posamezniki, velik vpliv na splošen razvoj in 

psihološko delovanje ima druţina in širše okolje.  

V prvih mesecih ţivljenja so dojenĉki z DS tihi, pridni, neteţavni in veliko spijo. Raziskave 

so pokazale, da so dojenĉki z DS jokali manj kot dojenĉki z znaĉilnim razvojem. Da so 

dojenĉki neaktivni je v najveĉji meri odgovorna hipotonija, vendar tudi zaĉetni starševski 

strah in prepriĉanje o krhkosti dojenĉka, ki se kaţe ĉez manj aktivno ukvarjanje z dojenĉkom. 

Raziskave so pokazale, da na otrokov socialni in duševni razvoj v veliki meri vpliva naĉin 

interakcije staršev ter velja za otroke z znaĉilnim razvojem kot tudi za otroke z DS. Veĉji 

napredek in manj vedenjskih teţav imajo otroci, ki so deleţni tople, pozitivne in sprošĉene 

interakcije. Odzivnost, obĉutljivost na to, kar otrok poĉne ter nevsiljiv pristop, pozitivno 

vplivajo na otrokov duševni in socialni razvoj. (Cunningham, 2016) 

 

8.1. Kognitivno področje 

Pri  obdelovanju informacij in oblikovanju odziva potrebujejo veĉ ĉasa, kar se kaţe kot 

sledenje in odziv drugi osebi in ne interakcija, dlje ĉasa so usmerjeni na eno dejavnost ter 

teţje preklopijo na drugo.Veliko študij poroĉa, kako je pri otrocih in odraslih z DS potrebno 

dlje ĉasa ĉakati, da se odzovejo na pobudo. Ĉe se jih spodbudi z dotikom ali verbalno oporo, 

se bodo odzvali. Poznavanje rutine in okolja jim pomaga sproţiti odzive. Osebe z DS se uĉijo 

poĉasnejše od veĉinske populacije. Zaostanek je še posebej oĉiten pri razvoju kratkoroĉnega 

spomina. Ob tem je pomembno poudariti, da potrebujejo veliko veĉ utrjevanja, ponavljanja in 

vaj. Teţave se kaţejo tudi s posplošitvijo nauĉenega oz. rabo nauĉenega v novi situaciji. V 

takšnih primerih potrebujejo vodenje oz. pomoĉ pri pridobivanju izkušenj. Uĉitelji poroĉajo, 

da so manj motivirani pri delu, radi sabotirajo delo s ciljem pritegovanja pozornosti ali se 

izogibajo nalogam.Uĉenje komunikacijese pri otrocih z DS lahko razvija na veĉ naĉinov. 

Zaĉne se z mimiko obraza, drţo, kretnjami. Nadaljuje se z uĉenjem samega govora, s katerim 

jih ima veĉina teţave. Obdobje nerazumljivega govora je podaljšano na 5 do 6 let. Nekateri 
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otroci se uĉijo komunicirati tudi preko znakovnega jezika, ki pa ne vpliva na zapoznelost 

jezikovnega razvoja. Nedavne raziskave so potrdile, da je veliko starejših otrok z DS manj 

sposobnih branja ĉustvenih izrazov. Razlogi za to se išĉejo v pomanjkanju izkušenj ali v 

nesposobnosti povezave med izrazom in njegovim pomenom. Zaradi telesnih znaĉilnosti se 

lahko poslabša izreka glasov, tekoĉ govor, zaporedna tvorba glasov, njihova kakovost in ton. 

Raven otrokovega govornega razumevanja je pogosto višja kot njegova sposobnost za 

proizvajanje govora. Zato se jih ţe od malih nog (okoli 2. leta) spodbuja k uĉenju znakovnega 

jezika, ki omili nezadovoljstvo in stisko ob pomanjkljivi verbalni komunikaciji. Govorno-

jezikovni razvoj poteka po enakih stopnjah kot pri otrocih s tipiĉnim razvojem. Faza izraţanja 

z eno besedo je podaljšana do petega ali šestega leta starosti. Da bi spodbudili razvoj 

telegrafskega govora je pomembno, da ne uporabljamo zaprta vprašanja, ki zahtevajo kratke 

odgovore. Otroci z DS imajo teţave pri predelovanju slušnih informacij in na podroĉju 

spomina. Za predelavo informacije potrebuje veĉ ĉasa, še veĉ pa za tvorbo odgovora. Veliko 

ljudi je prepriĉano, da bi otroci z DS lahko govorili bolj tekoĉe, ĉe bi bili v veĉjem stiku z 

vrstniki, ki tekoĉe govorijo. Razsikave so pokazale nasprotno. V situacijah, kjer vrstniške 

sposobnosti drastiĉno presegajo stopnjo doseţenega govora, se oseba z DS zapre in manj 

komunicira. Ob razvoju jezikovnih sposobnosti je potrebno spremljati in usmerjati razvoj 

sintakse (strukture jezika, tvorbe stavkov in povedi) in semantike (pomena besed). Obe 

podroĉji sta za osebe z DS zelo problematiĉni. Ker imajo teţave z obstraktnim mišljenjem, se 

radi omejujejo na konkretne besede, veĉinoma samostalnike. (Cunningham, 2016) 

 

Učenje spretnosti branja in pisanja  

Branje je eden uĉinkovitejših naĉinov za razvoj govora, jezika in mišljenja. Ĉeprav so procesi 

uĉenja branja podobni tistim pri otrocih z znaĉilnim razvojem, obstajajo doloĉene razlike. 

Veĉinaotrok z DS nima bogatega besednjaka, ne pozna jezikovnih struktur, ki bi jim 

pomagale pri uĉenju branja. Otroke z dobro razvitim govorom lahko nauĉimo branja s 

pomoĉjo povezave med ĉrko in glasom. Ĉe otrok še ne govori in uporablja znakovni jezik, 

mu omogoĉimo, da namesto besede pokaţe znak. Ko pridobijo vidni slovar, mu lahko 

ponudimo knjige. Na vseh stopnjah branja mora uĉitelj upoštevati naĉelo od enostavnega 

proti kompleksnemu, torej od zaĉetnih korakov preko pridobivanja spretnosti branja, do 

tekoĉe in uporabne izvedbe. Pri usvajanju spretnosti pisanja imajo otroci z DS precejšnje 
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teţave. Uĉiteljeva naloga je vpeljati pisanje v pouk na ĉim bolj zanimiv in privlaĉen naĉin. 

Otrok potrebuje spodbudo, motivacijo ter ustrezne pripomoĉke, ki mu bodo olajšali samo 

izvedbo. (Lorenz, 1998) 

 

Spretnosti računanja 

Podatki kaţejo, da vsi uĉenci z DS s teţavo doseţejo uporabno stopnjo matematiĉnega 

znanja. Problemi, ki se pojavijo, so posledica številnih dejavnikov. Razvoj matematiĉnega 

mišljenja temelji na razumevanju popolnoma novega jezika, ki je veĉinoma abstrakten. V 

prvih letih je napredek viden zlasti zaradi uporabe konkretnih pripomoĉkov. Pri teţkih 

nalogah je neuspešen tudi zaradi šibkega slušnega spomina (pozabi zaĉetna navodila). Ker 

teţko dojamejo abstraktne procese, se zlahka navadijo rutinskih operacij, ne da bi razumeli 

njihov pomen. (Lorenz, 1998) 

 

8.2. Čustveno področje 

Oziranje otroka v obraz je prvi korak pri vzpostavitvi oĉesnega stika, ki je zelo pomemben za 

socializacijo, pozornost in uĉenje. (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000). 

