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“MOTNJE HRANJENJA”

Pripravila: 

Zvezdana Vražič, dipl.m.s., spec. klininče dietetike

Kaj so motnje hranjenja?

� Motnje hranjenja spadajo med duševne motnje.

� Kažejo pa se v spremenjenem odnosu do 
hrane.

� Pri motnjah hranjenja gre za izgubo nadzora ali 
za pretiran nadzor nad lastnim hranjenjem. 
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� Vzrok za njihov nastanek so:
� različne duševne in 
� čustvene stiske. 
� Navzven se kažejo kot: 
� prenajedanje, 
� bruhanje, 
� zloraba odvajal, diuretikov in 
� pretirana telesna aktivnost.

Med motnje hranjenja spadajo

� anoreksija nervoza, 
� bulimija nervoza, 
� nespecifične motnje hranjenja in 
� kompulzivno prenajedanje.
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Zdravstvene težave povezane z 
nepravilno prehrano:

� prevelika telesna 
teža in s tem 
posledično 
povišan krvni 
pritisk, holesterol 
v krvi, sladkorna 
bolezen; 

� sledita tudi dve z 
motnjami v 
prehranjevanju 
povezani bolezni, ki 
pa sta neposredno 
smrtno nevarni in to 
sta anoreksija in 
bulimija.

Anoreksija,           bulimija,      kompulzivno prenajedanje
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� ORTOREKSIJA

� patološka obsedenost z zdravo, 
biološko čisto hrano, 

� vodi do izrazitih prehrambenih 
restrikcij 

� PREGOREKSIJA

� stanje pri tistih nosečnicah, ki 
pretirano skrbijo za čim 
manjše pridobivanje telesne 
teže med nosečnostjo in 
zaradi tega skrbijo, da v 
nosečnosti ne pridobijo skoraj 
nič dodatne telesne teže 

� DRUNKOREKSIJA

� Drunkoreksiki zelo 
malo pojedo, zato da 
lahko potem spijejo 
več alkohola in tako 
ohranijo vitko 
postavo.
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Anoreksija in bulimija

� sta bolezenska načina 
nadzorovanja telesne teže. 

� Izražata hudo notranjo razdvojenost 
ali psihološke težave, ki so za 
prizadeto osebo tako boleče, da se z 
njimi drugače ne more spopadati.

KAJ JIH POVZROČA? I.

� Želja po nadzoru
Hujšanje je lahko zelo zadovoljujoče, še posebej za 
najstnice, ki imajo pogosto občutek, da je telesna teža 
edino, na kar lahko same vplivajo. 

� Pritisk okolice
V družbah, kjer vitkost ni tako zelo cenjena, so motnje 
hranjenja redke.

� Pritisk družbe
V zahodnih deželah vitkost pogosto enačimo z 
lepoto. 

� Družina
Nekateri otroci in najstniki imajo občutek, da lahko 
le z zavračanjem hrane izrazijo svoja čustva in 
pritegnejo pozornost svojcev. 
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KAJ JIH POVZROČA? II.

� Izmikanje odraščanju
Anoreksične deklice pogosto izgubijo telesne 
značilnosti odraslih žensk ali pa se te pri njih sploh ne 
razvijejo. Zato so videti zelo mlade za svoja leta. Z 
zavračanjem hrane se tako izmikajo odgovornostim, ki 
jih prinaša odraščanje, še posebej na področju 
spolnosti.

� Depresija
Kar tretjina ljudi z motnjami hranjenja je depresivnih. 

� Stresni dogodki
Anoreksično ali bulimično motnjo hranjenja lahko sproži 
tudi stresen dogodek (prekinitev ljubezenskega razmerja, 
poroka, selitev od doma...).

ANOREKSIJA
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Anoreksične osebe

� so pogosto prepričane, da je to edino, kar 
jim gre od rok, zato postanejo obsedene z 
vitkostjo.

� Količina (ne)zaužite hrane jim postane 
edino merilo lastne uspešnosti - čim manj 
pojedo, tem uspešnejše so v svojih očeh. 

� Njihovo samospoštovanje temelji na 
odklanjanju hrane, ki se mu zato zelo težko 
odrečejo. 

� Zaradi stradanja se dojke zmanjšajo ali pa 
se sploh ne razvijejo, pa tudi menstruacije 
so neredne ali jih celo ni.

