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POVZETEK 
 

Akt požiranja je kompleksen proces, pri katerem sodeluje veliko število organov, mišic in 

živcev. Na samo požiranje vpliva veliko različnih faktorjev, nujna je tudi usklajenost z 

dihanjem. Tipična populacija načeloma s požiranjem nima težav, lahko pa se začnejo 

pojavljati s starostjo ali ob raznih poškodbah in nevrodegenerativnih boleznih. O motnjah 

požiranja oziroma disfagiji govorimo takrat, ko ocenimo, da je motena vsaj ena izmed faz 

požiranja. Pri disfagiji se pogosto pojavlja aspiracija, ki lahko resno ogroža bolnikovo 

zdravje. Zato je pri motnjah požiranja nujna obravnava z multidisciplinarnim pristopom, saj 

vsak strokovnjak s svojim znanjem pripomore k rehabilitaciji. Slednjo načrtujemo glede na 

pridobljene diagnostične podatke, kot so vzrok težav in samo izražanje motnje. Pri 

rehabilitaciji in obravnavi motenj požiranja pa ne smemo pozabiti na kvaliteto življenja oseb z 

motnjami požiranja, saj ima hranjenje, poleg vseh ostalih, tudi socialno funkcijo ter vpliv na 

emocionalno stanje posameznika. Prvi in najbolj pogosto uporabljen merski instrument za 

ugotavljanje kvalitete življenja oseb z motnjami požiranja je SWAL-QOL, ki je preveden v 14 

jezikov, sama pa sem ga prevedla še v slovenščino. 

 

V empiričnem delu sem tako preverjala merske karakteristike slovenskega prevoda 

vprašalnika »The SWAL-QOL« na tipični populaciji. V raziskavo je bilo vključenih 187 ljudi 

različnih starostnih skupin in obeh spolov, brez kakršnihkoli nevroloških težav. V povprečju 

so osebe v vzorcu na celotnem vprašalniku zbrale 88,22 točk (+/- 8,8), najnižje povprečje točk 

so dosegale pri ocenjevalnih lestvicah spanja in utrujenosti. Zanesljivost vprašalnika je bila 

preverjena s Cronbach alfa koeficientom, ki je za celotno vprašalnik znašal 0,947, kar kaže na 

visoko stopnjo zanesljivosti. Le dve ocenjevalni lestvici sta imeli vrednost Cronbach alfa 

koeficienta pod 0,7, to sta ocenjevalna lestvica spanja in trajanje hranjenja. Vsebinska 

veljavnost je bila potrjena s strani štirih ekspertov, konstruktno veljavnost pa sem potrdila z 

eksplorativno faktorsko analizo, ki je postavke smiselno razdelila v šest faktorjev. S 

koeficientom variacije in Ferguson delta koeficientom sem preverila diskriminativnost 

vprašalnika. Za celotni vprašalnik prvi znaša 9,975%, drugi pa 0,99. To pomeni, da je 

diskriminativnost vprašalnika SWAL-QOL-SI odlična. Nato sem preverila če korelacije med 

posameznimi ocenjevalnimi lestvicami ter razlike glede na spol in starost. Pokazalo se je, da 

so vse povezave med ocenjevalnimi lestvicami statistično pomembne, medtem ko se spol in 

starost nista izkazala za statistično pomembni spremenljivki. Zaključujem, da je vprašalnik 

SWAL-QOL-SI zanesljiv in veljaven merski pripomoček za uporabo v slovenskem prostoru.  
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ABSTRACT 
 

The act of swallowing is a complex process involving a large number of organs, muscles and 

nerves. There are many different factors affecting swallowing, while compliance with the 

process of breathing is also necessary. A typical population does mostly not have problems 

with swallowing, but difficulties may start with ageing, various injuries, and 

neurodegenerative illnesses. We note swallowing disorders or dysphagia when we estimate 

that at least one of the stages of swallowing has been interrupted. Dysphagia often causes 

aspiration, which can seriously compromise the patient's health. Therefore, it is necessary to 

deal with swallowing disorders with a multidisciplinary approach, since each expert shares his 

own knowledge and contributes to the rehabilitation process. The latter is planned according 

to the acquired diagnostic data, such as the cause of the problems and signs of the disorder 

itself. During the rehabilitation process and treatment of swallowing disorders, we must not 

forget the quality of life of people with swallowing disorders, since feeding, in addition to all 

others, also has a social function and influences the emotional state of the patient. The first 

and most widely used measuring instrument for determining the quality of life of people with 

swallowing disorders is SWAL-QOL, which has been translated into 14 languages, and I have 

translated it to the Slovene language. 

 

In the empirical part, I have tested measurement characteristics of the Slovene translation of 

the SWAL-QOL questionnaire on a typical population. The study included 187 people of 

different age groups and of both genders, with no neurological problems. The tested 

individuals collected a total of 88.22 points (+/- 8.8) on average, the lowest average score was 

seen at sleep and fatigue assessment scales. Reliability of the questionnaire was verified by 

the Cronbach alpha coefficient, which was 0.947 for the entire questionnaire, indicating a 

high level of reliability. Only two assessment scales had the Cronbach alpha coefficient value 

below 0.7, i.e. sleep and feeding duration assessment scale. Four experts confirmed the 

substantive validity, and I confirmed the constructive validity with an exploratory factor 

analysis, which meaningfully divided the items to six factors. With the variation coefficient 

and the Ferguson Delta coefficient, I examined the discriminatory nature of the questionnaire. 

The first coefficient is 9.975 % and the second 0.99 for the entire questionnaire. This means 

that the discrimination of the SWAL-QOL-SI questionnaire is excellent. I then tested 

correlations between the individual scales and differences in gender and age. It turned out that 

all the links between the assessment scales are statistically significant, while gender and age 

have not proved to be statistically significant variables. I conclude that the SWAL-QOL-SI 

questionnaire is a reliable and valid measuring device for use in the Slovenian area.  
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1 UVOD 

Pri požiranju potuje grižljaj hrane ali požirek tekočine od ust do želodca v več fazah, pri tem 

pa sodelujejo različne strukture (ustna votlina, nosna votlina, grlo, žrelo in požiralnik) in 

mišice, ki jim pripadajo (mišice žvekalke, ustnične, lične, ustnega dna, jezikove, žrelne, grlne, 

požiralnikove ter posredno tudi notranje in zunanje mišice grla) (Hočevar Boltežar, 2012).  

Požiranje je zelo kompleksen proces, ki ga nadzoruje centralno živčevje, vendar ta povezava 

še ni v celoti raziskana. Center za požiranje se nahaja v možganski skorji, kamor se preko 

senzoričnega jedra možganskih živcev in možganskih živcev samih stekajo čutilne 

informacije iz ust in žrela. Tudi impulzi do motoričnih jeder možganskih živcev pridejo od tu, 

nato pa preko živcev do mišic ustne votline, žrela in zgornjega dela požiralnika. Motorično 

oživčenje poteka po možganskih živcih n. V., VII., IX., X. in XII. ter živcih cervikalnega 

pleteža, medtem ko senzorično oživčenje poteka po n. V., VII., IX. in X (Hočevar Boltežar, 

2010). Proces požiranja nekateri avtorji (Langley, 1997) delijo na tri, drugi pa na štiri faze. 

Sama sem se odločila, da bom uporabljala delitev Hočevar Boltežarjeve (2010), ki požiranje 

deli na oralno pripravljalno, oralno transportno, feringealno in ezofagealno fazo. Prva faza je 

popolnoma hotena, druga le še delno hotena, saj v svojem drugem delu že poteka refleksno, 

zadnji dve fazi pa sta popolnoma refleksni in nista odvisni od volje posameznika (Hočevar 

Boltežar, 2010). Kljub temu, da vedno predstavljamo faze požiranja ločeno, se pri hranjenju 

med seboj prekrivajo. Nujna je tudi usklajenost z dihanjem, tako da preprečimo vstop hrane 

ali tekočine v pljuča (Hixon, Weismer, Hoit, 2008). Na sam proces običajnega požiranja poleg 

vsega naštetega vplivajo še drža in položaj telesa, kognitivne zmožnosti in zmožnosti 

samostojnega hranjenja, velikost in viskoznost grižljaja ter starost (Marks in Rainbow, 2001).  

Motnje požiranja oziroma disfagija se lahko pojavijo v različnih obdobjih človekovega 

življenja in imajo lahko različne vzroke. Običajno so povezane z glasovnimi, govornimi in 

motnjami dihanja, saj pri vseh sodeluje isti nevromuskularni sistem. Pravzaprav na pojav 

motenj požiranja lahko vpliva vse, kar lahko moti delovanje mišic in živcev, ki sodelujejo pri 

tem procesu. O disfagiji lahko govorimo takrat, ko je delno ali v celoti motena ena ali več faz 

požiranja (Žemva, 2010). Okvara različnih faz požiranja se izraža različno (Langley, 1997), 

prav tako se težave kažejo različno glede na poškodbo oziroma položaj lezije v možganih 

(Webb in Adler, 2008). Do motenj požiranja lahko pride tudi v starosti, saj zaradi starostnih 

degenerativnih procesov pride do sprememb v anatomiji in fiziologiji ust in žrela. Bistveno za 

te motnje je, da se pojavijo počasi, največkrat se kažejo kot upočasnjenost požiranja ter 

zmanjšana moč mišic, ki pri tem sodelujejo (Žemva, 2010). Nevrološki vzroki za pojav 

motenj požiranja so največkrat povezani z različnimi boleznimi, kot so Parkinsonova bolezen, 

amiotrofična lateralna skleroza, multipla skleroza, miastenija gravis ter razne druge 

degenerativne bolezni (Žemva, 2010). Poleg tega pa velik odstotek motenj požiranja nastane 

po možganski kapi, poškodbi glave ali pri raku glave ter vratu. Glede na poškodbo oziroma 

bolezen ločimo različne oblike disfagij, temu prilagodimo tudi rehabilitacijo (Thresher in 

Kehoe, 1992).  

Logoped mora pri motnjah požiranja klinično oceniti posamezne faze požiranja in odkriti 

možne vzroke težav. Poleg tega naredi diagnostiko, kjer uporabi razne teste ter vprašalnike, 
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opazuje bolnika med samim hranjenjem, poda oceno in predlaga dodatne, nadaljnje preiskave 

(npr. slikanje požiranja, otorinolaringološki pregled ipd.). Na osnovi ugotovljenega sodeluje 

pri odločitvi glede vrste prehrane ter načina samega prehranjevanja in prejemanja tekočin. S 

tem seznani tudi preostale člane tima, bolnikove svojce in bolnika samega (Ogrin, 2012).  

Hranjenje in pitje sta pri ljudeh zapisana v dveh različnih vlogah. Prva je seveda 

preskrbljenost s hrano in pijačo za preživetje, druga pa ima bolj socialno noto. Uživanje ob 

obrokih povezujemo tudi z druženjem s prijatelji in drugimi ljudmi, kar nam predstavlja 

prijetno izkušnjo. Seveda je le-ta prijetna, dokler s hranjenjem nimamo težav (Žemva, 2010). 

Če se težave pojavijo, pa so zelo pomembni čustveni faktorji, podpora, priprava na ne-oralno 

hranjenje in postoperativno disfagijo, v kolikor lahko to že predvidimo (Langley, 1997). 

Vedno več je govora tudi o sami kvaliteti življenja oseb z motnjami požiranja, predvsem na 

področjih fizičnega in psihičnega zdravja, socialnih odnosov ter zmožnosti samostojnega 

funkcioniranja (Ickenstein, 2014). 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 POŽIRANJE 

2.1.1 Anatomska in fiziološka osnova požiranja 

Pri požiranju potuje grižljaj hrane ali požirek tekočine od ust do želodca v več fazah, pri tem 

pa sodelujejo različne strukture (ustna votlina, nosna votlina, grlo, žrelo in požiralnik) in 

mišice, ki jim pripadajo (mišice žvekalke, ustnične, lične, ustnega dna, jezikove, žrelne, grlne, 

požiralnikove ter posredno tudi notranje in zunanje mišice grla) (Hočevar Boltežar, 2012). 

Motorično oživčenje poteka po možganskih živcih n. V., VII., IX., X. in XII. ter živcih 

cervikalnega pleteža, medtem ko senzorično oživčenje poteka po n. V., VII., IX. in X 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

Slika 1: Lateralni pogled na glavo in vrat (Marks in Rainbow, 2001, str. 3) 

 

Ustna votlina 

Ustna votlina je razširjen začetek prebavne poti in je pomemben del akta požiranja. Meje 

ustne votline predstavljajo ustnici (spredaj), lica (ob straneh), mišice ustnega dna (spodaj) in 

goltna ožina, ki vodi nazaj v ustni del žrela (zadaj) (Hočevar Boltežar, 2010).  

Ustnici oblikuje cirkularna mišica, m. orbicularis oris, katero oživčuje obrazni živec. S 

stiskom mišice sta ustnici skupaj ter zaokroženi. Na notranji strani sta prekriti s sluznico ustne 
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votline, zunaj pa jih prekriva koža. Prehod med ustnicama predstavlja ustna rdečina (Hočevar 

Boltežar, 2010). 

Pri odpiranju ust sodeluje mnogo obraznih mišic, ki se naraščajo na kosti in fascijo okoli 

ustne odprtine ter na zgornjo ali spodnjo ustnico. Zgornjo ustnico dvigujeta m. levator labii 

superioris in m. zygomaticus minor, le da jo slednja še naguba pri smehu. Spodnjo ustnico 

dviguje navzgor m. mentalis, navzdol in v stran pa jo poteguje m. depressor labii inferioris. 

M. levator anguli in m. zygomaticus major potegujeta ustni kot navzgor, slednja tudi v stran, 

navzdol in vstran pa ga poteguje m. depressor anguli oris. Pri različnih gibih obraznih mišic 

sodeluje tudi m. risorius. Preostale obrazne mišice skrbijo za gubanje čela, potegujejo obrvi 

navzgor, jih mrščijo, zatiskajo očesni reži ipd. Vse obrazne mišice oživčuje VII. možganski 

živec (n. facialis), kožo obraza pa čutilno veje V. možganskega živca (n. trigeminus) 

(Hočevar Boltežar, 2010). 

Lica so z zunanje strani obložena s kožo, znotraj pa jih prekriva ploščati epitelij. Največja 

mišica lic je m. buccinator (Hočevar Boltežar, 2010), pomembna pa je predvsem pri sesanju 

in žvečenju (Bošković, 1990 v Vidakovič, 2002).  

Med ustnicami, lici in čeljustnim grebenom leži ustni preddvor, vanj se izlivata obušesni 

žlezi slinavki. Alveolarni greben pokriva gingiva, vanj pa je vsajeno zobovje. Odrasel človek 

ima 32 zob, ki jih delimo v štiri kvadrante. V vsakem kvadrantu sta 2 sekalca, 1 podočnik, 2 

ličnika in 3 kočniki. Sluznico ustne votline, alveolarni greben in zobe oživčujeta n. maxillaris 

in n. mandibularis (druga in tretja veja trivejnega možganskega živca) (Hočevar Boltežar, 

2010). 

Ustna votlina je od nosne ločena zgoraj in spredaj s trdim ter zadaj z mehkim nebom (Marks 

in Rainbow, 2011). Mehko nebo sestavljajo mišice: dvigovalka mehkega neba (m. levator 

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

palatopharyngeus in m. palatoglossus, ki predstavljata osnovo za zadnji in sprednji nebni lok. 

M. palatoglossus poteguje mehko nebo navzdol, m. palatopharyngeus pa pomaga pri tvorjenju 

velofaringealne zapore, saj ob njenem skrčenju nastane izboklina na stanski steni žrela 

(Hočevar Boltežar, 2010). Zadnji lok mehkega neba prekinja jeziček (uvula), ob straneh pa 

prehaja v dva ločena loka (Vidakovič, 2002). Vse mišice mehkega neba oživčujejo živci 

žrelnega pleteža (nitje X. možganskega živca), le m. tensor veli palatini oživčuje n. 

mandibularis (Hočevar Boltežar, 2010). Mehko nebo ima kar nekaj funkcij, najpomembnejši 

sta zaščitna in govorna (Radšel, 1995 v Vidakovič, 2002).  

Ustno dno je prekrito s sluznico, ki pod jezikom oblikuje podjezično gubo. Pod sluznico so 

mišice, ki skupaj tvorijo t.i. diafragmo oris. To so parni m. mylohyoideus (izraščata iz 

notranje ploskve obeh strani spodnje čeljusti, zraščata pa se v sredini vezivnega traku, ki se 

povezuje s podjezično kostjo), m. geniohyoideus (se pripenja na notranjo stran čeljusti spredaj 

in nato na podjezično kost) in m. digastricus (sprednja glava dvoglave mišice) (Hočevar 

Boltežar, 2010).  

V ustni votlini se nahaja še jezik, ki ga razdelimo na konico, telo in koren, na ustno dno pa je 

pripet s podjezično vezjo. Na sluznici, ki prekriva jezik, se nahajajo posebno in različno 

oblikovane papile, ki imajo pomembno vlogo pri okušanju. Večino jezika tvorijo mišice, ki 
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jih delimo na zunanje in notranje. Zunanje spreminjajo lego jezika, naraščajo pa se na eni 

strani na jezični skelet, na drugi pa na strukture izven jezika. To so: m. genioglossus (se 

narašča na notranji sprednji del spodnje čeljusti in jezik potegne naprej ter ga splošči), m. 

hyoglossus (se narašča na podjezično kost in poteza jezik nazaj ter navzdol) in m. styloglossus 

(se narašča na stiloidni odrastek senčne kosti ter poteza koren jezika nazaj in navzgor). 

