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POVZETEK 
Življenjska doba prebivalstva se podaljšuje, posledično je vedno več starega 

prebivalstva. Starostniki živijo doma, dokler se lahko sami oskrbujejo ali za njih 

skrbijo njihovi svojci. Odhod starostnika v specializirano ustanovo (dom za starejše) 

je ponavadi povezan z večjimi težavami pri vsakodnevnih aktivnostih, ki jih 

starostniki ne zmorejo več sami in potrebujejo stalno pomoč.  

Številne tuje raziskave opozarjajo na problematiko požiranja in številne simptome 

motenj požiranja, ki se pojavljajo pri starostnikih. Študije pogosto opisujejo različne 

bolezni in stanja pri starostnikih, pri katerih so motnje požiranja še pogostejše in 

intenzivnejše. V slovenskem prostoru doslej ni bilo raziskave o pogostnosti motenj 

požiranja pri starostnikih.  

Z raziskavo sem želela raziskati problematiko požiranja pri slovenskih starostnikih. 

Zanimalo me je, kako pogoste so težave, kateri simptomi se pojavljajo, kako 

pogosto se pojavljajo in kako intenzivni so. Preverjala sem tudi, ali imajo starostniki 

katero izmed bolezni, pri katerih so težave pri požiranju še izrazitejše.  

Raziskavo sem izvedla v obliki intervjuja. Približno polovica intervjuvancev je bila 

nastanjena v Domu upokojencev Danice Vogrinec Maribor, polovica pa v domači 

oskrbi. Pridobila sem vzorec 66 starostnikov. Pojav motenj požiranja pri starostnikih 

sem ugotavljala s pomočjo vprašalnika, sestavljenega na podlagi strokovne 

literature. Izvedla sem intervju z vsemi udeleženci raziskave; iz njihove zdravstvene 

dokumentacije pa z njihovim dovoljenjem povzela diagnoze njihovih bolezni in stanj, 

ki bi lahko vplivala na motnje požiranja. 

Ugotovila sem, da ima 40,9 % starostnikov motnje požiranja. V skupini starostnikov, 

ki biva doma o motnjah požiranja poroča 17,6 % starostnikov. Starostniki nastanjeni 

v domu za ostarele imajo več težav. Te težave so tudi intenzivnejše. Skupini sta se 

statistično značilno razlikovali med seboj. Pri starostnikih v domski oskrbi se 

pogosteje pojavlja tudi več znakov hkrati.  

V vzorec sem zajela starostnike z različnimi boleznimi in stanji, pri katerih so motnje 

požiranja pogostejše. Vzorci intervjuvancev z isto boleznijo oziroma stanjem so bili 

majhni, vendar sem kljub temu opazila, da starostniki naštevajo približno iste znake, 

ki se pojavljajo med hranjenjem oziroma tik po njem. Najpogostejša in 

najintenzivnejša znaka motenj požiranja pri starostnikih sta kašelj in utrujenost 

povezana s požiranjem in hranjenjem.  



Starostniki se svojih težav pri požiranju večinoma dobro zavedajo, vendar se pri 

vseh, ki navajajo motnje požiranja pojavljata vsaj dva znaka za motnje požiranja.  

Raziskava diplomskega dela opozarja na številne, a pogosto skrite težave 

starostnikov pri požiranju, nam daje vpogled v problematiko in ponuja možnosti za 

pomoč.  

 

KLJUČNE BESEDE: motnje požiranja, hranjenje, starostniki, logopedska 

obravnava. 

 

 

ABSTRACT 
Life expectancy is increasing; consequently, there are more and more older people. 

They live at home as long as they can take care of themselves or until other family 

members can look after them. Admission of elderly people into specialised 

institutions (nursing home) is usually related to bigger problems connected with 

everyday activities, which elderly people can no longer cope with and therefore 

need constant care. Many international studies point to the swallowing issues and 

many symptoms of swallowing disorder with elderly people. Studies often describe 

different illnesses and conditions of elderly people, of which the swallowing disorder 

is the most common and the most intensive one. There has been no study about 

the frequency of swallowing disorder in Slovene space. 

With this study I wanted to research the swallowing issues with Slovene elderly 

people. I was interested to see, how common these issues are, what the symptoms 

are, how frequently they appear and how intensive they are. I also wanted to verify 

whether the elderly people have any other illnesses where the swallowing problems 

are even bigger. 

I conducted a research interview. Almost half of the interviewees were residents in a 

nursing home (Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor), and others were in 

home care. I obtained a research sample of 66 elderly people. The occurrence of 

swallowing disorder was determined with the use of an interview based on 

professional literature. The interview was conducted with all the participants, and 

with their permission I used their medical records to summarize the diagnoses of 

their illnesses and conditions which could influence the swallowing disorder. 



The research showed that 40,9 % of elderly people have the swallowing disorder. In 

the group of elderly people that still live at home there are 17,6 % of those who 

have the swallowing issues. The ones living in the nursing home have more 

problems. Those issues are even more intense. There were statistically significant 

differences between the two research groups. Apparently, with the elderly people 

living in the nursing home it is common for more issues to occur at the same time.  

The research sample included elderly people with different illnesses and conditions 

of which swallowing disorder is the most common. The interview samples of the 

interviewees with the same conditions were small; however, I still noticed that 

elderly people mention approximately the same symptoms which occur while eating 

and immediately after it. The most common and the most intense symptoms of 

swallowing disorder with elderly people are coughing and fatigue, which are 

connected to swallowing and eating. 

Elderly people are well aware of their swallowing issues; nevertheless, there are 

always at least two symptoms of swallowing disorder present.  

The research of my diploma paper points to a number of often hidden swallowing 

problems of elderly people, gives us an insight into this issue and presents us 

possible options to help. 

 

 

KEY WORDS: swallowing disorder, eating, elderly people, speech treatment. 
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I TEORETIČNI UVOD 

 

1 POŽIRANJE 

Požiranje je fiziološka funkcija, ki je bistvena za človekovo življenje. Omogoča 

prehranjevanje telesa in s tem vzdrževanje telesnih funkcij. Nudi nam ugodje in 

zadovoljstvo ob okušanju hrane, pomirjanju lakote ali kadar hočemo pogasiti 

žejo. Poleg tega lahko rečemo, da požiranje in hranjenje tvorita pomemben 

ključ za enega najpomembnejših aspektov človekovega socialnega življenja 

(Perlman, Schulz-Delrieu, 1997). 

 

 

1.1 ANATOMSKA IN FIZIOLOŠKA OSNOVA POŽIRANJA 

Pri požiranju potuje grižljaj hrane ali požirek pijače od ust do želodca v več 

fazah, pri tem pa sodeluje veliko organov in mišic. Akt požiranja sprožajo 

stimulacije iz žrela. Med požiranjem je nujna tudi usklajenost z dihanjem, saj se 

mora le-to med požiranjem prekiniti. Samo novorojenček lahko hkrati požira in 

diha zaradi visoke lege grla.  

Pri požiranju sodelujejo ustna votlina, nosna votlina, grlo, žrelo in požiralnik.  

 

1.1.1 Ustna votlina  

Ustna votlina je pomembna za požiranje, saj je razširjen začetek prebavne poti. 

Meje ustne votline predstavljata spredaj ustnici, ob straneh lici, spodaj mišice 

ustnega dna, zadaj pa goltna ožina, ki vodi nazaj v ustni del žrela.  

 

Slika 1: Slika ustne votline (Kambič, 1984) 
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Ustnici oblikuje m. orbicularis, ki je cirkularna mišica. Na notranji strani pokriva 

ustnici sluznica ustne votline, na zunanji koža, prehod med njima pa predstavlja 

ustna rdečina. Mišica stiska ustnici skupaj ter ju zaokrožuje (Hočevar Boltežar, 

2008, str. 18). 

 

Lica z zunanje strani oblaga koža, notranjost pa je tako kot celotna ustna 

votlina pokrita s ploščatim epitelom. Mišična osnova lic je m. buccinator, ki je 

pomemben pri sesanju in žvečenju. 

 

Ustni preddvor leži med ustnicami in lici ter čeljustnim grebenom z zobmi. Na 

notranji strani ustnega preddvora je mišična plošča prevlečena z ustno sluznico, 

ki se razprostira od ustnic do alveolarnega nastavka in sredine zobnih korenin. 

Na kosti je sluznica trdno zrastla s pokostnico in takrat se imenuje dlesen 

(gingiva). Zobovje odraslega je sestavljeno iz 32 zob.  

 

Žvečenje nam omogočajo štiri parne mišice: m. temporalis, m. masseter, m. 

pterygoideus medialis in m. pterygoideus lateralis. Vse oživčuje nervus 

mandibularis. Njihova naloga je, da premikajo spodnjo čeljust navzdol, navzgor 

in naprej ter s tem odpirajo in zapirajo usta (Bošković, 1990).  

 

Pri obojestranskem krčenju povleče m. pterygoideus lateralis spodnjo čeljust 

naprej in navzdol ter s tem odpira usta. Pri enostranski kontrakciji pa povleče 

sprednji del spodnje čeljusti na nasprotno stran. Preostale mišice za žvečenje 

dvigajo spodnjo čeljust in močno zapirajo usta (Vidakovič, 2002).  
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Slika 2: Prikaz žvekalnih mišic (Netter, 2003) 

 

Mejo med ustno in nosno votlino predstavlja trdo nebo spredaj in mehko nebo 

zadaj. V področju trdega neba je pod sluznico kost, mehko nebo pa je 

sestavljeno iz mišic in vezivne aponevroze, ki jih pokriva sluznica. Mišice 

mehkega neba so: dvigovalka mehkega neba (m. levator veli palatini), 

napenjalka mehkega neba (m. tensor veli palatini), mišica uvule, m. 

palatopharyngeus in m. palatoglossus. Slednji dve mišici predstavljata osnovo 

za zadnji in sprednji nebni lok, palatoglosalna mišica pa poteguje mehko nebo 

navzdol. Palatofaringealna mišica pomaga tvoriti velofaringealno zaporo tako, 

da ob njenem skrčenju nastane izboklina na stranski steni žrela (Hočevar 

Boltežar, 2008, str. 19).  

 

Mehko nebo ima dve funkciji, zaščitno in govorno. Ima pomembno vlogo pri 

preprečevanju vdora hrane v nosno votlino, saj se mehko nebo dvigne in 

upogne, tako, da tvori navzdol obrnjen lok. Druga funkcija mehkega neba je 
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govorna. Pri oralnih fonemih mora bolj ali manj ločiti ustno votlino od nosne, pri 

nazalnih pa enostavno čim bolj zmanjšati ovire med obema. (Radšel, 1995, v 

Vidakovič, 2002).  

 

V ustni votlini najdemo tudi jezik, ki ga lahko razdelimo na konico, telo in koren. 

Jezik je s sluznico prevlečena mišica brez skeleta, ki je zaradi svoje 

prilagodljivosti nepogrešljiv pripomoček pri požiranju in govoru. Jezik pokriva 

hrapava sluznica, v kateri so brbončice (papillae), ki so izbočene nad površino 

jezika in so različnih oblik in velikosti. V nekaterih brbončicah so receptorji za 

okus, dotik, bolečino, toploto in mraz. Okušalni brstiči so tudi na poklopcu 

(Brumec, 1989).  

 

Jezik sestavljajo zunanje in notranje mišice. Zunanje mišice jezika, ki 

spreminjajo lego jezika so: m. genioglossus (jezik poteza navzpred in ga 

splošči), m. hyoglossus (jezik poteza nazaj in navzdol) in m. styloglossuss 

(koren jezik poteza nazaj in navzgor). Notranje mišice jezika, ki spreminjajo 

obliko jezika so: m. longitudinalis superior (jezik skrajša, zadebeli in upogne 

jezično konico navzgor), m. longitudinalis inferior (jezik skrajša in potegne 

konico nazaj in navzdol), m. verticalis linguae (splošči jezik) in m. transversus 

linguae (jezik oži in podaljšuje) (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

 

Slika 3: Jezik (Netter, 2003) 
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V ustno votlino se izliva na stotine malih in trije pari velikih žlez slinavk: 

- obušesna slinavka (glandula parotis), 

- podčeljustna slinavka (glandula submandibularis) in 

- podjezična slinavka (glandula sublingvalis). 

 

 

1.1.2 Nosna votlina 

Nosni pretin (septum nasi) deli nosno votlino v dve praviloma ne povsem enaki 

nosni votlini. Stransko steno nosne votline tvori nosna površina zgornje 

čeljustnice, navpična plošča nebne kosti, nosna kost sitka in solzna kost, 

frontalni izrastki zgornje čeljustnice ter spodnja nosna školjka. Nosni votlini in 

obnosne votline oblaga sluznica, pokrita s tako imenovanim respiratornih 

(dihalnim) epiteljijem. 

 

 

Slika 4: Nosna votlina (Kambič, 1975) 

 

 

Funkcija nosu je dihalna (respiratorna), vonjalna (olfaktorna) in govorna pri 

izreki nosnikov.  
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1.1.3 Grlo 

Grlo (Larynx) leži v srednjem delu vratu in sega od 4. do 6. vratnega vretenca. 

Grlni skelet sestavlja: 

- ščitasti hrustenec (cartilago thyroidea), 

- prstanast (krikoidni) hrustanec (cartilago cricoidea), 

- dva piramidasta hrustanca (cartilago arytenoidea) in 

- poklopec (epiglottis).  

Ogrodje grla je torej sestavljeno iz največjega ščitastega hrustanca, pod njim 

ležečega prstanastega hrustanca, dveh piramidastih hrustancev, ki z zgornjim 

robom krikoidnega hrustanca oblikujeta sklep, ter poklopca, ki je nad grlom.  

 

Med hrustanci ima pomembno in neposredno vlogo poklopec, ki se nahaja nad 

grlom. Med požiranjem se mora dihalna pot zapreti. Takrat se poklopec spusti 

nizko nad vhod v grlo. Notranja mišica grla, ki je namenjena zaščiti dihal, je m. 

aryepiglotticus. Če je mišica aktivna med fonacijo, povzroči nastanek 

funkcionalne disfonije. Hrustanci so pokriti s sluznico, ki ima v večjem delu grla 

na površini dihalni (respiratorni) epitel. 

 

Slika 5: Grlni skelet (Netter, 2003) 
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Grlo lahko razdelimo na tri dele: 

1. supraglotis, ki sega od vhoda v grlo do glasilk, 

2. glotis, ki ga tvorita glasilki in 

3. subglotis, ki sega od spodnjega roba glasilk do spodnjega roba krikoidnega 

hrustanca (Hočevar Boltežar, 2008, str. 26). 

 

Grlne mišice lahko razdelimo na notranje in zunanje mišice. Notranje 

(intrizične) mišice, ki premikajo, napenjajo glasilki in spreminjajo njihovo obliko 

so: 

- Tiroaritenoidna mišica (m. thyroarytenoideus) napenja, primika in zniža 

glasilki, ki postaneta krajši in debelejši, njuna prosta robova pa se 

zaoblita. 

- Zadajšnja krikoaritenoidna mišica (m. cricoarytenoideus) je parna 

mišica, imenovana tudi dihalna mišica, saj razmika glasilki in ju poteguje 

navzgor. Hkrati se glasilki podaljšata in stanjšata, prosti rob je zaobljen. 

- Lateralna (stranska) krikoaritenoidna mišica (m. cricoarytenoideus 

lateralis) glasilki primika, znižuje, podaljšuje in stanjša njun prosti rob. 

- Interaritenoidna mišica (m. interarytenoideus) primika zadnji del glasilk.   

- Krikotiroidna mišica (m. cricothyroideus) glasilki napenja, podaljša, 

zniža, stanjša ter priostri prosti rob glasilke (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Zunanje (ekstrizične) mišice grla, ki grlo potegujejo navzgor, navzpred, nazaj 

in navzdol, se delijo na: 

- Suprahioidne mišice dvigujejo grlo in ga potegujejo naprej: dvoglava 

mišica (m. digastricus), milohioidna mišica (m. mylohioideus), 

geniohioidna mišica (m. geniohyoideus) ali nazaj: stilohioidna mišica 

(m. stylohioideus). 

- Infrahioidne mišice potegujejo grlo navzdol: sternohioidna mišica (m. 

sternohyoideus), sternotiroidna mišica (m. sternothyroideus), 

tirohioidna mišica (m. thyrohyoideus) in omohioidna mišica (m. 

omohyoideus) (Hočevar Boltežar, 2008). 
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Funkcije grla so: dihalna, govorna in zaščitna. Pri dihanju omogoča pretok zraka 

v in iz spodnjih dihal, pri govoru pa fonacijo. Med požiranjem pomaga 

preprečevati, da bi hrana zašla na dihalno pot. 

Vertikalni premiki grla so zelo pomembni pri požiranju, fonaciji in petju. 

 

1.1.4 Žrelo 

Žrelo (Pharynx) je približno 12 cm dolga cev, ki poteka pred hrbtenico od 

lobanjskega dna do vhoda v požiralnik. Leži v višini 6 vratnega vretenca. Stena 

žrela je sestavljena iz štirih plasti: sluznice na notranji strani, fibrozne osnove, 

mišične plasti in zunanje ovojnice (Brumec, 1989).  

 

Žrelo delimo na tri dele: 

- nosni del žrela leži najvišje. Na zgornji strani meji na lobanjsko dno, na 

spodnji pa na rob mehkega neba. Z zadnje strani spodnjo mejo 

predstavlja zgornja mišica zažemalka, ki se pri govoru in požiranju skrči. 

Mehko nebo se dvigne in tako loči nosni in ustni del. Izjema je pri fonaciji 

nosnikov.  

- ustni del žrela, ki ima v obeh stranskih stenah nebnici in 

- spodnji del žrela.  

 

Mišično plast žrela tvorijo tri žrelne zažemalke, ki zožujejo žrelo:  

- zgornja mišica zažemalka sodeluje pri oblikovanju velofaringealne 

zapore, to so zapore nosnega proti ustnemu žrelu pri govoru in požiranju,  

- srednja mišica zažemalka in  

- spodnja mišica zažemalka (del spodnje žrelne zažemalke oblikuje in 

zapira prehod v požiralnik). 

 

Na žrelo se naraščajo tudi mišice, ki ga dvigujejo: 

- parni m. stylopharyngeus in 

- m. palatopharyngeus. 

Pri požiranju dvigneta žrelo za približno 1 cm (Bošković, 1990).  
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Slika 6: Shematična razdelitev žrela (Kambič, 1975) 

 

V žrelu najdemo tudi limfatično tkivo, ki oblikuje t.i. Waldeyerjev limfatični 

obroč. Sestavljajo ga: parni nebnici, jezični mandelj, žrelnica ter parni obtubarni 

tonzili ob ustjih Evstahijevih trobelj na stranskih stenah nosnega žrela. (Hočevar 

Boltežar, 2008). 

 

Glavni funkciji žrela sta požiranje in dihanje. Žrelo aktivno sodeluje pri požiranju 

in omogoča pretok zraka iz nosu skozi žrelo v grlo in naprej v pljuča. Ima pa tudi 

zaščitno funkcijo telesa zaradi prisotnosti limfatičnega tkiva. 

 

 

 1.1.5 Požiralnik  

Požiralnik je prebavna cev, ki se prične na višini 6. vratnega vretenca in sega 

do višine 12. prstnega vretenca. Širok je 1,5 do 3 cm. Zgoraj ga zapira zgornja 
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mišica zapiralka, spodaj pa prehaja skozi odprtino v preponi, v trebušno votlino, 

v želodec. 

Požiralnik delimo na: vratni del, prsni del in trebušni del. 

Mišičje je v zgornji tretjini požiralnika prečno progasto, v spodnji tretjini gladko, v 

srednji tretjini pa mešano.  

 

Glavna funkcija požiralnika je prenos hrane iz žrela v želodec. V posebnih 

okoliščinah pa lahko prevzame tudi govorno funkcijo.  

 

 

1.2 NEVROLOŠKA OSNOVA POŽIRANJA 

Živčni sistem je organski sistem, ki nam omogoča, da zaznamo spremembe v 

okolju ali v sebi, to obdelamo in odreagiramo.  

 

Živčni sistem sestoji iz osrednjega (centralnega) in obrobnega (perifernega) 

dela. Centralni živčni sistem predstavljajo možgani in hrbtenjača, periferni pa 

živci – snopi živčnih vlaken, ki povezujejo živčne centre s čutili in z efektorji 

(mišicami in žlezami).  

 

Ločimo tudi somatsko in vegetativno živčevje. Periferno somatsko živčevje 

sestavljajo možganski in hrbtenjačni živci, ki omogočajo odzivanje organizma 

na zunanje dražljaje. Vegetativno živčevje, ki je sestavljeno iz simpatika in 

prasimpatika, uravnava delovanje notranjih organov in splošne življenjske 

funkcije.  

 

Osnovni del živčevja je živčna celica, imenovana nevron. V živčnem sistemu 

najdemo približno 100 bilijonov živčnih celic. Živčni sistem prenaša informacije s 

pomočjo živčnih impulzov. 
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1.2.1 Možgani 

Možgani so sestavljeni iz možganske skorje, možganskega debla, srednjih 

možganov in malih možganov. Srednje možgane sestavlja talamus, 

hipotalamus in limbični sistem.  

 

 V možganih in hrbtenjači lahko najdemo tako bela kot siva področja, ki jih 

imenujemo bela in siva materija.  

 

Možganska skorja je zunanji del velikih možganov, ki prekriva obe hemisferi. 

Horizontalno je razdeljena v šest slojev. Vsak sloj vsebuje različni tip celic. 

