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POVZETEK
Miofunkcionalna terapija se v zadnjem času pogosteje uporablja v logopedski praksi.
Uporablja se pri ljudeh, katerih simptomatika vključuje težave v orofacialnem
področju, še posebej motorične in strukturne narave. V to kategorijo sodijo tudi osebe
z Downovim sindromom, za katere je značilna hipotonija celotnega telesa, torej tudi
orofacialnega področja in posledično orofacialne disfunkcije.
V teoretičnem sem predstavila Downov sindrom (v nadaljevanju DS) in
miofunkcionalno terapijo. Opisala sem značilnosti sindroma vključno z anatomskimi
posebnosti orofacialnega področja. Značilnost oseb z DS je mlahavost mišic, slabša
propriocepcija, zato imajo težave pri izvajanju motoričnih gibov. Ob tem sem
predstavila tudi anatomijo orofacialnega področja ljudi brez anatomskih posebnosti.
Naštela in opisala sem še ostale vzroke, ki lahko privedejo do nepravilnega delovanja
mišic orofacialnega področja. Predstavila sem miofunkcionalno terapijo, njene
začetke, zasledovane cilje (glavni cilj je odstraniti škodljive razvade in spremeniti
vzorce giba in posledično samo strukturo orofacialnega področja), kdaj jo je primerno
uporabiti. Naštela in opisala sem različne vrste miofunkcionalne terapije in kdaj
katero vrsto uporabiti. Predstavila sem različne pripomočke, ki se lahko uporabljajo
pri miofunkcionalni terapiji. Pri tem sem izhajala iz nemške šole miofunkcionalne
terapije.
V empiričnem delu sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop. S singularno študijo
primera sem sistematično analizirala in predstavila deklico z Downovim sindromom.
Namen študije primera je bil pojasniti in razložiti njen primer. Sama sem se
osredotočila na motoriko orofacialnega področja in izvajanje vaj za izboljšanje
motorike tega področja. Vaje in navodila za pravilnost njihovega izvajanja sem delno
izdelala in pripravila sama, delno pa črpala iz tuje literature (Kittel, 2014; Kittel,
Förster, 2015 in Türk, Söhlemann, Rummel, 2012). V 10 dneh (20. – 29.7.2016),
kolikor sem bivala pri družini, sva vaje izvajale dva krat dnevno, in sicer zjutraj in
zvečer, vsakič okoli 20 minut oziroma dokler je bila deklica motivirana, pripravljena
sodelovati. Glede na dekličino specifiko sem izbrala 10 različnih vaj. Vaje so bile
usmerjene v izboljšanje dihanja na nos, motorike ustnic, jezika in koordinacije
celotnega telesa.
Ugotovila sem, da vaje pomagajo izboljšati samozavedanje, sposobnost izvajanja
vaj, deklica je večjo pozornost namenila tonusu. Rezultati bi bili veliko boljši in bolj
natančni, če bi se vaje izvajale skozi daljše obdobje. Bolj optimalno bi bilo tudi, če bi
bilo med zadnjim izvajanjem vaj in oceno napredka tudi nekaj časa. Tako bi videla,
če si je deklica zapomnila in izvajala vaje tudi v času, ko nisva imeli skupnih srečanj
ali je avtomatizirala gibe.

KLJUČNE BESEDE: Downov sindrom, miofunkcionalna terapija, vaje za izboljšanje
motorike orofacialnega področja, koncept Castillo-Morales

ABSTRACT
Myofunctional therapy is increasingly used in the practice of speech therapy. It is
used for people whose symptoms include issues in the orofacial region, especially of
the motoric and structural nature. This category includes people with Down syndrome
whom whole-body hypotonia is characteristic of, thus including the orofacial region
and consequently orofacial dysfunctions.
In the theoretical part, Down syndrome and myofunctional therapy are introduced.
The characteristics of the syndrome, including anatomical peculiarities of the
orofacial region, are described. The characteristic of people with DS is muscle
flaccidity, worse proprioception, which results in difficulties performing motoric
movements. In this part, the anatomy of the orofacial region of people without
anatomical peculiarities is introduced. Moreover, other causes that can lead to
incorrect functioning of the muscles of the orofacial region are listed and described.
Furthermore, it contains the introduction of myofunctional therapy, its beginnings,
pursued goals (its main goal is eliminating harmful habits and changing movement
patterns, and consequently the structure of the orofacial region itself), and when it is
appropriate to use it. Different types of myofunctional therapy are listed and
described, along with an explanation when to use which type. Various tools that can
be used for myofunctional therapy are introduced. The theoretical part is derived from
the German theory on myofunctional therapy.
In the empirical part, qualitative research methods are used. With a singular case
study a girl with Down syndrome is analysed and introduced. The purpose of the
case study is explaining her example. The focus is on the motorics of the orofacial
region and the implementation of exercises to improve the motorics of this region.
The exercises and instructions on their proper performance are partially made and
prepared by me, and partially taken from foreign literature (Kittel, 2014; Kittel,
Förster, 2015, and Türk, Söhlermann, Rummel, 2012). During the 10 days (20th to
29th of July, 2016) I resided with the family, the exercises have been performed twice
a day, in the morning and in the evening, for 20 minutes respectively or more
specifically for as long as the girl was motivated and ready to take part in them.
According to the girl's specifics, 10 different exercises have been selected. The
exercises aim at improving nose breathing, the motorics of the lips and the tongue,
as well as the coordination of the whole body.
In conclusion, the exercises help to improve self-awareness, the ability to perform the
exercises, and the girl paid more attention to the tonus. The results would be much
better and more accurate if the exercises were performed for a longer period of time.
It would also be more optimal if there was more time between the last time the
exercises have been performed and he evaluation of the improvement. This way it
could be observed whether the girl remembered and performed the exercises even
when we did not meet or when she was automating movements.
KEY WORDS: Down syndrome, Myofunctional Therapy, Exercises for Improving the
Motorics of the Orofacial Region, Castillo-Morales Concept
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1.

DOWNOV SINDROM

Downov sindrom oziroma trisomijo 21 je prvi opisal britanski zdravnik Langdon Down,
po katerem je sindrom dobil ime, in sicer leta 1866. Takrat je to stanje poimenoval
»mongolizem«, saj so ga ljudje zaradi oblike oči spominjali na Mongole, ki so bili zanj
primitivni narod. Leta 1959 sta boljše poznavanje genetike in odkritje dodatnega
kromosoma ovrgla teoriji o primitivni rasni vrsti in vplivu dogodkov v času nosečnosti
(Cunningham, 1999).
Osebe z Downovim sindromom imajo na 21. paru tri kromosome namesto dveh, kar
se kaže v posebnih telesnih in kognitivnih značilnostih, ki so skupne osebam z
Downovim sindromom (Cunningham, 1999).
Downov sindrom se pojavlja pri vseh rasah, znotraj vseh družbenih in ekonomskih
razredov in v vseh državah. Ni bila potrjena nobena povezava med slabo prehrano,
boleznijo, geografskim področjem ali podnebjem ter med pojavom sindroma.
Verjetnost pojave sindroma variira med enim primerom na 500 in enim na 900
rojstev. Dokazano pa je, da je večje tveganje, da se rodi otrok z Downovim
sindromom starejšim materam. Medtem ko je tveganje pri materah, starih 20-25,
približno 1:2000, je pri materah, starih 45, verjetnost 1:45 ali več (Cunningham,1999).
V Sloveniji se je v obdobju 2002-2005 rodil en otrok z Downovim sindromom na 1245
novorojencev. Manj rojenih otrok z Downovim sindromom je posledica odkrivanja
sindroma pred otrokovim rojstvom. Po odkritju Downovega sindroma se velika večina
nosečnic pri nas odloči za umetno prekinitev nosečnosti (Tul Mandić, 2009, str. 8).

VRSTE DOWNOVEGA SINDROMA
Poznamo tri različne tipe DS in sicer:
-

Prosta trisomija 21,
Mozaična trisomija 21,
Translokacijska trisomija 21.

Prosta trisomija 21
Sodeč po raziskavah, je prosta trisomija 21 najpogostejša, pojavlja se pri 90-95%
primerov. O tej trisomiji govorimo, kadar je v jajčecu, spermiju ali med prvo delitvijo
prisoten dodatni kromosom 21. Najverjetneje bo nato vsaka novo nastala celica
trisomična (imela bo 47 kromosomov, od tega bodo trije enaki) (Cunningham, 1999).

Mozaična trisomija 21
V zelo redkih primerih (1-2%) se pojavlja tako imenovana mozaična oblika. Pojavi se
v primeru, ko ima človek v telesu dve vrsti celic – normalne in trisomične. Dve vrsti
celic se razvijeta (po Cunningham, 1999, str. 73):
a) ko se 21. kromosomski par med drugo ali med eno kasnejših delitev ne loči;
b) če se dodatni kromosom v trisomičnem jajčecu izgubi med eno od kasnejših
celičnih delitev.
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Mešanica trisomičnih in normalnih celic je lahko različna – od nekaj pa do 100%,
odvisno od tega, pri kateri celični delitvi se je pojavilo nerazdvajanje 21. para
(Cunningham, 1999; Halder, 2009).

Translokacijska trisomija 21
Pri 3-4% dojenčkov se pojavi ta oblika. Za to obliko je značilno, da imajo pravilno
število kromosomov (46). Nimajo treh kromosomov na 21. paru, ampak se je
namesto tega del dodatnega 21. kromosoma prilepil na drug kromosom. Dodatni
kromosom se najpogosteje prilepi na 14. kromosom (lahko tudi na 13., 15.)
(Cunningham, 1999; Halder, 2009).

Slika 1: Kariogram človeka s translokacijsko trisomijo 21. Puščica kaže na dodatni material 21.
kromosoma prilepljen na 14. kromosom (Cunningham, 1999, str. 75).

1.1.

ZNAČILNOSTI OSEB Z DS OB ROJSTVU

Že leta 1866 je Langdon Down pri opisu sindroma navedel okrog dvanajst
značilnosti. Od takrat pa se je število kliničnih značilnosti precej povečalo
(Cunningham, 1999).
Cunningham (1999) prav tako pravi, da mora imeti oseba hkrati več telesnih
značilnosti in dodaten 21. kromosom, da ima diagnozo Downov sindrom. Opazimo
lahko naslednje značilnosti:
-

očesni reži ležita poševno in sta razmaknjeni;
prisotna je kožna guba na notranji strani očesa;
30-70 % otrok z Downovim sindromom ima Brushfieldove pege (bele pikice na
robu šarenice);
ploski obraz, nizek nosni lok, majhen in širok nos, visoke ličnice;
glava je manjša od povprečja in je okrogle oblike; zatilje je nekoliko bolj
sploščeno;
majhna ušesa, ki zrastejo niže;
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-

-

majhna usta in tanke ustnice. Ustna votlina je manjša in iz ust pogosto moli
jezik. Mišice orofacialnega področja so ohlapne, kar ima za posledico pogosto
odprta usta;
pri majhnih otrocih je opazen kratek vrat, ob straneh in na zadnjem delu so
vidne gube z odvečno kožo, ki pa izginejo, ko otroci zrastejo;
v primerjavi s celotnim telesom imajo kratke roke in noge. Dlani so široke in
ploščate s kratkimi prsti;
široka stopala s kratkimi prsti;
hipotonija celotnega telesa in čezmerna gibljivost sklepov;
refleksi so slabše in težje izzivni;
pri dveh tretjinah otrok je jok šibkejši ali pa traja manj časa. Na začetku je
lahko jok odsoten tudi, ko so lačni, jim je neprijetno/neudobno.

Cunningham (1999) še dodaja, da so to znaki, ki jih je ob rojstvu moč najlaže opaziti.
Če je pri otroku opaznih 6 do 10 znakov, je skoraj gotovo, da ima otrok Downov
sindrom. Zelo redko pa se zgodi, da kljub opaznim znakom kromosomska preiskava
ne pokaže trisomije.
1.1.1 Orofacialne značilnosti in motorika
Značilne obrazne poteze so posledica nepravilne rasti in razvoja lobanje in splošne
mišične hipotonije. Pri majhnem otroku veliko značilnosti še ni opaznih, pojavijo se
kasneje kot posledica funkcionalnih nepravilnosti med razvojem (Cunningham, 1999;
Wilken, 2012), saj osebe s svojim vedenjem/uporabo mišic orofacialnega predela
sooblikujejo morfologijo telesa.
Odprta usta
Splošna mišična hipotonija prizadene tudi orofacialno področje. Odprta usta so
večinoma posledica drže glave in splošne telesne drže. Takrat, ko otrok z mlahavim
telesom sedi in ima glavo nagnjeno naprej, so usta pretežno zaprta. Toda v tem
položaju otrok gleda navzgor in zatorej prekomerno razteza sprednje vratno območje,
in s tem se nategne tudi spodnja čeljust. Rezultat tega pa so odprta usta, kar pomeni,
da je požiranje močno oteženo. Pri mlajših otrocih so zato pogosti nahodi, ki še
dodatno otežijo dihanje skozi nos. Druge posledice dihanja skozi usta so slinjenje,
razpoke ustnih kotov in suha usta (Wilken, 2012).
Zobje in čeljust
Zobje zrastejo pozno, so majhni, različno oblikovani in nepravilno razporejeni. Mlečni
zobje se pojavijo z dvomesečno do šestmesečno zamudo in rastejo vse do petega
leta starosti. Pogosta je anomalija postavitve zob (preveč skupaj, včasih nenormalno
narazen). Potrjeno je, da nekje 25-40 % ljudem z Downovim sindromom manjka eden
ali več stalnih zob. To prispeva k težavam z žvečenjem in redkim uživanjem trde
hrane (Wilken, 2012; Cunningham, 1999; Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack,
2002).
Problem predstavlja tudi škrtanje z zobmi, ki je pri otrocih pogosto in ga ostali
občutimo kot moteče. Posledice pa so vidne na zobeh, kjer je največ škode na
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kočnikih, ki so videti, kot bi bili brušeni (Wilken, 2012; Cunningham, 1999; Karch,
Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002).
Hipotonija prizadene tudi vratno mišičevje, zato je glava pogosto nagnjena nazaj.
Posledično se spodnja čeljust pomakne naprej in postane poudarjena, ugriz pa
postane nepravilen (progenija). Nepravilna postavitev čeljusti povzroča številne
nevšečnosti, kot so: drugačno sesanje, težave požiranja in žvečenja ter vpliva na
temelje govorne motorike (Wilken, 2012; Cunningham, 1999; Karch, Groß-Selbeck,
Pietz, Schlack, 2002).
Ustnice
Ob rojstvu in v zgodnjem otroštvu ustnice izgledajo enako kot pri ostalih otrocih.
Penrose (1966 v Wilken 2012, str. 93) pravi: »Nastale spremembe so po navadi
videti kot sekundarne in so verjetno v zvezi s pogosto odprtimi usti in običajno ven
molečim jezikom. To vodi k stalnemu slinjenju ustnic, k nastajanju razpok in suhim
ustnicam.«
Kasneje je tako spodnja ustnica večinoma rahlo našobljena in hipotona. Zgornja
ustnica pa je pogosto tanka/ozka in zelo napeta. Kot pravi Castillo Morales (1991 v
Wilken, 2012): »Zgornja ustnica je tako napeta, da deluje z močjo krčenja navzdol kot
vrvični mehanizem na zgornjo čeljust.«
(Wilken, 2012; Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002)
To pa vodi k temu, da se kasneje pojavijo anomalije, odstopanja in posledično so
težave z naslednjimi glasovi: labiali, labiodentali in vokali, še posebej z zaokroženimi.
Jezik
Jezik kaže značilno simptomatiko: je hipotoničen, razbrazdan, potisnjen naprej in se
opira ali na spodnje sekalce ali pa na spodnjo ustnico. Ta lega jezika pa je
nepravilna, saj je pravilna lega jezika v točki mirovanja za zgornjimi sekalci (Wilken,
2012).

