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Povzetek 

V prispevku predstavljam možnost vpliva prehrane na vedenjske težave otrok. Pojavnost 

motenj je v strmem naraščanju, vedenjske težave otrok pa so pogosto razlog, da ne morejo 

biti vključeni v redne oddelke vrtca ali šole. V nadaljevanju opisujem avtizem ter nekaj 

izsledkov raziskav, ki nakazujejo na uspešnost diete brez glutena in kazeina pri precejšnjem 

deležu oseb z motnjami avtističnega spektra ter hiperaktivnosti.  

Ključne besede: avtizem, prehrana, vedenjske težave, dieta, gluten, kazein 

Uvod 

Vedno pogosteje se srečujemo z različnimi motnjami otrok, tako pri našem delu v vrtcu kot 

tudi v zasebnem življenju. In ob tem se sprašujemo o vzrokih, še intenzivneje pa o tem, ali je 

možno te motnje kakorkoli ublažiti ali morda celo odpraviti. Tudi v našem vrtcu smo imeli 

pred kratkim vključenega otroka z avtizmom, ki so ga zaradi njegove neprilagodljivosti in s 

tem povezane občasne agresije prepisali v razvojni oddelek. Primer me je tudi spodbudil, da 

sem se poglobila v problem in poskušala ugotoviti, ali je iz mojega delovnega področja  

možna kakšna prilagoditev, ki bi lahko bila takemu otroku v pomoč. Navsezadnje je  v 

Kurikulumu je pod točko 2.3. zapisano načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med 

otroki ter načelo upoštevanja multikulturalizma, ki navaja kot potrebno, strokovno čim širše in 

fleksibilno zagotavljanje pogojev za stalno ali občasno vključevanje predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami v življenje in delo rednih oddelkov v vrtcih. 

Vemo, da so vedenjske težave otrok z motnjami avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) v 
procesu izobraževanja najtežavnejše in najbolj stresno področje, s katerim se srečujejo 
učitelji in starši. Vedenjske težave povzročajo izolacijo in lahko vodijo v izločenost. Vedenjske 
težave so vidne kot: otrok moti delo v skupini, težko se prilagaja spremembam in dnevnim 
rutinam, je trmast, uničuje svojo in tujo lastnino, je agresiven in avtoagresiven … (Smernice 
za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra - MAS, 2009) 

 

Jedro 

Beseda avtizem izhaja iz grške besede »autos«, kar pomeni sam, lasten, vsebinsko 
usmerjen vase. Avtizem je star toliko, kot je staro človeštvo, toda ime je dobil šele v 20. 
stoletju. Besedo avtizem uporabljamo za zelo širok razpon avtističnih motenj in je težko 
karkoli posploševati, saj je ta skupina zelo heterogena. Nihče nima hkrati vseh znakov 
avtizma. To je tudi vzrok za razhajanja v razpravah strokovnjakov o definicijah, klasifikacijah, 
značilnostih, čustvovanju, etiologiji, ki je še danes v procesu raziskovanja. V vsakem primeru 



že vso zgodovino avtizma obstaja nesoglasje glede klasifikacij in definicij avtizma, ki do 
danes ni rešeno, ker jih strokovnjaki ves čas spreminjajo (Jurišić 1992, str. 11).  
 