Možganska skorja je najvišji nivo živčevja, saj se v njo stekajo tako motorične 

kot tudi senzorične živčne proge. Senzorične proge prihajajo iz hrbtenjače in 

možganskega debla in prinašajo poročila iz čutil. Motorične poti pa imajo 

začetek večinoma v frontalnem delu možganske skorje. Motorični sistem je 

sestavljen iz piramidne in ekstrapiramidne poti. 

 

Piramidni sistem povezuje možgansko skorjo z motoričnimi nevroni 

možganskega debla in hrbtenjače. Glavni funkciji piramidnega sistema sta: 

impulzi za hotene gibe dotekajo preko piramidnega sistema do motoričnih 

hrbtenjačnih celic in tako omogočajo hotene gibe, ter da uravnava vpliv 

dražljajev, ki nenehno doteka po ostalih poteh do mišic. Posledice poškodovane 

piramidne poti so: spastična ohromelost (hoteni gibi niso možni ali pa so oteženi 

npr. zaradi možganske kapi ali tumorjev), močno krčenje mišic (zaradi 

pomanjkanja zaviralnega vpliva piramidnega sistema), mišični hipertonus (bolj 

so prizadete mišice, ki se upirajo gravitaciji), ritmično ponavljajoči se refleksi in 

motnje pri obvladovanju urina in blata (Veličković, 2008). 

 

Ekstrapiramidni sistem sestavlja več zaporednih členov. Vanj so vključeni 

bazalni gangliji in manjša motorična jedra v možganskem deblu. Pomembno je 

povezan z malimi možgani, v povezavi s katerimi omogoča podzavestno, 

avtomatsko uravnavanje gibov in mišičnega tonusa. Pomemben je torej zaradi 

uravnavanja nehotenih gibov, ki so nezavedni.  
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O vlogi delovanja možganske skorje je moč sklepati predvsem iz posledic 

lokalnih poškodb osrednjega živčevja ter iz izsledkov lokalnega draženja 

možganske skorje (Ogrin, Turk, 1993). 

 

Murray in Sessle sta ugotovila, da električne stimulacije primarnega dela 

korteksa niso izvabile požiranja, medtem ko so stimulacije prednje lateralne 

regije izvabile tisti del požiranja, ki je povezan z žvečenjem. S stimulacijo 

prefrontalnih regij je Kubota izzval obojestranske gibe obraza in jezika, 

ponavljajoče gibe čeljusti, in na določenih predelih tudi faringealno in 

ezofagealno požiranje (Perlman, Schulze-Delrieu, 1997). 

 

Požiranje pa lahko izzovemo tudi v višjem delu možganskega debla, in sicer 

na področju ponsa. Miller, Bieger in Conklin trdijo, da lezije na tem delu ponsa 

ne ovirajo pojavljanje požiranja, saj ta del ponsa ni ključen pri požiralnem 

refleksu (Perlman, Schulze-Delrieu, 1997). 

 

 

1.2.2 Možganski živci 

V človeškem telesu lahko najdemo 12 parov možganskih živcev, ki imajo svoja 

jedra v možganskem deblu. Oživčujejo glavo, vrat in vse notranje organe prsne 

in trebušne votline. Lahko so motorični, senzorični ali mešani.  
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Slika 7: Možganski živci (Netter, 2003) 

 

 

Tabela 1: Možganski živci (Love, Webb, 2001) 

MOŽGANSKI ŽIVEC FUNKCIJA 

n. olfactorius (I.)   voh 

n. opticus (II.)  vid 

n. oculomotorius 

(III.) 

oživčuje večino mišic za gibanje očesnega zrkla, pupile in 

zunanjih mišic očesa 

n. trochlearis (IV.) oživčuje superiorno poševno mišico očesa 

n. trigeminus (V.) žvečenje, senzibiliteta obraza, zob, sprednjega dela jezika 

n. abducens (VI.) abdukcija očesa 

n. facialis (VII.) premikanje obraznih (mimičnih) mišic, okus, žleze slinavke  

n. ravnotežje in sluh 
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vestibulocochlearis 

(VIII.) 

n. 

glossopharyngeus 

(IX.) 

okus, požiranje, nivo žrela in grla, parotidne žleze slinavke, 

senzibiliteta zadnjega dela jezika 

n. vagus (X.) okus, požiranje, mehko nebo, grlo, organe prsnega koša in 

trebuha 

n. accessorius (XI.) obračanje glave in dvigovanje ramen 

n. hypoglossus 

(XII.) 

premiki jezika 

 

Pri požiranju sodeluje 5 parov možganskih živcev:  

- nervus trigeminus (V. možganski živec), 

- nervus facialis (VII. možganski živec), 

- nervus glossofaryngeus (IX. možganski živec),  

- nervus vagus (X. možganski živec) in 

- nervus hypoglossus (XII. možganski živec). 

 

Nervus trigeminus (V. možganski živec)  

Nervus trigeminus ima štiri jedra, eno motorično in tri senzorična. Motorično 

jedro je omejeno na pons, senzorična jedra pa vežejo mesencephalon in 

hrbtenjačo. Živec je primarno odgovoren za žvečenje in senzibiliteto obraza, 

zob, dlesni in sprednjih dveh tretjin jezika. Odgovoren pa je tudi za ožanje in 

napenjanje mehkega neba in odpiranje Evstahijeve troblje ter premikanje grla 

(navzgor in naprej) (Love, Webb, 2001). 

 

Nervus facialis (VII. možganski živec) 

Obrazni živec je kompleksen živec, sestavljen iz dveh motoričnih in dveh 

senzoričnih komponent. Vključuje številne skupke živčnih celic, ki ležijo v 

ponsu. Živec je odgovoren za vse premike mimičnega izražanja. Oživčuje 

mišice okrog oči, nosu, ust in senzorično kožo zunanjega sluhovoda. Človeku 

omogoča, da naguba čelo, zapre oči in usta, potegne nazaj kotičke ust in napne 

lica ter potegne kotičke ust navzdol in napne zgornje vratne mišice. Vsi ti gibi so 

pomembni pri govoru in požiranju. Sodeluje tudi pri potezanju grla navzgor in 
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nazaj, oživčuje žleze slinavke in varuje srednje uho pred močnim hrupom. 

Delno je odgovoren tudi za okus (Love, Webb, 2001). 

 

Nervus glossofaryngeus (IX. možganski živec) 

Glosofaringealni živec je sestavljen iz dveh motoričnih in treh senzoričnih 

komponent. Izhajajo iz hrbtenjače. IX. možganski živec oživčuje zgolj eno 

mišico – stylopharygeus. Ta mišica širi žrelo lateralno in sodeluje pri 

spreminjanju nivoja žrela in grla. S tem pomaga pri potiskanju grižljaja iz žrela, 

mimo grla naprej proti požiralniku. Oživčuje tudi parotidni žlezi slinavki. 

Senzorna vlakna prenašajo informacijo o okusu z zadnjega dela jezika (Love, 

Webb, 2001). 

 

Nervus vagus (X. možganski živec) 

Tudi vagus ima tri veje, ki izhajajo iz hrbtenjače. Ta živec imenujemo tudi klatež, 

saj oživčuje zelo različne dele telesa: organe prsnega koša in trebuha (srce, 

dihalni sistem in prebavni sistem), prenaša informacije o okusu, oživčuje mišice 

mehkega neba in notranje mišice grla ter sodeluje pri požiranju (Love, Webb, 

2001).  

 

Nervus hypoglossus (XII. možganski živec) 

XII. možganski živec poteka pod jezikom in kontrolira gibe jezika. Oživčuje vse 

notranje in štiri zunanje mišice jezika. Ko je živec poškodovan, je opazna 

enostranska ali obojestranska atrofija jezika. (Love, Webb, 2001).  

 

1.2.3 Ugotavljanje okvar možganskih živcev 

Pri ugotavljanju lezij različnih živcev se lahko logoped poslužuje najrazličnejših 

postopkov, s katerimi namerno stimulira možganske živce in tako preverja 

njihovo pravilno delovanje. Postopke stimulacije in testiranja možganskih 

živcev, pomembnih pri požiranju, sem predstavila v spodnji tabeli. 
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Tabela 2: Postopki testiranja odzivnosti možganskih živcev, pomembnih pri 

požiranju (Love, Webb, 2001) 

ŽIVCI TESTIRANJE ZNAKI POŠKODBE 

SPODNJEGA 

MOTORIČNEGA 

NEVRONA 

ZNAKI POŠKODBE 

ZGORNJEGA 

MOTORIČNEGA 

NEVRONA 

 

 

Nervus 

trigeminus (V.) 

Palpacija m. massetra: 

zapiranje in 

lateralizacijaspodnje 

čeljusti v nasprotju z 

odporom, občutljivost 

jezika in obraza. 

 

 

Šibkost, deviacija 

čeljusti v smeri lezije, 

atrofija. 

 

Blaga prehodna 

šibkost, povečan tonus 

v m. massetru. 

 

 

 

Nervus facialis 

(VII.) 

 

Opazovanje 

obraznesimetrije v 

mirovanju, gubanja 

čela, popolnega 

zapiranja oči, 

nasmeha, poteg ustnih 

kotičkov navzdol in 

prepoznavanje okusov. 

 

Težave na celotni 

strani obraza: šibkost, 

rigidnost gibov, ali celo 

negibnost obraza, 

nesposobnost zapreti 

oko, zmanjšana 

občutljivost za okus. 

Težave na področju 

ustnic, vratnih mišic, 

manjše težave pri 

očesnih mišicah, nekaj 

težav z gubanjem čela. 

Pojavlja se šibkost, 

rigidnost gibanja mišic, 

zmanjšana občutljivost 

za okus.  

 

Nervus 

glossofaringeus 

(IX.) 

Testira se ga skupaj z 

X. možganskim živcem 

(področje motorike). Za 

področje senzibilitete 

sprožimo žrelni refleks  

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

Nervus vagus 

(X.) 

Opazovanje gibov 

mehkega neba, 

žrelnega refleksa, 

ocena delovanja grlnih 

mišic, čas fonacije, 

ocena požiranja. 

Odsotnost žrelnega 

refleksa, slabo gibanje 

žrelne stene, odsotna 

ali odložena 

sposobnost požiranja, 

aspiracija, hripav glas. 

Slabo gibanje žrelne 

stene, hripavost, 

odložen ali odsoten 

požiralni refleks, 

aspiracija.  

 

Nervus 

hypoglossus 

(XII.) 

 

Opazovanje atrofije 

jezika, simetričnosti 

protruzije, 

lateralizacije, gibanja in 

artikulacije. 

 

Atrofija, šibkost, rigidno 

gibanje, deviacija jezika 

na stran lezije, znižan 

ton govora, nenatančna 

izreka konsonantov. 

Šibkost, rigidnost 

gibanja, deviacija 

jezika na nasprotni 

strani, povišan osnovni 

ton govora, 

nenatančna izreka 

konsonantov.  
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1.2.4 Centralna kontrola požiranja 

Požiranje je deloma zavestna in deloma podzavestna aktivnost. Požiranja se 

zavedamo le do prehoda hrane v požiralnik, nato pa postane povsem refleksno 

in nezavedno.  

 

Miller, Bieger in Conklin opisujejo kontrolo požiranja kot sestavljen proces, ki 

temelji na velikem številu koordiniranih živčno-mišičnih interakcij med 

centralnim živčnim sistemom, vegetativnim živčnim sistemom in mišičnimi 

komponentami aparata za požiranje (Perlman, Schulze-Delrieu, 1997). 

 

Pomembna značilnost požiranja je torej njegova centralna kontrola. V 

možganski skorji je center za požiranje, komor se preko možganskih živcev in 

njihovih senzoričnih jeder stekajo čutilne informacije iz ust in žrela in od koder 

gredo impulzi do motoričnih jeder možganskih živcev in nato preko živcev do 

mišic v ustni votlini, žrelu in zgornjem požiralniku (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Center za refleks požiranja leži v podaljšani hrbtenjači, nekje nad centrom za 

dihanje (Bošković, 1990). 

 

Na podlagi zapisanega lahko sklenem, da je koordinacija med funkcijo požiranja 

in dihanja zelo pomembna, kar se pogosto izkaže tudi v praksi. Hrana in 

tekočina pri bolnikih z disfagijo pogosto vstopita v dihalne poti na nivoju glasilk, 

zaideta pa lahko tudi nižje v dihalne poti. Pojav imenujemo aspiracija. Ločimo tri 

vrste aspiracije: aspiracija pred, med ali po požiranju. Aspirirana hrana ali pijača 

povzročata aspiracijsko pljučnico. 

 

 

1.3 POTEK POŽIRANJA 

Zdrav človek je sposoben izvajati vse zaporedne in medsebojno koordinirane 

gibe, ki so potrebni za žvečenje in požiranje. Hrana, ki jo vnesemo v usta, ni 

pripravljena na požiranje, dokler je ne pretvorimo v grižljaj ali bolus. Navadno je 

predpogoj za požiranje dovolj sline v ustni votlini, prehodni nosni votlini in zaprta 

usta (Groher, 1992). 
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Pri požiranju potuje grižljaj hrane ali požirek pijače od ust do želodca v štirih 

fazah, od katerih je prva faza hotena, druga delno hotena, tretja in četrta faza 

pa sta refleksni. 

 

Pri požiranju tako ločimo naslednje štiri faze: 

1. faza: oralna pripravljalna faza 

2. faza: oralna transportna faza 

3. faza: faringealna faza (faringolaringealna faza) 

4. faza: ezofagealna faza 

 

Schindler (1990) navaja čas prehajanja grižljaja skozi posamezne faze 

požiranja: 

1. Oralna transportna faza: približno 1 sekundo 

2. Faringealna faza: približno 1 sekundo 

3. Ezofagealna faza: od 8 do 20 sekund. 

 

 

1.3.1 Oralna pripravljalna faza 

Oralna pripravljalna faza je hotena in je faza priprave hrane na požiranje. Cilj te 

faze je spremeniti hrano tako, da bo njena gostota primerna za požiranje 

(Schindler, 1990, v Vidaković, 2002, str. 35). 

 

Jezik razporedi hrano za žvečenje v področje kočnikov, z ustreznimi gibi 

spodnje čeljusti, se hrana prežveči. V tej fazi morata biti ustnici stisnjeni skupaj, 

da hrana ne izteka iz ust, napete mišice ličnic pa dajejo zunanjo oporo pri 

žvečenju. Med žvečenjem je mehko nebo v stiku z zadnjim delom jezika, ki 

zadržuje grižljaj v ustih. To je pomembno predvsem zaradi dihalne funkcije, ki je 

v tej fazi aktivna (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Perlmanova oralno pripravljalno fazo deli na dve podfazi, in sicer na fazo 

nameščanja bolusa, v kateri s pomočjo žvečenja in premikov jezika pravilno 

namestimo grižljaj med kočnike, in na fazo redukcije bolusa, v kateri 
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zmanjšamo in oblikujemo grižljaj do te mere, da je pripravljen na požiranje 

(Perlman, Schulze-Delrieu, 1997). 

 

 

Slika 8 : Oralna pripravljalna faza požiranja (Gillen, 1998) 

 

V oralni pripravljalni fazi požiranja sodelujejo V., VII., X. in XII. možganski živec. 

 

 

1.3.2 Oralna transportna faza 

O fazi oralnega transporta govorimo, ko je grižljaj pripravljen in pravilno 

nameščen na centralnem delu jezika. Na začetku te faze se mehko nebo 

dvigne, mišice ustnic in lic pa se stisnejo. Zadnji del jezika se spusti navzdol, 

srednji del pa pritisne na trdo nebo. Rob jezika je v stiku s čeljustnim grebenom. 

Tlak v ustni votlini se poveča in potisne grižljaj iz ustne votline proti žrelu 

(Hočevar Boltežar, 2008). 
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Slika 9: Oralna transportna faza požiranja (Gillen, 1998) 

 

Oralna transportna faza je v začetku hotena, nato pa ob prehajanju grižljaja iz 

ust v žrelo preide v refleksno fazo. V tej fazi požiranja sodeluje XII. možganski 

živec, ki oživčuje mišice jezika.  

 

Ob koncu oralne faze bi naj bila ustna votlina izpraznjena, brez večjih ostankov 

hrane.  

 

 

1.3.3 Faringealna faza (faringolaringealna) 

Faringealna faza se začne, ko preneha gibanje prednjega dela jezika, žvečenje 

popusti, dihanje pa je za nekaj trenutkov zadržano. V začetku faze se dvigne 

mehko nebo in zatesni velofaringealno zaporo, da hrana ne uhaja v nosno 

votlino. Jezik se potiska nazaj kot bat. Krčenje mišic ustnega dna potegne 

podjezično kost naprej in navzgor, kar povzroči tudi dvig grla, poklopec pa 

potegne čez vhod v grlo. Zaradi odprtega prehoda v požiralnik, batnega 

potiskanja jezika nazaj ter ob dvigu grla nastalega negativnega tlaka v 

faringoezofagalnem predelu, grižljaj zdrsne iz žrela v požiralnik (Hočevar 

Boltežar, 2008). 
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Slika 10: Faringealna faza požiranja (Gillen, 1998) 

 

Faringealna faza požiranja je refleksna, omogočajo jo pa IX., X. in XI. 

možganski živec. 

 

 

1.3.4 Ezofagealna faza 

Ezofagealna faza požiranja poteka v požiralniku in zahteva točno določen 

vzorec funkcij, ki so odvisne od koordiniranega delovanja na treh ločenih 

nivojih: pri ezofagalnem vhodu, glavnem delu ezofagusa in ezofagalnem izhodu 

(Perlman, Schulze-Delrieu, 1997).  

 

V steni požiralnika so v zgornji tretjini prečno progaste mišice, steno spodnjih 

dveh tretjin pa tvorijo gladke mišice. Po prehodu v požiralnik se sprožita drug za 

drugim dva peristaltična vala: prvi do konca progastih mišic in drugi do konca 

požiralnika (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Ezofagealna faza je refleksna.  
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Slika 11: Ezofagalna faza požiranja (Gillen, 1998) 
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2 MOTNJE POŽIRANJA 

 

Motnje požiranja poimenujemo z različnimi izrazi: dysphagia (motnja požiranja), 

odynophagia (boleče požiranje), globus pharyngeus (občutek tujka v žrelu). 

Motnje požiranja so pogosto povezane tudi z glasovnimi, govornimi motnjami in 

motnjami dihanja, saj sodelujejo isti nevromuskularni sistemi. Vzrok motenj so 

lahko organske spremembe ali funkcionalne motnje (motena senzibiliteta ali/in 

motorične sposobnosti). Pri obravnavi osebe z motnjami požiranja moramo 

vedno razjasniti naslednje dejavnike: 

- prehranjevalne navade in zanimanje za hrano; 

- dehidracija in izguba teže; 

- govor, fonacija; 

- aspiracija; 

- orofaringealna kompetenca (normalno delovanje ustnega žrela); 

- iztekanje sline iz ust, zadah iz ust, motnje okusa; 

- gastroezofagealni refluks (GER); 

- splošno zdravstveno stanje (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Simptomi nevarnega požiranja in povečanega tveganja za aspiracijo so: 

- kašelj; 

- dušenje; 

- solzenje; 

- nosni izcedek; 

- piskanje; 

- sprememba glasu po požiranju (šibek, hripav, grgrajoč); 

- potreba, da oseba pogoltne grižljaj več kot enkrat; 

- utrujenost po hranjenju; 

- občutek tujka v grlu med in po hranjenju; 

- ponavljajoča pljučnica (Sayadi in Herskowitz, 2010). 

 

Pri disfagiji gre za disfunkcijo ene ali več faz požiranja. Bolnik ima težave pri 

učinkovitem prehajanju hrane in njeni kontroli. Zgodi se lahko tudi, da zaradi 

slabe zapore spodnjega ezofagealnega sfinktra hrana uhaja iz želodca nazaj v 
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požiralnik in celo navzgor do žrela in grla, kjer pride do aspiracije (De Filipps-

Cippone, 1998, v Vidakovič, 2002). 

 

Sayadi in Herskowitz (2010) navajata, da so lahko težave pri požiranju 

strukturne, nevrološke in splošne. Strukturne težave se povezujejo z anatomijo: 

strukturno nekaj manjka (npr. malformacija pri rojstvu, posledice poškodbe, 

operacije) ali pa je nečesa preveč (npr. rakasti tumorji, ciste, divertiki ali 

anevrizme). Nevrološke težave se nanašajo na težave v procesu kontrole 

požiranja, kjer pride do ovir pri mišični kontroli, hitrosti ali koordinaciji 

posameznih gibov (npr. pri Parkinsonovi bolezni, kapi, multipli sklerozi,...). 

Splošne težave pa se nanašajo na stanje splošne šibkosti (npr. srčno 

popuščanje).  

 

 

2.1 VZROKI ZA MOTNJE POŽIRANJA  

Različni strokovnjaki opredeljujejo vzroke za motnje požiranja različno. 

Hočevarjeva (2008) jih deli na lokalne vzroke in nevrološke vzroke. 