Slika 2: Jezik pri osebah z DS (Teitelbaum, Czlusniak, 2013, str. 66).
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Nebo in mehko nebo
Nebo je pogosto zelo ozko z značilnimi gubami. Raziskave na področju gibljivosti
mehkega neba si niso enotne. Wilken (1977) ugotavlja, da ima približno polovica
otrok z Downovim sindromom zmanjšano gibljivost mehkega neba. Na drugi strani pa
Novak (1972) ugotavlja, da je gibljivost mehkega neba pretežno običajna, brez
posebnosti (Wilken, 2012). Uong in sodelavci (2001) so s pomočjo MRI ugotovili, da
se mehko nebo oseb kontrolne skupine in oseb z Downovim sindromom ne razlikuje
(Kent, Vorperian, 2013).
Požiranje in žvečenje
Težave s hranjenjem so najbolj opazne od devetega meseca pa do treh let starosti
otroka (Spender 1996, v Cichero, Murdoch, 2006). Mnogi otroci so pasivni jedci in
imajo radi mehko hrano. To naj bi bilo povezano s hipotonijo ustnih mišic in zaradi
miofunkcionalnih težav. Ti otroci potrebujejo več časa, da se naučijo uporabljati jezik
na način, ki jim omogoča sesanje in žvečenje koščkov hrane (Cichero, Murdoch,
2006).
Slab občutek za usklajenost čeljusti, ustnic in jezika vpliva na žvečenje. Otroci z
Downovim sindromom porabijo več časa za vsak cikel žvečenja pri hrustljavi hrani
(krekerji) in večje število ciklov žvečenja pri kašasti/pretlačeni hrani (Cichero,
Murdoch, 2006), kar pa predstavlja tudi večji napor za te osebe.
Sluh
Zaradi manjše lobanje so tudi votline in kanali srednjega ušesa majhni. Najpogosteje
pa prihaja do prevodne naglušnosti zaradi izlivnega vnetja srednjega ušesa. To se
pojavlja pri vseh otrocih do devetega leta, pri otrocih z Downovim sindromom pa je
le-to trdovratnejše in se pogosto pojavlja tudi v obdobju odraslosti. V času, ko so
otroci z Downovim sindromom prehlajeni, pogosto ne slišijo na eno ali pa na obe
ušesi. Zato je pomembno, da se otroku v obdobju med šestim in dvanajstim
mesecem redno preverja sluh (Cunningham, 1999). Vse to namreč vpliva na razvoj
fonologije in morfologije pri otrocih in zato je jezikovni razvoj, ki je glede na raziskave
(Rondal, 2009) na morfološki ravni posebej problematičen.
Dihanje
Mnogi otroci z Downovim sindromom imajo težave z ustreznim dihanjem (dihanje
skozi nos), pogosto pa je tudi vitalna kapaciteta pljuč znatno zmanjšana. Vzrok
dihanju skozi usta so lahko zožene dihalne poti za nosom, lahko pa so delno zaprte
zaradi velike žrelnice, mandljev, ohlapnega jezika. Takšno dihanje povzroča suhe
ustnice in jezik, večja in pogostejša pa je verjetnost okužb dihal (pljučnica, prehladi)
(Wilken, 2012; Cunningham, 1999), saj se zrak ne otopli, navlaži.
1.1.2 Kognitivne značilnosti
Inteligenčni kvocient/inteligentnost
IQ 75 in manj je krepko pod povprečjem (100), kar pomeni, da bodo ti otroci imeli
težave pri učenju nasploh, ne zgolj šolskem učenju. Pri otrocih z Downovim
sindromom po Cunninghamu (1999, str. 167) IQ variira od 20 do preko 100.
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S testi pa otroka etiketiramo, mu damo oznako, da je dober oziroma slab. Vendar pa
nizek IQ ne pomeni, da je otrok slab na vseh področjih. Saj testi ne zajamejo vsega
in tudi ne upoštevajo vse dejavnikov, ki lahko vplivajo na uspešnost same izvedbe
(počutje otroka, oseba, ki izvaja test, kulturno okolje otroka…) (Cunningham, 1999).
Spomin
Zmožnost pomnjenja dejavnosti, nalog, ki so umeščene v situacijo, je relativno
dobra. Vidni spomin je veliko boljši od slušnega pomnjenja. Veliko boljša je
zapomnitev učne snovi, ki je podana strukturirano (Laws, 2002). Jarrold, Nadel in
Vicari (2008) pa opozarjajo, da kljub temu, da je vidni spomin manj oškodovan,
moramo vzeti v obzir, da obstajajo dokazi o težavah na področju vidnega spomina v
povezavi s pomnjenjem predmetov in pripadajočih lastnosti.
Osebe s kognitivnimi primanjkljaji, med katere sodijo osebe z DS, se manj uspešno
učijo in ohranijo novo pridobljene informacije kot pa njihovi sovrstniki (Jarrold, Nadel,
Vicari, 2008).
Pomemben je podatek, da se težave učenja in spomina pričnejo pojavljati v poznem
otroštvu, pri Downovem sindromu so težave z odraščanjem otroka (pozno otroštvo,
adolescenca) vse bolj opazne. Ljudje veliko večino znanja v tem obdobju (pozno
otroštvo, adolescenca) pridobimo preko učenja jezika. Otroci z Downovim sindromom
pa imajo težave s stabilizacijo informacij, ki so jih uspeli pridobiti, in ne toliko s
priklicem besed, strukturo stavka ali drugim nebesednim materialom (Jarrold, Nadel,
Vicari, 2008). Wishart (1993) in Fowler (1988) sta poudarila, da se lahko to odraža,
vključno z drugimi faktorji, kot okvara v konsolidaciji (shranjevanju) informacij v
dolgotrajni spomin (Jarrold, Nadel, Vicari, 2008).
1.1.3 Govor in jezik
Osebe z Downovim sindromom običajno veliko več razumejo, kot pa zmorejo
verbalno povedati (ekspresivna komponenta jezika predstavlja veliko težavo in lahko
zaostaja za receptivno komponento tudi dve leti in več) (Down Syndrome Victoria,
2009).
Raziskave so pokazale nepravilnosti pri delovanju fonološke zanke (Jarrold,
Baddeley, 1997 v Laws, 2002), kar pomembno vpliva na učenje jezika pri otrocih z
Downovim sindromom (Baddeley et. al, 1998; Gathercole, Baddeley, 1993 v Laws,
2002) .
Predsimbolni razvoj
Pri otrocih brez posebnosti se razvoj jezika začne tri mesece pred rojstvom. Do takrat
je slušni sistem še nerojenega otroka funkcionalen in usmerjen na govorne frekvence
(500 – 3000 Hz). Ob rojstvu otrok prepozna materin glas in ga razloči od ostalih
(Boyssone Bardies, 1996, v Rondal, 2009).
Zraven prepoznave materinega glasu je novorojenček sposoben prepoznati materni
jezik (preko prozodičnih elementov). Zmožen je razločiti med jezikom, kateremu je bil
izpostavljen v maternici, od ostalih jezikov (Nazzi et al., 1998, v Rondal, 2009).
O pred govorno-jezikovnem razvoju otrok z Downovim sindromom ni znanega
praktično nič. To preprečuje, da bi lahko vedeli, kdaj in kako poteka razvoj pri njih.
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Rondal je zato mnenja, da bi bilo to potrebno podrobneje raziskati in ugotoviti, če
obstajajo razlike med otroki z Downovim sindromom in tistimi brez posebnosti
(Rondal, 2009).
Opažanja kažejo, da dojenčki z Downovim sindromom razvijejo drugačne vzorce za
usmerjanje pozornosti in habituacijo1 za glasove (daljši odzivni čas na kompleksne
slušne dražljaje) in hitreje jih tak slušni dražljaj zmoti (Pueschel, Sustrova, 1996, v
Rondal, 2009).
Predgovorno obdobje se zaključi s pojavom prve otrokove besede. Prva beseda je
takrat, ko otrok pove konstantno/fiksno ime/besedo za določen predmet, osebo,
pojav (Levc, 2014).
V tabeli si lahko pogledamo, kako poteka univerzalen razvoj otrokove
percepcije/razumevanja in produkcije v pred govorno-jezikovnem obdobju, torej od
rojstva pa nekje do 1. leta starosti, če le-ta nima težav in razvoj poteka skladno s
pričakovanimi normami.
STAROST
0 – 5 mesecev

6 mesecev

8 mesecev

9 mesecev

11 mesecev

PERCEPCIJA
Dojenčki razlikujejo
fonološke kontraste
jezikov (prepoznajo
materni jezik).
Jezikovno-specifično
zaznavanje vokalov.
Razlikovanje frekvenc.
Zaznavanje tipičnih
naglaševanj besed.
Posploševanje pravil
za ugotavljanje
obstoja besede
(ločevanje med
besedami in
nebesedami).
Zaznavanje
specifičnih kombinacij
glasov.
Upadanje zaznave
soglasnikov tujih
jezikov.
Povečanje zaznave
soglasnikov
maternega jezika.

STAROST
0 – 3 mesece

PRODUKCIJA
Proizvajanje negovornih glasov.

3 mesece

Proizvajanje glasov
podobnih vokalom.

7 mesecev

Čebljanje.

10 mesecev

Povezovanje zlogov, ki
postaja vse bolj
podobno govoru.
Prva prava beseda.

12 mesecev

Tabela 1: Prikaz univerzalnega razvoja percepcije in produkcije v pred govorno-jezikovnem obdobju
(Kuhl, 2004, str. 832).

1

Postopno privajanje na ponavljajoče se enake dražljaje z zmanjšano ali odsotno odzivnostjo
(http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5517563/habituacija).
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Govorno-jezikovni razvoj
Večina otrok z Downovim sindromom kasni v govorno-jezikovnem razvoju.
Povprečna starost pri prvi besedi je 18 mesecev (otroci brez posebnosti v razvoju
spregovorijo prvo besedo okrog prvega leta starosti, oziroma med 12 – 15 meseci
starosti). Medtem ko vrstniki usvojijo najmanj 50 besed do drugega leta starosti (in
tvorijo dvobesedne stavke), ti otroci v povprečju usvojijo 50 besed pri starosti, večji
od treh let (37ih mesecih) (Buckley, 2000).
Pojavljajo se tudi odstopanja v artikulaciji, kar še dodatno oteži razumevanje
njihovega govora.
Rondal (2009, str. 142-143) navaja naslednje vzroke:
- anatomske značilnosti/posebnosti (Spitzer e tal., 1961, v Rondal, 2009);
- slušne primanjkljaje: izguba 25 do 55 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz;
- primanjkljaji motorne koordinacije in časovnega usklajevanja (Rosin et al.,
1987 v Rondal, 2009);
- glasovne težave, vključno s hripavostjo: višje ali nižje osnovne frekvence od
običajnih (Montague, Hollien, 1973, v Rondal, 2009).
Artikulacija
V številnih raziskavah so ugotovili, da so otroci z Downovim sindromom na govornem
področju bolj prizadeti v primerjavi z otroki z motnjami v duševnem razvoju (Rondal,
1999, v Wilken, 2012).
Pri soglasnikih (g, k, t, d, n, l) prihaja do močnejšega stika med jezikom in nebom, kar
časovno podaljša trajanje zapore in prehode med posameznimi soglasniki (Wilken,
2012).
Priporniki so za artikulacijo zahtevnejši. Dlje časa traja za njihovo pravilno usvojitev
(če sploh), saj zahtevajo natančno usmerjanje zračnega toka. Razumljivost govora je
zato pri veliko osebah z Downovim sindromom slaba (Ryan, 1975, v Rondal, 2009).
Arapović (1986) je s pomočjo raziskave ugotovila, da obstajajo pomembne razlike pri
artikulaciji otrok z Downovim sindromom in otrok kontrolne skupine. Razlike so
opazne v vseh starostnih skupinah, in sicer v skupini 3-4 let, 7-8 let in 14-15 let. Prav
tako je opazila statistično pomembne razlike znotraj otrok z Downovim sindromom
glede na kronološko starost. Obstaja splošna težnja k boljšemu izgovoru z višanjem
kronološke starosti. Veliko težav so imeli otroci z DS z naslednjimi glasovi: priporniki,
zaporniki, /l/, /nj/, /lj/ /r/) (Arapović, 1986).
Razvrstitev različnih artikulacijskih napak je pokazala, da pogosto tvorijo nadomestne
glasove brez doslednosti (Wendeler, 1988, v Wilken, 2012). Izgovorjeno besedo
pogosto skrajšajo (zmanjšajo število glasov, zlogov). Pojavlja se tudi perserveracija
(ponavljanje besede, fraze). Težava, ki je opazna pri osebah z Downovim
sindromom, je v tem, da posamezne glasove, tudi besede, izgovarjajo pravilno. Pri
povezovanju v stavek pa je govor pogosto nerazumljiv (Wilken, 2012).
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Apraksija
Težave motoričnega načrtovanja in izvajanja gibov pa so lahko povezane tudi z
apraksijo in težave izhajajo/so posledica nje.
Apraksija je nevrološko pogojena motnja, ki prizadene motorično izvajanje gibov.
Oseba posameznih gibov ni zmožna sestaviti v celoto, da bi gibanje potekalo gladko,
brez zastojev. Binkofski in Fink (2005) sta poudarila, da motorični deficiti niso
posledica parez, drugih motenj gibanja (ataksija), težav s koordinacijo, diskinezije,
težav senzibilnosti, težav z razumevanjem jezika ali težav s prepoznavanjem
predmetov (Binkofski, Fink, 2005).
Apraksija ima veliko različic, najpogosteje pa se pojavlja v dveh oblikah, in sicer:
ideomotorična in ideacijska apraksija. Pri ideacijski je težava v izvajanju kompleksnih
navodil. Težava ideomotorične pa je v izvajanju gibov na ukaz, torej sama izvedba
giba (Bikofski, Fink, 2005).
Apraksija, s težavami gibov ustnic, jezika, se imenuje oralna apraksija. Otroci z
oralno apraksijo na zahtevo niso zmožni dvigniti jezika, ga dati na nebo, se dotakniti
zgornje ustnice. Vse te gibe pa lahko izvedejo na nezavedni ravni (Brookes, 2010).
Sam gib ima več sestavin. In te sestavine so naslednje (Brookes, 2010):
-

ideja za ustvarjanje načrta giba,

-

motorično načrtovanje za uresničevanje samega načrta giba,

-

izvedba, izvajanje (akcija) giba.

