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IZVLEČEK
V diplomskem delu smo na podlagi študija strokovne literature predstavili podrobnejši
vpogled v to, kakšna je zgradba orofacialnega področja in kakšne posebnosti se v tem
področju lahko pojavijo pri otrocih, ki imajo motnje v duševnem razvoju, posebej pa tudi pri
otrocih s kromosomsko okvaro, kot sta Prader-Willijev sindrom ali Downov sindrom.
Obenem smo predstavili vlogo logopeda pri obravnavi otrok z motnjami v duševnem razvoju,
ki imajo posebnosti v zgradbi orofacialnega področja, in vrsto logopedskih vaj, ki jih lahko
izvajamo v sklopu orofacialne obravnave in korekcije izreke.
V raziskavo smo vključili srednje velik vzorec 54 otrok s posebnostmi v duševnem razvoju
med starostjo 6 in 15 let. Otroke smo pridobili iz različnih institucij; iz Osnovne šole Roje v
Domžalah, iz Osnovne šole dr. Slavka Gruma v Zagorju ob Savi, iz Zavoda za usposabljanje
Janeza Levca – in sicer iz Osnovne šole s prilagojenim programom Levstikov trg v Ljubljani.
V raziskavo vključeni otroci so opredeljeni kot otroci z lažjo, zmerno, težjo ali težko motnjo v
duševnem razvoju. Posebej pa smo vključili tudi 10 otrok z Downovim sindromom.
Za zbiranje podatkov smo sestavili vprašalnik v zvezi z otrokovim govornim razvojem in
posebnostmi ter ga skupaj z dopisom in soglasjem izročili staršem. S pomočjo študija
strokovne literature smo sestavili logopedski pregled orofacialnega področja. Po pridobljenih
soglasjih smo otrokom pregledali orofacialno področje in jim ocenili artikulacijo.
Rezultati na podlagi našega vzorca otrok z motnjami v duševnem razvoju so pokazali
pogostost pojavljanja vsaj ene ali več anatomskih in funkcionalnih posebnosti v orofacialnem
področju v 36 primerih. Ugotovili smo, da so najpogostejše anatomske in funkcionalne
posebnosti v preiskovani populaciji naslednje: slabša gibljivost mehkega neba, odprtost ust,
slabša prehodnost nosu, moteno delovanje velofaringealne zapore, visoko obokano nebo,
incizalni previs in prekratka podjezična vez. Nismo ugotovili statistično pomembne povezave
med prisotnostjo anatomskih in funkcionalnih posebnosti v orofacialnem področju in stopnjo
zaostanka. Pri 21 otrocih se pojavi slabša gibljivost mehkega neba, ki je v vzorcu najbolj
pogosta. Iz našega vzorca je razvidno, da imajo prav vsi otroci z Downovim sindromom vsaj
eno izmed anatomskih ali funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja, kar je več kot pri
otrocih brez Downovega sindroma, a med skupinama statistično pomembne razlike v nosni
resonanci nismo potrdili. Prav tako nismo potrdili povezanosti dihanja na usta s slabšo
prehodnostjo nosu, s prisotnostjo odprtih ust in zaprtim nosljanjem pri skupini otrok z
IV

Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega
področja pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju

Anja Bolarič

Downovim sindromom. Težave v artikulaciji so bile pogosteje zastopane pri otrocih z
Downovim sindromom. Raziskava je pokazala, da je logopeda obiskovalo oziroma ga
obiskuje 44 v raziskavo vključenih otrok. Med skupino otrok brez Downovega sindroma in
skupino z Downovim sindromom ni bilo pomembne razlike glede logopedske obravnave, kar
kaže na to, da je poskrbljeno za govorni razvoj vseh otrok z motnjami v duševnem razvoju.
Ugotovili smo tudi, da se artikulacijske motnje pogosteje pojavljajo pri otrocih, ki so imeli
težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem. Nismo pa ugotovili statistično pomembne razlike
v razvoju sesanja, žvečenja in požiranja glede na stopnjo zaostanka v duševnem razvoju.
Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike v motoričnih sposobnostih
artikulacijskega aparata glede na zaostanek v duševnem razvoju, zaradi česar predvidevamo,
da večji kot je zaostanek v duševnem razvoju, slabše so motorične sposobnosti
artikulacijskega aparata.
Prikazali smo tudi primerjavo posameznih anamnestičnih podatkov iz vprašalnika za starše,
atributov orofacialnega pregleda in težav v artikulaciji med skupinami motenj.

KLJUČNE BESEDE: anatomske posebnosti orofacialnega področja, funkcionalne
posebnosti orofacialnega področja, Downov sindrom, Prader-Willijev sindrom, motnje v
duševnem razvoju, lažja motnja v duševnem razvoju, zmerna, težja in težka motnja v
duševnem razvoju, artikulacija, nosna resonanca, motorične sposobnosti artikulacijskega
aparata, logopedska obravnava.
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ABSTRACT
After studying scholarly literature, we provide in this graduation thesis a detailed insight into
the anatomy of the orofacial area and possible specifics among children with mental
disorders, especially those with chromosomal malformations, such as Prader-Willi syndrome
or Down syndrome. We also presented the role of a speech therapist in treatment of children
with mental disorders who have a specific anatomy of the orofacial area, and describe a series
of speech therapeutic exercises that can be carried out during the orofacial treatment and
articulation therapy.
Our research included a medium-sized sample of 54 children aged from 6 to 15 years. The
children come from different educational institutions – Roje Primary School in Domžale, dr.
Slavko Grum Primary School in Zagorje ob Savi, Special Education Centre Janez Levec
(primary school unit located on Levstikov trg in Ljubljana). The children were categorised
into groups of mild, moderate, severe and profound mental disorders. In addition, 10 children
with Down syndrome were included.
Data was collected through our own questionnaire containing questions about the child’s
specifics which was handed to the parents along with a letter and an agreement. An orofacial
examination was performed using methods specified in scholarly literature. After all the
agreements were signed, orofacial area and articulation examinations were executed.
The results based on our sample of children with mental disorders showed prevalence of at
least one or more anatomical and functional specifics in the orofacial area in 36 cases. We
established that the most common anatomical and functional specifics in the examined
children were the following: limited soft palate mobility, mouth openness, limited nasal
passage, velopharyngeal insufficiency, abnormally highly arched palate, incisal edge, and a
too short sublingual bond. The observation of anatomical and functional specifics of the
orofacial area did not indicate any correlations with the level of mental retardation. The
empirical part of the thesis contains observations of anatomical and functional specifics of the
orofacial area in children with mental disorders, observations of the occurrence of those
specifics, and findings about the rate of mental development and its connection to orofacial
specifics.
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The most frequent characteristic is limited soft palate mobility, which was present in 21 cases.
Our study clearly shows that all children with Down syndrome have at least one of the
anatomical or functional specifics of the orofacial area – these are not as common among
children without Down syndrome. However, we did not confirm a statistically important
difference in nasal resonance between the two groups. Moreover, we did not confirm the
connection between mouth breathing and limited nasal passage, mouth openness and
hyponasality. Articulation disorders were more frequent among children with Down
syndrome. The research showed that 44 of the children involved attended speech therapies. As
for speech therapies, there was no significant difference between children with or without
Down syndrome, which indicates that speech therapy is equally available to all categories of
mental disorders. We also found out that articulation difficulties occur more often to children
with sucking, chewing and swallowing problems. Our research could not determine that the
development of sucking, chewing and swallowing varies according to the level of mental
retardation. The results showed that there are statistically important differences in motor skills
of the articulation apparatus with regard to mental retardation; by means of these outcomes
we assume that more severe the mental retardation, the weaker the skills of the articulation
apparatus.
The thesis includes a comparison of anamnestic data obtained through the questionnaire for
parents, the attributes observed during orofacial examinations, and articulation disorders
among different groups of mental disorders.

KEYWORDS: anatomical specifics of the orofacial area, functional specifics of the orofacial
area, Down syndrome, Prader-Willi syndrome, mental disorders, mild mental disorder,
moderate mental disorder, severe mental disorder, profound mental disorder, articulation,
nasal resonance, motor skills of the articulation apparatus, speech therapy.
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1. UVOD

1.1. Strukture orofacialnega področja, ki sodelujejo pri govoru in požiranju
Bistveni primarni funkciji orofacialnih organov sta dihanje in hranjenje (sesanje, grizenje,
žvečenje, požiranje) ter sekundarni mimika in tvorjenje glasov (Wilken, 2012).
V sestavo orofacialne regije spadajo številne strukture kot so: kosti viscerokraniuma s svojimi
votlinami, orofacialne mišice s svojimi živci, sluznica votlin s svojimi elementi, jezik s
svojimi mišicami, oživčenjem in posebno sluznico, temporomandibularni sklep, zobje in
njihova podporna tkiva. Vse te strukture, ki sodelujejo v izvajanju številnih funkcij so tako
vzajemno povezane, da celo majhna disharmonija v rasti in razvoju enega od delov oškoduje
cel aparat in tako normalno funkcijo (Ozerović, 1982).
K vokalnemu aparatu štejemo dihala z mišično-kostnimi strukturami, ki sodelujejo pri
dihanju, grlo, odzvočno cev (žrelo, ustno votlino, nosno in obnosne votline) in artikulatorje
(ustnici, jezik, čeljustni greben, zobe, trdo, mehko nebo in žrelo). Grlo je generator zvoka,
odzvočno cev, ki jo oblikujejo artikulatorji, pa imenujemo resonator (Hočevar Boltežar,
2010).

Slika 1: Vokalni trakt (Hočevar Boltežar, 2010).
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Najpomembnejši kontrolni mehanizem za uravnavanje glasu in govora je sluh, tako da tudi
uho posredno spada k strukturam, ki sodelujejo pri govoru in požiranju. K uravnavanju obeh
funkcij prispeva tudi globoka in povrhnja senzibiliteta v celotnem zgornjem prebavnem in
dihalnem traktu (Hočevar Boltežar, 2010).
1.1.1. Anatomija ustne votline
Meje ustne votline predstavljata spredaj ustnici, ob straneh lici, spodaj mišice ustnega dna,
zadaj pa goltna ožina (istmus faucium), ki vodi nazaj v ustni del žrela (Hočevar Boltežar,
2010).
Ustnici oblikuje m. orbicularis oris, cirkularna mišica, ki jo oživčuje obrazni živec. Mišica
stiska ustnici skupaj ter ju zaokrožuje.
Usta odpira vrsta obraznih mišic, ki se naraščajo na kosti in fascijo okrog ustne odprtine, na
drugi strani pa na zgornjo ali spodnjo ustnico (Hočevar Boltežar, 2010).
Ustni preddvor leži med ustnicami in lici ter čeljustnim grebenom z zobmi. Alveolarni greben
pokriva gingiva, vanj so vsajeni zobje. Zobovje odraslega je sestavljeno iz 32 zob, ki jih
stomatologi delijo v 4 kvadrante. V vsakem kvadrantu sta 2 sekalca, 1 podočnik, 2 ličnika ter
3 kočniki. Otroško mlečno zobovje je sestavljeno iz 20 zob, ker otroci še nimajo ličnikov,
imajo pa tudi le 2 kočnika. Mlečno zobovje prične rasti med 6. in 8. mesecem otrokove
starosti. Stalno zobovje izraste med 6. in 13. letom, le zadnji kočniki (modrostni zobje) lahko
zrastejo šele okrog 30. leta. Sluznico ustne votline, alveolarni greben in zobe oživčujeta druga
in tretja veja trivejnega možganskega živca (n. maxillaris in n. mandibularis) (Hočevar
Boltežar, 2010). V pravilno oblikovanih zobnih lokih se zobje tesno stikajo (Pocajt, Širca,
1985). Pri pravilnem ugrizu sekalci zgornje čeljusti prekrijejo za dva do tri milimetre sekalce
spodnje čeljusti. Med njimi pa ne sme nastati nikakršen medprostor (Vladisavljević, 1981).
Mejo med ustno in nosno votlino predstavlja trdo nebo spredaj, zadaj pa se nanj narašča
mehko nebo. Mehko nebo sestavljajo mišice: 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, ki zamejujeta nebnično (tonzilarno) kotanjo. Dvigovalka mehkega neba
dviguje mehko nebo,

palatoglosalna mišica pa poteguje mehko nebo navzdol.

Palatofaringealna mišica pomaga tvoriti velofaringealno zaporo tako, da ob njenem skrčenju
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nastane izboklina na stranski steni žrela. Vse mišice mehkega neba oživčujejo živci žrelnega
pleteža (plexus pharyngeus), ki dobiva nitje iz X. možganskega živca – n. vagusa, le m. tensor
veli palatini, ki sodeluje pri odpiranju Evstahijeve troblje, oživčuje 3. veja trivejnega živca –
n. mandibularis (Hočevar Boltežar, 2010).
Ustno dno je pokrito s sluznico, ki pod jezikom oblikuje podjezično gubo. V ustni votlini je
jezik, ki ga razdelimo na konico, telo ter koren. Spredaj spodaj jezik na ustno dno pripenja
vezivna podjezična vez, pokrita s sluznico. Večino jezik sestavljajo mišice, ki jih delimo v
zunanje in notranje. (Hočevar Boltežar, 2010).
Hočevar Boltežar (2010) dodaja, da zunanje mišice jezika spreminjajo lego jezika, naraščajo
pa se na eni strani na jezični skelet, na drugi strani pa na strukture izven jezika. Notranje
mišice jezika pa spreminjajo obliko jezika in se naraščajo na jezični skelet ter sluznico jezika.
Mišice jezika oživčuje XII. možganski živec (n. hypoglossus) (Hočevar Boltežar, 2010).
Jezik pri žvečenju meša hrano, jo gnete in potiska med zgornje in spodnje zobovje. S tem
pomaga pri mehanski predelavi hrane v ustni votlini. Ko je zalogaj prežvečen, ga jezik porine
v žrelo in s tem pomaga tudi pri požiranju (Pocajt, Širca, 1985).
Jezik lahko zelo spreminja svojo obliko. Medtem ko se oddaljuje, približuje ali prislanja ob
ustrezne dele ustne votline (mehko, trdo nebo, zobovje), se oblikujejo pri govorjenju različni
glasovi, značilni za človeško govorico (Pocajt, Širca, 1985).

1.1.2. Anatomija žrela
Žrelo je cev, ki poteka od baze lobanje navzdol do višine 6. vratnega vretenca (C6). Stena
žrela je sestavljena iz 4 plasti: sluznice na notranji strani, fibrozne osnove, mišične plasti in
zunanje ovojnice (adventicije). Mišično plast tvorijo 3 žrelne zažemalke (m. constrictor
pharyngis superior, medius, inferior), ki zožujejo žrelo: zgornja, srednja, spodnja. Zgornja
mišica zažemalka sodeluje pri oblikovanju velofaringealne zapore (VFZ), to je zapore
nosnega proti ustnemu žrelu pri govoru in požiranju. S sprednje strani se dvigne mehko nebo
proti zadnji steni žrela, na zadnji steni žrela pa se skrči zgornja žrelna zažemalka in oblikuje
gubo na zadnji steni žrela, ki skupaj z mehkim nebom zatesni prehod nosnega žrela v ustno
žrelo. Spodnja mišica zažemalka ima dva jasneje izražena snopa, ki se spredaj naraščata na
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ščitasti in prstanasti hrustanec grla. Spodnji del mišice (m. cricopharyngeus) predstavlja tudi
zgornjo zapiralko požiralnika, znano pod angleškim imenom »upper oesophageal sphincter« UES (Hočevar Boltežar, 2010).
Na žrelo se naraščajo tudi mišice, ki ga dvigujejo. (Hočevar Boltežar, 2010).
Žrelo razdelimo v tri dele:
nosni del žrela (epipharynx ali nasopharynx)
ustni del žrela (mesopharynx ali oropharynx)
spodnji del žrela (hypopharynx ali laryngopharynx) (Hočevar Boltežar, 2010).

Slika 2: Shematična slika ustne votline in dela ustnega žrela (Kambič, 1984).

Žrelo je torej hkrati del prebavne in dihalne poti. Pot hrane pri požiranju se križa v žrelu s
potjo zraka pri dihanju. Zato človek praviloma ne more dihati, kadar požira, in ne požirati,
kadar diha, hkrati lahko dihajo in požirajo pri sesanju le dojenčki nekaj mesecev po rojstvu
(Pocajt, Širca, 1985).
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1.1.3. Anatomija ušesa
Uho delimo na zunanje, srednje in notranje uho. K zunanjemu ušesu prištevamo uhelj ter
zunanji sluhovod. (Hočevar Boltežar, 2010).
Uhelj sestavlja elastični hrustanec, ki je pokrit s kožo. Njegova naloga je usmerjati zvočne
valove iz okolice v sluhovod. Sluhovod služi prenosu zvočnega valovanja do bobniča. Bobnič
predstavlja mejo med zunanjim in srednjim ušesom (Hočevar Boltežar, 2010). Srednje uho je
skupek votlih prostorov (bobnična votlina, Evstahijeva troblja, pnevmatični sestav), ki
sestavljajo funkcionalno in patološko anatomsko celoto (Kambič, 1984).
Bobnična votlina je dokaj ozka, pokrita je s sluznico, v njej pa je sklenjena veriga slušnih
koščic (kladivce, nakovalce, stremence), ki se povezujejo s sklepi, predstavlja most za prenos
in ojačenje zvočnega valovanja z bobniča do notranjega ušesa. Spredaj spodaj se bobnična
votlina odpira v ustje Evstahijeve troblje (ušesne troblje, tube), ki srednje uho povezuje z
nosnim žrelom. Evstahijevo tubo odpira m. tensor veli palatini, mišica, ki se na eni strani
narašča na hrustančni del troblje, na drugi pa v mehko nebo. Pri zehanju, požiranju, glasnem
govorjenju se mišica skrči, odpre Evstahijevo tubo in zrak vdre iz nosnega žrela po troblji do
srednjega ušesa (Hočevar Boltežar, 2010).
Kambič (1984) poudarja tesno povezanost obraznega živca s slušnim in ravnotežnostnim
organom. Obrazni živec – VII. možganski živec (n. facialis) pride iz lobanje skozi odprtino
pod bradavičnikom in se razveji v 3 glavne veje, ki oživčujejo mišice obraza (Hočevar
Boltežar, 2010). Obrazni živec je predvsem motorični živec, vendar dovaja tudi sekretorno
nitje za sluznico, podjezično slinavko ter gustoreceptorno nitje za sprednji dve tretjini jezika
(Kambič, 1984).
Notranje uho (auris interna) je splet med seboj povezanih cevi in votlinic, ležeč v skalnici
med bobnično votlino in notranjim sluhovodom. Anatomsko ga sestavljajo trije deli: v sredini
labirinta je preddvor (vestibulum), spredaj polžek (cohlea), zadaj pa polkrožni kanalčki
(canales semicirculares) (Kambič, 1984). Polžek je čutilo za sluh, sestavljen iz sistema nežnih
membran, ki oblikujejo 3 prostore. Na bazilarni membrani leži Cortijev organ, ki zaznava
zvok. Od Cortijevega organa se nadaljuje slušni živec do slušnih jeder v podaljšani hrbtenjači,
od koder se nadaljuje slušna pot proti olivi, medialnemu genikulatnemu telescu preko slušne
radiacije v Heschlov zavoj senčničnega režnja velikih možganov, kjer je slušni center
(Hočevar Boltežar, 2010).
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Zvok se prenaša preko sluhovoda do bobniča, ki zaniha. Nihanje bobniča se preko slušnih
koščic prenese in ojači do notranjega ušesa – ovalnega okenca. Ojačenje poteka po principu
vzvoda zaradi oblikovanosti slušne verige, večinoma pa zaradi prenosa energije z velike
površine bobniča na malo površino ovalnega okenca. Zvočno valovanje se nato po tekočinah,
ki napolnjujejo notranje uho, prenese do Cortijevega organa, ki zvok zazna (Hočevar
Boltežar, 2010).