Notranje mišice pa spreminjajo obliko jezika, naraščajo pa se na jezični skelet ter sluznico 

jezika. Te pa so: m. longitudinalis superios (poteka vzdolž jezika od spredaj nazaj na zgornji 

strani jezika, ga skrajša, zadebeli in upogne jezično konico navzgor), m. longitudinalis 

inferior (poteka vzdolž jezika od spredaj nazaj po spodnji strani in jezik skrajša ter potegne 

konico nazaj ter navzdol), m. verticalis linguae (poteka od zgornje ploskve jezika proti 

spodnji in jezik splošči) ter m. transversus linguae (poteka z ene strani jezika na drugo v 

horizontalni smeri, jezik oži in ga podaljšuje). Telo in konico jezika čutilno oživčuje n. 

lingualis, živec, ki izhaja iz tretje veje trivejnega živca. Koren jezika oživčuje nitje, ki izhaja 

iz IX. in X. možganskega živca, mišice jezika pa oživčuje XII. možganski živec. Telo jezika 

dobi okušalno nitje iz obraznega živca preko njegove veje chordae tympani, ki se pridruži n. 

lingualisu. Okušalno nitje korena jezika pa poteka preko n. glossopharyngeus (Hočevar 

Boltežar, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Shematični prikaz mišic jezika (Bruno, 1984 v Vidakovič, 2002, str. 14) 

 

V ustno votlino se izliva na stotine malih in trije pari velikih žlez slinavk: predušesna, katere 

izvodilo se odpira v ustni preddvor zgoraj v višini 2. kočnika; podčeljustna, ki ima izvodilo v 

brbončici na ustnem dnu spredaj ob podjezični vezi in podjezična, ki ima več izvodil na 

ustnem dnu, glavno pa se izliva skupaj z izvodilom podčeljustne slinavke (Hočevar Boltežar, 

2010). 
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Nosna votlina 

Zunanji nos je sestavljen iz kožnega pokrova, nosnih kosti in nosnih hrustancev, ki mu dajejo 

obliko. Nosni pretin deli nosno votlino v dve praviloma različni nosni votlini, na obeh 

stranskih stenah le-teh pa se nahajajo po 3 nosne školjke, pod katere se izlivajo izvodila iz 

obnosnih votlin. Nosni in obnosne votline so obložene s sluznico, pokrito z respiratornim 

epitelijem. V zgornjem delu nosne votline se nahaja področje z vohalnim epitelijem, iz 

katerega izhaja vohalno nitje in prehaja skozi sitko v sprednjo lobanjsko kotanjo ter oblikuje 

vohalni živec (n. olfactorius). Nosno votlino oživčujeta prva in druga veja trivejnega živca (n. 

maxillaris) (Hočevar Boltežar, 2010). Funkcija nosu je dihalna, vonjalna, pri govoru pa ima 

pomembno vlogo pri izreki nosnikov (Vidakovič, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Prerez stranske stene nosne votline (Kambič, 1984 v Hočevar Boltežar, 2010, str. 17) 

 

Grlo 

Grlo leži v srednjem delu vratu in sega nekje od 4. do 6. vratnega vretenca (Lovše, 2013). 

Skupaj s podjezično kostjo sestavljata funkcionalno enoto, ki jo v literaturi lahko zasledimo 

pod imenom hioidno-laringealni kompleks. Podjezična kost namreč leži nad grlom in pod 

mišicami ustnega dna (nekatere izmed njih se nanjo tudi naraščajo). Ima dva velika rogova, ki 

ležita v horizontalni ravnini in dva majhna, ki se odcepita z velikih rogov navzgor.  

Ogrodje grla je sestavljeno iz: 

- ščitastega hrustanca (cartilago thyroidea), 

- prstnatega (krikoidnega) hrustanca (cartilago cricoidea), 

- dveh piramidastih hrustancev (cartilago arytenoidea) in 

- poklopca. 

(Hočevar Boltežar, 2010) 
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Največji izmed hrustancev je ščitasti hrustanec, pod njim leži prstnati hrustanec, sledita dva 

piramidasta hrustanca, ki z zgornjim robom krikoidnega oblikujeta sklep, poklopec pa leži 

nad grlom. Na vrhu obeh piramidastih hrustancev sta še dva majhna kornikulatna hrustanca, v 

poteku ariepiglotisnih gub pa še dva majhna kuneiformna hrustanca (Hočevar Boltežar, 2010). 

Med hrustanci ima pomembno in neposredno vlogo poklopec, ki med požiranjem skrbi za 

zaporo dihalnih poti. Med aktom požiranja se spusti nizko nad vhod v grlo in onemogoči 

vstop hrani ter tujkom v spodnja dihala. Notranja mišica grla, ki skrbi za zaščito dihal, je m. 

aryepiglotticus. Hrustanci so pokriti s sluznico, v večjem delu grla pa je ta prekrita z dihalnim 

epitelijem (Hočevar Boltežar, 2008 v Lovše, 2013).  

Grlo lahko razdelimo na tri dele:  

1. supraglotis, ki sega od vhoda v grlo do glasilk (vključuje grlno stran poklopca, obe 

ventrikularni gubi in Morgagnijeva sinusa); 

2. glotis, ki ga tvorita glasiki; 

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

(Hočevar Boltežar, 2010) 

Na hrustance se pripenjajo grlne mišice, ki jih delimo na notranje in zunanje. Prve premikajo, 

napenjajo glasilki in spreminjajo njihovo obliko, druge pa premikajo grlo v celoti in v vse 

smeri (navzgor, navzpred, nazaj in navzdol) (Hočevar Boltežar, 2010). 

Notranje (intrinzične) grlne mišice so: 

- tiroaritenoidna mišica (m. thyroarytenoideus), ki napenja, primika in zniža glasilki, da 

postaneta krajši in debelejši, njuna prosta robova se zaoblita; 

- zadajšnja krikoaritenoidna mišica (m. cricoarytenoideus) je parna mišica, ki razmika 

glasilki in ju poteguje navzgor, ob tem se glasilki podaljšata in stanjšata, prosti rob je 

zaobljen; tej mišici pravimo tudi dihalna mišica; 

- lateralna (stranska) krikoaritenoidna mišica (m. cricoarytenoideus lateralis), ki glasilki 

primika, znižuje, podaljšuje in stanjša njun prosti rob; 

- interaritenoidna mišica (m. interarytenoideus), ki primika zadnji del glasilk; 

- krikotiroidna mišica (m. cricothyroideus), ki glasilki napenja, podaljša, zniža, stanjša 

in priostri prosti rob glasilk (Hočevar Boltežar, 2008 v Lovše, 2013). 

Zunanje (ekstrinzične) grlne mišice se na eni strani naraščajo na hioidno-laringealni 

kompleks, na drugi pa na bazo lobanje, spodnjo čeljust, lopatico in prsni koš. To so: 

- suprahioidne mišice, ki ležijo nad podjezično kostjo in se naraščajo nanjo; vse grlo 

dvigujejo, nekatere pa ga še potegujejo naprej ali nazaj; naprej: dvoglava mišica (m. 

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

geniohyoideus), nazaj: atilohioidna mišica (m. stylohioideus); 

- infraioidne mišice, ki ležijo pod podjezično kostjo in potegujejo grlo navzdol; to so: 

sternohioidna mišica (m. sternohyoideus, ki se narašča na prsnico spodaj ter 

podjezično kost zgoraj), sternotiroidna mišica (m. sternothyroideus, ki se narašča na 

prsnico spodaj in tiroidni hrustanec zgoraj), tirohioidna mišica (m. thyrohyoideus, ki 

se narašča na podjezično kost in tiroidni hrustanec; ob fiksiranem grlu poteguje 
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podjezično kost navzdol) ter omohioidna mišica (m. omohyoideus, ki se narašča 

zgoraj na podjezično kost in poteka poševno nazaj ter navzdol do lopatice) (Hočevar 

Boltežar, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Notranje mišice grla (Titze, 1994 v Hočevar Boltežar, 2010, str. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Zunanje mišice grla in njihova funkcija (Titze, 1994 v Hočevar Boltežar, 2010, str. 

30) 
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Na položaj grla lahko vplivajo tudi žrelne zažemalke, predvsem spodnja žrelna zažemalka, ki 

se prirašča na grlni skelet in pa zunanje mišice jezika, ki se priraščajo na podjezično kost. 

Grlne mišice so prečno progaste skeletne mišice, ki uporabljajo pretežno aerobičen način 

metabolizma – se hitro krčijo, vendar so odporne proti utrudljivosti ob daljšem delovanju 

(Hočevar Boltežar, 2010). 

Grlo ima kar trojno funkcijo in sicer dihalno, govorno in zaščitno. Pri dihanju omogoča pretok 

zraka v in iz spodnjih dihal, pri govoru pa fonacijo. Med aktom požiranja preprečuje 

zahajanje hrane v spodnja dihala. Pri požiranju, fonaciji in petju so zelo pomembni vertikalni 

premiki grla (Hočevar Boltežar, 2008 v Lovše, 2013).  

 

Žrelo 

Ustno votlino od žrela loči goltna ožina, ki jo sestavljajo prosti rob mehkega neba z uvulo, 

oba sprednja nebna loka ter trikotnik, ki ga na meji med telesom in korenom jezika oblikujejo 

papile valate (Hočevar Boltežar, 2010). Žrelo je približno 12 cm dolga cev, ki se spušča pred 

hrbtenico od lobanjskega dna do vhoda v požiralnik, torej nekje do 6. vratnega vretenca 

(Brumec, 1989 v Lovše, 2013). Stena žrela sestoji iz 4 plasti – sluznice na notranji strani, 

fibrozne osnove, mišične plasti  in zunanje ovojnice. Mišično plast tvorijo 3 žrelne zažemalke: 

- zgornja, ki sodeluje pri oblikovanju velofaringealne zapore (VFZ) - zapore med 

nosnim in ustnim žrelom, ki je pomembna pri govoru in požiranju; 

- srednja; 

- spodnja, katere del (m. cricopharyngeus) predstavlja tudi zgornjo zapiralko požiralnika 

(UES) (Hočevar Boltežar, 2010).  

Na žrelo se naraščajo tudi mišice, ki ga dvigujejo (npr. pri požiranju se žrelo dvigne za 

približno 1 cm). To so parna m. stylopharyngeus in m. palatopharyngeus (Bošković, 1990 v 

Lovše, 2013). 

Žrelo delimo na tri dele: 

a) nosni del žrela, ki leži nad mehkim nebom (Marks in Rainbow, 2011) in sega vse do 

lobanjskega dna; z zadnje strani spodnjo mejo (rob mehkega neba) predstavlja zgornja 

mišica zažemalka, ki se pri govoru in požiranju skrči, tako da se mehko nebo dvigne in 

loči nosni del od ustnega; izjema je le fonacija nosnikov (Lovše, 2013); ta del žrela 

prekriva dihalni epitelij, čutilno ga oživčuje druga veja trivejnega živca (Hočevar 

Boltežar, 2010); 

b) ustni del žrela, ki leži posteriorno glede na ustno votlino (Marks in Rainbow, 2011) in 

ima v obeh stranskih stenah nebnici (Lovše, 2013); ta del žrela pokriva ploščati 

epitelij, čutilno pa ga oživčuje n. glossopharyngeus (Hočevar Boltežar, 2010); 

c) spodnji del žrela, ki ga prav tako pokriva ploščati epiteilj, čutilno pa ga oživčuje n. 

vagus (Hočevar Boltežar, 2010). 

Mišice žrela motorično nitje dobivajo iz žrelnega pleteža, ki ga tvorijo veje vagusa, nekatere 

veje n. glossopharyngeusa in nitje, ki izhaja iz XI. možganskega živca (n. accessorius) 

(Hočevar Boltežar, 2010). 
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V žrelu se nahaja tudi limfatično tkivo, ki oblikuje t.i. Waldeyerjev limfatični obroč, 

strukture, ki ga sestavljajo, pa so: parni nebnici, jezični mandelj, žrelnica in parni obtubarni 

tonzili (Hočevar Boltežar, 2010).  

Žrelo ima dve glavni funkciji, in sicer požiranje ter dihanje. Aktivno sodeluje pri požiranju ter 

omogoča prehod zraka iz nosu v žrelo in grlo do pljuč. Zaradi prisotnosti limfatičnega tkiva 

pa ima tudi zaščitno funkcijo (Lovše, 2013). 

 

Slika 6: Mišice žrela in grla ter njihovo oživčenje (Morrison, 1994 v Hočevar Boltežar, 2010, 

str. 22) 

 

Požiralnik 

Požiralnik je mišična cev, ki poteka od spodnjega žrela navzdol. Prične se v višini 6. vratnega 

in sega do višine 12. prsnega vretenca, široka je 1,5 do 3 cm (Hočevar Boltežar, 2010), dolga 

pa približno 24 cm. V zgodnjem delu jo zapira zgornja mišica zapiralka (del m. 

cricopharyngeusa), spodaj pa spodnji ezofagealni sfinkter (Marks in Rainbow, 2011). 

Požiralnik delimo na vratni, prsni in trebušni del, v svojem poteku pa ima tri zožitve. V 

zgornji, prvi tretjini ga pokriva prečno progasto mišičje, v spodnji, zadnji tretjini gladko, v 

sredinski, drugi tretjini pa se prečno progasto in gladko prepletata. Tako motorično kot tudi 

čutilno ga oživčuje n. vagus (Hočevar Boltežar, 2010). Glavna funkcija požiralnika je prenos 

hrane iz žrela v želodec, saj se v njem križajo dihalne (nos-žrelo-grlo) in prebavne (usta-žrelo-

požiralnik) poti. V posebnih okoliščinah pa lahko prevzame tudi govorno funkcijo (Lovše, 

2013). 
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2.1.2 Nevrološka kontrola požiranja 

Požiranje je najbolj kompleksen refleks živčnega sistema, saj vključuje kar šest možganskih 

živcev in usklajeno delovanje 25 parov mišic, vse skupaj pa strogo nadzoruje centralno 

živčevje (Miller, 2008 v Hočevar Boltežar, 2012). V možganski skorji je center za požiranje, 

kamor se preko senzoričnega jedra možganskih živcev in možganskih živcev samih stekajo 

čutilne informacije iz ust in žrela. Od tu impulzi potujejo do motoričnih jeder možganskih 

živcev ter nato preko živcev do mišic v ustni votlini, žrelu in zgornjem delu požiralnika. 

Katera območja centralnega živčevja so pri samem aktu požiranja udeležena, so ugotavljali s 

pomočjo slikovnih preiskav s funkcionalno magnetno resonanco, pozitronsko emisijo, 

magnetoencefalometrijo in transkranialno magnetno spodbudo. Nekatere izmed teh imajo 

dobro prostorsko, druge pa natančno časovno resolucijo (Hočevar Boltežar, 2012).  

Vedno več je dokazov, da požiranje nesimetrično nadzorujeta obe možganski polobli. 

Raziskave se pokazale, da se predvsem pri hotenem požiranju aktivirata obe hemisferi, vendar 

je ena od njih prevladujoča, v kar 63% je to leva hemisfera. Če pa je dominantna desna 

hemisfera, je ta prevlada močneje izražena. Nekatere raziskave poročajo tudi o različni 

aktivaciji obeh hemisfer, vendar o večji aktivaciji inzule v desni in malih možganih v levi 

hemisferi. Ugotovili so, da dominantnost možganskih hemisfer ni povezana s pacientovo 

levo- ali desnoročnostjo (Moiser, 1999; Zald in Pardo, 1999; Marin idr., 2001; Suzuki idr., 

2003 v Hočevar Boltežar, 2012). Pri poškodbi možganske hemisfere, ki je dominantna pri 

aktu požiranja, druga polovica prevzame njene naloge. V nepoškodovani hemisferi se v treh 

mesecih močno povečajo območja, ki se aktivirajo med požiranjem. V naslednjih 6-8 mesecih 

rast teh območij še traja, nato pa se upočasni, a se ne ustavi (Boaden idr., 2012 v Vogrič, 

2013).  

Požiranje je delno zavedno in delno nezavedno. Zavestni del je pod kontrolo somatskega 

živčnega sistema, nezavestni del pa deluje pod kontrolo vegetativnega živčevja (Brumec, 

1989 v Vidakovič, 2002). Perlman in Schulze-Delrieu (1997 v Vidakovič, 2002) opisujeta 

kontrolo požiranja kot sestavljen proces, ki temelji na koordiniranih živčno-mišičnih 

interakcijah med centralnim in vegetativnim živčnim sistemom ter mišičnimi komponentami, 

ki sodelujejo pri aktu požiranja. Center za refleks požiranja leži v podaljšani hrbtenjači, nekje 

nad centrom za dihanje (Bošković, 1990 v Vidakovič, 2002).  

Kortikalna kontrola požiranja 

Kortikalna kontrola požiranja načeloma poteka preko motorične in premotorične skorje obeh 

hemisfer velikih možganov, ki vsebujeta internevralne povezave do motoričnih jeder 

možganskega debla, vendar kontrola ni omejena le na ti dve področji (Perlman in Schulze-

Delrieru, 1997 v Vogrič, 2013). Primarno vlogo igra predvsem v obeh oralnih fazah požiranja, 

saj skrbi za koordinacijo gibov (npr. stimulacija prefrontalne regije velikih možganov 

povzroči obojestranske gibe obraza, jezika in ponavljajoče se gibe čeljusti). Poleg tega pa 

občutki iz ustne votline omogočajo prilagajanje hotenih gibov med oralno pripravljalno fazo, 

ki so regulirani v možganski skorji (Miller, 1998 v Vogrič, 2013), medtem ko sta faringealna 

in ezofagealna faza požiranja lahko izvršeni tudi pri popolni neaktivaciji kortikalnih in 

subkortikalnih predelov nad možganskim deblom. Le določeni predeli možganske skorje 

skrbijo za to, da izzovejo akt požiranja in nato uravnavajo njegov začetek (npr. skrbijo za dvig 
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hioidne kosti, zaporo glasilk, kontrakcijo zgornjega predela požiralnika ipd.) (Perlman in 

Schulze-Delrieu, 1997 v Vogrič, 2013).  