Razvoj leksike (besednega zaklada)
Pri otrocih z Downovim sindromom se razvoj leksike razvija skladno z mentalno
starostjo, kar pomeni, da je zaostanek glede na kronološko starost velik (Rondal,
1985, v Rondal, 2009).
Odnos med mentalno starostjo in ekspresivnim leksikalnim razvojem (ne smemo
mešati z definicijami, kjer so osebe z intelektualnimi primanjkljaji v zaostanku) je
ustreznejši (od razmerja kronološka starost in ekspresivni jezikovni razvoj) zaradi
prisotnih spremenljivk (težave povezane z artikulacijo in motoričnim programiranjem).
Opazen je velik razkorak med razumevanjem in izražanjem (Smith, Stoel Gammon,
1983, v Rondal, 2009).
Pomembno vlogo pri učenju igra slušni kratkotrajni spomin (Baddeley, 1980 v
Rondal, 2009). Osebe z Downovim sindromom imajo tipično krajši in manj stabilen
slušni spomin in boljši vidno-prostorski spomin (Armstrong, 182 v Rondal, 2009), kar
se lahko vsaj delno kaže kot počasnejše in manj stabilno usvajanje besednega
zaklada (MacKenzie, Hulme, 1987, v Rondal, 2009). Conners (2003, v Rondal, 2009)
pa je mnenja, da so potrebne dodatne raziskave, da bi se lahko natančno opredelila
povezava med vlogo kratkotrajnega spomina in učenjem jezika.
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Organizacija besednega zaklada v dolgotrajni spomin
Raziskave (Barrett, Diniz, 1989, v Rondal, 2009) kažejo, da se osebe z Downovim
sindromom nagibajo k predstavljanju pomena številnih samostalniških kategorij,
opirajoč se na prototipe. Svoj besednjak širijo z vključitvijo novih enot na podlagi
podobnosti s prototipom (Tager Flusberg, 1986, v Rondal, 2009), torej na podlagi
predvidevanja s pomočjo semantičnega ključa.
Slovnični elementi
Otroci z Downovim sindromom zaostajajo v razvoju premosorazmerno s kognitivnimi
primanjkljaji, primerno njihovi mentalni starosti. Navkljub vidno opaznem zaostanku,
otroci z Downovim sindromom vendarle usvojijo osnove sintakse za tvorjenje stavkov
(Rondal, 2009).
Besedni vrstni red je lahko odvisen od individualnega pomena. »Pri posameznih
stavkih izpuščajo enega ali več stavčnih delov, ki jih ali pozabijo ali izpustijo iz
malomarnosti« (Baum, 1986, v Wilken, 2012, str. 103). Vendar pa je veliko otrok, ki
oblikujejo stavke s pravilnim besednim redom (Wilken, 2012).
Osebe z Downovim sindromom imajo težave pri načrtovanju in kontroliranju izvedbe
multidimenzionalnih nalog, kot je tudi kompleksna jezikovna produkcija (sočasno je
potrebno upoštevati komunikacijski namen, semantični vidik, pragmatiko, leksiko,
morfologijo, regulirati sam izgovor). To ima za posledico, da pogosto izpustijo
komponente, ki jih pojmujejo za manj pomembne, in se osredotočijo na tiste
pomembne (Rondal, 2009).
Jeziki, v katerih je pogosta uporaba trpnega načina (nemščina, angleščina),
povzročajo otrokom in mladostnikom z Downovim sindromom precej težav. Trpno
obliko pogosto prekodirajo v tvorno, ampak pri tem spremenijo pomen (Moder avto je
bil sleden od rdečega.  Moder avto je sledil rdečemu.) (Rondal, 2009), ker torej ne
razumejo, ne znajo postaviti oblik za isti pomen.
Pragmatika
Čeprav so osebe z Downovim sindromom formalno gledano jezikovno šibkejše, imajo
velik pragmatični potencial. Temi pogovora lahko sledijo za potrebe izmenjave
podatkov, pridobitvi novih informacij (Rondal, 2009).
Na to temo so bile narejene tudi raziskave. Owings (1981) je s sodelavci ugotovil, da
osebe z Downovim sindromom pravilno ugotovijo temo pogovora, kateremu sledijo in
v katerem sodelujejo (Rondal, 2009).
Longitudinalni raziskavi, ki so ju opravili Mundy, Kasari, Sigman, Ruskin (1995) in
Yoder, Warren (2004), sta pokazali, da imajo tisti otroci z Downovim sindromom, ki
uporabljajo večje število neverbalnih komentarjev in zahtev boljše rezultate in so
uspešnejši v komunikaciji (Abbeduto, 2008).
Na področju namerne komunikacije so kretnje močno sredstvo komunikacije otrok z
Downovim sindromom. Imajo namreč širok nabor kretenj, ki jih uporabljajo pogosteje
kot tipični vrstniki. Najpogostejši način sporazumevanja predšolskih otrok z
Downovim sindromom je odgovarjanje na da/ne vprašanja. S tem se izraža pasivnost
v komunikaciji z odraslimi (Abbeduto, 2008).
10

Tukaj je potrebno poudariti, da tudi učenci z omejenim besednim zakladom precej
uspešno komunicirajo. Sama sposobnost izražanja v stavkih ni pogoj za zastavljanje
vprašanj, za odgovarjanje, izražanje prošenj. Tako se je izkazalo, da »majhni otroci z
Downovim sindromom učinkovito uporabljajo enobesedne stavke« (Rondal, 1996, str.
12, v Wilken, 2012, str. 104).
Kot skupina otroci z Downovim sindromom redko vztrajajo v verbalni perserveraciji ali
zaidejo povsem izven teme v primerjavi z otroki s sindromom fragilnega X
kromosoma, ki so na enaki razvojni stopnji. Otroci z Downovim sindromom tudi
redkokdaj uporabljajo stereotipne izraze, začnejo pogovor na neprimeren način v
primerjavi z otroki z Williams sindromom (Abedduto, 2008).
Če povzamem je komunikacijska zmožnost njihovo močno področje in jim olajša
vstop na komunikacijsko polje.
1.1.4 Socialni vidik in vedenje
Socialne veščine, kot so: interakcija z ostalimi, zmožnost empatije, so običajno
ustrezne. Zaplete se predvsem zaradi govorno-jezikovnih težav. Druženje z ostalimi
(vrstniki, starejši ljudje) jim daje možnosti in priložnosti učenja s pomočjo modela,
tako za izboljšanje jezikovnih sposobnosti kot tudi modele pravilnega obnašanja.
Zato je pomembno, da jim ponudimo predvsem priložnosti interakcij z vrstniki in jim
pomagamo izboljšati lastno samopodobo (Down Syndrome Victoria, 2009).
Vedenja, ki bi bila specifična, niso dokazana. Seveda pa se lahko tako kot pri vseh
otrocih, tudi pri otrocih z Downovim sindromom, pojavi neprimerno vedenje. Pojavi se
lahko zaradi različnih vzrokov: izraz socialne in emocionalne nezrelosti (vedenja, ki
so neprimerna starosti), težave govorno-jezikovne narave (namesto verbalno se
izrazi z vedenjem), nediagnosticirane zdravstvene težave. Pomembno je, da se
odkrije vzrok neprimernega vedenja in temu primerno naredi načrt, kako to vedenje
odstraniti (Down Syndrome Victoria, 2009).
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2.

ANATOMIJA OROFACIALNEGA PODROČJA

Magistrsko delo je usmerjeno v miofunkcionalno terapijo, zato najprej predstavljam
anatomijo orofacialnega področja, ki je pomembno tako za govor kot tudi za
hranjenje.

2.1.

Anatomija ustne votline

Meje ustne votline predstavljajo spredaj ustnici, ob straneh lica, spodaj mišice
ustnega dna in zadaj goltna ožina.

Slika 3: Ustna votlina in del ustnega žrela (Kambič, 1975, str. 117).

Slika 4: Sagitalni prerez ustne votline in žrela (Štiblar Martinčič, Cör, Cvetko, Marš, 2007, str. 131).

Ustnici oblikuje cirkularna mišica (m. orbicularis oris), ki jo oživčuje obrazni živec.
Mišica ustnici zaokrožuje in ju stiska (Hočevar Boltežar, 2010).
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Usta odpira vrsta obraznih mišic, ki opravljajo različne naloge (na primer m. levator
labii superiors dviguje zgornjo ustnico, m. mentalis dviguje spodnjo ustnico…). Vse
obrazne mišice oživčuje VII. možganski živec (n. facialis) (Hočevar Boltežar, 2010).
Predel ustne votline, ki ga spredaj omejujeta ustnici in zobje ter lici s strani, je ustni
preddvor (vestibulum oris). Prostor za zobmi pa je ustna votlina v pravem pomenu
besede (cavum oris proprium) (Štiblar Martinčič, Cör, Cvetko, Marš, 2007). Podlaga
licu pa je mišica trobilka (m. buccinator), ki potiska lice ob zobe pri požiranju in
žvižganju (Dolinar, Cunk Manić, Tarman-Šmit, 2015).
Zobovje odraslih je sestavljeno iz 32 zob. Otroško mlečno zobovje pa je sestavljeno
iz 20 zob. Mlečni zobje pričnejo izraščati med 6. in 8. mesecem starosti. Stalni zobje
pa izrastejo med 6. in 13. letom starosti (Hočevar Boltežar, 2010).
Jezik leži v ustnem dnu. Razdelimo ga na tri dele, in sicer na konico, telo in koren.
Večino jezika sestavljajo skeletne mišice, ki jih razdelimo na zunanje in notranje.
Naloga zunanjih mišic je spreminjanje lege jezika. Zunanje mišice in njihova naloga:
m. genioglossus (poteza jezik naprej in ga splošči), m. hyoglossus (poteza jezik nazaj
in navzdol) in m. styloglossus (poteza koren jezika nazaj in navzgor) (Hočevar
Boltežar, 2010).
Naloga notranjih mišic pa je spreminjanje oblike jezika: m. longitudinalis superior
(jezik skrajša, zadebeli in upogne jezično konico navzgor), m. longitudinalis inferior
(jezik skrajša in potegne konico nazaj in navzdol), m. verticalis linguae (splošči jezik)
in m. transversus linguae (jezik oži in ga podaljšuje) (Hočevar Boltežar, 2010). Mišice
jezika oživčuje XII. možganski živec (n. hypoglossus) (Bigenzahn, 2003).
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2.2.

Mišice glave

Mišice glave delimo na obrazne in žvečne mišice. Podrobneje sta obe vrsti mišic
opisani v nadaljevanju.

Slika 5: Mišice obraza in glave (Parker, 2006, str. 28).

2.2.1 Obrazne mišice
Pod kožo obraza je nekje 50 mišic, te so majhne, tanke in ploščate, pripete v globoko
plast kože. Imenujemo tudi mimične ali izrazne mišice. Mišice odpirajo in zapirajo
vhod v očesno, nosno in ustno votlino, premikajo lica, ustnice, uhelj. Največja
mimična mišica je platizma (m. platysma), ki je v podkožju sprednjega dela vratu in
poteka s prsnega koša navzgor na spodnjo čeljustnico in preko nje na obraz (Štiblar
Martinčič, Cör, Cvetko, Marš, 2007).
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Slika 6: Mišica platizma (http://clinicalgate.com/platysma-and-the-nefertiti-lift/).

2.2.2 Žvekalne mišice
Žvekalne oziroma žvečne mišice premikajo spodnjo čeljust, ki je edina premična kost
lobanje. Mišice premikajo spodnjo čeljustnico navzgor, naprej in vstran. Med
žvekalne mišice uvrščamo naslednje mišice: m. temporalis (senčna mišica), m.
ptervgoideus medialis (medialna krilata mišica), m. ptervgoideus lateralis (stranska
krilata mišica) in m. masseter (masetrna mišica) (Štiblar Martinčič, Cör, Cvetko, Marš,
2007).

2.3.

Možganski živci

Centralni živčni sistem (CŽS) je sestavljen iz možganov in hrbtenjače (Pinel, 2011).
Leži dobro zavarovano pred poškodbami znotraj skeleta (Štiblar Martinčič, Cör,
Cvetko, Marš, 2007).
Periferni živčni sistem pa je sestavljen iz somatskega in avtonomnega živčnega
sistema (Pinel, 2011).
Somatski sistem sestavljajo aferentni živci, ki prenašajo signale iz kože, skeletnih
mišic, sklepov, oči v CŽS in eferentni živci, ki prenašajo motorične signale iz CŽS v
skeletne mišice (Pinel, 2011).
Avtonomni živčni sistem pa uravnava delovanje notranjih organov (Pinel, 2011).
Sestavljen je iz aferentnih živcev, ki prenašajo motorične signale iz CŽS v notranje
organe, in eferentnih, ki prenašajo motorične signale iz CŽS do notranjih organov
(Pinel, 2011).
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Slika 7: Razdelitev živčnega sistema (Pinel, 2011, str. 52).

Možganskih živcev je dvanajst parov. Oživčujejo predvsem kožo, sluznico ter mišice
glave in vratu, vključno s čutili (Štiblar Martinčič, Cör, Cvetko, Marš, 2007). Prvi in
drugi možganski živec izvirata iz velikih možganov, od III. do XII. pa izvirajo iz
možganskega debla (Meznarič, 2010).
Možganski živci so motorični (eferentni (služijo premikanju mišic)), senzorični
(aferentni (služijo zaznavanju dražljajev)) ali pa mešani (so motorični in senzorični)
(Monkhouse, 2006) .

Slika 8: Možganski živci (Bear, Connors, Paradiso, 2007, str. 232).
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Ime in številka živca
I. Olfactorius ali vohalni živec
II. Opticus ali vidni živec
III. Oculomotorius ali
okulomotorični živec

Vrsta
Senzorični
Senzorični
Motorični in senzorični2

IV. Trochlearis ali trohlearni
živeč

Motorični in senzorični3

V. Trigeminus ali trivejni
živec

Senzorični in motorični

VI. Abducens ali abducentni
živec
VII. Facialis ali obrazni živec

Motorični in senzorični4

VIII. Statoacusticus ali
vestibulokohlearni živec
IX. Glossopharyngeus ali
jezično-žrelni živec

Senzorični

X. Vagus ali klatež

Senzorični in motorični

XI. Accessorius ali akcesorni

Motorični in senzorični5

Motorični in senzorični

Motorični in senzorični

2

Pomembne funkcije
Omogoča zaznavo vonja.
Omogoča vid.
Motorično oživčuje oči in
veke in omogoča njihovo
gibanje.
Parasimpatična kontrola
velikosti zenice.
Omogoča premikanje oči.
Prenos informacij iz
določene očesne mišice.
S svojimi tremi vejami, in
sicer z očesnim,
zgornječeljustničnim in
spodnječeljustničnim živcem,
senzorično oživčuje kožo
obraza. Motorično pa žvečne
mišice, jezik.
Omogoča premikanje oči.
Omogoča obrazno mimiko.
Omogoča okušanje na
sprednjih dveh tretjinah
jezika.
Omogoča sluh in ravnotežje.
Omogoča premikanje mišic
grla.
Parasimpatična kontrola žlez
slinavk.
Omogoča okušanje na zadnji
tretjini jezika.
Odkrivanje sprememb
krvnega tlaka v aorti.
Parasimpatična kontrola
delovanja srca, pljuč in
organov trebušne votline.
Občutek bolečine notranjih
organov.
Premikanje mišic žrela, grla
in požiralnika.
Premikanje mišic vratu in
ramen.

Nekateri avtorji (Bear, Connors, Paradiso, 2007) uvrščajo ta živec med povsem motorične. Pinel (2012, str. 494)
pa je mnenja, da je živec tako motoričen kot tudi senzoričen, saj so senzorične informacije ključne za ustrezen
motorični odziv.
3
Nekateri avtorji (Bear, Connors, Paradiso, 2007) uvrščajo ta živec med povsem motorične. Pinel (2012, str. 494)
pa je mnenja, da je živec tako motoričen kot tudi senzoričen, saj so senzorične informacije ključne za ustrezen
motorični odziv.
4
Nekateri avtorji (Bear, Connors, Paradiso, 2007) uvrščajo ta živec med povsem motorične. Pinel (2012, str. 494)
pa je mnenja, da je živec tako motoričen kot tudi senzoričen, saj so senzorične informacije ključne za ustrezen
motorični odziv.
5
Nekateri avtorji (Bear, Connors, Paradiso, 2007) uvrščajo ta živec med povsem motorične. Pinel (2012, str. 494)
pa je mnenja, da je živec tako motoričen kot tudi senzoričen, saj so senzorične informacije ključne za ustrezen
motorični odziv.
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Motorični in senzorični6

XII. Hypoglossus ali
podjezični živec

Pošiljanje informacij iz
vratnih mišic.
Oživčuje vse notranje in
zunanje mišice jezika in
omogoča njegovo
premikanje.