Simptomi anoreksije:

� občutna izguba telesne teže,
� neustrezno dojemanje podobe                          

svojega telesa in telesne teže,
� pretiravanje s športom,
� samotarstvo,
� pretirano čustveno in razdražljivo                    

vedenje,
� motnje spanja,
� izguba menstruacije,
� težnja k popolnosti,
� občutek mrazenja, slaba prekrvitev, 
� puhasta poraščenost telesa. 
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BULEMIJA

Bulimične osebe

� lahko več dni zdržijo z zelo malo hrane, nato pa jih 
prevzame neukrotljiva lakota, zato se začnejo basati s 
tako rekoč vsem, kar imajo užitnega pri roki. 

� Vase spravijo neznanske količine nenavadnih 
mešanic surove in kuhane, sladke in začinjene 
hrane. Nekaj žensk je po takem prenajedanju celo umrlo 
zaradi raztrganja želodca. 

� Nekatere pa pojedo običajno količino hrane, ki jo takoj 
zatem prisilno izbruhajo, ali se bašejo z odvajali, da 
izzovejo obilno odvajanje blata.
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Simptomi 
bulimije:

� normalna telesna teža,
� prenajedanje z ogromnimi količinami hrane,
� bruhanje ali spodbujanje odvajanja blata po jedi,
� odhajanje na stranišče po jedi,
� skrivnostno vedenje,
� občutek osamljenosti in nemoči,
� neredne menstruacije,
� bolečine v žrelu in spremembe na zobeh zaradi 

bruhanja,
� dehidracija in kožne spremembe,
� samotarstvo,
� otekle žleze slinavke.

KOMPULZIVNO 
PRENAJEDANJE
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Kompulzivno
prenajedanje 

� pri kompulzivnem prenajedanju posameznik v 
kratkem času zaužije velike količine hrane, 
čemur sledita neugodje in obsojanje samega 
sebe. 

� pogosto povezano s specifičnimi dogodki. 
� povezano z obremenjevanjem s telesno težo 

in postavo.

Diagnostična merila 
kompulzivnega prenajedanja I:

� ponavljajoče epizode prenajedanja, za katere 
je značilno zaužitje velikih količin hrane in 
izguba občutka nadzora nad količino pojedene 
hrane

� med t.i. epizodo kompulzivnega prenajedanja 
hranjenje poteka hitreje kot običajno

� kompulzivno prenajedanje poteka dokler ne 
nastopi občutek neprijetne sitosti

� oseba, ki se kompulzivno prenajeda, zaužije 
velike količine hrane, čeprav ni lačna
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Diagnostična merila 
kompulzivnega prenajedanja II:

� zaradi sramu hranjenje lahko poteka v samoti, 
po kompulzivnem prenajedanju se pojavi občutek 
gnusa, depresije, oz. krivde

� s kompulzivnim prenajedanjem je povezana očitna 
stiska

� kompulzivno prenajedanje se zgodi povprečno 
dvakrat tedensko in traja vsaj šest mesecev

� kompulzivno prenajedanje nima za posledice 
bruhanja, stradanja ali prekomerne telesne 
dejavnosti, da bi s tem kompenzirali 
prenajedanje

Kompulzivno prenajedanje 
je odvisnost!

� Kdor se kompulzivno prenajeda, pogosto posega 
po prečiščenih ogljikovih hidratih, npr. sladkorju, 
kruhu in testeninah in po mastni hrani - stimulira 
izločanje endorfinov in posledično vpliva na 
boljše počutje - umirja, otopi občutke in čustva, 
ublaži bolečino.

� lahko privede do zasvojenosti od hrane, kar se 
zdravi kot ostale oblike zasvojenosti. 
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� Oseba, ki je zasvojena z ogljikovimi hidrati 
in/ali maščobami, podobno kot alkoholiki 
občuti simptome abstinence. 

� Kompulzivno prenajedanje je huda oblika 
zasvojenosti, od katere je težko okrevati, saj 
je hranjenje samo po sebi zadovoljujoče in 
nujno za preživetje in se ji ni mogoče 
odpovedati, tako kot nekaterim drugim 
zasvojljivim snovem, npr. cigaretam ali 
alkoholu.