Razlika pri aktivaciji predelov možganske skorje je opazna tudi pri hotenem in refleksnem 

požiranju. Pri prvem najpogosteje sodelujejo predeli v primarni motorični (lateralna 

precentralna vijuga) in somatosenzorični skorji (postcentralna vijuga), sprednja cingularna 

vijuga, sprednji del insule, predeli v frontalnem operkolumu, anteromedialni temporalni skorji 

in zgornji premotorični skorji. Manj pogosto pa so vključeni še predeli suplamentarne 

motorične in predfrontalne skorje, zadnji del parietalne skorje ter nekateri predeli v vijugah 

frontalnega režnja, motoričnih asociacijskih predelih, senzorimotoričnih integracijskih 

predelih, bazalnih ganglijih, talamusu in kapsuli interni (Zald in Parko, 1999; Moiser in 

Berznaya, 2001; Martin idr., 2009; Malandraki idr., 2009 v Hočevar Boltežar, 2012). Drugo, 

torej refleksno požiranje, pa sproži obojestransko aktivacijo v primarni somatosenzorični in 

motorični skorji ter v kavdalnem delu sprednje cingularne skorje (Hočevar Boltežar, 2012).  

Kontrola iz možganskega debla 

V možganskem deblu požiranje nadzorujeta dve skupini nevronov. V oralni in faringealni fazi 

požiranja sodelujejo nevroni v podjedrih jedra solitarnega trakta, posebna skupina nevronov 

pa tudi v ezofagealni fazi. Nevroni v retikularni formaciji okrog solitarnega jedra (oddaja nitje 

za VII., IX. in X. možganski živec) se aktivirajo v faringealni fazi požiranja (Hamdy idr., 

1998a; Jean, 2001; Miller, 2008 v Hočevar Boltežar, 2012). Retikularna formacija prejema 

vhodne informacije preko perifernega nitja, ta pa oživčujejo receptivna polja, ki ob 

vzdraženju aktivirajo akt požiranja. Primarna senzorična vlakna se ob vhodu v možgansko 

deblo razdelijo (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997 v Vidakovič, 2002). Drugo območje 

uravnavanja požiranja pa leži v ventrolateralni meduli okoli nucleus ambigusa (oddaja nitje za 

IX., X. in XI. možganski živec) ter ga v večini sestavljajo internevroni, preko katerih center 

za požiranje uravnava svoje impulze za gibanje mišic, ki sodelujejo pri aktu požiranja 

(Hamdy idr., 1998; Jean, 2001; Miller, 2008 v Hočevar Boltežar, 2012). To področje 

kombinira zaporedne, ritmične gibe v nehoteni fazi požiranja. Torej center za požiranje v 

možganskem deblu deluje brez vpliva naše volje. Tak primer je npr., ko senzorni impulzi iz 

žrela služijo temu, da prilagajajo hitrost in intenzivnost krčenja faringealne muskulature, ob 

tem pa zaščitni refleksi zaprejo dihalno pot ter preprečijo aspiracijo (Perlman in Schulze-

Delrieru, 1997 v Vogrič, 2013).   

Sočasno transkranialno magnetno draženje predelov, ki so odgovorni za požiranje v obeh 

hemisferah, daje močnejši in hitrejši odziv kot pri enostranskem draženju. To kaže na 

konvergenco impulzov iz obeh hemisfer in sumacijo v možganskem deblu prav na teh 

skupnih internevronih (Hamdy idr., 1998a; Jean, 2001; Miller, 2008 v Hočevar Boltežar, 

2012).  

Možganski živci, vključeni v akt požiranja 

Pri požiranju neposredno sodeluje šest možganskih živcev:  

a) V. (trivejni) možganski živec (n. trigeminus): ima štiri jedra, eno motorično in tri 

senzorična; motorično jedro je omejeno na pons, medtem ko senzorična jedra vežejo 

hrbtenjačo in mesencephalon (Love in Webb, 2008); eferentna vlakna oživčujejo 
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mišice, ki sodelujejo pri žvečenju (m. temporalis, maseter, medialni in lateralni 

pterigoid), dvigujejo spodnjo čeljust, milohioidno mišico, ki tvori ustno dno ter 

dviguje hioidno kost in mišico veli palatini, ki napenja mehko nebo; prav tako pa 

pomaga glosofaringealnemu živcu pri pomiku grla naprej in dvigu grla med 

faringealno fazo požiranja; aferentna vlakna pa so pomembna za oralno fazo požiranja 

in sicer mandibularna ter maksilarna veja; prva pošilja občutke iz sprednjih dveh 

tretjin sluznice jezika, lic, ustnega dna, spodnjih zob in dlesni, spodnje ustnice ter 

spodnje čeljusti, druga veja pa pošilja občutke iz sluznice nazofarinksa, trdega in 

mehkega neba, zgornjih zob ter tonzil (Zemlin, 1997; Logemann, 1998; Morrell, 1984; 

Dobie, 1978 v Vogrič, 2013); 

b) VII. (obrazni) možganski živec (n. facialis): sestoji iz dveh motoričnih in dveh 

senzoričnih komponent (Love in Webb, 2008); eferentna vlakna oživčujejo mimične 

mišice in mišice ustnic, katerih zapora je nujna med oralno pripravljalno in oralno 

transportno fazo požiranja; prav tako oživčuje mišice lic, katerih slaba napetost lahko 

med oralnima fazama povzroča zastoj ostankov hrane med lici in zobmi (Zemlin, 

1997; Logemann, 1998; Morrell, 1984; Dobie, 1978 v Vogrič, 2013); omogoča nam, 

da nagubamo čelo, zapremo oči in usta, potegnemo kotičke ust nazaj in navzdol, 

napnemo lica in zgornje vratne mišice ter da potegnemo grlo navzgor in nazaj; vsi ti 

gibi so pomembni tako pri govoru kot tudi požiranju (Love in Webb, 2008); eferentna 

vlakna sodelujejo tudi pri oživčenju podčeljustnih in podjezičnih žlez, ki so 

pomembne za proizvajanje sline; aferentna vlakna pa prinašajo informacije o okusu s 

sprednjih dveh tretjin jezika (Zemlin, 1997; Logemann, 1998; Morrell, 1984; Dobie, 

1978 v Vogrič, 2013); 

c) IX. (glosofaringealni) možganski živec (n. glossopharyngeus): sestoji iz dveh 

motoričnih in treh senzoričnih komponent, izhaja pa iz hrbtenjače; oživčuje le eno 

mišico, ki sodeluje pri požiranju in to je mišica stilofaringeus, ki širi žrelo lateralno in 

sodeluje pri spreminjanju nivoja žrela ter grla; s tem pomaga pri potiskanju grižljaja iz 

žrela do požiralnika (Love in Webb, 2008); eferentna vlakna tega živca oživčujejo tudi 

paratoidni žlezi, ki izločata slino, da pomaga pri mešanju hrane med oralno 

pripravljalno fazo; aferentna vlakna prenašajo informacijo o okusu z zadnjega dela 

jezika, ob vzdraženi sluznici orofarinksa, tonzil, nebnih lokov in zadnje tretjine jezika 

pa tudi informacije o bolečini in temperaturi (Zemlin, 1997; Logemann, 1998; 

Morrell, 1984; Dobie, 1978 v Vogrič, 2013); 

d) X. možganski živec (n. vagus): je najpomembnejši živec, vključen v akt požiranja, 

saj njegova okvara lahko privede do resnih in nevarnih oblik disfagije. Sodeluje pri 

regulaciji krvnega tlaka ter zagotavlja tako motorično kot senzorno oživčenje; 

eferentna vlakna skrbijo za dvig mehkega neba in na splošno oživčujejo mišice, ki 

sodelujejo pri faringealni fazi požiranja in preprečujejo zahajanje tujkov v dihalno pot; 

aferentna vlakna pa nosijo senzorične informacije iz mehkega neba, zadnjega in 

sprednjega dela žrela ter grla; grlo oživčujeta dve veji X. možganskega živca in sicer:  

- spodnji (povratni) grlni živec, ki se odcepi od vagusa v medplučju in se med sapnikom 

in požiralnikom vrača nazaj v grlo; eferentna vlakna skrbijo za oživčenje vseh mišic 

grla, razen krikotiroidne, skrbijo pa za zapiranje glasilk med požiranjem in razpiranje 
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glasilk med dihanjem; aferentna vlakna omogočajo senzorične impulze iz sluznice 

glasilk ter pod glasilkami in iz požiralnika;  

- zgornji grlni živec, ki se od vagusa odcepi visoko v vratu ter se blizu grla razdeli na 

zunanjo in notranjo vejo; zunanja veja oživčuje krikohioidno mišico, ki razteguje 

glotis in tako daljša glasilki, notranja veja pa zagotavlja aferetna vlakna, ki prenašajo 

občutke iz sluznice hipofarinksa, epiglotisa, laringealne sluznice nad glasilkama, 

proprioreceptorjev grla, piriformnih sinusov in malega dela baze jezika; poškodba te 

veje lahko zelo vpliva na varnost požiranja, saj izguba občutkov v prej navedenih 

področjih onemogoča, da bi bolnik ob prehajanju tujka v dihalno pot ali pa zastajanja 

bolusa nad grlom, to začutil; ne sproži se refleks kašlja, kar lahko pomeni zahajanje 

hrane pod nivo glasilk in tiho aspiracijo (Zemlin, 1997; Logemann, 1998; Morrell, 

1984; Dobie, 1978 v Vogrič, 2013);    

e) XI. (akcesorni) možganski živec (n. accessorius): pri požiranju sodelujejo le 

eferentna vlakna, ki oživčujejo mišico palatofaringeus, katere naloga je posedanje 

mehkega neba in skrajševanje žrela; skupaj z X. možganskim živcem napenja mehko 

nebo, saj oživčuje tudi mišico levator veli palatini (Zemlin, 1997; Logemann, 1998; 

Morrell, 1984; Dobie, 1978 v Vogrič, 2013); 

f) XII. (hipoglosni) možganski živec (n. hypoglossus): poteka pod jezikom in 

kontrolira njegove gibe; pri požiranju sodeluje le z motoričnimi impulzi, oživčuje vse 

notranje in štiri zunanje mišice jezika (Love in Webb, 2008); te mišice ustvarjajo 

hotene gibe, potrebne za govor in hranjenje ter avtonomne gibe, ki ne delujejo pod 

našo voljo (Zemlin, 1997; Logemann, 1998; Morrell, 1984; Dobie, 1978 v Vogrič, 

2013); pri poškodbi tega živca je opazna enostranska ali obojestranska atrofija jezika 

(Love in Webb, 2008).  

Poleg tega pa posredno pri požiranju sodelujeta tudi I. (vohalni) in II. (vidni) možganski 

živec, ki možgane oskrbujeta s čutilnimi informacijami o vonju in videzu hrane, še preden jo 

zaužijemo (Boaden idr., 2012 v Vogrič, 2013).  

Za ugotavljanje okvar možganskih živcev se lahko logoped poslužuje najrazličnejših 

postopkov. Z njimi stimulira možganske živce in preverja njihovo delovanje. V tabeli 1 je 

opisana funkcija posameznega možganskega živca, testiranje delovanja ter znaki okvare. 

 

Tabela 1: Testiranje delovanja možganskih živcev (Love in Webb, 2008; Lovše, 2013) 

MOŽGANSKI 

ŽIVEC 

MOTORIKA IN 

SENZIBILITETA 
TESTIRANJE 

ZNAKI OKVARE 

SPODNJEGA 

MOTORIČNEGA 

NEVRONA 

ZNAKI OKVARE 

ZGORNJEGA 

MOTORIČNEGA 

NEVRONA 

V.: n.  trigeminal Zapiranje 

čeljusti, lateralno 

gibanje čeljusti, 

doprinos k dvigu 

grla, senzorika 

obraza in 

sprednjega dela 

jezika. 

Palpacija m. 

masseter, 

zapiranje in 

lateralizacija 

spodnje čeljusti 

proti odporu, 

senzorika jezika 

in obraza.  

Šibkost, deviacija 

čeljusti na strani 

lezije, atrofija.  

Blaga, prehodna 

šibkost, povečan 

tonus m. 

masseter.  
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VII.: n. facialis Gubanje čela, 

zapiranje oči in 

ust, smejanje, 

napenjanje lic, 

vlečenje ustnih 

kotov navzdol, 

napenjanje 

sprednjih vratnih 

mišic, okusiz 

sprednjih dveh 

tretjin jezika, 

senzorika trdega 

in mehkega neba. 

Opazovanje 

obrazne 

asimetrije v 

mirovanju; 

gubanje čela, 

zapiranje oči 

(močno), nasmeh, 

poteg ustnih 

kotičkov navzdol 

in prepoznavanje 

okusov.  

Težave na 

področju celotne 

strani obraza, 

šibkost, rigidnost 

gibov ali celo 

negibnost obraza, 

nesposobnost 

zapiranja oči, 

zmanjšana 

občutljivost za 

okus.   

Težave na 

celotnem 

področju ustnih 

in vratnih mišic, 

manjše težave pri 

očesnih mišicah, 

nekaj težav z 

gubanjem čela; 

šibkost in 

rigidnost vseh 

gibov okvarjenih 

mišic; zmanjšana 

tudi občutljivost 

za okus. 

IX.: n. 

glossopharyngeal 

Dvig farinksa in 

larinksa, 

faringealna 

dilatacija, 

slinjenje; okus iz 

zadnje tretjine 

jezika in 

zgornjega žrela. 

Področje 

motorike se 

testira skupaj z 

X. možganskim 

živcem; za 

področje 

senzorike 

sprožimo žrelni 

refleks.  

/ / 

X.: n. vagus Dvig in spust 

mehkega neba, 

gibanje larinksa, 

zoženje farinksa, 

funkcija 

krikofaringeusa, 

visceralna in 

splošna 

senzibiliteta z 

baze jezika, 

epiglotisa, 

larinksa in 

farinksa. 

Opazovanje 

gibanja mehkega 

neba, žrelnega 

refleksa, ocena 

delovanja grlnih 

mišic; čas 

fonacije, ocena 

požiranja.  

Odsotnost 

žrelnega refleksa, 

slabo gibanje 

žrelne stene, 

odsotno ali 

zakasnelo 

požiranje, 

aspiracija in 

hripav glas.  

Slabo gibanje 

žrelne stene, 

hripavost, 

odložen ali 

zakasnel 

požiralni refleks, 

aspiracija. 

XI.: n. 

accessorius 

Motorično 

oživčenje mišic, 

ki skrbijo za 

obračanje, 

nagibanje, 

potiskanje glave 

naprej, dviganje 

prsnice in 

ključnice, če je 

glava v fiksni 

poziciji ter 

premikanje m. 

trapezius.  

Testira se skupaj 

z X. možganskim 

živcem. 

Opazovanje 

velikosti in 

simetrije ter 

palpacija 

sternocleidomas-

toidne mišice; 

dvigovanje ramen 

proti odporu.    

/ / 
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XII.: n. 

hypoglossus 

Vsi gibi jezika, 

kot tudi dvigi 

hioidne kosti. 

Opazovanje 

atrofije jezika, 

simetričnosti 

protruzije, 

lateralizacije, 

gibanja in 

artikulacije. 

Atrofija, šibkost, 

rigidno gibanje, 

deviacija jezika 

na stran lezije, 

znižan ton govora 

in nenatančna 

izreka 

konsonantov. 

Šibkost in 

rigidnost gibanja, 

deviacija jezika 

na nasprotni 

strani od lezije, 

povišan osnovni 

ton govora in 

nenatančna izreka 

konsonantov.  

 

2.1.3 Potek požiranja 

Požiranje je dinamična senzomotorna aktivnost, pri kateri sodeluje 26 parov mišic in pet 

možganskih živcev. In kljub vpletenosti tako velikega števila mišic in živcev, zaradi 

povezanosti dihalne in gastrointestinalne poti, večina ljudi to funkcijo opravlja brez večjih 

naporov in razmišljanja (Žemva, 2010). Proces požiranja nekateri avtorji (Langley, 1997) 

delijo na tri, drugi pa na štiri faze. Hočevar Boltežar (2010) požiranje deli na oralno 

pripravljalno, oralno transportno, feringealno in ezofagealno fazo. Prva faza je popolnoma 

hotena, druga le še delno hotena, saj v svojem drugem delu že poteka refleksno, zadnji dve 

fazi pa sta popolnoma refleksni in nista odvisni od volje posameznika (Hočevar Boltežar, 

2010). Pomembno pa je tudi dogajanje, preden hrano prinesemo do ustne votline, tako 

imenovana pred-oralna faza. Vzburjenost apetita sproži določene fizične procese (npr. 

povečano količino izločanja sline v ustih in prebavnih sokov v želodcu), za katere 

strokovnjaki menijo, da igrajo vlogo tudi pri pripravi na požiranje. Prisotnost ali odsotnost 

občutka lakote ali žeje pa lahko vpliva na moč pojavnosti teh procesov (Langley, 1997). Na 

samo vzburjenje apetita pa lahko vplivajo faktorji, kot so misel na hrano ali pijačo, vizualne in 

olfaktorne informacije, emocionalno stanje posameznika, socialni vpliv, okus, tekstura, 

motorične sposobnosti, koordinacija roka-usta, drža telesa in prehranjevalne navade (Marks in 

Rainbow, 2001). Tako pred-oralni proces lahko traja tudi različno dolgo, nekateri avtorji 

(Leopold in Kagel, 1997 v Marks in Rainbow, 2001) pa bi ga dodali kot peto fazo normalnega 

požiranja. 