 

Lokalni vzroki za motnje požiranja vključujejo: 

- slabo zobovje, ki onemogoča normalno grizenje in žvečenje; 

- vnetje sluznice ustne votline in žrela zaradi obsevanja, jemanja določenih 

zdravil, opeklin, GER in LFR, okužbe sluznice predvsem z glivami, 

angine in peritonzilarnega abscesa (tukaj prihaja do motenj požiranja 

zaradi bolečin pri potovanju hrane); 

- manjše izločanje sline zaradi atrofije žlez slinavk, npr. pri obsevanju, 

avtoimunskih boleznih, jemanju nekaterih zdravil (ki zmanjšujejo 

delovanje slinavke); 

- zarastline, zoožitve v prebavni poti, ki onemogočajo normalno potovanje 

hrane iz ust do želodca; 

- divertikli žrela (izbočenje stene, tako da nastane žep, v katerem zastaja 

hrana in moti požiranje); 

- tumorji – benigni ali maligni kjerkoli v zgornjem aerodigestivnem traktu, 

lobanjski bazi, prostoru ob žrelu, medplučju zaradi pritiska na živce, ki 
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sodelujejo pri aktu požiranja, ali zaradi bolečine ali mehanske zapore ust, 

žrela, grla, požiralnika, pljuč povzročajo motnje požiranja; 

- strukturni defekti (npr. razcepi neba, po poškodbah) onemogočajo 

pravilno delovanje prizadetih mišic, poleg tega pa je področju defekta 

prekinjeno oziroma spremenjeno senzibilno oživčenje; 

- kirurški posegi na ustni votlini, žrelu, grlu, vratu, prsnem košu spremenijo 

anatomske razmere v prebavni poti ter lokalno senzorično in motorično 

oživčenje, spremenijo akt požiranja ali ga celo onemogočijo; 

- tujki v zgornji prebavni poti lahko zaprejo celotno svetlino, npr. 

požiralnika, in onemogočajo potovanje hrane po njem. Ostri tujki (npr. 

ribja pot) se zapičijo v steno žrela ali požiralnika in zaradi bolečin pri 

požiranju motijo akt požiranja. 

 

Nevrološki vzroki za motnje požiranja vključujejo: 

- Bolezni možganske skorje in možganske debla: možganska kap, motnje 

zavesti, multipla skleroza, bolezen motoričnega nevrona, poliomielitis, 

Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva bolezen in druge demence, 

poškodba glave, cerebralna paraliza, tumorji in vnetja možgan in 

možganskih ovojnic (encefalitis, meningitis, nevrosifilis). Motena je 

centralna kontrola požiranja. Pri akutnih okvarah (npr. kap) se stanje 

lahko s časoma nekoliko ali povsem popravi, pri degenerativnih boleznih 

(npr. Parkinsonova bolezen) pa se stanje poslabšuje. 

- Bolezni možganski živcev: kronični ali neoplastični meningitis, bolezen 

motoričnega nevrona, nevropatije. Akt požiranja ne poteka normalno 

zaradi okvare živcev, ki oživčujejo mišice, ki pri tem sodelujejo. Tudi 

senzorične motnje iz področja zgornje prebavne poti motijo pravilno 

požiranje. 

- Bolezni motorične ploščice: miastenija, okužba z botulinusnim 

povzročiteljem, zdravila, ki delujejo na prenos impulza z živca na mišico. 

Aktivacija mišic ni zadostna oziroma pride do hitre utrujenosti mišic, ki 

sodelujejo pri požiranju. 

- Bolezni mišic: dermatomiozitis, polimiozitis, metabolna miopatija v zvezi s 

sladkorno boleznijo ali hiperkalcemijo, miotonična distrofija. Mišice, ki 
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sodelujejo pri požiranju so oslabele, niso sposobne zadostne kontrakcije 

ali pa je ta nepravilna (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

McCulloch, Hoffman in Jaffe (Perlman, Schulze-Delrieu, 1997) pa vzroke 

motenj požiranja delijo v 7 skupin: 

1. Nevrološki vzroki: 

- možganska kap, 

- poškodba glave, 

- cerebralna paraliza, 

- bulbarna paraliza, 

- Parkinsonov sindrom, 

- Huntingtonov sindrom, 

- motnje perifernega živčevja (paralize), 

- myastenia gravis, 

- amiotrofična lateralna skleroza, 

- multipla skleroza, 

- polio in postpolio sindrom, 

- krikofaringealna disfunkcija. 

2. Infekcije oziroma okužbe orofaringealnega predela 

3. Tumorji in malignomi v predelu vratu in glave 

4. Sistemske motnje 

5. Anatomske nepravilnosti 

6. Farmakološki vzroki 

7. Psihogeni vzroki 

 

Maja Ogrin (1996) stopnjo pojavnosti nevrogene disfagije, ki lahko povzroči tudi 

motnje požiranja, opisuje sledeče: možganska kap (50 %), multipla skleroza (40 

%), aminotrofična lateralna skleroza (60 %), nezgodna možganska poškodba 

(50 %), druge nevrodegenerativne bolezni, kot npr. Parkisonova bolezen       

(84 %). 

 

Sayadi in Herskowitz (2010) v svoji knjigi, ki se usmerja predvem na 

starostnike, povezujeta motnje požiranja z pojavom naslednjih bolezni in stanj: 

- Parkinsonova bolezen, 
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- možganska kap, 

- Alzheimerjeva bolezen, 

- rak na žlezah slinavkah, 

- multipla skleroza, 

- Lou Gehringova bolezen, 

- diabetes, 

- poškodba glave. 

 

 

2.1.1 MOTNJE POŽIRANJA PRI BOLEZNIH IN SINDROMIH 

Motnje požiranja so velikokrat eden izmed značilnosti posamezne bolezni ali 

sindroma, zato se mi zdi pomembno, da te bolezni in sindrome v svoji nalogi 

posebaj izpostavim. V literaturi je opisanih veliko takšnih stanj, jaz pa bom 

opisala le tiste, ki se pojavljajo največkrat. 

 

1. PARKINSONOVA BOLEZEN 

Parkinsonova bolezen je degenerativna bolezen bazalnih ganglijev v osrednjem 

živčevju, ki nastane zaradi propada dopaminskih receptorjev in se kaže v 

upočasnjeni gibljivosti, mišični rigidnosti in značilnem ritmičnem tremorju. Pri 

močno napredovani bolezni pride do popolne nezmožnosti gibanja. Primarni 

simptomi so posledica zmanjšanega inhibitornega učinka bazalnih ganglijev 

možganske skorje. Parkinsonova bolezen je kronična in napredujoča.  

Na področju požiranja se pojavljajo težave pri oblikovanju bolusa, tremor jezika 

in mehkega neba ter gibljivost žrela. Najprej se pokažejo težave v obliki 

zmanjšanega žrelnega gibanja in ponavljajočih tresljajev jezika. Zmanjšanje 

gibanja žrela se lahko sčasoma poslabša, grlna zapora postane neustrezna in 

požiralni refleks odložen (Thresher in Kehoe, 1992). 

 

2. ALZHEIMERJEVA BOLEZEN 

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence. Gre za neozdravljivo 

degenerativno in teminalno bolezen. Vzrok in napredovanje Alzheimerjeve 

bolezni slabo poznamo. Raziskave kažejo, da je povezana s pojavom senilnih 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bazalni_ganglij&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednje_%C5%BEiv%C4%8Devje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednje_%C5%BEiv%C4%8Devje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dopamin
http://sl.wikipedia.org/wiki/Receptor_(biokemija)
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rigidnost&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tremor
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plakov in nevrofibrilarnih pentelj v možganih. Bolezni ne moremo ustaviti ali 

obrniti.   

 

3. HUNTINGTONOVA BOLEZEN 

Huntingtonova bolezen je neozdravljiva nevrodegenerativna genetska okvara, ki 

vpliva na mišično koordinacijo in na nekatere kognitivne funkcije. Znaki se 

običajno pojavijo v srednjih letih (med 35. in 44. letom). Bolezen je posledica 

dominantne mutacije na enem od alelov gena za protein huntingin, ki se nahaja 

na 4. kromosomu. Zaradi mutacije se sintetizira drugačna oblika proteina, ki 

postopoma vedno huje poškoduje specifične dele možganov.  

 

4. MULTIPLA SKLEROZA 

Multipla skleroza je kronična avtoimuna bolezen, ki prizadene osrednje živčevje. 

Ob procesu propadajo predvsem ovojnice živčnih vlaken zaradi poškodb in 

izgube mielina. Značilno so pri istem bolniku prizadeta različna mesta v 

osrednjem živčevju. Bolezen se pojavlja pogosteje pri ženskah med 20. in 50. 

letom starosti. Pogostost pojavljanja bolezni se razlikuje po geografskih 

področjih. 

Pri multpli sklerozi se pojavi zmanjšano gibanje žrela in odložen požiralni refleks 

(Thresher in Kehoe, 1992). 

 

5. SJÖGRENOV SINDROM 

Sjögrenov sindrom je poznan tudi pod imenom sindrom »Sicca« in je sistemska 

avtoimuna bolezen, pri kateri imunske celice napadejo in uničijo eksokrine 

žleze, ki proizvajajo solze in slino. Devet od desetih bolnikov so ženske. 

Bolezen se ponavadi pojavi po menopavzi. Sjögrenov sindrom lahko obstaja kot 

primarna motnja ali pa se razvije leta po nastanku v povezavi z revmatičnimi 

boleznimi.  

 

6. LOU GEHRIGOVA BOLEZEN 

Lou Gehrigovo bolezen poznamo predvsem pod imenoma Amiotrofična 

lateralna skleroza (ALS) ali bolezen motričnega nevrona. Je izčrpavajoča 

bolezen z ne povsem jasno etiologijo. Prizadeti so zgornji in spodnji motorični 
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nevroni. Zanjo je značilna hitro napredujoča šibkost, mišična atrofija, 

fascikulacije, mišična spastičnost, dizartrija, težave pri požiranju in dihanju.  

Bolniki z ALS imajo lahko težave z jezično mobilnostjo, grlno funkcijo, 

zmanjšanjem gibljivosti žrela in odloženim požiralnim refleksom. Težave se 

lahko pojavijo tudi v obliki utrujenosti pri žvečenju in šibkosti na področju neba 

in žrela (Thresher in Kehoe, 1992). 

 

7. MIASTENIJA GRAVIS 

Miastenija gravis je pridobljena avtoimunska bolezen, za katero sta značilni 

šibkost mišic in hitra utrudljivost. Vzrok so protitelesa, ki delujejo proti 

acetilholinskim receptorjem na postsinaptični membrani živčno-mišičnega stika. 

Posledica je izguba teh receptorjev in s tem slabše krčenje mišic. Miastenična 

kriza nastopi, ko je šibkost dihalnih mišic tako izrazita, da je potrebna mehanska 

ventilacija (mehansko dihanje). 

Miastenija gravis lahko vpliva na funkcijo požiranja, ki se slabša z aktivnostjo in 

izboljša s počitkom. Največ težav se pojavlja pri žvečenju, saj z napredovanjem 

bolezni bolnik ne more več žvečiti. Nekateri bolniki ne zmorejo obdržati bolusa 

hrane na jeziku (Thresher in Kehoe, 1992). 

 

8. MOŽGANSKA KAP 

Možganska kap ali cerebovaskularni inzult je izraz za nenaden izpad določenih 

možganskih funkcij, ki nastanejo zaradi nenadne motnje pretoka krvi (z njo tudi 

kisika in glukoze) v določenih delih možganov. Najpogostejši simptomi in znaki 

so: 

- motnje zavesti (omotičnost, zmedenost, nezavest, globoka koma); 

- bruhanje, slabost, vrtoglavica, motnje ravnotežja in koordinacije; 

- šibkost (pareza) ali nezmožnost gibanja (paraliza) udov in obraza; 

- zbadanje, ščegetanje, mravljinčenje ali drugi nenavadni občutki na koži; 

- patološki refleksi; 

- motnje govora (izražanje ali razumevanje, motnje pisanja, računanja,...); 

- težave pri požiranju; 

- zasuk glave, oči; 

- izpad vidnega polja; 

- redko glavobol. 
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Stephanie Daniels (2006) navaja pogostost pojava disfagije pri nekaterih 

boleznih oziroma stanjih. Podatke sem prikazala v spodnji tabeli. 

 

Tabela 3: Pogostost disfagije pri specfičnih nevroloških boleznih (Daniels, 

2006) 

BOLEZEN POGOSTOST DISFAGIJE 

Možganska kap 65 % pri akutni kapi 

Poškodba glave 25 % (Winstein) – 61 % (Mackay) 

Alzheimerjeva demenca 32 % (Volicer) – 84 % (Horner in drugi) 

Parkinsonova bolezen 50 % (Liberman in drugi) – 63 % (Fuh 

in drugi) 

Huntingtonova bolezen 85 % (Edmons) 

Multipla skleroza 34 % (Calcagno in drugi) 

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) 100 % (Kawai in drugi) 

 

 

2.2 VRSTE DISFAGIJ 

Motnje požiranja se lahko pojavijo v kateri koli izmed treh faz požiranja. Hkrati 

se lahko pojavijo tudi v več fazah. Tako ločimo oralno, faringalno in ezofagalno 

disfagijo. 

 

Masarei (1996) opisuje v posameznih fazah sledeče simptome in motnje: 

 

1. Oralna disfagija 

Tabela 4: Znaki in motnje oralne disfagije (Masarei, 1996) 

ZNAK MOTNJA 

Slabša ustna zapora slinjenje, iztekanje tekočine, izpadanje hrane iz 

ust 

Zmanjšana sposobnost 

gibanja čeljusti 

oteženo, slabše žvečenje 

Oslabljen mišični tonus lic slabše formiranje grižljaja, zaostajanje hrane 
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 med licem in zobmi 

Oslabljeni gibi jezika slabše formiranje in kontrola grižljaja, oslabljena 

sposobnost prehajanja grižljaja naprej iz ustne 

votline 

Zmanjšano občutenje 

grižljaja v ustih 

zmanjšano zavedanje mesta grižljaja v ustih in 

njegovih ostankov 

Dezorganizacija oralnih 

premikov (oralna 

dispraksija) 

težave pri oblikovanje bolusa 

Zmanjšana gibljivost 

mehkega neba 

zahajanje hrane in pijače v nos 

Zmanjšana napetost  jezika težave pri kontroli, težave pri oblikovanje bolusa 

in potiskanju le-tega proti zadnjemu delu ustne 

votline 

 

 

2. Faringalna disfagija 

Tabela 5: Znaki in motnje faringalne disfagije (Masarei, 1996) 

ZNAK MOTNJA 

Zakasnelo ali odsotno 

sproženje požiralnega 

refleksa 

počasen prehod ali nezmožnost požiranja 

bolusa (hrana zastaja v ustih) 

Zmanjšana faringealna 

senzibiliteta  

slabše zavedanje faringalnega gibanja 

Zmanjšano faringalno 

krčenje 

zastajanje hrane, aspiracija 

Enostranska faringalna 

oslabelost 

slabše, nepopolno ali enostransko prehajanje 

grižljaja naprej iz žrela  

Oslabljeni laringalni gibi slabša zapora zračnih poti na treh nivojih: 

epiglotisu, pravih in lažnih glasilkah ter 

zmanjšana krikofaringalna relaksacija 

Zmanjšano približevanje 

glasilk 

oslabljena zaščita dihalnih poti 
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3. Ezofagalna disfagija 

Tabela 6: Znaki in motnje ezofagalne disfagije (Masarei, 1996) 

ZNAK MOTNJA 

Zmanjšana ezofagalna 

peristaltika 

upočasnjen prehod hrane in/ali pijače po 

požiralniku v želodec 

Gastrični refluks možnost aspiracije po hranjenju zaradi vračanja 

želodčne vsebine navzgor 

Ezofagalni spazem, krč vračanje želodčne vsebine navzgor 
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3 MOTNJE POŽIRANJA PRI STAROSTNIKIH 

 

V sodobnem času se vedno več starostnikov zaveda, kakšne so tegobe 

starosti: zavedajo se, da večina z leti postaja vedno bolj okorna, čemur sledijo 

padci, večini peša vid in sluh, vedno bolj dojemljivi so za različne bolezni. Le 

redko kdo pa je pozoren na težave s požiranjem.  

 

Sayadi in Herskowitz (2010) navajata, da v Združenih državah Amerike vsako 

leto zaradi težav pri požiranju umre več deset tisoč starostnikov. Zaradi 

zadušitve jih umre okrog štiri tisoč letno, zaradi aspiracije z hrano in tekočino 

prav tako deset tisoč, zaradi podhranjenosti kot posledice težav s požiranjem pa 

jih umre še na tisoče več.  

 

Ameriške statistike razkrivajo, da imajo trenutno v Ameriki okrog 300 milijonov 

starostnikov, starih 65 let in več, od tega pa ocenjujejo, da naj bi jih imelo 15 % 

do 50 % težave s požiranjem.  

 

Statistični urad republike Slovenije navaja, da je bilo konec leta 2010 v Sloveniji 

16,5 % prebivalcev starih 65 let in več.  

 

Motnje požiranja se tudi pri starostnikih lahko pojavljajo v eni ali več fazah. So 

posledica starostnih sprememb organskih sistemov, ki sodelujejo pri požiranju, 

ter spremljajočih starostnikovih bolezni, vključno z nevrološkimi boleznimi.  

 

 

3.1 MOTNJE POŽIRANJA V ORALNI PRIPRAVLJALNI 

FAZI  

Pomembno vlogo v tej fazi požiranja ima predvsem zadostna količina sline, ki 

pomaga pri nastanku dobro prežvečenega grižljaja, ki nato brez težav drsi skozi 

žrelo in požiralnik. Slina deluje kot lepilo, ki drži skupaj različna živila v obliki 

bolusa. Zmanjšanje količine sline, ki se najpogostje pojavlja ob dehidraciji, kot 

posledica uživanja drog ali pri Sjögrenovem sindromu, ovira vse faze požiranja. 
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Izguba občutkov vonja in okusa prav tako vpliva na količino sline v ustih. Izguba 

občutka vonja in okusa se povezuje z infekcijami nosu, ust in grla, uporabo 

tobaka, alergijami, zobnimi boleznimi, diabetesom, nedelovanjem ščitnice, 

uživanjem nekaterih zdravil, Alzheimerjevo boleznijo, Parkinsonovo boleznijo, 

Huntingtonovo boleznijo, multiplo sklerozo, možganskimi tumorji, pomanjkanjem 

vitaminov in mineralov (tudi vitamina B12 in cinka), radioterapijo, kemoterapijo, 

Sjögrenovim sindromom in visoko starostjo (Sayadi in Herskowitz, 2010). 

 

O dehidraciji govorimo takrat, ko zaužijemo premalo vode ali pa je izgubimo 

preveč. Oseba, ki je dehidrirana, bo imela pri joku manj solz, urin bo izločala 

manj pogosto in prizvajala bo manj sline.  

 

Vzroki za dehidracijo pri starostnikih so lahko: 

- pomanjkanje žeje se pogosto povezuje z Alzheimerjevo boleznijo, kapjo, 

možganskimi tumorji, pretresom možganov in s starostjo; 

- nekateri ljudje se bodo izogibali pitju zaradi težav, ki jih imajo pri 

premikanju iz enega prostora v drugega (šibkost, omotica, izguba 

ravnotežja,...); 

- nekatere nevrološke bolezni, kot so Parkinsonova bolezen, 

Alzheimerjeva bolezen in Lou Gehrigova bolezen, lahko upočasnijo 

hranjenje in pitje do takšne stopnje, da osebe ne morejo zaužiti dovolj 

primerne hrane in pijače oralno; 

- depresivne osebe izgubijo apetit, antidepresivi pa povzročajo še bolj 

izsušena usta; 

- dehidracijo lahko povzroči tudi premočno potenje; 

- skoraj neprekinjena mišična aktivnost, ki se lahko pojavi pri distoniji, 

Wilsonovi bolezni in pri nekaterih oblikah cerebralne paralize, lahko 

povzroča premočno potenje;  

- do dehidracije pa lahko pripelje tudi povečano izločanje urina pri 

diabetikih ali pri uživanju diuretikov (Sayadi in Herskowitz, 2010). 

 

Radioterapija in kemoterapija povzročata suha usta in nastanek ran na sluznici 

ustne votline, žrela in grla. Prav tako oslabita imunski sistem, ki je tako bolj 

dovzeten za razne infekcije. Rezultat tega je lahko boleče premikanje ličnic, 
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ustnic in jezika, kar vodi v težave pri žvečnju in požiranju. Tudi uporaba zobne 

proteze, ki se osebi ne prilega popolnoma, lahko povzoči težave pri žvečenju in 

kasneje tudi pri požiranju. Slabo očiščena proteza pa je vir bakterij (Sayadi in 

Herskowitz, 2010). 

 

 

3.2 MOTNJE POŽIRANJA V ORALNI TRANSPORTNI 

FAZI 

Kot sem že zapisala, je oralna transportna faza pomembna za prenos hrane v 

zadnji del ustne votline. Pri tem igra pomembno vlogo predvsem jezik. Vse, kar 

bo spremenilo strukturo ali funkcijo delovanja jezika, lahko vpliva na motnjo 

požiranja (npr. odstranitev dela jezika ali terapija pri zdravljenju raka). 

Nevrološke bolezni, Parkinsonova bolezen, možganska kap, Wilsonova 

bolezen, Lou Gehrigova bolezen in Huntingonova bolezen povzročajo počasno 

in slabo kontrolo jezika, ustnic in čeljusti, kar povzroča težave pri oblikovanju 

grižljaja in njegovem transportu (Sayadi in Herskowitz, 2010). 

 

 

3.3 MOTNJE POŽIRANJA V FARINGALNI FAZI 

Ko hrana doseže žrelo, se sproži žrelni refleks, ki ima osnovo v možganskem 

deblu. Nevrološke bolezni, ki lahko vplivajo na težave pri požiranju v tej fazi so: 

multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, Lou Gehrigova bolezen in nekatere 

vrste kapi. Nazaliziran glas in vračanje tekočine skozi nos pričajo v težavah na 

področju možganskega debla. Vse to je posledica neustrezne zapore mehkega 

neba in eden od znakov Lou Gehrigove bolezni. Pri miasteniji gravis ali mišični 

distrofiji so mišice prešibke, da bi lahko potisnile hrano navzdol. Splošna šibkost 

se povezuje s srčnimi težavami, pljučnimi boleznimi ali rakom. Intubiranim 

bolnikom lahko ob koncu zdravljenja ostanejo brazgotine v grlu, ki pa 

preprečujejo popolno zaporo glasilk med požiralnim refleksom. Požiranje je 

mišična aktivnost, ki ustvarja veliko silo skozi žrelo. Desetletja požiranja lahko 

na oslabljeni zadnji steni žrela povzročijo nastanek divertikla na tem področju. 