Fizični simptomi kompulzivnega 
prenajedanja:

� prekomerna telesna teža 
ali debelost (indeks 
telesne mase od 25>)

� nihanje telesne teže
� prebavne težave
� sklepne in mišične 

bolečine
� bolečine v prsnem košu
� glavoboli
� zasoplost

� bolezni srca
� sladkorna bolezen 

tipa 2
� možganska kap
� visok krvni tlak
� povišan holesterol v 

krvi
� težave z žolčnikom
� težave z dihanjem
� artritis
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Psihološki simptomi 
kompulzivnega prenajedanja

� depresija in nizko samospoštovanje, večinoma časa 
se počutijo nesrečne

� težko se soočijo s stresom in čustvi kot je jeza
� občutki krivde, gnusa in sramu po epizodi 

pretiranega hranjenja
� občutek sramu zaradi uživanja velikih količin hrane
� iskanje ugodja v hrani
� občutek izgube nadzora
� samomorilne misli
� negativna čustva do hrane

Vedenjski simptomi 
kompulzivnega prenajedanja

� uživanje ogromnih količin hrane, 
na skrivaj in ob nenavadnih urah 
(ponoči),

� hitro uživanje hrane

� jedo tudi, ko niso lačni

� občutja neudobja po epizodi 
prenajedanja

� uporaba diet, katere imajo vedno 
JO-JO učinek

� izmenjavanje epizod 
prenajedanja in uporabe raznih 
diet in nadzora nad zaužito hrano

� izogibanje socialnim 
stikom

� jedo sami, tudi kadar se 
hranijo normalno

� skrivanje hrane in praznih 
posod

� težave s spanjem

� zloraba alkohola
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ORTOREKSIJA

� Izraz ortoreksija je sestavljen iz dveh delov in 
pomeni; orthos - pravilen in orexsis - lakota. 

� pojavi ob želji po zdravju katero pa spremljajo 
še druge motivacije, kot so želja po kontroli, 
beg pred strahovi, želja po vitki postavi, želja 
po večji samozavesti, ter uporaba hrane za 
iskanje lastne identitete.

Ortoreksija je motnja hranjenja

� značilnost je patološka obsedenost z zdravo, 
biološko čisto hrano, ki vodi do izrazitih 
prehrambenih restrikcij. 

� Obolevajo predvsem ženske v zgodnji in 
srednji odrasli dobi. 

� nizka samopodoba in slabo 
samospoštovanje ter potreba po nadzoru. 
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Ortoreksija vodi, podobno kot druge oblike 
motenj hranjenja, v podhranjenost, izgubo 

socialnih stikov in čustvene motnje.

� Izstopajoče osebnostne 
poteze so :

� perfekcionizem, 
� pretirana storilnost, 
� rigidnost in 
� velika potreba po pohvalah s 

strani okolice. 

� Odsotni pa so:
� strah pred 

debelostjo, 
� težnja po vitkosti in 
� motena telesna 

shema.

PREGOREKSIJA

� je stanje pri tistih nosečnicah, ki pretirano 
skrbijo za čim manjše pridobivanje telesne 
teže med nosečnostjo in zaradi tega skrbijo, da 
v nosečnosti ne pridobijo skoraj nič dodatne 
telesne teže. 

� Velikokrat je ta pojav povezan tudi z nezdravim 
prehranjevanjem (odklanjanjem hrane) in 
nezdravim načinom življenja (pretirano 
telesno aktivnostjo) pri nosečnici, ki zato ob 
koncu nosečnosti pridobi premalo telesne teže. 
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� Ženske s pregoreksijo se ponašajo s 
tem, da s hrbtne strani sploh niso 
videti noseče. 

� Pregoreksija je največkrat podaljšek 
anoreksije, ki se manifestira v 
nosečnosti.

Najpogostejši zapleti med 
nosečnostjo so

� nezadostno pridobivanje na teži,
� pogostejši splavi in 
� hiperemeza (hujša oblika bolezni povezana z zgodnjimi 

simptomi nosečnosti kot sta jutranja slabost in intenzivno bruhanje)
� vaginalne krvavitve in 
� hipertenzija.
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Najpogostejši zapleti pri 
porodu so:

� prezgodnji porod
� nizka porodna teža 

novorojenčka
� porod s carskim rezom
� nizka ocena po APGAR-

ju

� povečano  tveganje za 
prenatalno umrljivost, 

� abnormalnosti pri 
zarodku, 

� mrtvorojenost, 
� porod v medenični 

vstavi in 
� volčje žrelo pri zarodku.

DRUNKOREKSIJA - nova 
bolezen mladih, ki želijo ostati 
suhi. 

� DrunkoreksikI zelo malo pojedo, zato da lahko potem 
spijejo več alkohola in na ta način ohranijo vitko 
postavo.

� Znanstveniki pravijo, da do tega pojava prihaja pri 
študentih, ki se zavedajo, da je pred njimi noč polna 
alkohola. Radi bi se pridružili prijateljem, vendar se ne 
želijo zrediti, zato se izogibajo obrokom pred 
pijančevanjem.