 

a) Oralna pripravljalna faza požiranja 

V prvi fazi požiranja z jezikom razporedimo hrano za žvečenje v področje kočnikov, nato pa 

jo ob ustreznih gibih spodnje čeljusti, ki jo premikajo žvekalne mišice, prežvečimo. Ustnici 

sta med aktom požiranja stisnjeni skupaj, tako da hrana ne izteka iz ust, tonus mišic lic pa daje 

zunanjo oporo oz. steno pri žvečenju ter preprečuje uhajanje grižljaja s področja kočnikov v 

ustni preddvor. Med žvečenjem se mehko nebo stika z zadnjim delom jezika ter prav tako 

zadržuje grižljaj v ustih. Med to fazo, ki je hotena, namreč še dihamo in zato je pomembno, da 

grižljaj ne uide iz ust navzdol, v odprto dihalno pot (Hočevar Boltežar, 2010). Stopnja 

priprave na požiranje je odvisna od konsistence bolusa, ki ga želimo pogoltniti – ali gre za 

trdo, gosto, tekočo hrano ali tekočino. Pri požiranju tekočine ne potrebujemo posebne 

priprave, zato navadno iz oralne pripravljalne faze hitro preidemo na oralno transportno. Je pa 

to odvisno od posameznika, saj nekateri tekočino takoj pogoltnejo, medtem ko jo drugi 

vseeno nekaj časa zadržijo v ustni votlini (Marks in Rainbow, 2001). 
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Pomembna komponenta te faze je slina, ki ima mnogo različnih funkcij – zobna in sluznična 

zaščita, prenašanje okusa, razgrajevanje hrane, vzdrževanje ustne flore, zagotovo najbolj 

pomembna pri pripravi na požiranje pa je funkcija vlaženja bolusa in pomoč pri formaciji le-

tega. Četudi oseba v ustni votlini nima bolusa, brez sline ne more požirati in izvajati suhega 

požiranja (Marks in Rainbow, 2001).  

 

b) Oralna transportna faza požiranja 

Na začetku te faze se mehko nebo dvigne, mišice ustnic in lic pa kontrahirajo. Zadnji del 

mobilnega dela jezika se spusti navzdol, sprednji del jezika se potisne na trdo nebo, rob jezika 

je v stiku s čeljustnim grebenom. S tem se poveča tlak v ustni votlini in potisne grižljaj, ki leži 

med sredino jezika in nebom, iz ustne votline proti žrelu. Oralna transpotna faza je v začetku 

hotena, ob prehajanju grižljaja iz ust v žrelo pa preidemo na refleksni del, ki ga sproži dražljaj 

iz žrela (Hočevar Boltežar, 2010). Ta faza običajno traja manj kot sekundo (Marks in 

Rainbow, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Oralna pripravljalna (levo) in oralna transportna faza (desno) (Hixon, Weismer in 

Hoit, 2008, str. 585-586) 

 

c) Faringealna faza požiranja 

Na začetku faringealne faze se mehko nebo dvigne in zatesni velofaringealno zaporo z 

namenom, da hrana ne zahaja v nosno votlino. Jezik se potiska nazaj kot bat, hkrati pride tudi 

do kontrakcije mišic ustnega dna, ki potegnejo podjezično kost naprej in navzgor. Ker je 

podjezična kost z ligamenti povezana z grlom, se hkrati dvigne tudi slednje, poklopec pa 

zapre vhod v grlo. Na tej točki se dihalna pot zapre na treh nivojih (s potegom poklopca čez 
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vhod v grlo in sočasnim stiskom ventrikularnih gub ter glasilk) ter tako prekine dihanje in 

sicer na začetku izdiha. Ob relaksaciji krikofaringealne mišice se odpre zgornji ezofagealni 

sfinkter (UES). Zaradi odprtega prehoda v požiralnik, batnega potiskanja jezika nazaj in dviga 

grla se ustvari negativni tlak v faringoezofagealnem predelu, kar omogoči zdrs grižljaja iz 

žrela v požiralnik. Pri tem sodelujejo tudi žrelne zažemalke, ki se krčijo, vendar njihovo 

delovanje nima tako velikega pomena za potovanje grižljaja po žrelu, preko poklopca in 

piriformnih sinusov v požiralnik. Običajno grižljaj potuje preko piriformnih sinusov 

nesimetrično, večji del potuje vedno po isti strani žrela navzdol. Faringealna faza je refleksna, 

nanjo ne moremo hoteno vplivati (Hočevar Boltežar, 2010). Za varno izvedbo te faze sta 

nujna dva pogoja in sicer učinkovita zaščita dihalnih poti med prenosom bolusa ter hitra 

izvedba celotne faze, tako da čim hitreje ponovno vzpostavimo dihanje. Načeloma ta faza 

požiranja traja manj kot sekundo (približno 750 milisekund) (Langley, 1997).   

 

d) Ezofagealna faza požiranja 

Požiralnik je okoli 25 centimetrov dolga cevka, ki je ves čas, razen v ezofagealni fazi 

požiranja, sploščena in zaprta (Langley, 1997). Steno požiralnika tvorita dve različni vrsti 

mišic, v zgornji tretjini prečno progaste mišice, spodnji dve tretjini pa gladke mišice. Ko 

grižljaj preide v požiralnik, se drug za drugim sprožita dva peristaltična vala, ki potujeta od 

zgornjega ezofagealnega sfinktra do konca progastih mišic ter od prehoda progastih mišic v 

gladke mišice do konca požiralnika. Spodnji ezofagealni sfinkter (LES) se odpre 2-3 sekunde 

po začetku požiranja in se zapre 5-10 sekund kasneje, v tem času pa grižljaj preide iz 

požiralnika v želodec. Tudi ezofagealna faza požiranja je refleksna (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

Slika 8: Faringealna faza (levo) in ezofagealna faza (desno) (Hixon, Weismer in Hoit, 2008, 

str. 587-588) 
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Pri preučevanju požiranja sta Chi-Fishman in Sonies (1998 v Marks in Rainbow, 2001)  

ugotovila tudi razliko med posameznim in zaporednim požiranjem. Pri zaporednem požiranju 

je oralna transportna faza precej krajša, prav tako je skrajšano odpiranje zgornjega 

ezofagealnega sfinktra, faringealni odziv in na splošno celotni akt požiranja, medtem ko je 

faringealna faza in stopnja potovanja bolusa do želodca občutno daljša. Načeloma v realnem 

življenju le redko pride do posameznega požiranja, večkrat pa je slednje uporabljeno pri 

raziskavah (Marks in Rainbow, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Prikaz zaporednega požiranja, ko je del bolusa še v ustni votlini in ga oseba žveči, 

               drugi del pa že prehaja v žrelo (Hixon, Weismer in Hoit, 2008, str. 589) 

 

Požiranje tekočine 

Pri požiranju tekočine se nam pogosto zdi, da nam tekočina potuje direktno v ezofagealni 

predel in drugih faz sploh ne moremo opisati, vendar ima tudi to požiranje svoje značilnosti. 

Pri tem požiranju ne pride vedno do prekinitve dihanja, torej se ne tvori zaščita nosnih poti s 

strani mehkega neba in tudi glasilki se ne primakneta. Spodnje dihalne poti pa zaščitimo z 

močnejšim premikom jezika naprej in navzgor ter zasukom glave nazaj. Druga posebnost 

požiranja tekočine pa je, da se dve oralni fazi (pripravljalna in transportna) združita v eno 

samo. Motorični premiki, h katerim sodijo vsrkavanje prednjega dela jezika, ustnega dna in 

hioidnih mišic, tvorijo intraoralen tlak, ki je potreben za morebitno sesanje ustnic pri zbiranju 

tekočine. Drugi dve fazi, torej faringealna in ezofagealna, pa ostaneta identični kot pri 

požiranju hrane (Schindler, 1990 v Vidakovič, 2002).  
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2.1.4 Refleksi požiranja  

Pri normalnem razvoju ima otrok ob rojstvu razvite reflekse požiranja, ki nato z odraščanjem 

začnejo izginjati in jih zamenjajo za odrasle osebe značilni refleksi požiranja. Pri osebah z 

nevrološkimi motnjami lahko pride do ponovne vzpostavitve primitivnih ali celo do 

abnormalnih refleksov požiranja. Medtem ko slednji lahko močno negativno vplivajo na samo 

požiranje, lahko prve, torej pojav primitivnih refleksov, izkoristimo za ponovno spoznavanje 

z oralnim hranjenjem (npr. uporaba iskalnega refleksa za vzpostavitev orientacije pacient-

žlica).  

Iskalni refleks 

Gre za refleks, ki ga sprožimo z dotikom lic ali ustnic. Novorojenček se pri tem obrne proti 

viru stimulacije ter ob tem odpre usta. Namen tega refleksa je lociranje vira hrane in mu je v 

pomoč pri iskanju materine dojke (Marks in Rainbow, 2001). Izzveni nekje med četrtim in 

petim mesecem starosti (Ogričevič, 2012). Če refleks vztraja preko enega leta starosti, lahko 

to kaže na možgansko poškodbo, prav tako ob asimetričnem refleksu lahko sumimo na 

enostransko poškodbo možganov. Pri tem refleksu gre za sodelovanje V., VII., XI. in XII. 

možganskega živca (Webb in Adler, 2008).  

Sesanje 

Morris in Klein (1987, v Marks in Rainbow, 2001) delita fazo sesalnega refleksa na dve 

razvojni stopnji. Najprej se pojavi sesljanje, ki opisuje enoznačno gibanje jezika naprej-nazaj 

ter pripomore k lažjemu prenosu tekočine ali mehke hrane v ustno votlino. Nato se sesljanje 

razvije v sesanje, za katerega pa je značilno dvigovanje in spuščanje jezika. To bolj odraslo, 

močnejše gibanje se lahko v začetku razvoja prekriva s fazo sesljanja. Refleks izgine med 

tretjim in petim mesecem oziroma najkasneje med šestim in sedmim mesecem (Ogričevič, 

2012). Če je refleks ob rojstvu odsoten ali pa vztraja dlje časa (več kot eno leto), gre lahko za 

poškodbo možganov. Možganski živci, ki sodelujejo pri tem refleksu, so V., VII., IX. in XII. 

(Webb in Adler, 2008). 

Refleks kašlja 

Kašelj je refleks za zaščito grla. Pri zdravih posameznikih je načeloma kašelj dovolj močan, 

da prepreči penetracijo ali celo aspiracijo hrane in tekočine, vključujoč slino (Marks in 

Rainbow, 2001). 

Žrelni refleks 

Tako kot refleks kašlja, je tudi žrelni refleks namenjen zaščiti in preživetju. Gre za močno 

gibanje jezika in obratno peristaltično gibanje žrela. Služi preprečevanju zaužitja nevarnih 

substanc. Pri otrocih ga lahko sprožimo zelo enostavno z dotikom zadnjih treh četrtin jezika 

ali žrelne stene. Žrelni refleks je prisoten tudi pri odraslih osebah, vendar je njegova moč 

odvisna od občutljivosti posameznika (Marks in Rainbow, 2001). Pri otrocih s poškodbo 

možganov je lahko ta refleks močno izražen (hiperaktiven), medtem ko ga je težko izzvati pri 

otrocih z ataksijo (hipoaktiven). Oživčujeta ga IX. in X. možganski živec (Webb in Adler, 

2008). 
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Prečni jezični refleks 

Ta refleks služi le zagotavljanju motoričnega vzorca za kasnejše, lateralno gibanje jezika, ki 

ga uporabljamo pri žvečenju. Pri novorojenčkih ga sprožimo s stimulacijo lateralne meje 

jezika, z dotikom ali okusom. Jezik se mora v tem primeru obrniti proti stimulusu za namen 

lažjega oblikovanja bolusa (Marks in Rainbow, 2001). Če refleks vztraja preko 18 mesecev, 

gre za neko abnormalnost. Pri refleksu sodeluje XII. možganski živec (Webb in Adler, 2008). 

Grizni refleks 

Gre za normalen vzorec grizenja (simetrično gibanje spodnje čeljusti, zapiranje in odpiranje 

ust), ki sicer še ni funkcionalen, sprožimo pa ga z dotikom zob ali dlesni. Govorimo bolj o 

razvojni fazi grizenja, kjer otrok pridobiva začetne izkušnje z močnim stiskom čeljusti in 

kasnejšo sprostitvijo. Pri devetem mesecu je otrok že sposoben držanja hrane med zobmi ali 

dlesnimi, čeljust je med ugrizom stabilizirana, nato hrano tudi že prežveči in pogoltne (Marks 

in Rainbow, 2001). Prisoten je lahko do sedmega meseca, najbolj aktiven pa okoli četrtega 

(Ogričevič, 2012). Premočno ali prešibko izražen refleks lahko kaže na poškodbo možganov 

ter moti sam proces prehranjevanja. Pri tem refleksu sodeluje V. možganski živec (Webb in 

Adler, 2008). 

Abnormalni refleksi 

- Tonični refleks grizenja: o tem refleksu lahko govorimo takrat, ko ima otrok ali odrasla 

oseba z nevrološko okvaro težave pri sproščanju ugriza ali ko je pri žvečenju prisotna 

močna napetost. Vse to lahko moti prav vse faze hranjenja. Sproži se nenadno, ob taktilni 

stimulaciji dlesni ali zob, rezultira pa v povečanem tonusu čeljusti ter lic, predvsem 

takrat, ko bi moralo priti do sprostitve teh mišic in izpusta griza. Pogosto se pojavlja 

skupaj z močnimi vzorci krčenja v vratu, ramenskem obroču in rokah.  

- Potiskanje jezika naprej: gre za zelo močno potiskanje jezika iz ustne votline, tako 

močno, da moti tipični vzorec požiranja. Lahko se pojavi pri katerikoli starosti (Marks in 

Rainbow, 2001). 

 

2.1.5 Dihanje in požiranje 

Pri požiranju je nujna tudi usklajenost z dihanjem, saj le tako preprečimo vstop hrane ali 

tekočine v pljuča (Hočevar Boltežar, 2012). Pri požiranju hrana ali tekočina prehajata v smeri 

od spredaj nazaj, medtem ko zrak skozi larinks prehaja iz nasprotne smeri (Vidakovič, 2002). 

Da hrana in pijača ne bi zahajali v dihalno pot, imamo vrsto zaščit – dvig larinksa navzgor in 

nazaj, zožitev glasilk, premik epiglotisa in ariepiglotičnih gub ter koordinacija akta požiranja 

ter dihanja (Perlman in Schulze-Delrieu, 1997 v Vidakovič, 2002).  

Dihanje se po navadi prekine na začetku izdiha, sledi kratko obdobje apneje, kjer se izvede 

akt požiranja, nato vedno sledi izdih. To pomeni, da se mora ciklus dihanja ob vsakem 

požiranju na novo prilagoditi, resetirati (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Vzorec požiranja, 

prikazan na grafu 1, je najpogostejši in zajema širok spekter volumnov in konsistenc bolusa 

ter velja pod raznolikimi pogoji (npr. vbrizganje bolusa preko brizge, pitje po slamici ali 

prehranjevanje s trdo hrano) (Preiksaitis in Mills, 1996 v Hixon, Weismer in Hoit, 2008). 

Kljub temu, da naj bi po aktu požiranja sledila faza izdiha, včasih tudi zdravi posamezniki 
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vdihnejo takoj po požiranju. Predvsem je to značilno za starejše ljudi, po 65. letu. Prav tako 

izdih ni absolutno nujen po vsakem požiranju (Martin-Harris idr, 2005a v Hixon, Weismer in 

Hoit, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Časovni prikaz vzorca dihanja in apneje med aktom požiranja (Hixon, Weismer in 

Hoit, 2008, str. 590) 

 

Obdobje apneje med aktom požiranja načeloma traja okoli ene sekunde, vendar lahko ta čas 

variira med manj kot eno sekundo do nekaj sekund. To je odvisno tudi od vsakega 

posameznika in njegovih navad prehranjevanja ali pitja (npr. prvi lahko prekine z dihanjem že 

takrat, ko se hrana ali tekočina približuje njegovim ustom, medtem ko drugi dihanje prekine 

šele direktno pred izvedbo oralne transportne faze) (Martin idr, 1994 v Hixon, Weismer in 

Hoit, 2008).  

Ob nevroloških okvarah lahko pride tudi do slabše koordinacije med dihanjem in požiranjem. 

Tako hrana ali tekočina zahajata v dihalno pot, čemur pravimo aspiracija (Logemann, 1983 v 

Vidakovič, 2002). Več o tem pa v poglavju o aspiraciji in penetraciji.   

 

2.1.6 Dejavniki, ki vplivajo na požiranje 

Zgoraj je opisano normalno požiranje, na katerega pa vplivajo različni faktorji. Marks in 

Rainbow (2001) navajata sedem faktorjev, ki vplivajo na fiziologijo požiranja in jih je 

smiselno upoštevati tudi pri oceni ter obravnavi motenj požiranja.   

a) Telesna drža 

Primerna telesna drža je temeljna za efektivno hranjenje in požiranje. Poleg splošnega udobja 

in gravitacije, ki omogoča celoten proces, je potrebno zagotoviti tudi pogoje za idealno 

pozicijo za požiranje. Simetrija in stabilnost dajeta maksimalno samostojnost pri samostojnem 

hranjenju. Da to dosežemo, je zelo pomembno razmerje med glavo in boki ter upogib kolen in 

pozicija nog, kot je prikazano na sliki 11. Poleg tega povečana fleksija glave poveča tudi 

valekularni prostor in povleče jezik bližje posteriorni grlni steni (Marks in Rainbow, 2001).  
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Slika 11: Prikaz pravilne in napačne pozicije telesa ob hranjenju (Marks in Rainbow, 2001, 

str. 17) 

 

b) Samostojno hranjenje 

Klinične izkušnje kažejo, da več kot oseba naredi samostojno in se pripravi na požiranje, bolj 

normalno in tekoče poteka tako pripravljalna kot tudi vse ostale faze požiranja. Če je oseba 

hranjenja s strani druge osebe, se lahko spremeni njeno uživanje ob hranjenju in tudi sam 

proces požiranja, saj kontrola za samostojno hranjenje ni več potrebna (Marks in Rainbow, 

2001). 

c) Kognitivno stanje 

Vpliv kognitivnega stanja je izraziteje opazen pri nevroloških poškodbah, v določeni meri pa 

tudi pri zdravih posameznikih. Najbolj pogost dejavnik je utrujenost, ko zaradi počasnejšega 

potovanja eferentne informacije lahko pride do ugriza v ličnico ali ostale predele ustne 

votline. Prav tako lahko v trenutku nepazljivosti ter padca koncentracije (npr. ko želimo kaj 

povedati ali pa se zasmejati in pogoltniti hkrati) pride do kašlja (Marks in Rainbow, 2001). 

d) Velikost bolusa 

Zdravi posamezniki so sposobni pogoltniti velik bolus, četudi ga med žvečenjem težko 

zadržujejo v ustni votlini. Požiranje lahko poteka v večih fazah, kjer bolus prehaja v manjših 

količinah. Fiziološko požiranje velikega bolusa rezultira v hitrejšem in daljšem zapiranju grla 

ter posledično tudi dihalne poti ter v daljšem in širšem odprtju krikofaringeusa (Marks in 

Rainbow, 2001). 
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e) Viskoznost bolusa 

Kot je bilo že omenjeno, slina navlaži bolus, da le-ta lažje potuje od ustne votline do želodca. 