Tabela 2: Možganski živci in njihove funkcije (Pinel, 2011; Bear, Connors, Paradiso, 2007;
http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5545264/zivec?query=%C5%BEivec).

2.4.

Dihanje

Celotna pljučna kapaciteta, torej količina zraka v pljučih, je sestavljena iz več
volumnov, in sicer (Hočevar Boltežar, 2010, str. 38):
-

dihalni volumen je volumen zraka, ki se zamenja pri vsakem vdihu in izdihu
(pri mirnem dihanju 0,5 l);
inspiratorni
rezervni volumen je volumen, ki ga dodatno maksimalno
vdihnemo po normalnem mirnem vdihu (povprečno 2,5 l);
ekspiratorni rezervni volumen je volumen, ki ga maksimalno izdihnemo po
normalnem izdihu (povprečno 1,5 l);
rezidualni volumen je volumen zraka, ki ostane v pljučih po maksimalnem
izdihu (povprečno 1,5 l).

Vitalna kapaciteta pa predstavlja volumen, ki ga maksimalno izdihnemo po
maksimalnem vdihu. Odvisna je od mnogih dejavnikov: spol, starost, višina,
konstitucija, teža, zdravstveno stanje posameznika. Tako je pri moških običajno
vitalna kapaciteta od 2 so 6,6 litra, pri ženskah pa od 1,4 do 5,6 litra (Hočevar
Boltežar, 2010).
Inspiratorni
rezervni

Celotna pljučna kapaciteta

volumen
Dihalni volumen

Vitalna kapaciteta

Ekspiratorni
rezervni
volumen
Rezidualni
Volumen

Slika 9: Pljučni volumni (Hočevar Boltežar, 2010, str. 39).
6

Nekateri avtorji (Bear, Connors, Paradiso, 2007) uvrščajo ta živec med povsem motorične. Pinel (2012, str. 494)
pa je mnenja, da je živec tako motoričen kot tudi senzoričen, saj so senzorične informacije ključne za ustrezen
motorični odziv.
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Poznamo refleksno in hoteno kontrolo dihanja. Refleksna se aktivira ritmično ob
vsakem vdihu. Hotena kontrola pa se razvije pri otroku z razvojem govornega dihanja
(s pojavom bebljanja, kasneje se avtomatizira) (Hočevar Boltežar, 2010).
Ustrezen vdih in izdih nam namreč poleg življenja omogočata ustrezno realizacijo
govornega toka, melodije in posameznih glasov govora.
Mišice, ki sodelujejo pri dihanju delimo na: inspiratorne (mišice, ki sodelujejo pri
vdihu) in ekspiratorne mišice (mišice, ki sodelujejo pri izdihu). Med inspiratorne
mišice sodijo diafragma in zunanje interkostalne mišice (potekajo med rebri na
zunanji strani) ter pomožne, ki se aktivirajo pri globokem dihanju. Med ekspiratorne
mišice sodijo notranje interkostalne mišice, trebušne mišice, nekatere hrbtne mišice
in mišice prsnega koša (Hočevar Boltežar, 2010).

2.5.

Požiranje

Kontrola požiranja poteka iz centralnega živčevja, in sicer je center v možganski
skorji. V možgansko skorjo se »preko senzoričnega jedra možganskih živcev im
možganskih živcev stekajo čutilne informacije iz ust in žrela in od koder gredo impulzi
do motoričnih jeder možganskih živcev in nato preko živcev do mišic v ustni votlini,
žrelu in zgornjem delu požiralnika« (Hočevar Boltežar, 2010, str. 49). Obstajajo
fiksirani motorični vzorci za faringealno in ezofagealno fazo požiranja. Akt požiranja
pa je sprožen s pomočjo stimulacij iz žrela (Hočevar Boltežar, 2010).
Požiranje je zapleten fiziološki proces, pri katerem neposredno sodeluje več kot 25
parov različnih mišic in šest možganskih živcev (Prosnik, Lang, 2005).
Živci, vključeni v akt požiranja:
V. možganski živec
Eferentna vlakna oživčujejo mišice, ki so vključene v žvečenje. Te mišice so
temporalis, maseter, medialna in lateralna pterigoidna mišica ter oživčevanje
milohioidne mišice, ki tvori ustno dno in dviguje hioidno kost (os hyoideum). Oživčuje
tudi mišico tensor veli platini, ki napenja mehko nebo.
Aferentna vlakna: dve veji V. možganskega živca pošiljata informacije, ki so
pomembne za oralno fazo požiranja. To sta mandibularna in maksilarna veja. Prva
veja pošilja občutke iz prednjih dveh tretjin sluznice jezika, lic, ustnega dna, spodnjih
zob, dlesni, spodnje ustnice in spodnje čeljusti. Druga veja pa pošilja občutke iz
sluznice, iz zgornjega dela žrela (nazofarinks), trdega in mehkega neba, zgornjih zob
in tonzil.
(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978)
VII. možganski živec
Eferentna vlakna sedmega možganskega živca prinašajo motorične informacije
mišicam, ki omogočajo obrazno mimiko, in mišicam ustnic. Med njimi sta mišici
orbicularis oris in zigomaticus, ki med oralno pripravljalno in oralno transportno fazo s
svojim krčenjem ter formiranjem ustnične zapore preprečujeta, da bi hrana ali
tekočina tekla iz ust. Facialni živec oživčuje tudi bukatorne mišice lic. Slaba napetost
bukatornih mišic med oralno fazo požiranja povzroča zastoj ostankov hrane v predelu
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med lici in zobmi. Eferentna vlakna sodelujejo pri oživčenju podčeljustnih in
podjezičnih žlez v ustih ter tako povzročajo proizvajanje sline.
Aferentna vlakna: Senzorična vlakna facialnega živca prinašajo informacije o okusu s
prednjih dveh tretjin jezika.
(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978)
IX. možganski živec
Z eferentnimi vlakni oživčuje eno mišico, ki sodeluje pri požiranju, in sicer
stilofaringeus, ki ob krčenju dviguje in širi žrelo.
Aferentna vlakna prinašajo informacije o bolečini in temperaturi. Okus zaznan na
zadnji tretjini jezika je v pristojnosti teh vlaken .
(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978)
X. možganski živec
Vagus je najpomembnejši živec, vključen v požiralni mehanizem. Njegova poškodba
lahko vodi do disfagije. Naloga, ki jo ima, je zagotavljanje tako motorične akcije kot
senzibilitete mehkega neba, žrela, želodca in respiratornega trakta. Grlo oživčujeta
dve njegovi veji, spodnji grlni živec in zgornji grlni živec.
Eferentna vlakna so odgovorna so za dvig mehkega neba, saj vagus oživčuje mišici
glosopalatinus in levator veli palatini. Impulze pošiljajo v mišice, ki so vključene v
faringealno fazo požiranja. Preprečujejo, da bi grižljaj zašel v dihalne poti.
Aferentna vlakna nosijo senzorične informacije iz mehkega neba, zadnjega in
prednjega dela žrela ter grla.
(Zemlin, 1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978)
XI. možganski živec
Eferentna vlakna oživčujejo mišico palatofaringeus, ki poseda mehko nebo in
skrajšuje žrelo. Prav tako v kombinaciji z desetim možganskim živcem napenja
mehko nebo, saj oživčuje mišico levator veli palatini (Zemlin, 1997; Logemann, 1998,
1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978).
XII. možganski živec
Eferentna vlakna; impulzi potujejo do vseh zunanjih in notranjih mišic jezika. Te
mišice ustvarjajo hotene gibe, ki so človeku nujno potrebni za govor in hranjenje.
Dvanajsti živec nam tudi zagotavlja avtonomne motorične impulze, ki sodelujejo pri
gibanju jezika brez naše volje (med žvečenjem, sesanjem in požiranjem) (Zemlin,
1997; Logemann, 1998, 1989; Morrell, 1984; Dobie, 1978).
Požiranje poteka v več fazah, in sicer (Hočevar Boltežar, 2010, str. 49):
1. Oralna pripravljalna faza, ki je hotena. Pri tej fazi je pomembno, da sta ustnici
stisnjeni skupaj, da hrana ne izteka iz ust. Prav tako mora biti v mišicah lic
ustrezen tonus za zunanjo oporo, steno pri žvečenju. Med žvečenjem je
mehko nebo v stiku z zadnjim delom jezika in to zadržuje grižljaj v ustih. Pri tej
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fazi še dihamo in zato je pomembno, da hrana ne uide navzdol, ker je dihalna
pot odprta in bi lahko prišlo do aspiracije.
2. Oralna transportna faza je delno hotena. Na začetku se mehko nebo dvigne,
mišice lic in ustnic se stisnejo. Zadnji del mobilnega jezika se spusti, srednji
del pa se pritisne na trdo nebo. Tlak v ustni votlini se tako poveča in grižljaj
potisne iz ustne votline proti žrelu. Ta faza je v začetku hotena, nato pa pri
prehodu grižljaja iz ustne votline v žrelo postane refleksna (Hočevar Boltežar,
2010).
3. Faringealna faza je refleksna. Na začetku se dvigne mehko nebo in zatesni
velofaringealno zaporo, da hrana ne zaide v nosno votlino. Jezik deluje kot
bat, se potiska nazaj, hkrati pa pride do skrčenja mišic na ustnem dnu, katere
potegnejo podjezično kost naprej in navzgor. Hkrati s podjezično vezjo se
dvigne tudi grlo, poklopec pa se potegne čez vhod v grlo. Zaradi tega nastane
negativni tlak v faringoezofagealnem predelu zdrsne grižljaj iz žrela v
požiralnik (Hočevar Boltežar, 2010).
4. Ezofagealna faza je prav tako refleksna. Pri prehodu grižljaja v požiralnik se
sprožita eden za drugim dva peristaltična vala (peristaltika je krčenje mišične
stene cevastega organa, ki potiska vsebino organa naprej). Potujeta od
zgornjega ezofagealnega sfinktra pa do konca požiralnika. Odpiranje
spodnjega ezofagealnega sfinktra se pojavi 2 do 3 sekunde po začetku
požiranja in traja 5 do 10 sekund in v tem času grižljaj iz požiralnika zdrsne v
želodec (Hočevar Boltežar, 2010).
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3.
3.1.

MIOFUNKCIONALNA TERAPIJA (MFT)
Zgodovina

V začetku 20. stoletja se je v ZDA prvič pojavil pojem miofunkcionalna terapija
(»Myofunctional Therapy«). Predstavljal je obliko terapije, katere cilj je bil popraviti
napačen položaj oziroma postavitev zob in/ali čeljusti preko vaj mišic in oblikovanja
položaja jezika.
Natančnega datuma o začetku miofunkcionalne terapije ni mogoče določiti. Norman
Wahl (2005 v Codoni in Schwenzer-Zimmerer, 2013) pa je k temu pridodal, da je iz
zgodovine dentalne medicine znano, da so se že stari Egipčani ukvarjali z
malokluzijami, česar pa ne smemo enačiti z miofunkcionalno terapijo, saj je šlo zgolj
za pasivno zdravljenje.
V poznem 18. stoletju postane priljubljena uporaba dentalnih oziroma ortodontskih
pripomočkov za čeljust. V začetku je bil glavni cilj izboljšati in polepšati zunanji videz
osebe, torej je bila pozornost usmerjena na estetski vidik (Codoni, SchwenzerZimmerer, 2013).
Kljub temu, da so bile opisane nekatere pomembne funkcije, ki jih opravlja jezik, se
temu ni posvečalo posebne pozornosti. Tako bi naj bil, po mnenju Tulleya in
sodelavcev (1969 v Codoni in Schwenzer-Zimmerer, 2013), Edward Angle tisti, ki je
spoznal pomembno vlogo jezika. Hahn (1988) je tako zapisal, da je Angle uvidel: »…
kot etiološki faktor anomalij čeljusti … napačen položaj jezika v ustih ima škodljiv
vpliv na orofacialno muskulaturo …« (Codoni, Schwenzer-Zimmerer, 2013).
Razmišljanja, da bi preko tako imenovanih gimnastičnih vaj poskusili normalizirati
oziroma izboljšati orofacialno muskulaturo, so se pojavila že na začetku 20. stoletja.
Za začetnika velja ameriški čeljustni ortoped Alfred Paul Rogers. Šele čez nekaj časa
so bile v terapijo vključene govorne komponente, kajti posledice so opazne tudi na
tem področju (Codoni, Schwenzer-Zimmerer, 2013).
Veliko zasluga razširitev in ohranitev kvalitete miofunkcionalne terapije gre pripisati
zakonskemu paru Hahn iz Münchna - Hermann Hahn (zobozdravnik) in Vevi Hahn
(logopedinja). Vevi Hahn je v svoji knjigi (»Myofunktionelle Therapie – Ein Beitrag zur
interdisziplinären Fundierung aus Sicht der Sprachbehindertenpedagogik«) detajlno
opisala potek lastnega izvajanja miofunkcionalne terapije. Svoje znanje je tudi delila
s študenti na LMU (Ludwig-Maximilians-Universität) v Münchnu (Codoni, SchwenzerZimmerer, 2013).

3.2.

Opis

Miofunkcionalna terapija je funkcionalna terapija mišic orofacialnega področja, katero
sestavlja niz postopkov/vaj. Te vaje so namenjene izboljšanju funkcij mišičnih
struktur, tako statičnih kot tudi kinetičnih. Njen cilj je odstraniti škodljive razvade in
spremeniti nefiziološke vzorce giba, da bi dobili uravnoteženo stanje orofacialnega
sistema (Hahn, 1994).
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3.3.