Pri dojenĉkih je opaziti manj izrazite socialno-ĉustvene vzorce vedenja, kot sta smehljanje in 

smeh. Teţje jih je pripraviti do nasmeha, prav tako velja za izkazovanje nezadovoljstva in 

joka. Na to delno vpliva hipotonija obraznih mišic, tudi poĉasnejše obdelovanje informacij in 

odzivanje. (Cunningham, 1999) 

 

8.3. Motivacijski procesi 

Dojenĉki in odrasli se preko ţelje in vztrajnosti uĉijo nekaj doseĉi. Ko otrok vidi situacijo ali 

igraĉo, se pri njem ustvari ţelja po izvedbi le-te (npr. seganje po igraĉi, pospravljanje 

predmetov). Da je motivacija otrok z DS niţja, obstaja veĉ razlag. Nekatere izmed njih so: 

bolj pasiven ţivĉni sistem, manj vzburjenja, neuspeh oz. niso imeli priloţnosti, da bi se 

nauĉili, kako uspeti; deficit pri ustvarjanju namer, obdelovanju pomena njihovih dejanj in 

povzroĉanju odziva.    
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Nedavne študije kaţejo, da je veĉina otrok z DS motivirana tako kot otroci z znaĉilnim 

razvojem, ko izvajajo nalogo, ki jih zanima. Poĉasnejši so pri razvijanju interesov in zamisli, 

ki zahtevajo nadgrajene umske sposobnosti.  Da ima otrok z DS med poskušanjem razliĉnih 

rešitev v mislih tudi cilj, mora doseĉi višjo kronološko starost. (Cunningham, 2016) 

 

8.4. Temperament, osebnost 

Študije, ki so ocenjevale temperament dojenĉkov do pribliţno 3 mesecev dalje, navajajo 

enako vrsto temperamentov za otroke z DS in otroke z znaĉilnim razvojem. Veĉina mater je 

dojenĉke z DS ocenila kot zadovoljne, sreĉne in sprošĉene. V primerjavi z otroki z znaĉilnim 

razvojem  v povpreĉju prikazujejo manj pozitivnih razpoloţenj. Ugotovljeno je, da je razlog 

temu manjšina, ki ima t.i. zahtevnejši temperament oz. pri teh dojenĉkih so kasneje ugotovili 

dodatne motnje, ki so upoĉasnile razvoj.  

Tudi pri malĉkih je podobna zgodba. Študije kaţejo, da se otroci z DS na enakem nivoju 

razvoja razlikujejo tako kot otroci z znaĉilnim razvojem, skupini pa spovpadata. Veĉina otrok 

z DS se na enakem nivoju razvoja vede podobno kot otroci z znaĉilnim razvojem. Pri 

podskupini z zahtevnim temperamentom gre za otroke s poĉasnejšim odrašĉanjem in 

razvojem ali pa za tiste, ki so od samega zaĉetka impulzivni, energiĉni in razdraţljivi.  

Ameriška študija je primerjala 105 otrok z DS, starih od 2 do 9 let s 105 otroki z znaĉilnim 

razvojem, starih od 1 do 5 let, ki so ţiveli na istem obmoĉju. Matere otrok z DS so jih 

oznaĉile kot manj ĉustvene, manj agresivne, manj ukazovalne, manj ĉemerne in bolj prikupne 

in ljubeĉe. Laţje jih je zamotiti od nalog, bili so tudi manj vztrajni.  

Ko je otrok z DS star okoli 3 do 5 let se zaĉne pojavljati trma in samovoljnost. T.i. faza 

„Vem, kaj hoĉem,“ je povezana z zmoţnostjo uporabe jezika. Starši ugotavljajo, da so njihovi 

otroci nagajivi, obĉasno neubogljivi ter zahtevajo veliko pozornosti. Ko se v najstniških letih 

razvijejo komunikacijske spretnosti, se lahko dlje ĉasa zabavajo sami.  

Z novejšimi študijami so ugotovili, da pri starejših otrocih z DS obstajajo trije glavni vzorci 

vedenja. Dve tretjini otrok sta prijetni, druţabni, aktivni, ljubeĉi, s smislom za humor. 

Manjšino opisujejo kot osebe z manj zmoţnostmi, dolgoĉasne, ravnodušne, z vedenjskimi 

problemi. Tretja skupina je opisana kot agresivna, bojevita ter vĉasih teţko vodljiva.   
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Starejši najstniki in mlajši odrasli so opisani kot laţje vodljivi in manj aktivni. Prepirljivost, 

nasprotovanje in iskanje pozornosti se umirijo. Med 20 in 30 % mlajših odraslih z  DS se 

nekoliko umakne in postanejo skrivnostni. Veĉ kot polovica je veĉino ĉasa raje samih ali v 

druţbi druţine.  

Vedenjska znaĉilnost, ki jo opisujejo skrbiniki 70 do 80 % otrok in odraslih z DS, je trma. V 

veĉ primerih je videti, da je otrok trmast, ker ne razume zapletenega navodila ali pa ne sledi 

prehitremu vedenju drugih.  

Veliko jih ima rado rutine, togost pri preferencah za glasbo, hrano, dejavnosti ipd. jim daje 

obĉutek varnosti oz. samozavesti. Nezmoţnost hitrega razmišljanja in prilagajanja v njih 

povzroĉi anksioznost. Pogosto so pozorni na majhne detajle pri igraĉah in oblaĉilih, ţe 

manjša nepopolnost povzroĉi izpad. (Cunningham, 2016) 

 

8.5. Socializacija 

Veliko študij kaţe, da je socialni razvoj pri dojenĉkih in mlajših otrocih z DS enak kot pri 

dojenĉkih z znaĉilnim razvojem, le poĉasnejši. Vzdrţevanje oĉesnega stika, nasmeh in 

oglašanje se pojavijo nekaj dni ali tednov kasneje kot pri dojenĉkih z znaĉilnim razvojem. 

Referenĉno kazanje se pojavi 6 mesecev kasneje oz.okoli 22 meseca starosti. 

Veliko dojenĉkov ima manj izrazite socialno-ĉustvene vzorce vedenja. Teţje jih je pripraviti 

do nasmeha, veĉinoma se nasmejijo in ne smejejo. Da je teţje prebrati njihove ĉustvene 

izraze vpliva hipotonija, nekateri izsledki dokazujejo, da ima veliko posameznikov z DS 

teţave pri branju ĉustvenih signalov drugih.  

Predšolski otroci se zavedajo spola, telesnih in vedenjskih razlik. V tem ĉasu zaĉnejo kazati 

naklonjenost do tistih, ki so jim podobni oz. se izogibajo tistim, ki se jim zdijo ĉudni ali 

drugaĉni. Študije so ugotovile, da otroci z MDR v predšolskem obdobju postajajo opaznejši 

ter poslediĉno vse bolj izolirani. Otroci z DS se v takšnih situacijah zaĉnejo druţiti z mlajšimi 

otroki, vendar ĉez nekaj ĉasa zopet pride do enake situacije. Proces socializacije je odvisen 

od pozitivnega odnosa okolja in sposobnosti otroka z DS, veĉ ima socialnih stikov, ĉe ima 

skupne interese s sovrstniki (npr. glasba, ples). (Cunningham, 2016) 
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8.6. Vedenje 

Cunningham (1998) pravi, da mnogi otroke z DS opisujejo kot mirne, tople, druţabne in 

neproblematiĉne, z veliko sposobnostjo posnemanja in šĉepcom trme. Veliko otrok je 

izjemno druţabnih. Med igro oz. predmetom in interakcijo z ljudmi bodo vedno izbrali 

slednje. Ena teorija je, da so se nauĉili dobivati socialne spodbude od ljudi, ki s tem 

poskušajo omiliti njihove teţave. Ko otroci v zaĉetnem obdobju doţivljajo neuspeh pri npr. 

pobiranju predmeta, postanejo razdraţeni. Nenehen neuspeh jih vodi k prenehanju poskušanja 

in odvisnost od drugih. Študije 2–5 letnikov so pokazale, da se otroci z DS izogibajo uĉnim 

nalogam, ki se jim zdijo prezahtevne, tako da se vkljuĉijo v socialno interakcijo z drugimi in 

poišĉejo pomoĉ pri reševanju problemov.  