Specifičen vzorec neobičajnega vedenja je prvi opisal Leo Kanner. Ta sindrom je znan tudi 
kot 'zgodnji otroški avtizem'. Kanner ni naredil ocene možne prevalence pojavnosti tega 
stanja, vendar je ocenil, da je le to izredno redko. Več kot 20 let pozneje je Victor Lotter 
objavil prve rezultate epidemiološke študije o otrocih, ki so imeli iste vedenjske vzorce, kot jih 
je opisal Kanner: stopnja prevalence 4.5 na 10,000 otrok . 
Leta 1979 sta Lorna Wing in Judith Gould preučevali razširjenost avtizma (kot ga je opredelil 
Leo Kanner) med otroki s posebnimi potrebami. Ugotovili sta, da je prevalenca avtizma med 
tistimi otroki z IQ pod 70 skoraj 5% na 10,000 otrok (podoben rezultat je dobil Lotter).  
Vendar pa sta odkrili tudi, da obstaja velika skupina otrok, ki ima primanjkljaje na področju 
komunikacije, socialne interakcije in domišljije skupaj s stereotipnimi vzorci ponavljajočih se 
aktivnosti – teh otrok je bilo približno 15 na 10,000). Čeprav ti otroci niso zadoščali kriterijem 
za Kannerjev (tipični) avtizem, pa so bili simptomi, ki so jih ti otroci kazali znotraj meja 
'avtističnega spektra'. Tako je bilo ugotovljeno, da je razširjenost spektra znotraj skupine 
otrok s posebnimi potrebami približno 20 na 10,000 otrok (Wing in Gould, 1979). Tudi 
Gillberg je s sodelavci na Švedskem (1986) naletel na zelo podobne stopnjo prevalence pri 
otrocih z učnimi težavami. 
Raziskava, ki jo je leta 2005 naredil Nacionalni urad za statistiko duševnega zdravja otrok in 
mladostnikov v Veliki Britaniji, je prinesla ugotovitve o stopnji prevalence motenj avtističnega 
spektra 0,9% oziroma 90 na 10.000 (Green et al, 2005). Pri tem niso diferencirali med 
avtizmom, Aspergerjevim sindromom ali katero drugo motnjo iz avtističnega spektra. 
Gillian Baird je leta  2006 objavila študijo, ki je temeljila na raziskavi otrok, starih od 9-10 let, 
s področja South Thames. Raziskava je zajela vse otroke, ki so bodisi že imeli postavljeno 
diagnozo motnje avtističnega spektra ali pa so bili pri zdravnikih oziroma logopedih 
prepoznani kot otroci s socialnimi in komunikacijskimi motnjami. Prav tako so v raziskavo 
vključili otroke, ki so imeli odločbo, da so otroci s posebnimi potrebami, saj bi lahko bili zaradi 
predhodno nepravilno postavljene diagnoze, izpuščeni. Diagnostika je temeljila na kriterijih 
ICD-10. Rezultati so pokazali prevalenco 38,9 na 10,000 za avtizem in 77,2 na 10,000 za 
ostale motnje avtističnega spektra. To skupno pomeni prevalenco 116 na 10,000 za ves 
spekter avtističnih motenj.  (http://www.avtizem.org/dejstva_in_statistika.html) 
 
Prevalenca  oseb z motnjami avtističnega spektra v Sloveniji  se ne razlikuje bistveno od 
tistih drugod po svetu. Glede na svetovne statistike bi torej v Sloveniji bilo nekaj več kot 
20.000 ljudi, ki imajo katero izmed motenj avtističnega spektra.  
 
Leta 2012 je CDC (Center za obvladovanje bolezni in preventivo) objavil podatke o 
prevalenci MAS v ZDA. Podatki predstavljajo 23% zvišanje od predhodnega poročila leta 
2009 ter 78% zvišanje od leta 2007. MAS se skoraj 5 x pogosteje pojavlja pri fantih (po 
podatkih CDC 1 izmed 54 fantov in 1 izmed 252 deklet) 

Prevalenca motnje avtističnega spektra v ZDA (CDC marec 2012) 

Leto presoje Leto rojstva Prevalenca na 1000 
otrok 

Pomeni 1 na x otrok 

2002 1992 6,7 1 od 150 
 

2004 1994 6,6 1 od 150 
 

2006 1996 8,0 1 od 125 
 

2008 1998 9,0 1 od 110 



 

2010 2000 11.3 1 od 88 
 

(http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html) 
 
Avtizem je del spektra, ki ga imenujemo motnje avtističnega spektra ali na kratko MAS.  
Beseda "spekter" se uporablja ker, čeprav imajo vse osebe z avtizmom težave na treh 
glavnih področjih, se le te pri vsakem posamezniku izražajo drugače in njihovo stanje na njih 
vpliva na drugačne načine. Medtem ko so nekateri ljudje z avtizmom sposobni živeti relativno 
"vsakdanje" življenje, potrebujejo drugi celo življenje strokovno pomoč. Glavna področja, pri 
katerih imajo vsi ljudje z avtizmom težave, se imenujejo na kratko "triada primanjkljajev". Ta 
področja so: težave s socialno komunikacijo, težave s socialno interakcijo in težave na 
področju fleksibilnosti mišljenja (http://www.avtizem.org/kaj_je_avtizem.html).  
  

Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra – MAS, 
izdane oktobra 2009, predstavljajo pomemben pripomoček za delo strokovnim delavcem 
vrtcev, ki imajo oddelke za otroke z MAS ali pa so ti otroci vključeni v oddelke z ostalimi 
otroki. 
  
MAS se v osnovi kaže kot nevrološka motnja, vse več pokazateljev pa kaže, da imata 
pomembno vlogo tudi imunski sistem in prebavni trakt. Veliko otrok z MAS ima pogoste 
prebavne težave, kar lahko nakazuje na vnetja v črevesju ter posledično sindrom 
prepustnega črevesja. 
 
Ena izmed metod, ki pogosto prispeva k ublažitvi simptomov, predvsem iz govornega 
spektra, impulzivnosti, agresiji in avtoagresiji je dieta brez glutena in brez kazeina. Gluten je 
protein, ki se nahaja v pšenici, rži, ječmenu in ovsu, kazein pa je mlečna beljakovina. 

Izvedene so bile številne raziskave glede uspešnosti omenjene diete, vendar so rezultati 
različni. Nekateri so potrdili uspešnost, spet drugi navajajo, da ni bilo vidnega napredka pri 
testiranih osebah. 