Vrste MFT in njihova uporabna vrednost

Različni avtorji imajo različno razdelitev oblik MFT in kdaj katero uporabiti. Sama bom
predstavila razdelitvi dveh avtorjev, in sicer avtorja H. Hahna ter avtorice A. M. Kittel.
Razdelitev po H. Hahnu (1994):
 V zgodnjem otroštvu se v primeru dednih ali pridobljenih nevroloških ali
motoričnih motenj, kot tudi pri orofacialnih malformacijah, uporabi razvojnostimulacijske metode MFT.
 V predšolskem obdobju se izvajajo preventivni in stimulacijski postopki
MFT v smislu odvajanja sesanja palca in vaj za gibljivost mišic ter vaj
spoznavanja/raziskovanja ustne votline.
 V šolskem obdobju se izvajajo korekcijsko-funkcionalni prijemi MFT kot
pre-, post- ali spremljajoča se terapija logopedski in ortodontski terapiji.
 V odraslosti se izvajajo postopki MFT v okviru kompleksne terapije;
ortodontske, maksilofacialne, protetične, paradontološke…
Poleg tega je MFT spremljajoča se terapija pri okvarah in poškodbah orofacialnega
področja. MFT je lahko v funkciji logopedske terapije, stomatološke terapije ali pa
drugih medicinskih postopkov.7
Razdelitev po A. M. Kittel (2014):
 Pri motnjah nevromotoričnega razvoja pri dojenčku ali v obdobju zgodnjega
otroštva se mora uporabljati terapija ene izmed naslednjih metod, in sicer: po
Bobathu (1977), Castillo-Morales (1991), Crickmay (1976), Goldschmidt
(1981), Müller (1971) in/ali Ayres (1979).
 Pri nevroloških motnjah v obdobju otroštva, mladostništva, odraslosti
(disfagija, pareza obraza) je med drugimi mogoče uporabiti tudi
proprioceptivno nevromuskulaturno facilitacijo (PNF) (Kabat, Knott, 1975). Ta
metoda cilja na to, da se s pomočjo toplotnih dražljajev in principov
raztegljivosti izboljša/popravi tonus prizadete motorike. Lahko se uporabljajo
tudi metode po avtorjih: Bartolome (1993), Hanning (1992), Logemann (1983).
K tem metodam lahko dodamo aktivne gibalne metode, ki jih je opisala
avtorica Kittel (2014).
 Pri slinjenju, ki vztraja pri dvo- do štiriletnikih, je potrebno ponuditi ustrezno
svetovanje staršem o načinih, kako otroka podučiti o pravilni legi jezika
(najučinkoviteje je med igro, pravilno lego jezika v mirovanju pa lahko
poimenujemo »najljubši položaj jezika«). Pomembno je, da poteka učenje
preko igre in da otrok nima občutka, da z njim izvajamo vaje (Kittel, 2012 v
Kittel, 2014). V poštev pridejo tudi vaje iz koncepta Castillo-Morales (1991), ki
so namenjene stimulaciji obraznih mišic.
 V obdobju predšolskega otroka (od 4. leta starosti naprej) in v zgodnjem
šolskem obdobju, do nekje 9. leta starosti, ponujata Förster in Kittel (2013)
zbirko vaj z naslovom » MFT 4-8 sTArs – Myofunktionelle Therapie für 4 bis 8
7

http://www.sbkt.hr/djecji/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=69, dne 25.1.2016
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Jährige mit spezieller Therapie der Arikulation von s/sch: Übung & Spaß mit
Muki, dem Affen«. Torej v prevodu bi lahko dejali, da je to zbirka vaj MFT za
otroke, stare 4 do 8 let z opisom artikulacijske terapije za glasova s in š.
 Pri izraščanju stalnih zob je potrebno biti pozoren na to, kako dolgo po izpadu
mlečnega izraste stalni zob. Če ta proces traja predolgo, je potrebno preveriti,
če jezik počiva v nastali luknji, kjer ni zoba. Otroka moramo naučiti, kje je
pravilna lega jezika v mirovanju (za zgornjimi sekalci).
 V šolskem obdobju od devetega leta dalje, z mladostniki in odraslimi, sta
avtorici Förster in Kittel (2013) prav tako pripravili zbirko vaj (podobno, kot za
predšolsko obdobje) MFT 9-99 sTArs.
Kittel opozarja, da je potrebno biti posebej pozoren pri dentalnih problemih. Potrebno
je sodelovanje različnih strokovnjakov (zobozdravnik, logoped, ortodont,
maksilofacialni kirurg…), da je napredek kar se da največji. Po potrebi je smiselna
tudi uporaba različnih orofacialnih pripomočkov. Lahko pa je potrebno tudi kirurško
posredovanje (Kittel, 2014).

3.4.
Vzroki miofunkcionalnih motenj in možnosti
preprečitev nastanka miofunkcionalnih odstopanj

za

Kittel, 1997 (v Kittel, 2014, str. 41) navaja naslednje indikacije:
 Motnje v embrionalnem obdobju, ko se razvijajo in oblikujejo mišice
orofacialnega področja (Castillo Morales, 1991, v Kittel, 2014).
 Komplikacije pri porodu. Sem uvrščamo pomanjkanje kisika pri novorojenčku,
kar lahko ima za posledice motnje orofacialnega področja.
 Senzorično pogojene težave, ki se lahko kažejo preko slabših finomotoričnih
gibov (nenatančni gibi jezika). Nezmožnost ponovitve natančno določenih
gibov oziroma pomanjkanje nadzora nad gibi pa lahko nakazuje tudi na
dispraksijo.
 Zmanjšano delovanje vestibularnega sistema se kaže na tonusu orofacialnega
sistema in je lahko vzrok skromni mimiki in težavam telesne drže, in sicer
zaradi pomanjkanja stimulacije malih možganov z dražljaji.
3.4.1 Hrana in hranjenje
Pomembno je, da v prvih mesecih življenja izzvenijo vsi primitivni refleksi. Tako je
tudi pri požiranju. Če je požiranje nepravilno, je lahko vzrok nepravilna izbira hrane
za novorojenčka in kasneje malčka (Kittel, 1997, v Kittel, 2014).
Dojenje, ki traja okoli 6 do 9 mesecev, lahko prepreči morebiten nastanek motenj.
Vendar pa je vzrokov za nastanek več in zatorej lahko ima tudi dojen otrok
orofacialne motnje. Pravilno dojenje pa ima iz psihološkega, medicinskega in
prehranskega vidika ne le pozitivne učinke na splošen razvoj, temveč tudi na razvoj
orofacialnega področja. Pri sesanju dojenček namreč uporablja različne mišice, kot
so žvekalne, mišice jezika in ustnic (Applebaum, 1982, v Kittel, 2014). To je zaradi
nastalega tlaka in same moči mišic.
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Pri hranjenju novorojenčka oziroma dojenčka s stekleničko je potrebno biti pozoren,
da se izbere ustrezen nastavek za sesanje. Še posebej je treba paziti na
oblikovanost prostora namenjenega ustnicam (če je premer premajhen, je pri sesanju
napetost ustnic premajhna) (Kittel, 2014).

Slika 10: Premer nastavka je velik (Kittel, 2014, str. 44).

Slika 11: Premajhen premer nastavka (Kittel, 2014, str. 44).

Pri hranjenju s stekleničko je potrebno paziti, da se steklenička s svojo težo ne
naslanja na dojenčkova usta, ampak jo drži oseba, ki dojenčka hrani, stran od ust. Le
tako dosežemo pravilno sesanje (Kittel, 2014).
Med šestim in dvanajstim mesecem bi se otrok moral naučiti jesti s pomočjo žličke in
piti iz majhnega kozarčka. Pomembno vlogo imajo strokovnjaki, ki morajo staršem
obrazložiti, da s hranjenjem s stekleničko, dojenjem na dolgi rok otroku škodujejo.
Učinek je enak, kot če otrok dolgo sesa palec. Posledica dolgotrajnega sesanja palca
pa je lahko odprti griz, pri čemer je jezik na ustnem dnu (Kittel, 2014).
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3.4.2 Ortodontika
Pri osebah z Downovim sindromom se lahko pojavijo nepravilnosti griza, najbolj
pogosto pa se pri teh osebah pojavi progenija.
Odprti griz je razvojna nepravilnost, pri kateri zobje spodnjega in zgornjega loka niso
v stiku (Arko Kampuš, Farčnik, 2007). Najpogostejši dejavnik, ki poruši ravnotežje v
ustni votlini, je nezadostni ustnični stik in z njim povezane nepravilne orofacialne
funkcije (Linder Aronson, 2000, v Arko Kampuš, Farčnik, 2007).

Slika 12: Odprti griz (Arko Kampuš, Farčnik, 2007).

Pri križnem grizu je spremenjen odnos med zobmi. Nastane zaradi spremenjenega
transverzalnega odnosa med spodnjo in zgornjo čeljustjo. Zobje so na eni strani
pomaknjeni bolj proti licu, na drugi strani pa bolj proti jeziku. Lahko je: enostranski,
obojestranski, zadaj, spredaj. Zajame lahko le dva zoba, skupino zob ali pa vse zobe.
Oteženo je žvečenje hrane, kar se kaže tudi na nezadostnem delovanju mišic jezika
in celotnega obraza (http://www.zobozdravnikmaribor.si/blog/krizni-griz/; Kittel, 2014).

Slika 13: Križni griz (http://www.zobozdravnikmaribor.si/blog/krizni-griz/).

Pri progeniji so spodnji zobje postavljeni pred zgornje zaradi prevelike spodnje
čeljusti ali premajhne zgornje. Jezik je na nepravilnem mestu, in sicer je na ustnem
dnu in tak položaj jezika le še utrjuje položaj čeljusti (Kittel, 2014).
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Slika 14: Progenija (Bruhn, Hofrath, Korkhaus, 2013, str. 912).

Incizalni previs – zgornji zobni lok je glede na spodnjega pomaknjen naprej za več
kot debelino enega zoba. Lahko je prirojen, posledica sesalne razvade, dihanja na
usta. Vzrok pa je lahko tudi kratka zgornja ustnica, ki otežuje popoln ustnični stik, ko
so usta zaprta (Hočevar Boltežar, 2010).

Slika 15: Incizalni previs (http://puresmile.com/patient-education/common-orthodontic-problems/deepincisor-overbite/).

Diastema (vrzel med zobmi) – razmaknjena prva sekalca. Težave so podobne tudi
zaradi vrzeli, ki je posledica manjkajočih stalnih zob, prezgodaj izpadlih ali propadlih
mlečnih zob (Hočevar Boltežar, 2010).

Slika 16: Diastema (http://www.symmetryorthodontics.com.au/diastema).

27

3.4.3 Biomehanika ustne votline
V ustni votlini delujejo različne sile, ki so odgovorne za položaj zob in zobnih lokov.
Te sile so: pritisk jezika, pritisk ustnic in lica, sila erupcije in sila okluzije. Če je
razmerje sil dinamično, je dentoalveolarni skelet brez posebnosti, če pa je
nenormalno dinamično ravnotežje, dentoalveolarni skelet ni običajen. Če želimo, da
se ravnotežje spremeni, mora biti delovanje sil v normalnem/običajnem razmerju
(Farčnik, Drevenšek, Ovsenik, Vremec, 2008).

Slika 17: Sile v ustni votlini (Farčnik, Drevenšek, Ovsenik, Vremec, 2008, str. 5).

3.4.4 Oteženo dihanje skozi nos
Pogoste infekcije, alergije, intoleranca na hrano, povečana žrelnica in mandlji, vnetje
sluznice obnosnih votlin (sinusitis), ukrivljen nosni pretin pri otrocih imajo za
posledico odprta usta, kar vodi do zmanjšane dejavnosti mišic jezika in obraza (Kittel,
2014).
Pri dihanju na usta se pogosto ne poslabša zgolj tonus obrazne muskulature, temveč
se poslabša napetost celotnega telesa, vključno z diafragmo (Treuenfels, 1984, v
Kittel, 2014). Pogosto je opazno pregloboko dihanje z visoko dvignjenimi rameni in
opaznimi premiki prsnega koša, ni pa kombiniranega dihanja (trebuh in prsni koš)
(Kittel, 2014).
V nekaterih primerih pa so lahko vzrok za orofacialne motnje težave celotnega
telesa, vključno s telesno predispozicijo oziroma konstitucijo (Kittel, 2014).
Društvo logopedov Avstrije pa dodaja še naslednje vzroke:
 nedonošenost,
 vsesplošen zaostanek v razvoju,
 prirojene anatomske spremembe orofacialnega področja (razcepi)
(http://www.logopaedieaustria.at/8-log-th/95-thbereich-myofuntionelle-stoerung).
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3.4.5

Možna simptomatika

Prav tako so logopedi iz Avstrije sestavili seznam simptomov, ki se lahko pojavijo pri
otrocih, kot znak nepravilnosti orofacialnega področja. Ti simptomi so:











dihanje skozi usta,
usta so večino časa odprta,
slabe sesalne razvade: sesanje dude, palca, stekleničke,
druge neprimerne razvade: grizenje nohtov, svinčnika, ustnic…,
odprta usta pri grizenju in žvečenju hrane,
slinjenje,
motenost glasov, kot so /s/, /l/, /n/, /t/, /d/8,
nerazločna izgovorjava, predvsem pri hitrem tempu govora,
nepravilna postavitev zob,
navzven vidno izrazito požiranje (jezik pritiska na zobe, vidna spremembe
tonusa ustnic)
(http://www.logopaedieaustria.at/8-log-th/95-thbereich-myofuntionelle-stoerung).

3.5.

Cilji MFT

Hahn (1994) navaja edini splošni cilj MFT:
 odstraniti škodljive razvade in spremeniti nefiziološke vzorce giba, da bi dobili
uravnoteženo stanje orofacialnega sistema.
Kittel (2014, str. 58) pa pravi, da je MFT:
 po eni strani korekcija napačnega požiranja in s tem povezanega nepravilnega
delovanja mišic orofacialnega področja in
 po drugi strani gre za iskanje rešitve sočasno obstoječe problematike
celotnega telesa v povezavi s telesno držo ter simetrijo telesa, koordinacijo
oko-roka, očesnim kontaktom, stiskom roke, koncentracijo, funkcijo prepone in
slabšo »notranjo držo«.

8

Pri nas otroci pogosto nepravilno izrekajo še šumnike in glas /r/ (Levc, 2014).
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3.6.

VOJTA KONCEPT

Koncept Castillo-Morales, katerega bom predstavila v nadaljevanju, je sestavljen tudi
iz Vojta koncepta in razvojno nevrološke obravnave po Bobathu. Zato bom v
nadaljevanju na kratko opisala tudi ti dve metodi.
Celotna diagnostika in terapija Vojta koncepta je bila razvita v 50-ih letih 20. stoletja.
Razvil jo je nevrolog dr. Václav Vojta. Koncept temelji na empiričnem opazovanju
izvajanja gibov pri motoričnem razvoju v prvem letu življenja9.
Osnovana je na refleksni lokomociji (recipročna motorična aktivnost). Refleksna
lokomocija je prisotna pri tipičnih novorojenčkih; to so prirojeni mehanizmi gibanja
(primitivni refleksi). Pri normalnem razvoju otroka so prisotni posamezni refleksi v
posameznih fazah motoričnega razvoja10.
Preko natančno določenih izhodiščnih položajev in pri določenih točkah na telesu in
ekstremitetah se uporabljajo dražljaji. Ti utrjujejo vzorce celotnega telesa. Vzorci
gibanja vsebujejo za vsak gib naslednje neločljive komponente: dinamično
prilagoditev lege telesa, postavitev navkljub delovanju težnosti in proti cilju
usmerjenega giba. Poleg skeletnih mišic se aktivirajo tudi: mimične mišice,
premikanje oči, požiranje, dihanje. Koncept se lahko uporablja neodvisno od starosti
pacienta11.
Cilji metode so12:
 facilitacija fizioloških vzorcev gibanja in istočasno zmanjševanje patoloških
vzorcev gibanja;
 normalizacija tonusa celotnega telesa;
 avtomatizacija telesne drže;
 utrjevanje podporne funkcije ekstremitet;
 izboljšanje senzomotoričnih sposobnosti;
 izboljšanje ekonomičnosti gibanja;
 aktivno izvajanje gibov, ki so posledica želje oziroma izvajani zavestno.

9

http://www.dgu-online.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/definition_vojta.pdf
http://www.soncek.org/cerebralna-paraliza/terapije-od-a-do-z/fizioterapija/vojta/
11
http://www.dgu-online.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/definition_vojta.pdf
12
http://www.dgu-online.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/definition_vojta.pdf
10
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3.7.