1.1.4. Anatomija nosu
Zunanji nos je sestavljen iz kožnega pokrova, nosnih kosti ter nosnih hrustancev, ki mu dajejo
obliko. Nosni pretin deli nosno votlino v dve praviloma ne povsem enaki nosni votlini

Na

obeh stranskih stenah nosnih votlin so po tri nosne školjke, pod katere se izlivajo izvodila iz
obnosnih votlin: čelne, čeljustne, sitkinih celic, iz zagozdnične votline pa med pretin in
zgornjo nosno školjko (Hočevar Boltežar, 2010). Obnosne votline (sinus paransales) so z
zrakom napolnjeni koščeni prostori, ki obdajajo nosno votlino (Kambič, 1984). Nosni votlini
ter obnosne votline oblaga sluznica, pokrita s tako imenovanim respiratornim (dihalnim)
epiteljem. Ta ima na vrhu migetalke, med epitelne celice pa so vložene drobne žlezice. V
zgornjem delu nosne votline leži vohalni epitelij, iz katerega izhajajo drobno nitje, ki prehaja
skozi sitko v sprednjo kotanjo, in oblikuje vohalni živec (Hočevar Boltežar, 2010).
Govorna (fonatorna) dejavnost nosu je njegovo delovanje kot resonančni prostor (Kambič,
1984).
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1.2. Normalen razvoj požiranja
Pri požiranju sodelujejo mišice žvekalke, mišice ustnic, lic, ustnega dna, jezika, grla,
požiralnika (Hočevar Boltežar, 2010).
Zdrav novorojenček se rodi z dovolj zrelim nevromuskularnim sistemom orofacialne regije,
tako da je sposoben za izvajanje funkcij, vezanih na to regijo, ki so, poleg dihanja in
svobodnega vzdrževanja orofaringealnega predela za prehod zraka, tudi funkcije vezane na
hranjenje (Ozerović, 1982). Takoj po rojstvu otroci sesajo in požirajo pretežno refleksno
(Ogričevič, 2011).
Sesanje in požiranje imata vlogo ohranjanja otroka pri življenju, a poleg tega ta dva gibalna
vzorca gradita najpomembnejšo podlago za razvoj gibov, potrebnih za govor (Ogričevič,
2011). V gibanju pri artikulaciji se pojavljajo labialni, lingvalni in velarni gibi, ki se
prvenstveno pojavljajo med hranjenjem (Ozerović, 1982).
Od vseh govornih organov se najprej razvije dobro delovanje ustnic in konice jezika pri
sesanju materinega mleka ali pitju mleka iz stekleničke z dudko, ker se ponavlja večkrat na
dan. Obenem se razvije tudi delovanje zadnjega dela jezika pri požiranju, pri katerem se ta del
jezika visoko dvigne (Omerza, 1972).
Dojenčki sesajo z oblikovanjem zatesnitve okrog nastavka stekleničke. Jezik je rahlo usločen
in nastavek je nameščen med konico jezika in zgornjo dlesnijo. Tekočino črpa v usta z
ritmičnim gibanjem spodnje čeljusti navzgor in navzdol ter z izmeničnim premikanjem jezika
naprej in nazaj (Warner, 1981).
Med požiranjem sta ustnici stisnjeni skupaj, da hrana ne izteka iz ust. V mišicah lic mora biti
določena napetost (tonus), da dajejo zunanji oporo, steno pri žvečenju. Med žvečenjem je
mehko nebo v stiku z zadnjim delom jezika, ki zadržuje grižljaj v ustih (Hočevar Boltežar,
2010). Gibanje jezika med hranjenjem je kompleksno in mora biti dobro kontrolirano in
skoordinirano. Za žvečenje je pomembno, da se jezik giblje naokoli po ustih, obrača hrano in
jo raznaša do zadnjih zob (Warner, 1981). Prvi pogoj za dobro in učinkovito žvečenje je
brezhibno delovanje celotnega žvekalnega aparata (Pocajt, Širca, 1985).
Spodnja čeljust se mora premikati gor in dol sproščeno in gladko, da omogoča zavestno
odpiranje in zapiranje ust. Od tega je odvisno uspešno grizenje in požiranje. Ustnice morajo
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oblikovati čvrsto tesnjenje v sprednjem delu ust v izogib izhajanju hrane in sline med
žvečenjem in požiranjem. Zgornja ustnica se mora premikati navzdol ob prevzemanju hrane z
žlice in spodnja ustnica mora biti sposobna podpirati žlico ali skodelico (Warner, 1981).
Obstajajo fiksirani motorični vzorci za faringealno in ezofaringealno fazo požiranja. Pri
požiranju potuje grižljaj hrane ali požirek pijače od ust do želodca v več fazah. Prva faza
požiranja (oralna pripravljalna) je hotena, druga (oralna transportna ) je samo delno hotena, v
svojem drugem delu že poteka refleksno, neodvisno od volje posameznika. Obe fazi, ki
sledita, sta refleksni (Hočevar Boltežar, 2010).
Jezik razporedi hrano v področje kočnikov, z ustreznimi gibi spodnje čeljusti, ki jo premikajo
žvekalne mišice, se hrana prežveči. Med žvečenjem je mehko nebo v stiku z zadnjim delom
jezika, ki zadržuje grižljaj v ustih. Med oralno pripravljalno fazo namreč še vedno dihamo in
zato je pomembno, da hrana ne uide iz ust navzdol, kjer je odprta dihalna pot (Hočevar
Boltežar, 2010).
Med požiranjem je nujna usklajenost z dihanjem, saj se mora med požiranjem dihanje
prekiniti v ekspiriju. Le novorojenček lahko hkrati požira in diha zaradi visoke lege grla
(Hočevar Boltežar, 2010).
Na začetku oralne transportne faze se mehko nebo dvigne, mišice ustnic in lic se stisnejo
(kontrahirajo). Zadnji del mobilnega dela jezika se spusti navzdol, sprednji del jezika se
pritisne na trdo nebo, rob jezika je v stiku s čeljustnim grebenom. Tako se tlak v ustni votlini
poveča in potisne grižljaj, ki leži med sredino jezika in nebom, iz ustne votline proti žrelu
(Hočevar Boltežar, 2010).
V začetku faringealne faze požiranja se dvigne mehko nebo in zatesni velofaringealno zaporo,
da hrana ne uhaja v nosno votlino. Jezik se potiska nazaj kot bat. Hkrati pride do kontrakcije
(skrčenja) mišic ustnega dna. Ker je podjezična kost z ligamenti povezana z grlom, se hkrati
dvigne tudi grlo, poklopec pa potegne čez vhod v grlo. Zaradi odprtega prehoda v požiralnik,
batnega potiskanja jezika nazaj ter ob dvigu grla nastalega negativnega tlaka v
faringoezofagealnem predelu grižljaj zdrsne iz žrela v požiralnik (Hočevar Boltežar, 2010).
Ezofagealna faza požiranja je povsem refleksna. V tem času grižljaj zdrsi iz požiralnika v
želodec (Hočevar Boltežar, 2010).
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1.3. Normalen razvoj govora in artikulacije
Govor predstavlja sistem glasov in glasovnih kombinacij, ki jih posameznik proizvaja s
svojimi govornimi organi. V osnovi je biološka aktivnost, ki vključuje tri organske sisteme:
respiracijski sistem – to je izvor energije, ki se ustvarja v pljučih, diafragmi in
respiratornih mišicah;
vibracijski sistem – vključuje grlo, glasilke in laringealne mišice in je odgovoren za
oblikovanje osnovnega tona glasu;
artikulacijski sistem – tvorijo artikulatorji, s katerimi oblikujemo glasove (Jelenc,
1998).
Za pravilen razvoj govora je nujno naslednje:
a.) pravilno razvite psihične funkcije, kakor so pozornost, zaznavanje, predstavljanje,
mišljenje, občutenje, fantazija in pomnjenje, posebno pa dobro razvit slušni spomin;
b.) zdrav živčni sestav, posebno še sestav govornih središč v možganski skorji in živčnih
zvez med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje raznih delov govornega
mehanizma;
c.) pravilno razviti čuti, posebno sluh, ki je najvažnejši za sprejemanje in razlikovanje
različnih glasov, zlogov, besed in stavkov, ki jih uporabljamo v človeški govorici;
d.) zdrava in pravilno razvita govorila in
e.) pravilen govor okolice, v kateri živi otrok (Omerza, 1972).
Preden more otrok izraziti svoje misli, preide mnogo razvojnih dob, ki se v njih počasi nauči
usklajevati gibanja različnih mišičnih skupin in govornih organov, kar da končno artikuliran
govor (Omerza, 1972).
Razvoj govora je odvisen od otrokovega živčnega razvoja, pri čemer so udeleženi tako
zaznavni vtisi kakor tudi živčno-mišični nadzor delovanja govoril. Med razvojem začne otrok
ponavljati in posnemati zvoke, ki jih sliši od drugih ali jih proizvaja sam, zato govori vsak dan
bolje (Omerza, 1972). Govorna središča v možganski skorji niso samo tesno povezana med
seboj in z drugimi središči v možganski skorji, ampak tudi z organi v čutilih (vidom, sluhom).
Od kakovosti vseh teh središč in zvez med njimi je odvisna kakovost otrokovega govora
(Žnidarič, 1993). Vtisi, ki se javljajo v zaznavnih čutilih, pridejo v možgane po senzoričnih
živčnih progah, od katerih so za razvoj govora najvažnejši slušni dražljaji. Zelo pomembno
9
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vlogo imajo motorična živčna vlakna, ki oživčujejo tiste mišice, ki sodelujejo pri izreki in
nadzorujejo gibanje govornih organov. Oboja, senzorična in motorična vlakna ali vezi se
vežejo v možganih z asociativnimi celicami in tvorijo asociativna središča v možganski skorji
ter grade govorne vtise in vplivajo na koordinacijo mišic, ki sodelujejo pri govoru (Omerza,
1972).
Za razvoj govora je najbolj pomembna prav sposobnost poslušanja. Novorojenček oziroma
dojenček je že v začetku usmerjen na poslušanje, oglašanje pa je omejeno na jok (Vizjak
Kure, 2010).
Za izražanje z glasovnim govorom so najbolj važna govorila, ki se razvijajo postopoma.
Zgodaj se razvije delovanje mehkega neba, ki se pri dihanju povesi navzdol, pri požiranju in
proizvajanju ustnih glasov pa dvigne (Omerza, 1972).
Že prvi dan življenja, takoj po rojstvu, novorojenček zakriči. S tem krikom naznani
novorojenček, da živi in da je začel delovati njegov dihalni in govorni aparat. Tako je dete
prvič uporabilo glasilke in izdih za tvorjenje glasu (Omerza, 1972).
Ob koncu drugega in v začetku tretjega meseca starosti nastopi tako imenovano brbljanje.
Brbljanje sestoji v glavnem iz ponavljanj dvoustničnih glasov v zvezi z neopredeljenimi
vokali. Vse to dela dete v začetku nenamerno in refleksno, torej brez zunanjega povoda in je
le izraz ali potreba njegovega telesnega ugodja, zato je naravno, da tudi otroci, ki so se rodili
gluhi, v tem obdobju brbljajo. Brbljanje je torej neke vrste igra govoril, s katero vadi največ
mehki nastavek glasilk, poleg tega pa še vse to spremlja z gibi rok in nog. Torej podpirajo te
igre razvoj govornih organov, pa tudi sluha in govornih središč v možganih in koordinacijo
gibov govoril (Omerza, 1972).
Nekako v drugi polovici prvega leta življenja se pojavi pri dojenčku težnja po ritmičnem
ponavljanju zlogov v brbljanju, ki ga navadno imenujemo čebljanje. Čebljanje je nekako
ritmično urjenje govoril, ki ga dete izvaja hote, ne da bi mu to pomenilo nekaj stvarnega. Pri
tem nastajajo zaradi večkratnega ponavljanja enega ali istega glasu ali bolje zloga trdnejše
živčne zveze med motoričnimi in slušnimi središči v možganski skorji (Omerza, 1972).
Artikulacija glasov nastane zaradi gibanja ustnic, jezika in mehkega neba ter njihovega
medsebojnega zanašanja tudi na trdne dentoalveolarne strukture, s čimer se zvok modelira v
določen glas (Ozerović, 1982). Na oblikovanost in dolžino odzvočne cevi vpliva govorec s
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spuščanjem ali dvigovanjem grla v vratu (s pomočjo zunanjih grlnih mišic), s stiskanjem
odzvočne cevi ter s položajem artikulatorjev (ustnici, zobje, čeljustni greben, jezik, trdo in
mehko nebo, žrelo) (Hočevar Boltežar, 2010).
Za dober in pravilen razvoj izreke so zelo važni zobje. Ko zrastejo v 8-12 mesecu detetovi
sprednji zgornji sekalci, so njegova govorila že sposobna za tvorbo jezično alveolarnih
zapornikov in nosnikov kakor npr. t, d, n. Za težje izrekljive glasove, ki imajo vsi zelo točne
pozicije govoril, kakor npr. sičniki, šumniki in zliti glasovi, pa mora imeti malček že skoraj
vse od 20 nestalnih ali mlečnih zob, če jih hoče res dobro izreči (Omerza, 1972).

Slika 3: Mesto artikulacije soglasnikov (Ozerović, 1981).
1. glotalni
2. velarni
3. lingo-palatalni
4. lingo-alveolarni
5. lingo-dentalni
6. dento-dentalni
7. labio-dentalni
8. labio-labialni
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Razvoj izreke glasov poteka v stopnjah. Med otroki so tukaj velike razlike (Grobler, 1985).
Najprej otrok obvlada soglasnike (ki v začetku niso tako stabilni kot pri odraslih) in nekatere
samoglasnike. Razvojni proces za glasove p, b, m, n, j ter za t, d, k, g, v je končan še pred
drugim letom. Po drugem letu se začnejo razvijati f, h, l, c, z, s in proti koncu tretjega leta se
začnejo razvijati r, č, ž, š (Grobler, 1985).
Ko otrok uporabi prvo besedo, preide v lingvistično fazo obvladovanja govora (Grobler,
1985). Prve njegove besede pomenijo pravzaprav misli ali stavke, ki jih strokovno nazivamo
monoreme ali enobesedne stavke. Ob koncu prvega leta premorejo otroci na splošno tri do
štiri besede, kar potrjuje večina raziskovalcev otroškega govora. Vendar se v tem času še
vedno ponavlja instinktivno ponavljanje raznih zlogov in besed, sicer nepreciznih, predstavlja
pa zelo dobro vajo za urjenje motorike govoril (Omerza, 1972).
V malčkovem govornem razvoju se izmenjavajo obdobja hitrega razvoja in obdobja zastojev.
Največji zastoji nastopajo takrat, ko je zaposlen s pridobivanjem kakšne nove spretnosti ali
sposobnosti. Pomemben mejnik v govornem razvoju nastane med 15. in 18. mesecem starosti,
ko postane malček bolj stabilen v hoji in ga ta ne zaposluje več tako močno. V tej dobi se
govor kvalitetno spreminja, ker malček predmet tudi vsebinsko zazna, torej se začne obdobje
pravega govora. Za nadaljnji razvoj govora je v tej fazi značilno, da uporaba samostalnikov
hitro upada, hkrati pa se začno pojavljati nove besedne vrst. Še vedno pa nastopajo težave pri
izreki daljših besed, ker je pač združevanje glasov v večje enote precej zamotano delo.
Temelji na ne še povsem razvitem slušnem dojemanju in razlikovanju, kot tudi na še nekoliko
okornem delovanju govoril (Omerza, 1972).
Tretje leto je odločilen mejnik v razvoju govora. Otrok že izgovarja večino glasov, z njimi
tvori besede in govori v razumljivih povedih. Do petega leta je govor razvit in otrok ga
uporablja, ko izraža svoje misli, želje in potrebe (Vizjak Kure, 2010).
Doba do šestega leta starosti je izredno važna za razvoj govornega razumevanja in pravilne
izreke, ker se pri otroku takrat najburneje razvijajo živčne in mišične sposobnosti (Omerza,
1972). Nedvomno je, da se glasovi, ki še niso avtomatizirani do šestega (sedmega) leta,
začnejo utrjevati kot nepravilni in kažejo na težave pri govoru (Grobler, 1985).
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1.4. Bolezni in stanja orofacialnega področja, ki lahko vplivajo na govor in
požiranje

1.4.1. Bolezni in stanja ustne votline
Številne bolezni ustne votline povzročajo težave pri izreki, spremenijo resonanco ali pa
povzročajo težave pri požiranju (disfagijo) (Hočevar Boltežar, 2010).

1.4.1.1. Prekratka podjezična vez
Prekratka podjezična vez (frenulum brevis) je v strokovni literaturi opisana kot možen vzrok
za moteno oblikovanje glasu /r/ ter tudi /s/. Motena je gibljivost jezika, otrok ne more dvigniti
jezika do zgornjih zob, pri izplazenju jezika pa se na jezični konici pojavi zareza (t.i. srček)
(Hočevar Boltežar, 2010).

1.4.1.2. Malokluzije
Pomanjkljivo zobovje, prezgodaj izpadli ali izbiti sprednji sekalci pri otrocih, velika špranja
med sprednjima sekalcema (diastema), nepravilnosti griza (malokluzije): frontalno odprt griz,
incizalni previs, križni griz, lateralno odprti griz so lahko vzrok za moteno oblikovanje
sičnikov in šumnikov (Hočevar Boltežar, 2010).
Malokluzija – pomeni napačen griz zob, se pravi, da zgornji in spodnji zobni lok nista v
anatomsko in funkcionalno idealnem položaju drug proti drugemu.
frontalno odprt griz – pomeni odprtino med zgornjim in spodnjim zobnim lokom
pri sklenjenih zobeh.
Večji del odprtine med sklenjenima zobnima lokoma gre na račun zgornjega zobnega loka, je
lahko posledica prirojene značilnosti, lahko pa tudi ene od sesalnih navad (palec, steklenička,
odejica).
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Slika 4: Odprti griz (Oikonomidis, 2012).
incizalni previs – zgornji zobni lok je pomaknjen naprej glede na spodnjega za več
kot debelino enega zoba. Tudi ta motnja je lahko prirojena, lahko je posledica
sesalne razvade ali dihanja na usta zaradi motenega dihanja na nos (alergijski
rinitis, hiperplastični rinitis, povečana žrelnica), vzrok zanjo pa je lahko tudi kratka
zgornja ustnica, ki otežuje popoln ustnični stik pri zaprtih ustih.
križni griz – pomeni zamik v stran med spodnjo in zgornjo zobno vrsto.
vrzel med zobmi (diastema) – pomeni razmaknjena prva sekalca. Do podobnih
težav pripelje tudi vrzel v zobni vrsti zaradi manjkajočih stalnih zob, prezgodaj
izpadlih in propadlih mlečnih zob, defekta tkiva v čeljustnem grebenu in
manjkajočih zob pri razcepu čeljustnega grebena (Hočevar Boltežar, 2010).
Incizalni previs in križni griz sta posledica napačnega delovanja mišičnih sil v ustni
votlini. Normalno leži jezik prislonjen na nebo tik za zgornjimi zobmi, če imamo zaprta
usta. Mišice jezika izvajajo pritisk na zgornjo čeljust od spodaj in na alveolarni greben od
znotraj, mišice lic in ustnic pa od zunaj na obe čeljusti in omogočajo pravilno rast obeh
čeljusti. Če ima otrok usta odprta zaradi dejanske ovire v nosu ali nosnem žrelu, ki mu
onemogoča dihanje na nos, ali razvade, leži jezik na dnu ustne votline, mišice jezika
pritiskajo na čeljustni greben spodnje čeljusti in jo širijo. Ker usta niso zaprta, jezik ne leži
prislonjen na nebo in ne širi zgornje čeljusti, mišice lic in ustnic pa izvajajo pritiska na
zgornjo čeljust od zunaj. Zato začne zgornja čeljust nenormalno rasti v podolgovato
obliko oziroma se spodnji in zgornji zobni lok ne ujemata več (Hočevar Boltežar, 2010).
Malokluzija (napačen griz) je lahko še dodaten razlog za artikulacijske motnje (Hočevar
Boltežar, 2010).
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1.4.1.3. Velofaringealna insuficienca
Velofaringealna insuficienca je posledica razcepa neba, okvare oživčenja mehkega neba,
brazgotin ali defektov tkiva po operaciji ali obsevanju v področju mehkega neba ali ustnega
žrela, lahko pa je zgolj posledica nesorazmerja med dolžino mehkega neba in globino žrela
(Hočevar Boltežar, 2010). Velofaringealni mehanizem regulira resonanco in govorno izreko
ter sodeluje pri negovornih oralnih aktivnostih kot so požiranje, pihanje, sesanje in žvižganje
(Agrawal KK, Singh BP, Chand P, Patel CB. 2011).
Normalno se mehko nebo pri fonaciji dvigne nazaj in navzgor in doseže zadnjo steno žrela,
tako da popolnoma loči ustno in nosno žrelo. Na zadnji steni žrela se zaradi skrčenja zgornje
žrelne zažemalke pojavi nekako v isti višini izboklina (Passavantova guba), ki pomaga
narediti velofaringealno zaporo (Hočevar Boltežar, 2010).
Če je motena gibljivost mehkega neba, se nebo pri fonaciji ne more dvigniti do zadnje stene,
velofaringealna zapora ni popolna, nastane velofaringealna insuficienca in z njo povezano
odprto nosljanje ter motena izreka zapornikov in pripornikov, v hujših primerih tudi zahajanje
hrane in pijače na nos. Vzroki slabši gibljivosti mehkega neba so lahko poškodbe živcev (IX.
in X. možganskega živca), prirojena mišična ali nevrološka motnja, prirojeni razcep mehkega
neba, manjek tkiva ali brazgotine po kirurškem posegu na mehkem nebu, ustnem žrelu ali
odstranitvi nebnic (tonzilektomiji), lahko pa tudi velofaringealna insuficienca nastane po
odstranitvi žrelnice zaradi relativno prekratkega neba, ki po operaciji ne doseže več zadnje
stene žrela (Hočevar Boltežar, 2010).

1.4.1.4. Razcepi v orofacialnem področju (shize)
Razcep je najpogostejša prirojena anomalija obraza. Delimo jih na naslednje razcepe:
razcepljena je ustnica (cheiloschisis) ali ustnica in čeljustni greben na eni strani ali na
obeh straneh (cheilognathoschisis unilateralis, bilateralis) – CL.
razcepljena je ustnica, čeljustni greben in nebo na eni strani ali na obeh straneh
(cheilognathopalatoschisis unilateralis, bilateralis) – CLP in BCLP. Približno 1/3 otrok
z razcepi ima CLP, v večjem delu so dečki. BCLP so zelo redke.
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razcepljeno je samo nebo (palatoscgisis) – CP. Več kot 50% otrok z razcepi ima CP,
večinoma so deklice.
redke oblike razcepov na drugih predelih obraza (Hočevar Boltežar, 2010).

Slika 5: Unilateralen celostni razcep na levu strani. Deklica ima tudi submukozni razcep
ustnice na desni strani (Markovič, 1981).
Še vedno ni povem raziskano, a izstopajo naslednji vzročni dejavniki: pomanjkljivo
prehranjevanje nosečnice, kemijski teratogeni agensi (npr. nekatera zdravila) zgodnje bolezni
(zlasti virusnega porekla), sevanja v obdobju nosečnosti in predvsem nasledstveni dejavniki.
Danes velja, da so razcepi v največjem številu multifaktorskega porekla. Raziskave so
pokazale, da je ena tretjina do polovice vseh pacientov z razcepom z družinsko zgodovino
anomalije (Ozerović, 1982).
Razcep v področju ustnice, čeljustnega grebena, trdega in mehkega neba onemogoča pravilno
funkcijo struktur, dokler ni kirurško oskrbljen. Poleg tega se morajo nekateri otroci po
kirurški oskrbi šele naučiti pravilne rabe artikulatorjev, ki so se ob operaciji spremenili –
spremeniti se morajo že naučeni artikulacijski motorični vzorci (Hočevar Boltežar, 2010).
Pri razcepu ustnice po dobri kirurški oskrbi zelo redko ostane nepopolna zapora na nivoju
ustnic, kar vpliva na artikulacijo. Pri nepopolnem ustničnem stiku je možno tudi iztekanje
sline iz ust (Hočevar Boltežar, 2010).
Razcep mehkega in trdega neba omogoča komunikacijo ustne in nosne votline,
velofaringealne zapore pa praktično ni. Po operaciji neba in dobri gibljivosti mehkega neba se
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mora velika večina otrok pravilne velofaringealne zapore šele naučiti (Hočevar Boltežar,
2010).
Evstahijeva troblja – odpira jo mišica napenjalka mehkega neba (m. tensor veli palatini), ki je
pri otrocih s shizo včasih slabše kakovosti, zaradi razcepa pa do operacije mehkega neba nima
pravega narastišča v mehkem nebu. Disfunkcija Evstahijeve troblje povzroči ponavljajoče se
akutno ali izlivno vnetje srednjega ušesa. Zaradi akutnih ponavljajočih se vnetij se pri
manjšem odstotku otrok razvije kronično vnetje srednjega ušesa. Ponavljajoča se akutna
vnetja, izliv v bobnični votlini pri izlivnem (sekretornem) vnetju ter kronični otitis so
povezani s prevodno naglušnostjo (Hočevar Boltežar, 2010).
Pri CLP je pogosto ukrivljen nosni pretin, ponavadi je porinjen na stran razcepa. Možno je, da
je pretin esasto ukrivljen, tako da prizadene prehodnost obeh nosnih votlin. Zaradi oteženega
dihanja na nos ima otrok usta odprta. Namesto da bi imel otrok v mirovanju in ponoči usta
zaprta, jezik pa prislonjen na nebo za zgornjimi sekalci, se jezik spusti v nenormalen položaj
na dnu ustne votline. Tako ni ravnovesja med nasprotujočimi si mišičnimi silami mišic lic in
ustnic ter mišicami jezika, kar povzroči nenormalen razvoj čeljusti – predvsem zgornje
čeljusti ter nenormalen griz (Hočevar Boltežar, 2010).
Poleg motene velofaringealne zapore negativno vplivajo na razvoj izreke pri otroku z
razcepom še nepravilna okluzija zob, prisotnost morebitne oronazalne fistule (povezava med
ustno in nosno votlino), nepravilna lega jezika in slaba čutilna zaznava v ustni votlini – za
dotik in prostorska zaznava. Slaba senzorična zaznava zmanjšuje kontrolo motoričnih gibov,
potrebnih pri točni izreki (Hočevar Boltežar, 2010).