S kar nekaj študijami so ugotovili, da obstajajo trije glavni vzorci vedenja pri osebah z DS. 

Kot je ţe omenjeno, dve tretjinista opisani kot prijetni, druţabni, aktivni, ljubeĉi, s smislom 

za humor. Manjšina je opisana kot dolgoĉasna, ravnodušna, z vedenjskimi problemi. Zadnjo 

skupino zaznamuje agresija, bojevitost in teţja vodljivost. Prepriljivost, nasprotovanje in 

iskanje pozornosti raste od zgodnjega otroštva in upada v poznem otroštvu oz. najstniških 

letih. Veĉina staršev poroĉa, da so starejši najstniki in mlajši odrasli laţe vodljivi pa tudi 

manj aktivni. Ena izmed najbolj pogostih znaĉilnosti je tudi trma, o kateri poroĉa 70–80 % 

skrbnikov otrok in odraslih z DS.  

 

8.7. Vedenjske težave 

Študije kaţejo, da ima 70 do 75 % otrok z DS v zgodnjih letih nekaj vedenjskih teţav. Okoli 

12 do 15 % druţin je poroĉalo o hujših problemih, ki so bili moteĉi. Ocena je, da je 5 do 8 % 

otrok z DS bolj problematiĉnih na vedenjskem podroĉju, kar je posledica drugega stanja ali 

bolezni.  

Veĉ vedenjskih teţav so kazali otroci, pri kateri je bilo zaznati: 

 zdravstvene teţave (respiratorni zapleti, ušesne infekcije), 

 teţke motnje v duševnem razvoju (pretirana dejavnost, iskanje pozornosti, napadi 

jeze, daljše obdobje do zrelosti, teţave pri sklepanju in razvoju samonadzora), 

 slabši odnosi v druţini (velika povezanost med stresom matere in vedenjskimi 

teţavami pri mlajših otrocih, šibka komunikacija, pomanjkanje doslednosti), 
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 niţji socialno-ekonomski status (neprimerna nastanitev, brezposlenost, nizki prihodki 

kot povzroĉitelji stresa), 

 neprimeren stil sooĉanja in prepriĉanja staršev (neuĉakanost, hitra razburljivost 

staršev, neaktivno reševanje problemov), 

 slabše prilagajanje na motnjo v razvoju (slab odnos med starši in otrokom zaradi slabe 

prilagoditve staršev na motnjo). 

 

Najbolj pogoste vedenjske teţave pri otrocih z DS so:  

 nenehno vmešavanje v stvari drugih (raziskovalni element, naĉin pridobivanja 

pozornosti, izraţanje jeze posebno pri malĉkih), 

 metanje predmetov (uporablja kot naĉin komunikacije in pridobivanje pozornosti 

posebno pri malĉkih), 

 beganje (pridobivanje pozornosti, igra pri veĉ kot polovici otrok z DS in 1 do 5 

najstnikih), 

 neprimerno vedenje s tujci (pretirana prijaznost, poljubljanje in objemanje prisotno pri 

veĉ kot polovici najstnikov in ĉetrtini odraslih z DS), 

 teţave s spanjem (rutina in higiena spanja), 

 šibka koncentracija, prevelika aktivnost, iskanje pozornosti. (Cunningham, 2016) 

Med poznim otroštvom in najstništvom prihaja do sprememb. Razlika v pogostosti v obdobju 

otroštva in najsntištva je prikazana v tabeli. 
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Tabela 6: Primerjava pogostosti teţav v otroštvu in adolescenci (Cunningham, 2016) 

TEŢAVA OTROŠVO NAJSTNIŠTVO 

teţave s spanjem 66 % 53 % 

pobegi 53 % 23 % 

vmešavanje v stvari 

drugih 

58 % 36 % 

neprimerno vedenje s 

tujci 

52 % 42 % 

metanje stvari 37 % 20 % 

neposlušnost, trma 67 % 63 % 

 

V najstniških letih in zgodnjem obdobju odraslosti prihaja do novih vedenjskih teţav, ki so 

povezane z razvojem intelektualnih sposobnosti otroka. Pri 66% najstnikov je bilo opaziti 

„nesramno in jezikavo“ vedenje. Trma in neposlušnost sta prisotni v skoraj enakih odstotkih 

kot v obdobju otroštva. Z izboljšanjem jezikovnih sposobnosti prihaja do veĉ laganja, kletvic. 

Prisotno je tudi igranje z genitalijami, zlasti pri fantih. Slednje teţave se veĉinoma zmanjšajo 

v poznih najstniških letih. 

 

8.8. Duševno zdravje in psihične težave 

Strokovnjaki se strinjajo, da so psihološke motnje manj pogoste pri osebah z DS kot pri 

osebah z drugim stanjem ali boleznijo, ki je povezana z motnjo v duševnem razvoju. Med 8 

in 15 % otrok in 22 in 29 % odraslih z DS ima znake psihiĉnih teţav ali motenj. V literaturi 

so najveĉkrat omenjene: anoreksija, shizofrenija, manija, Tourettov sindrom, disociativna 

osebnostna motnja in depresija.  

Znaki duševnih zdravstvenih teţav pri osebah z DS pogosto niso takoj opazni (npr. 

samogovor je lahko pri otrocih z DS obiĉajno vedenje), lahko pa vkljuĉujejo: govorjenje s 

samim seboj (samogovor), halucinacije, videnje namišljenih ljudi, obsesivno vedenje, 

prisluhe, umik, šepetanje, izgubo energije, navdušenja in zanimanja za stvari. V takšnih 

primerih je potrebna zdravstvena obravnavnava oz. farmakološka terapija in psihoterapija.  
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Togost oz. ritualno vedenje je ena od znaĉilnosti oseb z DS. V obdobju otroštva je to znaĉilno 

tudi za otroke z znaĉilnim razvojem v obdobju od 2. do 5. leta. Pogosto pa se tako vedejo tudi 

odrasli z DS (npr. ne stopajo po razpokah na ploĉniku, uporabljajo posebne ĉarobne rime ali 

dejanja, ki jih varujejo). Ĉe ta vedenja postanejo premoĉna in onemogoĉajo normalno 

funkcioniranje v okolju, se le-ta obravnavajo kot obsesivno-kompulziva motnja (OKM), ki 

zahteva zdravljenje. OKM ima od 1 do 4 % ljudi z DS. Prej se pojavi pri fantih (med sedmim 

in dvanajstim letom) kot pri dekletih ter vkljuĉuje veĉinoma kompulzivna dejanja in ne 

obsesivnih misli (npr. pogosto britje, neprestano umivanje rok, vztrajanje pri istih oblaĉilih, 

obisk stranišĉa ob istem ĉasu, odpiranje in zapiranje omar v doloĉenem sosledju).  

Depresija je edina duševna motnja, ki je pogostejša pri ljudeh z DS kot pri preostalih z 

motnjami v duševnem razvoju. Med 10 in 14 % mlajših z DS ima obdobja depresije, lahko se 

pojavi v poznem otroštvu in adolescenci. Kaţe se kot umik, pomanjkanje interesa, 

razdraţljivost, ţalost, izguba ali pridobitev kilogramov, motnje spanja in obĉasne 

halucinacije. Vzrokov za depresijo je lahko veĉ. Lahko gre za zdravstvene teţave (npr. 

motnje sluha, vida, nepravilno delovanje šĉitnice) kot odziv na nek dogodek (npr. smrt v 

druţini, selitev), spremembe v rutini itd. Teţava je kompleksna tudi zaradi dejstva, da oseba z 

DS ne razume, zakaj je do spremembe prišlo. Vĉasihje vzrok za depresijo lahko nekaj nam 

ĉisto obiĉajnega (npr. nakup novega avtomobila). V takšnih primerih je potrebno ustrezno 

ukrepati, v veliko primerih je v pomoĉ organiziranje bolj zanimivega in aktivnega 

ţivljenjskega sloga.  