Študija University of California Davis Health System je dokazala, da imajo otroci rojeni z MAS 
leta 1990 pogosteje prebavne težave kot so zaprtje, diareja ali napenjanje kot pa otroci z 
MAS rojeni  1980. Študija objavljena 2012 navaja, da imajo otroci z MAS sedemkrat večjo 
verjetnost prebavnih težav kot otroci brez motnje. V drugi študiji, izvedeni na Penn State 
University so preko anket staršev ugotovili , da je dieta brez glutena in kazeina  izboljšala 
vedenje in prebavne težave nekaterim otrokom.  
(http://www.ucdmc.ucdavis.edu/publish/news/newsroom/8320) 
 
Raziskovalci New Jersey Medical School's Autism Center so ugotovili, da imajo avtistični 
otroci pogosteje nenormalni imunski odziv na mleko, sojo in pšenico kot pa otroci brez 
razvojne motnje. Druga študija v letu 2013 je ugotovila, da imajo otroci z avtizmom pogosteje 
protitelesa za gluten kot otroci brez motenj, kar lahko nakazuje na imunske oz. prebavne 
nenormalnosti pri teh otrocih. (http://www.autismweb.com/diet.htm) 

Obstaja teorija, da nekatere osebe z MAS ne morejo ustrezno prebaviti glutena in kazeina, ki 
lahko preideta v krvni obtok in po njem vse do možgan, kjer se vežeta kot gluteomorfin in 
kazeomorfin in delujeta podobno kot opiati. Na ta način vplivata na percepcijo, vedenje, 
reakcije, govor ipd. Raziskave v ZDA in Evropi so potrdile, da je v teh primerih mogoče najti v 
urinu povišane vrednosti teh peptidov. Zelo pogoste so pri osebah z MAS prehranske 
alergije, par tako zaradi prepustnega črevesa. 

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/publish/news/newsroom/8320


Dr. Fasano, vodja centra za raziskavo in zdravljenje celiakije v Massachusetts General 
Hospital in hkrati eden vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja celiakije, že vrsto let 
preučuje povezavo med MAS in glutenom. Po njegovih raziskavah in ugotovitvah, naj bi bilo 
minimalno 20% otrok z MAS povezanih z občutljivostjo na gluten. Raziskave njegove skupine 
so usmerjene tudi na sestavo mikrobiološke flore v črevesju pri osebah z MAS ter iskanje 
biomarkerjev, ki bi lahko kasneje usmerjale, kdaj bi bila brezglutenska dieta primerna kot 
terapija.(http://celiacdisease.about.com/b/2013/01/24/new-gluten-sensitivity-biomarker-could-
help-in-certain-autism-cases.htm) 

Zdrava črevesna flora je uravnotežena po sestavi, spodbuja normalno delovanje prebavil, 
zagotavlja zaščito pred okužbo in uravnava presnovo. Tvori 95% serotonina ter obsega več 
kot 75 % našega imunskega sistema. Hkrati pa zdrava črevesna stena preprečuje 
nezaželjenim mikrodelcem hrane, da preidejo v krvni obtok. Kadar le ta postane prepustna, ti. 
sindrom prepustnega črevesa, omogoči prehod večjih molekul v krvni obtok. Te snovi telo 
zazna kot tujek, zato sproži imunski sistem in tvorbo protiteles. Na ta način prihaja do razvoja 
avtoimunskih bolezni. 

V Sloveniji so tri institucije za obravnavo avtizma, ki so nastale na pobudo staršev otrok z 
avtizmom. Pri združenjih izvajajo različne metode obravnave avtizma, pri dveh obljubljajo 
tudi, da je avtizem mogoče zdraviti. Mnenje slovenske zdravniške stroke je glede slednjega 
precej drugačno, menijo, da je avtizem neozdravljiv, da je to razvojna motnja, s katero se 
otrok verjetno rodi in ki je dosmrtna. (prim. Mojca Brecelj Kobe, Ped. Klinika UKC. (Lorenčič, 
2013) 

 Zaključek 

Postavlja se vprašanje ali prisluhniti staršem, ki bi želeli poskusiti ali bi nemara dieta bila 
dejavnik, ki bi ublažil simptome njihovega avtističnega otroka. Dieta bi lahko močno vplivala 
na impulzivnost, agresivnost in avtoagresivnost ter tudi na govor otroka. Dejstvo je namreč, 
da sprememba samo domače prehrane ne zadostuje, nekateri zdravniki pa tovrstnim 
terapijam tudi niso naklonjeni in niso pripravljeni napisati potrdila o vsaj začasni dietni 
prehrani. Sama dieta nima negativnih stranskih učinkov in otroku ne more škodovati, 
pozitivne spremembe, v kolikor bi do njih prišlo, pa bi bile vidne v manj kot mesecu dni. 
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