1.4.1.5. Bolezni žrela
Bolezni nosnega žrela (nasofarinksa, epifarinksa)
Bolezni

nosnega žrela vplivajo na prehodnost nosu za dihanje ter na prisotnost nosne

resonance v govoru (Hočevar Boltežar, 2010).
Povečana žrelnica predvsem v starosti 2-3 let, ko limfatično tkivo žrelnice relativno hitreje
raste kot otrokova lobanja, lahko povsem zapolni nosno žrelo in onemogoči dihanje na nos.
Tak otrok ima stalno odprta usta, ponoči smrči, dobi tudi značilen obraz s šotorasto
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oblikovanimi odprtimi usti in spuščeno spodnjo čeljustjo – t.i. facies adenoidea. V njegovem
govoru je slišati zaprto nosljanje. Velika žrelnica vpliva na ustje Evstahijevih trobelj v
nosnem žrelu, zato se ob zehanju, požiranju troblji ne moreta odpreti. Podtlak, ki nastane
zaradi tega v bobničnih votlinah, je lahko vzrok stalnemu izlivu v srednjem ušesu ali pa
ponavljajočim akutnim vnetjem srednjega ušesa. Obe obliki vnetja povzročata prevodno
naglušnost. Do večje rasti žrelnice lahko pride tudi zaradi pogostih okužb dihalnega trakta,
lahko tudi do motenj pri hranjenju. V primeru povečane žrelnice pride v poštev odstranitev
žrelnice (adenoidektomija) (Hočevar Boltežar, 2010).
Bolezni ustnega žrela (orofarinksa, mezofarinksa)
Angina pomeni vnetje celotne sluznice žrela, največje spremembe pa so na nebnicah. Sluznica
je pordela, zadebeljena, na pordelih nebnicah (tonzilah, mandljih) so gnojne pike ali obloge.
Povzročitelj je najpogostejše kateri od virusov. Dokaj pogost povzročitelj je posebna oblika
streptokoka (beta hemolitični streptokok), včasih pa tudi drugi mikrobi (Hočevar Boltežar,
2010).
Pri pogostih ponavljajočih se anginah (to je približno 4-6x letno) se otorinolaringolog odloči
za odstranitev nebnic. Posledic tonzilektomije na glas in govor največkrat ni, občasno pa se
lahko pojavi spremenjena barva glasu (Hočevar Boltežar, 2010).

1.4.1.6. Bolezni nosu
Na kakovost glasu in na govor vplivajo predvsem bolezni nosu, ki zaradi nabrekle sluznice ali
kako drugače otežujejo prehodnost nosu. Vpliv je večplasten:
direkten zaradi spremenjene resonance (zaprto nosljanje)
indirekten zaradi oteženega dihanja na nos, posledičnega dihanja na usta in s tem večje
možnosti za bolezni grla, pa tudi zaradi slabega delovanja Evstahijeve troblje, ki
povzroča prevodno naglušnost (Hočevar Boltežar, 2010).
Prirojeni nepravilnosti nosu, ki ovirata prehodnost nosu, sta zapora sapišč (prehoda nosne
votline nazaj v nosno žrelo) ter ukrivljen nosni pretin. Pri zapori sapišč otrok sploh ne more
dihati skozi prizadeto nosnico, pri nepravilnosti pretina pa je dihanje lahko samo ovirano ali
pa povsem onemogočeno (Hočevar Boltežar, 2010).
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Zaradi neprehodnega nosu mora bolnik dihati nepripravljen, suh ali preveč vlažen, neočiščen,
prehladen ali vroč zrak skozi usta, kar nenehno draži žrelno sluznico (Kambič, 1984).
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1.4.1.7. Bolezni ušes
Najbolj grobe razvojne nepravilnosti, ki jih ponavadi spremljajo tudi razvojne motnje drugih
delov ušesa (zunanjega sluhovoda, srednjega in notranjega ušesa), so vzrok za funkcionalne
motnje, naglušnost ali celo gluhost (Kambič, 1984).
Na kakovost glasu in na govor vplivajo vse bolezni, ki povzročajo naglušnost ali gluhost. Sluh
je najpomembnejši kontrolni mehanizem fonacije in govora nasploh. Zato predstavlja vsaka
naglušnost, predvsem pa naglušnost srednje stopnje in hujša slabšo slušno kontrolo glasu. Če
nastane ovira pri prenosu zvoka iz okolice preko sluhovoda do bobniča, z bobniča preko
slušnih koščic do ovalnega okenca na meji z notranjim ušesom, govorimo o prevodni
naglušnosti. Pri okvari notranjega ušesa, slušnega živca ali okvari v slušni poti navzgor do
slušne možganske skorje, govorimo o zaznavni naglušnosti (Hočevar Boltežar, 2010).
V področju zunanjega ušesa povzročajo prevodno naglušnost nerazvit zunanji sluhovod
(hrustančni ali kostni del), vnetje sluhovoda, ušesno maslo (cerumen) ali tujek, poškodbe
sluhovoda ali senčne kosti, benigni ali maligni tumorji. Pri nerazvitem sluhovodu (atreziji)
sploh ni svetline sluhovoda, v vseh ostalih primerih pa nastane prevodna naglušnost šele
takrat, ko otekla vneta koža, tujek, ušesno maslo, tumor, gnoj, kri ali premaknjeni kostni
odlomki povsem zapirajo sluhovod (Hočevar Boltežar, 2010).
Srednje uho je lahko nerazvito, lahko niso razvite slušne koščice ali pa veriga slušnih koščic
od bobniča do ovalnega okenca ni sklenjena. Slabo delovanje, odpiranje ušesne troblje
(Evstahijeve troblje) zaradi – npr. otekline sluznice na njenem ustju v nosnem žrelu in v njej
povzroča, da tlak v bobnični votlini pade, bobnič se vboči v bobnično votlino in postane manj
podajen za nihanje. Če se začne v srednjem ušesu nabirati izcedek, nastane izlivno vnetje
srednjega ušesa (Hočevar Boltežar, 2010).
Notranje uho je lahko prirojeno nerazvito, lahko pride do njegove poškodbe ob zlomu senčne
kosti, ob padcih, hudih udarcih v glavo. Pogosto poleg pretresa možganov ugotovimo tudi
pretres labirinta v notranjem ušesu (Hočevar Boltežar, 2010).
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1.4.1.8. Ohromitev obraznega živca
Če je prizadeta mimika cele polovice obraza s čelom vred, govorimo o periferni (obodni)
ohromitvi facialisa. Če so prizadete le spodnje veje in bolnik lahko guba kožo na čelu in
zapira oko, govorimo o centralni, osrednji ohromitvi živca. Obodne pareze in paralize so
zaradi lege perifernega dela obraznega živca tesno povezane z ušesom in jih zato zdravijo
otologi. Lahko so posledica ušesnih vnetij, poškodb, tumorjev, zelo redko so prirojene.
Izrazite so težave pri žvečenju hrane, zaradi zaostajanja zalogaja med licem in zobmi. Govor
je otežen, lahko je prizadeto tudi izločanje sline in solz, okus je moten (Kambič, 1984).

1.4.1.9. Neustrezen mišični tonus
Mišični tonus je osnovna aktivnost in s tem mirovalna napetost mišic, kar jim daje
sposobnost, da brez napora držijo telo (Greenspan, Wieder, 2003).
Povečan mišični tonus orofacialnega področja vodi v abnormne gibalne vzorce jezika,
čeljusti, lic in/ali ustnic. Nizki mišični tonus orofacialnega področja pa vodi v zmanjšano
moč, kontrolo in funkcijo orofacialnih stuktur (McCurtin, 1997).
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1.5. Otroci z motnjami v duševnem razvoju
Motnja v duševnem razvoju je lahko organska ali funkcionalna. O organski motnji govorimo
takrat, ko z najsodobnejšimi diagnostičnimi postopki pri otroku ugotovimo organski vzrok, ki
je povzročil motnjo v duševnem razvoju, o funkcionalni motnji pa govorimo takrat, ko pri
otroku z najsodobnejšimi diagnostičnimi postopki organske okvare ne moremo odkriti, otrok
pa vseeno funkcionira kot otrok z motnjo v duševnem razvoju (Novljan, 1997).
Mentalna retardacija se navadno diagnosticira, ko je otrokovo kognitivno zaostajanje večje od
dveh standardnih deviacij od pričakovanega povprečja ali ko ima v standardnem IQ testu
otrok manj od 75 točk (Greenspan, Wieder, 2003).
Po Novljanovi (1997) so vzroki za motnje v duševnem razvoju lahko:
prenatalni – faktorji, ki povzročijo motnjo med nosečnostjo (virusne ali bakterijske
infekcije, parazitna obolenja, zastrupitve, kemične substance, rentgenski žarki,…),
natalni – faktorji, ki povzročijo motnjo v času poroda (poškodbe osrednjega živčnega
sistema ob porodu, zlatenica, rh – nekompatibilnost, nedonošenost),
postnatalni – faktorji, ki povzročijo motnjo po porodu (encefalitis, meningitis,
zastrupitve, pomanjkanje hrane, poškodbe glave).
Vzrokov pojava bolezni je več, delimo pa jih na zunanje in notranje. K notranjim prištevamo
škodljive faktorje (npr. motnje na nivoju genov, na nivoju kromosomov, na nivoju endokrinih
žlez), k zunanjim pa težave v nosečnosti oziroma pri porodu, težave v otroštvu ali nesreče, ki
lahko privedejo do motenosti, v nekaterih primerih pa vzroki niso znani (Novljan, 1997).
Njihovi individualni profili vključujejo tako močne kot slabe strani v avditivni in vizualni
prostorski obdelavi, tonusu mišic in motoričnem planiranju (Greenspan, Wieder, 2003).

1.5.1. Motnje pri sesanju, grizenju in žvečenju pri otrocih z motnjami v duševnem
razvoju
Disfagija (dysphagia) pomeni motnjo pri požiranju, ki jo lahko spremljajo občutek ovire,
pritiska, bolečine, pa tudi krvavitve, neprijeten zadah iz ust ali druga bolezenska stanja
(Kambič, 1984).
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Motorični problemi in znižan mišični tonus lahko otežujejo žvečenje in požiranje (Greenspan,
Wieder, 2003).
Obstaja predpostavka, da nepravilen govor nastane kot posledica nepravilne funkcije
orofacialnih mišic, ki so nastale v prvih mesecih življenja zaradi nepravilnega načina
hranjenja (Ozerović, 1982). Sesalni refleks je slabo izurjen, zato manjkajo motorični in
kinestetični vzorci, na katerih se kasneje lahko gradi artikulacija (Wirth, 1997).
Problemi s sesanjem, grizenjem, žvečenjem in požiranjem so rezultat napačnih vzorcev
obnašanja jezika in ustnic (Warner, 1981).
Če otrok iz različnih razlogov ne zmore pojesti primerne količine hrane in ne pridobiva na
teži, se zdravniki pogosto odločijo za nadomestno obliko hranjenja. Otroku vstavijo
nazogastrično, orogastrično sondo ali napravijo perkutano gastrostomo (PEG). Posledično
otrok pri hranjenju ne dobi ustreznih čutno – gibalnih izkušenj, s tem je oviran normalen
razvoj primarnih oralnih funkcij. Če se pojavijo težave pri hranjenju in razvoju primarnih
oralnih funkcij, jih lahko pričakujemo tudi pri govoru (Ogričevič, 2011).
Razlogov za nastanek motenj hranjenja je več in so pogosto rezultat prepleta različnih
neugodnih dejavnikov:
organskih bolezni (vnetja v ustni votlini, žrelu, požiralniku, prebavnimi in črevesnimi
boleznimi, srčna in pljučna obolenja…)
nevrološko – razvojne motnje (abnormen mišični tonus, različni sindromi, prirojene
deformacije, abnormni oralni refleksi…)
pomanjkanje čutno – gibalnih izkušenj dojenčka (hranjenje po sondi, pasivno
hranjenje po cuclju)
negativne izkušnje pri rokovanju z otrokom v prvih mesecih življenja, ko je otrok
zaradi preživetja hospitaliziran in pogosto odvisen od respiratorjev, sond…
(Ogričevič, 2011).
Vzroki motenj hranjenja so lokalni ali nevrološki (Hočevar Boltežar, 2010).
a.) Lokalni vzroki za motnje požiranja:
slabo zobovje, ki onemogoča normalno grizenje in žvečenje.
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vnetje ustne votline in žrela zaradi obsevanja, jemanja določenih zdravil, opekline,
gastroezofagealnega refluksa in laringofagealnega refluksa, okužbe sluznice predvsem
z glivami (soor pri okužbi s kandido), zaradi angine in peritonzilarnega abscesa.
manjše izločanje sline zaradi atrofije žlez slinavk npr. po obsevanju, pri avtoimunskih
boleznih, pri jemanju nekaterih zdravil, ki zmanjšujejo delovanje slinavk. Če ni dovolj
sline, konsistenca grižljaja ni primerna, hrana se lepi na sluznico in težje potuje naprej
po prebavni poti.
zarastline, zoožitve v prebavni poti onemogočajo normalno potovanje hrane iz ust do
želodca.
divertikli žrela, požiralnika. Divertikel pomeni izbočenje stene, tako da nastane žep, v
katerem zastaja hrana in moti požiranje.
tumorji – benigni in maligni kjerkoli v zgornjem aerodigestivnem traktu, lobanjski
bazi, prostoru ob žrelu, medplučju.
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 (Hočevar Boltežar, 2010).
b.) Nevrološki vzroki za motnje požiranja
bolezni možganske skorje in možganskega debla
bolezni možganskih živcev
bolezni motorične ploščice
bolezni mišic: dermatomiozitis, metabolna miopatija v zvezi s sladkorno boleznijo ali
hiperkalcemijo, miotonična distrofija.
Mišice, ki sodelujejo pri požiranju, so oslabele, niso sposobne zadostne kontrakcije ali pa je ta
nepravilna (Hočevar Boltežar, 2010).
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1.5.2. Moten razvoj govora pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju
Govorne motnje so vse motnje, ki ovirajo oblikovanje pojmov in njihovih simbolov, njihovo
uresničenje in razpoznavanje, vendar le tedaj, če so odkloni dovolj veliki. Za motnje jih
označujemo šele, ko je odklon vsebine in zvočnega učinka tolikšen, da zbudi pozornost, moti
medsebojno sporazumevanje ali neugodno vpliva na govornika in poslušalca (Kambič, 1984).
Vsi otroci tudi ne začno v isti starosti govoriti, niti ne napredujejo enako hitro v njem. Na
splošno je razvoj govora odvisen od telesnega in duševnega razvoja, od zdravja in od okolja, v
katerem živi (Omerza, 1972). Predvideva se, da se motnje v razvoju govora pojavljajo pri
približno 3-10% otrok (Hočevar Boltežar, 2010). Problem se pojavi pri otrocih, pri katerih so
prisotne motnje zaradi prizadetosti oziroma okvar določenih sposobnosti. Pri njih razvoj
nasploh, posebej pa razvoj govora in osvajanje jezika, ne poteka spontano in po naravni poti.
Določene sposobnosti se ne razvijejo ali pa so pomanjkljive (Vizjak Kure, 2010).
Za nastanek kakovostnega glasu so nujno potrebna zdrava dihala z dobro kontroliranih
izdihom, zdravo in normalno delujoče grlo ter artikulacijski organi v najširšem pomenu. Za
pravilno delovanje so pomembni tudi kontrolni mehanizmi na periferiji (sluh, povrhnja in
globoka senzibiliteta), ustrezni periferni senzorični in motorični živci ter normalno delujoči
govorni predeli v centralnem živčevju. Kjerkoli v tem zaključenem krogu nastane motnja,
onemogoči njegovo normalno delovanje in se pokaže kot govorna motnja, lahko tudi kot
glasovna motnja (Hočevar Boltežar, 2010).
Otroci z motnjami v duševnem razvoju so heterogena populacija. Interindividualne in
intraindividualne variabilnosti, ki se nanašajo na razvoj govora, govorno motenost in nivoje
govorno-jezikovne razvitosti, so večje kot pri populaciji brez teh motenj (Smole, 2004).
Zaostanek v duševnem razvoju (mentalna retardacija) je vzrok MGR pri približno 50% otrok s
to motnjo. Ponavadi ni zakasnelo samo izražanje govora, pač pa tudi razumevanje govora in
gibov. Hujši kot je zaostanek v otrokovem duševnem razvoju, slabše razvit je govor (Hočevar
Boltežar, 2010).
Dokler otrok ni sposoben, da bi si govorne vtise precizno utrdil v svoji zavesti, jih tudi ne
more dobro izrekati (Omerza, 1972). Pogosto so hkrati z dislalijo še glasovne motnje,
upočasnjen razvoj govora, tudi zatikanje. Med otroki z lažjo motnjo v duševnem razvoju je
veliko tistih, pri katerih ob pozornejšem poslušanju odkrivamo glasovne motnje: gre za
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pretirano tih ali glasen (napet) govor, za nazalnost v izgovoru, za preveč naprej ali nazaj
pomaknjeno mesto izgovora, za nenaraven glas, za hripav ali hreščeč glas in drugo (Smole,
2004).
Pri 30-40% otrok z zaostankom v duševnem razvoju ne moremo ugotoviti, kaj je povzročilo
motnjo. Možni vzroki so genetske motnje, prebolela okužba matere med nosečnostjo (npr.
rdečke), slabo delovanje posteljice, jemanje zdravil med nosečnostjo, poškodba CŽS,
hipoksija (pomanjkanje kisika) pred, ob ali po rojstvu, okvara CŽS zaradi Rh
inkompatibilnosti med materjo in plodom (t.i. kernikterus), pomanjkanje ščitničnega
hormona, zastrupitev, meningitis, encefalitis ali metabolne motnje (Hočevar Boltežar, 2010).

1.5.2.1. Artikulacijske motnje
Dislalija (dyslalia) je napaka v oblikovanju in izgovorjavi posameznih glasov (Kambič, 1984).
Bolnik lahko pri govoru izpušča posamezne glasove – omisija; zamenjuje en glas z drugim –
substitucija; nepravilno dela glasove – distorzija, kot: rotacizem pri napačnem oblikovanju
glasu R, sigmatizem pri napačnem oblikovanju glasu S, lambdacizem pri napačnem
oblikovanju glasu L, itd. (Kambič, 1984).
Če je motena izgovorjava dveh ali več glasov, govorimo o multipli dislaliji; ta je pogosta pri
duševno zaostalih (Kambič, 1984).
Artikulacija glasov, ki so najpogosteje moteni, zahteva natančne gibe jezika in drugih
govornih organov (Globačnik, 1999).
Artikulatorji (ustnici, alveolarni greben, zobje, jezik, trdo in mehko nebo in žrelo) sodelujejo
pri oblikovanju glasov. Artikulatorje senzibilno in motorično oživčujejo možganski živci in
sicer: V., VII., IX., X., XII. možganski živec (Hočevar Boltežar, 2010). Artikulacija je v
logopediji proces proizvajanja glasov, ki nastanejo zaradi modeliranja zračnega toka v
perifernih govornih organih (Vladisavljević, 1981).
Klinična praksa in Rondall in Edwards (1997) nam poročajo, da je tudi pri populaciji otrok z
lažjo motnjo v duševnem razvoju največ težav pri govoru na nivoju artikulacije, tj. spretnosti
govoril pri oblikovanju glasov in glasovnih sosledij. To nam daje informacijo o šibki motoriki
njihovega artikulacijskega sistema, šibki avditivno-motorični kontroli, šibkih sistemih
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koordinacije med centri za avditivni spomin in efektivnimi vzorci glasovnih procedur, šibki
sposobnosti za imitacijo glasovnih sklopov, na nivoju koartikulacije tudi o šibkem časovnem
analizatorju artikulacijskih zaporedij.
Za artikulacijske deficite so odgovorni mehanski ali avditivni deficiti. Navajajo tudi povečano
število avditivnih deficitov pri duševnih motnjah (Smole, 2004).
Pri obravnavi otrok z artikulacijskimi motnjami moramo vedno preveriti stanje njihovega
sluha. Majhen otrok se šele uči govoriti in če ne sliši pravilno nekaterih glasov, se jih ne more
niti naučiti pravilno oblikovati. To velja predvsem za t.i. »nevidne glasove«, ki jih oblikujemo
globoko v ustni votlini in jih zato otrok samo z opazovanjem ne more posnemati. Mora jih
tudi slišati (Hočevar Boltežar, 2010).
Slaba artikulacija je v svoji »organski« obliki seveda povezana z malformacijami
artikulatorjev. Pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju pogosto ugotavljamo tudi povečano
število organskih dislalij v primerjavi z otroki brez te motnje.