Prav tako se pojavljajo anksioznost in fobije, kiso prisotne pri osebah, ki so pod poveĉanim 

stresom (npr. prezahteven izobraţevalni program) ali imajo obĉutek, da se zmorejo. Kar tri 

ĉetrtine otrok in odraslih se neĉesa boji. V takšnih primerih je potrebna psihološka 

intervencija, ki lahko prepreĉi nadaljnjo poglobitev teţav. (Cunningham, 2016) 
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9. PRIMERJAVA MED PSIHOLOŠKIMI ZNAČILNOSTMI 
OSEB S PWS IN PSIHOLOŠKIMI ZNAČILNOSTMI 
OSEB Z DS 

 

9.1. Kognitivno področje 

Kognitivni razvoj je proces razvijanja kognitivnih sposobnosti, med katerimi se posameznik 

uĉi razumeti stvarnost v doloĉenem razvojnem obdobju oz. se uĉi sprejemati in razumeti 

stvari, ki se dogajajo okrog njega. Tako preko zaznavanja, predstavljanja, presojanja, 

spomina, jezika, mišljenja, odloĉanja in uĉenja izoblikuje svoja znanja in sposobnosti. 

Kognitivno podroĉje obeh sindromov je kompleksen pojem, ki ga s teţavo razĉlenimo ter ga 

je nemogoĉe  poenotiti. Za oba sindroma lahko reĉemo, da ima na njunkognitivni razvoj velik 

vpliv okolje. Ko govorimo o kognitivni sferi za PWS in DS gre za veliko raznolikost med 

posamezniki na vseh podroĉjih. Lahko reĉemo, da je ena najbolj znaĉilnih skupnih toĉk 

zaostanek v razvoju oz. motnja v duševnem razvoju. Veĉina oseb s PWS in z DS ima zmerne 

motnje v duševnem razvoju, obstajajo tudi primeri teţkih in laţjih MDR. Osebe z zmerno 

MDR lahko v uĉnem procesu usvojijo osnove branja, pisanja in raĉunanja, na drugi podroĉjih 

pa so lahko uspešnejši. Potrebujejo podporo pri komunikaciji in vkljuĉevanju v socialno 

okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna opravila. (Kriteriji za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015) 

 

ZAZNAVANJE 

Osebe z DS pri obdelovanju informacij in oblikovanju odziva potrebujejo veĉ ĉasa. To se 

kaţe kot sledenje drugi osebi in ne interakcija. Imajo teţave pri preklapljanju z ene dejavnosti 

na drugo. Poznavanje rutine in okolja jim pomaga pri sproţitvi odzivov.  

Osebe s PWS imajo podobne teţave na podroĉju zaznavanja. Poleg intelektualnih, jim teţavo 

pri sledenju in interakciji dela tudi hipotonije in pogosta utrujenost. Tako se ob draţljajih, ki 

jim ne morejo slediti ali so prezahtevni za njihovo raven sposobnosti, poĉasi »izklopijo«. Ker 

so ljubitelji rutin, najboljše funkcionirajo ravno v takšnih okolišĉinah. V obratnem primeru 

prihaja do trme in izbruhov jeze. 
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SPOMIN, UĈENJE in MIŠLJENJE 

Osebe z DS se uĉijo poĉasnejše, kar je skupno tudi osebam s PWS. Za pomnjenje  

potrebujejo veliko utrjevanja, ponavljanja in vaj. Zaostanek je še posebej oĉiten pri razvoju 

kratkoroĉnega spomina, medtem ko je dolgoroĉni spomin dobro razvit. To je še posebej 

izraţeno pri osebah s PWS. Obe populaciji oseb imata teţave z aplikacijo nauĉenega znanja v 

novih situacijah. To je najbolj izrazito v logiĉnih primerih, kjer se posluţujejo enega pravila 

za vse situacije. Pri uĉenju potrebujejo veliko konkretnih predstavitev, razvoj abstraktnega 

mišljenja je šibek. Imajo  teţave z zaporedji, teţko dojemajo logiĉne korake v reševanju 

problemov, zato se jih otroci s PWS uĉijo na pamet. To je najbolj izraţeno pri matematiki, saj 

ne zmorejo logiĉno uporabiti doloĉenih strategij.  

Najbolj pogoste uĉne teţave pri obeh skupinah so predelovanje jezikovnih informacij, teţave 

s strategijami reševanja problemov, slabši kratkoroĉni spomin. Prav tako je za obe skupini  

znaĉilno še izrazito  togo mišljenje.  

Pri obeh se ob neuspehu pojavljajo frustracije in odbijanje dela, le pri osebah s PWS je to 

nekoliko bolj izrazito, saj so izbruhi jeze in trme dosti bolj intenziven in dlje ĉasa trajajoĉi.  

 

JEZIK IN GOVOR 

Govorne in jezikovne vešĉine se pri posameznikih s PWS zelo razlikujejo, in sicer od tistih, 

ki ne govorijo, do tistih, ki pridobijo normalne govorne in jezikovne sposobnosti. Na teţave 

lahko vplivajo oralno-motoriĉne vešĉine ali jezikovni primanjkljaji, lahko ja tudi oboje. 

Podroĉje je še slabo raziskano, raziskovalci menijo, da so sposobnosti v doloĉeni meri 

povezane tudi z zdravljenjem z rastnim hormonom. Nekateri menijo, da ima hipotonija 

najveĉji vpliv na kasnejši govorni razvoj in nenatanĉno artikulacijo. Zaradi visoko obokanega 

ozkega neba ne zmorejo visoko dvigniti jezik, pogosto je nosljanje, šibek, a visok ton glasu, 

ki ga nekateri fantje celo v puberteti ne izgubijo. Veĉ teţav imajo s splošno izreko in 

ekspresivnim jezikomkot z receptivnim jezikom (dojemanje, sprejemanje informacij). 

Širjenje besednjaka poteka poĉasneje.  

Pri otrocih z DS se pojavljajo teţave na podroĉju govornih in jezikovnih vešĉin, kaţejo 

teţave pri naĉrtovanju govora, artikulaciji in fonologiji. Hipotonija (obraza, jezika in ust), ki 
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je prisotna od rojstva, je odgovorna na zakasnelo in podaljšano ĉebljanje ter konec koncev 

kvaliteto artikulacije. Prav tako napaĉno tvorijo glasove ali reducirajo obliko besede pri 

izgovorjavi. Na nepopolno artikulacijo vplivajo tudi spremenjeni govorni organi, predvsem 

jezik, ţrelo in zobje. Slabo razumljiv govor pri veĉ kot polovici oseb ostane do konca 

ţivljenja. Jecljanje se pri otrocih z DS pojavi med osmim in desetim letom, pogostejše je pri 

deĉkih.  

Širjenje besednjaka poteka poĉasneje, otroci se izraţajo z enobesednimi stavki. Najbolj šibki 

so pri rabi pridevnikov in glagolov, kar poslediĉno privede do sintaktiĉnih napak (napake pri 

tvorbi števila samostalnika, sklanjatvah, neustrezna uporaba veznika, neustrezni besedni red). 