Tako imenovani Zenkerjev divertikel nastane na predelu, kjer se žrelo stika z 
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požiralnikom. V divertiklu zastaja hrana med požiranjem, divertikel se veča. To 

lahko vodi do šibkega dihanja, kašljanja, davljenja ali aspiracije (Sayadi in 

Herskowitz, 2010). 

 

3.4 MOTNJE POŽIRANJA V EZOFAGALNI FAZI 

V ezofagalni fazi bolus potuje po požiralniku navzdol do želodca. Pri vstopu v 

požiralnik se nahaja zgornji ezofagalni sfinkter. Pri nevroloških boleznih, 

brazgotinah ali stiskanju zaradi tumorja v tem predelu se ta sfinkter morda ne 

bo odprl popolnoma. Zgornji sfinkter pa se lahko tudi prehitro zapre. Tako bo 

samo del bolusa prešel v požiralnik, del pa bo ostal v žrelu, kjer bo čakal na 

naslednji akt požiranja, da preide v požiralnik ali pa bo prešel v dihalne poti. 

Spodnji ezofagalni sfinkter predstavlja vhod v želodec. Pri ahalaziji ta sfinkter 

prepreči prehod bolusa v želodec. Oseba z ahalazijo bo imela težave z 

požiranjem, občutkom polnosti za prsnico, stiskanjem v prsih in refluksom. Na 

področju požiralnika se lahko pojavi tudi sklerodermija, ki prizadene vezivno 

tkivo. Toge stene požiralnika ali plitve brazgotine lahko motijo prehod bolusa 

proti želodcu. Gastroezofagalni refluks predstavlja prehajanje prebavnih sokov 

iz želodca po požiralniku navzgor. Po določenem času lahko na požiralniku 

začnejo nastajati brazgotine, požiralnik se zoži ali pa povzroči nastanek raka. 

Vse omenjene spremembe ovirajo potovanje grižljaja po požiralniku v želodec 

(Sayadi in Herskowitz, 2010). 

 

 

3.5 DUŠENJE 

Dušenje je ena izmed težav pri požiranju. Pojavi se predvsem v povezavi z 

motnjo faringalne faze požiranja. V vsakdanjem življenju se izraz dušenje 

nanaša na oteženo dihanje ali kašljanje kot odziv na občutek, da se nam je 

nekaj zataknilo v grlu. Dušenje se tesno povezuje z dihalnimi potmi, saj se 

nanaša na prekinitev zračnega toka na poti do pljuč in na odziv osebe pri tej 

oviri. Naše življenje je odvisno od nenehnega dovoda kisika v pljuča. Tako 

lahko prekinitev le tega po 4 minutah vodi v možgansko poškodbo, po 10 

minutah pa v smrt (Sayadi in Herskowitz, 2010). 
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Sayadi in Herskowitz (2010) opisujeta naslednje dejavnike tveganja za dušenje 

pri požiranju: 

- starost (manjkajoči zobje, slabo prilegajoče proteze, nevrološke bolezni, 

jemanje zdravil, ki povzročajo suha usta, zaspanost in mišična togost);  

- slabo žvečenje hrane; 

- srčne in dihalne bolezni, ki ovirajo zaščitni kašelj; 

- Parkinsonova bolezen (upočasni proces požiranja in poruši ravnotežje 

med dihanjem in požiranjem). 

Opozarjata tudi na to, da je mogoče dušenje zamenjati za srčni infarkt, kar pa je 

lahko zelo nevarno, saj oseba med čakanjem na rešilca umre. Razlika med 

dušenjem in srčnim napadom je ta, da oseba med dušenjem ne more govoriti in 

dihati, med tem ko oseba med srčnim napadom to lahko počne.  
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4 DIAGNOSTIČNI POSTOPKI IN ZDRAVLJENJE 

MOTENJ POŽIRANJA 

 

Za učinkovito zdravljenje in premagovanje težav na področju požiranja je nujen 

multidisciplinarni pristop, ki vključuje veliko različnih strokovnjakov. Vsak 

strokovnjak obvlada svoje področje in samo s skupnim delom, je terapija lahko 

resnično učinkovita. 

 

V multidisciplinarnem timu za motnje požiranja naj sodelujejo naslednji 

strokovnjaki: splošni zdravnik, otorinolaringolog, radiolog, gastroenterolog, 

nevrolog, zobozdravnik, logoped, fizioterapevt, delovni terapevt, dietetik, bolnik 

in njegova družina. 

 

Cilji multidisciplinarnega tima so: 

- prepoznava bolnika s težavami na področju požiranja in žvečenja; 

- preprečevanje možnosti aspiracije in s tem pojava pljučnice; 

- preprečevanje podhranjenosti in dehidracije bolnika; 

- pomoč bolniku pri ponovnem pridobivanju primernega, samostojnega in 

varnega požiranja, žvečenja in ostalega oralnega hranjenja; 

- seznanitev zdravstvenega osebja, družine in bolnika o naravi motenj 

požiranja in ustreznem ravnanju v zvezi z njimi (Thresher, Kehoe, 1992). 

 

Diagnostični postopek pri motnjah požiranja zajema tri stopnje: 

1. Anamneza:  
- bolnik opiše svoje težave (kdaj in kako so se začele, časoven potek); 

- pove, ali ima težave pri požiranju sline, tekočine, hrane, ali se 

prekomerno slini; 

- pove, ali ima bolečine pri požiranju ali tipične znake GER (zatekanje 

želodčne vsebine do ust, zgaga); 

- pove ali se z grižljajem davi, ga ne more pogoltniti; 

- vprašamo ga, kdaj se pojavi kašelj (pred, med ali po hranjenju); 

- bolnikove druge bolezni (gastroenterološke, avtoimunske, okužbe, 

nevrološke, srčne, pljučne), 
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- predhodne operacije in poškodbe; 

- bolezni v družini; 

- uživanje zdravil, drog, alkohola, kajenje. 

2. Pregled: 

- otorinolagingološki; 

- nevrološki; 

- gastroenterološki; 

- logopedski; opazovanje bolnika med požiranjem (prisluškovanje na vratu 

s slušalkami). 

3. Preiskave: 

- rentgentska preiskava pasaže žrela in požiralnika s kontrastom; 

- kinoradiografija (snemanje celotnega akta požiranja); 

- opazovanje požiranja s fleksibilnim fiberoptičnim nazolaringoskopom 

(FEES), grižljaj je večinoma barvno označen; 

- čutilno testiranje sočasno s FEES (opazujemo primik glasilk kot znak 

primernega čutilnega oživčenja in sproženja ustreznega refleksa); 

- ultrazvok, radioaktivno označen grižljaj za spremljanje akta požiranja pri 

otrocih; 

- računalniška tomografija (CT) in magnetno resonančni posnetki (MR) 

prebavnega trakta ter tudi CŽS; 

- ezofagogastroskopija z upogljivim instrumentom za pregled prebavne 

poti (za iskanje zožitev, tujkov, tumorjev,...); 

- manometrija požiralnika za ugotavljanje tlakov v požiralniku pri požiranju; 

- 24-urna PH-metrija z dvema sondama za ugotavljanje 

laringofaringealnega refluksa; 

- endoskopski pregled ustne votline, žrela, grla, požiralnika z rigidnim 

instrumentom v splošni anasteziji za iskanje strukturnih sprememb v tem 

področju; 

- pulzna oksimetrija ob sočasnem požiranju zaradi suma na tiho aspiracijo. 

(Hočevar Boltežar, 2008). 
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Pri zdravljenju bolnika z motnjo požiranja se lahko poslužujemo različnih 

načinov: 

1. Medikamentozno zdravljenje 

Uporabimo ga pri nekaterih nevroloških boleznih. Pri medikamentozni 

terapiji se poslužujemo zdravil za zmanjševanje proizvodnje sline (pri 

slabem ustničnem stiku se le-ta izceja iz ust), inekcije botulinusnega toksina 

v velike žleze slinavke (za zmanjševanje proizvodnje sline), zdravljenje z 

inhibitorji protonske črpalke (če sta GER in LFR vzrok za nastanek motenj). 

2. Kirurško zdravljenje 

Uporabimo ga za preprečitev aspiracije (zatekanja hrane in pijače v dihala) 

in aspiracijske pljučnice ter zagotovitve zadostnega energetskega vnosa 

živil. Aspiracija nastane takrat, ko je moteno čutilno in motorično oživčenje 

grla. Tako se poslužujemo naslednjih operativnih posegov: 

- medializacija glasilk: pomaknitev glasilke bolj proti sredini grla, tako da 

zaščitimo dihalne poti; 

- reinervacija glasilke: zagotovitev oživčenja iz drugega neprizadetega 

živca; 

- traheotomija: traheostoma je kirurška odprtina v sapnik, v njej je kanila, 

cevka, ki jo drži odprto; 

- gastrostomija: kirurško napravljena odprtina skozi trebušno steno in 

direktno v želodec, skozi katero je napravljena cevka za hranjenje; 

- operacije na grlu za ločitev dihalne in prebavne poti preprečujejo 

aspiracijo; 

- krikofaringealna miotomija (prerez zgornjega sfinktra požiralnika).  

3. Prilagoditev diete 

Pomembna je konsistenca, temperatura, okus, kalorična vrednost hrane. 

Običajno je za bolnike z motnjo požiranja primernejša gosta kašasta hrana 

kot pa bolj formirana, suha ali tekoča hrana. Bolj vročo ali mrzlo hrano bolnik 

s temperaturnimi receptorji bolje zazna. Okus prilagodimo bolniku.  

4. Položaj glave, vratu, telesa pri požiranju 

Položaj telesa pri hranjenju je zelo pomemben, saj določen položaj olajša 

požiranje zaradi aktivacije tudi drugih mišic zaradi položaja bolnih in zdravih 

struktur.  
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5. Položaj grižljaja v ustni votlini 

Pri hranjenju osebe z težavami pri oblikovanju grižljaja in njegovo 

namestitvijo, položimo grižljaj bolj zadaj, na sredino mobilnega dela jezika. 

6. Vaje za izboljšanje motoričnih sposobnosti 

Izvajamo vaje za vse mišice, ki sodelujejo pri požiranju: mišice ustnic, jezika, 

mehkega neba, grla. Izvajamo lahko tudi trening oblikovanja grižljaja in 

žvečenja (npr. trening z gazo). 

7. Senzorično-motorična integracija 

Uporabljamo jo za iskanje nadomestnih načinov požiranja: 

- termalno-taktilna stimulacija sprednjih nebnih lokov s pomočjo zrcalca, ki 

smo ga ohladili v ledu; 

- sesanje/požiranje: pretiran gib sesanja olajša sproženje požiranja, slina 

se nabere v zadnjem delu ustne votline. 

8. Požiralni manevri 

Namenjeni so krepitvi določenih struktur, ki sodelujejo pri požiranju, ali 

iskanju nadomestnih manevrov: 

- supraglotisno požiranje (zapre dihalno pot na nivoju glasilk med 

požiranjem – zadrževanje diha ves čas požiranja, nato se odkašlja brez 

vdiha); 

- super-supraglotisno požiranje (zapre vhod v grlo pred in med požiranjem 

– zadrževanje diha ves čas požiranja, nato se odkašlja); 

- naporno požiranje: povečan pomik korena jezika nazaj, boljše 

odstranjevanje grižljaja; 

- Mendelsohnov manever: poveča in podaljša dvig grla. Večkrat pogoltne 

slino, pri požiranju z napetostjo vratnih mišic ne dopusti spuščanja 

hrustanca. 

9. Uporaba aparatur za trening požiranja 

Pri treningu požiranja lahko uporabimo: 

- površinske EMG elektrode za kontrolo ter ojačanje mišične moči med 

požiranjem (zadrži skrčenje mišice čim dlje s čim večjo silo); 

- električna transkutana stimulacija na vratu med požiranjem. 

Za uspešnost terapije požiranja pa je nujno sodelovanje bolnika (Hočevar 

Boltežar, 2008). 
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5 LOGOPEDSKA OBRAVNAVA PRI MOTNJAH 

POŽIRANJA 

 

Pomembno vlogo v multidisciplinarnem timu ima tudi logoped, ki: 

- oceni oralno motorične funkcije in status požiranja; 

- predlaga, asistira in interpretira rezultate videofloroskopskih študij; 

- razvija in izvaja vaje za izboljšanje akta požiranja; 

- skupaj z zdravnikom in dietetikom določi najustreznejšo metodo 

hranjenja (oralno ali ne oralno); 

- predlaga konsistenco hrane in stopnjo nadzora; 

- uri bolnika, osebje in družino bolnika v nadomestnih tehnikah požiranja; 

- nadzira status požiranja in njegov napredek pri vzpostavitvi; 

- ocenjuje jezikovno-govorno razumljivost, sposobnost sledenja navodilom, 

mentalni status in splošno odzivnost pri požiranju; 

- predlaga varnostne ukrepe (Thresher, Kehoe, 1992). 

  

Logopedski protokol za oceno motenj požiranja mora po mnenju Pizzamiglio 

in De Filippis (1998) zajemati: 

1. anamnestične podatke bolnika in opis simptomov; 

2. pregled morfološkega in funkcionalnega stanja struktur, ki sodelujejo pri 

požiranju; 

3. ugotavljanje stanja požiranja, glasu in artikulacije ter oceno indirektnih 

znakov aspiracije; 

4. subjektivne simptome: kdaj so se težave pojavile, določiti primerno 

gostoto in temperaturo hrane za treniranje požiranja, prepoznati občutek 

zastajanja hrane, ugotoviti prisotnost refluksa hrane, kašlja, najti položaj, 

ki bolniku olajša požiranje, se pozanimati, ali je pri bolniku prisoten 

občutek dušenja ali zmanjšana sposobnost slinjenja in okušanja ter  

5. način bolnikovega hranjenja: po oralni poti (vrsta hrane) in preko 

nazogastrične sonde, gastrostome (De Filippis-Cippone, 1998, v 

Vidakovič, 2002, str. 61). 
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5.1 LOGOPEDSKA DIAGNOSTIKA PRI MOTNJAH 

POŽIRANJA  

Tomblin, Morris in Spriesterbach (2000) opisujejo simptome, na katere mora 

biti logoped pozoren, saj lahko kažejo na prisotnost disfagije: 

- sprememba apetita; 

- motnje okušanja; 

- pogosto spahovanje ali bruhanje; 

- težave z zgago; 

- spremembe glasu (če se sprememba glasu pojavi po samem hranjenju 

ali pitju, lahko to pomeni, da sta hrana in pijača stopili v larigalni predel in 

se zaustavili na glasilkah ali celo vstopili med njima navzdol v dihala); 

- občutek nelagodja ali bolečine med požiranjem; 

- občutek zbadanja v grlu (pojavi se lahko zaradi gastroezofagalnega  

refluksa); 

- občutek stiskanja v grlu (pojavi se lahko zaradi gastroezofagalnega 

refluksa); 

- kašljanje ali dušenje med in/ali po hranjenju, pitju (zdravnik specialist 

mora biti v tem primeru pozoren na radiološke izvide; pozorni moramo 

biti tudi na to, da dejstvo, da bolnik ne kašlja ali se ne duši, ne pomeni, 

da do aspiracije ni prišlo); 

- izsušena usta (prizadene lahko oralno fazo požiranja in zmanjša 

sposobnost okušanja, največkrat nastane kot posledica nekaterih 

sistemskih bolezni, obsevanja v področju ust in vratu in drugih vzrokov, ki 

oškodujejo in s tem zmanjšajo normalno izločanje žlez slinavk); 

- zastajanje hrane v ustih po končanem požiranju (večinoma je posledica 

nevroloških okvar); 

- slinjenje (večinoma je posledica nevroloških okvar in pogosto namig, da 

je bolnik sposoben slabše oralne kontrole); 

- uhajanje tekočine ali hrane skozi nos (nazalni refluks: najpogostejši vzrok 

za pojav le-tega je nepopolna ali odsotna velofaringealna zapora med 

požiranjem, bolnikov glas je nazalen). 
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Simptomi, kot si sprememba okusa ali apetita, boleče požiranje, občutek zgage 

ali bruhanje, niso značilni za orofaringalno disfagijo, zato moramo bolnika 

napotiti k zdravniku. 

Logoped se pri diagnostiki težav osredotoči na pregled tistih struktur, ki 

sodelujejo pri žvečenju in požiranju. Okvare so lahko senzorne, motorne ali 

strukturne. O strukturnih poškodbah govorimo, če je bilo področje ust, žrela ali 

grla poškodovano (npr. pri operativnih posegih), pri senzornih okvarah moramo 

ugotoviti, ali zajema periferno ali centralno področje. Tomblin, Morris in 

Spriesterbach (2000) navajajo, kako ocenimo senzorno in motorno komponento 

požiranja za predel obraza in ust ter kako ocenimo dihanje, govor in glas. 

 

Tabela 7: Ocena senzorne in motorne komponente požiranja na področju 

obraza in ust (Tomblin, Morris in Spriesterbach, 2000) 

 SENZIBILITETA MOTORIČNE 

SPOSOBNOSTI 

OBRAZ Bolnika prosimo, da zapre oči in 

se dotakne delov obraza, 

katerih se najprej rahlo, nato pa 

močneje dotaknemo. 

Opazujemo simetrijo, tonus in 

čvrstost obraznih mišic. 

Opazujemo spodnji del obraza v 

mirovanju, pri šobljenju in 

nasmehu.  

USTA 

Pozorni smo na 

prisotnost/odsotnost 

sline, stanje zobovja 

in manjkajoče zobe. 

Z loparčkom ali s čim manjšim 

se dotaknemo jezika, mehkega 

neba in trdega neba, bolnik 

nam pove, kje je začutil dotik. 

Oškodovanost jezika je lahko 

enostranska in ta podatek nam 

je lahko v pomoč pri terapiji. 

Preverimo tudi, ali hrana 

zastaja v ustih in kje v ustih 

zastaja.  

Opazujemo mehko nebo v 

mirovanju, med izgovorom enega 

ali več vokalov zaporedoma. Tudi 

jezik opazujemo v mirovanju (tudi 

iztegnjen jezik). Pomembna je 

simetrija jezika, njegova velikost, 

prisotnost atrofije, diskinezij, 

nehotenih gibov in fascikulacij 

(trzljaji na površini jezika). 

Preverimo sposobnost gibanja 

jezika, njegove konice, sposobnost 

dotika trdega in mehkega neba. Pri 

tem beležimo tudi natančnost in 

hitrost gibov, diadohokinezo 

(izvajanje hitrih, natančnih, 

ponavljajočih se gibov) in 

utrudljivost posameznika. 
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V diagnostiki motenj požiranja pa ugotavljamo tudi oškodovanost 

respiratornega, fonatornega, resonančnega in artikulacijskega aparata. Bolniki s 

težavami dihanja imajo lahko težave pri izkašljevanju hrane, ki občasno zaide v 

pljuča. Težave artikulacije lahko kažejo na oslabelost in slabo koordinacijo 

mišic, ki so pomembne tako za žvečenje in požiranje kot za govor. Če ima 

bolnik hripav, nezveneč ali slaboten glas, gre lahko za parezo ali paralizo 

glasilk, ki predstavljajo pomemben zaščitni mehanizem dihalnih poti pred 

vdorom hrane (Tomblin, Morris in Spriesterbach, 2000). 

 

 

5.2 LOGOPEDSKA TERAPIJA PRI MOTNJAH 

POŽIRANJA  

De Filippis-Cippone (1998) pravi, da so naloge logopeda v terapiji motenj 

požiranja, da: 

- usposobi bolnika v okviru še ohranjenih sposobnosti; 

- pripelje bolnika do stabilnega, funkcionalnega in varnega prehranjevanja; 

- osvešča in uči svojce o motnji požiranja njihovega bližnjega. 

 

Terapija požiranja naj izhaja iz podatkov in znanja, ki smo jih dobili iz 

diagnostičnih ocen, preiskav in seveda od ostalih članov tima. Na podlagi 

pridobljenih podatkov in informacij si nato logoped zastavi dolgoročne in 

kratkoročne cilje. Faktorji, ki so pomembni pri zastavljanju dolgoročnih ciljev so: 

metoda vnosa hrane (oralna, ne-oralna), prehranska usklajenost, kvaliteta in 

kalorična ustreznost hrane, stopnja nadzora pri prehranjevanju in uporaba 

nadomestnih strategij hranjenja. Pri določanju kratkoročnih ciljev mora 

upoštevati: specifična področja, na katerih je bolnik šibek, trenutne potrebe 

pacienta, funkcionalne cilje z funkcionalnimi ugodnostmi, odločitev ali bo 

zdravljenje neposredno ali posredno. Posredne ali indirektne metode so tiste, 

pri katerih ne vnašamo hrane in pijače v usta bolnika. Z neposrednimi ali 

direktnimi metodami pa pri terapiji uporabljamo hrano ali tekočino, bolniku pa pri 

požiranju pomagamo z raznimi kompenzacijskimi tehnikami (Thresher, Kehoe, 

1992). 
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Thresher in Kehoe (1992) navajata številne posredne in neposredne tehnike 

rehabilitacije. Spodaj sem jih nekaj opisala: 

POSREDNE TEHNIKE REHABILITACIJE: 

1. Labialne (ustnične) vaje (primerne so za paciente, ki težko vzpostavijo 

popolno ustno zaporo): 

- raztegni usta v pozicijo za glas I in zadrži eno sekundo; 

- stisni usta v pozicijo U in zadrži eno sekundo; 

- postavi ustnice skupaj v horizontalno pozicijo za glas M in zadrži eno 

sekundo; 

- zadrži slamo ali slamico z ustnicami; 

- zadrži jezik med ustnicami; 

- zadrži majhen kos papirja med ustnicami. 