Če ni, govorimo o

»funkcionalnih« dislalijah, tj, tistih, kjer ni vidne, anatomsko ugotovljive podlage za
nepravilno izgovorjavo (Smole, 2004). Smole (2004) je naredil raziskavo strukture govorne
motnje lažje duševno manj razvitih otrok. Izbral je 100 učencev od 1. do 4. razreda, ki so
obiskovali logopedsko obravnavo. Malformacije govoril je imela več kot polovica otrok.
Večina otrok je imela pri logopedski obravnavi težave z artikulacijo. Pri dislaličnih motnjah
so hkrati z motoričnimi deficiti bili pomembni tudi deficiti na področju fonološkega
zavedanja. Mišice, ki sodelujejo pri artikulaciji, so lahko prenapete in posledično vplivajo tudi
na moteno delovanje grlnih mišic. Pri pregledu bo logoped opazil znake nenormalne
aktivnosti artikulacijskih mišic: napetosti okrog ust, na bradi, odtise zob na jeziku,
nenormalno gibanje spodnje čeljusti, itd (Hočevar Boltežar, 2010).

Vzroki za artikulacijske motnje so:
centralni (okvara CŽS zaradi poškodbe, vnetja – meningitis, encefalitisa, tumorja,
vaskularnega vzroka in motenj prekrvavitve, demielinizacije)
periferni:
–

prirojene anomalije oziroma posebnosti

–

posledice poškodb

–

posledice kirurških posegov
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funkcionalni – če je anatomska zgradba artikulacijskih organov normalna in tudi
delovanje normalno, otrok pa dela odklone pri izreki (npr. oponaša njemu drago
osebo) (Hočevar Boltežar, 2010).
Periferne vzroke za artikulacijske motnje lahko razčlenimo tudi nekoliko drugače – glede na
konkretno motnjo, ki jo prirojene anomalije, poškodbe, kirurški posegi, okvare živcev, itd.
povzročijo.
Motorična nespretnost artikulacijskih organov:
prirojena – lahko je le posledica počasnejšega dozorevanja CŽS, ki uravnava
motorično aktivnost artikulacijskih organov in kasneje dozori. Pri nekaterih otrocih
nespretnost ostane še v odrasli dobi, čeprav se nekoliko popravi.
anatomske posebnosti – s tem mislimo predvsem prekratko podjezično vez.
Podjezična vez poteka s spodnje ploskve jezika na sredino ustnega dna. Če je
prekratka, onemogoča dvig jezične konice do višine zgornjih zob, pri izplazenju se
jezik obrne navzdol in na konici se oblikuje značilni srček. Zaradi izrazito kratke
podjezične vezi je moteno oblikovanje glasu /r/, pa tudi drugih glasov, ki jih delamo z
dvigom jezične konice do zgornjih zob ali čeljustnega grebena.
okvara oživčenja mišic obraza, mehkega neba, žrela in jezika (V., VII., IX., X., XII.
možganski živec) zaradi vnetja živca, zunanjega pritiska na živec npr. otekline,
tumorja, posledice operacije ali poškodbe.
miopatije, bolezen motorične ploščice – zaradi motenega prenosa impulza z živca na
mišico ali zaradi motenj v delovanju mišice same je funkcija prizadete mišice/mišic
motena in vodi v motorično nespretnost artikulacijskih organov (Hočevar Boltežar,
2010).
Sekretorno (izlivno) vnetje srednjega ušesa ponavadi povzroči lažjo ali srednje stopenjsko
izgubo sluha v nižjih frekvencah in zato precej oteži razumevanje govora.
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Zaznavna naglušnost se pojavi večkrat v višjih kot nižjih govornih frekvencah. Pri
prizadetosti višjih frekvenc nad običajnimi govornimi frekvencami je lahko moteno
oblikovanje glasu /s/, ki je visokofrekventen šum (Hočevar Boltežar, 2010).

1.5.2.2. Motnje resonance
Pri govoru se dvigne mehko nebo nazaj in navzgor ter skupaj z gubo, ki jo dela skrčena
zgornja žrelna zažemalka na zadnji steni žrela, napravi velofaringealno zaporo in loči nos in
nosno žrelo od ustnega dela žrela. V slovenskem jeziku samo pri nosnikih ostaja
velofaringealna zapora odprta, tako da imajo izrazito nosni prizvok, sicer pa je
velofaringealna zapora pri govoru pretežno zaprta.
Nezadostna velofaringealna zapora povzroči distorzijo skoraj vseh glasov, saj s
kompenzatorno konstrikcijo na drugih mestih poskuša otrok nadomestiti nepopolno
velofaringealno zaporo (Hočevar Boltežar, 2010).
Pri hujših perifernih okvarah, kot so preklano mehko nebo ali ohromitev mehkega neba, je
motena tvorba vseh glasov razen M in N. Govorimo o odprtem nosljanju (rhinolalia aperta), v
nasprotju z zaprtim nosljanjem (rhinolalisa clausa), ki nastane zaradi zaprtja v nosu in nosnem
delu žrela kot nasledek adenoidnih vegetacij, polipov v nosu in tumorjev v tem predelu
(Kambič, 1984).
Točneje ugotovimo prehajanje izdišnega zraka skozi nos, če pristavimo pri izreki oralnih
glasov pod nos ogledalce ali ptičje peresce na podlogi (Omerza, 1972).

a.) Hipernazalnost (odprto nosljanje)
je posledica nepopolne VFZ, tako da zrak uhaja v nosno votlino med govorom (Hočevar
Boltežar, 2010).
Vzroki so:
razcep mehkega neba
submukozni razcep
relativno nesorazmerje med globino žrela in dolžino mehkega neba
miastenija
motnje oživčenja neba
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brazgotine na mehkem nebu po obsevanju in operacijah (Hočevar Boltežar, 2010).
Motena izreka in povečana nosna komponenta (odprto nosljanje) sta glavni značilnosti govora
pri otrocih z razcepi. Najbolj so moteni zaporniki, priporniki in zlitniki. Te glasove otroci s
shizo oblikujejo na drugačen način in na drugih artikulacijskih mestih, s tem pa spremenijo
njihove akustične značilnosti (Hočevar Boltežar, 2010).
Zdravljenje je logopedsko (vaje za izboljšanje gibljivosti mehkega neba, za boljšo
velofaringealno zaporo), včasih pa tudi kirurško (palatoplastika, velofaringoplastika, vsadek v
zadnjo steno žrela) (Hočevar Boltežar, 2010).

b.) Hiponazalnost
Hiponazalnost (zaprto nosljanje) nastane zaradi zmanjšanega resonančnega prostora v nosu ali
nosnem žrelu.
Vzroki so vse bolezni, poškodbe, ki utesnjujejo nosni votlini ali nosno žrelo: akutni ali
kronični rinitis, alergijski rinitis, povečana žrelnica, polipi v nosu, tumor v nosu ali nosnem
žrelu, ukrivljen nosni pretin (Hočevar Boltežar, 2010).
Zdravljenje hiponazalnosti je ponavadi medikamentozno ali pa kirurško oziroma obsevalno,
odvisno od vzroka za motnjo resonance (Hočevar Boltežar, 2010).
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1.5.3. Posebnosti orofacialnega področja in motnje v razvoju govora in požiranja pri
Downovem sindromu
Downov sindrom je skupek posebnih značilnosti, ki nastanejo zaradi dodatnega 21.
kromosoma. V 90-95% vseh primerom se pojavi v obliki proste trisomije 21, pri kateri ima
vsaka celica v telesu tri 21. kromosome (Cunningham, 1999).
Otroci z Downovim sindromom imajo mnogokrat različne orofacialne spremembe.
Razumevanje jezika in zmožnost zapomnitve sta boljša na vizualnem kot na slušnem
področju, artikulacija, sintaksa in slovnica pa največkrat predstavljajo značilne težave
(Wilken, 2012).
Na primarno funkcijo govornih organov lahko vplivajo že motorična in funkcionalna
prizadetost jezika, ustnic, sprememba neba, čeljusti in zobovja ter splošna hipotonija.
Funkcije sesanja, požiranja, žvečenja in pitja so ovirane (Wilken, 2012).
Pri dojenčkih in majhnih otrocih z Downovim sindromom se kažejo značilni odkloni že pri
pridobivanju osnov za govorno-motorični razvoj in v zgodnji predgovorni komunikaciji.
Zgodnji otroški vzorci sesanja in požiranja lahko vztrajajo tudi še po prvih šestih mesecih in
otežujejo razvoj bolj razmejenega gibanja. To je še posebej očitno pri težavah ob učenju
žvečenja (Wilken, 2012). Večina teh otrok nima težav, ko preidemo na trdo hrano, potrebujejo
pa več časa, da se naučijo uporabljati jezik za potiskanje hrane v zadnji del ustne votline in za
požiranje. Pri sesanju jezik potiskajo le naprej in nazaj (Cunningham, 1999).
Če se pojavijo težave pri hranjenju in razvoju primarnih oralnih funkcij, jih lahko
pričakujemo tudi pri govoru (Ogričevič, 2011).
Downov sindrom lahko povzroči številne spremembe govornih organov ali ovire njihovega
delovanja (Wilken, 2012). Artikulacijske motnje so prisotne zaradi hipotonije mišic jezika in
pomanjkljive sposobnosti za gibanje. Prisotno jecljanje, vokali so ponavadi čisti, popolni,
prizadeti pa glasovi: r, k, g, d, l, s (Wirth, 1997).
Usta otrok so majhna, ustnice pa precej tanke. Tudi ustna votlina je navadno manjša kakor pri
drugih otrocih, ustno nebo je bolj ploščato, na sredini pa je visoko obokano (gotsko nebo).
Zaradi manj prostorne ustne votline jezik pogosto moli iz ust. Mišice čeljusti in jezika so
ohlapne, zato so usta večkrat odprta (Cunningham, 1999).
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Nenatančne kinestetične zaznave v območju ust otežujejo čutilne zaznave in s tem
ponavljanje in zapomnitev gibov jezika pri produkciji glasov, kar je pogoj za posnemanje
glasov. Nenatančna in šibka zaznavna sposobnost omejuje razvoj gibalnih predstav v območju
ust in ovira povezavo slušnih in tipalnih vtisov (Wilken, 2012).
Zaradi ozkih nosnih votlin in slabo razvitih obnosnih votlin (sinusov) prihaja v njih pogosto
do slabše prehodnosti in vnetja. Zaradi tega diha otrok skozi usta, to pa je tudi vzrok za
značilni videz z odprtimi usti in izplazenim jezikom, ki ga povezujemo z Downovim
sindromom (Cunningham, 1999). Posledice dihanja skozi usta pa so tudi slinjenje, razpoke
ustnih kotov in suha usta (Wilken, 2012). Pri dihanju skozi usta bi lahko omenili, da so
mandlji in žrelnica pri mnogih otrocih z Downovim sindromom precej veliki. To je prav tako
lahko vzrok odprtih ust in visenja jezika in lahko povzroča težave pri dihanju in sluhu
(Cunningham, 1999).
Zobje zrastejo pozno in so pogostokrat majhni, različno oblikovani in nepravilno razporejeni.
To ravno tako prispeva k težavam z žvečenjem. Mlečni zobje se pri otrocih z Downovim
sindromom pojavijo med 12. in 20. mesecem, pri drugih pa med šestim in osmim mesecem
starosti. Poleg tega da izraščanje zob kasni, poteka tudi v drugačnem zaporedju. Razlike se
pojavljajo tudi pri stalnih zobeh. 25-40 odstotkom ljudi z Downovim sindromom manjka po
eden ali celo nekaj zob (Cunningham, 1999). Epidemiološke raziskave so pokazale, da imajo
osebe z Downovim sindromom predispozicijo za nekatere vrste malokluzij. Ortodontske
anomalije so bile odkrite pri 92% oseb z Downovim sindromom. Najbolj pogosta je bila
progenija, in sicer pri 43,8% oseb (Meštrovič S, Mikšić M, Štefanač-Papić J, Stipetič J. 2002).
Te pogoste napačne postavitve čeljusti so videti kot posledica orofacialne hipotonije. Ne
povzročajo samo drugačnega sesanja, požiranja in žvečenja, ampak občutno vplivajo tudi na
temelje govorne motorike (Wilken, 2012).
Poseben problem mnogih otrok z Downovim sindromom je močno škrtanje z zobmi, ki ga
pogosto občutimo kot izrazito moteče. Poleg tega nastaja škoda na zobeh in posebno kočniki
so potem videti, kot bi bili brušeni (Wilken, 2012).
Ker je lobanja majhna, so tudi votline in kanali srednjega ušesa majhni. To pomeni, da zapora
sluhovodov z ušesnim maslom in izlivni otitis zaradi slabega delovanja Evstahijeve troblje
povzročajo prevodno naglušnost. Številne raziskave kažejo, da se pri nekaterih otrocih z
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Downovim sindromom razvije visoko frekvenčna senzorinevralna naglušnost (Cunningham,
1999).
Z motoričnim delovanjem otrok pridobi temeljni predpogoj za govorni razvoj. Da pa lahko
govori, da ima na voljo besede, mora pridobiti tudi osnove na kognitivnem področju.
Vsekakor moramo poudariti, da sposobnosti, ki napovedujejo učenje materinščine in učenje
govora, slonijo bolj na kognitivnih in socialno-emocionalnih dejavnikih kot na motoričnofunkcionalnih. Kognitivni dosežki so na ravni vseh stopenj. Raztezajo se od lažje oblike na
področju učenja, do zmerne in težke oblike motenj v duševnem razvoju. Razvojni zaostanek
otrok z Downovim sindromom kaže, da vzrokov ne moremo le povezati s primarno
motorično-funkcionalno oviro, ampak pretežno s težavami kognitivne predelave in
spominskega skladiščenja (Wilken, 2012).
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1.5.4. Posebnosti orofacialnega področja in motnje v razvoju govora in požiranja pri
Prader-Willijevem sindromu
Prader-Willijev sindrom je kompleksna motnja, ki vpliva na multiple sisteme z mnogimi
odražanji v povezavi s hipotalamično insuficienco. Največja opažanja vključujejo infantilno
hipotonijo, razvojne zaostanke, mentalne zaostanke, vedenjske motnje, tipični obrazni videz,
prekomerno težo, hipogonadizem, nizko rast. Prader-Willijev sindrom je povzročen zaradi
odloma delca 15. kromosom in je rezultat pomanjkanja normalno aktivnih očetovskih genov
te regije (Cassidy, 1997).
Neonatalna centralna hipotonija je skoraj vedno povezana s šibkejšim sesanjem in nujnostjo
nazogastrične ali druge posebne tehnike hranjenja (Cassidy, 1997).
V raziskavi govora in jezika pri osebah s Prader-Willijevim sindromom (Lewis BA, Freebairn
L, Heeger S, Cassidy SB. 2002) so zajeli 55 oseb. Ugotovili so, da se najpogosteje pojavlja
govorno-glasovna motnja z neprecizno artikulacijo (85%) in oralno motorične motnje (91%).
Hipernazalnost je bila opažena pri 62% oseb, hiponazalnost pa pri 14%. Zaradi hipotonije
omenjajo šibko velofaringealno funkcijo.
Poleg hipotonije sta prisotni tudi hipotermija ali hipertermija brez očitnega vzroka,
hipogenitalizem (95%), šibko sesanje (93%), majhne dlani in stopala in manjše anomalije
obraza kot so nizko čelo, mandljaste oči in škiljenje (Fridman C, Kok F, Koiffmann CP.
2000).
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1.6. Logopedska obravnava otrok z motnjami v duševnem razvoju
Cilj logopedske obravnave je po navadi zmanjšati značilne orofacialne težave, izboljšati
izreko in pospeševati razvoj sintakse in gramatike (Wilken, 2012). V začetku je težišče tega
dela predvsem na starših in je logopedova vloga le več ali manj posvetovalna, vendar vodilna
(Omerza, 1972). Preden začnemo s terapijo, je treba ugotoviti stanje. Upoštevati moramo tako
individualne kot za sindrom specifične posebnosti (Wilken, 2012).
Tako vidimo, da so govorno-jezikovne motnje velikokrat le eden od simptomov v sklopu
sindromov, ki zajemajo več področij psihofizične razsežnosti osebe. Prav ti otroci potrebujejo
celovito, razvojno naravnano, intenzivno in vsakodnevno obravnavo, ki bo pokrivala kar
največ kritičnih področij (Vizjak Kure, 2010). Logoped mora namreč prilagoditi svoje
postopke govornemu statusu otroka, njegovi težavi in njegovemu duševnemu razvoju, ne
glede na to, v katero skupino je bil uvrščen pri kliničnem usmerjanju (Smole, 2004).
Delo logopeda vključuje tudi obravnavanje in preprečevanje motenj primarnih oralnih funkcij.
Obravnavanje vedenjskih motenj pri hranjenju ne sodi v delo logopeda, kamor pa gotovo sodi
preprečevanje abnormnega čutno-gibalnega razvoja v ustnem predelu (kar lahko povzroči
vedenjske motnje pri hranjenju). Razlog, zakaj naj bi se logopedi aktivno vključevali v
zgodnjo obravnavo motenj hranjenja že od rojstva naprej je, da za hranjenje in govor
uporabljamo iste organe in mišice. (Ogričevič, 2011).
Smole (2004) kot pomemben dejavnik navaja faktor motorike, saj velja, da sta povezana
motorika rok in orofacialna motorika, kot so v raziskavi pokazali že Steinberg, Nagata in
Aline (2001). Kot navaja Smole (2004) bi morali logopedi to povezavo v logopedskih
obravnavah tudi izkoristiti (kot npr. pri fonomimični metodi).
Pri tem moramo upoštevati, da se najpomembnejše predgovorne (predverbalne) in govorne
(verbalne) sposobnosti in primarne funkcije »govornih organov« razvijajo v vsakdanjih
okoliščinah, ki so otroku prijetne in smiselne. Da bi izzvali otrokov odziv, ni nujna množica
dražljajev, temveč moramo v skupnih dejavnostih ustvarjati primerne pobude, ki otroka
spodbujajo k lastni dejavnosti (Wilken, 2012).
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1.6.1. Orofacialna obravnava
Z orofacialnimi vajami naj bi zmanjšali hipotonijo jezika in obraznih mišic, s čimer naj bi
dosegli ugoden zgodnji razvoj ustne votline. Ob tem je pomembno, da otrok čim bolj
normalno je. Z obravnavo pospešujemo razvoj motorike govoril in podpiramo normalno
tvorjenje glasov. Z dodatnimi, starosti primernimi »ustnimi igrami« stimuliranje še obogatimo
(Wilken, 2012).
Orofacialna obravnava ima poleg neposrednega vplivanja na težave, ki so pogojene s
hipotonijo, tudi preventivni pomen. Če vemo, da ustnice in jezik ob rojstvu še ne kažejo
izrazitih sprememb, razumemo poznejše, za sindrom vpadljive značilnosti kot sekundarno
oviro (Wilken, 2012).
Pri dojenčku so vaje za spodbujanje gibanja jezika in čeljusti predvsem navajanje otroka na
starosti primeren način prehranjevanja. Dopolnimo jih z orofacialno masažo in vibriranjem.
Na motoriko jezika in razvoj ustne votline lahko vplivamo tako, da spodbujamo dojenčka pri
sesanju in žvečenju. Da bi otroci z Downovim sindromom lahko pridobili te temeljne gibalne
izkušnje, potrebujejo ustrezne ustne vaje in podporo pri jedi (Wilken, 2012).
Še pomembnejše pa je dojenje zaradi krepitve ustnih in obraznih mišic. Dojenje spodbuja
gibanje jezika, krepi lične mišice in utrjuje spodnjo čeljust. Dojenje zahteva dosti več truda
kot pitje iz stekleničke. Težave z zapiranjem ust so pri dojenju celo manjše kot pri hranjenju
po steklenički. Otroku lahko dodatno pomagamo z rahlim pritiskanjem v ritmu sesanja ali pa z
lahnim gladenjem pod brado, kar spodbuja dviganje jezika pri sesanju. Z božanjem po licih in
z lahnim pritiskom na ustna kota lahko vzpostavimo pravi položaj ust. Včasih pomaga tudi to,
da najprej zmočimo kazalec z mlekom in z lahkim gibom potegnemo sem in tja med
ustnicami in tako vzbudimo sesalni refleks in šele nato otroku ponudimo prsi. Paziti moramo
tudi na to, da dojenček pri sesanju ne potiska jezika preko spodnje ustnice ali ob strani.
Pogosto dosežemo ugoden učinek že tako, da prst rahlo podržimo pod spodnjo ustnico
(Wilken, 2012).
Prav tako ne čakamo predolgo na hranjenje s kašo ali z drugimi starosti primernimi tršimi
živili. Pravočasno uvajanje hrane lajša navajanje in učenje. Najugodnejši čas za učenje
žvečenja je pred prvim letom starosti. Včasih mu v stranski del ust potisnemo košček piškota,
da bi ga tako zmečkal na nebu, da ne bi premikal jezika ven in noter. S takimi izkušnjami
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lahko otroci nato počasi razvijajo ustrezne motorične sposobnosti, ki so tudi pogoj za razvoj
motorike govoril (Wilken, 2012).
Važno je tudi, da otroka s primernim položajem in držo spodbujamo h koordiniranju ust in
roke, tako da vtika v usta ropotuljo, obroč ali druge stvari ter jih sesa ali grize in tako
pridobiva pomembne izkušnje (Wilken, 2012).
Med sedmim in devetim mesecem starosti lahko začnemo z otrokom vaditi žvečenje. Pogoj za
žvečenje je gibanje spodnje čeljusti; vaje za izboljšanje žvečenja pa vplivajo tudi na gibanje
čeljusti. Z grizenjem igrač, ki si jih otrok vtika v usta, pridobiva te spretnosti zunaj hranjenja
(Wilken, 2012).
Pri nekoliko starejšem malčku pa daje ugodne izkušnje za tvorjenje glasov tudi vibriranje.
Otroka položimo na mehko podlago (jogi, kavč). Pazimo na dihanje otroka in v fazi izdiha z
rahlim vibriranjem pritisnemo roko na otrokov prsni koš in tako okrepimo izdih. Istočasno
otroku z vibrirajočimi glasovi zrcalimo njegovo proizvajanje glasov in ga nagovarjamo k
posnemanju. Cilj teh vaj je, da z vibriranjem spodbujamo otroka k tvorjenju glasov in ga
motiviramo, da z veseljem čeblja ter poskuša glasove posnemati (Wilken, 2012).
Ritmična stimulacija ustnega dna, ob sesanju, aktivira tudi jezik in tako se lahko izgovori glas,
podoben »k-ju«. Za izvabljanje glasov so primerne različne igre (jahanje na kolenih, gugalni
stolček, gugalni konjiček, poskakovanje), pri katerih z različnim gibanjem sprožamo glasove.
Spodbujanje tvorjenja glasov sicer ne vpliva neposredno na govor, vendar pa pogoste izkušnje
hkratnih kinestetičnih in slušnih vtisov otroku v čedalje večji meri oblikujejo »predstave«, ki
mu omogočajo, da lastno čebljanje ponavlja. Skladiščenje prvih slušnih predstav glasov lajša
poznejše posnemanje glasov in besed (Wilken, 2012).
Z različnimi vajami lahko spodbujamo gibanje jezika v stran, kar je potrebno za žvečenje
hrane. Z otrokom se igramo »telovadbo jezika« in poskušamo hitro iztegovanje jezika iz ust in
spet nazaj v usta. Jezik premikamo navzgor, navzdol, vstran, poskušamo »čistiti zobe« z
jezikom in napihovati lica izmenično levo in desno. Z gumbom, ki ga pritrdimo na pralni trak,
lahko neodvisno od hranjenja vadimo gibanje sem in tja v ustih za spodbujanje žvečenja,
močno pljuvanje – kot pljuvanje češnjevih koščic – v kozarec ali držanje gumba v ustih z
ustnicami kljub vlečenju traku, s čimer krepimo orofacialne mišice.
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Šobljenje in raztegovanja ustnic, brenkanje in vibriranje zgornje ustnice spodbujajo gibljivost.
Pri teh vajah naj bi otroku vse ustne položaje razločno prikazali, tako da jih otrok dobro
občuti in jih čedalje zavestneje zaznava. Raztezanje in šobljenje ustnic lahko vadimo s
posnemanjem pred ogledalom.
Primeri vaj:
Ustnice šobimo in naredimo rilček kot pri pujsu;
Ustnice razpotegnemo in mijavkamo kot mačka;
Ustnice oblizujemo (namažemo jih z medom ali s čim drugim);
Ustnice božamo s čopičem, peresom ali prstom;
Igramo se pošiljanje poljubčkov;
Z ustnicami posnemamo različne gibe (obojestransko porivamo ustnice drugo čez
drugo, raztegujemo, šobimo);
Z ustnicami posnemamo različne šume (»kočijažev R«, cmokajoče tleskanje z
ustnicami) (Wilken, 2012).
Za otroke, starejše od dveh let, je mogoče izvajati različne vaje pihanja, sopihanja,
izdihovanja, nakazanega žvižganja. Vaje otroku ponazorimo med igranjem.
Primeri vaj, ki jih navaja Vizjak Kure (2010):
zrak izpihujemo skozi usta in premikamo vato ali tanek papir, ki visita na nitki;
s pihanjem premikamo vato ali tanek papir po mizi;
pihamo skozi tulec;
ugašamo svečko;
napihujemo balon;
pihamo milne mehurčke;
skozi slamico pihamo v vodo;
pihamo v vato, žogico za namizni tenis v ritmičnem zaporedju;
vdihnemo skozi nos, zadržimo zrak (4 sekunde), izpihnemo skozi usta na H;
vsrkavamo skozi cevko (slamico) vato, tanek papir ipd.
Različice teh vaj prilagajamo otrokovi starosti (Wilken, 2012).
Te so zelo važne za dobro izreko, ker pogosto odločilno vplivajo na kakovost soglasnikov.
Predvsem pa je važno, če jih znamo preurediti vse te vaje v obliki igric, ker jih potem otrok
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rad in pogosto izvršuje, v nasprotnem primeru pa samo v navzočnosti in pod vodstvom
logopeda, staršev ali vzgojiteljice (Omerza, 1972).