Izvedena je bila tudi raziskava z uporabo barija, ki je naravno zelo lepljiv. Za zmanjšanje 

količine ostankov lepljive konsistence v žrelu in pospešeno potovanje bolusa naprej po 

prebavni poti se dotik baze jezika z zadnjo faringealno steno podaljša. Prav tako 

krikofaringeus ostane odprt dlje, tako da sprejme bolus. Videofluoroskopske preiskave so 

pokazale, da morajo kljub tem fiziološkim prilagoditvam tudi zdravi ljudje večkrat na suho 

pogoltniti, da bolus popolnoma odstranijo (Marks in Rainbow, 2001).  

Hixon, Weismer in Hoit (2008) kot faktor, ki vpliva na požiranje, v povezavi z bolusom 

omenjata še temperaturo in okus, ki doprineseta k uživanju v hrani in pijači.  

f) Disfunkcionalno požiranje  

Kliniki, ki delajo z govornimi motnjami, se večkrat srečujejo z disfunkcijo zaradi nepravilne 

rabe govornih organov. Na primer, pacient, ki je prebolel več laringitisov, lahko ostane 

disfoničen, saj je v tem času izgubil normalen vzorec fonacije. Ponavadi je le-ta ponovno 

vzpostavljen po eni do dveh glasovnih obravnavah. Podobna situacija se lahko zgodi tudi pri 

požiranju, predvsem pri šibkih, starejših ljudeh, ki zbolijo. Zaradi bolezni se lahko zmanjša 

vnos hrane, pride do dehidracije in slabe prehranjenosti. Lahko se zmanjša tudi količina 

izločene sline, kar zmanjša sposobnost suhega požiranja, le-to pa ohranja funkcijo požiranja. 

Ko zopet vzpostavimo primerne pogoje za požiranje, težave navadno izginejo (Marks in 

Rainbow, 2001). 

g) Starost 

Mnogi dejavniki, ki vplivajo na proces normalnega požiranja, so bili prepoznani tudi v 

procesu staranja, pri osebah, starih 85 let ali več (Marks in Rainbow, 2001). Več o tem pa v 

poglavju o motnjah požiranja.  

Hixon, Weismer in Hoit (2008) kot dejavnik omenjajo še spol, vendar v dosedanjih 

raziskavah še ni bilo konsistentnih odkritij, ki bi pripeljala do zaključka o tem, ali se moško in 

žensko požiranje razlikujeta. Na dobljene razlike med spoloma so v večini primerov delovali 

drugi dejavniki, ki so veliko bolj pripomogli k temu, kot pa spol sam. Poleg tega pa posebno 

poglavje namenijo tudi samemu načinu požiranja. Večina znanstvenikov se je namreč pri 

svojih raziskavah osredotočila na enojno požiranje na ukaz, kar pa seveda ni tipičen vzorec, ki 

se pojavlja pri vsakodnevnem požiranju. Z novimi raziskavami je bilo dokazano, da se 

posamezno, enojno požiranje razlikuje od zaporednega požiranja, prav tako pa se spontano 

požiranje razlikuje od požiranja na ukaz (Hixon, Weismer in Hoit, 2008). Za strokovnjake, ki 

se ukvarjajo s požiranjem in motnjami požiranja, je to zelo pomembna informacija.  
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2.2 MOTNJE POŽIRANJA 

Motnje požiranja oziroma disfagija se lahko pojavijo v različnih obdobjih človekovega 

življenja in imajo lahko različne vzroke. Običajno so povezane z glasovnimi, govornimi in 

motnjami dihanja, saj pri vseh sodeluje isti nevromuskularni sistem. Pravzaprav na pojav 

motenj požiranja lahko vpliva vse, kar lahko moti delovanje mišic in živcev, ki sodelujejo pri 

tem procesu. O disfagiji lahko govorimo takrat, ko je delno ali v celoti motena ena ali več faz 

požiranja (Žemva, 2010). Okvara različnih faz požiranja se izraža različno (Langley, 1997), 

zato tudi ločimo med različnimi disfagijami, ponavadi pa govorimo o dveh - orofaringealna 

disfagija ter ezofagealna disfagija. Pri prvi gre za težave z oralnim prenosom ali prenosom 

bolusa iz oralne votline preko žrela do požiralnika. Pri pacientih z nevromuskulatornimi 

boleznimi kar v 80% govorimo o orofaringelani disfagiji. Pri ezofagealni disfagiji pa 

govorimo o težavah pri prehodu bolusa iz požiralnika v želodec (Erlichman, 1989 v Thresher 

in Kehoe, 1992).  

2.2.1 Vzroki motenj požiranja 

Vzrok motenj požiranja je organska sprememba ali pa funkcionalna motnja. Hočevar Boltežar 

(2010) jih razdeli na lokalne in nevrološke.  

 

Lokalni vzroki za pojav motenj požiranja: 

- Slabo zobovje, ki onemogoča normalno grizenje in žvečenje. 

- Vnetje sluznice ustne votline in žrela zaradi obsevanja, jemanja določenih zdravil, 

opeklin, GER in LFR, okužbe sluznice (npr. z glivami), angine in peritonazilarnega 

abscesa. Bolnik zaradi vnetja občuti bolečino, zato je moteno tudi požiranje.  

- Manjše izločanje sline zaradi atrofije žlez slinavk (npr. po obsevanju, pri avtoimunih 

boleznih, pri jemanju nekaterih zdravil). Če ni zadostne količine sline, konsistenca 

grižljaja ni primerna, hrana se lepi na sluznico in ima tako oteženo potovanje naprej po 

prebavni poti.  

- Zarastline, zožitve v prebavni poti (npr. žilne malformacije, izrastki na vratni 

hrbtenici, ahalazija v steni požiralnika ipd.). 

- Divertikli žrela, požiralnika (npr. Zenkerjev divertikel nad UES v zadnji steni 

spodnjega žrela). Gre za izobčenje stene tako, da nastane žep, v katerem zastaja hrana. 

- Benigni ali maligni tumorji kjerkoli v zgornjem aerodigestivnem traktu, lobanjski 

bazi, prostoru ob žrelu in medplučju. Motnje se pojavijo zaradi pritiska na živce, 

zaradi bolečine ali mehanske zapore struktur, ki sodelujejo pri aktu požiranja.  

- Strukturni defekti, ki onemogočajo pravilno delovanje prizadetih mišic, lahko je v tem 

območju prekinjena ali spremenjena tudi senzibiliteta (npr. pri razcepih neba, po 

poškodbah).  

- Kirurški posegi na ustni votlini, žrelu, grlu, vratu, prsnem košu ipd., ki spremenijo 

anatomske razmere v prebavni poti, vplivajo na senzorično in motorično oživčenje ter 

tako spremenijo ali onemogočijo akt požiranja.  

- Tujki v zgornji prebavni poti, ki lahko zaprejo pot in onemogočijo potovanje hrane 

naprej. Ostri tujki se lahko celo zapičijo v steno žrela ali požiralnika in povzročajo 

bolečino, ki moti akt požiranja.  

(Hočevar Boltežar, 2010).  
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Nevrološki vzroki za pojav motenj požiranja: 

- Bolezni možganske skorje in možganskega debla, pri katerih je motena centralna 

kontrola požiranja. Pri akutnih stanjih (npr. možganska kap) lahko pride s časom do 

izboljšanja, medtem ko se pri degenerativnih boleznih stanje s časom poslabšuje. 

Primeri bolezni: cerebrovaskularna bolezen (možganska kap), motnje zavesti, multipla 

skleroza, bolezen motoričnega nevrona, poliomielitis, Parkinsonova bolezen, 

Alzheimerjeva bolezen, druge demence, poškodba glave, cerebralna paraliza, tumorji, 

vnetja možganov in možganskih ovojnic. 

- Bolezni možganskih živcev, ki oživčujejo mišice, ki sodelujejo pri požiranju. Zaradi 

okvare le-teh tudi samo požiranje ne more potekati normalno. Prihaja do senzoričnih 

motenj na področju zgornje prebavne poti. Primeri bolezni: kronični ali neoplastični 

meningitis, bolezen motoričnega nevrona in razne nevropatije (sarkoidoza, Guillain-

Barré sindrom, vagalna nevropatija).  

- Bolezni motorične ploščice, kot so: miastenija, okužba z botulinusnim povzročiteljem, 

lahko tudi zdravila, ki delujejo na prenos impulza z živca na mišico. Gre za to, da 

aktivacija mišic ni zadostna oziroma se prehitro utrudi, zato tudi požiranje ni več 

učinkovito, postane naporno.  

- Bolezni mišic, ki oslabijo mišice, ki sodelujejo pri požiranju in le-te niso več sposobne 

zadostne kontrakcije ali pa se ta vzorec spremeni. Primeri bolezni: dermatomiozitis, 

polimiozitis, metabolna miopatija v zvezi s sladkorno boleznijo ali hiperkalcemijo, 

miotonična distrofija.  

(Hočevar Boltežar, 2010) 

Za pojav motenj požiranja so lahko krive tudi bolezni dihal ali pa splošna oslabelost in šibkost 

osebe (Hočevar Posavec, 2012), lahko pa se pojavi tudi kot psihična reakcija bolnika na 

njegovo objektivno motnjo, zaradi česar so težave pri požiranju še večje oziroma ima 

disfagija lahko tudi psihogeno osnovo (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Perlman in 

Schulze-Delrieu (1997 v Vidakovič, 2002) trdita, da je disfagija pri odrasli populaciji 

najpogosteje prisotna kot spremljajoča, sekundarna motnja nekaterih drugih obolenj (npr. po 

možganski kapi, poškodbah glave ipd). Pri degenerativnih nevroloških boleznih so težave pri 

požiranju lahko prvi znak bolezni in se z napredovanjem osnovne bolezni stopnjujejo. V teh 

primerih z obravnavo ne moremo izboljšati same funkcije požiranja, lahko pa bolniku 

pomagamo do varnega požiranja tako, da ga naučimo ustreznih manevrov in kompenzatornih 

tehnik ter z ustrezno modifikacijo diete. Glede na poškodbo oziroma bolezen ločimo različne 

oblike disfagij, temu tudi prilagodimo rehabilitacijo (Thresher in Kehoe, 1992). 

 

Do motenj požiranja pride zaradi okvare na vseh možnih ravneh nadzora in izvedbe požiranja: 

možganske skorje, subkortikalnih traktov, možganskega debla, možganskih živcev, 

živčnomišičnega stika in mišic, ki sodelujejo pri požiranju (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017).  
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Nevrološke motnje, ki najpogosteje povzročajo disfagijo, so: 

a) Možganska kap 

Med nevrološkimi boleznimi je možganska kap najpogostejša motnja, pri kateri srečamo 

motnje požiranja in sicer pri kar 29-67% bolnikov. Takšen razpon podatkov v literaturi je 

najverjetneje posledica različnega ocenjevanja, uporabe različnih merskih instrumentov in 

ocenjevanje v različnem časovnem obdobju. Kljub temu pa je motnje požiranja potrebno 

jemati resno, saj je pri osebah po možganski kapi odstotek aspiracije kar od 30-51%, tihe 

aspiracije pa od 9-27%. Običajno motnje požiranja izginejo v nekaj tednih po možganski kapi, 

lahko pa vztrajajo tudi kasneje (pri 28-59% bolnikov) (Smithard, Smeeton in Wolfe, 2007 v 

Žemva, 2010).   

Disfagija se pogosteje pojavi pri obsežnejših poškodbah možganov – pri obojestranski okvari 

predelov, ki so odgovorni za požiranje ter okvari posteriorne arterijske preskrbe možganov ali 

možganskega debla. Pogostejša je pri hemoragični kot pri ishemični kapi. Pri okvari desne 

hemisfere naj bi bila najpogosteje prizadeta faringealna faza požiranja, kar lahko vodi v 

aspiracijo, medtem ko naj bi bila pri okvari leve hemisfere bolj pogosto prizadeta oralna faza 

(Perlman in Christensen, 1997 v Hočevar Boltežar, 2012). Do motenj požiranja najverjetneje 

pride zaradi okvare tega centra v dominantni hemisferi. Motnje izginejo ali pa se vsaj 

zmanjšajo takrat, ko pride do kompenzacijske reorganizacije za požiranje odgovornih delov 

nepoškodovane hemisfere bolnika (Hamdy idr., 1998b v Hočevar Boltežar, 2012). 

Motnje požiranja so odvisne od tega, kateri deli možganov so po kapi ostali oškodovani. 

Možne so okvare senzibilitete, motorike posameznih organov ali pa usklajevanja med 

posameznimi mišičnimi skupinami, ki sodelujejo pri požiranju. Predvsem je motena oralna 

faza velikokrat povezana z apraksijo tega področja (Murry in Carrau, 2006 v Hočevar 

Boltežar, 2012), ki se kaže v pomanjkanju koordinacije ustničnih, jezičnih in čeljustnih gibov 

med oralno fazo požiranja (Daniels, 2000). Najpogostejši disfagični simptom pri možganski 

kapi je odsotnost ali zakasnitev v sproženju refleksa požiranja (Logemann, 193 v Thresher in 

Kehoe, 1992), ugotavljajo pa tudi podaljšan čas prehoda grižljaja iz ene faze v drugo, manjšo 

moč ali nedelovanje posameznih mišic, neusklajeno delovanje agonistov in antagonistov, 

slabšo senzibiliteto, zaradi česar se ne sprožijo varovalni mehanizmi (npr. kašelj) ter 

kombinacijo vsega naštetega (Hočevar Boltežar, 2012). Pri okvari obraznega živca ostaja 

grižljaj v ustnem preddvoru, težave se kažejo že pri samem grizenju. Pri nepopolni 

velofaringealni zapori grižljaj pri prehodu iz ust v žrelo zateka v nosno žrelo in nos. Če moč 

jezika ni zadostna, da bi grižljaj potisnil nazaj in navzdol in se grlo ne dvigne dovolj visoko, 

bo hrana zastajala v valekulah ter se prelivala v grlo še pred naslednjo fazo požiranja 

(Hočevar Boltežar, 2012). Pri kapeh možganskega debla se večkrat pojavi okvara 

krikofaringealnega predela ter krikofaringealne mišice, ki se navezuje na vrh požiralnika 

(Thresher in Kehoe, 1992). Pacienti imajo po možganski kapi pogosto tudi negibljivo 

polovico grla. Če je ob tem prisotna še obojestranska prizadetost senzibilitete zgodnjega dela 

grla, bo hrana prehajala v grlo in naprej v sapnik, ker ne bo ustrezne zapore na treh ravneh. 

Posledično bo prišlo do aspiracije. Prav tako lahko do aspiracije pride, če prehod med 

faringealno in ezofagealno fazo ni usklajen ter zaradi prepočasnega odpiranja ali prehitrega 

zapiranja zgornjega ezofagealnega sfinktra. Hrana nato zastaja v piriformnih sinusih ter se 
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zopet preliva v grlo. Kar 20% ljudi po kapi dobi aspiracijsko pljučnico, pri 10-15% umrlih v 

prvih letih po kapi pa je prav to vzrok za smrt (Murry in Carrau, 2006 v Hočevar Boltežar, 

2012). Bolniki po možganskih kapeh so večkrat zelo impulzivni, kar je opaziti tudi pri 

hranjenju. Hitrost in nekontroliranost lahko ogrožata njihovo varno hranjenje, zato je nujno 

opazovanje in nadzor (Hočevar Posavec, 2012).   

b) Parkinsonova bolezen in druge nevrodegenerativne bolezni 

Vzrok za klasične znake Parkinsonove bolezni naj ne bi bila samo degeneracija v 

dopaminergičnem nigrostriatnem sistemu, pač pa naj bi bili prvi prizadeti nadopaminergični 

nevroni, ki imajo tudi pomembno vlogo pri artikulaciji in požiranju. Prav motnje artikulacije 

in požiranja se namreč velikokrat pojavijo pred klasičnimi znaki bolezni. Odkrili so celo, da 

ima težave s požiranjem kar do 50% bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, ki niso tožili zaradi 

disfagije (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017).   

Simptomi disfagije so bili pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo odkriti v vseh štirih fazah 

požiranja (Webb in Adler, 2008), imajo pa več težav s formirano hrano (Hočevar Boltežar in 

Ogrin, 2017). Po navadi imajo te osebe težave s formacijo bolusa, saj sta prisotna tremor 

jezika ali veluma. Opazne so motnje gibljivosti žrela, nekoordinacija in podaljšan čas 

manevriranja z bolusom v ustni votlini. Napredovanje v bolezni se pri požiranju najprej kaže z 

zmanjšano žrelno peristaltiko, ki se s časom še slabša, in stalnim tremorjem jezika. Čez čas se 

pojavi tudi slabša laringealna in zapora mehkega neba ter okvara krikofaringealnega predela, 

refleks požiranja je zakasnjen (Logemann, 1983 v Thresher in Kehoe, 1992). Zaradi 

zakasnitve slednjega prihaja do aspiracije še pred požiranjem, pogosto prihaja tudi do 

zmanjšanja ezofagealne gibljivosti (Webb in Adler, 2008). Do aspiracije prihaja tudi zaradi 

motene koordinacije med dihanjem in požiranjem, saj bolniki večkrat požirajo med vdihom. 