Za vsako vajo porabi 30 sekund. Serijo ponavljaj 10-krat dnevno. 

2. Mandibularne (čeljustne) vaje (vaje so primerne za bolnika z zmanjšano 

močjo, obsegom gibanja in s težavami pri žvečenju): 

- odpri usta koliko lahko in zadrži eno sekundo, ponovi 5-krat; 

- premakni čeljust v vsako stran tako daleč kot lahko in zadrži eno 

sekundo, ponovi 5-krat; 

- premakni čeljust v krožno obliko, ponovi 5-krat. 

Serijo ponavljaj 10-krat dnevno. 

3. Jezične vaje (za bolnike z težavami jezične kontrole grižljaja, zmanjšanim 

anteriorno-posteriornim gibanjem jezika, nepopolnim kontaktom jezik-

nebo): 

- odpri usta koliko lahko, dvigni jezik tako visoko kot lahko, zadrži 1 

sekundo, nato sprosti, ponovi 5-krat; 

- privzdigni zadnji del jezika koliko lahko, zadrži 1 sekundo, nato sprosti; 

ponovi 5-krat s tesno zaprtimi usti; 

- potisni jezik v levo, koliko lahko, zadrži 5 sekund; vajo ponovi 5-krat; 

- potisni jezik v desno koliko lahko, zadrži 5 sekund; vajo ponovi 5-krat; 

- potisni jezik levo in desno 10-krat; 

- potisni jezik iz ust koliko lahko, zadrži 1 sekundo in ga povleci nazaj v 

usta; ponovi 5-krat; 

- potegni jezik v usta koliko lahko, zadrži 1 sekundo, nato sprosti; ponovi 

vajo 5-krat. 
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Serijo vaj izvajaj 5-10-krat dnevno. 

4. Vaje jezičnega potiska (vaje zmanjšujejo jezični potisk, ki lahko moti pri 

oralnem prehodu hrane): 

- povečajmo bolnikovo zavedanje premikov jezika z vizualno povratno 

informacijo; 

- bolnika vzpodbujamo, da ozavesti pozicijo jezika na alveolarnem 

grebenu; 

- uporaba vibracij za stimulacijo; 

- uporaba sladkih stvari (npr. sirupa), ki jih namažemo na robove jezika in 

spodbujamo premik jezika. 

5. Vaje za lica (vaje so primerne za pacienta, ki mu hrana zastaja v ustih ali 

pa je izgubil občutljivost v ustni votlini): 

- zaokroži lica in reči OH; 

- raztegni lica lateralno in reči EEE; 

- izmenično artikuliraj OH in EEE; 

- močno se nasmej in zadrži 1 sekundo. 

Serijo vaj ponavljamo 10-krat dnevno. 

6. Vaje za kontrolo grižljaja (vaje so primerne za bolnika, ki ima oslabljeno 

moč jezika in šibko oralno kontrolo grižljaja): 

- pritisni jezik ob oviro in zadrži 1 sekundo; 

- upoštevaj navodila logopeda, kot npr. zadrži predmet med jezikom in 

nebom, premikaj ga iz ene strani na drugo stran (logoped verbalizira 

uspeh bolnika). 

7. Vaje mehkega neba (za bolnike, ki imajo težave z vzpostavljanjem 

velofaringealne zapore): 

- močno odpri usta in izgovarjaj AE in A; 

- raztegovanje bolnikovega jezika z potegom jezika iz ust (ta gib razširi 

mehko nebo); 

- stimuliraj mehko nebo z božanjem sredinske linije z mehko sterilno 

palčko ali mrzlim kosom vate. 

8. Stimulacija žrelnega refleksa: 

- rahlo se dotaknemo posteriornega dela jezika, mehkega neba, uvule, 

nebnega in žrelnega loka z leseno palčko; 

- proces ponavljamo tako dolgo, dokler ne izzovemo žrelnega refleksa; 
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- ves proces ponovimo večkrat dnevno. 

9. Vaje za grlo (vaje so primerne za bolnike, ki imajo težave z grlno zaporo 

in tako zaščito dihalne poti): 

- med sedenjem na stolu zadrži dih, nato pa se z obema rokama dvigni na 

stolu za 5 sekund; 

- narediš enako kot pri prvi vaji, ampak dvigni se le z eno roko, foniraj AH; 

- foniraj AH 5-krat zapored s stisnjenimi glasilkami; 

- foniraj AH in ga zadrži 5 sekund. 

10. Izzivanje učinkovitega kašlja: 

- spodbujanje bolnika, da kašlja vsakič, ko je potrebno očistiti dihalno pot; 

- položimo prst in palec na tiroidni hrustanec in spodbudimo bolnika, da 

zakašlja. 

11. Vaje za supraglotno požiranje (uporabimo pred požiranjem hrane in 

tekočine): 

- vdihni in zadrži dih; 

- predstavljaj si, da položiš hrano ali tekočino v usta; 

- nagni glavo naprej in pogoltni; 

- kašljaj takoj po požiranju; 

- ponovni pogoltni. 

12. Izboljšanje žrelnega refleksa s termalno stimulacijo (za paciente z 

zakasnelim ali odsotnim požiralnim refleksom): 

- sproži refleks z majhnim grlnim ogledalom; 

- položi ogledalo v led za 10 sekund; 

- rahlo se dotakni sprednjega nebnega loka; 

- ponovi dotik 5 do 10-krat (poveča občutljivost); 

- prosi bolnika, da zapre usta in pogoltne po stimulaciji; 

- ponavljaj sprožanje refleksa 4-5-krat dnevno (vsakič izvajaj vajo 5 min). 

13. Druge stimulativne tehnike požiranja: 

- uporabi kocko ledu, zavito v sterilno gazo med poskusom požiranja; 

- potegni s prstom pod bolnikovo brado navzdol. 
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Slika 12: Tehnika stimulacije požiranja (Thresher, Kehoe, 1992) 

 

 

 

NEPOSREDNE TEHNIKE REHABILITACIJE (vključujejo uporabo hrane in 

tekočine): 

1. Oralna pripravljalna faza: 

- položi hrano na močnejši stran ustne votline; 

- položi hrano na sredino jezika; 

- terapevt stisne lice na šibki strani obraza; 

- spodbudi stisk ustnic med žvečenjem in/ali požiranjem. 

2. Faringealna faza: 

- Vzdržuj 90 º pokončno držo. 

a.) Pri problemih žrelne peristaltike: 

- alternativa tekočina proti trdi hrani; 

- isti grižljaj pogoltni dvakrat; 

- omeji količino grižljaja. 

b.) Pri unilateralni žrelni paralizi: 

- obrni glavo na šibkejšo stran ali nagni glavo na močnejšo stran. 

c.) Pri zapoznelem refleksu ali slabi velofaringealni zapori: 

- brado upogni navzdol; 

- omeji grižljaj na ½ čajne žličke; 
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- toplotne stimulacije za spodbujanje požiralnega refleksa. 

d.) Pri zmanjšani grlni funkciji: 

- supraglotično požiranje; 

- upogni brado navzdol; 

- čiščenje grla ali kašelj po požiranju; 

- vokalizacija po požiranju (če je glas moker ali grgrajoč, se odkašljaj in 

ponovno pogoltni). 

3. Stimulacije žrelnega refleksa (to tehniko lahko uporabimo, če bolnik 

lahko prenaša majhne količine hrane): 

- uporabi pipeto, napolnjeno z ¼ hladne vode; 

- hladni del pipete namesti na enako mesto kot grlno ogledalo (pritisni na 

sprednji nebni lok); 

- prosi bolnika, da pogoltne, ko sprostiš tekočino iz pipete in rečeš: 

″pogoltni″; 

- za dodatno stimulacijo uporabi limonado ali ingverjevo pivo namesto 

hladne vode. 

 

Angleška logopedinja Anthea Masarei (1996) predlaga za terapijo motenj 

požiranja naslednje načine: 

1. vaje za orofacialno muskulaturo; 

2. izboljšanje zavedanja slinjenja, iztekanja hrane, zastajanja in kopičenja 

hrane pri bolniku; 

3. učenje kompenzacijskih tehnik za zmanjševanje slinjenja ter iztekanja in 

zadrževanja hrane (npr. polaganje hrane na sredino jezika, spodbujanje 

žvečenja na boljši strani ustne votline, čiščenje ustne votline po vsakem 

grižljaju z uporabo jezika ali prsta, tehnike vsrkavanja, vzpodbujanje 

ustnične zapore med žvečenjem in požiranjem); 

4. spremembe položaja (npr. pokončno sedenje, upogib brade navzdol, 

nagib glave proti neprizadeti strani, sunek glave nazaj); 

5. sprememba konsistence hrane; 

6. sprememba velikosti grižljaja; 

7. termalna stimulacija; 

8. vaje laringalne adukcije; 

9. vaje za jačanje faringalnega krčenja; 
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10.  supraglotično požiranje; 

11.  požiranje z naporom (bolnik požira z večjo močjo kot običajno – krepimo 

mišice žrela); 

12.  super supraglotično požiranje; 

13.  Mandehlsonov manever. 

 

Opisala sem dva sklopa vaj. Različni avtorji predstavljajo različne vaje za 

rehabilitacijo akta požiranja. Pomembno je, da logoped pozna različne načine in 

vedno uporabi tistega, ki je za posameznega pacienta najučinkovitejši in 

najlažji.  

 

Maja Ogrin (1996) pravi, da je spodbuda, ki jo bo logoped v določeni fazi 

uporabil, odvisna od terapevtskega cilja, ki ga zasleduje. 
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II EMPIRIČNI DEL 
 

6. PROBLEM 

Življenjska doba prebivalstva se z leta v leto viša. Kot navaja statistični urad, je 

v letu 2010 v Republiki Sloveniji živelo kar 16,5 % ljudi, starejših od 65 let. 

Podobno rast življenjske dobe opažajo tudi v drugih državah po svetu. V 

strokovni literaturi je opisano, da ima veliko starostnikov težave pri hranjenju 

oziroma bolje rečeno pri požiranju. Mnogo jih zaradi tega tudi umre 

(najpogosteje zaradi zadušitve, podhranjenosti ali pljučnice).  

 

Motnje požiranja pri starostnikih so v tujini veliko bolje raziskane kot pri nas. 

Tudi ljudje v tujini so bolje seznanjeni s tem problemom in možnimi oblikami 

pomoči. V Sloveniji imamo nekaj strokovnjakov, ki se s tem področjem 

ukvarjajo, ga raziskujejo ter tako pomagajo bolnikom in njihovim svojcem. To so 

zdravniki, logopedi in drugi strokovnjaki s področja zdravstva. 

  

Motnje požiranja so lahko posledica poškodbe možganov, različnih bolezni in 

sindromov ali staranja. Kot navaja Hočevarjeva (2008), se s staranjem pojavijo 

tudi nekatere spremembe na žrelu in grlu. Običajno se pojavijo po šestdesetem 

letu starosti. Skoraj vsi grlni hrustanci zakostenijo, kar povzroči togost grlnih 

struktur. Poleg tega je s staranjem izločanje žlez manjše; nastaja manj sluzi, ki 

je veliko gostejša. Tako se zmanjša tudi izločanje sline. S starostjo se poveča 

tudi možnost za različne bolezni zobovja in njihovo izgubo. Senzibilitetne 

sposobnosti struktur v ustni votlini, žrelu in grlu z leti pešajo, slabša je tudi 

živčna kontrola poteka akta požiranja. Vse to so lahko vzroki za težave pri 

požiranju. 

 

Mnogi starostniki razumejo težave pri hranjenju kot nekaj, kar spada k starosti, 

in se ne zavedajo, da obstajajo načini, ki bi jim hranjenje lahko olajšali. 

 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti,  kolikšen je  v Sloveniji delež 

starostnikov, ki imajo težave pri požiranju, kakšni so najpogostejši vzroki zanje, 

katero vrsto težav imajo ti starostniki pri hranjenju, ter ali se teh težav zavedajo. 
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Raziskavo sem izvedla v obliki intervjujev s starostniki. Del starostnikov, ki sem 

jih intervjuvala, je nastanjen v domovih za ostarele,  del pa jih živi doma.  

 

7. CILJI 

Glavni cilji diplomskega dela so: 

 

- ugotoviti pogostnost motenj požiranja v skupini starostnikov; 

- ugotoviti vzroke za motnje požiranja pri starostnikih; 

- ugotoviti vrsto težav, s katerimi se starostniki srečujejo pri prehranjevanju 

in njihovo pogostnost. 

 

 

8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno z zastavljenimi cilji sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Kolikšen delež starostnikov ima težave pri požiranju? 

 

2.  Ali imajo starostniki, nastanjeni v domski oskrbi, pogosteje težave pri 

požiranju kot starostniki, ki živijo doma? 

 

3. V kolikšni meri lahko težave pri požiranju povežemo z diagnosticirano 

poškodbo možganov, možgansko kapjo, cerebralno paralizo, 

Parkinsonovo boleznijo, Huntingtonovo boleznijo, miastenio gravis, 

amiotrofično lateralno sklerozo, multiplo sklerozo, Sjögrenovim 

sindromom, Alzheimerjevo boleznijo, rakom na žlezah slinavkah ali 

katero drugo obliko bolezni? 

 

4. Kateri znaki motenj požiranja se pri starostnih pojavljajo najpogosteje? 

 

5. Kako pogosto se znaki motenj požiranja pojavljajo pri starostnih v domski 

oskrbi in kako pogosto pri tistih, ki živijo doma?  

 

6. Kako dobro se starostniki zavedajo svojih težav pri požiranju? 
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9. METODA DELA 

Za raziskavo v okviru diplomskega dela sem na podlagi podatkov iz literature 

kot temeljno metodo izbrala kratek strukturiran intervju z že predvidenimi 

odgovori.  

 

9.1. Vzorec 

Načrtovala sem, da bo v raziskavi sodelovalo približno petdeset naključno 

izbranih starostnikov. Polovica sodelujočih starostnikov naj bi bila nastanjena v 

domovih za starejše, polovica pa v domačem okolju.  

 

9.2 Pripomočki 

Pri raziskavi sem uporabila vprašalnik, ki je zasnovan v obliki kratkega 

strukturiranega intervjuja.  

Prvo vprašanje je dihotomne narave in zahteva zgolj odgovor da ali ne. Z njim 

sem želela ugotoviti, koliko starostnikov se svojih težav pri hranjenju zaveda. 

Drugi sklop vprašanj zajema 12 postavk o posameznih težavah pri hranjenju, 

vzrokih in posledicah motenj požiranja. Starostniki jih vrednotijo na podlagi 5– 

stopenjske lestvice (1 = nikoli, 5 = zelo pogosto). S tem sklopom vprašanj sem 

ugotavljala, katere so najpogostejše težave v zvezi z motnjami požiranja. Tretji 

sklop vprašanj je ponovno dihotomne narave in vsebuje 11 postavk. S tem 

sklopom sem ugotavljala, ali ima intervjuvanec katero izmed stanj oziroma 

bolezni, ki se pogosto povezujejo z motnjami požiranja. Odgovore na tretje 

vprašanje sem s pisnim dovoljenjem intervjuvancev in ob pomoči glavne 

medicinske sestre oddelka preverila tudi v zdravstveni dokumentaciji 

intervjuvanca.  

 

9.3 Postopek zbiranja in obdelava podatkov 

Raziskavo sem izvedla v obliki intervjuja, v katerega sem vključila naključno 

izbrane starostnike. Polovica starostnikov je bila nastanjena v domu za ostarele, 

polovica pa v domačem okolju. Pred vsakim intervjujejm sem starostnika prosila 

za podpis soglasja, v katerem se je strinjal, da izvedem raziskavo in lahko ob 
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pomoči zdravstvenega delavca pregledam njegovo zdravstveno dokumentacijo. 

Po opravljenih intervjujih sem naredila statistično obdelavo dobljenih podatkov. 

Uporabila sem program SPSS Ibm Statistics 20. Podatke sem predstavila v 

tabelah, grafih in opisno. Uporabila sem deskriptivno statistiko in hi-kvadrat test 

oziroma Fischerejev eksaktni test. 

 

 

10. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

10.1 Opis vzorca 

Med potekom raziskave sem intervjujala 65 starostnikov. Od tega jih je bilo 32 

(48,5 %) nastanjenih v domu za ostarele, in sicer v Domu upokojencev Danice 

Vogrinec Maribor, 34 (51,5 %) pa v domači oskrbi v Mariboru V raziskavi je 

sodelovalo 19 moških (28,8 %) in 47 žensk (71,2 %).  

V raziskavi so sodelovali ljudje, stari od 35 do 100 let. Povprečna starost vseh 

intervjuvancev je bila 76,15 let, pri ženskah 76,06 let in pri moških 76,37 let. 

Povprečna starost intervjuvanih v domu za ostarele je bila 75,91 let, 

intervjuvancev v domači oskrbi pa 76,38 let.   

 

10.2 Bolezni udeležencev raziskave 

Po pregledu zdravstvene dokumentacije sem ugotovila, da je imelo možgansko 

kap 12 vprašanih, poškodbo glave so imeli 3 intervjuvanci, cerebralno paralizo 1 

intervjuvanka, Parkinsonovo bolezen 4 intervjuvanci, Huntingonovo bolezen 1 

intervjuvanec, miastenie gravis, raka žleze slinavke in Lou Gehrigove bolezni ni 

imel nobeden, Sjögrenov sindrom sta imela 2 intervjuvanca, multiplo sklerozo 3 

intervjuvanci in Alzheimerjevo bolezen 6 vprašanih. Druge bolezni je navajalo 

14 intervjuvancev, od tega:  

- demenco – neopredeljeno (8 intervjuvancev); 

- Alzheimerjevo demenco (5 intervjuvancev); 

- dispepsijo (1 intervjuvanka); 

- shizofrenijo (1 intervjuvanka); 

- organsko halucinozo (1 intervjuvanka); 
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- arteriovensko malformacijo možganskih žil (1 intervjuvanec); 

- anevrizmo možganske arterije (1 intervjuvanka). 

Mnogi intervjuvanci so imeli več zdravniških diagnoz.  

 

Tabela 8: Bolezni udeležencev raziskave glede na spol, mesto njihovega 

bivanja in težave pri hranjenju 

 SPOL NASTANJENOST TEŽAVE PRI 

HRANJENJU 

M Ž DOM DOMA DA NE 

MOŽGANSKA 

KAP 

 

5 

 

7 

 

9 

 

3 

 

5 

 

7 

POŠKODBA 

GLAVE 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

0 

 

3 

CEREBRALNA 

PARALIZA 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

PARKINSONOVA 

BOLEZEN 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

HUNTINGTONOVA 

BOLEZEN 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

MIASTENIA 

GRAVIS 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

LOU GEHRIGOVA 

BOLEZEN 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

MULTIPLA 

SKLEROZA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

 

2 

 

1 

SJÓGRENOV 

SINDROM 

 

2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

1 

 

1 

ALZHEIMERJEVA 

BOLEZEN 

 

2 

 

4 

 

5 

 

1 

 

6 

 

0 

RAK NA ŽLEZAH 

SLINAVKAH 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

DRUGO 2 14 16 0 13 3 
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Možganska kap, Alzheimerjeva bolezen in multipla skleroza so se pojavljale 

pogosteje oziroma izključno pri starostnikih v domski oskrbi. Statistična 

obdelava zaradi majhne pogostnosti v celotnem vzorcu ni bila možna. 

 

 

10.3 Rezultati vprašalnika 

O motnjah hranjenja poroča 27 vprašanih (40,9 %), od tega 21 starostnikov biva 

v domu za ostarele, 6 pa samih. O motnjah hranjenja ne poroča 39 vprašanih 

(59,1 %), od tega jih 27 biva samih, 12 pa v domu za ostarele. O motnjah 

hranjenja poroča 26 žensk in 1 moški.  

 

Z intervjuji sem preverjala, koliko intervjuvancev ima težave z določenim 

simptomom med hranjenjem oziroma po njem. Vsak intervjuvenec je moral na 

lestvici od 1 (nikoli) do 5 (zelo pogosto) oceniti, kako pogosto se določen znak 

pojavlja med njegovim hranjenjem oziroma tik po njem. V nadaljevanju sem tudi 

preverila, kako pogosto se znaki pojavljajo v celotni populaciji, ne glede na 

njihovo intenziteto (starostniki, ki so podali oceno 1 = ni težave proti 

starostnikom, ki so podali oceno 2–5 = prisotna težava). 

 

Tabela 9: Pogostost znakov motenj požiranja in posledic motenj požiranja 

ZNAKI POVPREČNA 

OCENA 

POGOSTOST  

f f (%) 

Kašelj 1,98 22 33,3 % 

Dušenje 1,47 10 15,2 % 

Solzenje 1,41 7 10,6 % 

Nosni izcedek 1,33 5 7,6 % 

Piskanje 1,23 3 4,5 % 

Sprememba glasu 1,74 14 21,2 % 

Utrujenost po hranjenju 2,00 21 31,8 % 

Občutek zastajanja hrane v žrelu 

ali požiralniku 

 

1,61 

 

11 

 

16,7 % 

Ponavljajoča pljučnica 1,36 8 12,1 % 
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Iztekanje sline iz ust 1,61 12 18,2 % 

Motnje okusa 1,62 12 18,2 % 

Gastroezofagealni refluks (GER) 1,74 13 19,7 % 

 

 

 

 

 

Graf 1: Pogostost znakov in posledic motenj požiranja (%) 
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10.4 Stopnja težav pri požiranju med starostniki v 

domski in domači oskrbi 

 

 V raziskavo sem vključila 32 starostnikov v domski oskrbi in 34 starostnikov, ki 

živijo sami. Zanimalo me je, ali se določeni znaki za motnje požiranja pogosteje 

pojavljajo pri starostnikih v domski oskrbi. 