Zelo koristne za lepo izreko so tudi igrice za pravilno in dobro delovanje mehkega neba, ki
razmejuje ustno od nosne votline. Že prej omenjene izpihovalne igrice dobro vplivajo na
delovanje mehkega neba, še boljše pa so vaje vsrkovanja skozi cevko (Omerza, 1972).
Posebno pomemben je dvig konice jezika in normalen položaj jezika v mirovanju. Uspešno si
pomagamo z leseno lopatico, s katero se dotaknemo neba (Wilken, 2012).
V vaje za spodbujanje gibljivosti jezika in čeljusti vedno znova vključujemo različne igrice, ki
jih povezujemo s slikami in zgodbami (Wilken, 2012).
Primeri vaj, ki jih podaja Vizjak Kure (2010):
pokažemo jezik in ga skrijemo;
iztegnjen jezik premikamo levo-desno;
jezik v ustih premikamo levo-desno;
jezik dvignemo do nosa in ga spustimo na brado;
jezik premikamo v zaprtih ustih;
oblizujemo se;
z jezikom krožimo po zobeh;
z jezikom pritiskamo na zobe;
z jezikom se dotikamo dlesni zgornjih zob in nato dlesni spodnjih;
konico jezika potisnemo med ustnice in ga zatresemo z zrakom, ki ga izdahnemo;
konico jezika potisnemo na spodnje zobe;
konico jezika dvignemo na nebo.

Ob igri lahko tvorimo posamezne glasove; npr. pri dihanju v ogledalo oblikujemo glas h, pri
pihanju p ali f. Za posamezne živali lahko uporabljamo značilne onomatopoetske besede ali
prikaze za to, kar živali počno, npr. pes dela hov-hov in komar zzzz. Hkrati artikulacijo
podpiramo z dejavnostjo. Tako lahko otroku pokažemo avto, brnimo z ustnicami in istočasno
pobožamo otroka nad ustnico, da ta laže vibrira (Wilken, 2012).
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1.6.2. Korekcija izreke
Vendar pa samo vaje za povečano gibljivost, s katerimi naj bi izboljšali razumljivost in
izreko, ne zadoščajo. Po tem, ko smo v celoti zajeli in ovrednotili govorni preizkus in ga
analizirali, zabeležimo, katere glasove otrok spontano pravilno izgovarja, katere glasovne
zveze mu delajo težave in katere glasove izpušča oz. jih izgovarja pomanjkljivo (Wilken,
2012).
Otroka moramo naučiti pravilne artikulacije z vizualnim, avditivnim, taktilnim in
kinestetičnim čutom (Kambič, 1984). Za uspešnost takšne pomoči je pomembno, da te
različne ukrepe vključimo v vsakdanjo rutino nege ali »igre« in jih prilagajamo trenutnim
otrokovim sposobnostim (Wilken, 2012). Vse te govorne igrice, čeprav so silno preproste,
imajo neprecenljivo vrednost za hitrejši razvoj otrokove izreke, ker mu istočasno in
mimogrede razvijemo boljše delovanje govoril in izgovor najtežjih glasov, s katerimi imajo
sicer vsi otroci večje ali manjše težave (Omerza, 1972). Te igre dopolnimo še z vajami
slušnega zaznavanja in glasovnega razločevanja (Wilken, 2012).
Zdravljenje artikulacijskih motenj mora biti etiološko. Timski pristop je potreben v
diagnostiki in terapiji. V timu sodelujejo logoped, foniater, pediater, nevrolog, ortodont,
psiholog in drugi ustrezni strokovnjaki glede na vzrok, ki je motnje artikulacije povzročil.
Glavno vlogo v zdravljenju ima predvsem logoped, sicer pa je možno tudi kirurško,
ortodontsko ali medikamentozno zdravljenje (Hočevar Boltežar, 2010).

1.6.3. Razvoj jezika in razumevanja
Kot v obravnavi tako tudi v konkretni igralni situaciji lahko s primernim strukturiranjem
poskušamo spodbujati sintakso in gramatiko. Spodbujanje jezikovnega razumevanja začnemo
v vsakodnevnih situacijah, vezanih na kontekst. Nadaljnja gradnja jezikovnega razumevanja
se nanaša tudi na razumevanje vprašanj in odgovorov, na razumevanje razlag in spreminjanje
vedenja v primernejše (Wilken, 2012).
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2. CILJI
Naš cilj je bil ugotoviti anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja v
srednje veliki skupini otrok z motnjami v duševnem razvoju v starosti med 6 in 15 let. Gre za
otroke, ki so opredeljeni po kategorijah kot otroci z lažjo, zmerno, težjo ali težko motnjo v
duševnem razvoju, zato nas je zanimalo, ali stopnja motnje duševnega razvoja vpliva na
posebnosti orofacialnega področja, na pogostost težav s sesanjem, žvečenjem, požiranjem in
na motorične sposobnosti artikulacijskega aparata.
Posebej smo preverili tudi pogostost in vpliv posameznih anatomskih in funkcionalnih
posebnosti orofacialnega področja pri otrocih z Downovim sindromom in pri posameznih
kategorijah motenj v duševnem razvoju.
Hkrati pa smo ugotavljali pogostost težav v artikulaciji, raziskali povezave med razvojem
sesanja, žvečenja in požiranja in razvojem artikulacije ter povezave med motorično
sposobnostjo artikulacijskega aparata in artikulacijo.
Nenazadnje pa nas je zanimalo tudi to, v kolikšni meri otroci z motnjami v duševnem razvoju
obiskujejo logopedske obravnave.

2.1. Delovne hipoteze
Hipoteza 1: V populaciji v raziskavo vključenih otrok z motnjami v duševnem razvoju se pri
več kot polovici pojavljajo anatomske in funkcionalne posebnosti v orofacialnem področju.
Hipoteza 2: Kot najbolj pogoste anatomske in funkcionalne posebnosti v orofacialnem
področju pri populaciji otrok z motnjami v duševnem razvoju se pojavljajo: odprti griz,
incizalni previs, prekratka podjezična vez, visoko obokano nebo, moteno delovanje
velofaringealne zapore, slabša prehodnost nosu in odprtost ust.
Hipoteza 3: Več kot 80% otrok z motnjami v duševnem razvoju, katerih starši navajajo
težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem v otroštvu, ima težave na področju artikulacije.
Hipoteza 4: Težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem se pogosteje pojavljajo pri otrocih z
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma kot pri otrocih
z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma.
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Hipoteza 5: Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja se pri otrocih z
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma pojavljajo
pogosteje kot pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma.
Hipoteza 6: Otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju brez Downovega
sindroma imajo slabše motorične sposobnosti artikulacijskega aparata kot otroci z lažjo
motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma.
Hipoteza 7: Motnje artikulacije se pogosteje pojavljajo pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem
razvoju brez Downovega sindroma, ki imajo slabše motorične sposobnosti artikulacijskega
aparata, kot pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma, ki
imajo dobre motorične sposobnosti artikulacijskega aparata.
Hipoteza 8: Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja se pri otrocih z
Downovim sindromom pojavljajo pogosteje kot pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju
brez Downovega sindroma, hkrati pa imajo otroci z Downovim sindromom pogosteje težave v
artikulaciji.
Hipoteza 9: Motnje nosne resonance so pri otrocih z Downovim sindromom pogostejše kot
pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma.
Hipoteza 10: Otroci z Downovim sindromom pretežno dihajo na usta zaradi slabše
prehodnosti nosu, zato imajo usta odprta in zaprto nosljajo.
Hipoteza 11: Več kot 60% v raziskavo vključenih otrok obiskuje oziroma je obiskovalo
logopeda.
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3. RAZISKOVALNA METODA

3.1. VZOREC
V raziskavo je bil vključen vzorec otrok s posebnostmi v duševnem razvoju med starostjo 6 in
15 let. Vzorec je obsegal 54 otrok iz treh različnih institucij; iz Osnovne šole Roje v
Domžalah, iz Osnovne šole dr. Slavka Gruma v Zagorju ob Savi, iz Zavoda za usposabljanje
Janeza Levca – in sicer iz Osnovne šole s prilagojenim programom Levstikov trg v Ljubljani.
Otroci so bili opredeljeni kot otroci z lažjo, zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem
razvoju. Od le-teh otrok je bilo 10 otrok z Downovim sindromom.

Spol: 28 vključenih otrok je bilo moškega spola, 26 otrok pa ženskega spola. Graf 1.

moški

26
28

ženski

Graf 1: Struktura vzorca po spolu.
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Starost: Otroci so bili stari med 6 in 15 let. Aritmetična sredina dopolnjene starosti je 11,19 let
mediana je 12 let, modus pa 14 let. Graf 2.
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Graf 2: Struktura vzorca po starosti v dopolnjenih letih.

3.2. INŠTRUMENTARIJ
Vprašalnik
Za namen zbiranja podatkov smo sestavili vprašalnik v zvezi z otrokovim govornim razvojem
in posebnostmi. Le-ta je bil namenjen staršem otrok s posebnostmi v duševnem razvoju
(Priloga 1).
Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. V prvem delu smo pridobili splošne podatke o otroku
(ime in priimek, spol, datum rojstva). V drugem delu preko zaprtih in polzaprtih vprašanj smo
pridobili podatke o pojavljanju govornih motenj v družini, o posebnostih v času nosečnosti,
poroda, o morebitnih težavah otroka pri sesanju, žvečenju, požiranju, zatekanju hrane na nos,
o morebitnih poškodbah glave. Nato smo dobili podatke tudi v zvezi z ročnostjo otroka in
oceno staršev o otrokovih spretnostih, podatke o prebolevanju vnetij ušes, alergijah, astmi,
prehladih. Starši so podali tudi subjektivno oceno stanja sluha svojega otroka, subjektivno
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oceno razumljivosti otrokovega govora in razumevanja zahtevanega. Izpolnili so tudi
vprašanja o tem, kdaj je otrok shodil, kdaj se je pojavila prva smiselna beseda in dvobesedni
stavek ter odgovorili na vprašanje, če njihov otrok obiskuje logopeda oziroma ga je obiskoval
in zakaj.

Logopedski pregled
Pri logopedskem pregledu smo ocenili otrokovo artikulacijo in pri tem uporabili tripozicijski
artikulacijski test (Globačnik, 1999). Hkrati smo izvedli tudi logopedski pregled orofacialnega
področja po vnaprej pripravljenem protokolu (Priloga 2). Ocenili smo sluh, ustnični stik,
dolžino zgornje ustnice, zaprtost ust, motorične sposobnosti ustnic, napetosti na bradi,
obokanost neba, spodnje in zgornje sekalce oz. prisotnost diasteme, incizalnega previsa in
odprtega griza, dolžine podjezične vezi, motoriko jezika, diadohokinezo artikulacijskih
organov, gibljivost mehkega neba, velofaringealno zaporo, nosni pretin, prehodnost nosu,
nosno resonanco, tonzili, položaj grla med fonacijo in napenjanje mišic na vratu med
govorom.

3.3. NAČIN IZVEDBE
Vprašalnik o otrokovem govornem razvoju so v večini prejeli starši otrok iz OŠ Roje, katerih
otroci so stari med 6 in 15 let in imajo posebnosti v duševnem razvoju. Vprašalniku je bil
priložen tudi dopis, kjer se je staršem obrazložilo namen raziskave in jih prosilo za
sodelovanje. Ker je večina otrok že vključenih v šolsko logopedsko obravnavo, so bila
soglasja za izvajanje logopedske diagnostike že pridobljena ob pričetku oziroma med šolskim
letom. Pri tistih otrocih, ki pa v šolsko logopedsko obravnavo niso vključeni, pa so starši
dobili in naknadno izpolnili tudi soglasje za izvajanje logopedske diagnostike ter bili
seznanjeni z varstvom osebnih podatkov.
Nekaj otrok smo pridobili tudi iz drugih šol, kamor smo na vodstvo naslovili dopis s prošnjo
za sodelovanje in obrazložitvijo namena. Sodelovali smo z Osnovno šolo dr. Slavka Gruma,
kjer smo pridobili podporo s strani ravnateljice, po izobrazbi logopedinje, ter strokovnih
delavcev. V raziskavo smo vključili tudi Zavod za usposabljanje Janeza Levca – Delovno
enoto OŠPP Levstikov trg, kjer so vodstvo šole, strokovni delavci in nekateri starši privolili v
sodelovanje.
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Vsem otrokom smo ocenili orofacialno področje po pripravljenem protokolu (Priloga 2). Ker
pa pri vseh govor ni bil razvit, smo lahko pri večini, pri 48 otrocih, pri katerih je govor bil
razvit in prisoten, ocenili artikulacijo na podlagi tripozicijskega artikulacijskega testa
(Globačnik, 1999).
Na podlagi informacij, pridobljenih s strani šolske svetovalne službe, smo dodali podatke z
zvezi z diagnozo oziroma kategorijo motnje v duševnem razvoju, s katero je otrok opredeljen.

3.4. SPREMENLJIVKE
Eksperimentalne spremenljivke, ki so bile vključene v vprašalnik za starše:
spol, prisotnost govorne motnje v družini, posebnosti v nosečnosti, posebnosti ob porodu,
poporodna zlatenica, čas dojenja, težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem, zatekanje hrane
na nos, pričetek hoje, prisotnost hujše poškodbe glave, otrokova ročnost, otrokova motorična
spretnosti, vnetja ušes, alergije, astma, pogostost prehladov, dihanje na nos, stanje sluha,
pojav prve smiselne besede, pojav dvobesednega stavka, razumljivost otrokovega govora za
okolico, otrokovo razumevanje govora, otrokova težava po mnenju staršev in obiskovanje
logopeda.
Eksperimentalne spremenljivke, ki so vključene v pregled orofacialnega področja:
sluh, ustnični stik, motorične sposobnosti ustnic, zaprtost ust, napetosti mišic na bradi, visoko
obokano nebo, spodnji sekalci, prisotnost diasteme, prisotnost inicizalnega previsa, prisotnost
odprtega griza, motorika jezika, diadohokineza, odtisi zob na jeziku, podjezična vez,
gibljivost mehkega neba, velofaringealna zapora, nosni pretin, prehodnost nosu, nosna
resonanca, tonzili, položaj grla med fonacijo, napenjanje mišic vratu med govorom, prisotnost
vsaj ene anatomske in funkcionalne posebnosti v orofacialnem področju.
Eksperimentalne spremenljivke, ki so vključene v pregled artikulacije:
težave s sičniki, šumniki, z glasom r, težave z l in j, težave s priporniki, težave z zaporniki,
prisotnost motenj artikulacije.

Dodali smo tudi za raziskavo pomembno in ključno naslednjo eksperimentalno
spremenljivko: logopedska diagnoza.
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3.5. VREDNOTENJE SPREMENLJIVK
Splošni podatki o otroku obsegajo spol in starost, ki omogoča izračun odstotka za posamezen
spol, podatek o starosti pa izračune srednjih vrednosti o starosti v času izpolnjevanja
vprašalnikov.
Za vsakega od otrok je bil izpolnjen en vprašalnik in izveden en pregled orofacialnega
področja. V vprašalniku smo opisno navedli posamezne atribute in jih vnesli v tabelo. Pri 48
otrocih, pri katerih je prisotno govorno izražanje oziroma je bil razvit govor, smo ocenili
artikulacijo. Tem otrokom smo torej dodali še atribute logopedskega pregleda artikulacije. Na
podlagi informacij, pridobljenih o otroku s strani svetovalne službe, smo vnesli tudi podatke z
zvezi z diagnozo oziroma kategorijo motnje v duševnem razvoju, s katero je otrok opredeljen,
torej ali gre za motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma, ter katero stopnjo
motnje, ali za Downov sindrom. V primeru motenj v duševnem razvoju smo označili, ali gre
za otroke z lažjo, zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju.
V raziskavo smo vključili 25 otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju smo združili v eno skupino 19 otrok, saj smo na ta način dobili
številčno podoben obseg skupine kot je skupina z lažjo motnjo v duševnem razvoju. V tem
primeru je imelo težje in težke motnje je imelo le 5 otrok brez Downovega sindroma, saj na so
le-ti na osnovnih šolah v manjšini.
Vrstice tabele predstavljajo posameznega otroka iz populacije, medtem ko stolpci
predstavljajo posamezne atribute vprašalnika za starše ali pregleda. Zaradi relativno majhnega
števila v raziskavo vključenih otrok smo združevali posamezne odgovore v skupne kategorije
in pridobili binarne vrednosti (0 = ni prisotna težava, 1 = prisotna je težava). Downov sindrom
smo označili kot DS, motnje v duševnem razvoju pa MDR brez DS (tudi v nadaljevanju).