K težavam pripomore tudi neustrezen položaj glave in vratu med hranjenjem, motena 

gibljivost rok, impulzivno vedenje pri hranjenju in kognitivne motnje (Hočevar Boltežar in 

Ogrin, 2017). 

Osebe s Parkinosonovo boleznijo lahko kar v 77% pričakujejo motnje požiranja, običajno 

imajo večje težave s požiranjem trde hrane kot tekočine (Žemva, 2010). Ogrin (2012) navaja 

celo 84% pojavnost nevrogene disfagije. Težave se sicer lahko lajšajo medikamentozno, zato 

je smiselno usklajevanje obrokov s prejemanjem oziroma učinkovanjem zdravil (Webb in 

Adler, 2008). Eden najpogostejših vzrokov smrti pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo je 

prav pljučnica, ki nastane zaradi pogostih aspiracij, ter počasno slabljenje bolnika, ki ob 

številnih s hranjenjem povezanih težavah izgubi veselje in voljo do uživanja hrane (Hočevar 

Boltežar in Ogrin, 2017). 

c) Bolezen motoričnega nevrona ali amiotrofična lateralna skleroza (ALS) 

Pri tej bolezni gre za prizadetost zgornjega (živčna vlakna od možganske skorje do jeder 

možganskih in/ali spinalnih živcev) in spodnjega motoričnega nevrona (možganski in/ali 

spinalni živci). Bolezen se pri dveh tretjinah pacientov začne s spinalno prizadetostjo, pri eni 

tretjini pa se najprej pojavijo bulbarni znaki z dizartrijo in disfagijo, redkeje tudi z disfonijo 

(Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 
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Pri pacientih z amiotrofično lateralno sklerozo se motnje požiranja v določeni meri pojavijo 

praktično pri vseh, Ogrin (2012) pa opisuje, da se nevrogena disfagija pojavlja kar v 60%. Pri 

skoraj vseh bolnikih z bulbarno prizadetostjo opazimo iztekanje sline iz ust, saj imajo težave s 

požiranjem sline in šibkostjo obraznih mišic, kar privede do slabe ustne zapore. Žrelni refleks 

je načeloma živahen, slabša pa je lahko gibljivost mehkega neba. Hrana in pijača zatekata na 

nos zaradi slabše velofaringealne zapore. Težave imajo z mobilnostjo jezika, ki se lahko 

stopnjujejo do popolne negibljivosti (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Zaradi tega je moteno 

žvečenje, ob poslabšanju pa bolnik ne zmore oblikovati grižljaja in ga požreti (Žemva, 2010). 

Če so prizadete tudi mišice žrela, se to kaže z zmanjšano žrelno peristaltiko in zakasnjenim 

refleksom požiranja. Pri disfunkciji krikofaringealne mišice se bolniku hrana zatika, zastaja 

nad vhodom v požiralnik, se preliva v grlo, ob sočasni slabi glotisni addukciji in slabemu 

dvigu grla navzgor ter naprej pa lahko pride do aspiracije (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017).  

ALS lahko prizadene tudi grlne živce. Pri okvari spodnjega motoričnega nevrona nastane 

slabost grlnih mišic, stika med glasilkama pri fonaciji in požiranju ni. Bolniku se hrana 

zaletava, saj grlo ne opravlja zaščitne funkcije. Kašelj je neučinkovit, prizadete so dihalne 

mišice, bolnik pa tudi ne zmore primakniti glasilk do te mere, da bi ustvaril zadostni 

intratorakalni pritisk za uspešno odstranjevanje tujka iz dihalnih poti. Pri okvari zgornjega 

motoričnega nevrona pa nastane spastičnost grlnih mišic, kar pomeni, da ima bolnik manj 

težav pri požiranju, lahko pa se pojavijo napadi dušenja zaradi pretiranega zaščitnega refleksa 

grla (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 

V napredovalni fazi bolezni bolnik zaradi težav s požiranjem potrebuje perkutano gastrostomo 

(PEG). S tem zagotovimo zadosten vnos hranilnih snovi, preprečimo podhranjenost ter 

zmanjšamo možnost nastanka aspiracijske pljučnice (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 

d) Cerebralna paraliza 

Gre za sindrom, kjer so nevrološke okvare posledica poškodbe razvijajočih se možganov. Do 

te poškodbe centralnega živčevja lahko pride med nosečnostjo, ob porodu ali pa v prvih treh 

letih življenja. Težave so odvisne od prizadetih predelov centralnega živčevja, motnja pa ne 

napreduje. Motnje požiranja se pojavljajo pri 58-86% oseb s cerebralno paralizo, težave pa se 

pojavljajo v prav vseh fazah požiranja. Poleg motoričnih motenj in motenj oživčenja imajo 

otroci s CP pogosto tudi spremenjeno senzibiliteto ustne votline in moteno peristaltiko 

požiralnika. Tudi pri odraslih osebah so še vedno prisotni primitivni refleksi in nenormalni 

odgovori na dražljaj, ki otežujejo hranjenje (npr. tonično grizenje, pretiran žrelni refleks). 

Prav tako imajo te osebe nestabilno spodnjo čeljust, slabo ustno zaporo, lateralizacija jezika ni 

razvita, tonus mišic in položaj jezika v ustni votlini pa sta nenormalna. Zaradi nepopolne 

velofaringealne zapore hrana in pijača zatekata na nos, prav tako potrebujejo več časa za 

pripravo grižljaja. Posamezen grižljaj nato večkrat požirajo, hrana ostaja v ustih, med 

hranjenjem se pojavijo motnje v dihalnem ritmu, kašelj ali celo težko dihanje. Po končanem 

aktu požiranja osebe s CP dihajo hitreje, variabilnost in dolžina apneje med požiranjem pa sta 

večji kot pri zdravih osebah. Pogosta je tudi aspiracija (68-70%), na požiranje pa lahko 

vplivajo še stranski učinki zdravil, ki jih osebe s CP uživajo za lajšanje težav (Hočevar 

Boltežar in Ogrin, 2017). 
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Pri osebah s CP in disfagijo je večinoma čas hranjenja podaljšan na 45-60 minut, kar seveda 

negativno vpliva na voljo do uživanja hrane. Raziskave so pokazale, da imajo osebe z zmerno 

ali hudo CP zelo pogoste težave s hranjenjem, kar je povezano tudi s slabim zdravstvenim 

stanjem in podhranjenostjo. Prav tako so bili slabše prehranjeni otroci s CP, ki so imeli 

manjše težave pri požiranju od tistih, ki težav s požiranjem niso imeli (Hočevar Boltežar in 

Ogrin, 2017).  

e) Rak glave in vratu 

Že sama rast malignega tumorja uničuje tkiva, v katera se vrašča, ter tako spreminja njihovo 

funkcijo. Na akt požiranja vplivajo rak ustne votline, ustnega in spodnjega žrela ter grla, 

najpogostejše težave pa so odpiranje ust (trizmus), zatikanje hrane, bolečina pri grizenju, 

žvečenju, požiranju, manjše izločanje sline, zaletavanje in kašelj pri požiranju (Hočevar 

Boltežar in Ogrin, 2017). Po operaciji raka glave in vratu prihaja do strukturnih lezij, ki lahko 

privedejo do mehanične disfagije. Področje in obseg disfunkcij je odvisen od obsega 

zdravljenja ter vrste odstranjenega tkiva (Thresher in Kehoe, 1992). Zavedati se moramo, da 

vsak izrez tkiva pomeni odsotnost senzorične informacije na tistem področju, spremenjeno 

anatomsko stanje struktur v določenem delu prebavne poti, odsotnost mišic ali pa 

spremenjeno funkcijo zaradi brazgotinjenja. S tem pride tudi do spremembe avtomatiziranih 

motoričnih vzorcev požiranja in posledično neusklajenega prehajanja grižljaja iz ene faze v 

drugo ter neusklajenega dihanja in požiranja (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Podobno se 

resnejše težave pri požiranju in hranjenju pogosto pojavijo tudi po obsevanjih in kemoterapiji 

(Thresher in Kehoe, 1992). Različne oblike zdravljenja (kirurško, obsevanje in kemoterapija) 

posamezno ali v kombinaciji ene z drugo povzročijo nastanek manjka tkiva ali brazgotinjenje, 

ki vodi k težavam pri požiranju. Kemoradioterapija kot primarni način zdravljenja sicer ohrani 

vse bistvene strukture, ki jih potrebujemo za pravilno in varno požiranje, vendar so gibi zaradi 

brazgotin ter prizadetosti živcev, ki jih oživčujejo, omejeni. Posledica kemoterapije je tudi 

slabše zaznavanje dražljajev iz zgornje prebavne poti, ki pa so ključni za varno požiranje. Pri 

kar 41-65% bolnikov po kemoradioterapiji so odkrili aspiracijo, v precejšnjem delu celo tiho 

aspiracijo. Za slednje je zelo pomemben refleks kašlja, ki pa je pri veliki večini bolnikov po 

obsevanju neučinkovit. Zaradi tega se pri teh bolnikih večkrat odločamo za traheotomijo, 

kljub dovolj prostorni dihalni poti (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 

Raziskave so pokazale, da se težave s požiranjem lahko razvijejo še eno leto po končanem 

zdravljenju s kemoradioterapijo, bolniki imajo lahko težave tudi več let po končanem 

zdravljenju, kar 12-69% pa jih ima kronično disfagijo (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Na 

splošno je rehabilitacija težav pri požiranju veliko bolj uspešna pri bolnikih z anteriornimi 

tumorji jezika in ustnega dna, kot pa pri bolnikih s posteriornimi tumorji orofarinksa in 

hipofarinksa (Murry in Carau, 2006 v Vogrič, 2013).  

f) Starost 

Do motenj požiranja lahko pride tudi v starosti, saj zaradi starostnih degenerativnih procesov 

pride do sprememb v anatomiji in fiziologiji ust ter žrela. Murry in Carau (2006 v Vogrič, 

2013) ocenjujeta, da ima kar od 70 do 90% starejših oseb težave s požiranjem, ki pa jih v vseh 

primerih ne moremo označiti za disfagijo. Bistveno za te motnje je, da se pojavijo počasi, 

največkrat se kažejo kot pomanjkanje sline, upočasnjenost žvečenja, premikanja jezika, 
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povečano število žvekalnih gibov (neodvisno od dentalnega statusa), zmanjšana moč jezika za 

potiskanje hrane v žrelo in slabša senzibiliteta zgornjega prebavnega trakta. Prav tako je 

počasnejše zapiranje grla, peristaltika v žrelu (večkratno požiranje na suho) in odpiranje 

zgornjega ezofagealnega sfinktra (Žemva, 2010). Zaradi zmanjšane ezofagealne peristaltike se 

čas tranzicije hrane podaljša, zato starejši ljudje hitreje občutijo sitost in potrebujejo več časa 

za hranjenje (Marks in Rainbow, 2001). Slabša zapora dihal pomeni pogostejše zatekanje 

hrane in tekočine v sapnik in pljuča, torej pogosteje prihaja do aspiracije (Žemva, 2010). Pri 

starostnikih je lahko oralna transportna faza počasnejša, velikokrat lahko opazimo dodatne 

gibe podjezične kosti (Hočevar Boltežar, 2010). Fucile idr. (1998, v Marks in Rainbow, 2001) 

so ugotovili, da spretnosti, potrebne za izvedbo obeh oralnih faz, niso toliko starostno 

pogojene, temveč so bolj odvisne od splošnega zdravstvenega in dentalnega stanja (npr. 

uporaba zobne proteze, ki se ne prilagaja popolnoma in povzroča težave pri žvečenju in 

kasneje požiranju).  

Pri starejših se ob počasnejšem hranjenju začenja pojavljati strah, panika, odklanjanje hrane in 

odsotnost apetita. To seveda vpliva na izgubo teže, nevarnost za aspiracijo, slabo okrevanje 

po drugih boleznih in zmanjšano odpornost. Zaradi težav s požiranjem pogosto tožijo tudi nad 

osamljenostjo med obroki, podaljšanim časom hranjenja ter depresijo (Murry in Carau, 2006 

v Vogrič, 2013).  

Poleg vseh zgoraj naštetih bolezni in okvar se disfagija pojavi tudi pri: 

- multipli sklerozi, kjer so znaki motenj požiranja lahko različni, odvisno od položaja 

lezije in na katere možganske živce le-ta vpliva; zato je natančna diagnostika motenj 

požiranja nujna (Webb in Adler, 2008); v večini primerov je prisotno zmanjšano 

gibanje žrela ter zapoznel refleks požiranja (Logemann, 1983 v Thresher in Kehoe, 

1992), poročajo pa tudi o senzornih spremembah ter spremembah pri okusu (Webb in 

Adler, 2008); pojavnost disfagije pri bolnikih z multiplo sklerozo je 40% (Ogrin, 

2012); 

- miasteniji gravis, kjer se funkcija požiranja poslabša ob izvajanju le-tega in izboljša 

ob počitku; žvečenje in požiranje sta na začetku lahko popolna, brez opaznih težav, 

skozi čas pa pride oseba do točke, kjer ni več sposobna ne enega, ne drugega; večkrat 

imajo zato posamezniki tudi težave z zadrževanjem bolusa na jeziku in v ustni votlini 

(Groher, 1984 v Thresher in Kehoe, 1992); 

- demencah, kjer raziskave kažejo, da kar do 93% starejših ljudi z demenco razvije 

simptome disfagije (Murry in Carau, 2006 v Vogrič, 2013), odstotek pa je odvisen tudi 

od vrste demence (npr. pri Alzheimerjevi demenci je pojavnost disfagije 84%) 

(Hočevar Posavec, 2012); na žalost pa je v primeru demence oteženo tako ocenjevanje 

kot kasneje tudi zdravljenje in rehabilitacija; zato se v veliki večini pri teh bolnikih 

odločamo za neoralno hranjenje, saj je večinoma to edina pot, ki bolniku zagotovi 

ustrezno količino hranil; prav tako se na ta način izognemo veliki možnosti razvoja 

aspiracijske pljučnice in izgube teže zaradi odklanjanja hrane (Murry in Carau, 2006 v 

Vogrič, 2013); 

- poškodbah glave, kjer se pojavljajo zelo podobni disfagični simptomi, kot pri osebah 

po kapi (Thresher in Kehoe, 1992); Ogrin (2012) navaja pojavnost nevrogene disfagije 

pri 50% oseb po nezgodni poškodbi glave; 
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- okvari vratne hrbtenjače, kjer pogosto pride do poškodb možganskih živcev, ki 

omogočajo normalno požiranje; do okvare lahko pride ob sami poškodbi vratne 

hrbtenjače ali pa kot posledica edema ali ishemije v možganskem deblu, prav tako je 

tudi kirurško zdravljenje pogost dejavnik tveganja za pojav disfagije pri teh bolnikih 

(Wolf in Meiners, 2003 v Ogrin, 2017); podatki o pojavnosti disfagije pri bolnikih z 

okvaro vratne hrbtenjače so različni, v določeni literaturi zasledimo podatke od 30-

74% (Diseases and Conditions: Disphagia, 2016 v Ogrin, 2017), drugje pa med 45-

60% (Wolf in Meiners, 2003 v Ogrin, 2017); 

- srčnih boleznih, kjer se disfagija v večini odkrije med akutno fazo po prestanih 

obsežnih operacijah na srcu (npr. zaradi srčnih infarktov, prešibkega delovanja srca, 

aritmij ipd.); pri operacijah je v večini poškodovan n. vagus, kar zmanjša senzibiliteto 

sluznice žrela in grla ter povzroči slabšo gibljivost polovice grla; to je tudi pogost 

vzrok za pojav tihe aspiracije, saj je refleks kašlja zmanjšan ali popolnoma odsoten 

(Murry in Carau, 2006 v Vogrič, 2013).  

Motnje požiranja se pojavljajo tudi pri dolgotrajno hospitaliziranih bolnikih, kot posledica 

nujnih medicinskih postopkov, ki bolniku zagotavljajo preživetje (endotrahealna intubacija, 

vstavitev nazogastrične sonde, vstavitev traheostome, uporaba pomirjeval ipd.). Vse to draži 

sluznico zgornjega prebavnega trakta, nekatera zdravila pa celo zmanjšujejo sposobnost 

živčne kontrole delovanja mišic, ki so potrebne za požiranje. Najbolj ugodno bi bilo, če bi 

bolniku v največ 24 urah od sprejema v bolnišnico ocenili sposobnost požiranja, saj bi to 

zmanjšalo pojavnost aspiracijske pljučnice in imelo ugoden tako zdravstveni kot finančni 

vpliv (Murry in Carau, 2006 v Vogrič, 2013). Velika pojavnost motenj požiranja in 

aspiracijske pljučnice pa se kaže tudi pri osebah, ki bivajo v domu za ostarele. Negovalno 

osebje bi bilo nujno potrebno bolje podučiti o bolj učinkovitem in varnem hranjenju ter tudi o 

znakih aspiracije, saj bi tako lahko med hranjenjem opazili rizične posameznike ter jih 

napotili na preglede k strokovnjakom (Kostmayer idr., 2001 v Vogrič, 2013). 

2.2.2 Vrste disfagij 

Bolezni, ki povzročajo disfagijo, je veliko, klinični znaki pri bolnikih z različnimi boleznimi 

pa se prekrivajo. V literaturi največkrat zasledimo nevrogeno disfagijo ali pa disfagije glede 

na vzroke, ki pripeljejo do njih (npr. po operativnih posegih) (Vidakovič, 2002). 