Razliĉni strokovnjaki izpostavljajo, da otroci z DS razumejo veliko veĉ kot govorijo, saj 

njegova produkcija jezika ni pravi pokazatelj njihovega razumevanja jezika. Buckley in Le 

Prevost doloĉata primarne in sekundarne vzroke za teţave otrok z DS. Med primarne štejeta 

delovni spomin, sluh in teţave na govorno-motoriĉnem podroĉju. Sekundarni vzrok je 

poĉasno pridobivanje besednjaka. Omenjata tudi, da veliko število otrok z DS trpi za 

prevodno naglušnostjo in imajo teţave na podroĉju slušne diskriminacije, kar tudi vpliva na 

razvoj besednjaka. 

Lahko bi zakljuĉili, da je pri obeh sindromih prisotno veĉ faktorjev, ki vplivajo na teţave pri 

razvoju govora in jezika. Po vzoru Buckely in Le Prevosta (2002) bi lahko rekli, da so obema 

sindromoma skupni primarni in sekundarni faktorji. Primarni faktorji so fiziološke narave oz. 

gre za spremnjen govorni aparat (hipotonija, visoko nebo, sluh ipd). Sekundarni faktorji, ki 

vplivajo na razvoj jezika, so kognitivne sposobnosti (spomin, fonološka zanka). Poslediĉno 

pri obeh populacijah velja, da razumejo veĉ kot povedo oz. izrazijo.  

V obeh primerih je poleg navedenih dejavnikov potrebno omeniti tudi vpliv oz. interakcijo s 

starši oz. okolja, saj je govorno-jezikovni razvoj obeh skupin v najveĉji meri odvisen od  

kvalitete in kvantitete inputov iz okolja. 

 

9.2. Čustveno področje in samopodoba 

Ĉustva izraţajo ĉlovekov odnos do zunanjega sveta in do samega sebe. Ĉustveno podroĉje se 

pri otrocih z DS razvija nekoliko poĉasnejše kot pri otrocih s tipiĉnim razvojem. Pri 

dojenĉkih je opaziti manj izrazite socialno-ĉustvene vzorce vedenja, kot sta smehljanje in 
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smeh. V obdobju otroštva so izjemno ekstrovertirani, pozitivni, veseli, druţabni, radi se 

crkljajo. V obdobju mladostništva se zaprejo vase, postanejo tihi. Infantilno vedenje 

veĉinoma izzveni. 

Otroci s PWS prepoznajo le omejeno število ĉustev, z odrašĉanjem se razkorak v primerjavi z 

osebami tipiĉnega razvoja v ĉustvenih vešĉinah še bolj poveĉa. Mladostniki se radi crkljajo, 

uţivajo v infantilnem obnašanju. Njihovo razpoloţenje pogosto niha, hitro so lahko sreĉni in 

veseli, po drugi strani se tudi zlahka razjezijo ali so uţaljeni. Togo, rigidno mišljenje in 

infantilno vedenje botrujeta slabšim socializacijskim vešĉinam, zato zlahka postanejo tarĉa 

posmehovanja. Kompleksnim situacijam niso kos, zato reagirajo le s pretirano jezo ali jokom.  

Sindroma imata kar nekaj skupnih znaĉilnosti na ĉustvenem podroĉju, zlasti v obdobju 

otroštva. Poznavanje samo osnovnih ĉustev, druţabnost, crkljanje so samo nekatere skupne 

znaĉilnosti. V obdobju mladostništva prihaja do veĉjih razlik, saj osebe z DS doţivijo 

popolno puberteto, osebe s PWS pa le delno. Tako se osebe z DS odzovejo na spremembe 

tako, da se zaprejo vase, se umaknejo od vedenjskih vzorcev otroštva, osebe s PWS ostanejo 

na infantilni stopnji.  

Na podroĉju samopodobe je v obeh primerih nujno aktivno sodelovanje okolja, ki jim 

omogoĉa ĉim veĉ uspešnih izkušenj. Prav tako je potrebno omogoĉiti ĉim veĉ znanih oz. 

rutinskih situacij, ki jim omogoĉajo varnost pred stresom ter dajejo veĉ moţnosti za uspeh. 

Pozitivno naravnano okolje lahko omili frustracije, anksioznost in izbruhe jeze, ki soznaĉilni 

za obe skupini. 

 

9.3. Motivacijski procesi 

Z gotovostjo lahko trdimo, da so notranji dejavniki, ki izzovejo ĉlovekovo reakcijo ali dejanje 

pri osebah z DS in osebah s PWS, na niţji stopnji od oseb s tipiĉnim razvojem. Pasivnost, ki 

obeleţuje otroštvo obeh populacij je prvi znak niţje ravni motivacijskih procesov. Pasiven 

ţivĉni sistem, manj vzburjenja in neuspeh so le nekateri izmed vzrokov za niţjo motivacijo. 

Znaĉilna razlika v razvoju usmerjenosti motivacije med DS in PWS je trenutek, ko se pri 

otrocih s PWS zaĉne nenehna ţelja po hrani. Zagotovo lahko trdimo, da je ta biološka potreba 

vodilni motivacijski element pri osebah s PWS. Osebe z DS svoje interese razvijajo poĉasi. 

Nedavne študije so pokazale, da je veĉina otrok z DS enako motivirana pri delu kot otroci s 
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tipiĉnim razvojem, ko izvajajo nalogo, ki jih zanima. Da bi dosegli višjo motivacijo, morajo 

imeti v mislih tudi cilj, to zahteva višjo kronološko starost.  

Lahko zakljuĉimo, da so si otroci s PWS in otroci z DS na podroĉju motivacijskih procesov v 

zgodnjem otroštvu zelo podobni. Kljuĉni moment, kjer se njihova motivacija zaĉne vidno 

razlikovati, je trenutek, ko otrok s PWS zaĉne kazati poveĉan oz. pretiran interes za hrano. 

Otrok z DS poĉasi stopnjuje svoje ţelje in cilje, ki pa so odvisni od intelektualnih sposobnosti 

oz. uspešnosti ter spodbude okolja. Pomembno je poudariti, da je pri postavitvi cilja potrebno 

doloĉiti primerno teţavnost, saj prezahtevencilj zniţuje nivo aspiracije, prelahek pa ne 

proizvaja zadovoljstva.  

 

9.4. Vedenje (socializacija, temperament) 

 Ker je PWS še vedno v procesu raziskovanja, študije, ki obravnavajo vedenje oseb s PWS, 

so veĉinoma pomanjkljive in ne dajejo jasnih ugotovitev o doloĉenem vedenju. Nasplošno 

lahko zakljuĉimo, da so osebe s PWS manj telesno aktivne, manj odprte za nove ideje, manj 

natanĉne pri delu, teţje se prilagajajo novim situacijam, bolj so razdraţljive in nezrele. 

Raziskave kaţejo, da so vedenjske motnje najbolj izrazite v obdobju adolescence. Takrat se 

pojavlja trma, nihajoĉe razpoloţenje, egocentrizem, manipulativnost, nagnjenost k 

temperamentnim izbruhom. Ĉustvena nestabilnost lahko privede do depresij, obsesij ali celo 

hujših psihiĉnih stanj. Dojenĉki so opisani kot veseli, ljubeznivi in kooperativni. S pojavom 

hiperfagijese pokaţejo hude vedenjske spremembe, ki se kaţejo kot trma, rigidnost, 

neupoštevanje, izbruhi povezani s hrano, krajša toleranca, pretirano reagiranje na frustracije, 

teţave s prehajanjem iz ene dejavnosti na drugo. Okoli osmega leta se vzorci stopnjujejo, 

poveĉujejo se tudi motnje pozornosti, ki vplivajo na izobraţevalno podroĉje. Uţivajo v 

infantilnem obnašanju, kar povzroĉa še veĉji in opaznejši razkorak v socialnih vešĉinah z 

vrstnikih. Še ena znaĉilnost oseb s PWS je praskanje koţe, posebno so usmerjeni v praskanje 

obraza in glave, rok, dlani in podplatov. Problem je prisoten pri 95,5 %  populacije, vendar 

niha skozi ĉas od posmeznika do posameznika. Praskanje je za njih prijetno opravilo, 

opravljajo ga, ko so umirjeni. Zaradi visokega praga boleĉine se ne ustavijo pri prvih boleĉih 

obĉutkih kot osebe z znaĉilnim razvojem. Fokus na hrano negativno vpliva na vsa podroĉja 

njihovega funkcioniranja. V razredu niso usmerjeni na pouk, ampak razmišljajo, koliko ĉasa 

je do malice, doma išĉejo izvirne naĉine, kako priti do hrane, dogodke si zapomnijo primarno 
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po hrani, nabolj se veselijo dogodkov, na katerih bo hrana, toţijo o lakoti, se prerekajo o 

koliĉini, intervalih hranjenja itd.  