3.6. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV
Pri statistični obdelavi so uporabljeni naslednji postopki:
opisna statistika:
Za prikaz podatkov smo uporabili grafe in preglednice, pogostost posameznih atributov med
otroki smo izračunali s pomočjo frekvenc (f) in strukturnih odstotkov (f %). Izračunali smo
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tudi mere srednje vrednosti, in sicer aritmetično sredino (M), modus (Mo) in mediano (Me),
ter standardno deviacijo pri numeričnih vrednostih.
sklepna statistika:
Na osnovi obdelanih podatkov opisne statistike smo testirali hipoteze. Pri tem smo uporabili
Hi kvadrat preizkus. V primeru, da za Hi kvadrat preizkus niso bili izpolnjeni vsi pogoji, pa
smo uporabili Fisherjev eksaktni test. Mejo za statistično pomembnost je predstavljal p<0,05.
Podatki so obdelani s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel in IBM SPSS, verzija 20.
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
4.1. Prikaz posameznih anamnestičnih podatkov iz
vprašalnika za starše med otroki z Downovim
sindromom in med otroki z motnjami v duševnem
razvoju brez Downovega sindroma
Otroci z motnjo
v duševnem
razvoju brez DS
Anamnestični podatki
(MDR),
N=41
(f)
spol (število deklic)
7
19
prisotnost govorne motnje v družini
2
10
posebnosti v nosečnosti
3
17
posebnosti ob porodu
2
13
poporodna zlatenica
3
15
težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem
7
12
zatekanje hrane na nos
1
0
prisotnost hujše poškodbe glave
0
2
otrokova ročnost (število desničarjev)
8
29
slabša motorična spretnost
10
16
pogosta vnetja ušes
3
6
prisotnost alergije
1
7
prisotnost astme
0
0
pogostost prehladov
5
14
težave z dihanjem na nos
4
7
slabše stanje sluha
3
6
slabša razumljivost otrokovega govora za okolico
5
18
slabše otrokovo razumevanje govora
4
33
Tabela 1: Prikaz anamnestičnih podatkov iz vprašalnika med otroki z DS in med otroki
z MDR brez DS (f).
Otroci z
Downovim
sindromom (DS),
N=10
(f)
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Otroci z motnjo
v duševnem
razvoju brez DS
Anamnestični podatki
(MDR),
N=41
(f%)
spol (delež deklic)
70,00
46,34
prisotnost govorne motnje v družini
20,00
24,39
posebnosti v nosečnosti
30,00
41,46
posebnosti ob porodu
20,00
31,71
poporodna zlatenica
30,00
36,59
težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem
70,00
29,27
zatekanje hrane na nos
10,00
0,00
prisotnost hujše poškodbe glave
0,00
4,88
otrokova ročnost (delež desničarjev)
80,00
70,73
slabša motorična spretnost
100,00
39,02
pogosta vnetja ušes
30,00
14,63
prisotnost alergije
10,00
17,07
prisotnost astme
0,00
0,00
pogostost prehladov
50,00
34,15
težave z dihanjem na nos
40,00
17,07
slabše stanje sluha
30,00
14,63
slabša razumljivost otrokovega govora za okolico
50,00
43,90
slabše otrokovo razumevanje govora
40,00
80,49
Tabela 2: Prikaz anamnestičnih podatkov iz vprašalnika med otroki z DS in med otroki
z MDR brez DS (f%).
Otroci z
Downovim
sindromom (DS),
N=10
(f%)

Podatke smo pridobili preko vprašalnikov o otrokovem govornem razvoju, ki so jih izpolnili
starši (Priloga 1).
Zajeli smo 10 otrok z Downovim sindromom (v nadaljevanju DS) in 41 otrok z motnjami v
duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) brez DS, saj od 3 otrok nismo pridobili izpolnjenih
vprašalnikov.
Iz zgornjih tabel lahko opazimo, da starši otrok z DS v vseh primerih navajajo slabšo
motorično spretnost svojih otrok, med otroki z MDR brez DS pa je le-ta navedena v manj kot
40%. Zelo pogosto navajajo tudi težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem, v 70%.
Starši otrok z MDR brez DS pa najpogosteje navajajo, da ima njihov otrok slabše
razumevanje govora, in to v več kot 80% primerov.
Za boljši prikaz je primerjava anamnestičnih podatkov med obema skupinama otrok prikazana
na grafu 3.
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Graf 3: Prikaz posameznih anamnestičnih podatkov iz vprašalnika za starše med otroki
z motnjami v duševnem razvoju brez Downovega sindroma in med otroki z Downovim
sindromom.
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4.2. Prikaz posameznih anamnestičnih podatkov iz
vprašalnika za starše med otroki z lažjo motnjo v
duševnem razvoju in med otroki z zmerno, težjo, težko
motnjo v duševnem razvoju (vključeni samo otroci brez
Downovega sindroma, N=41)
Otroci z zmerno,
težjo, težko
motnjo v
Anamnestični podatki
duševnem
razvoju brez DS,
N=19
(f)
spol (število deklic)
10
9
prisotnost govorne motnje v družini
8
2
posebnosti v nosečnosti
13
4
posebnosti ob porodu
11
2
poporodna zlatenica
9
6
težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem
5
7
zatekanje hrane na nos
0
0
prisotnost hujše poškodbe glave
1
1
otrokova ročnost (število desničarjev)
16
13
slabša motorična spretnost
11
5
pogosta vnetja ušes
2
4
prisotnost alergije
5
2
prisotnost astme
0
0
pogostost prehladov
7
7
težave z dihanjem na nos
5
2
slabše stanje sluha
5
1
slabša razumljivost otrokovega govora za okolico
4
14
slabše otrokovo razumevanje govora
20
13
Tabela 3: Prikaz posameznih anamnestičnih podatkov med otroki z lažjo motnjo v
duševnem razvoju in med otroki z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju
(vključeni samo otroci brez Downovega sindroma) (f).
Otroci z lažjo
motnjo v
duševnem razvoju
brez DS,
N=22
(f)
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Otroci z
zmerno, težjo,
težko motnjo v
duševnem
Anamnestični podatki
razvoju brez
DS,
N=19
(f%)
spol (delež deklic)
45,45
47,37
prisotnost govorne motnje v družini
36,36
10,53
posebnosti v nosečnosti
59,09
21,05
posebnosti ob porodu
50,00
10,53
poporodna zlatenica
40,91
31,58
težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem
22,73
36,84
zatekanje hrane na nos
0,00
0,00
prisotnost hujše poškodbe glave
4,55
5,26
otrokova ročnost (delež desničarjev)
72,73
68,42
slabša motorična spretnost
50,00
26,32
pogosta vnetja ušes
9,09
21,05
prisotnost alergije
22,73
10,53
prisotnost astme
0,00
0,00
pogostost prehladov
31,82
36,84
težave z dihanjem na nos
22,73
10,53
slabše stanje sluha
22,73
5,26
slabša razumljivost otrokovega govora za okolico
18,18
73,68
slabše otrokovo razumevanje govora
90,91
68,42
Tabela 4: Prikaz posameznih anamnestičnih podatkov med otroki z lažjo motnjo in med
otroki z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju (vključeni samo otroci brez
Downovega sindroma) (f%).
Otroci z lažjo
motnjo v
duševnem
razvoju brez
DS,
N=22
(f%)

Podatke smo pridobili preko vprašalnikov o otrokovem govornem razvoju, ki so jih izpolnili
starši (Priloga 1).
Zajeli smo 22 otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez DS, saj od 3 nismo pridobili
izpolnjenih vprašalnikov, in 19 otrok z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju brez
DS.
Iz zgornjih tabel lahko opazimo, da starši otrok z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem
razvoju brez DS v več kot 90% navajajo, navajajo, da ima njihov otrok slabše razumevanje
govora, obenem najbolj pogosto navajajo, da je otrokov govor slabše razumljiv za okolico, v
več kot 70%.
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Za boljši prikaz je primerjava med obema skupinama otrok prikazana tudi na grafu 4.
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Graf 4: Prikaz posameznih anamnestičnih podatkov med otroki z lažjo motnjo v
duševnem razvoju in med otroki z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju
(vključeni samo otroci brez Downovega sindroma).
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4.3. Prikaz
posameznih
atributov
anatomskih
in
funkcionalnih posebnosti med otroki z motnjami v
duševnem razvoju brez Downovega sindroma in med
otroki z Downovim sindromom
Anatomska ali
funkcionalna posebnost
Št. otrok (f)
orofacialnega področja
f (%)
pri MDR brez DS,
(N=44)
Odprti griz
2
4,55
Incizalni previs
12
27,27
Diastema
2
4,55
Odsotnost spodnjih
0
0,00
sekalcev
Ukrivljenost nosnega
2
4,55
pretina
Slabša prehodnost nosu
12
27,27
Odprtost ust
13
29,55
Nezmožnost ustničnega
3
6,82
stika
Prekratka podjezična vez
10
22,73
Visoko obokano nebo
4
9,09
Slabše gibljivo mehko nebo
15
34,09
Moteno delovanje
12
27,27
velofaringealne zapore
Tabela 5: Analiza posameznih atributov anatomskih in funkcionalnih posebnosti
orofacialnega področja pri MDR.
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Anatomska ali
funkcionalna posebnost
Št. otrok (f)
orofacialnega področja
f (%)
pri DS,
(N=10)
Odprti griz
2
20,00
Incizalni previs
2
20,00
Diastema
0
0,00
Odsotnost spodnjih
0
0,00
sekalcev
Ukrivljenost nosnega
2
20,00
pretina
Slabša prehodnost nosu
4
40,00
Odprtost ust
5
50,00
Nezmožnost ustničnega
1
10,00
stika
Prekratka podjezična vez
2
20,00
Visoko obokano nebo
10
100,00
Slabše gibljivo mehko nebo
6
60,00
Moteno delovanje
3
30,00
velofaringealne zapore
Tabela 6: Analiza posameznih atributov anatomskih in funkcionalnih posebnosti
orofacialnega področja pri otrocih z Downovim sindromom.
Podatke smo pridobili pri logopedskem pregledu orofacialnega področja (Priloga 2).

Zajeli smo 10 otrok z DS in 44 otrok z MDR brez DS.

Pri otrocih z DS se pojavlja visoko obokano nebo kar v vseh primerih (100%).
Pri otrocih z MDR brez DS se najpogosteje pojavlja slabše gibljivo mehko nebo, in sicer v
34,09% primerih.

Za boljši prikaz je primerjava med obema skupinama otrok prikazana tudi na grafu 5.
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Graf 5: Prikaz posameznih atributov anatomskih in funkcionalnih posebnosti med
otroki z motnjami v duševnem razvoju brez Downovega sindroma in med otroki z
Downovim sindromom.
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4.4. Prikaz
posameznih
atributov
anatomskih
in
funkcionalnih posebnosti v orofacialnem področju med
otroki z lažjo motnjo v duševnem razvoju in med otroki
z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju
(vključeni samo otroci brez Downovega sindroma)
Anatomska ali funkcionalna
posebnost orofacialnega
področja

Lažja motnja v duševnem
razvoju brez DS,
N=25
(f)

Lažja motnja v
duševnem razvoju brez
DS,
N=25
(f %)
8,00
20,00
8,00
0,00
0,00
16,00
24,00
4,00
24,00
12,00
32,00

Odprti griz
2
Incizalni previs
5
Diastema
2
Odsotnost spodnjih sekalcev
0
Ukrivljenost nosnega pretina
0
Slabša prehodnost nosu
4
Odprtost ust
6
Nezmožnost ustničnega stika
1
Prekratka podjezična vez
5
Visoko obokano nebo
3
Slabše gibljivo mehko nebo
8
Moteno delovanje
6
24,00
velofaringealne zapore
Tabela 7: Analiza posameznih atributov anatomske in funkcionalnih posebnosti
orofacialnega področja pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez DS.
Anatomska ali funkcionalna
posebnost orofacialnega
področja

Zmerna, težja, težka motnja
Zmerna, težja, težka
v duševnem razvoju brez
motnja v duševnem razvoju
DS,
brez DS,
N=19
N=19
(f)
(f %)
0
0,00
7
26,84
0
0,00
0
0,00
2
10,53
8
42,11
7
26,84
2
10,53
5
26,32
1
5,26
7
36,84

Odprti griz
Incizalni previs
Diastema
Odsotnost spodnjih sekalcev
Ukrivljenost nosnega pretina
Slabša prehodnost nosu
Odprtost ust
Nezmožnost ustničnega stika
Prekratka podjezična vez
Visoko obokano nebo
Slabše gibljivo mehko nebo
Moteno delovanje
6
31,58
velofaringealne zapore
Tabela 8: Analiza posameznih atributov anatomske ali funkcionalne posebnosti
orofacialnega področja pri zmerni, težji, težki motnji v duševnem razvoju brez DS.
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Podatke smo pridobili pri logopedskem pregledu orofacialnega področja (Priloga 2).
Zajeli smo 25 otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez DS in 19 otrok z zmerno, težjo,
težko motnjo v duševnem razvoju brez DS.
V preglednicah frekvenčnih razporeditev in strukturnih odstotkov lahko razberemo, da ima v
našem vzorcu vsaj eno anatomsko posebnost v orofacialnem področju 52% otrok z lažjo
motnjo in 78,95% otrok z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju. Če pogledamo
preglednico, lahko razberemo, da je pri lažji motnji najpogosteje zastopano slabše gibljivo
mehko nebo (v 32%), pri zmerni, težji in težki motnji pa slabša prehodnost nosu (v 42,11%).
Za boljši prikaz je primerjava med obema skupinama otrok prikazana tudi na grafu 6.
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Graf 6: Prikaz posameznih atributov anatomskih in funkcionalnih posebnosti v
orofacialnem področju med otroki z lažjo motnjo v duševnem razvoju in med otroki z
zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju (vključeni samo otroci brez Downovega
sindroma).
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4.5. Prikaz posameznih atributov artikulacijskih težav med
otroki z motnjami v duševnem razvoju brez Downovega
sindroma in med otroki z Downovim sindromom
Artikulacijska težava
posameznih glasov pri
Št. otrok (f)
f (%)
otrocih z MDR brez DS,
(N=38)
Sičniki
16
42,11
Šumniki
14
36,84
Zlitniki
17
44,74
L, j
7
18,42
R
18
47,37
Priporniki
20
52,63
Zaporniki
7
18,42
Tabela 9: Prikaz posameznih atributov artikulacijskih težav med otroki z motnjami v
duševnem razvoju brez DS.
Artikulacijska težava
posameznih glasov pri
Št. otrok (f)
f (%)
otrocih z DS,
(N=10)
Sičniki
6
60,00
Šumniki
2
20,00
Zlitniki
7
70,00
L, j
0
0,00
R
7
70,00
Priporniki
6
60,00
Zaporniki
2
20,00
Tabela 10: Prikaz posameznih atributov artikulacijskih težav med otroki z DS.
Pregledali smo 10 otrok z DS in 38 otrok z MDR brez DS.
Najpogostejša artikulacijska težava otrok z MDR brez DS so bile motnje v artikulaciji
pripornikov, sledila mu je artikulacijska težava glasu r in zlitnikov, pri otrocih z DS pa je bila
najpogosteje motena artikulacija glasu r in zlitnikov, sledijo pa priporniki.
Za boljši prikaz je primerjava atributov artikulacijskih težav med obema skupinama otrok
prikazana tudi na grafu 7.

60

Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega
področja pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju

Anja Bolarič

Zaporniki
Priporniki
R
atribut

L, j

DS
MDR

Zlitniki
Šumniki
Sičniki
0

20

40

60

80

100

odstotek

Graf 7: Prikaz posameznih atributov artikulacijskih težav med otroki z motnjami v
duševnem razvoju brez Downovega sindroma in med otroki z Downovim sindromom.
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4.6. Prikaz posameznih atributov artikulacijskih težav med
otroki z lažjo motnjo v duševnem razvoju in med otroki
z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju
(vključeni samo otroci brez Downovega sindroma)
Artikulacijska težava posameznih
glasov pri otrocih z lažjo motnjo v
Št. otrok (f)
f (%)
duševnem razvoju brez DS,
(N=25)
Sičniki
9
36,00
Šumniki
8
32,00
Zlitniki
8
32,00
L, j
2
8,00
R
8
32,00
Priporniki
11
44,00
Zaporniki
2
8,00
Tabela 11: Prikaz posameznih atributov artikulacijskih težav med otroki z lažjo motnjo
v duševnem razvoju brez DS.

Artikulacijska težava posameznih
glasov pri otrocih z zmerno, težjo,
težko motnjo v duševnem razvoju
Št. otrok (f)
f (%)
brez DS,
(N=13)
Sičniki
7
58,85
Šumniki
6
46,15
Zlitniki
9
69,23
L, j
5
38,46
R
10
76,93
Priporniki
9
69,23
Zaporniki
5
38,46
Tabela 12: Prikaz posameznih atributov artikulacijskih težav med otroki z zmerno,
težjo, težko motnjo v duševnem razvoju brez DS.

Med zmerno, težjo, težko motnjo smo pregledali 13 otrok od 19, pri lažji smo zajeli vseh 25
otrok.
Pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez DS najpogosteje zasledimo motene
pripornike, sledijo mu sičniki, šumniki, zlitniki in r.
Pri otrocih z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju brez DS pa je največkrat
motena artikulacija glasu r, sledijo mu zlitniki, priporniki in r.
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Za boljši prikaz je primerjava atributov artikulacijskih težav med obema skupinama otrok
prikazana tudi na grafu 8.
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Graf 8: Prikaz posameznih atributov artikulacijskih težav med otroki z lažjo motnjo v
duševnem razvoju brez Downovega sindroma in med otroki z zmerno, težjo, težko
motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma.
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4.7. Prikaz posameznih atributov motene nosne resonance
med otroki z motnjami v duševnem razvoju brez
Downovega sindroma in med otroki z Downovim
sindromom
Spremenjena nosna resonanca pri
Št. otrok (f)
Downovem sindromu (DS), (N=10)
hipernazalnost
0
hiponazalnost
6
Tabela 13: Analiza spremenjene nosne resonance pri DS.

f (%)
0,00
60,00

Spremenjena nosna resonanca pri
motnjah v duševnem razvoju
Št. otrok (f)
f (%)
(MDR) brez DS, (N=38)
hipernazalnost
7
18,42
hiponazalnost
5
13,16
Tabela 14: Analiza spremenjene nosne resonance pri MDR brez DS.
Pri pregledu nosne resonance smo zajeli 10 otrok z DS in 38 otrok z motnjo v duševnem
razvoju (v nadaljevanju MDR) brez DS. Pri DS se je v vseh primerih motene resonance
pojavljala hipernazalnost (60%), pri otrocih z MDR brez DS pa poleg hiponazalnosti
(13,16%) tudi hipernazalnost (18,42%).
Za boljši prikaz je primerjava prikazana tudi na grafu 9.
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Graf 9: Prikaz posameznih atributov nosne resonance med otroki z motnjami v
duševnem razvoju brez Downovega sindroma in med otroki z Downovim sindromom
(hipernazalnost=odprta nosna resonanca, hiponazalnost=zaprta nosna resonanca).
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4.8. Prikaz posameznih atributov nosne resonance med
otroki z lažjo motnjo v duševnem razvoju in med otroki
z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju
(vključeni samo otroci brez Downovega sindroma)
Spremenjena nosna resonanca med otroki z
lažjo motnjo v duševnem razvoju brez DS,
Št. otrok (f)
f (%)
(N=25)
hipernazalnost
4
16,00
hiponazalnost
3
12,00
Tabela 15: Analiza spremenjene nosne resonance med otroki z lažjo motnjo v duševnem
razvoju brez DS.

Spremenjena nosna resonanca med otroki z
zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem
Št. otrok (f)
f (%)
razvoju brez DS,
(N=13)
hipernazalnost
3
23,08
hiponazalnost
2
15,38
Tabela 16: Analiza spremenjene nosne resonance med otroki z zmerno, težjo, težko
motnjo v duševnem razvoju brez DS.
Med zmerno, težjo, težko motnjo smo v sklopu nosne resonance pregledali 13 otrok od 19, pri
lažji smo zajeli 25 otrok.
Med zmerno, težjo, težko motnjo brez DS se je v 15,83% primerih pojavljala hiponazalnost,
pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju brez DS v 12%. Hipernazalnost je bila med otroki z
zmerno, težjo, težko motnjo brez DS v 23,08%, med otroki z lažjo pa v 16%.
Za boljši prikaz je primerjava prikazana tudi na grafu 10.
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Graf 10: Prikaz posameznih atributov nosne resonance med otroki z lažjo motnjo v
duševnem razvoju brez Downovega sindroma in med otroki z zmerno, težjo, težko
motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma (odprta=hipernazalnost,
zaprta=hiponazalnost).
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4.9. Prikaz obiskovanja logopedskih obravnav med otroki z
motnjami v duševnem razvoju brez Downovega
sindroma in med otroki z Downovim sindromom
motnje v
duševnem
Downov sindrom
Downov
razvoju
Obiskovanje
(DS),
sindrom (DS),
(MDR) brez
logopeda
N=10
N=10
DS,
(f)
(f%)
N=44
(f%)
Obiskuje
36
81,82
8
80,00
Ne obiskuje
8
18,12
2
20,00
Tabela 17: Analiza obiskovanja logopeda med otroki z DS in MDR brez DS.
motnje v
duševnem
razvoju (MDR)
brez DS,
N=44
(f)

Podatek o obiskovanju logopedskih obravnav smo pridobili preko vprašalnika o otrokovem
govornem razvoju, ki so jih izpolnili starši (Priloga 1). V treh primerih, kjer starši niso
izpolnili tega vprašanja, smo se o predhodnih in trenutnih logopedskih obravnavah pozanimali
pri šolski svetovalni službi in tako pridobili podatke.
Za boljši prikaz je primerjava med obema skupinama otrok prikazana tudi na grafu 11.
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Graf 11: Prikaz obiskovanja logopedskih obravnav med otroki z motnjami v duševnem
razvoju brez Downovega sindroma in med otroki z Downovim sindromom.
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4.10. Prikaz obiskovanja logopedskih obravnav med otroki
z lažjo motnjo v duševnem razvoju in med otroki z
zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju
(vključeni samo otroci brez Downovega sindroma)
zmerna,
težja težka
lažja motnja v
lažja motnja v
motnja v
duševnem
duševnem
Obiskovanje
duševnem
razvoju brez DS, razvoju brez DS,
logopeda
razvoju brez
N=25
N=25
DS,
(f)
(f%)
N=19
(f%)
Obiskuje
22
88,00
14
73,68
Ne obiskuje
3
12,00
5
26,32
Tabela 18: Analiza obiskovanja logopeda med lažjo in zmerno, težko, težko motnjo v
duševnem razvoju.
zmerna, težja
težka motnja v
duševnem
razvoju brez
DS,
N=19
(f)

Podatek o obiskovanju logopedskih obravnav smo pridobili preko vprašalnika o otrokovem
govornem razvoju, ki so jih izpolnili starši (Priloga 1). Od treh otrok z lažjo motnjo v
duševnem razvoju brez DS pa smo tovrsten podatek prejeli s strani šolske svetovalne službe.
Zajeli smo 25 otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez DS in 19 otrok z zmerno, težjo,
težko motnjo v duševnem razvoju brez DS. Vzorec otrok smo razdelili po skupinah otrok, ki
obiskujejo logopeda, in sicer smo ugotovili, da logopeda obiskuje oz. je obiskovalo 88%
otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez DS in 73,68% otrok z zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju brez DS. Med posameznimi skupinami otrok v obiskovanju
logopedskih obravnav ni večjih razlik v deležu. Največji delež obiskovanja logopeda je pri
otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju, to je 88%.
Za boljši prikaz je primerjava med obema skupinama otrok prikazana tudi na grafu 12.
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Graf 12: Prikaz obiskovanja logopedskih obravnav med otroki z lažjo motnjo v
duševnem razvoju brez Downovega sindroma (N=22) in med otroki z zmerno, težjo,
težko motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma (N=19).
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4.11. Analiza in preverjanje hipotez
Hipoteza 1: V populaciji v raziskavo vključenih otrok z motnjami v duševnem razvoju
se pri več kot polovici pojavljajo anatomske in funkcionalne posebnosti v orofacialnem
področju.
Anatomska ali
Št. otrok
Št. otrok
funkcionalna posebnost
(f)
(f %)
orofacialnega področja
Skupaj
36
66,67
Tabela 19: Analiza H1; pojav anatomskih in funkcionalnih posebnosti orofacialnega
področja pri vseh otrocih, ki so vključeni v vzorec, (N=54).
Zaradi zanimanja o pogostosti anatomskih in funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja
med otroki z motnjami v duševnem razvoju, ki so bili vključeni v raziskavo, smo postavili
hipotezo 1.
V naš vzorec smo vključili 54 otrok. V vzorcu je imelo vsaj eno od anatomskih ali
funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja 36 otrok, kar pomeni 66,67% otrok
vključenih v raziskavo.
Na podlagi naših podatkov

lahko razberemo, da se v našem vzorcu anatomske in

funkcionalne posebnosti v orofacialnem področju pojavljajo pri več kot 60% otrok,
natančneje pri 66,67% otrok z motnjami v duševnem razvoju.