RAZVOJNO NEVROLOŠKA OBRAVNAVA PO BOBATHU

Koncept sta leta 1943 razvila zakonca Bobath, Karel in Bertha. Temelji na
obvladovanju težav, vključuje pa sistem razvojno nevrološke obravnave otrok ali
odraslih z nevrološkimi motnjami13.
Vsesplošni cilj terapije je povečati sposobnost delovanja osebe v vsakdanjem
življenju. Postopek habilitacije se opira na celosten razvoj: senzomotorični, fizični,
mentalni, emocionalni in socialni14.
Terapevti morajo poznati načela motoričnega učenja, to so: aktivna udeležba
posameznika, priložnosti za vajo in smiselni cilji (Raine, 2007, v Raine, Meadows,
Linch Ellerington, 2009).
Gibanje mora biti »last« pacienta, saj mora terapija temeljiti tudi na aktivnem
sodelovanju pacienta (Raine, 2007 v Raine, Meadows, Linch Ellerington, 2009). Za
učenje oziroma ponovno učenje mora biti predvsem dovolj priložnosti in možnosti za
vajo (Mayston, 2001, v Raine, Meadows, Linch Ellerington, 2009).
Pomembne so ponovitve za utrjevanje motorične kontrole, vendar to ne pomeni
povsem enakega giba pri sleherni ponovitvi, kajti gre za koncept: »ponovitev brez
ponovitve«15 (Bernstein, 1967, v Raine, Meadows, Linch Ellerington, 2009).

3.8.

KONCEPT CASTILLO-MORALES

3.8.1 Orofacialna regulacijska terapija
V sredini prejšnjega stoletja so različne delovne skupine preučevale in iskale nove
podlage za rehabilitacijo otrok s posebnimi potrebami in razvile nove koncepte dela in
nove možnosti terapije teh otrok (Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002). Na
začetku 70-ih let pa je dr. med. Rodolfo Castillo-Morales v Cordobi (Argentina) razvil
svoj koncept, koncept Castillo-Morales (Limbrock, 2006). Terapijo je zasnoval na
podlagi lastnih izkušenj, tedanjih spoznanj razvojne nevrologije in s pomočjo
kontaktov z drugimi strokovnjaki in njihovih konceptov, kot so B. in K. Bobath, V.
Vojta (Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002). V Evropi se je leta 1978 najprej
uveljavila zgolj nevromotorična razvojna terapija, nato pa postopoma tudi orofacialna
terapija (Türk, Söhlemann, Rummel, 2012), ki se je izkazala za posebej primerno za
osebe z DS.
Sam je svojo terapijo opisal kot nevromotorično terapijo, pri motnjah ustne motorike
pa kot orofacialno regulacijsko terapijo (Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002).
Pod orofacialno anomalijo oziroma motnjo razumemo senzorične in motorične
posebnosti orofacialnega področja. Sem uvrščamo odprta usta, nepravilen položaj
jezika, dihanje skozi usta, motnje sesanja in požiranja, motnje žvečenja, nepravilno
postavljeni zobje, hipo- oziroma hipersenzibilnost (Limbrock, 2006).

13

Jakupčević Grubić, 2015 in http://www.soncek.org/cerebralna-paraliza/terapije-od-a-do-z/fizioterapija/razvojnonevroloska-obravnava-po-bobathu/#CmsC913E1
14
Jakupčević Grubić, 2015 in http://www.soncek.org/cerebralna-paraliza/terapije-od-a-do-z/fizioterapija/razvojnonevroloska-obravnava-po-bobathu/#CmsC913E1
15
»repetition without repetition«
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Pri osebah z Downovim sindromom lahko opazimo naslednje orofacialne posebnosti
(Limbrock, 2006):






odprta usta,
slinjenje,
hipotonija jezika, ki moli iz ust,
hipotonija ustnic, lica in ostalih obraznih mišic,
progenija, disgnatija (nepravilen položaj čeljusti med seboj ali v odnosu do
okostja glave16),
 velika dovzetnost za infekcije,
 omejeni finomotorični gibi jezika (opazno predvsem pri požiranju in govoru).
Funkcije orofacialnega področja so neposredno povezane z delovanjem celotnega
telesa, zato je terapija vedno naravnana na celostno delovanje telesa, upoštevajoč
komunikacijske zmožnosti in vizualni sistem (LImbrock, 2006).
Orofacialna regulacijska terapija obsega naslednje (Türk, Söhlemann, Rummel, 2012
in Limbrock, 2006):
1. funkcionalno diagnostiko orofacialnega področja,
2. celostno pomoč in vaje na nevropsihološki osnovi in vaje za usta in celoten
obraz,
3. nebno ploščo.
Žal je na tem področju prišlo do napačne interpretacije metode. Poudariti je potrebno,
da ne gre le za namestitev pripomočkov, protez in pričakovanja, da bo njihova
vstavitev predstavljala vsesplošno rešitev za vse težave. Temu seveda ni tako, saj
lahko zgolj celovita obravnava (opazovanje, specifične vaje za celotno telo,
motorične vaje orofacialnega področja in po potrebi nebna plošča) pozitivno deluje v
smeri:





pravilnega položaja jezika in spodnje čeljusti,
dobre ustne zapore,
pravilnega žvečenja,
kar se da dobrega govorjenja.

Torej potrebna je aktivna udeležba osebe, ki vpliva na sam motorični program, načrt,
izvedbo, moč, natančnost (Limbrock, 2006).

16

Slovenski medicinski slovar – UL, Medicinska fakulteta, http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinskislovar/5512220/disgnatija

32

3.8.2

Ciljne skupine

Türk, Söhlemann, Rummel (2012, str. 8) navajajo, da so ciljne skupine te terapije
naslednje:













Otroci z mišično hipotonijo (genetsko pogojene motnje);
Novorojenčki s težavami sesanja in požiranja;
Nedonošenčki;
Osebe s parezo obraza;
Osebe z nevromišičnimi obolenji;
Osebe z orofacialnimi in kraniofacialnimi strukturnimi in funkcijskimi motnjami;
Otroci z zaostankom v senzomotoričnem razvoju;
Osebe z osrednje motoričnimi motnjami, ki imajo vpliv na delovanje
orofacialnih struktur;
Osebe po poškodbi glave;
Osebe z disfagijo;
Osebe z več motnjami;
Osebe s perifernimi parezami.

3.8.3 Cilji koncepta
Cilj »doseči čim večjo stopnjo samostojnosti v vsakdanjem življenju« se skuša doseči
skozi ne le na orofacialnem, temveč na celotnem telesu (Türk, Söhlemann, Rummel,
2012, str. 8) :
 Razširitev komunikacijskih zmožnosti;
 Spodbujanje in podpora pri senzomotoričnem razvoju;
 Spodbujanje zavedanja lastnega telesa, kar je predpogoj za senzomotorično
učenje;
 Regulacijo mišičnega tonusa in izboljšanje drže, vzravnanosti in samega
gibanja;
 Uprizarjanja hranjenja in pitja kot socialnega doživetja;
 Izboljšanje orofacialnih funkcij za boljše sesanje, požiranje, žvečenje in boljšo
kontrolo slinjenja;
 Spodbujanja mirovanja in gibanja;
 Izboljšanja respiratornih funkcij.
Pozornost in motivacija osebe oziroma otroka sta predpogoja za uspešno dosego
glavnega cilja in vseh nadaljnjih.
3.8.4

Diagnostika in indikacije

Detajlne ugotovitve o motenih orofacialnih funkcijah so velikega pomena. Pomembno
je, da se posameznika/pacienta sprotno opazuje in ocenjuje nastale spremembe in
ne zgolj na začetku in koncu terapije. K terapiji je potrebno vključiti starše, kajti
njihova opažanja so prav tako zelo pomembna, saj imajo vpogled v otrokovo stanje v
domačem okolju (Limbrock, 2006).
Pri indikacijah za terapijo je potrebno opazovati usta in celoten obraz v različnih
situacijah in funkcijah. Tako lahko pri otroku z Downovim sindromom preverimo, kje
je otrokov jezik v različnih položajih (ko je otrok pri miru, ko leži na hrbtu/trebuhu, ko
sedi/stoji in med igro ter tudi pri pitju, jedi in govoru). Pri dojenčkih pa še gibe pri
sesanju in požiranju (Limbrock, 2006).
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Pri obravnavi se je tako potrebno osredotočiti na funkcijo. Cilj orofacialne regulacijske
terapije bi moral biti harmonična uigranost in ravnotežje med različnimi
komponentami orofacialnega kompleksa znotraj tega kompleksa in preostalimi
organskimi sistemi ter tudi ravnotežje med človekom in vesoljem (Castillo-Morales,
1991, v Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002).
3.8.5

Vaje in možnosti pomoči

Kot že omenjeno, je potrebno izvajati vaje za celotno telo. Pomembna je drža glave
in celotnega trupa, ne le ustnega predela (Limbrock, 2006).
Pri otrocih z Downovim sindromom je skoraj vedno potrebna fizioterapevtska
obravnava zaradi mišične hipotonije, napačne telesne drže (Castillo-Morales, 1978, v
Limbrock, 2006).
Poleg koncepta Castillo-Morales se lahko uporabita tudi terapija po Bobathu ali po
Vojti, velik poudarek vsakega srečanja je delo na pravilni in vzravnani telesni drži
(Limbrock, 2006). Pozorni moramo biti na dejstvo, da sta potrebni licenci za izvajanje
terapij po Bobathu in po Vojti. Licenca za izvajane miofunkcionalne terapije pa ni
potrebna.
Tehnike obravnave so manualna kontrola glave in čeljusti, ki se mora spreminjati
glede na primarno motnjo in stimulacije zunanje ustne muskulature, obrazne mimike,
jezika preko dotikanja, božanja, ustvarjanja pritiska, vibracij. Sem sodijo tudi masaža
dlesni in neba, manipulacija jezika ali simulacija sesanja. Ne smemo pozabiti, da je
eden izmed ciljev tudi »motorično mirovanje« (Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack,
2002).
Pri kontroli glave in čeljusti (delno razvita metoda tudi po konceptu Bobath) se otroku
pri dobri telesni drži z eno roko stabilizira zadnji del glave in vrat, z drugo pa se
skladno s patologijo, s prsti, stimulira spodnjo čeljust. Uporabljajo se različne taktilne
in proprioceptivne spodbude, kot so: dotikanje, božanje, pritiskanje, vlečenje in pa
predvsem vibracije. Cilj je »pridobiti običajne gibalne vzorce« (Castillo-Morales, 1991,
v Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002).
Stabilizacija drže glave in telesa ustvari potrebne predpogoje za tako imenovano
»motorično mirovanje«. To prispeva k boljši drži, koordinaciji dihanja in facilitaciji
(olajšanju) stikov: roka-roka, roka-usta in roka-noga-usta (Karch, Groß-Selbeck,
Pietz, Schlack, 2002).
Castillo-Morales (2000, v Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002) izhaja iz
dejstva, da s pomočjo »motoričnega mirovanja«, in s tem povezanih izboljšanja
pozornosti in komunikacije, izboljšamo naš odnos z otrokom, kar pa se pozitivno
odraža pri terapiji.
Pri osnovnih vajah se morajo zagotoviti ustrezni pogoji in pripomočki, da lahko
pacient izvaja vaje tako leže na hrbtu kot tudi sede (Karch, Groß-Selbeck, Pietz,
Schlack, 2002).
Posebne vaje so namenjene premikanju spodnje čeljusti naprej, aktivnemu odpiranju
čeljusti, aktivaciji muskulature jezika, zgornje ustnice, brade ali lic. Preko stimulacije
specifičnih motoričnih točk na obrazu, se sprožijo specifične reakcije in funkcije
(Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002).
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Slika 18: Primer vaj za čeljust; 1: Brado potisniti naprej in držati 5 sekund. 2: Brado potisniti naprej, usta
odpreti in nato znova zapreti ter brado ponovno potisniti nazaj. 3: Brado potiskati v levo in desno stran. 4:
Brado potiskati izmenično levo in desno in pri tem z roko tvoriti upor. 5: Brado potiskati naprej in z roko
tvoriti upor (http://koerperundkopf.de/Therapiebegleiter/).

Cilj vaj v ustni votlini je vplivati na motorične težave v ustih. Sem sodijo masaža
dlesni za izboljšanje nadzora nad slinjenjem in facilitacija požiranja, masaža neba za
v izogib refleksa bruhanja, kot tudi dvig jezične konice, vibracije jezika za izboljšanje
procesa požiranja (Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002).

Slika 19: Masaža dlesni (http://www.agesandstages.net/qadetail.php?id=60).

Slika 20: Masaža mehkega in trdega neba (http://www.agesandstages.net/qadetail.php?id=60).

Pri vajah stimulacije sesanja je glavni cilj priučiti in avtomatizirati proces sesanja
korak za korakom (Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002).
Nikakor pa ne smemo mimo dejstva, da je obraz eden izmed najobčutljivejših,
najranljivejših in najintimnejših delov človeškega telesa. Zato mora biti stik/kontakt
prijazen, poln občutka in previden. Otrok se mora počutiti varnega in imeti dovolj
časa in prostora, da izgradi potrebno zaupanje (Limbrock, 2006).
3.8.6

Nebna plošča

Pri motnjah motorike jezika in požiranja se uporabljajo mehanični pripomočki. Za
aktiviranje jezične funkcije se uporabljajo pripomočki, kot je nebna plošča z različnimi
nastavki (gumbi, žlebovi…). Narejeni so iz umetne mase s kovinskimi sponkami.
Posebej pogosto se nebne plošče zaradi hipotonije vstavijo otrokom z Downovim
sindromom (Karch, Groß-Selbeck, Pietz, Schlack, 2002).
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Na drugi strani pa je Limbrock (2006) mnenja, da je plošča potrebna samo v primeru,
ko terapija, sestavljena iz vaj, ne prinaša želenih rezultatov. Namreč 30 in več let
izkušenj je prineslo spoznanje, da se plošča vse redkeje uporablja, saj so vaje dovolj
uspešne. Tako nebno ploščo uporablja nekje 5 – 10% otrok z Downovim sindromom
(Limbrock, 2006).

3.9.

Miofunkcionalni pripomočki/aparati

Miofunkcionalni pripomočki nam lahko pri terapiji pomagajo in skupaj z vajami
pripomorejo k čim boljšemu napredku na področju orofacialnega področja.
Miofunkcionalne ortodontske aparate aktivira oseba v ustih pod vplivom orofacialnih
mišic, tako da se dotakne ustreznega dela aparata. (Ovsenik, Farčnik, 2005).
Za uspešnost miofunkcionalne terapije z uporabo pripomočkov je potrebno
interdisciplinarno sodelovanje logopeda s čeljustnim ortopedom, zobozdravnikom,
ortodontom. Splošno velja, da je za logopedsko obravnavo potrebno biti pozoren na:
vrsto in velikost pripomočka, možnosti vstavljanja in nošenja ter nezasedenost
prostora v ustni votlini (Fischer-Voosholz, Spenthof, 2002).
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Pripomočki:
-

Aktivna plošča spodnje oziroma zgornje čeljusti
Plošča, ki je namenjena razširitvi oziroma raztezanju čeljusti. S pomočjo žice
je pritrjena na zobe. Različne vzmeti omogočajo premikanje posameznega
zoba ali skupine zob. Pogosto je povezana, kombinirana z labialnim lokom in
vsebuje raztezni vijak (Kittel, 2006).

Slika 21: Aktivna plošča zgornje čeljusti (http://www.anitakittel.de/kieferorthopaedische-geraete.html).

Avtorica Kittel dodaja k sliki opombo, da ima modra plošča dva mostička, ki imata za
nalogo, da se jezik ne dotika zob. Avtorica pa je mnenja, da mostička jezik stimulirata
v napačno smer (Kittel, 2006), kljub temu pa ostali plošči mostičkov nimata in tako ne
stimulirata jezika v napačno smer.