 

Tabela 10: Razlika v prisotnosti kašlja med in tik po hranjenju pri 

starostnikih, nastanjenih v domski in domači oskrbi  

Nastanjenost KAŠELJ 

Prisoten Odsoten 

f f % f f % 

Dom za ostarele 16 50,0 % 16 50,0 % 

Domača oskrba 6 17,6 % 28 84,4 % 

Skupaj 22 33,3 % 44 66,7 % 

Izid Χ² - 

preizkusa 

Χ² = 7,765; g = 1, P = 0,005 
 

 

 

Raziskava je pokazala razliko med prisotnostjo kašlja med intervjuvanci v domu 

za ostarele in starostniki, ki živijo sami. Med intervjuvanci v domu za ostarele jih 

polovica poroča o pojavu kašlja med požiranjem oziroma tik po njem, polovica 

pa teh težav nima. Med starostniki v domski oskrbi jih o pojavu kašlja med 

hranjenjem ali tik po njem poroča samo 17,6 % starostnikov, 84,4 % 

starostnikov pa teh težav nima. Težave imajo torej pogosteje starostniki v 

domski oskrbi. Na nivoju celotnega vzorca o prisotnosti kašlja med hranjenjem 

oziroma tik po njem poroča 33,3 % starostnikov, medtem ko 66,7 % 

starostnikov teh težav nima.  

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 7,765; g = 1, P = 0,005) kaže na statistično pomembno 

razliko pri pojavnosti kašlja med starostniki v domski in domači oskrbi. Na 

podlagi tega lahko potrdim, da se pri starostnikih v domski oskrbi kašelj pojavlja 

pogosteje kot pri starostnikih v domači oskrbi.  
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Tabela 11: Razlika v prisotnosti dušenja med hranjenjem pri starostnikih, 

nastanjenih v domski in domači oskrbi 

Nastanjenost DUŠENJE 

Prisotno Odsotno 

f f % f f % 

Dom za ostarele 9 28,1 % 23 71,9 % 

Domača oskrba 1 2,9 % 33 97,1 % 

Skupaj 10 15,2 % 56 84,6 % 

Izid Χ² - 

preizkusa 

Χ² = 9,096; g = 1, P = 0,003 

 

 
28,1 % starostnikov, nastanjenih v domu za ostarele, poroča o pojavu dušenja 

med hranjenjem oziroma tik po njem.  O pojavu dušenja poroča le en starostnik 

v domači oskrbi (2,9 %). Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepam, da se 

dušenje pogosteje pojavlja pri starostnikih v domski oskrbi. 

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 9,096; g = 1, P = 0,003) kaže na statistično pomembno 

razliko pri pojavnosti dušenja med starostniki v domski in domači oskrbi. Na 

podlagi tega lahko potrdim, da se pri starostnikih v domski oskrbi dušenje 

pojavlja pogosteje kot pri tistih v domači oskrbi.  

V vzorcu intervjuvanih se dušenje pojavlja pri 15,2 % starostnikov, medtem ko 

jih 84,6 % o teh težavah ne poroča.  

 

 

Tabela 12: Razlika v prisotnosti solzenja med hranjenjem pri starostnikih, 

nastanjenih v domski in domači oskrbi  

Nastanjenost SOLZENJE 

Prisotno Odsotno 

f f % f f % 

Dom za ostarele 7 21,9 % 25 78,1 % 

Domača oskrba 0 0,0 % 34 100 % 

Skupaj 7 10,6 % 59 89,4 % 

Izid Χ² - 

preizkusa 

Χ² = 11,022; g = 1, P = 0,001 
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Iz tabele je razvidno, da se solzenje pojavlja samo pri starostnikih v domski 

oskrbi. V vzorcu, ki sem ga raziskovala, se solzenje pojavlja pri 10,6 % 

starostnikov, pri 89,4 % starostnikov pa ne.  

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 11,022; g = 1, P = 0,001) kaže na statistično 

pomembno razliko pri pojavnosti solzenja med starostniki v domski in domači 

oskrbi. Na podlagi tega lahko potrdim, da se pri starostnikih v domski oskrbi 

solzenje pojavlja pogosteje kot pri starostnikih v domači oskrbi.  

 

 

Tabela 13: Razlika v prisotnosti nosnega izcedka med hranjenjem pri 

starostnikih nastanjenih v domski in domači oskrbi 

 

Nastanjenost 

NOSNI IZCEDEK 

Prisoten Odsoten 

f f % f f % 

Dom za 

ostarele 

2 6,2 % 30 93,8 % 

Domača 

oskrba 

3 8,8 % 31 91,2 % 

Skupaj 5 7,6 % 61 92,4 % 

Izid Χ² - 

preizkusa 

Χ² = 0,157; g = 1, P = 0,692 

 

 

Raziskava je pokazala, da se nosni izcedek pojavlja pri 6,2 % starostnikov v 

domski oskrbi in pri 8,8 % starostnikov v domači oskrbi. V celotnem vzorcu se 

nosni izcedek pojavlja pri 7,6 % starostnikov.  

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 0,157; g = 1, P = 0,692) ne kaže na statistično 

pomembno razliko pri pojavnosti nosnega izcedka med starostniki v domski in 

domači oskrbi.  
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Tabela 14: Razlika v prisotnosti piskanja v pljučih med in tik po hranjenju pri 

starostnikih v domski in domači oskrbi  

Nastanjenost PISKANJE V PLJUČIH 

Prisotno Odsotno 

f f % f f % 

Dom za ostarele 3 9,4 % 29 90,6 % 

Domača oskrba 0 0,00 % 34 100 % 

Skupaj 3 4,5 % 63 95,5 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 4,496; g = 1, P = 0,034 

 

Piskanje med hranjenjem oziroma takoj po njem se pojavlja pri 9,4 % 

starostnikov v domu za ostarele, ne pojavlja pa se pri starostnikih v domači 

oskrbi. V celotnem vzorcu se piskanje pojavlja pri 4,5 % starostnikov. 

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 4,496; g = 1, P = 0,034) kaže na statistično pomembno 

razliko pri pojavnosti piskanja v pljučih med starostniki v domski in domači 

oskrbi. To pomeni, da se piskanje v pljučih pojavlja pogosteje pri starostnikih v 

domski oskrbi.  

 

 
Tabela 15: Razlika v pojavu spremembe glasu med ali po hranjenju pri 

starostnikih v domski in domači oskrbi  

Nastanjenost SPREMEMBA GLASU 

Prisotna Odsotna 

f f % f f % 

Dom za ostarele 13 40,6 % 19 59,4 % 

Domača oskrba 1 2,9 % 33 97,1 % 

Skupaj 14 21,2 % 52 78,8 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 14,007; g = 1, P = 0,000 

 
Iz tabele je razvidno, da se sprememba glasu med hranjenjem ali tik po njem 

pojavlja pri 40,6 % starostnikov v domski oskrbi in pri 2,9 % starostnikov v 

domači oskrbi. Iz slednjega lahko zaključim, da je sprememba glasu pogostejša 

pri starostnikih v domski oskrbi. 
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Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 14,007; g = 1, P = 0,000) kaže na statistično 

pomembno razliko pri pojavnosti spremembe glasu med starostniki v domski in 

domači oskrbi. Na podlagi tega lahko potrdim, da se pri starostnikih v domski 

oskrbi sprememba glasu pojavlja pogosteje kot pri starostnikih v domači oskrbi. 

V celotnem vzorcu intervjuvancev se sprememba glasu pojavlja pri 21,2 % 

starostnikov, pri 78,8 % starostnikov pa ne. 

 

 

Tabela 16: Razlika v pojavu utrujenosti med hranjenjem pri starostnikih v 

domski in domači oskrbi  

Nastanjenost UTRUJENOST MED HRANJENJEM 

Prisotna Odsotna 

f f % f f % 

Dom za ostarele 14 43,8 % 18 56,2 % 

Domača oskrba 7 20,6 % 27 79,4 % 

Skupaj 21 31,8 % 45 68,2 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 4,076; g = 1, P = 0,043 

 
Raziskava je pokazala, da se utrujenost med hranjenjem oziroma tik po njem 

pojavlja pri 43,8 % starostnikov v domski oskrbi in pri 20,6 % starostnikih v 

domači oskrbi.  

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 4,076; g = 1, P = 0,043) kaže na statistično pomembno 

razliko pri pojavnosti utrujenosti med starostniki v domski in domači oskrbi. Iz 

tega je razvidno, da so težave pogostejše pri starostnikih v domski oskrbi. 

Na celotnem vzorcu se utrujenost pojavlja pri 31,8 % starostnikov, pri 68,2 % 

starostnikov pa ne.  
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Tabela 17: Razlika v pojavu zastajanja hrane v žrelu ali požiralniku med 

hranjenjem pri starostnikih v domski in domači oskrbi  

Nastanjenost ZASTAJANJE HRANE V ŽRELU ALI 

POŽIRALNIKU 

Prisotno Odsotno 

f f % f f % 

Dom za ostarele 9 28,1 % 23 71,9 % 

Domača oskrba 2 5,9 % 32 94,1 % 

Skupaj 11 16,7 % 55 86,3 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 5,872; g = 1, P = 0,015 

 

O občutku zastajanja hrane v žrelu ali požiralniku poroča 28,1 % starostnikov v 

domski oskrbi in 5,9 % starostnikov v domači oskrbi. V celotnem vzorcu to 

predstavlja 16,7 % starostnikov.  

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 5,872; g = 1, P = 0,015) kaže na statistično pomembno 

razliko pri pojavnosti zastajanja hrane v žrelu ali požiralniku med starostniki v 

domski in domači oskrbi. Na podlagi rezultatov lahko zaključim, da je tudi 

zastajanje hrane v grlu ali požiralniku pogostejše pri starostnikih v domski 

oskrbi.  

 

 
Tabela 18: Razlika v pojavu ponavljajočih pljučnic pri starostnikih v domski in 

domači oskrbi  

Nastanjenost PONAVLJAJOČA PLJUČNICA 

Prisotna Odsotna 

f f % f f % 

Dom za ostarele 5 15,6 % 27 84,4 % 

Domača oskrba 3 8,8 % 31 91,2 % 

Skupaj 8 12,1 % 58 87,9 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 0,721; g = 1, P = 0,396 

 

Iz tabele je razvidno, da se pljučnice pogosteje pojavljajo pri starostnikih v 

domski oskrbi (84,4 %) kot pri starostnikih v domači oskrbi (15,6 %). Skupaj o 

ponavljajočih pljučnicah poroča 12,1 % starostnikov.  



Lovše, K.                                         Motnje požiranja pri starostnikih 

65 

 

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 0,721; g = 1, P = 0,396) ne kaže na statistično 

pomembno razliko pri pojavnosti ponavljajoče pljučnice med starostniki v 

domski in domači oskrbi.  

 

 
Tabela 19: Razlika v pojavu iztekanje sline iz ust pri starostnikih v domski in 

domači oskrbi  

Nastanjenost IZTEKANJE SLINE IZ UST 

Prisotno Odsotno 

f f % f f% 

Dom za ostarele 10 31,2 % 22 68,8 % 

Domača oskrba 2 5,9 % 32 94,1 % 

Skupaj 12 18,2 % 54 81,8 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 7,131; g = 1, P = 0,008 

 

Raziskava je pokazala, da se iztekanje sline iz ust pogosteje pojavlja pri 

starostnikih v domski oskrbi, in sicer pri 31,2 % starostnikov, medtem ko se pri 

starostnikih v domači oskrbi pojavlja le pri 5,9 %.  

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 7,131; g = 1, P = 0,008) kaže na statistično pomembno 

razliko pri pojavnosti iztekanja sline iz ust med starostniki v domski in domači 

oskrbi. Iz tega lahko sklepamo, da se med hranjenjem iztekanje sline iz ust 

pojavlja pogosteje pri starostnikih v domski oskrbi. 

Na celotnem vzorcu se iztekanje sline iz ust med hranjenjem oziroma tik po 

njem pojavlja pri 18,2 % starostnikov.  
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Tabela 20: Razlika v pojavu motenj okusa pri starostnikih v domski in domači 

oskrbi  

Nastanjenost MOTNJE OKUSA 

Prisotne Odsotne 

f f % f f % 

Dom za ostarele 10 31,2 % 22 68,8 % 

Domača oskrba 2 5,9 % 32 94,1 % 

Skupaj 12 18,2 % 54 81,8 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 7,131; g = 1, P = 0,008 

 

 

Motnje okusa se pri starostnikih pojavljajo enako pogosto kot iztekanje sline iz 

ust med hranjenjem. To pomeni, da so prisotne pri 31,2 % starostnikov v 

domski oskrbi, pri 5,9 % starostnikov v domači oskrbi, na celotnem vzorcu pa 

pri 18,2 % starostnikov.  

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 7,131; g = 1, P = 0,008) kaže na statistično pomembno 

razliko pri pojavnosti motenj okusa med starostniki v domski in domači oskrbi. Iz 

tega lahko sklepamo, da se motnje okusa pojavljajo pogosteje pri starostnikih v 

domski oskrbi. 

 

 
Tabela 21: Razlika v pojavu gastroezofagealnega refluksa pri starostnikih v 

domski in domači oskrbi  

Nastanjenost Gastroezofagealni refluks 

Prisoten Odsoten 

f f % f f % 

Dom za ostarele 7 21,9 % 25 78,1 % 

Domača oskrba 6 17,6 % 28 82,4 % 

Skupaj 13 19,7 % 53 80,3 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 0,186; g = 1, P = 0,666 

 

O gastroezofagealnem refluksu poroča 21,9 % starostnikov v domski oskrbi in 

17,6% starostnikov v domači oskrbi. 
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Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 0,186; g = 1, P = 0,666) ne kaže na statistično 

pomembno razliko pri pojavnosti gastroezfagealnega refluksa med starostniki v 

domski in domači oskrbi. V celotnem vzorcu se gastroezfagealni refluks pojavlja 

pri 19,7 % starostnikov.  

 

 

Tabela 22: Razlika v pojavu znakov požiranja pri starostnikih v domski in 

domači oskrbi  

Nastanjenost  VSI ZNAKI POŽIRANJA 

0 ali 1 znak Več znakov  

f f % f f % 

Dom za ostarele 11 34,4 % 21 65,6 % 

Domača oskrba 27 79,4 % 7 20,6 % 

Skupaj 38 57,6 % 28 42,4 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 13,689; g = 1, P = 0,000 

Raziskava je pokazala, da se pri starostnikih v domski oskrbi pogosteje pojavlja 

več znakov požiranja hkrati (65,6 %), medtem ko se pri starostnikih v domači 

oskrbi ne pojavlja noben znak ali pa se pojavlja največ 1 (79,4 %). V celotnem 

vzorcu se ne pojavlja noben znak oziroma se pojavlja največ eden pri 57,6 % 

starostnikov, več znakov hkrati pa se pojavlja pri 42,4 % starostnikov. 
Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 13,689; g = 1, P = 0,000) kaže na statistično 

pomembno razliko pri pojavnosti več znakov požiranja med starostniki v domski 

in domači oskrbi.  

 

Pogostost pojavljanja posameznih znakov za motnje požiranja sem zaradi 

boljše preglednosti prikazala tudi grafično.  



Lovše, K.                                         Motnje požiranja pri starostnikih 

68 

 

 

Graf 2: Pogostost znakov požiranja pri starostnikih v domski oskrbi (%) 

 

Graf 3: Pogostost znakov požiranja pri starostnikih v domači oskrbi (%) 
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10.5 Pogostost znakov motenj požiranja pri različnih 

boleznih in stanjih 

V prejšnjih poglavjih sem že predstavila ter opisala bolezni in stanja, pri katerih 

se pogosto pojavljajo motnje požiranja. V diplomskem delu sem želela raziskati 

tudi, kako pogosti so različni znaki pri različnih stanjih oziroma boleznih ter 

kateri znaki so pri kateri bolezni prevladujoči. Nobeden izmed intervjuvancev ni 

imel miastenie gravis, Lou Gehrigove bolezni ali raka na žlezah slinavkah. 

Podatke sem predstavila tabelarično in grafično. Zaradi majhnega vzorca 

statistična analiza ni bila zanesljiva, podala sem le deskriptivno analizo 

podatkov. 

 

 
Tabela 23: Pogostost znakov motenj požiranja pri možganski kapi (N = 12) 

MOŽGANSKA KAP Pogostost znakov 

Prisotni Odsotni 

f f % f f % 

Kašelj 4 33,3 % 8 66,7 % 

Dušenje 5 41,7 % 7 58,3 % 

Solzenje 2 16,7 % 10 83,3 % 

Nosni izcedek 2 16,7 % 10 83,3 % 

Piskanje 1 8,3 % 11 91,7 % 

Sprememba glasu 3 25 % 9 75 % 

Utrujenost 2 16,7 % 10 83,3 % 

Zastajanje hrane v žrelu 

ali požiralniku 

 

1 

 

8,3 % 

 

11 

 

91,7 % 

Ponavljajoča pljučnica 2 16,7 % 10 83,3 % 

Iztekanje sline iz ust 4 33,3 % 8 66,7 % 

Motnje okusa 0 0 % 12 100 % 

Gastroezofagealni 

refluks 

 

3 

 

25 % 

 

9 

 

75 % 

Več znakov hkrati 5 41,7 % / / 
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V raziskavi je sodelovalo 12 starostnikov po možganski kapi. Iz tabele je 

razvidno, da starostniki, ki so preživeli možgansko kap, najpogosteje poročajo o 

dušenju, ki se pojavlja med hranjenjem ali tik po njem. O dušenju med 

hranjenjem poroča 41,7 % starostnikov, ki so preboleli možgansko kap. Enako 

pogosto se pri teh starostnikih pojavlja tudi več znakov hkrati. Starostniki so 

pogosto poročali tudi o kašlju in iztekanju sline iz ust. Nobeden od 

intervjuvancev ni poročal o motnjah okusa. Samo ena oseba pa je poročala tudi 

o piskanju v pljučih in zastajanju hrane v žrelu ali požiralniku.  

 

 
Tabela 24: Pogostost znakov motenj požiranja po poškodbi glave (N = 3) 

POŠKODBA GLAVE Pogostost znakov 

Prisotni Odsotni 

f f % f f % 

Kašelj 1 33,3 % 2 66,7 % 

Dušenje 0 0,00 % 3 100 % 

Solzenje 0 0,00 % 3 100 % 

Nosni izcedek 1 33,3 % 2 66,7 % 

Piskanje 0 0,00 % 3 100 % 

Sprememba glasu 0 0,00 % 3 100 % 

Utrujenost 0 0,00 % 3 100 % 

Zastajanje hrane v 

žrelu ali požiralniku 

 

0 

 

0,00 % 

 

3 

 

100 % 

Ponavljajoča pljučnica 0 0,00 % 3 100 % 

Iztekanje sline iz ust 0 0,00 % 3 100 % 

Motnje okusa 0 0,00 % 3 100 % 

Gastroezofagealni 

refluks 

 

1 

 

33,3 % 

 

2 

 

66,7 % 

Več znakov hkrati 0 100 % / / 

Raziskava je pokazala, da imajo starostniki po poškodbi glave med hranjenjem 

oziroma tik po njem predvsem sledeče težave: kašelj, nosni izcedek in 

gastroezofagealni refluks. V raziskavo sem vključila le tri starostnike s 

poškodbo glave in vsak je navedel drugačno vrsto težav.  
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V raziskavi je sodelovala samo ena oseba s cerebralno paralizo. Nastanjena je 

v domu za ostarele, stara pa je 35 let. Ženska ni poročala o nobenih težavah na 

področju požiranja.  

 

 
Tabela 25: Pogostost znakov motenj požiranja pri Parkinsonovi bolezni (N = 4 ) 

PARKINSONOVA 

BOLEZEN 

Pogostost znakov 

Prisotni Odsotni 

f f % f f % 

Kašelj 3 75 % 1 25 % 

Dušenje 2 50 % 2 50 % 

Solzenje 1 25 % 3 75 % 

Nosni izcedek 0 0,00 % 4 100 % 

Piskanje 0 0,00 % 4 100 % 

Sprememba glasu 1 25 % 3 75 % 

Utrujenost 2 50 % 2 50 % 

Zastajanje hrane v žrelu 

ali požiralniku 

 

2 

 

50 % 

 

2 

 

50 % 

Ponavljajoča pljučnica 1 25 % 3 75 % 

Iztekanje sline iz ust 1 25 % 3 75 % 

Motnje okusa 2 50 % 2 50 % 

Gastroezofagealni 

refluks 

 

1 

 

25 % 

 

3 

 

75 % 

Več znakov hkrati 3 75 % / / 

V raziskavi so sodelovali štirje starostniki z diagnosticirano Parkinsonovo 

boleznijo. Trije od štirih intervjuvanih starostnikov so dejali, da med hranjenjem 

oziroma tik po njem kašljajo. Prav tako so navedli, da imajo več znakov 

požiranja, ki se pojavljajo hkrati. Nobeden ni poročal o nosnem izcedku in 

piskanju.   
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V raziskavi je sodelovala 1 oseba s Huntingtonovo boleznijo. Med hranjenjem 

oziroma tik po njem ima občutek zastajanja hrane v grlu ali požiralniku. 