Hipotezo 1 lahko sprejmemo.
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Hipoteza 2: Kot najbolj pogoste anatomske in funkcionalne posebnosti v orofacialnem
področju pri populaciji otrok z motnjami v duševnem razvoju se pojavljajo: odprti griz,
incizalni previs, prekratka podjezična vez, visoko obokano nebo, moteno delovanje
velofaringealne zapore, slabša prehodnost nosu in odprtost ust.
Anatomska ali
Št. otrok
Št. otrok
funkcionalna posebnost
(f)
(f %)
orofacialnega področja
Odprti griz
4
7,41
Incizalni previs
14
25,93
Diastema
2
3,70
Odsotnost spodnjih
0
0,00
sekalcev
Ukrivljenost nosnega
4
7,41
pretina
Slabša prehodnost nosu
16
29,63
Odprtost ust
18
33,33
Nezmožnost ustničnega
4
7,41
stika
Prekratka podjezična vez
12
22,22
Visoko obokano nebo
14
25,93
Slabše gibljivo mehko nebo
21
38,89
Moteno delovanje
15
27,78
velofaringealne zapore
Tabela 20: Analiza H2; posamezne anatomske ali funkcionalne posebnosti orofacialnega
področja pri vseh otrocih, ki so vključeni v vzorec (N=54).
Hipotezo 2 smo oblikovali glede na prebrano literaturo, kjer smo zasledili številne možne
anatomske ali funkcionalne posebnosti v orofacialnem področju otrok z motnjami v duševnem
razvoju. Zanimalo nas je, katere in v kolikšni meri se pojavljajo med otroki, vključenimi v naš
vzorec.
Na podlagi našega vzorca otrok z motnjami v duševnem razvoju in DS, kjer smo pregledali 54
otrok, so se pojavile naslednje anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja:
odprti griz, incizalni previs, diastema, ukrivljenost nosnega pretina, slabša prehodnost nosu,
odprtost ust, nezmožnost ustničnega stika, prekratka podjezična vez, visoko obokano nebo,
slabše gibljivo mehko nebo in moteno delovanje velofaringealne zapore. Odsotnosti spodnjih
sekalcev nismo zasledili.
Iz frekvenčnih razporeditev in strukturnih odstotkov lahko razberemo, da so se najpogosteje
pojavile naslednje anatomske in funkcionalne posebnosti: slabša gibljivost mehkega neba,
odprtost ust, slabša prehodnost nosu, moteno delovanje velofaringealne zapore, visoko
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obokano nebo, incizalni previs in prekratka podjezična vez.
V hipotezi smo navedli, da je med najpogostejšimi posebnostmi tudi odprti griz, ki pa se
pojavi le v 4 primerih, kar predstavlja 7,41% otrok.
Med najpogostejšimi posebnostmi se med otroki pojavlja slabša gibljivost mehkega neba, ki
ga v hipotezi nismo navedli. Le-to posebnost ima 21 otrok, kar pomeni 38,89% otrok,
vključenih v raziskavo.
Hipoteza 2 se delno sprejme, saj v njej nismo predvideli slabše gibljivosti mehkega neba.
Prikaz odstotka posameznih anatomskih in funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja
pri vseh otrocih, ki so vključeni v vzorec, je ponazorjen v grafu 13.
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Graf 13: Analiza H2; prikaz pogostnosti posameznih anatomskih ali funkcionalnih
posebnosti orofacialnega področja pri otrocih, ki so vključeni v vzorec (N=54).
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Hipoteza 3: Več kot 80% otrok motnjami v duševnem razvoju, katerih starši navajajo
težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem v otroštvu, ima težave na področju
artikulacije.
DA
NE
(Prisotnost (Odsotnost
Hip
težav v
težav v
Skupaj
kvadrat vrednost
artikulaciji) artikulaciji)
(f)
(f)
DA, občasno
15
2
17
4,771
0,029
NE
16
12
28
Skupaj
31
14
45
Tabela 21: Analiza H3; težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem ob prisotnosti oz.
odsotnosti težav v artikulaciji (f), (N=45).
Težave s
sesanjem,
žvečenjem,
požiranjem

Težave s sesanjem, žvečenjem,
požiranjem

DA (Prisotnost težav v
artikulaciji) (f%)

DA, občasno
88,24
Tabela 22: Analiza H3; težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem ob prisotnosti težav v
artikulaciji (f%).
Hipotezo 3 smo postavili na podlagi študija literature in predpostavke, ki pravi, da nepravilen
govor nastane kot posledica nepravilne funkcije orofacialnih mišic, ki so nastale v prvih
mesecih življenja zaradi nepravilnega načina hranjenja (Ozerović, 1982).
Pri vzorcu otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki so vključeni v raziskavo, so starši v 17
primerih navajali težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem. Informacijo smo pridobili
preko vprašalnika za starše (Priloga 1). V tem primeru upoštevamo vzorec 45 otrok, saj pri 6
otrocih nismo preverjali artikulacije, pri 3 pa od staršev nismo dobili odgovora na vprašanje v
zvezi s težavami na področju sesanja, žvečenja, požiranja. Pri 15 otrocih od 17 otrok, katerih
navajajo težave na področju sesanja, žvečenja, požiranja, ugotovimo prisotnost težav v
artikulaciji s pomočjo tripozicijskega artikulacijskega testa (Globačnik, 1999), kar pomeni, da
ima v našem vzorcu 88,24% otrok z motnjami v duševnem razvoju, katerih starši so navedli
otrokove težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem v otroštvu, težave na področju
artikulacije.
S pomočjo testa hi kvadrat smo želeli ugotoviti, ali se artikulacijske težave pojavljajo
pogosteje pri otrocih, ki so imeli težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem. Ugotovili smo
statistično pomembno potrditev naše predpostavke.
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Hipotezo 3 potrdimo in dodamo ugotovitev, da so se v našem vzorcu artikulacijske motnje
statistično pomembno pogosteje pojavljale pri otrocih, ki so imeli težave s sesanjem,
grizenjem in požiranjem.
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Hipoteza 4: Težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem se pogosteje pojavljajo pri
otrocih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma
kot pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma.
Otroci z
zmerno,
Težave s
težjo, težko
Fisherjev
sesanjem,
motnjo v
Skupaj
eksaktni
žvečenjem,
duševnem
test - p
požiranjem
razvoju
brez DS
(f)
Prisotne
5
7
12
Odsotne
17
12
32
0,419
Skupaj
25
19
44
Tabela 23: Analiza H4; težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem pri otrocih z lažjo in
zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju brez DS, (N=44).
Otroci z
lažjo
motnjo v
duševnem
razvoju
brez DS
(f)

Hipotezo 4 smo postavili, ker nas je zanimalo, ali obstaja razlika med pogostostjo težav s
sesanjem, žvečenjem, požiranjem glede na stopnjo duševne motnje.
Otrok z DS v tej hipotezi nismo upoštevali zaradi posebnosti, vezanih na ta sindrom, ki jih
zasledimo v literaturi: motorična in funkcionalna prizadetost jezika, ustnic, sprememba neba,
čeljusti in zobovja ter splošna hipotonija (Wilken, 2012).
Pri vzorcu otrok z motnjami v duševnem razvoju brez DS, ki so vključeni v raziskavo, starši v
12 primerih navajajo težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem. V tem primeru upoštevamo
vzorec 44 otrok, saj pri 3 otrocih od staršev nismo dobili odgovora na vprašanje v zvezi s
težavami na področju sesanja, žvečenja, požiranja.
Za izračun hi kvadrata niso izpolnjeni vsi pogoji, zato smo računali s pomočjo Fisherjevega
eksaktnega testa. Nismo ugotovili statistično značilne razlike glede opazovanih parametrov.
Hipotezo 4 se ovrže.
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Hipoteza 5: Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja se pri otrocih
z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma
pojavljajo pogosteje kot pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez Downovega
sindroma.
Anatomske
Otroci z
Otroci z
zmerno,
funkcionalne lažjo motnjo težjo, težko
v duševnem
motnjo v
posebnosti
razvoju brez
duševnem
DS
razvoju
brez
orofacialnega
(f)
DS
področja
(f)
ali

Prisotne

Skupaj

Hi- kvadrat

p vrednost

27

2,141

0,143

13

14

Odsotne

12

5

17

Skupaj

25

19

44

Tabela 24: Analiza H5; prisotnost/odsotnost anatomskih in funkcionalnih posebnosti
orofacialnega področja pri otrocih z lažjo ter otrocih z zmerno, težjo ali težko motnjo v
duševnem razvoju brez DS (N=44).
Anatomska posebnost
orofacialnega področja

Lažja motnja v
duševnem razvoju
brez DS
(f %)

Zmerna, težja, težka motnja
v duševnem razvoju brez
DS
(f %)

Prisotnost vsaj ene ali več
anatomskih in
29,55
31,82
funkcionalnih posebnosti
orofacialnega področja
Tabela 25: Analiza H5; prisotnost anatomskih in funkcionalnih posebnosti orofacialnega
področja pri lažji in zmerni, težji, težki motnji v duševnem razvoju brez DS, (N=44).
Hipotezo 5 smo sestavili kot nadgradnjo hipoteze 2, saj nas je zanimala primerjava pogostosti
pojavljanja posameznih anatomskih in funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja pri
obeh skupinah motenj v duševnem razvoju brez DS.
Vzorec otrok z motnjami v duševnem razvoju brez DS, ki obsega 44 otrok, smo razdelili na
dve skupini; na skupino z lažjo motnjo v duševnem razvoju, kjer je bilo 25 otrok, in na
skupino z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju z 19 otroki. Na podlagi
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logopedskega pregleda orofacialnega področja (Priloga 2) smo ugotovili anatomske in
funkcionalne posebnosti, ki se pojavljajo.
Prikaz posameznih atributov anatomskih in funkcionalnih posebnosti v orofacialnem področju
med otroki z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez DS in med otroki z zmerno, težjo, težko
motnjo v duševnem razvoju brez DS smo prikazali v tabeli 5 in 6.
S pomočjo hi kvadrat testa ugotovimo, da razlika v pogostejšem pojavljanju anatomskih in
funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja pri otrocih z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju brez DS kot pri otrocih z lažjo motnjo brez DS v duševnem razvoju ni
statistično pomembna.
Hipoteze 5 zato ne moremo potrditi.
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Hipoteza 6: Otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju brez Downovega
sindroma imajo slabše motorične sposobnosti artikulacijskega aparata kot otroci z lažjo
motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma.
Otroci z
zmerno,
Motorične
težjo, težko
sposobnosti
motnjo v
Skupaj
HiP
artikulacijske
duševnem
kvadrat vrednost
ga aparata
razvoju brez
DS
(f)
Dobre
8
1
9
15,130
0,001
Slabše
17
18
35
Skupaj
25
19
44
Tabela 26: Analiza H6; motorične sposobnosti artikulacijskega aparata pri otrocih z
lažjo in otrocih z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju brez DS, (N=44).
Otroci z
lažjo
motnjo v
duševnem
razvoju
brez DS
(f)

Na podlagi študija literature smo oblikovali hipotezo 6, saj nas je zanimalo, ali se razlike v
motoričnih sposobnostih artikulacijskega aparata stopnjujejo glede na zaostanek v duševnem
razvoju. Omerza (1972) v svojem delu omenja, da dokler otrok ni sposoben, da bi si govorne
vtise precizno utrdil v svoji zavesti, jih tudi ne more dobro izrekati. Glede na to pa je potrebno
upoštevati, da je pri teh osebah zakasnelo tudi razumevanje gibov (Hočevar Boltežar, 2010).
Otrok z DS v tej hipotezi nismo upoštevali zaradi specifične anatomske zgradbe
artikulacijskega aparata, ki je vezana na sindrom.
Vzeli smo vzorec otrok z motnjo v duševnem razvoju brez DS (N=44) in primerjali motorične
sposobnosti artikulacijskega aparata med tistimi z lažjo motnjo in tistimi z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju. Pri oceni motoričnih sposobnostih artikulacijskega aparata
smo upoštevali tako motoriko ustnic, jezika kot tudi diadohokinezo, ki smo jih ugotovili pri
logopedskem pregledu orofacialnega področja (Priloga 2).
Ugotovili smo, da ima 94,64% otrok z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju
slabše motorične sposobnosti artikulacijskega aparata ter 68% otrok z lažjo motnjo v
duševnem razvoju.
S pomočjo hi kvadrat testa ugotovimo, da imajo otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem
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artikulacijskega aparata kot otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez DS. Razlika je
statistično pomembna pri tveganju 0,1%.
Hipotezo 6 lahko potrdimo.
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Hipoteza 7: Motnje artikulacije se pogosteje pojavljajo pri otrocih z lažjo motnjo v
duševnem razvoju brez Downovega sindroma, ki imajo slabše motorične sposobnosti
artikulacijskega aparata kot pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez
Downovega sindroma, ki imajo dobre motorične sposobnosti artikulacijskega aparata.
Motorična sposobnost
artikulacijskega aparata otrok z
lažjo motnjo v duševnem
razvoju brez DS

DA
(Prisotnost
motenj v
artikulaciji)

NE
(Odsotnost
motenj v
artikulaciji)

Skupaj

Dobra
0
9
9
Slabša
14
2
16
Skupaj
14
11
25
Tabela 27: Analiza H7; motorična sposobnost artikulacijskega aparata ob prisotnosti oz.
odstotnosti motenj v artikulaciji pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez
Downovega sindroma, (N=25).
Hipotezo 7 smo postavili na podlagi študija literature o vplivu motoričnega in kognitivnega
vpliva na govorni razvoj.
Na podlagi študija literature smo namreč izvedeli, da je zaostanek v duševnem razvoju
(mentalna retardacija) vzrok motenega govornega razvoja pri približno 50% otrok s to motnjo.
Ponavadi ni zakasnelo samo izražanje govora, pač pa tudi razumevanje govora in gibov. Hujši
kot je zaostanek v otrokovem duševnem razvoju, slabše razvit je govor (Hočevar Boltežar,
2010).
Vseh 14 otrok z motnjami artikulacije ima slabše motorične spretnosti artikulacijskega
aparata. Artikulacijske motnje so se pojavljale izključno pri otrocih s slabšimi motoričnimi
sposobnostmi artikulacijskega aparata. Pri nobenem od otrok s primernimi motoričnimi
sposobnostmi artikulacijskega aparata artikulacijske motnje namreč nismo zasledili.
Zaradi majhnega števila vključenih otrok predpostavke s pomočjo hi-kvadrat testa nismo
mogli preveriti. Omenjeni podatki pa kljub temu nakazujejo realno možnost pomembne
povezave med slabšimi motoričnimi sposobnostmi artikulacijskega aparata in artikulacijsko
motnjo pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju.
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Hipoteza 8: Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja se pri otrocih
z Downovim sindromom pojavljajo pogosteje kot pri otrocih z motnjami v duševnem
razvoju brez Downovega sindroma, hkrati pa imajo otroci z Downovim sindromom
pogosteje težave v artikulaciji.

Anatomske ali
funkcionalne

Otroci z
motnjami v
duševnem
razvoju brez DS
(f)

Otroci z DS
(f)

27

10

Odsotne

17

0

17

Skupaj

44

10

54

posebnosti
orofacialnega
področja
Prisotne

Skupaj
(f)

Fisherjev
eksaktni testp

37

0,022

Tabela 28: Analiza H8; prisotnost/odsotnost anatomskih in funkcionalnih posebnosti
orofacialnega področja pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju brez DS in pri
otrocih z DS, (N=44).

Otroci z MDR brez
DS
(f)

Otroci z DS
(f)

25

8

Odsotne

13

2

15

Skupaj

38

10

48

Artikulacijske
težave
Prisotne

Skupaj
(f)

33

Tabela 29: Analiza H8; prisotnost/odsotnost artikulacijskih težav pri otrocih z motnjami
v duševnem razvoju brez DS in pri otrocih z DS, (N=48).
Hipoteza 8 je oblikovana na podlagi značilnosti Downovega sindroma, ki je, kot navaja
Cunningham (1999), skupek posebnih značilnosti, ki nastanejo zaradi dodatnega 21.
kromosoma. Downov sindrom lahko povzroči številne spremembe govornih organov ali ovira
njihovo delovanje (Wilken, 2012). Epidemiološke raziskave so pokazale, da imajo osebe z
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Downovim sindromom predispozicijo za nekatere vrste malokluzij (Meštrovič S, Mikšić M,
Štefanač-Papić J, Stipetič J. 2002).
Zato smo sklepali, da se problem nanaša tudi na bolj pogoste motnje artikulacije, saj, kot
navaja Globačnik (1999) le-ta zahteva natančne gibe jezika in drugih govornih organov.
Iz tabele 28 lahko razberemo, da imajo v našem vzorcu prav vsi otroci z DS vsaj eno izmed
anatomskih ali funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja. Iz tega sledi, da imajo v
našem vzorcu otroci z DS bolj pogosteje prisotno vsaj eno ali več anatomskih ali
funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja kot otroci z MDR, kjer se le te pojavljajo pri
nekaj več kot 60% otrok.
Prikaz posameznih atributov anatomskih in funkcionalnih posebnosti med otroki z DS in
otroki z MDR brez DS si lahko pogledamo v tabeli 5 in 6. Iz tabele 6 lahko razberemo, da se
pri otrocih z DS najbolj pogosto pojavlja visok nebni lok in to kar v vseh primerih (100%
otrok). Če v tabeli 5 pogledamo otroke z MDR, pa se visok nebni lok pojavi zgolj v 9,09%.
Tudi v literaturi zasledimo omenjene značilnosti visoko obokanega neba za otroke z DS
(Cunningham, 1999). Pri otrocih z MDR se najpogosteje pojavlja slabše gibljivo mehko nebo,
in sicer v 34,09% primerih, ki pa je zastopano tudi pri DS v 60%.
V literaturi zasledimo raziskave o prisotnosti ortodontskih anomalij, ki so značilne za otroke z
DS. Najbolj pogosta je bila progenija, in sicer pri 43,8% oseb (Meštrovič S, Mikšić M,
Štefanač-Papić J, Stipetič J. 2002). V našem vzorcu se pojavi v 20% primerov otrok z DS, to
sta 2 otroka. Sklepamo, da je nižji odstotek zaradi majhnega števila v raziskavo vključenih
otrok z DS (10 otrok).
Artikulacijske težave se pri otrocih z DS pojavljajo v 80%, pri otrocih z MDR pa v 63,16%
primerov. Pri DS so najpogosteje moteni zlitniki in priporniki pri 70%, pri otrocih z MDR pa
priporniki pri 52,63% otrok. Posamezne atribute artikulacijskih težav smo prikazali v tabeli 9
in 10. Na podlagi tega lahko razberemo, da imajo v našem vzorcu otroci z DS več težav v
artikulaciji kot otroci z MDR brez DS.
Za izračun hi kvadrata niso izpolnjeni vsi pogoji, zato smo računali s pomočjo Fisherjevega
eksaktnega testa in ugotovili statistično značilne razlike glede opazovanih parametrov.
Hipotezo 8 lahko na podlagi izračuna sprejmemo.
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Hipoteza 9: Motnje nosne resonance so pri otrocih z Downovim sindromom pogostejše
kot pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma.

Spremenjena
nosna resonanca

Št. otrok z DS
(f)

Št. otrok z
motnjami v
duševnem
razvoju brez
DS
(f)

Skupaj

Fisherjev
eksaktni
test-p

Hipernazalnost
6
12
18
ali hiponazalnost
Brez motenj
0,145
4
26
30
resonance
Skupaj
10
38
48
Tabela 30: Analiza H9; spremenjena nosna resonanca pri otrocih z DS in pri otrocih z
motnjami v duševnem razvoju brez DS, (N=48).
Hipotezo 9 smo postavili, ker smo v literaturi zasledili, da zaradi ozkih nosnih votlin in slabo
razvitih obnosnih votlin (sinusov) prihaja v njih pogosto do slabše prehodnosti in vnetja.
Zaradi tega diha otrok skozi usta, to pa je tudi vzrok za značilni videz z odprtimi usti in
izplazenim jezikom, ki ga povezujemo z Downovim sindromom (Cunningham, 1999).
Hočevar Boltežar (2010) pa kot vzroke hipernazalnosti navaja bolezni, poškodbe, ki
utesnjujejo nosni votlini ali nosno žrelo: akutni ali kronični rinitis, alergijski rinitis, povečana
žrelnica, polipi v nosu, tumor v nosu ali nosnem žrelu, ukrivljen nosni pretin. Zato nas je
zanimalo, ali orofacialna posebnost sindroma povzroča bolj pogosto pojav spremenjene nosne
resonance.
Spremenjeno nosno resonanco smo ugotovili pri logopedskem pregledu orofacialnega
področja (Priloga 2). Vzeli smo vzorec vseh otrok z motnjo v duševnem razvoju (N=54) in ga
razdelili na dve skupini: na skupino otrok brez DS, kjer smo upoštevali 38 otrok, saj šestim
nosne resonance nismo pregledali, in na skupino 10 otrok z DS.
Iz tabele 12 in 13 razberemo, da se je v našem vzorcu pri otrocih DS v vseh primerih
pojavljala zaprta resonanca (60%), pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju brez DS pa poleg
zaprte (5 otrok -13,16%) pa tudi odprta (7 otrok -18,42%). Hkrati lahko razberemo, da ima v
našem vzorcu spremenjeno nosno resonanco 60% otrok z DS in 31,58% otrok z motnjo v
duševnem razvoju brez DS.
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Za izračun hi kvadrata niso izpolnjeni vsi pogoji, zato smo računali s pomočjo Fisherjevega
eksaktnega testa. Ugotovili smo, da razlika v pogostejšem pojavljanju spremenjene nosne
resonance pri otrocih z DS kot pri otrocih brez DS ni statistično pomembna.
Hipoteze 9 ne moremo potrditi.
.
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Hipoteza 10: Otroci z Downovim sindromom pretežno dihajo na usta zaradi slabše
prehodnosti nosu, zato imajo usta odprta in zaprto nosljajo.