Otroci z DS v povpreĉju kaţejo manj pozitivnih razpoloţenj v primerjavi z otroki z znaĉilnim 

razvojem. V neki ameriški študiji so matere otrok z DS oznaĉile svoje otroke kot manj 

ĉustvene, manj agresivne, manj ukazovalne, manj ĉemerne, bolj prikupne in ljubeĉe. Med 3. 

in 5. letom se zaĉne pojavljati trma in samovoljnost, postanejo nagajivi ter zahtevajo veliko 

pozornosti. V obdobju adolescence se prepirljivost in iskanje pozornosti umirita, veĉ ko 

polovica je veĉino ĉasa raje samih ali v druţbi druţine. Pri 70 do 80 % otrok se pojavlja trma, 

radi imajo rutino, togi so pri preferencah za glasbo, hrano in dejavnosti. Togost in rutina jim 

daje obĉutek varnosti oz. samozavest, saj nezmoţnost hitrega prilagajanja na novo situacijo v 

njih povzroĉa anksioznost.  

Lahko zakljuĉimo, da so si osebe s PWS in osebe z DS podobne tudi na podroĉju vedenja. Pri 

obeh je zaznati manj ĉustvenih reakcij v otroštvu, manj telesne aktivnosti, manjšo odprtost do 

novih idej. Pri osebah z DS se trma in iskanje pozornosti zaĉne pojavljati okoli 4. leta in 

veĉinoma izzveni v adolescenci, medtem ko je pri osebah s PWS pojav trme povezan s 

pojavom hiperfagije. Pri DS se v obdobju adolescence vedenjske teţave omilijo, pri PWS se 

poslabšajo oz.se razširijo v veĉji spekter (izbruhi jeze, trme, kljubovanja). V obeh primerih je 

zaznati favoriziranje rutine, togosti, vnaprej znanih postopkov in dejanj. Ĉeprav je infantilno 

vedenje prisotno v obeh primerih, je ta bolj izraţen pri osebah s PWS.  Podroĉja, na katerih se 

kaţejo skupne znaĉilnosti, smo predstavili še tabelarno. 
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Tabela 7: Primerjava najbolj pogostih psiholoških znaĉilnosti pri PWS in DS 

PODROĈJE PWS DS 

SPLOŠNA 

KOGNITIVNA 

OCENA 

oteţene uĉne sposobnosti, 

veĉinoma zmerne MDR, 

teţave z razumevanjem  in 

uporabo jezika, 

šibke logiĉno-matematiĉne 

sposobnosti 

oteţene uĉne sposobnosti, 

veĉinoma zmerne MDR, 

teţave z razumevanjem in 

uprabo jezika, 

šibke logiĉno-matematiĉne 

sposobnosti 

ZAZNAVANJE 

poĉasnejša, obdelovanje in 

reakcija z zamudo, 

šibka pozornost 

poĉasnejša, potrebujejo veĉ ĉasa 

pri obdelovanju in oblikovanju 

odziva, 

šibka pozornost  

SPOMIN, UĈENJE, 

MIŠLJENJE 

poĉasnejše uĉenje, 

teţave s kratkoroĉnim spominom, 

potrebujejo veĉ vaj, ponavljanj in 

utrjevanj, 

primanjkljaj abstraktnega 

mišljenja, 

teţave z zaporedji, 

teţave s posplošitvijo nauĉenega, 

dober dolgoroĉni spomin 

poĉasnejše uĉenje, 

teţave s kratkoroĉnim 

spominom, 

potrebujejo veĉ vaj, ponavljanj 

in utrjevanj, 

teţave s posplošitvijo 

nauĉenega, 

teţave z abstraktnim mišljenjem 

JEZIK IN GOVOR 

primanjkljaji v besednjaku, 

primanjkljaji v receptivnem in 

ekspresivnem jeziku, 

pomanjkljive komunikacijske 

vešĉine, 

artikulacijske teţave 

znakovni jezik (se lahko uĉi v 

otroštvu), 

teţave na podroĉju sintakse in 

semantike, 

primanjkljaji na receptivnem in 

ekspresivnem podroĉju 

komunikacije, 

artikulacijske teţave 
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(nadaljevanje tabele 7) 

PODROĈJE PWS DS 

ĈUSTVENO 

PODROĈJE 

poznajo omejeno število ĉustev, 

zmanjšano razumevanje stališĉa 

drugega, 

anksioznost, frustracija, jok in 

agresija zaradi neuspehov ali 

medvrstniških odnosov, 

infantilno ĉustveno reagiranje 

 

manj sposobni branja ĉustvenih 

izrazov, 

pri dojenĉkih manj opazni 

socialno-ĉustveni vzorci 

vedenja, 

zaprti do okolja v ĉasu 

adolescence 

 

MOTIVACIJSKI 

PROCESI 

moĉna zunanja spodbuda, 

hrana kot motivacija 

moĉna zunanja spodbuda, 

poĉasnejši pri razvijanju 

interesov in zamisli, ki 

zahtevajo nadgrajene umske 

sposobnosti 

VEDENJE 

dojenĉki veseli, sprošĉeni; 

otroci in odrasli veseli, ljubeznivi 

kooperativni pa tudi trmasti, 

rigidni, nihajoĉega razpoloţenja; 

prekomerne reakcije na 

frustracije; 

krajša toleranca (v povezavi s 

hrano); 

teţave s prehajanjem iz ene 

dejavnosti na drugo; 

ljubitelji rutin, togosti; 

praskanje koţe; 

samogovor 

dojenĉki zadovoljni, sreĉni 

sprošĉeni, okoli 5. leta trma in 

samovoljnost; 

 

otroci in odrasli  veĉinoma 

prijetni, druţabni, aktivni, 

ljubeĉi, s smislom za humor; 

trma (okoli 80 %) ; 

dobra sposobnost posnemanja; 

ljubitelji rutin, togosti 

(samozavest); 

pozornost na detajlih 

(nepopolnost lahko povzroĉi 

izpad); 

samogovor 
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(nadaljevanje tabele 7) 

PODROĈJE PWS DS 

SOCIALNI VIDIK ĉustvena nestabilnost zaradi 

velikega razkoraka z vrstniki v 

ĉustvenem razvoju 

 

dojenĉki imajo manj izrazite 

socialno-ĉustvene vzorce 

vedenja (se nasmejijo in ne 

smejejo); 

anksioznost (zaradi nezmoţnosti 

hitrega razmišljanja); 

proces socializacije odvisen od 

okolja in sposobnosti otroka 

DUŠEVNO 

ZDRAVJE 

nagnjeni k depresijam (ţalost, 

nesamozavest, anksioznost, 

strahovi, skrbi); 

ponavljajoĉe misli ; 

kompulzivno (ritualistiĉno) 

vedenje  

nagnjeni k depresijam (umik, 

pomanjkanje interesa, 

razdraţljivost, nihanje 

kilogramov, motnje spanja, 

obĉasne halucinacije); 

nagnjeni k anoreksiji, 

shizofreniji, maniji, disociativni 

osebnostni motnji; 

anksioznost, fobije (tri ĉetrine 

otrok in odraslih z DS); 

OKM (ĉe ritualistiĉno vedenje 

postane premoĉno) 
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10. METODE ZDRAVLJENJA PRI OSEBAH S PWS 

10.1. Diete 

Omejevanje kalorij je ena izmed najbolj uĉinkovitih metod pri kontroli teţe. Pomembno je 

zagotoviti kakovostno in pravilno koliĉino hrane. Starši se o tem posvetujejo z zdravniki, 

nutricionisti in ostalimi strokovnjaki, ki pomagajo sestaviti kvaliteten jedilnik za otroka. 