Slika 22: Aktivna plošča spodnje čeljusti (http://www.anitakittel.de/kieferorthopaedische-geraete.html).
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-

Pasivna plošča
Njena naloga je ohranjanje dobljenega stanja. Imenuje se tudi podporni
pripomoček (Kittel, 2006).

Slika 23: Pasivna plošča (http://www.anitakittel.de/kieferorthopaedische-geraete.html).

-

Aktivator
Funkcijski pripomoček raznih modifikacij, ki zajema zgornjo in spodnjo čeljust.
Na zobeh leži ohlapno in pasivno. Skozi prenos mišičnih impulzov se prične
preoblikovanje tkiva. Predvsem se uporablja za popravo griza (Kittel, 2006).

Slika 24: Aktivator (http://www.anitakittel.de/kieferorthopaedische-geraete.html).
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-

Bionator po Baltersu
Je aktivator z malo umetnega materiala, primeren za terapijo nepravilnega
griza (Kittel, 2006). Ovsenik in Farčnik (2005, str. 19) pa opišeta bionator kot:
»Osnovni tip za obravnavo nepravilne funkcije jezika in njenih posledic.«

Slika 25: Bionator po Baltersu (http://www.anitakittel.de/kieferorthopaedische-geraete.html).

-

Regulator funkcije po Fränklu
»Njegova glavna naloga je preprečiti in odpraviti nepravilne funkcije, vplivati
na normalen način delovanja ter vzpostaviti fiziološke prostorske pogoje za
rast in razvoj orofacialnega področja.« (Ovsenik, Farčnik, 2005, str. 17)
Prvi cilj je dosega popolnega ustničnega stika, h kateremu pripomorejo
ustnične pelote regulatorja. Z regulatorjem se spremeni dinamično ravnovesje
sil (pritisk jezika, lic, ustnic), ki delujejo na rast kosti. Regulator vpliva na obliko
alveolarnega grebena in na položaj zob (Ovsenik, Farčnik, 2005).

17

Slika 26: Regulator funkcije po Fränklu
(http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/82fbb719486abfc612513a85993dd035.pdf).

17
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lj.si/dokumenti/82fbb719486abfc612513a85993dd035.pdf).
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-

Dvojna plošča
Uporablja se za korekcijo položaja spodnje čeljusti, ko je le-ta pomaknjena
preveč nazaj, in sicer v poznejšem obdobju odraščanja. Sestavljena je iz
zgornje in spodnje čeljustne plošče ter iz dveh mostičkov, ki sta pritrjena na
zgornjo ploščo in potiskata spodnjo čeljust naprej (Kittel, 2006).

Slika 27: Dvojna plošča (http://www.anitakittel.de/kieferorthopaedische-geraete.html).

-

Hyrax vijak / aparat za širjenje neba
Omogoča hitro širjenje neba; nekje do 10 mm ali več v roku nekaj dni (Kittel,
2006), kar je zelo veliko v tako kratkem času. Špalj in sodelavci (2012, str: 28)
pa pravijo: »Če se uporablja hitra metoda širjena, pri kateri se vijak obrne dva
krat na dan (dnevno se razširi za 0,4 mm, tedensko 2,8 mm), je širjenje
končano (odvisno od velikosti vijaka) v dveh do štirih tednih.«

Slika 28: Hyrax vijak (http://www.anitakittel.de/kieferorthopaedische-geraete.html).

-

Fiksni zobni aparat
Uporablja se za premikanje zob in ga oseba sama ne more sneti (Kittel, 2006).
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-

»Pozicioner« (nevidni ortodontski aparat)
Aparat služi vzdrževanju doseženega stanja. Običajno se uporabi za fine
popravke po zaključku terapije s fiksnim zobnim aparatom (Kittel, 2006).

Slika 29: Pozicioner (http://www.anitakittel.de/kieferorthopaedische-geraete.html).
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4.

EMPIRIČNI DEL

V teoretičnem delu so opisane značilnosti Downovega sindroma, posebej sem
izpostavila tiste, ki pomembno vplivajo na težave orofacialnega področja in izvajanje
vaj miofunkcionalne terapije. Predstavila sem miofunkcionalno terapijo, njene
začetke, vaje. V empiričnem delu sem preizkusila vaje ter razumevanje navodil vaj pri
deklici z Downovim sindromom v časovnem obdobju 10 dni.

4.1.

Problem

Ker je v Sloveniji literatura o miofunkcionalni terapiji, posebej pa o miofunkcionalni
terapiji pri Downovem sindromu, skromna, sem podrobneje opisala miofunkcionalno
terapijo. Raziskala sem, kakšne spremembe lahko dosežemo s pomočjo vaj
miofunkcionalne terapije pri osebah z Downovim sindromom. Obstaja nekaj študij na
področju uporabe miofunkcionalne terapije pri osebah s hipotonijo orofacialnega
področja. Večina raziskav se osredotoča na kombinacijo miofunkcionalne terapije in
uporabe dentalnega pripomočka oziroma zgolj na spremembo stanja po uporabi
dentalnega pripomočka.
Homem, Vieira-Andrade, Falci, Ramos-Jorge, Marques (2014) so opravili
sistematičen pregled vseh objavljenih raziskav na temo učinkovitosti miofunkcionalne
terapije pri ortodontskih pacientih. Z različnimi filtri so jim iz začetnih 355 raziskav
ostale vsega 4 raziskave. Ugotovili so, da je kombinacija klasične ortodontske
obravnave in miofunkcionalne terapije učinkovita in da se stanje izboljša. Strinjali so
se, da bi bilo potrebnih več raziskav, da bi lahko to z gotovostjo trdili.
Carlstedt, Henningsson, Dahllöf (2007) so izvedli 4 leta trajajočo študijo, v katero je
bilo vključenih 20 otrok z Downovim sindromom, katerih povprečna starost ob
vključitvi v raziskavo je bila 24 mesecev. Razdelili so jih v dve skupini, in sicer
skupina z nebno ploščo (9 otrok) in kontrolna skupina (11 otrok) brez nebne plošče.
Prva skupina je dobila nebno ploščo že na samem začetku, kontrolna skupina pa je
bila prvo leto poteka študije deležna zgolj miofunkcionalne terapije (le-te sta bili obe
skupini deležni že od rojstva) in je nebno ploščo dobila po enem letu. Nebne plošče
so bile prilagojene in izdelane vsakemu otroku posebej, glede na njegove značilnosti
in potrebe (zobje, ustnice…). Ugotovili so, da ima terapija z uporabo plošče pozitivne
učinke zlasti v prvem letu terapije. Po štirih letih so tako ugotovili, da se je pri skupini
otrok s ploščo funkcija mišic izboljšala, mišice niso tako neaktivne, hipotone v
primerjavi s kontrolno skupino. Vendar pa te razlike med obema skupinama niso bile
tako izrazite, da bi lahko dejali, da miofunkcionalna terapija brez uporabe nebne
plošče ni uspešna.

4.2.

Cilji in raziskovalna vprašanja

4.2.1 Cilj raziskave
Cilj magistrskega dela je opisati MFT in preko študije primera ugotoviti, ali se je
razumevanje navodil vaj ustrezno in ali se izvedba samih vaj spremeni po ciklusu
skupnih srečanjih, oziroma ali je vidno izboljšanje razumevanja vaj in zavedanja
ustne motorike, da je izvedba samostojna.
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4.2.2 Raziskovalna vprašanja
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1:
Ali se sposobnost dihanja na nos izboljša (so usta dalj časa zaprta)?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2:
Ali se tonus ustnic izboljša?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3:
Ali je vidna sprememba na motoriki jezika?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4:
Kako dolgo lahko ostane jezik v legi mirovanja na pravilnem mestu, torej za zgornjimi
sesalci, pred in po izvedbi srečanj?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5:
Ali se je dolžina izpiha podaljšala?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 6:
Ali oseba razume navodila in je priprava modela učinkovita glede na uporabnika?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 7:
Ali ima ciklus vaj takšno moč oziroma vpliv, da je ob koncu srečanj oseba sposobna
samostojnega izvajanja vaj?

4.3.

METODOLOGIJA

4.3.1 Vzorec
Za namen raziskave je uporabljen namenski vzorec, in sicer sem v raziskavo vključila
deklico z Downovim sindromom. V času študije primera je bila deklica stara 9 let in 2
meseca. Rodila se je v 35. tednu gestacijske starosti. Dva dni po rojstvu je bila
operirana zaradi atrezije duodenuma (dvanajstnika). Vstavljena ji je bila sonda, s
pomočjo katere so jo hranili (13 dni). Zaradi nadaljnjih zapletov in težav z venami so ji
nato vstavili tudi venski kateter (imela ga je teden dni).
Deklica obiskuje posebno šolo na Dunaju18, kjer živi z družino (očetom, mamo in
sorojencem). Mama je povedala, da je nosečnost potekala brez posebnosti in
preiskave niso pokazale odstopanj pri razvoju ploda. Zato je diagnoza prišla povsem
nepričakovano po samem porodu. Priznala je, da je bila razočarana nad obravnavo
in načinom, kako so ji avstrijski zdravstveni delavci diagnozo sporočili. Pričakovala je,
da bo dobila kakšne napotke o tem, kako naprej, kako lahko po najboljših močeh
pomaga svojemu otroku.
Deklica je z novim šolskim letom 2016/2017 pričela obiskovati 4. razred. Čeprav je v
osnovi dvojezična (slovenščina in nemščina), je njen materni jezik in jezik okolja
nemščina. Po pregledu mnenj učiteljice ob zaključku prejšnjega razreda je razvidno,
da je z vsakim šolskim letom njen govor bolj razumljiv (vedno pravilneje ponovi
besede, pokliče po imenu učiteljice, sošolce, pove, da potrebuje odmor in želi na
18

V sklopu šole obiskuje logopeda, ima ure plavanja in jahanja ter ure delovne terapije. Starši niso posebej
seznanjeni, kakšne vaje izvaja logoped, saj jim svojega dela ni nikoli predstavil.
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»banana gugalnico«19. Učiteljica jo opisuje kot deklico, ki rada pomaga drugim in je
polna nežnosti. Vendar se zdi, da včasih ne razume, kje so meje osebnega prostora
drugih in jih ne spoštuje. To sem opazila tudi sama, sploh v primeru, ko starši
namenijo pozornost njenemu dvoletnemu bratu in pride na plan njeno ljubosumje.
Takrat se tudi zgodi, da svojega bratca uščipne ali ugrizne, saj je zelo rada v središču
pozornosti. Dobro se tudi zaveda, kaj mora narediti, da pritegne čim več pozornosti.
Deklico in njeno družino osebno poznam, zato nisem imela težav pri navezovanju
stika, saj me je deklica navajena. Najina komunikacija z deklico že od vsega začetka
poteka v nemščini, saj sem v zgodnjem otroštvu lahko zgolj v nemščini navezala stik
z njo. Deklica zato z menoj vselej govori nemško, čeprav pozna nekaj osnovnih
besed v slovenščini (hvala, prosim, juha, voda, sok).
Deklica je v tem koledarskem letu dobila očala, saj so pri okulističnem pregledu
ugotovili, da slabše vidi. Prav tako je ravno v času, ko sem izvajala vaje, deklica
zaradi lumbalne skolioze dobila steznik, ki sem ga z dovoljenjem staršev tudi
fotografirala in ti fotografiji tudi prilagam. Drža je namreč pomembna pri MFT.

Slika 30: Steznik, zadnji del (lasten arhiv).

19

V nemščini Schaukelbanane.
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Slika 31: Steznik, sprednji del (lasten arhiv).

4.3.2 Diagnostični pregled
Pred samim začetkom izvajanja terapije na podlagi miofunkcionalnih vaj sem opravila
kratek diagnostični pregled miofunkcionalnih težav. Postavke, pomembne za mojo
raziskavo, sem povzela po diagnostičnem testu Kittel (2014, str. 34-40).
ZOBJE, ČELJUST, NEBO
Ugriz
Zobje
Čeljust
Nebo
Ortodontski pripomočki,
obravnava

Izpadanje mlečnih zob in izraščanje
stalnih zob.
Majhni zobje, pogosto škrtanje z
zobmi.
Spodnja čeljust rahlo pomaknjena
naprej.
Visoko, gotsko.
/

Tabela 3: Zobje, čeljust, nebo.
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USTNICE
Mirovanje
Tonus
Dodatni znaki
Požiranje

Ustnice so pogostno odprte.
Spodnja ustnica je rahlo našobljena.
Hipotonost ustnic.
Oblizovanje ustnic in posledično
pogosto vlažne ustnice.
Močno stisnjene ustnice pri
požiranju in posledično manjša
aktivnost ustnega dna20.

Tabela 4: Ustnice.

JEZIK
Mirovanje
Tonus in videz
Motorika

Jezik pogosto moli iz ust.
Hipotonost in rahla odebeljenost
jezika.
Jezik s težavo postavi v pravilno
lego mirovanja. Ustnice si obliže z
dodatno spodbudo in predhodnim
prikazom.

Tabela 5: Jezik.

VIDEZ CELOTNEGA TELESA
Drža
Hoja

Hipotonost celotnega telesa in
težave s hrbtenico (steznik).
Stopala pri hoji obrnjena rahlo
navzven.

Tabela 6: Videz celotnega telesa.

DIHANJE
Večino časa diha na usta, ponoči pa se pogosto pojavlja tudi smrčanje.
Tabela 7: Dihanje.

4.3.3 Postopek zbiranja podatkov
Za namen izvajanja terapije, ki je temeljila na miofunkcionalnih vajah, sem se z
dekličino družino dogovorila in sem v tem času živela pri njih. V 10 dneh (20. – 29.7.
2016), kolikor sem bivala pri njih, sva vaje izvajale dva krat dnevno, in sicer zjutraj in
zvečer, vsakič okoli 20 minut oziroma dokler je bila deklica motivirana, pripravljena
sodelovati. Zavedam pa se, da je to sicer kratko obdobje.
Miofunkcionalnih vaj nisva izvajali v klinični obliki, v sobi za mizo, ampak sva vaje
izvajale med igro v parku, na igralih, med sprehodom, med zajtrkom in večerjo.

20

Deklica je v domačem okolju zelo izbirčna glede hrane in ni veliko stvari, ki jih uživa (juha, kosmiči s čokolado,
ocvrt krompirček).
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4.3.4 Instrumentarij
Vaje in navodila za pravilnost njihovega izvajanja sem delno izdelala sama, delno pa
črpala iz nemške literature (Kittel, 2014; Kittel, Förster, 2015; Türk, Söhlemann,
Rummel, 2012).
IZVAJANE MIOFUNKCIONALNE VAJE:
Predstavila bom samo vaje, ki sva jih izvajali z deklico. Vaje sem izbrala glede na
njene zmožnosti in motivacijo ter na tiste, ki sva jih v danem časovne okviru lahko
izvedli. Osnova vaj je črpana iz bloka vaj avtoric Förster in Kittel (2015).
Vaja 1 (dihanje na nos): S prstom/barvico sledimo linijam21. Začnemo v desnem kotu
in se pomikamo proti levemu kotu, pri tem vdihnemo. Nato pričnemo z izdihom in
sledimo liniji zgoraj, in sicer od leve proti desni. Pozorni moramo biti na to, da so
otrokova usta zaprta in dihanje poteka na nos!
VDIH

IZDIH
Slika 32: Skica dihanja - G. Schümann (1991), v Kittel, 2014, str. 161.

Vaja 2 (kombinirana vaja; ustnice):
-

Levo (slika 33): konice prstov iztegnjenih rok (leve in desne roke) se dotaknejo
pred telesom in pri tem ustnice oblikujemo v krog (lonec).