� Drunkoreksikov je kar trikrat več med ženskami, ki 
pravijo, da bi rade na ta način izgubile kilograme ter 
porabile čim manj denarja za alkohol.
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DRANKOREKSIJA je nevaren 
pojav:

� pri osebi lahko povzroči telesne in duševne 
probleme ter odvisnost od alkohola. 

"Če se slabo prehranjujemo in pijemo velike 
količine alkohola, lahko pride do kratkoročnih 
dolgoročnih kognitivnih problemov. Takšne 
osebe imajo ponavadi težave s koncentracijo, 
učenjem in odločanjem."

� Anoreksija, bulemija, kompulzivno 
prenajedanje, ortoreksija in pregoreksija 
zahtevajo zdravniško posredovanje

� Motnje hranjenja so kompleksen problem, 
pred katerim v današnjih časih ni varen nihče. 
Zato je pomembno, da spoznamo, da je lepota 
relativna in da smo, kar jemo.
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Kako lahko prepoznamo tiste prve, 
najbolj skrite in neočitne znake, ki 
kažejo na morebitne motnje hranjenja?

� Prvi znaki za alarm so zagotovo 
� nenehno ukvarjanje s težo, postavo, hrano, 

kalorijami in dietami, 
� pretirano in negativno posvečanje 

pozornosti zunanjemu videzu,
� pretiran in strog režim telesne vadbe, 
� izogibanje hrani in dogodkom, povezanim s 

hrano. 

� Za ljudi z motnjami hranjenja je značilno tudi, 
da postaneta hrana in prehranjevanje 
pomembnejša od vsega drugega. 

� Pri njih se pojavlja
� želja, da bi jedli sami, 
� nenormalen strah, da se bodo zredili, 
� hudo samoobtoževanje in zaskrbljenost, če 

pojedo kaj "prepovedanega".
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Kako pristopiti k osebi, ki 
ima težave s hrano?

� V prvi vrsti naj se poučijo o motnjah 
hranjenja. Več kot bodo o njih vedeli, lažje bo 
pomagati. 

� Poskusijo naj se pogovoriti s prizadetimi tudi o 
drugih stvareh in ne le o teži, hrani, telovadbi. 

� Izogibajo naj se komentarjem o tem, kakšna 
je bolna oseba videti. Če rečejo anoreksični 
osebi, da je shujšala, bo to vzela kot 
kompliment, če rečete, da se je zredila, pa kot 
kritiko. 

� Nikoli takšne osebe, ki ima težave, ne silite s 
hrano ali jo pretirano omejevati. 

� Izogibajte se čustvenemu izsiljevanju. 
� Predvsem pa naj bodo vsi, ki so v stiku z 

obolelo osebo, v oporo, ponudijo naj ji toplino in 
sprejemanje. 

�Če mislite, da je oseba zbolela, se poskusite o 
tem z njo pogovoriti, pojdite k zdravniku 
oziroma strokovnjaku za motnje hranjenja.
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Kako konkretno pa lahko osebi, ki ima 
motnje hranjenja, svojci pomagajo, da 

bo enkrat za vselej premagala težave?

� Prvi korak - zbrati dovolj poguma tako na eni kot 
na drugi strani, da o stiski spregovorita. 

�Če oseba ni dovolj spretna ali ozaveščena, je 
nujno, da skupaj poiščeta strokovno pomoč ali 
osebi svetuje, da jo poišče sama, da bo tako 
skupaj s terapevtom ali svetovalcem poiskala 
vzroke za nastalo zasvojenost. 

�Če smatra, da gre za ogroženost ali že načeto 
zdravstveno stanje, pa je nujna tudi 
medicinska pomoč.

Kdaj je čas, da takšnemu posamezniku 
poiščemo strokovno pomoč, in kako 
strokovnjaki pomagate nekomu, ki ima 
tovrstne težave?

� Potrebna sta pogum za okrevanje in 
priznanje, 

� da sam ali sama ne zmore premagati nastale 
stiske, 

� da potrebuje zunanjo in strokovno pomoč in 
� da je seveda oseba ujeta v začaran krog, iz 

katerega ne vidi izhoda in je njegovo zdravje 
resno ogroženo.
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� zdrava prehrana
� pitje vode
� umerjenost
� počitek in spanje
� gibanje 
� bivanje na sončni svetlobi
� bivanje na svežem zraku

Zakoni ohranjanja dobrega 
zdravja:
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URANVOTEŽENA IN ZDRAVA
PREHRANA IN GIBANJE STA 

ABECEDA ZDRAVJA

HVALA ZA POZORNOST