Nevrogena disfagija se nanaša na tiste motnje požiranja, ki so posledica nevroloških bolezni 

ali poškodb. Pri bolnikih se lahko pokaže na tri načine in sicer:  

- pri bolniku je nevrogena bolezen poznana in bolnik kaže zelo očitne znake disfagije 

(npr. težave pri žvečenju in začetni fazi požiranja, zahajanje hrane na nos, iztekanje iz 

ust, slinjenje, kašljanje, dušenje ipd.); 

- pri bolniku je nevrogena bolezen poznana, prav tako je močno izražena orofaringealna 

disfunkcija, a so znaki disfagije komaj opazni; razlog za to so lahko bolnikove 

kompenzatorne tehnike (zavedne in nezavedne), zmanjšan refleks kašlja ali pa 

zmanjšana kognitivna zmožnost bolnika; 

- pri osebi, ki nima nobene nevrološke bolezni, se kažejo simptomi nevrogene disfagije; 

včasih se te simptome lahko zamenja s simptomi psihogene disfagije. 

(Perlman in Schulze-Delrieu, 1997 v Vidakovič, 2002) 



33 

 

Motnje požiranja se lahko pojavijo v eni ali več fazah požiranja hkrati. Kot je bilo že 

omenjeno, je pomembna tudi priprava na požiranje oziroma tako imenovana pred-oralna faza 

požiranja. V normalnih okoliščinah požiranje lahko poteka tudi brez specifičnega 

predhodnega vzburjenja apetita. Pomanjkanje apetita pa lahko na drugi strani doprinese k še 

večjim težavam pri osebah z disfagijo, predvsem ko gre za zakasnele reflekse, ki sodelujejo 

pri požiranju. Do težav pri pojavu apetita lahko pride zaradi oškodovanosti perifernih občutij 

ali njihovih centrov, zmedenosti, pomanjkanja sline ali odsotnosti priprave na hranjenje. 

Izguba apetita je lahko povezana z boleznijo, kemoterapijo ali drugimi zdravljenji, zdravili, ki 

jih jemlje pacient, živčnostjo in drugimi emocionalnimi stanji (Langley, 1997).  

Disfagijo lahko prepoznamo po znakih in simptomih, kot so: solzenje in iztekanje tekočine iz 

nosu, tako med kot po požiranju, manjši dvig in nekoordinirano gibanje grla med požiranjem, 

slišni, nenavadni zvoki med požiranjem, zmanjšana moč jezika in mišic obraza, daljši čas 

žvečenja, kašelj med in po požiranju, moker - grgrajoč glas med in po požiranju, povečana 

količina sline, izguba teže, pojav nepojasnjene okužbe dihal ipd. Seveda se ti znaki pri 

bolniku lahko pojavljajo v različnih kombinacijah, kar povečuje sum na motnje požiranja in 

aspiracijo (Chaw, Shem, Castillo, Wong in Chang, 2012 v Ogrin, 2017). 

 

Motnje v oralni fazi požiranja 

Tabela 2: Motnje v oralni fazi požiranja (Langley, 1997; Masarei, 1996 v Lovše, 2013) 

ZNAK MOTNJA VZROK 

Slaba ustna zapora Slinjenje, iztekanje tekočine 

in hrane iz ustne votline 

Pogosto zaradi kombinacije 

senzornega in motornega 

deficita, ki vpliva na jezik, 

ustnice in obraz; lahko se 

pojavi zaradi motenj požiranja 

ali pomanjkanja sline 

Zmanjšana sposobnost 

gibanja čeljusti 

Oteženo in slabše žvečenje, 

lahko celo nezmožnost 

žvečenja 

Se rangira od popolne 

nezmožnosti (ponavadi zaradi 

strukturnih sprememb na 

predelu čeljusti ali resnih 

fibrotičnih omejitev temporo-

mandibularnih sklepov) do 

relativne neučinkovitosti. To 

neučinkovitost lahko 

povzročajo neurejene senzorne 

povratne informacije ali/in 

motorična šibkost ter 

nekoordinacija. Posledica je 

omejenost pri izboru hrane.    

Motnje v gibanju čeljusti, 

tesnjenje ustnic in nazo-

faringealnega področja, 

zmanjšana gibljivost 

Iztekanje iz ustne votline in 

zahajanje tekočine ter hrane 

v nosno votlino 

Zaradi mehanične in/ali 

motorične okvare struktur ter 

mišic, pomembnih za izvedbo 

tovrstnega giba; posledično 

izguba efektivnega grizenja, 
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mehkega neba težave s požiranjem oziroma 

spremenjen akt požiranja 

(odprta usta) in nosna 

regurgitacija. Lahko jo 

povzroča tudi izguba zavesti.   

Oslabljen mišični tonus lic Zastajanje hrane med licem 

in zobmi, slabše formiranje 

grižljaja 

Zaradi motorične okvare 

sodelujočih mišic 

Oslabljeni gibi in zmanjšana 

napetost jezika 

Slabše formiranje in kontrola 

grižljaja, oslabljena 

sposobnost potiskanja 

grižljaja ter prehajanja naprej 

iz ustne votline, aspiracija že 

pred začetkom požiranja 

Zaradi motorične ali druge 

okvare funkcije jezika; 

mehanične spremembe (npr. 

izguba tkiva jezika), motorična 

šibkost, tudi senzorične motnje 

znotraj oralne votline. Lahko 

pride do nezmožnosti sprožitve 

ali zakasnitve žrelnega 

refleksa.  

Zmanjšano občutenje 

grižljaja v ustih 

Zmanjšano zavedanje mesta 

grižljaja in njegovih ostankov 

v ustni votlini, nezmožnost 

očistiti usta ostankov hrane 

Zaradi motorične in/ali 

senzorične okvare znotraj ustne 

voltine; senzorni primanjkljaj, 

ki lahko pripelje tudi do hipo 

ali hipersenzibilitete na 

temperaturne ekstreme.    

Dezorganizacija oralnih 

gibov – oralna apraksija 

Težave pri oblikovanju in 

manipulaciji grižljaja; 

slinjenje; zakasnjeno 

sproženje refleksa požiranja 

Je motorična motnja, pri kateri 

je moteno načrtovanje in/ali 

programiranje oralnih gibov ob 

sicer ohranjeni motoriki.  

Zobni karies Povečana občutljivost zob na 

toplo, hladno in sladko 

Pripisujejo ga slabi 

razporeditvi sline. 

Izguba okušalnih ali/in 

vohalnih sposobnosti 

Zmanjšan užitek ob hrani in 

manj učinkovita priprava 

hrane na požiranje 

Zaradi direktne vpletenosti 

kranialnih živcev, lahko pa tudi 

zaradi slabe razporeditve sline 

in manjše aktivnosti v oralni 

votlini. 

Znaki, ki se pojavijo, so 

odvisni od vrste 

primitivnega ali motenega 

refleksa (npr. potiskanje 

jezika iz ust) 

Ponovni pojav primitivnih 

oralnih refleksov in 

potiskanje jezika iz ust 

Je lahko povezano z zmanjšano 

kortikalno kontrolo zaradi 

cerebralne poškodbe, kapi. 
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Motnje v faringealni fazi požiranja 

Tabela 3: Motnje v faringealni fazi požiranja (Langley, 1997; Masarei, 1996 v Lovše, 2013) 

ZNAK MOTNJA VZROK 

Odsoten refleks 

požiranja 

Nezmožnost požiranja sline in 

grižljaja, hrana zastaja v ustni 

votlini 

Faringealna faza ne more biti 

izvedena; vzrok motnje je 

običajno nevrološki ali na 

nivoju centra za požiranje v 

meduli ali na nivoju 

možganskih živcev, ki 

sodelujejo pri požiranju.  

Zakasnel refleks 

požiranja 

Počasen prehod grižljaja iz ustne 

votline naprej po prebavni poti 

lahko privede do aspiracije še 

pred sproženjem refleksa 

Vzroki so enaki kot zgoraj.  

Enostranska faringealna 

oslabelost 

Slabše, nepopolno ali 

enostransko prehajanje grižljaja 

naprej iz žrela, namerni in 

refleksni kašelj sta lahko 

oslabljena ali odsotna 

Vzroki so lahko kirurške 

spremembe pomembnih 

struktur, pareza ali prisotnost 

traheostome, ki omejuje dvig 

grla.  

Oslabljeni laringealni 

gibi 

Slabša zapora zračnih poti na 

treh nivojih: epiglotis, prave in 

lažne glasilke ter zmanjšana 

krikofaringealna relaksacija 

Enako kot zgoraj. 

Zmanjšano približevanje 

glasilk 

Oslabljena zaščita dihalnih poti Enako kot zgoraj.  

Zmanjšano ali odsotno 

občutenje v predelu grla 

Slabše zavedanje faringealnega 

gibanja, refleksni kašelj se ne 

pojavi in ne pride do čiščenja 

grla. Posledica je tiha aspiracija. 

Vzroki za razširjeno izgubo 

občutenja na tem področju so 

pogosto nevrološke bolezni 

(npr. Parkinsonova bolezen in 

multipla skleroza), redkeje 

brazgotinjenje po operaciji. 

Zmanjšano faringealno 

krčenje (peristaltika) 

Zastajanje hrane, aspiracija 

ostankov, ki po požiranju zaidejo 

v ponovno odprto dihalno pot 

Vzroki za to so lahko 

brazgotine po operativnih 

posegih, nevrološke bolezni ali 

starost.  

Odsotno ali zakasnjeno 

sproščanje 

krikofaringealnega 

sfinktra 

Pojav aspiracije po ponovnem 

odprtju dihalne poti zaradi 

zbiranja materiala nad zaprtim 

sfinktrom (ponavadi v 

piriformnih sinusih) 

Vzroki so ponavadi nevrološke 

bolezni.  

 

Pri pacientih s šibko faringealno peristaltiko, slabo delujočim krikofaringealnim sfinktrom ali 

abnormalnostmi v področju vratne hrbtenice je pri požiranju viden pretiran trud ali pa je 
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požiranje celo boleče. A kljub prisotnim težavam ni nujno, da prihaja do aspiracije. Zaščita 

dihalnih poti je lahko povsem ustrezna in požiranje varno (Langley, 1997). 

 

Motnje v ezofagealni fazi požiranja  

Tabela 4: Motnje v ezofagealni fazi požiranja (Masarei, 1996 v Lovše, 2013) 

ZNAK MOTNJA 

Zmanjšana ezofagealna peristaltika Upočasnjen prehod hrane in/ali pijače po 

požiralniku v želodec. 

Gastrični refluks Možnost aspiracije po hranjenju zaradi 

vračanja želodčne vsebine navzgor. 

Priporočljiv sedeč položaj še 30 minut po 

hranjenju.  

Ezofagealni spazem, krč Vračanje želodčne vsebine navzgor.  

 

Ezofagealno disfagijo lahko povzročijo mehanične ali obstruktivne motnje, kot so tumorji, 

peptične strukture oziroma motorične bolezni, kot ahazija (Thresher in Kehoe, 1992). 

2.2.3 Penetracija in aspiracija 

Penetracija pomeni, da trda ali tekoča snov prodre skozi ustno ali nosno votlino do grla, 

vendar ostane nad glasilkami, medtem ko aspiracija pomeni, da snov zaide v dihalne poti tudi 

pod nivo glasilk, neposredno skozi ustno ali nosno votlino. Tako penetracija kot aspiracija se 

lahko pojavita pred, med ali po požiranju, lahko pa do njiju pride tudi brez sproženja samega 

akta požiranja. Do aspiracije pred požiranjem navadno pride zaradi motenj v gibanju jezika ali 

zakasnelega požiralnega refleksa. Med požiranjem pride do aspiracije zaradi nepopolne 

zapore poklopca. Če hrana ali tekočina zastaneta po požiranju v grlu (penetracija), obstaja 

večja verjetnost, da bomo to snov ob vdihu aspirirali. Pri zdravih osebah se aspiracija navadno 

ne pojavlja (Marks in Rainbow, 2011), kljub temu pa Hočevar Posavec (2012) navaja, da kar 

45% zdravih ljudi med spanjem aspirira slino. 

Če se dihalni mehanizem ne odzove na aspiracijo, govorimo o tihi aspiraciji. V tem primeru 

gre za odsotnost refleksa kašlja in čiščenja grla, zato je to aspiracijo tudi težje zaznati (Marks 

in Rainbow, 2011). Smithard, Smeeton in Wolfe (2007 v Hočevar Posavec, 2012) navajajo, 

da se aspiracija pojavi pri 35-51% nevroloških bolnikov, tiha aspiracija pa pri 9-27%.  

Tipični znaki aspiracije, na katere moramo biti še posebej pozorni, so:  

- kašljanje in znaki dušenja pred požiranjem zaradi zmanjšane koordinacije gibov jezika 

pri oblikovanju grižljaja, zapoznelega ali odsotnega požiralnega refleksa; 

- kašljanje in znaki dušenja med požiranjem zaradi nepopolne zapore glasilk; 

- kašljanje in znaki dušenja po požiranju in grgrajoči glas, ki nastane zaradi omejenega 

dvigovanja grla, krikofaringealne disfunkcije in zahajanja hrane v piriformni sinus;  

- izhajanje hrane iz ust ali njeno izkašljevanje zaradi odsotnosti požiralnega refleksa; 

- čezmerni, obilni izločki hrane in sline; 
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- bljuvanje hrane skozi nos in usta, kašljanje in znaki dušenja po požiranju, občutek 

tiščanja v predelu prsnice zaradi ezofagealne in faringealne zapore, fistule, divertikla, 

velofaringealne zapore (Prosnik in Lang, 2005, str. 138). 

Aspiracija ne vodi vedno v aspiracijsko pljučnico, vendar ta odstotek vseeno ni zanemarljiv. 

Smithard, Smeeton in Wolfe (2007 v Hočevar Posavec, 2012) navajajo, da se pljučnica pojavi 

pri 20% nevroloških bolnikov, od tega je kar v 60% posledica aspiracije. Aspiracijska 

pljučnica ima visoko smrtnost, celo do 65%, pri preživelih bolnikih pa je vzrok za slabši 

dolgoročni izid zdravljenja (Smithard, Smeeton in Wolfe, 2007 v Hočevar Posavec, 2012). 

Poleg motenj požiranja so dejavniki tveganja za nastanek aspiracijske pljučnice še odvisnost 

pri hranjenju in izvajanju ustne nege, število gnilih zob, hranjenje preko nazogastrične sonde, 

več kot ena medicinska diagnoza, jemanje številnih zdravil in kajenje. Disfagija je eden izmed 

pomembnejših dejavnikov tveganja, vendar mora biti za nastanek aspiracijske pljučnice 

prisoten vsaj še eden. Langmor idr. (1998 v Hočevar Posavec, 2012) so ugotovili, da je med 

dejavniki tveganja najpomembnejša odvisnost pri hranjenju.  

Da bi aspiracijo preprečili, so najpomembnejše tri stvari.  

a) Varno oralno hranjenje, kjer je zelo pomemben položaj glave, vratu in telesa, saj določen 

položaj nekaterim bolnikom olajša izvedbo akta požiranja, ker aktivira še druge mišice. 

Raziskave so pokazale, da zgoščene tekočine uspešno zmanjšujejo tveganje aspiracije, 

vendar pa so ti bolniki bolj nagnjeni k dehidraciji, saj ne popijejo dovolj (Zupanc-Isoski 

in Sedej, 2010 v Hočevar Posavec, 2012). Zato moramo biti pozorni, da bolniki zaužijejo 

dovolj tekočine. Tudi hrana je pri motnjah požiranja običajno prilagojena po gostoti, 

odvisno od sposobnosti uživanja. Dieta se sčasoma spreminja in prilagaja glede na 

izboljšanje stanja. Za bolj varno in lažje hranjenje ter pitje obstaja veliko pripomočkov, 

kot so posebno oblikovane skodelice, ki omogočajo pitje brez nagibanja glave nazaj ali 

pa z že odmerjeno količino enega požirka ter posebno oblikovane žlice (Hočevar 

Posavec, 2012).  

Za varno oralno hranjenje nam smernice za obravnavo motenj požiranja (Dysphagia and 

aspiration post stroke, 2008 v Hočevar Posavec, 2012) narekujejo naslednje:  

- bolnik naj 30 minut pred obrokom počiva, saj bo spočit imel manj težav s požiranjem; 

- pred hranjenjem vedno preverite, ali je bolnik prejel pravilno prehrano glede na 

predpisano dieto; 

- položaj v sedečem položaju je vzravnan, če je bolnik v postelji, naj bo vzglavje 

dvignjeno na 90°oziroma čim bolj, da je bolniku še udobno; če je potrebno, sedečega 

bolnika podpremo z blazinami; 

- drža glave je sredinska, brada je rahlo nagnjena naprej in sklonjena proti prsnemu 

košu; 

- pred hranjenjem naj se naredi nega ust, s katero odstranimo nakopičene bakterije; 

- med hranjenjem naj bo oseba, ki bolnika hrani, v višini njegovih oči; 

- hranjenje naj poteka počasi in s primerno količino hrane v enem grižljaju; hitro in 

sunkovito hranjenje ni ustrezno; pred vnosom naslednjega grižljaja naj bodo usta 

prazna;  
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- vnos hrane je odvisen od bolnikovega stanja; hrano npr. vnašamo v desno stran, če je 

oslabljena leva stran obraza; 

- trdo hrano in tekočino vnašamo posamično, nikakor ne sočasno; 

- spodbujamo varno požiranje tekočine in uporabo primernih, prilagojenih 

pripomočkov; 

- za vsakega posameznika moramo ugotoviti, katera gostota tekočine mu najbolj 

ustreza; nevrološki bolniki navadno lažje pijejo zgoščeno tekočino; 

- bolnika opazujemo med hranjenjem in tudi 30 minut po hranjenju; v tem času naj še 

vedno ostane v sedečem oziroma dvignjenem položaju, saj to pomaga pri čiščenju in 

praznjenju požiralnika ter zmanjšuje refluks; 

- potrebno je beleženje količine zaužite hrane in tudi tiste, ki ostane; pri tem ocenimo, 

ali je bil vnos zadosten glede na bolnikove potrebe; zapišemo tudi potek hranjenja, vse 

spremembe pri požiranju in morebitne težave; 

- priporočeno je zmanjšanje količine sedativov in hipnotikov, saj le-ti zmanjšajo refleks 

kašlja in požiranja.  

b) Varno enteralno hranjenje: pri bolnikih, kjer je prisotna aspiracija med oralnim 

hranjenjem, obstaja dokazano večja verjetnost, da jo bodo aspirirali tudi pri enteralnem 

hranjenju (torej hranjenju po nazogastrični sondi ali gastrostomi) (Siddique idr., 2000 v 

Hočevar Posavec, 2012). Sprememba načina hranjenja samo v namen preprečevanja 

aspiracije ni smiselna, če pa je enteralno hranjenje potrebno, moramo biti previdni pri 

izvajanju in tudi tu pozorni na znake aspiracije (Hočevar Posavec, 2012).  

c) Ustna higiena: sposobnost žvečenja in požiranja lahko oslabijo tudi slabo prilegajoča se 

zobna proteza oziroma manjkajoči in gnili zobje. Zobna gniloba, odvisnost pri izvajanju 

ustne nege in pogostost ščetkanja pomembno vplivajo na pojav aspiracijske pljučnice, 

zato je ustno nego potrebno opraviti po vsakem hranjenju ter odstraniti vse ostanke hrane. 