Pojavljajo se tudi motnje okusa. Drugih težav ni navedla. Za podrobnejše 

podatke bi bilo potrebno razširiti vzorec.    

 

 

Tabela 26: Pogostost znakov motenj požiranja pri multipli sklerozi (N = 3) 

MULTIPLA SKLEROZA Pogostost znakov 

Prisotni Odsotni 

f f % f f % 

Kašelj 1 33,3 % 2 66,7 % 

Dušenje 1 33,3 % 2 66,7 % 

Solzenje 0 0,00 % 3 100 % 

Nosni izcedek 0 0,00 % 3 100 % 

Piskanje 1 33,3 % 2 66,7 % 

Sprememba glasu 1 33,3 % 2 66,7 % 

Utrujenost 1 33,3 % 2 66,7 % 

Zastajanje hrane v žrelu 

ali požiralniku 

 

1 

 

33,3 % 

 

2 

 

66,7 % 

Ponavljajoča pljučnica 1 33,3 % 2 66,7 % 

Iztekanje sline iz ust 0 0,00 % 3 100 % 

Motnje okusa 0 0,00 % 3 100 % 

Gastroezofagealni 

refluks 

 

0 

 

0,00 % 

 

3 

 

100 % 

Več znakov hkrati 2 66,7 % / / 

V raziskavo so bili vključeni trije starostniki z multiplo sklerozo. Pri 2 starostnikih 

(66,7%) se je pojavljalo več znakov požiranja hkrati: kašelj, dušenje, piskanje, 

sprememba glasu, utrujenost, zastajanje hrane v grlu ali požiralniku in 

ponavljajoča pljučnica. Drugi znaki se niso pojavljali.  
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V raziskavi sta sodelovala dva starostnika s Sjögrenovim sindromom. O 

težavah na področju požiranja nista poročala. Eden od intervjuvancev je 

povedal, da ima težave z gastroezofagealnim refluksom.  

 
Tabela 27: Pogostost znakov motenj požiranja pri Alzheimerjevi bolezni (N = 6) 

ALZHEIMERJEVA 

BOLEZEN 

Pogostost znakov 

Prisotni Odsotni 

f f % f f % 

Kašelj 4 66,7 % 2 33,3 % 

Dušenje 1 16,7 % 5 83,3 % 

Solzenje 2 33,3 % 4 66,7 % 

Nosni izcedek 0 0,00 % 6 100 % 

Piskanje 1 16,7 % 5 83,3 % 

Sprememba glasu 4 66,7 % 2 33,3 % 

Utrujenost 4 66,7 % 2 33,3 % 

Zastajanje hrane v žrelu 

ali požiralniku 

 

4 

 

66,7 % 

 

2 

 

33,3 % 

Ponavljajoča pljučnica 2 33,3 % 4 66,7 % 

Iztekanje sline iz ust 3 50 % 3 50 % 

Motnje okusa 4 66,7 % 2 33,3 % 

Gastroezofagealni 

refluks 

 

1 

 

16,7 % 

 

5 

 

83,3 % 

Več znakov hkrati 6 100 % / / 

Od 6 starostnikov z Alzheimerjevo boleznijo so vsi poročali, da se pri njih 

pojavlja več znakov požiranja hkrati. Največ težav so jim povzročali naslednji 

znaki: kašelj, sprememba glasu, utrujenost in zastajanje hrane v grlu ali 

požiralniku. Nobeden od intervjuvanih ni imel nosnega izcedka med hranjenjem 

oziroma tik po njem.  

 

Pri 16 starostnikih sem zasledila še določene druge bolezni, ki bi lahko vplivale 

na težave pri požiranju. To so: demenca, Alzheimerjeva demenca, dispepsija, 

shizofrenija, organska halucinoza in arteriovenska malformacija možganskih žil.  
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Tabela 28: Pogostost znakov motenj požiranja pri drugih boleznih (N = 16) 

DRUGO Pogostost znakov 

Prisotni Odsotni 

f f % f f % 

Kašelj 8 50 % 8 50 % 

Dušenje 2 12,5 % 14 87,5 % 

Solzenje 4 25 % 12 75 % 

Nosni izcedek 0 0,00 % 16 100 % 

Piskanje 1 6,2 % 15 93,8 % 

Sprememba glasu 8 50 % 8 50 % 

Utrujenost 10 62,5 % 6 37,5 % 

Zastajanje hrane v 

žrelu ali požiralniku 

 

4 

 

25 % 

 

12 

 

75 % 

Ponavljajoča pljučnica 2 12,5 % 14 87,5 % 

Iztekanje sline iz ust 5 31,2 % 11 68,8 % 

Motnje okusa 7 43,8 % 9 56,2 % 

Gastroezofagealni 

refluks 

 

5 

 

31,2 % 

 

11 

 

68,8 % 

Več znakov hkrati 5 31,2 % / / 

Starostniki z zgoraj navedenimi diagnozami so poročali, da so med hranjenjem 

oziroma tik po njem utrujeni, muči jih kašelj in pogosto se jim spremeni glas. 

Velikokrat so navedli tudi motnje okusa. Nobeden ni poročal o nosnem izcedku 

med hranjenjem oziroma tik po njem.  

 

 

10.6 Uvid v lastne težave na področju požiranja 

Intervjuvancem sem vedno zastavila tudi vprašanje, kaj oni menijo o svojem 

hranjenju. Zanimalo me je, ali menijo, da težave na tem področju imajo ali ne. 
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Šele nato sem jih povprašala po pogostoti znakov požiranja med hranjenjem 

oziroma tik po njem.  Kot sem že zapisala, o težavah na področju hranjenja 

poroča 27 starostnikov. Od tega jih 21 biva v domu za ostarele, 6 pa jih je v  

domači oskrbi.  

 

Za računanje povezave med zavedanjem težav in posameznimi znaki požiranja 

sem uporabila  

Χ² - preizkus. Pred računanjem sem podatke o stopnji pojavnosti posameznega 

znaka razvrstila v dve kategoriji: 

1. kategorija: odgovora nikoli in redko (oceni 0 ali 1) 

2. kategorija: odgovori srednje pogosto, pogosto in zelo pogosto (ocene 2–

5).  

Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli. 

 

 
Tabela 29: Uvid v težave pri požiranju pri pojavu kašlja med ali po hranjenju 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

KAŠELJ 

Prisoten Odsoten 

f f % f f % 

DA 15 55,6 % 12 44,4 % 

NE 7 17,9 % 32 82,1 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 10,154; g = 1, P = 0,001 

Iz tabele je razvidno, da  55,6 % starostnikov, ki so odgovorili, da imajo težave 

pri hranjenju, med hranjenjem oziroma tik po njem kašlja, medtem ko se pri 

44,4% starostnikih kašelj ne pojavlja.  V vzorcu 39 starostnikov, ki so odgovorili, 

da težav pri hranjenju nimajo, 17,9 % starostnikov kašlja. 

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 10,154; g = 1, P = 0,001) kaže na statistično 

pomembno razliko pri motnji hranjenja glede na pojavnost kašlja. Na podlagi 

tega lahko sklepam, da starostniki, ki tožijo zaradi težav s hranjenjem, 

pogosteje kašljajo med ali tik po hranjenju kot starostniki , ki ne navajajo težav s 

hranjenjem. 
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Tabela 30: Uvid v težave pri požiranju pri pojavu dušenja med ali po hranjenju 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

DUŠENJE 

Prisotno Odsotno 

f f % f f % 

DA 6 22,2 % 21 77,8 % 

NE 4 10,3 % 35 89,7 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 1,746; g = 1, P = 0,0186 

Raziskava je pokazala, da je pri 22,2 % starostnikov, ki navajajo težave pri 

hranjenju, med hranjenjem ali tik po njem prisotno dušenje. Dušenje se pojavlja 

tudi pri 10,3 % starostnikov, ki težav pri  svojem hranjenju ne prepoznavajo.  

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 1,746; g = 1, P = 0,0186) kaže na statistično 

pomembno razliko pri motnji hranjenja glede na pojavnost dušenja. Na podlagi 

tega lahko sklepam, da se starostniki, ki tožijo zaradi težav s hranjenjem, 

pogosteje dušijo med hranjenjem kot starostniki, ki ne navajajo težav s 

hranjenjem. 

 

 
Tabela 31: Uvid v težave pri požiranju pri pojavu solzenja med ali po hranjenju 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

SOLZENJE 

Prisotno Odsotno 

f f % f f % 

DA 5 18,5 % 22 81,5 % 

NE 2 5,1 % 37 94,9 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 2,990; g = 1, P = 0,084 

Pri 18,5 % starostnikov, ki poročajo o težavah pri hranjenju, se med hranjenjem 

pojavlja tudi solzenje oči, medtem ko se pri 81,5 % starostnikov solzenje ne 

pojavlja. Solzenje se pojavlja tudi pri 5,1 % starostnikov, ki menijo, da težav pri 

hranjenju nimajo. 
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Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 2,990; g = 1, P = 0,084) kaže, da statistično pomembne 

razlike pri motnji hranjenja glede na pojavnost solzenja oči ni.  

 

 
Tabela 32: Uvid v težave pri požiranju pri pojavu nosnega izcedka med ali po 

hranjenju 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

NOSNI IZCEDEK 

Prisoten Odsoten 

f f % f f % 

DA 1 3,7 % 26 96,3 % 

NE 4 10,3 % 35 89,7 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 1,066; g = 1, P = 0,302 

Iz tabele je razvidno, da se pri 3,7 % starostnikov, ki so odgovorili, da težave pri 

hranjenju imajo, med hranjenjem oziroma tik po njem pojavlja nosni izcedek, 

medtem ko se pri 96,3 % starostnikov le-ta ne pojavlja. V vzorcu 39 

starostnikov, ki so odgovorili, da nimajo težav pri hranjenju, jih ima med 

hranjenjem nosni izcedek 10,3 %.  

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 1,066; g = 1, P = 0,302) ne kaže na statistično 

pomembno razliko pri motnji hranjenja glede na pojavnost nosnega izcedka.  

 

 
Tabela 33: Uvid v težave pri požiranju pri pojavu piskanja v pljučih med ali po 

hranjenju 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

PISKANJE 

Prisoten Odsotno 

f f % f f % 

DA 3 11,1 % 24 88,9 % 

NE 0 0,00 % 39 100 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 5,571; g = 1, P = 0,018 

Raziskava je pokazala, da je pri 11,1 % starostnikov, ki navajajo težave pri 

hranjenju, med hranjenjem ali tik po njem prisotno tudi piskanje v pljučih. 

Piskanje se ne pojavlja pri nobenem starostniku, ki težav pri lsvojem hranjenju 

ne prepoznava.  



Lovše, K.                                         Motnje požiranja pri starostnikih 

78 

 

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 5,571; g = 1, P = 0,018) kaže na statistično pomembno 

razliko pri motnji hranjenja glede na pojavnost piskanja. Na podlagi tega lahko 

sklepam, da se pri starostnikih, ki tožijo zaradi težav s hranjenjem, med 

hranjenjem pogosteje pojavlja piskanje v pljučih kot pri starostnikih, ki ne 

navajajo težav s hranjenjem. 

 

 
Tabela 34: Uvid v težave pri požiranju pri spremembi glasu med ali po 

hranjenju 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

SPREMEMBA GLASU 

Prisotna Odsotna 

f f % f f % 

DA 12 44,4 % 15 55,6 % 

NE 2 5,1 % 37 94,9 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 14,757; g = 1, P = 0,000 

Pri 44,4 % starostnikov, ki poročajo o težavah pri hranjenju, se med hranjenjem 

oziroma tik po njem pojavlja sprememba glasu, medtem ko se pri 55,6 % 

starostnikov ne pojavlja. Sprememba glasu se pojavlja tudi pri 5,1 % 

starostnikov, ki menijo, da težav pri hranjenju nimajo.   

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 14,757; g = 1, P = 0,000) kaže na statistično 

pomembno razliko pri motnji hranjenja glede na pojavnost spremembe glasu 

med ali tik po hranjenju. Na podlagi tega lahko sklepam, da starostniki, ki tožijo 

zaradi težav s hranjenjem, pogosteje opažajo sprememnjen glas med in po 

hranjenju kot starostniki, ki ne navajajo težav s hranjenjem. 

 

 
Tabela 35: Uvid v težave pri požiranju pri pojavu utrujenosti med ali po 

hranjenju 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

UTRUJENOST 

Prisotna Odsotna 

f f % f f % 

DA 15 55,6 % 12 44,4 % 

NE 6 15,4 % 33 84,6 % 
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Izid Χ² - preizkusa Χ² = 11,868; g = 1, P = 0,001 

Iz tabele je razvidno, da se pri 55,6 % starostnikov, ki so odgovorili, da imajo 

težave pri hranjenju, med hranjenjem oziroma tik po njem pojavlja utrujenost, 

medtem ko se pri 44,4 % starostnikov le-ta ne pojavlja. Od 39 starostnikov, ki 

so odgovorili, da težav pri hranjenju nimajo, jih 15,4 % poroča o pojavu 

utrujenosti med hranjenjem oziroma tik po njem.  

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 11,868; g = 1, P = 0,001) kaže na statistično 

pomembno razliko pri motnji hranjenja glede na pojav utrujenosti. Na podlagi 

tega lahko sklepam, da starostniki, ki tožijo zaradi težav s hranjenjem, 

pogosteje tožijo zaradi utrujenosti med hranjenjem kot starostniki, ki ne navajajo 

težav s hranjenjem. 

 

 
Tabela 36: Uvid v težave pri požiranju pri občutku zastajanja hrane v žrelu ali 

požiralniku med ali po hranjenju 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

OBČUTEK ZASTAJANJA HRANE V ŽRELU ALI 

POŽIRALNIKU 

Prisoten Odsoten 

f f % f f % 

DA 8 29,6 % 19 70,4 % 

NE 3 7,7 % 36 92,3 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 11,868; g = 1, P = 0,001 

Raziskava je pokazala, da je pri 29,6 % starostnikov, ki navajajo težave pri 

hranjenju, prisoten občutek zastajanja hrane v žrelu ali požiralniku. Ta občutek 

se pojavlja tudi pri 7,7% starostnikov, ki težav pri hranjenju ne navajajo. 

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 11,868; g = 1, P = 0,001) kaže na statistično 

pomembno razliko pri motnji hranjenja glede na pojav občutka zastajanja hrane 

v grlu ali požiralniku. Na podlagi tega lahko sklepam, da imajo starostniki, ki 

tožijo zaradi težav s hranjenjem, pogosteje občutek zastajanja hrane v žrelu in 

požiralniku med hranjenjem kot starostniki, ki ne navajajo težav s hranjenjem. 

 

 

 



Lovše, K.                                         Motnje požiranja pri starostnikih 

80 

 

 

 

 

 
Tabela 37: Uvid v težave pri požiranju pri ponavljajoči pljučnici 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

PONAVLJAJOČA PLJUČNICA 

Prisotna Odsotna 

f f % f f % 

DA 6 22,2 % 21 77,8 % 

NE 2 5,1 % 37 94,9 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 4,371; g = 1, P = 0,037 

Pri 22,2 % starostnikov, ki poročajo o težavah pri hranjenju, se pojavlja tudi 

ponavljajoča pljučnica, medtem ko se pri 77,8 % starostnikov ne pojavlja. 

Ponavljajoča pljučnica se pojavlja tudi pri 5,1 % starostnikov, ki menijo, da težav 

pri hranjenju nimajo.   

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 4,371; g = 1, P = 0,037) kaže na statistično pomembno 

razliko v pojavnosti ponavljajoče pljučnice glede na priznavanje motnje 

hranjenja.  Na podlagi tega lahko sklepam, da imajo starostniki, ki tožijo zaradi 

težav s hranjenjem, pogosteje ponavljajoče pljučnice kot starostniki, ki ne 

navajajo težav s hranjenjem.   

 

 
Tabela 38: Uvid v težave pri požiranju ob iztekanju sline med ali po hranjenju 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

IZTEKANJE SLINE 

Prisotno Odsotno 

f f % f f % 

DA 10 37 % 17 63 % 

NE 2 5,1 % 37 94,9 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 11,215; g = 1, P = 0,001 

Iz tabele je razvidno, da se pri 37 % starostnikov, ki so odgovorili, da težave pri 

hranjenju imajo, med hranjenjem oziroma tik po njem pojavlja iztekanje sline iz 

ust, medtem ko se pri 63 % starostnikih le-to ne pojavlja. V skupini starostnikov, 
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ki so odgovorili, da težav pri hranjenju nimajo, jih 5,1 % poroča o iztekanju sline 

iz ust med hranjenjem oziroma tik po njem.  

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 11,215; g = 1, P = 0,001) kaže na statistično 

pomembno razliko pri motnji hranjenja glede na iztekanje sline iz ust. Na 

podlagi tega lahko sklepam, da starostnikom, ki tožijo zaradi težav s 

hranjenjem, med in po hranjenju pogosteje izteka slina iz ust kot starostnikom, 

ki ne navajajo težav s hranjenjem. 

 

 
Tabela 39: Uvid v težave pri požiranju ob motnjah okusa 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

MOTNJE OKUSA 

Prisotne Odsotne 

f f % f f % 

DA 11 40,7 % 16 59,3 % 

NE 1 2,6 % 38 97,4 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 16,786; g = 1, P = 0,000 

Raziskava je pokazala, da so pri 40,7 % starostnikov, ki navajajo težave pri 

hranjenju, prisotne tudi motnje okusa. Le-te se pojavljajo tudi pri 2,6 % 

starostnikov, ki težav pri hranjenju ne navajajo.   

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 16,786; g = 1, P = 0,000) kaže na statistično 

pomembno razliko pri motnji hranjenja glede na motnje okusa. Na podlagi tega 

lahko sklepam, da imajo starostniki, ki tožijo zaradi težav s hranjenjem, 

pogosteje motnje v okušanju hrane kot starostniki, ki ne navajajo težav s 

hranjenjem. 

 
 

Tabela 40: Uvid v težave pri požiranju ob pojavu gastroezofagealnega refluksa 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

GASTROEZOFAGEALNI REFLUKS (GER) 

Prisoten Odsoten 

f f % f f % 

DA 3 11,1 % 24 88,9 % 

NE 10 25,6 % 29 74,4 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 2,130; g = 1, P = 0,144 
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Pri 11,1 % starostnikov, ki poročajo o težavah pri hranjenju, se pojavlja tudi 

gastroezofagealni refluks, medtem ko se pri 88,9 % takih starostnikov le-ta ne 

pojavlja. Gastroezofagealni refluks se pojavlja tudi pri 25,6 % starostnikov, ki 

menijo, da težav pri hranjenju nimajo.   

Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 2,130; g = 1, P = 0,144) kaže, da statistično pomembne 

razlike pri motnji hranjenja glede na pojavnost gastroezofagealnega refluksa ni.  

 

V nadaljevanju statistične obdelave podatkov me je zanimalo tudi, ali se skupini 

starostnikov, ki navajajo težave s hranjenjem, in tisti brez težav razlikujejo glede 

števila posameznih za disfagijo značilnih znakov. Intervjuvance sem razdelila v 

dve skupini: 

1. skupina: starostniki, pri katerih se ne pojavlja nobeden izmed znakov 

motenj požiranja ali se pojavlja samo eden; 

2. skupina: starostniki, pri katerih se pojavljata dva ali več znakov motenj 

požiranja hkrati. 

V 1. skupini starostnikov je 16 starostnikov, pri katerih se znaki motenj požiranja 

ne pojavljajo ali pa se pojavlja le eden od znakov.  

 
 

 

Tabela 41: Uvid v težave pri požiranju ob pojavu različnih znakov požiranja 

Ali imate težave pri 

hranjenju? 

VSI ZNAKI POŽIRANJA 

0 ali 1 znak motenj 

požiranja 

Več znakov motenj požiranja 

hkrati 

f f % f f % 

DA 5 18,5 % 22 81,5 % 

NE 33 84,6 % 6 15,4 % 

Izid Χ² - preizkusa Χ² = 28,536; g = 1, P = 0,000 

Iz tabele je razvidno, da se pri 18,5 % starostnikov, ki so odgovorili, da imajo 

težave pri hranjenju, med hranjenjem oziroma tik po njem ne pojavlja nobeden 

od znakov motenj požiranja ali se pojavlja največ eden, medtem ko se pri 81,5 

% takih starostnikov pojavlja več tovrstnih znakov hkrati. Več znakov za motnje 

pri požiranju se pojavlja tudi pri 15,4 % starostnikov, ki menijo, da težav pri 

požiranju nimajo.  
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Izid Χ² - preizkusa (Χ² = 28,536; g = 1, P = 0,000) kaže na statistično 

pomembno razliko pri motnji hranjenja glede pojavnosti več znakov motenj 

požiranja hkrati. Med starostniki z motnjami hranjenja je pomembno več takih z 

dvema ali več znaki motenj hranjenja kot med starostniki, ki motenj hranjenja ne 

navajajo ali imajo samo en znak motenj požiranja.  Iz tega sklepamo, da se 

starostniki zavedajo, da imajo težave pri hranjenju, ponavadi šele ob pojavu 

dveh ali več znakov, značilnih za motnje hranjenja. 
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11. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

 

1. Kakšen delež starostnikov ima težave pri požiranju? 

Raziskava, izvedena na vzorcu 66 starostnikov, je pokazala, da o motnjah 

hranjenja poroča 27 vprašanih (40,9 %). Od tega jih kar 21 biva v domu za 

ostarele, 6 pa v domači oskrbi. V celotnem vzorcu je bilo 16 starostnikov, ki niso 

poročali o nobenem izmed znakov motenj požiranja, 50 pa jih je navedlo vsaj en 

znak.  