Pomembna je stalna in stroga kontrola zauţitega ter skrivanje prepovedane hrane pred 

otrokom. Prav tako, druţina osebe s PWS, mora uvesti ustaljen ritem prehranjevanja, ki 

vsebuje vsaj 5 obrokov zdrave in nizkokaloriĉne hrane. (Eiholzer, 2005) 

 

10.2. Hormonalne terapije 

V poznih 80-ih letih so poleg niţje rasti odkrili tudi niţjo mišiĉno maso kot simptom PWS. 

Ker niţja rast, poveĉana telesna teţa in niţja mišiĉna masa kaţejo na pomanjkanje rastnega 

hormona, so leta 1990 zaĉeli s prvimi terapijami. Veĉ študij je pokazalo pomembno 

izboljšanje na podroĉju rasti in fiziĉnih sposobnosti.  

Terapija s spolnimi hormoni še vedno velja za kontroverzno. Obstajajo teze, ki trdijo, da bi 

nadomestni moški spolni hormon povzorĉal agresijo pri osebah s PWS. Uĉinki hormonskih 

nadomestil niso raziskani. (Eiholzer, 2005) 

 

10.3. Drugo 

Dnevna telovadba 

Neaktivnost ter pomanjkanje interesaza telovadbo je tipiĉen simptom PWS. Ĉeprav terapija z 

rastnim hormonom pomaga pri pridobivanju na rasti oz. višini, niţja mišiĉna masa in 

mašĉobno tkivo še vedno ostaneta problem. Da bi izboljšali mišiĉno maso, moramo poveĉati 

porabo energije. Pomembno je izvajati dnevno strukturiran program vaj, prilagojem 

sposobnostim in interesom osebe s PWS. Prav tako je pomembno ozavešĉati pomembnost 

fiziĉne aktivnosti. (Eiholzer, 2005) 
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Zgodnji suport, fizioterapija, logopedska obravnava 

Zgodnja celostna obravnava je velika spodbuda pri razvoju otroka. Zaradi splošno nizkega 

mišiĉnega tonusa, ki v konĉni fazi vpliva tudi na govor, je potrebna redna fizioterapevtska in 

logopedska obravnava. (Eiholzer, 2005) 

 

Psihološko svetovanje 

Druţine oseb s PWS so bolj nagnjene k psihološkim teţavam od ostalih. Raziskave so 

pokazale, da naĉin vzgoje v veliki meri vpliva na teţo osebe s PWS. Svetovanje je potrebno 

oz. namenjeno tudi staršem oz. druţini kot podpora ter pomoĉ pri vzgoji v smislu doslednosti. 

(Eiholzer, 2005) 
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11. ANALIZA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

Kakšne so kognitivne sposobnosti oseb s PWS? 

Osebe s PWS imajo širok spekter kognitivnih sposobnosti. Obstajajo primeri oseb z 

normalnimi intelektualnimi sposobnosti, veĉina jih ima zmerne motnje v duševnem razvoju. 

Primanjkljaji se kaţejo v besednjaku, razumevanju jezika, tvorbi povedi in komunikacijskih 

vešĉinah. Primanjkljaji se kaţejo tudi na podroĉjulogiĉno-matematiĉnih spretnosti in 

abstraktnega mišljenja, mnogo jih razmišlja le na konkretni ravni. Proces uĉenja je 

poĉasnejši, potrebujejo veliko veĉ urjenja, ponavljanja in utrjevanja za pomnjenje novih 

znanj. Imajo teţave z zaporedji, kar privede do teţav pri reševanju problemov. Teţko 

dojamejo logiĉne korake, zato se strategij uĉijo na pamet. Poslediĉno imajo teţave s 

posplošitvijo in aplikacijo znanj na druge probleme pa tudi z nadgradnjo svojih znanj. Tukaj 

se kaţe njihova togost oz. rigidnost.  Kratkoroĉni spomin je šibak, dolgoroĉni pa dober, 

neodvisen od ravni inteligence. Ĉeprav imajo teţave z bralnim razumevanjem, nimajo teţav s 

samo tehniko branja oz. berejo z veseljem. 

 

Kakšna je razlika na kognitivnem področju med osebami s PWS in osebami z DS? 

Osebe s PWS in osebe z DS kaţejo mnogo veĉ skupnih znaĉilnosti kot razlik na kognitivnem 

podroĉju. Glede na to, da tudi med populacijo oseb z DS prevladujejo zmerne MDR, lahko 

reĉemo, da ni bistvenih razlik na kognitivnem podroĉju fukcioniranja. Tako smo ugotovili, da 

imata obe skupini primanjkljaje v besednjaku, razumevanju jezika, tvorbi povedi, 

komunikacijskih vešĉinah, logiĉno-matematiĉnih vešĉinah in abstraktnem mišljenju. Zaradi 

hipotonije, ki je pristona pri obeh skupinah, se kaţejo primanjkljaji na artikulacijskem 

podroĉju. Za obe populaciji velja, da potrebujeta veĉ vaj in utrjevanja pri  usvajanju novih 

znanj.Razlika se kaţe v togosti, ki se v veliko veĉji meri kaţe pri osebah s PWS. Z analizo 

literature smo ugotovili, da osebe z DS niso tako dobri bralci kot osebe s PWS.  

 

Ali imajo osebe s PWS čustvene težave? 

Osebe s PWS poznajo le omejeno število ĉustev. Ena glavnih znaĉilnosti oseb s PWS je 

infantilnost, ki je izraţena tudi na podroĉju ĉustvenih vešĉin. Razkorak je bolj viden v 

obdobju mladostništva, ko zaradi tega postanejo tarĉe posmehovanja in zbadanja med 

sovrstniki. Osebe s PWS so obĉutljive na stres, ki ga povzroĉi najmanjša sprememba v 

okolju. Neuspehi in nesprejemanje povzroĉata anksioznost, hipersenzibilnost, izpade ţalosti, 
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trme in jeze. Kljub hitri razdraţljivosti so otroci oz. osebe s PWS oznaĉene kot prijetne in 

vesele. 

 

Kakšna je razlika na čustvenem področju med osebami s PWS in osebami z DS? 

Bistvena razlika na ĉustvenem podroĉju med osebami s PWS in osebami z DS je pretirana 

senzibilnost, ki je znaĉilna za osebe s PWS. Lahko reĉemo, da so globalno osebe s PWS in 

osebe z DS oznaĉene kot vesele, prijetne, druţabne. Pri obeh skupinah je zaznati niţjo 

samopodobo, anksioznost in trmo zaradi teţav pri spremljanju zunanjih draţljajev. Zato lahko 

za obe populaciji reĉemo, da sta ljubiteljici rutin kot varovala pred spremembami in teţavami 

v novih situacijah in okoljih. V obdobju mladostništva je pri osebah z DS zaznati veĉje 

zapiranje vase, hormonske spremembe pa vplivajo tudi na spolno zavedanje. Osebe s PWS 

tudi v mladostništvu ostanejo na infantilnem nivoju ter ne doseţejo vseh klasiĉnih 

adolescentskih sprememb. Reĉemo jim tudi veĉni otroci, saj zaradi hipogonadizma oz. 

pomanjkanja doloĉenih hormonov ne pride do popolnega spolnega razvoja. Tako se pri 

mladostnikih z DS pojavlja interes za pripadnike nasprotnega spola, pri mladostnikih s PWS 

pa do tega ne pride. 