Dihanje na
usta

Slabša prehodnost
nosu oz. neprehoden
nos na obeh straneh
(f)
1

Dobra prehodnost nosu
oz. slabša prehodnost
na eni strani
(f)
3

Skupaj

Fisherjev
eksaktni
test - p

Stalno
4
Nikoli, le
3
3
6
0,429
občasno
Skupaj
4
6
10
Tabela 31: Analiza H10; dihanje na usta ob slabši prehodnosti nosu/neprehodnem nosu
na obeh straneh in dobri prehodnosti nosu/slabši prehodnosti na eni strani pri otrocih z
DS, (N=10).
Dihanje na
usta

DA (Prisotnost odprtih
ust)
(f)
1

NE (Ni prisotnih
odprtih ust)
(f)
3

DA (Prisotnost zaprtega
nosljanja)
(f)
3

NE (Odsotnost
zaprtega nosljanja)
(f)
1

Skupaj

Fisherjev
eksaktni
test - p

Stalno
4
Nikoli, le
4
2
6
0,143
občasno
Skupaj
5
5
10
Tabela 32: Analiza H10; dihanje na usta ob prisotnosti in neprisotnosti odprtih ust pri
otrocih z DS, (N=10).
Dihanje na
usta

Skupaj

Fisherjev
eksaktni
test-p

Stalno
4
Nikoli, le
3
3
6
občasno
Skupaj
6
4
10
Tabela 33: Analiza H10; dihanje na usta ob prisotnosti in neprisotnosti zaprtega
nosljanja pri otrocih z DS, (N=10).

1

Hipotezo 10 smo postavili kot nadgradnjo hipoteze 9, ki ugotavlja pogostost težav s
spremenjeno nosno resonanco pri DS. Zanimala nas je povezanost dihanja na usta s slabšo
prehodnostjo nosu, s prisotnostjo odprtih ust in zaprtim nosljanjem, ki naj bi bila po študiju
literature značilna za DS.
Zaradi manj prostorne ustne votline jezik pri otrocih z DS pogosto moli iz ust. Mišice čeljusti
in jezika so ohlapne, zato so usta večkrat odprta (Cunningham, 1999).
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S pomočjo vprašalnika za starše (Priloga 1) smo pridobili informacijo o tem, ali otrok diha na
usta ali ne. Prehodnost nosu, odprtost ust in spremenjeno nosno resonanco pa smo ugotavljali
na podlagi logopedskega pregleda orofacialnega področja (Priloga 2).
Za izračun hi kvadrata niso izpolnjeni vsi pogoji, zato smo računali s pomočjo Fisherjevega
eksaktnega testa. Nismo ugotovili statistično značilne razlike glede opazovanih parametrov,
saj je bil vzorec zelo majhen.
Hipotezo 10 na podlagi izračuna zavrnemo.
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Hipoteza 11: Več kot 60% v raziskavo vključenih otrok obiskuje oziroma je obiskovalo
logopeda.

Obiskovanje
logopeda

Otroci z
Otroci z DS
motnjo v
(f)
duševnem
razvoju brez
DS
(f)
DA
36
8
NE
8
2
Skupaj
44
10
Tabela 34: Analiza H11; obiskovanje logopeda, (N=54).

Skupaj

Fisherjev
eksaktni test - p

44
10
54

1,00

Hipoteza 11 je oblikovana na podlagi študija literature, ki poudarja pomembnost logopedske
orofacialne obravnave otrok z motnjami v duševnem razvoju in pravi naslednje: Orofacialna
obravnava ima poleg neposrednega vplivanja na težave, ki so pogojene s hipotonijo, tudi
preventivni pomen. Z obravnavo pospešujemo razvoj motorike govoril in podpiramo
normalno tvorjenje glasov (Wilken, 2012).
S pomočjo tabele vidimo,

da je logopeda obiskovalo oz. ga obiskuje 44 v raziskavo

vključenih otrok, kar predstavlja 81,84% otrok, ki smo jih vključili v raziskavo.
Želeli smo tudi ugotoviti, ali obstaja pomembna razlika glede logopedske obravnave med
otroki z motnjo v duševnem razvoju brez DS in otroki z DS. Primerjavo v obiskovanju
logopeda med obema skupinama prikazujeta tabeli 17 in 18.
Ker tudi tokrat za izračun hi kvadrata niso izpolnjeni vsi pogoji, smo uporabili Fisherjev
eksaktni test, ki je pokazal, da ni statistično značilne razlike glede opazovanih parametrov.

Hipotezo 11 potrdimo z dodatno ugotovitvijo, da ni pomembne razlike v logopedski
obravnavi med otroki z DS in otroki z motnjami v duševnem razvoju brez DS.
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4.12. Pregled hipotez

Št.

Potrjena
Hipoteza

hipoteza

V populaciji v raziskavo vključenih otrok z motnjami v duševnem razvoju
1

se pri več kot polovici pojavljajo anatomske in funkcionalne posebnosti v

DA

orofacialnem področju.
Kot najbolj pogoste anatomske in funkcionalne posebnosti v orofacialnem
področju pri populaciji otrok z motnjami v duševnem razvoju se pojavljajo:
2

odprti griz, incizalni previs, prekratka podjezična vez, visoko obokano nebo,

delno DA

moteno delovanje velofaringealne zapore, slabša prehodnost nosu in
odprtost ust.
Več kot 80% otrok z motnjami v duševnem razvoju, katerih starši navajajo
3

težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem v otroštvu, ima težave na

DA

področju artikulacije.
Težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem se pogosteje pojavljajo pri
otrocih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju brez
4

Downovega sindroma kot pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju

NE

brez Downovega sindroma.
Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja se pri otrocih
z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju brez Downovega
5

sindroma pojavljajo pogosteje kot pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem

NE

razvoju brez Downovega sindroma.
Otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju brez
Downovega sindroma imajo slabše motorične sposobnosti artikulacijskega
6

aparata kot otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju brez Downovega
sindroma.
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Motnje artikulacije se pogosteje pojavljajo pri otrocih z lažjo motnjo v
duševnem razvoju brez Downovega sindroma, ki imajo slabše motorične
7

sposobnosti artikulacijskega aparata, kot pri otrocih z lažjo motnjo v

/

duševnem razvoju brez Downovega sindroma, ki imajo dobre motorične
sposobnosti artikulacijskega aparata.
Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja se pri otrocih
z Downovim sindromom pojavljajo pogosteje kot pri otrocih z motnjami v
8

DA

duševnem razvoju brez Downovega sindroma, hkrati pa imajo otroci z
Downovim sindromom pogosteje težave v artikulaciji.
Motnje nosne resonance so pri otrocih z Downovim sindromom pogostejše

9

kot pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju brez Downovega sindroma.

NE

Otroci z Downovim sindromom pretežno dihajo na usta zaradi slabše
10

prehodnosti nosu, zato imajo usta odprta in zaprto nosljajo.

NE

Več kot 60% v raziskavo vključenih otrok obiskuje oziroma je obiskovalo
11

logopeda.

DA

Tabela 35: Pregled hipotez.
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5. SKLEP
Kot zastavljen cilj diplomskega dela je bil ugotoviti anatomske in funkcionalne posebnosti
orofacialnega področja otrok z motnjami v duševnem razvoju, pogostost le-teh posebnosti
orofacialnega področja pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju ter morebiten vpliv stopnje
motnje v duševnem razvoju na posebnosti orofacialnega področja, razvoj sesanja, žvečenja,
požiranja in na motorične sposobnosti artikulacijskega aparata. Hkrati smo želeli ugotoviti
tudi pogostost in vpliv posameznih anatomskih in funkcionalnih posebnosti orofacialnega
področja pri posameznih kategorijah motenj v duševnem razvoju (lažja, zmerna, težja, težka
motnja) ter posebej pri otrocih z Downovim sindromom (v nadaljevanju DS).
Ker nas je zanimalo, kako specifična anatomska oziroma funkcionalna posebnost
orofacialnega področja vpliva na razvoj govora in požiranja ter kakšni odkloni se tu pojavljajo
pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju, smo si za cilj zadali raziskati povezave med
motorično sposobnostjo artikulacijskega aparata in artikulacijo. Cilj je bil tudi preveriti, ali
obstajajo razlike v razvoju sesanja, žvečenja, požiranja in v motoričnih sposobnostih
artikulacijskega aparata glede na zaostanek v duševnem razvoju ter v kolikšni meri otroci z
motnjami v duševnem razvoju obiskujejo logopedske obravnave.
Na podlagi našega vzorca 54 otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki so bili vključeni v
raziskavo, smo ugotovili pogostost pojavljanja vsaj ene ali več anatomskih in funkcionalnih
posebnosti v orofacialnem področju pri približno 66%, torej v 36 primerih. Ugotovili smo, da
so najpogostejše anatomske in funkcionalne posebnosti v preiskovani populaciji naslednje:
slabša gibljivost mehkega neba, odprtost ust, slabša prehodnost nosu, moteno delovanje
velofaringealne zapore, visoko obokano nebo, incizalni previs in prekratka podjezična vez. V
največ primerih se pojavlja slabša gibljivost mehkega neba, in sicer pri približno 38% otrok.
Raziskava je pokazala, da ima v našem vzorcu 88 % otrok z motnjami v duševnem razvoju,
katerih starši so navedli otrokove težave s sesanjem, žvečenjem in požiranjem v otroštvu,
težave na področju artikulacije, kar predstavlja 15 otrok. V strokovni literaturi smo zasledili,
da nepravilen govor nastane kot posledica nepravilne funkcije orofacialnih mišic, ki so nastale
v prvih mesecih življenja zaradi nepravilnega načina hranjenja, kot omenja Ozerović (1982),
ter da to nadalje vpliva na razvoj artikulacije, ki, kot navaja Globačnik (1999), zahteva
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natančne gibe jezika in drugih govornih organov. Zavedamo se, da bi za prenos našega sklepa
na celotno populacijo morali v raziskavo vključiti več otrok.
Ugotovili smo, da v našem vzorcu obstajajo razlike v razvoju sesanja, žvečenja, požiranja
glede na zaostanek v duševnem razvoju brez upoštevanja DS, saj starši navajajo težave pri
približno 37% otrok z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju in pri 20% otrok, ki
imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, kar kaže na več težav v skupini otrok s večjim
zaostankom. Vendar pa izračun s pomočjo Fisherjevega eksaktnega testa ni pokazal statistične
pomembnosti med omenjenima skupinama.
Rezultati pogostosti posameznih anatomskih in funkcionalnih posebnosti orofacialnega
področja pri posameznih kategorijah motenj v duševnem razvoju brez upoštevanja DS (pri
lažji, zmerni, težji, težki motnji v duševnem razvoju) so pokazali, da je v vzorcu prisotnost
vsaj ene ali več anatomskih in funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja pri zmerni,
težji in težki motnji res malo višja, ampak zgolj za malo več kot 2%.
Rezultati o obstajanju razlik v motoričnih sposobnostih artikulacijskega aparata glede na
zaostanek v duševnem razvoju brez upoštevanja DS so pokazali, da ima 94% otrok z zmerno,
težjo, težko motnjo v duševnem razvoju slabše motorične sposobnosti artikulacijskega aparata
ter 68% otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Izračun hi kvadrata je pokazal, da je ta
razlika med skupinama statistično pomembna pri tveganju 0,1%. Predvidevamo, da se razlike
v motoričnih sposobnostih artikulacijskega aparata res stopnjujejo glede na zaostanek v
duševnem razvoju, kar navaja tudi Hočevar Boltežar (2010): Hujši kot je zaostanek v
otrokovem duševnem razvoju, slabše razvit je govor.
Rondall in Edwards (1997) poročata, da je tudi pri populaciji otrok z lažjo motnjo v duševnem
razvoju največ težav pri govoru na nivoju artikulacije, tj. spretnosti govoril pri oblikovanju
glasov in glasovnih sosledij. To nam daje informacijo o šibki motoriki njihovega
artikulacijskega sistema, šibki avditivno-motorični kontroli, šibkih sistemih koordinacije med
centri za avditivni spomin in efektivnimi vzorci glasovnih procedur, šibki sposobnosti za
imitacijo glasovnih sklopov, na nivoju koartikulacije tudi o šibkem časovnem analizatorju
artikulacijskih zaporedij. V naši raziskavi pomembne povezave med motorično sposobnostjo
artikulacijskega aparata in artikulacijo zaradi majhnega števila vključenih otrok nismo mogli
potrditi. Predvidevamo, da bi bilo za natančnejšo analizo potrebno v vzorec vključiti večje
število otrok.
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Raziskave o pogostosti pojavljanja anatomskih in funkcionalnih posebnosti v orofacialnem
področju so nas pripeljale do ugotovitev, da imajo v našem vzorcu prav vsi otroci z DS vsaj
eno izmed anatomskih ali funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja, torej 100% otrok,
med otroki brez DS pa je imelo posebnosti v orofacialnem področju 60% otrok, kar je
predstavljalo statistično pomembno razliko. Skupina otrok z DS ima tudi pogosteje težave z
artikulacijo kot skupina otrok brez DS. Pomembnih razlik v nosni resonanci med obema
skupinama nismo potrdili .
Pridobljeni anamnestični podatki iz vprašalnika za starše so nam razkrili, da je dihanje na usta
prisotno pri 70% otrok z DS, pri pregledu pa smo opazili odprtost ust pri 50% in slabšo
prehodnost nosu pri 40%. Le pri enem otroku z DS, katerega starši so navedli dihanje na usta,
smo opazili slabše prehoden nos. Pomembne povezanosti dihanja na usta s slabšo
prehodnostjo nosu, s prisotnostjo odprtih ust in zaprtim nosljanjem nismo potrdili. Zopet je
potrebno poudariti, da je bil naš vzorec otrok z DS zelo majhen.
Rezultati so nam razkrili, da je v logopedsko obravnavo vključenih skoraj 82% otrok iz
celotnega vzorca, kar potrjuje hipotezo za osnovno množico, ni pa bilo pomembne razlike
glede logopedske obravnave pri otrocih z motnjo duševnega razvoja brez DS in pri otrocih z
DS. Ta podatek kaže, da je skrb za čim boljši govorni razvoj pri otrocih z motenim duševnim
razvojem dobra, kar jim omogoča boljšo kvaliteto življenja
V diplomskem delu smo predstavili podrobnejši vpogled v to, kakšna je zgradba
orofacialnega področja in kakšne posebnosti se v tem področju lahko pojavijo pri otrocih, ki
imajo motnje v duševnem razvoju, posebej pa tudi pri otrocih s kromosomsko okvaro (npr.
Downov sindrom), pri katerem se, kot navajajo v literaturi, pojavljajo številne spremembe
govornih organov ali ovire njihovega delovanja (Wilken, 2012). To je za delo logopeda zelo
pomembno, saj mora upoštevati tako individualne kot za sindrom specifične posebnosti
(Wilken, 2012), kamor spadajo tudi posebnosti orofacialnega področja. Ob tem smo na
podlagi študija literature predstavili vlogo logopeda pri obravnavi otrok z motnjami v
duševnem razvoju, ki imajo posebnosti v zgradbi orofacialnega področja, in vrsto logopedskih
vaj, ki jih lahko izvajamo v sklopu orofacialne obravnave in korekcije izreke.
Na področju anatomskih in funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja je možno
izpeljati številne nadaljnje raziskave. Ker je skupina otrok z motnjami v duševnem razvoju
zelo široka, bi bilo morda smiselno v raziskavo vključiti otroke z različnimi diagnozami,
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opazovati, primerjati njihove posebnosti v orofacialnem področju in preveriti vpliv teh
posebnosti na vse faze hranjenja, govor in artikulacijo. Smiselno bi bilo tudi primerjati večji
skupini otrok s sindromi in otrok brez sindromov ter ugotoviti vpliv genetskih dejavnikov na
pojav posameznih anatomskih in funkcionalnih posebnosti orofacialnega področja.
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7. PRILOGE
Priloga 1: otrokov govorni razvoj in posebnosti - vprašalnik za
starše
Ime in priimek otroka: ________________________________

Spol otroka: Ž

M

Rojstni datum otroka:________________________________
Prosimo, če pri vsakem vprašanju obkrožite odgovor, ki najbolj velja za vašega otroka, in po
potrebi dopišite odgovor na črto. Če ne najdete primernega odgovora, pripišite pripombo ali
pojasnilo.
Ali so prisotne govorne motnje v družini?
0=ne
1= da; upočasnjen govorni razvoj
2= da; jecljanje
3= da; motnje v izreki glasov
4= da (drugo: _______________________________)
Kakšna je bila nosečnost?
0= brez posebnosti
1= težave: ___________________________________
Kakšen je bil porod otroka?
0= brez posebnosti
1= otrok je bil oživljan
2= težave: ______________________________________
Ali je imel vaš otrok poporodno zlatenico?
0= ne
1= da
Koliko časa je bil vaš otrok dojen?
_______ mesecev

Ali je imel vaš otrok kdaj težave s sesanjem, žvečenjem, požiranjem?
0= ne
1= da
2= občasno
Ali vašemu otroku kdaj hrana zateka na nos?
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0= ne
1= da
2= občasno
Kdaj je shodil vaš otrok?
Otrok je shodil pri ______ mesecih.
Ali je otrok doživel hujšo poškodbo glave?
0= ne
1= da
Kakšna je otrokova ročnost, dominantna roka?
1= desničar
2= levičar
3= uporablja enako obe roki
Kako ocenjujete otrokove spretnosti?
1= zelo spreten
2= primerno spreten (enako kot enako stari otroci)
3= bolj neroden
Ali je vaš otrok preboleval vnetja ušes?
0= nikoli
1= redkokdaj (do 3x letno)
2= več kot 3x letno
Ali je vaš otrok alergičen na kakšno hrano, zdravila, hišni prah, cvetni prah, pršice?
0= ne
1= da, sumimo, da je alergičen je na __________________________
2= da, alergičen je na ___________________________________
Ali ima vaš otrok astmo?
0= ne
1= da, že ____ let
Kako pogosto je vaš otrok prehlajen?
1= redkokdaj
2= pogosto (kolikokrat letno? ___x)
Kako dobro vaš otrok diha na nos?
1= dobro
2= občasno diha skozi usta
3= stalno diha skozi usta
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Kako ocenjujete stanje sluha pri vašem otroku?
1= dober
2= občasno slab
3= slab
Kdaj se je pri vašem otroku pojavila prva smiselna beseda?
Pri _____ mesecih.

Kdaj se je pri vašem otroku pojavil dvobesedni stavek?
Pri _____ mesecih.
Kako ocenjujete razumljivost govora vašega otroka?
0= razumejo ga vsi
1= razumejo ga domači
2= razume ga samo mati
Ali otrok razume vse, kar mu poveste, naročite?
0= ne
1= da
2= večinoma
Ali opažate govorne težave pri otroku (če obkrožite da, prosim opišite kakšne)?
0= ne
1= da, in sicer: _______________________________________________________________
Ali vaš otrok obiskuje logopeda?
0= ne
1= da, obiskuje ga zaradi _____________________________________________________
2= ga je obiskoval v preteklosti zaradi ___________________________________________

Hvala za sodelovanje v raziskavi. Če imate še kakšno pripombo, jo lahko dopišete.
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Priloga 2: logopedski pregled orofacialnega področja
Ime in priimek otroka: ________________________________

SLUH:
- šepet na 6m

DA

USTNIČNI STIK:

NE (Koliko metrov? _____)

možen

kratka ustnica, a možen

MOTORIČNE SPOSOBNOSTI USTNIC:

ZAPRTA USTA:

ima

NAPETOSTI NA BRADI:

NEBO:

bp

slabše

nima

nima, infekt

v mirovanju ob zaprtih ustih

visoko obokano

ni možen

ob govoru

nima

ne

bp

bp

ZOBJE:
- spodnji sekalci:

bp

jih ni

- zgornji sekalci – večji razmak med zobmi oz. diastema:
jih ni
- incizalni previs:

da

ne

- odprti griz:

da

ne

da

JEZIK:
- motorika:

slabša

bp

- diadohokineza (pa-ta-ka): bp
_____________________________)

slabše (Koliko?

- odtisi zob na jeziku:

ne

- podjezična vez:
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MEHKO NEBO:
celoti slabo gibljivo

dobro gibljivo

VELOFARINGEALNA ZAPORA:
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slabo gibljivo po eni strani (L, D)

popolna

v

nepopolna

NOS:
- nosni pretin:

bp

ukrivljen

-prehodnost nosu:
dobra
straneh

slabša na eni strani

slabša na obeh straneh

neprehoden nos na eni / obeh

NOSNA RESONANCA:

odprta

zaprta

TONZILI:

izven lokov

se stikata

med loki

normalna

GRLO:
- položaj med fonacijo:
govorni legi

vleče gor

vleče dol

ni premikov pri govoru v srednji

VRAT :
- napenjanje mišic med govorom:

da

ne
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Priloga 3: spremno besedilo vprašalnika
Spoštovani starši,
sem študentka Specialne in rehabilitacijske pedagogike, absolventka smeri Logopedija in
surdopedagogika. Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Anatomske posebnosti
orofacialnega področja pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju pod mentorstvom prof. dr.
Irene Hočevar Boltežar, dr. med.
Tematika se mi zdi zelo pomembna, saj je govor otrok tesno povezan s pravilnim delovanjem
dihal, grla, ustne votline, nosne in obnosnih votlin. Velikokrat je tudi povezan z razvojem
splošnih motoričnih spretnosti. Bolezni ali strukturne spremembe v področju organov, ki
sodelujejo pri govoru, lahko vplivajo tudi na govorni razvoj otroka.
Radi bi ugotovili, kako pogosto se pojavljajo take težave pri otrocih s posebnostmi v
duševnem razvoju med 6 in 15 letom starosti in v kakšni povezavi so z njihovim govornim
razvojem. Na podlagi teh spoznanj bomo lahko načrtovali pravilno logopedsko in medicinsko
pomoč pri razvoju njihovega govora.
Zato Vas vljudno naprošam, da izpolnite spodnji vprašalnik in ga vrnete v šolo. Hkrati vas
naprošam, da mi s podpisom dovolite, da bi vašega otroka ob svojem obisku šole v povezavi z
vodstvom in strokovnimi delavci šole logopedsko pregledala. Te podatke bomo uporabili
samo za analizo naše raziskave, skrbno bomo tudi pazili na varovanje vseh osebnih podatkov.
Zahvaljujem se Vam za sodelovanje!
Anja Bolarič

Ime in priimek otroka: ___________________________________
Podpis staršev: _________________________________________

Rezultati v diplomski nalogi ne bodo vsebovali nikakršnih osebnih podatkov, saj bom z njimi
ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov!
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