 

Okamoto, Tomioka, Saeki, Iwamoto, Morikawa, Harano in Kurumatani (2012) 

so raziskovali povezavo med motnjami požiranja in številom manjkajočih zob pri 

zdravih starostnikih. Motnje požiranja je imelo 15,1 % starostnikov. Dokazali so 

tudi pozitivno povezavo med številom manjkajočih zob in motnjami požiranja.  

 

Naša raziskava je bila narejena na majhnem vzorcu. Večina starostnikov, ki so 

bili nastanjeni v domu za ostarele, je imela težave na področju požiranja, 

pogosto pa tudi katero izmed diagnoz, ki se s tovrstnimi težavami povezujejo. 

Med starostniki, ki bivajo doma, je bilo 17,6 % takih, ki navajajo težave pri 

požiranju. V naši raziskavi sicer korelacije med zobovjem in motnjami požiranja 

nismo iskali, vendar pa smo zabeležili enak delež starostnikov z motnjami 

hranjenja med tistimi, ki bivajo doma, kot raziskava, ki je bila narejena na 

populaciji japonskih starostnikov.  

 

 

2. Kako pogosto se znaki motenj požiranja pojavljajo pri 

starostnikih v domski oskrbi in kako pogosto pri tistih, ki živijo 

doma?  

V raziskavo sem vključila 32 starostnikov v domski oskrbi in 34 starostnikov v 

domači oskrbi. Obe skupini starostnikov sem primerjala na podlagi posameznih 

znakov motenj požiranja in tudi z vidika pojavljanja vseh tovrstnih znakov 

skupaj.  
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Ugotovila sem, da so pri starostnikih, ki bivajo v domu za ostarele, 

najpogostejše težave v zvezi s hranjenjem: utrujenost (43,8 %), 

gastroezofagealni refluks (21,9 %) in sprememba glasu po hranjenju (40, 6%). 

Najmanj starostnikov je poročalo o nosnem izcedku (6,2 %) in piskanju v pljučih 

med ali po hranjenju (9,4 %).  

 

Starostniki v domači oskrbi se med težavami v zvezi s hranjenjem najpogosteje 

soočajo z: utrujenostjo (20,6 %), kašljem med ali po hranjenju (17,6 %) in 

gastroezofagealnim refluksom (17,6 %). Nobeden izmed intervjuvanih ni navajal 

solzenja oči in piskanja v pljučih. Redko so navajali tudi dušenje med 

hranjenjem (2,9%) in spremembo glasu po požiranju (2,9 %).  

 

Starostniki v domači oskrbi so pogosteje poročali, da znakov motenj požiranja 

pri njih ni oziroma se pojavlja samo eden (79,4 %), medtem ko se zgolj en 

izmed tovrstnih znakov motenj požiranja pojavlja samo pri 34,4 % starostnikov v 

domski oskrbi. Več znakov požiranja hkrati se pojavlja pri 65,5 % starostnikov v 

domski oskrbi in pri 20,6 % starostnikov v domači oskrbi.   

 

 

3. Ali imajo težave pri požiranju pogosteje starostniki, 

nastanjeni v domski oskrbi? 

Vsi znaki motenj požiranja se pogosteje pojavljajo pri starostnikih v domski 

oskrbi. Analiza rezultatov je pokazala statistično pomembno razliko med 

starostniki v domski in starostniki v domači oskrbi pri pojavu kašlja, dušenja, 

solzenja, piskanja v pljučih, spremembi glasu, utrujenosti, zastajanju hrane v 

žrelu ali požiralniku, iztekanju sline iz ust, motnjah okusa in pri pojavu več 

znakov hkrati. Razlika ni bila statistično pomembna pri pojavu nosnega izcedka, 

pljučnice in gastroezofagealnega refluksa.  

Iz podatkov lahko sklepamo, da so motnje požiranja eden od pomembnih 

vzrokov za vključitev starostnika v domsko oskrbo. 
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4. V kolikšni meri lahko težave pri požiranju povežemo z 

diagnosticirano poškodbo možganov, možgansko kapjo, 

cerebralno paralizo, Parkinsonovo boleznijo, Huntingtonovo 

boleznijo, miastenio gravis, amiotrofično lateralno sklerozo, 

multiplo sklerozo, Sjögrenovim sindromom, Alzheimerjevo 

boleznijo ali katero drugo obliko bolezni? 

Rezultati so pokazali, da nekatere bolezni oziroma stanja lahko poveženo z 

določenimi znaki motenj požiranja.  

 

Starostniki, ki so preživeli možgansko kap, najpogosteje poročajo o dušenju 

(41,7 %), kašlju in iztekanju sline iz ust med hranjenjem. Nobeden od 

intervjuvancev ni poročal o motnjah okusa. Pogosto so starostniki navajali, da 

se pri njihovem hranjenju pojavlja več znakov motenj požiranja hkrati.  

O' Neill (2000) navaja, da se po možganski kapi motnje požiranja pojavljajo pri 

več kot 50 % pacientov. Večina teh težav je prehodnih in v roku 6 mesecev 

izzvenijo. Do trajnih motenj požiranja lahko pride zaradi pomanjkanja 

dvostranskega hemisfernega zastopanja pri ustnih in grlnih mišicah, ki 

sodelujejo pri požiranju.  

 

Starostniki, ki so utrpeli poškodbo glave so med in po hranjenju navajali kašelj, 

nosni izcedek in gastroezofagealni refluks. V raziskavo sem vključila le tri 

starostnike s poškodbo glave in vsak je navedel drugačno vrsto težav, zato ne 

morem določiti, ali je katera izmed težav prevladujoča in bi se lahko pojavljala 

na večjem vzorcu.  

 

Oseba s cerebralno paralizo ni poročala o težavah pri požiranju.  

Rapp in Torresova (2000) navajata, da ima približno 60 % odraslih s cerebralno 

paralizo težave pri govoru in komunikaciji. Do teh težav prihaja zaradi 

kognitivnih oslabitev ali oralno motorične apraksije. Pogosto se pojavlja tudi 

srednje močna dizartrija, iztekanje sline iz ust in disfagija.  

Rezultatov, ki sem jih dobila v raziskavi, ne morem povezati z raziskavo Rappa 

in Torresove, saj je bil moj vzorec premajhen.  
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Starostnikih s Parkinsonovo boleznijo poročajo o pojavu kašljaja med 

požiranjem ali tik po njem. Vsi so navedli, da imajo več znakov za motnje 

požiranja, ki se pojavljajo hkrati. Tudi tukaj je bil vzorec majhen, zato 

posplošitve niso mogoče. Shethova in Dinerjeva (1988) navajata, da se 

disfagija pojavlja pri 50 % ljudi z Parkinsonovo boleznijo. Vzrok zanjo je 

upočasnjenost ali nezmožnost jezika, da oblikuje grižljaj in ga potisne v grlo. 

Težave se kažejo v zmanjšani peristaliki, terciarnih kontrakcijah in 

upočasnjenem prenosu hrane.   
 

Oseba s Huntingtonovo boleznijo ima med hranjenjem oziroma tik po njem 

občutek zastajanja hrane v žrelu ali požiralniku. Pojavljajo se tudi motnje okusa.  

 

Starostniki z multiplo sklerozo so navajali, da se med njihovim hranjenjem 

oziroma tik po njem pojavljajo: kašelj, dušenje, piskanje, sprememba glasu, 

utrujenost, zastajanje hrane v grlu ali požiralniku in ponavljajoče pljučnice. Znaki 

se pojavljajo hkrati.   

Vazirinejad, Lilley in Ward (2008) so raziskovali pogostost težav, ki se pojavljajo 

pri odraslih z  multiplo sklerozo. V raziskavi je sodelovala 201 oseba z multiplo 

sklerozo. Pogosto so poročali o utrujenosti in bolečih krčih mišic.  

 

Starostnika s Sjögrenovim sindromom o težavah na področju požiranja nista 

tožila. Eden od intervjuvancev je povedal, da ima težave z gastroezofagealnim 

refluksom.  

 

Pri starostnikih s Alzheimerjevo boleznijo se pojavlja več znakov motenj 

požiranja hkrati, in sicer: kašelj, sprememba glasu, utrujenost in zastajanje 

hrane v žrelu ali požiralniku.  

Horner, Dawson in Cook (1994) so izvedli študijo, v kateri so pri 25 bolnikih z 

hudo ali zmerno Alzheimerjevo boleznijo ocenjevali požiranje z 

videoflouroskopijo. Aspiracija se je pojavila pri 28,6 % ljudi. Raziskovalne 

statistične analize so pokazale, da se motnje požiranja slabšajo z trajanjem 

bolezni, prehranjevalnimi navadami in anomalijami ustne votline. Zaključili so, 

da so motnje požiranja, vključno z aspiracijo, pogostejše pri starostnikih z 

Alzheimerjevo boleznijo kot pri zdravih starostnikih.  
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Starostniki, ki so navedli druge bolezni, so poročali, da so med hranjenjem 

oziroma tik po njem utrujeni, muči jih kašelj in pogosto se jim spremeni glas. 

Velikokrat so navedli tudi motnje okusa.  

 

Raziskava je bila narejena na majhnem vzorcu, ki je zajemal različne bolezni in 

stanja starostnikov, tako da statističnega pomena pojavljanja posameznih 

znakov motenj požiranja pri posameznih boleznih nisem mogla ugotavljati.  

 

 

5. Kateri znaki motenj požiranja se pri starostnikih pojavljajo 

najpogosteje? 

Znaki motenj požiranja se pri starostnikih pojavljajo različno pogosto in različno 

intenzivno.  

 

Raziskava je pokazala, da si pri starostnikih znaki motenj požiranja glede na to, 

kako pogosto se pojavljajo, sledijo v naslednjem zaporedju: kašelj (33,3 %), 

utrujenost (31,8 %), sprememba glasu med in po požiranju (21,2 %), 

gastroezofagealni refluks (19,7 %), motnje okusa in iztekanje sline iz ust (18,2 

%), občutek zastajanja hrane v žrelu ali požiralniku (16,7%), dušenje med 

hranjenjem (15,2 %), ponavljajoče pljučnice (12,1 %), solzenje (10,6 %), nosni 

izcedek (7,6 %) in piskanje (4,5 %). 

 

Glede na intenzivnost težav, ki jih starostniki imajo pri posameznem znaku 

motenj požiranja, pa le-ti padajo v naslednjem vrstnem redu: utrujenost, kašelj, 

sprememba glasu in gastroezofagealni refluks,  motnje okusa, iztekanje sline iz 

ust in občutek zastajanja hrane v grlu ali požiralniku, dušenje, solzenje, 

ponavljajoče pljučnice, nosni izcedek in piskanje v pljučih med ali tik po 

hranjenju.  

 

Iz tega lahko sklepam, da imajo starostniki tako glede na pogostost kot tudi 

glede na intenzivnost pojavljanja motenj požiranja in hranjenja največ težav 

zaradi kašlja in utrujenosti. 
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Partik, Scharitzerjeva, Schueller, Voracek, Schima, Schober in drugi (2003) 

pravijo, da zaradi staranja prebivalstva motnje požiranja postajajo vedno večja 

težava. 56 oseb, katerih povprečna starost je bila 83 let, pri hranjenju niso imele 

nobenih težav.  Videofloroskopija in radiografija žrela in požiralnika sta pokazali, 

da ima 63 % starostnikov v raziskavi težave z zaužitjem in nadzorom bolusa. 

Žrelno disfunkcijo so opazili pri 25 %, faringoezofagalne anomalije pri 39 % in 

nepravilnosti delovanja požiralnika pri 36 % starostnikov. 

 

 

6. Kako dobro se starostniki zavedajo svojih težav pri 

požiranju? 

Starostniki se različno dobro zavedajo svojih težav pri požiranju. Uspešno 

prepoznavajo svoje težave pri hranjenju ob pojavu naslednjih znakov: kašelj, 

dušenje, piskanje v pljučih, utrujenost, občutek zastajanja hrane v grlu in 

požiralniku, ponavljajoče pljučnice, sprememba glasu, motnje okusa, iztekanje 

sline in pojavu več znakov hkrati.  

 

Raziskava je pokazala tudi, da starostniki nekaterih znakov ne povezujejo z 

motnjami hranjenja. Ti znaki so: solzenje, nosni izcedek in gastroezofagealni 

refluks.  

Navedenih znakov tudi sicer ne moremo strogo povezovati z motnjami 

požiranja. V raziskavo sem jih vključila, saj jih kot znake za motnje požiranja 

navaja literatura. Solzenje je z motnjami požiranja povezano posredno v 

primeru pojava bolečin zaradi nabreklosti nosne sluznice. Nosni izcedek se 

lahko pojavi zaradi zatekanja hrane ali tekočine na nos med hranjenjem ali pa 

zaradi hkratne stimulacije avtonomnega živčevja žlez slinavk in tudi žlez v nosu. 

Nosni izcedek je torej lahko zgolj posledica večjega izločanja sluzi v nosu 

soočasno z izločanjem sline. Slednji pojav ni tako redek pri starostnikih 

(Hočevar Boltežar – osebna komunikacija, 2013).  

Gastroezofagealni refluks je pogosteje vzrok za pojav motnje požiranja kot 

njena posledica. Povzroča lahko kašelj po hranjenju in občutek zastajanje hrane 

v žrelu ali požiralniku.  

 

 



Lovše, K.                                         Motnje požiranja pri starostnikih 

90 

 

III ZAKLJUČEK 
 

Življenjska doba prebivalstva se podaljšuje. Posledično je vedno več starega 

prebivalstva. Številne tuje raziskave vedno bolj opozarjajo na problematiko in 

številne simptome motenj požiranja, ki se pojavljajo pri starostnikih. Študije 

pogosto opisujejo različne bolezni in stanja, pri katerih so motnje požiranja še 

pogostejše in intenzivnejše.  

 

Z diplomsko nalogo sem želela raziskati problematiko požiranja pri slovenskih 

starostnikih. Zanimalo me je, kako pogoste so težave, kateri simptomi se 

pojavljajo, kako pogosto se pojavljajo in kako intenzivni so. Preverjala sem tudi, 

ali imajo starostniki katero izmed bolezni, pri katerih so težave pri požiranju še 

izrazitejše. Vprašalnik o motnjah požiranja pri starostnikih je sestavljen na 

osnovi strokovne literature in ima obliko intervjuja. Raziskavo sem izvedla v 

Mariboru. Približno polovica intervjuvancev je bila nastanjena v Domu 

upokojencev Danice Vogrinec Maribor, polovica pa v domači oskrbi. Pridobila 

sem vzorec 66 starostnikov.  

 

Ugotovila sem, da se motnje požiranja pojavljajo pri 40,9 % starostnikov. V 

skupini starostnikov, ki biva doma, jih o motnjah požiranja poroča 17,6 %, kar je 

primerljivo s podobnimi študijami v tujini. Starostniki, nastanjeni v domu za 

ostarele, imajo več težav s pojavom kašlja (50 %), dušenjem (28,1 %), 

solzenjem (21,9 %), piskanjem v pljučih (9,4 %), spremembo glasu (40,6 %), 

utrujenostjo (43,8 %), zastajanjem hrane v žrelu ali požiralniku (28,1 %), 

iztekanjem sline iz ust (31,2 %) in motnjami okusa (31,2%).Te težave so tudi 

intenzivnejše. Raziskovalni skupini sta se statistično značilno razlikovali med 

seboj. Pri starostnikih v domski oskrbi se pogosteje pojavlja tudi več znakov 

hkrati.  

 

V vzorec sem zajela starostnike z najrazličnejšimi boleznimi in stanji. Vzorci 

intervjuvancev z isto boleznijo oziroma stanjem so bili majhni, vendar sem kljub 

temu opazila, da starostniki z isto boleznijo naštevajo približno enake simtome, 

ki se pri njih pojavljajo med hranjenjem oziroma tik po njem.  Ponavljanja 

simptomov nisem zasledila pri osebi s cerebralno paralizo, ne pri osebi s 
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Huntingtonovo boleznijo. Potrebno pa je poudariti, da je v raziskavi sodelovala 

le po ena oseba s takšno diagnozo. Osebe s poškodbo glave so navajale 

različne znake, osebi s Sjögrenovim sindromom pa o težavah pri požiranju 

sploh nista poročali. 

 

Najpogostejša in najintenzivnejša znaka motenj požiranja pri starostnikih sta 

kašelj in utrujenost. 

Starostniki se svojih težav pri požiranju večinoma dobro zavedajo, vendar 

večinoma uvidijo svoje težave s požiranjem šele s pojavom dveh ali več znakov, 

značilnih za motnje požiranja. Solzenja, nosnega izcedka in 

gastroezofagealnega refluksa ne prepoznavajo kot težave, ki so posledica 

motenj požiranja. Za pojav vseh treh znakov so lahko vzroki tudi drugje (npr. 

neprimerna prehrana, prehlad,...). Presenečena sem bila nad ugotovitvijo, da 

starostniki utrujenost tako pogosto povezujajo z motnjo požiranja. V raziskavi 

sem starostnike opozarjala, da kot utrujenost ni mišljena popoldanski spanec po 

kosilu, ampak utrujenost, ki nastopi že med samim hranjenjem in jim 

onemogoča normalno prehranjevanje.  

 

V domu Danice Vogrinec Maribor so me opozorili, da bi bilo zanimivo raziskati 

tudi pogostost težav pri požiranju med starostniki z Alzheimerjevo boleznijo. 

Težave pri požiranju se pogosto pojavijo šele, ko oseba z Alzheimerjevo 

boleznijo preide v fazo pojava demence.   

 

Pomemben simptom, ki sem ga v raziskavi izpustila, je tudi podatek o izgubi 

teže. Številne študije navajajo, da je prav to eden izmed vodilnih pokazateljev 

težav pri požiranju starostnikov.  

 

Na področju težav pri požiranju starostnikov bi bile možne še številne raziskave. 

Zanimivo bi bilo razširiti vzorec, preveriti motnje požiranja še pri nekaterih 

drugih diagnozah, raziskati neposreden in posreden vpliv različnih načinov 

pomoči, ki jih v obravnavi motenj požiranja uporablja logoped, in še marsikaj.  
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V PRILOGE 

 

Prošnja za sodelovanje pri raziskavi 
 

 

Sem Katja Lovše, študentka logopedije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 

okviru diplomske naloge želim izvesti raziskavo o motnjah požiranja pri 

starostnikih. Mentorica raziskave je izr. prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, 

dr. med. spec. otorinolaringologije s Klinike za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljana.  

 

Statistike v tujini kažejo, da so motnje požiranja pri starostnikih zelo 

pogoste, sama pa bi rada raziskala pogostost teh motenj v Sloveniji. V 

raziskavi želim opredeliti, kako pogoste so težave požiranja v populaciji 

starostnikov v domski oskrbi in kakšen je najpogostejši vzrok zanje. 

Raziskavo bi izvedla v obliki intervjujev s starostniki. Prav tako bi 

potrebovala podatke tudi o boleznih intervjuvanih. S poznavanjem 

problematike se bomo namreč lažje zavzemali za ustrezen pristop in 

izboljšali možnosti za obravnavo teh težav.  

 

Na vas se obračam s prošnjo, da mi dovolite izvesti raziskavo v vaši 

ustanovi. Pri vsakem intervjuju bom prosila starostnika za pisno dovoljenje 

za vpogled v njegovo/njeno zdravstveno dokumentacijo oziroma spisek 

njegovih/njenih bolezni.  

 

Za odgovor se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,  

                                                                                                     Katja Lovše 
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Spodaj podpisan/a _________________________, 

privolim v sodelovanje v raziskavi o motnjah požiranja pri 

starostnikih in dovolim vpogled v svojo zdravstveno 

dokumentacijo oziroma spisek diagnoz bolezni, ki jih 

imam, vendar le za potrebe raziskave.  

 

Podpis: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lovše, K.                                         Motnje požiranja pri starostnikih 

97 

 

Vprašalnik o motnjah požiranja pri starostnikih 

 

Splošni podatki: 

Uradni naziv ustanove: ____________________________________________________ 

Spol:    M      Ž 

Starost: _________ 

 

1. Ali imate kakšne težave pri hranjenju? 

        DA                                          NE 

 

2. Prosim ocenite, ali se kateri izmed spodaj naštetih znakov pojavljajo tudi pri vas med 

hranjenjem ter kako pogosto se pojavljajo. Ocenite jih od 1 do 5 glede na to, kako 

pogosti so (na ustrezno mesto naredite kljukico ali križec). 

 

TEŽAVE (med ali po hranjenju) 1 

zelo 

redko 

2 

redko 

3 

srednje 

pogosto 

4 

pogosto 

5 

zelo 

pogosto 

Kašelj       

Dušenje       

Solzenje       

Nosni izcedek      

Piskanje pri dihanju      

Sprememba glasu po požiranju (šibek, 

hripav, grgrajoč glas) 

     

Utrujenost      

Občutek zastajanja hrane v grlu ali 

požiralniku 

     

Ponavljajoča pljučnica      

Iztekanje sline iz ust      

Motnje okusa      

Gastroezofagealni refluks (GER)      
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3. Ali so vam kdaj diagnostificirali katero izmed spodaj naštetih bolezni ali stanj? 

Možganska kap DA NE 

Poškodba glave DA NE 

Cerebralna paraliza DA NE 

Parkinsonova bolezen DA NE 

Huntingtonova bolezen DA NE 

Myastenia gravis DA NE 

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS ali Lou 

Gehrigovo bolezen) 

DA NE 

Multipla skleroza DA NE 

Sjӧgrenov sindrom DA NE 

Alzheimerjeva bolezen DA NE 

Rak na žlezah slinavkah DA NE 

Drugo  

 

  

Najlepša hvala za sodelovanje! 

 

 

 

 