 

Kakšna je samopodoba oseb s PWS? 

Samopodoba oseb s PWS je v veliki meri odvisna od socialne integracije oseb oz. od 

njihovega poĉutja v okolju, kjer delujejo. Osebe s PWS so naklonjene izbruhom jeze, 

frustracijam in trmi, zlasti v situacijah, ko se zavedajo neuspehov. Ravno zato imajo rade 

rutino in rigidnost, saj jim vztrajanje v znanih situacijah in okoljih nudi veĉ moţnosti za 

uspeh in obĉutek varnosti. Ni jasno opredeljenih znaĉilnosti na podroĉju samopodobe oseb s 

PWS, lahko pa predvidevamo, da je pri vsakem posamezniku kljuĉno najbliţje okolje, ki 

skrbi za pozitivne draţljaje in obĉutek uspešnosti. 

 

Kakšna je razlika na področju samopodobe med osebami s PWS in osebami z DS? 

Za razlike na podroĉju samopodobe med osebami s PWS in osebami z DS je odgovorno 

okolje in intelektualne sposobnosti posameznika.Zaradi zmernih MDR ter primanjkljajih na 

podroĉju predstav lahko reĉemo, da na njihovo samopodobo v vsakem primeru vpliva okolje. 

Za pozitivno samopodobo obe skupini potrebujeta ĉim veĉ uspešnih doţivetij in znanih 

situacij, ki imajo namen omiliti frustracije in anksioznost ob neuspehu (pri spremljanju 

dogajanja, reševanju nalog, telesnih aktivnosti itd.).  
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Na katerih psiholoških področjih sta si sindroma najbolj podobna? 

Sindroma imata veliko skupnih toĉk na psihološkem podroĉju. V obeh primerih prihaja do 

poĉasnejšega zaznavanja oz. obdelovanja informacij in reakcij z zamudo. Osebe s PWS in 

osebe z DS imajo zmanjšane uĉne sposobnosti, veĉinoma zmerne MDR ter teţave z 

razumevanjem in uporabo jezika. Poĉasnejše se uĉijo, imajo teţave s kratkoroĉnim 

spominom in abstraktnim mišljenjem. Tako potrebujejo veliko veĉ vaj in utrjevanja in to 

preko konkretnega materiala. V obeh primerih so prisotni primanjkljaji v komunikacijskih 

vešĉinah in besednjaku. Prav tako imajo teţave na podroĉju ĉustvenega razvoja. Poznajo 

omejeno število ĉustev, teţje se vţivijo v poĉutje drugega. Da bi bili motivirani, potrebujejo 

moĉan zunanji input, sami se s teţavo motivirajo. Na podroĉju vedenja sta obe skupini 

opisani kot pozitivni, druţabni, veseli, topli, s smislom za humor, vendar tudi v velikem 

odstotku trmasti. Ker imajo teţave s samopodobo, so ljubitelji rutin in togosti, ki jim 

omogoĉata varno zavetje priĉakovanih reakcij. Skladno s tem imajo teţave s prehajanjem iz 

ene dejavnosti na drugo. Skupna znaĉilnost je tudi samogovor. Obe skupini sta nagnjeni k 

depresijam, ki izhajajo iz kroniĉnih anksioznih stanj zaradi nezmoţnosti hitrega razmišljanja.  

 

Na katerih bioloških področjih sta si sindroma najbolj podobna? 

Sindroma sta si najbolj podobna na motoriĉnem podroĉju. Hipotonija ter poveĉana telesna 

teţa sta v zaĉaranem krogu s pasivnim vedenjem, prekomernim poĉivanjem ter minorno 

telesno aktivnostjo. Rezultat je debelejša in ohlapnejša postava. Prav tako se v obeh primerih 

pojavljajo teţave z vidom oz. motnje vida (strabizem, kratkovidnost), drugaĉna sestava sline, 

obĉutljiva koţa. V obeh primerih je tudi pogosto zaznana apneja dihal, niţji nivo rastnega 

hormona ter niţji nivo šĉitnice. Hormona tako vplivata na rast ter presnovne procese v telesu. 

V obeh primerih je zabeleţeno tudi slabo prehranjevanje v zgodnji fazi razvoja ter višji prag 

prenašanja boleĉine. Na podroĉju spolnega razvoja prihaja v obeh primerih do majhnih mod 

oz. nespušĉenih testisov. 
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12. SKLEP 

PWS je genetska motnja, ki s seboj nosi mnogo izzivov, truda, discipline in doslednosti. Je 

sindrom, ki je do pred kratkim bil razmeroma slabo poznan. Mnoga podroĉja funkcioniranja 

so še danes slabo raziskana in nepoznana. Psihološke znaĉilnosti oseb s PWS so paleta 

ekstremnosti. Praskanje koţe, prepirljivost, pretirana senzibilnost, debelost, prenajedanje, 

obsesije, trma, premajhna aktivnost, zniţane intelektualne sposobnosti na eni ter prijetnost in 

druţabnost na drugi strani. Nekatere izmed naštetih znaĉilnosti spominjajo na osebe z DS. 

Poleg podobnih motoriĉnih sposobnosti, se velika podobnost kaţe tudi na kognitivnem 

funkcioniranju. Tako je v obeh primerih prisotno poĉasnejše procesiranje zunanjih draţljajev, 

iz ĉesar izhaja niţja samopodoba, trma in jeza. Rutina in togost v obeh primerih omogoĉata 

varnost, predvidevanje in višjo samopodobo. Zanimivo, saj sindroma nista genetsko 

povezana. Razlikujejo se predvsem po intenziteti in pogostosti, saj so reakcije pogostejše in 

bolj intenzivne pri osebah s PWS.  Ĉeprav je spekter sposobnosti lahko izjemno raznolik, 

veĉina ima le zmerne motnje v duševnem razvoju, kar velja tudi za veĉino oseb z DS. Iz tega 

izhajamo, da veĉina otrok s PWS potrebuje individualno vodenje, veliko utrjevanja, urjenja, 

ponavljanja ter delo v njihovem tempu. Glede na to, da podobni principi veljajo za uĉence z 

DS, si lahko pomagamo s pristopi, ki jih uporabljamo pri delu z otroki z DS. Tukaj je 

pomembno dodati, da je pri osebah s PWS potrebno biti še bolj dosleden, z jasnimi in 

strogimi pravili pri delu, zlasti, ĉe govorimo o hrani in prehranjevalnih navadah. Ne smemo 

pozabiti niti na redno fiziĉno aktivnost, ki je pri njih nujnejša in bolj koristna od 

intelektualnih napredkov. Pomembno je še enkrat omeniti terapijo z rastnim hormonom, ki se 

je v veliko primerih po svetu pokazala kot pozitivna sprememba v ţivljenju oseb s PWS. 

Tukaj je prav tako izjemnega pomena kontinuirana in jasna komunikacija med starši in 

strokovnjaki, ki so vsakodnevna podpora osebam s PWS. Diplomsko delo je bilo usmerjeno 

na splošno psihološko primerjavo. Verjamemo, da bi potencialne raziskave oz. primerjave na 

specifiĉnih podroĉjih odgovorile na še mnoga zanimiva vprašanja. 
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