-

Desno (slika 33): roke iztegnemo stran od telesa in z ustnicami tvorimo
nasmeh.

Slika 33: Vaja 2 (Förster, Kittel, 2015).
21

To vajo sva izvajali predvsem zunaj, in sicer v peskovniku. V mivko sem narisala dano obliko in nato
je deklica s prstom sledila narisanim linijam v mivki. Vaje občasno nisva izvajali sami, ampak so se
nama pridružili mali radovedneži, ki so želeli tudi sami izvesti vajo.
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Slika 34: Vaja z iztegnjenimi rokami (http://www.nationwidechildrens.org/exercises-stretching).

Slika 35: Vaja s sklenjenimi konicami (http://www.housegymnastics.com/howto/preparation/back.shtml).

Vaja 3 (kombinirana vaja; ustnice):
-

Levo (slika 36): s konicami prstov iztegnjenih rok se dotaknemo pred telesom
in pri tem ustnice oblikujemo v krog (lonec).

-

Desno (slika 36): dlani pritisnemo na kolena in zgornjo ustnico primaknemo k
spodnji (pokrov).
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Slika 36: Vaja 3 (Förster, Kittel, 2015).

Vaja 4 (ustnice): glasno pošiljanje poljubčkov.
Vaja 5 (ustnice): naredimo šobico in s pomočjo zgornje ustnice objamemo slamico,
tako da jo privzdignemo k nosu. Pri tem moramo biti pozorni, da ne dvigujemo tudi
glave.
Vaja 6 (jezik): tleskanje z jezikom (oponašanje konjička).
Vaja 7 (jezik): oponašanje muce, ki pije. Jezično konico dvigujemo navzgor.
Vaja 8 (jezik): štetje zob z jezično konico. Pomembno je, da se dotakne vsakega
zoba posebej in da ne drsi po zobeh!

Slika 37: Štetje zob (Herzog, N. https://madoo.net/28452/myofunktionelle-therapie-zungenuebungen/).

Vaja 9 (jezik): umivanje zob z jezično konico po zunanji strani zob. Gibi morajo biti
izvedeni počasi. Usta pa odprta, kolikor je mogoče in kolikor je mogoče naj bodo
ustnice v položaju nasmeha, ko se jezik pomika po zgornjih zobeh.

Slika 38: Umivanje zob (Herzog, N. https://madoo.net/28452/myofunktionelle-therapie-zungenuebungen/).
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Vaja 10 (jezik): jezično konico iztegniti v smeri:


Nosu



Brade



Ušes

Slika 39:Izteg jezične konice v smeri brade in ušes (Herzog, N. https://madoo.net/28452/myofunktionelletherapie-zungenuebungen/).

Slika 40: Izteg jezične konice v smeri nosu (Herzog, N. https://madoo.net/28452/myofunktionelle-therapiezungenuebungen/).

Na podlagi izvajanja teh vaj in učinka izvajanja le-teh, sem nato odgovorila na
zastavljena raziskovalna vprašanja.
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Vaja
Vaja 1
Vaja 2
Vaja 3
Vaja 4
Vaja 5
Vaja 6
Vaja 7
Vaja 8
Vaja 9

Vaja 10

Mišice, ki se aktivirajo
Živec
Dihalne mišice.
X. Vagus ali klatež
Aktiviranje mišic ustnic (m. orbicularis oris) in mišic lic (m. VII. možganski
buccinator).
živec
Aktiviranje mišic zgornje ustnice in njenih podaljškov.
VII. možganski
živec
Aktiviranje mišic spodnje in zgornje ustnice.
VII. možganski
živec
Aktiviranje mišic zgornje in spodnje ustnice.
VII. možganski
živec
Aktiviranje telesa jezika in zunanjih mišic jezika.
XII. možganski
živec
Aktiviranje telesa jezika in notranjih mišic jezika.
XII. možganski
živec
Aktiviranje zunanjih mišic jezika: m. hyoglossus in m.
XII. možganski
styloglossus.
živec
Aktiviranje celotne muskulature jezika, ustnic in čeljusti.
VII. možganski
živec; XII.
možganski živec
Aktiviranje telesa jezika in notranjih mišic jezika.
XII. možganski
živec
22

Tabela 8: Mišice in živci, ki se aktivirajo pri posamezni vaji .

4.3.5 Obdelava podatkov
Podatki so obdelani z metodo kvalitativne analize. Opisani v besedilni obliki s
slikovnim prikazom in končno evalvacijo.

22

Povzeto po: Kittel, 2014; Pinel, 2011; Bear, Connors, Paradiso, 2007.
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4.4.

REZULTATI Z INTERPRETACIJO

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1:
Ali se sposobnost dihanja na nos izboljša (so usta dalj časa zaprta)?
Usta gledano v celoti niso bila zaprta dlje časa in dihanje na nos bolj pogosto. V
situacijah, v katerih je deklica menila, da je nihče ne opazuje, je imela usta odprta. Ko
pa je opazila, da jo nekdo opazuje jih je hitro zaprla, kar je dobro, glede na kratek čas
izvajanja vaj. Usta so bila odprta, ko je bila zelo zatopljena v neko stvar (gledanje
najljubše risanke, listanje slikanice). Idealno bi bilo, če bi jo starši opozorili, ko bi
opazili, da je pozabila na zaprta usta. Tako bi bila deklica sčasoma morda sposobna
samostojno, brez opozoril, zapreti usta, ko bi se zalotila, da so odprta.
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2:
Ali se tonus ustnic izboljša?
Pred samim začetkom vaj sem želela izmeriti čas, kako dolgo uspe držati slamico
(vaja 5). Po nekaj neuspelih poizkusih (deklici je upadla motivacija po neuspehih in ni
bilo smiselno vztrajati) sem odnehala in znova poizkusila na sredini in na koncu
terapije. Ob koncu terapije je slamico uspela zadržati 2,3 sekunde preden je začela
dvigovati glavo. Napredek je opazen, vendar je potrebno še delati v smeri izboljšanja
stanja. Zavedati se je potrebno, da bo za vidnejše spremembe potreben čas in veliko
vaje (redno, vsakodnevno izvajanje vaj).
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3:
Ali je vidna sprememba na motoriki jezika?
Sprememba na motoriki jezika ni bila vidna. Jezik je bil hipoton in je pogosto molel
ven iz ust tudi po zaključku izvajanja vaj. Torej je kazal simptomatiko, ki je značilna
za osebe z Downovim sindromom (hipotonost samega jezika in jezik, ki moli iz ust).
Vidna je bila sprememba pri samem vodenju jezika. Gibi so bili bolj natančni in to je
bilo najbolj vidno pri Vaji 8, kjer je na začetku samo drsela po zobeh, ob koncu pa se
je dotikala posameznih zob (je pa vmes kakšnega preskočila). Učinek je bil tudi po 10
dneh viden in predvidevam, če bodo doma vztrajali, bo napredek še večji in bolj
opazen.
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4:
Kako dolgo lahko ostane jezik v legi mirovanja na pravilnem mestu, torej za zgornjimi
sesalci, pred in po izvedbi srečanj?
Pred začetkom izvajanja vaj in ob koncu sem deklico zaposlila z enako aktivnostjo
(risanje) in opazovala lego njenega jezika. Pri risanju ji je jezik pred začetkom
izvajanja iz ust ušel nekaj sekund po pričetku aktivnosti. Tudi med izvajanjem vaj je
jezik pogosto molel iz ust (gledanje televizije, listanje knjige), torej bil na nepravilnem
mestu. Ob koncu vaj je jezik še vedno ušel iz ust, ampak je pozicijo popravila, ko se
je na to spomnila (predvsem, ko je pogledala proti meni), oziroma, ko jo je opomnil
nekdo drug. Pri samem risanju ob koncu srečanj je bil jezik v legi mirovanja več kot
minuto, nato pa ji je ušel iz ust.
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5:
Ali se je dolžina izpiha podaljšala?
Izmerila sem čas dolžine izpiha s fonacijo glasu /a/, in sicer pred začetkom in po
koncu izvajanja vaj. Pred začetkom izvajanje vaj je bil čas 5 s in ob koncu 7 s, razlika
je torej 2 sekundi. Čas sem izmerila večkrat in upoštevala najboljšega. Dolžina se je
podaljšala, sploh če upoštevamo še preostale meritve (pred začetkom: 3 s, 4 s (dva
krat), in ob koncu; 6 s, 7 s (dva krat).
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 6:
Ali oseba razume navodila in je priprava modela učinkovita glede na uporabnika?
Vaje sem že v osnovi želela pripraviti skladno s starostjo in sposobnostmi deklice.
Navodila so bila primerna zanjo in zato je vaje lahko ustrezno izvajala. Na začetku
terapije je potrebovala spodbudo, da dela pravilno, nato pa vedno manj in na koncu
je pokazala veselje in zadovoljstvo, ko je vaje uspela izvesti samostojno. Pohvala ji je
veliko pomenila. Pomembno je izpostaviti dejstvo, da deklico poznam že od rojstva,
zato sem lahko uporabila vse informacije (močna, šibka področja, kaj rada počne…)
in tako sestavila vaje, ki so bile primerne njenim sposobnostim in interesom. Kljub
temu pa je imela težave pri sestavljenih vajah (vaji 2 in 3), kjer so bila navodila
kompleksnejša in kognitivno zahtevnejša.
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 7:
Ali ima ciklus vaj takšno moč oziroma vpliv, da je ob koncu srečanj oseba sposobna
samostojnega izvajanja vaj?
Deklica je ob koncu uspela vaje 1, 4, 5 in 8 izvajati samostojno brez pojasnil in
demonstracij. Bilo ji je v veselje, ko je ob koncu brez tuje pomoči uspela izvesti vaje,
ki sva jih pred tem izvajali. Bilo bi pa vsekakor priporočljivo, da bi se čez nekaj časa
ponovno preverilo stanje, ker vendarle ni uspela izvesti vseh vaj samostojno, brez
tuje pomoči. Največ težav je bilo pri sestavljenih/kombiniranih vajah, kjer so bila
navodila zahtevnejša in daljša. To je bilo najbolj opazno pri vajah 2 in 3, kjer je bilo
potrebnih največ spodbud zaradi istočasnih gibov telesa in sprememb položaja
ustnic. Pogosto je napačno kombinirala položaj telesa in ustnic, tako da je bilo
potrebnih več demonstracij teh vaj.
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EVALVACIJA
V empiričnem delu sem želela podrobneje raziskati, kakšen vpliv ima izvajanje vaj
MTF pri DS, in priti do lastnih zaključkov o uspešnosti vaj. Ker je študija enega
primera (1 deklica) rezultatov ni moč posploševati, je pa to lahko začetek na tem
področju. Sama sem izvedela in se naučila veliko novega. Največ novega znanja in
vpogleda v življenje te deklice sem dobila prav s tem, da sem lahko bivala z njo in
njeno družino. Tako sem dobila širši vpogled v njeno delovanje in izvedela, kaj
najraje počne (ples), kdaj je najbolj motivirana za delo. V tem kratkem času sva sicer
uspeli izboljšati začetno stanje, ampak bi bil napredek večji, če bi se vaje izvajalo dalj
časa in bi se lahko začetno in končno stanje bolj natančno primerjalo. Rezultati in
ugotovitve pa bi bili bolj natančni in obširni.
Menim, da bo deklica v prihodnje potrebovala veliko spodbud in individualnega dela.
Po pogovoru s starši o šoli, v katero je deklica vključena (kaj šola vse ponuja) in njeni
učiteljici, ki je zelo skrbna, sem mnenja, da bo deklica v prihodnje še napredovala, saj
ima vse potrebno za napredek23. Potrebno pa se je zavedati, da sprememb ne gre
pričakovati kar preko noči, ampak bo preteklo še veliko časa in vaj, da bo napredek
opazen in da bo deklica spremembe ponotranjila in se znebila negativnih vzorcev.
Zdi se mi izjemno pomembno, da se vaje sestavijo glede na sposobnosti, starost in
nenazadnje tudi glede na interese vsakega posameznika posebej, da bi bili rezultati
kar se da najboljši in napredek viden.
Gradiva na samo temo magistrske naloge ni veliko in je v tujem jeziku, pretežno v
angleščini in nemščini. Sama sem se bolj osredotočila na nemško šolo
miofunkcionalne terapije in jo v svoji nalogi opisala.
Pri samem prevajanju iz slovenščine v nemščino pretiranih zadreg ni bilo, so se pa
pojavile pri prevajanju posameznih terminov. Največ težav je bilo s terminoma govor
in jezik, ki ju v slovenščini izrecno ločimo. V nemščini pa temu vedno ni tako, kljub
temu, da imajo besedo za govoriti24 in jezik25, se večinoma uporablja beseda jezik. In
je potrebno razbrati s pomočjo konteksta ali je dejansko mišljen jezik ali pa govor.

23

Razen v primeru, ki ga navajajo starši, saj avstrijska vlada odloča o tem, da bi posebne šole ukinili in bi te
otroke vključili v redne šole (inkluzija), saj njihovo izobraževanje stane veliko več kot pa izobraževanje v redni
osnovni šoli. Staršem se to seveda zdi povsem nesmiselno in nesprejemljivo. Dodam lahko, da se tudi meni to ne
zdi izvedljivo, saj ti otroci nujno potrebujejo prilagoditve, pomoč, ki jim v redni osnovni šoli nikakor ne more biti
zagotovljena.
24
Reden; toda pogosto se uporablja tudi beseda sprechen.
25
Die Sprache
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5. SKLEP
V magistrski nalogi sem skušala poiskati čim več literature na temo Miofunkcionalna
terapija pri osebah z Downovim sindromom. Ugotovila sem, da je literature malo, saj
šele v zadnjih letih raziskujejo učinke miofunkcionalne terapije pri ljudeh s težavami.
Raziskav, ki bi vključevale zgolj osebe z Downovim sindromom, ki ne uporabljajo
pripomočkov, pa praktično ni.
Namen študije primera je bil pojasniti in razložiti primer deklice z Downovim
sindromom. Osredotočila sem se na motoriko orofacialnega področja in izvajanje vaj
za izboljšanje motorike tega področja. V 10 dneh bivanja pri deklici in njeni družini,
sva vaje izvajali dva krat dnevno, in sicer zjutraj in zvečer, vsakič okoli 20 minut
oziroma dokler je bila deklica motivirana, pripravljena sodelovati.
Ugotovila sem, da vaje pomagajo izboljšati samozavedanje, sposobnost izvajanja
vaj, deklica je večjo pozornost namenila tonusu. Rezultati bi bili veliko boljši in bolj
natančni, če bi se vaje izvajale skozi daljše obdobje. Bolj optimalno bi bilo tudi, če bi
bilo med zadnjim izvajanjem vaj in oceno napredka tudi nekaj časa. Tako bi videla,
če si je deklica zapomnila in izvajala vaje tudi v času, ko nisva imeli skupnih srečanj
ali je avtomatizirala gibe.
Z magistrskim delom sem želela podati iztočnice, ki omogočajo nadaljnja
raziskovanja, tudi v smeri drugih šol miofunkcionalne terapije (francoske), kajti sama
sem se osredotočila na nemško šolo in bi bilo smiselno raziskati še ostale.
Ugotovitev raziskave ni možno posploševati zaradi premajhnega vzorca in precej
omejenega in kratkega časa izvajanja vaj miofunkcionalne terapije. Nam pa daje
smernice logopedskega dela s pomočjo miofunkcionalne terapije pri osebah s
hipotonijo in v to skupino sodijo tudi osebe z Downovim sindromom.
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