Pri bolnikih s slabo ustno higieno je kar 90% večja možnost, da zbolijo za pljučnico, kot 

pri tistih z dobro ustno higieno. Bakterije v ustih se namreč razmnožujejo zelo hitro, že 

dve uri po umivanju zob. Po 48 urah je pacientova slina že polna bakterij in tudi 

aspiracija majhne količine le-te lahko povzroči aspiracijsko pljučnico. Na to moramo biti 

pozorni tudi pri enteralno hranjenih bolnikih (Hočevar Posavec, 2012).   

Motnje požiranja imajo lahko poleg aspiracije in aspiracijske pljučnice še številne druge 

posledice. Pri disfagičnih bolnikih lahko pride do dehidracije, saj je zagotavljanje ustrezne 

hidracije, zaradi večjega rizika aspiracije, oteženo (Boaden idr., 2012 v Vogrič, 2013). 

Podobno se lahko pojavi stanje nedohranjenosti in izguba teže, vse skupaj pa vpliva na 

splošno zdravstveno stanje bolnika. Zaradi vsega naštetega je bolnikovo telo manj sposobno 

prenašati in se boriti z drugimi boleznimi, stanji in motnjami (Murry in Carau, 2006 v 

Vogrič, 2013).  Pri nastopu motenj požiranja se posledice primarnih obolenj še povečajo, 

obroki so dolgotrajni, zamudni in utrujajoči, bolniki večkrat izgubijo voljo ter željo po 

uživanju hrane. Hranjenje je le še zadovoljevanje potrebe po hranilnih snoveh, izgubi 

socialno funkcijo, vse to pa vpliva tudi na psihološko stanje bolnika (Boaden idr., 2012 v 

Vogrič, 2013).    
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2.3 LOGOPEDSKA OBRAVNAVA MOTENJ POŽIRANJA 

Pri obravnavi motenj požiranja je nujen timski pristop. Idealno je, če tim sestavljajo zdravnik, 

medicinska sestra, otorinolaringolog, logoped, delovni terapevt, fizioterapevt, dietetik, 

radiolog, gastroenterolog, nevrolog, respiratorni fizioterapevt in tudi svojci bolnika. Vsak član 

ima pri zdravljenju svojo vlogo in pomembno prispeva z znanjem s svojega področja. Med 

seboj se dopolnjujejo, kar pripomore k celostni obravnavi bolnika in učinkovitejšemu 

zdravljenju motenj. Način in količina sodelovanja posameznega člana tima je odvisna od 

posameznikove vrste in stopnje motenj požiranja (Žemva, 2010). Foniater je 

otorinolaringolog, ki se ukvarja z glasovnimi in govornimi motnjami ter motnjami požiranja, 

zato je najpogosteje udeležen v diagnostičnem postopku pri bolnikih, pri katerih obstaja sum 

na nevrogeno disfagijo (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Z natančnim kliničnim pregledom 

zgornjih dihal in prebavnega trakta ter z dodatnimi instrumentalnimi preiskavami ugotavlja 

vzroke za motnje funkcij teh organov in tako usmerja ter spremlja uspeh rehabilitacijskih 

postopkov. Kjer je to potrebno, aktivno poseže v rehabilitacijo s svetovanjem, manualnimi 

pristopi ali pa kirurškimi posegi. Posebej pomembno pri rehabilitacijskem postopku 

obravnave oseb z motnjami požiranja je sodelovanje foniatra s kliničnim logopedom in 

kliničnim psihologom (Sataloff, 2005 v Hočevar Boltežar, 2013).   

Cilji multidisciplinarnega tima, ki se ukvarja z motnjami požiranja, so: 

- identifikacija oseb z motnjami požiranja in žvečenja; 

- preprečitev aspiracije in s tem zmanjšanje možnosti za aspiracijsko pljučnico; 

- preprečitev dehidracije in podhranjenosti; 

- pomoč bolnikom, da dosežejo varno, ustrezno in samostojno požiranje, grizenje in na 

splošno oralno hranjenje; 

- ozaveščanje drugih članov tima, družine in tudi pacienta o naravi in zdravljenju 

motenj požiranja.  

(Thresher in Kehoe, 1992) 

Pomembno vlogo v multidisciplinarnem timu ima specialist klinične logopedije, ki oceni 

oralno motorične funkcije in status požiranja, predlaga in interpretira rezultate 

videofluoroskopskih študij, razvija in izvaja vaje za izboljšanje akta požiranja, skupaj z 

drugimi strokovnjaki določi najustreznejšo metodo hranjenja, predlaga konsistenco hrane 

in stopnjo nadzora, bolniku in svojcem predstavi in jih tudi uči o nadomestnih tehnikah 

požiranja, nadzira status požiranja in napredek, ocenjuje govorno-jezikovno razumljivost, 

sposobnost sledenja navodilom, kognitivni status in splošno odzivnost ter predlaga 

varnostne ukrepe pri požiranju (Thresher in Kehoe, 1992). Obstaja veliko različnih 

smernic, po katerih se logopedi ravnajo pri ocenjevanju in rehabilitaciji motenj požiranja, 

prav tako pa se ocenjevanje razlikuje glede na protokol, ki je sprejet v posamezni ustanovi 

(Vogrič, 2013).  
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2.3.1 Diagnostika motenj požiranja 

Diagnostični postopek pri motnjah požiranja zajema tri stopnje. 

a) Anamneza 

Bolnika prosimo, naj nam opiše svoje težave, kdaj in kako so se začele, ali se stopnjujejo; ali 

ima težave pri grizenju in žvečenju, se pogosto ugrizne v jezik; ali ima težave pri požiranju 

sline, tekočine, hrane, ali se prekomerno slini oziroma mu slina celo kdaj izteka iz ust, ali ima 

tipične znake refluksa. Pove naj tudi, ali ima pri požiranju bolečine (odinofagija), se z 

grižljajem davi, ga ne more pogoltniti ali se med požiranjem celo duši. Pomembno je, da 

izvemo, ali mu hrana po koncu akta požiranja še ostaja v ustih, ali mora grižljaj večkrat 

pogoltniti, se mu zatika v žrelu ali za prsnico, ali mora grižljaj zalivati s tekočino. Vprašamo 

tudi, ali se pojavlja kašelj in kdaj (pred, med ali po požiranju) ter, ali mu hrana in pijača 

zahajata na nos. Nekateri bolniki imajo tudi težave s spahovanjem, zadahom iz ust, opazne so 

spremembe glasu in težave z dihanjem. Poizvemo tudi o drugih boleznih (predvsem nas 

zanimajo prebolele pljučnice po pojavu motenj požiranja in tudi pred tem), operacijah in 

poškodbah, boleznih v družini in bolnikovih prehranjevalnih navadah. O zanimanju za hrano, 

dolžini hranjenja ter morebitni izgubi teže povprašamo tudi bolnikove svojce ali skrbnike 

(Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Pri anamnezi nam lahko pomaga tudi samoocena bolnika 

pred, med ali po terapiji motenj požiranja. Danes je v uporabi že kar nekaj vprašalnikov za 

samooceno bolnikov (npr. SWAL-QOL), ki pripomorejo k razvoju ustreznejših in 

modernejših rehabilitacijskih tehnik za disfagijo in nam dajo boljši uvid tudi v psihološko 

stanje bolnika, na katerega disfagija zagotovo vpliva (Mchorney idr., 2002 v Vogrič, 2013). 

Pri bolniku moramo narediti oceno požiranja ter ugotoviti, kakšna je stopnja ogroženosti za 

aspiracijo. Če se pri bolniku po zaužitju hrane pojavi kašelj, je to znak aspiracije. Ker pa 

poznamo tudi tiho aspiracijo, kjer kašlja ni, moramo biti pri ocenjevanju zelo natančni in 

pozorni. Za odkrivanje bolnikov, ki potrebujejo nadaljnjo obravnavo, se v klinični praksi 

uporabljajo presejalni testi, ki so v osnovi sestavljeni tako, da odkrivajo posamezne težave. 

Presejalni test naj bi vseboval opazovanje bolnikove zavesti in njegovega sodelovanja ter 

opazovanje možnosti kontroliranja telesne drže. Če bolnik zmore aktivno sodelovati in lahko 

sedi vzravnano, nadaljujemo z opazovanjem ustne higiene, kontroliranja sline ter izvedemo 

presejalni test (npr. poskus požiranja vode), če je to mogoče (Žemva, 2010). Gre za triažno 

oceno požiranja, ki jo običajno izvedejo medicinske sestre ob prvem srečanju z bolnikom. 

Najprej se test izvaja s požiranjem manjše (3-5 ml) in nato večje količine vode (30-90 ml). Pri 

tem se opazuje potek požiranja in beleži prisotnost morebitnih znakov motenj požiranja. S 

tem prepoznamo bolnike z disfagijo ter ločimo bolnike z visokim tveganjem za aspiracijo, ki 

potrebujejo nadaljnjo diagnostiko (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017).  

b) Pregled 

Nadaljnje preglede opravijo strokovnjaki z različnih področij, najbolj pogosti pri motnjah 

požiranja pa so otorinolaringološki, nevrološki, gastroenterološki in logopedski pregled 

(Lovše, 2013). 

Foniater naredi razširjen foniatrični pregled bolnika, ki je namenjen ugotavljanju strukturne 

integritete zgornjih dihalnih in prebavnih poti, ustreznosti oralnih senzoričnih in motoričnih 
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sposobnosti za hranjenje, čutilnih in motoričnih sposobnosti žrela in požiralnika ter 

sposobnosti zaščite dihalnih poti med požiranjem. Foniater bolnika opazuje tudi med samim 

hranjenjem, pozoren je na položaj glave ter dvig grla. Če je potrebno, grlo ob požiranju tudi 

potipa in posluša (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Taktilno ocenjevanje požiranja (Marks in Rainbow, 2001, str.64) 

 

K logopedu naj bi bili napoteni vsi bolniki, ki imajo vstavljeno nazogastrično sondo ali 

perkutano gastrostomo (PEG) in vsi tisti, ki so imeli pri prvem hranjenju izražene motnje 

požiranja oziroma so te že zavedene v bolnikovi dokumentaciji. Klinične smernice za 

obravnavo motenj požiranja narekujejo, da je potrebno logopedsko diagnostiko pri bolniku z 

motnjami požiranja izvesti v najkrajšem možnem času, če je le mogoče, v prvih 48 urah od 

sprejema. Predvsem se to nanaša na ustanove, kjer se zdravijo nevrološki bolniki in na 

rehabilitacijske ustanove (Management of patients with stroke, 2010 v Ogrin, 2012). 

Namen logopedske diagnostike je klinična ocena posameznih faz požiranja in iskanje 

možnega vzroka težav (Prosnik in Lang, 2005 v Ogrin, 2012). Poglobljena logopedska ocena 

požiranja zajema: 

- Vprašalnik o disfagiji, ki nam da vpogled v pacientovo zgodovino motenj požiranja, 

dobimo pa odgovore na vprašanja, kot so: ali se bolnik hrani samostojno ali potrebuje 

pomoč, kako dolgo se motnje požiranja že pojavljajo, kdaj in kako pogoste so, ali že 

uporablja kakšne tehnike za lažje in varnejše požiranje ipd. (Ogrin, 2012); 

- oceno motorike orofacialnega področja, kjer preverimo gibljivost ustnic, jezika in 

spodnje čeljusti; opazujemo tudi obrazno mimiko, sluznico ustne votline in žrela, 

zobovje, oralno senzoriko in dihanje; preverimo moč mandibularne zapore, stanje 
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mehkega neba in oralno diadohokinezo (koordinacijo mišic ustnega predela) (Ogrin, 

2012); 

- opazovanje požiranja med hranjenjem, kjer smo pozorni na vse faze požiranja in 

možne znake aspiracije; vse zgoraj opisano opravimo le, če je bolnik zmožen 

ustreznega sodelovanja, ima uvid v svoje zmožnosti in težave, saj to kaže na primerno 

ohranjene kognitivne sposobnosti (Ogrin, 2012); hranjenje se lahko izvaja ob postelji, 

v ambulanti ali jedilnici zdravstvene ustanove, odvisno od bolnikovega stanja (Boaden 

idr., 2013 v Vogrič, 2013); 

- uporabo standardiziranega testiranja, ki je namenjeno ugotavljanju in merjenju 

pridobljene nevrogene orofaringealne disfagije; v uporabi je standardiziran protokol 

Ocena sposobnosti požiranja po Mannovi (MASA test), ki je nastal za potrebe 

ugotavljanja disfagije bolnikov po kapi, vendar je primeren tudi za druge nevrološke 

bolnike; vsebuje 24 nalog, ki nam dajejo vpogled v motoriko in senzoriko oralnih 

struktur, ki sodelujejo pri požiranju, potrebne sposobnosti učenja (npr. bolnikovo 

sodelovanje, slušno razumevanje), osnovno delovanje kranialnih živcev in 

funkcionalno oceno požiranja; točke, ki jih oseba pridobi na testu, določijo stopnjo 

disfagije in aspiracije (Mann, 2002 v Ogrin, 2012).  

Na koncu diagnostičnega postopka logoped pregleda vse zbrane podatke in glede na vrsto 

ter stopnjo disfagije načrtuje način hranjenja ter obravnavo. S tem seznani tudi druge 

člane tima, bolnikove svojce ter bolnika samega. Predlaga še dodatne preiskave, ki jih 

opravijo drugi strokovnjaki in dajo še boljši vpogled v potek požiranja ter morebitno 

zahajanje hrane in tekočine v dihalno pot (Prosnik in Lang, 2005).  

c) Preiskave 

Za oceno dogajanja med požiranjem so pogosto potrebne dodatne preiskave. Te so:  

- kontrastno rentgensko slikanje bolnikove ustne votline, žrela in požiralnika med 

požiranjem, ki ga vodi radiolog; 

- kinoradiografija (snemanje celotnega akta požiranja); 

- fiberoptična endoskopska ocena požiranja (FEES) z upogljivim fiberoptičnim 

nazolaringoskopom, ki jo naredi foniater; za lažje opazovanje akta požiranja je grižljaj 

običajno obarvan; 

- testiranje senzibilitete grla in spodnjega žrela sočasno s FEES; 

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

- direktoskopski pregled ustne votline, žrela, grla in požiralnika v splošni anasteziji, ki 

ga opravi otorinolaringolog; 

- merjenje tlakov v ustni votlini s posebnim instrumentom (IOPI – Iowa Oral 

Performance Instrument); 

- računalniška tomografija (CT) ter magnetno resonančno slikanje (MRI), ki pokažeta 

strukturne spremembe v zgornjem aerodigestivnem traktu;  

- ultrazvok, kjer z radioaktivno označenim grižljajem spremljamo akt požiranja; 

- ezofagogastroduodenoskopija (za pregled prebavne poti), manometrija požiralnika (za 

ugotavljanje tlakov v požiralniku med požiranjem) in 24-urna pH-metrija (za 

ugotavljanje laringofaringealnega refluksa), ki jih opravi gastroenterolog; 
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- elektromiografksa preiskava mišic,ki jo vodita nevrolog in foniater.  

(Hočevar Boltežar, 2008 v Lovše, 2013; Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017) 

Ker se motnje požiranja velikokrat pojavljajo kot posledica nevrodegenerativnih bolezni, za 

katere je značilno napredujoče stanje, je zelo pomembno pogosto retestiranje in evalvacija 

stanja (Thresher in Kehoe, 1992).  

2.3.2 Rehabilitacija motenj požiranja 

Tudi pri zdravljenju in rehabilitaciji motenj požiranja je pomemben timski pristop. Poznamo 

dve obliki zdravljenja motenj požiranja in sicer: 

- medikamentozno zdravljenje, ki ga lahko uporabimo pri nekaterih nevroloških 

boleznih, redkeje pri raku glave in vratu; medikamentozno lahko zdravimo GER in 

LFR, zmanjšamo proizvodnjo sline ali pa jo ob pomanjkanju nadomestimo s pripravki 

umetne sline; 

- kirurško zdravljenje, kot je odstranitev organske zožitve (npr. tumor), medializacija in 

reinervacija glasilke, krikofaringealna miotomija, traheotomija, gastrotomija in 

operacije na grlu za ločitev prebavne in dihalne poti. 

Logoped zdravljenja sicer ne izvaja, je pa nujno, da pozna postopke in je seznanjen z zdravili, 

ki jih bolniki prejemajo, saj vse to lahko vpliva na motnje požiranja. Če z zdravili ali 

kirurškim zdravljenjem ne moremo odpraviti vzroka motenj požiranja, moramo poiskati druge 

načine, kako bi bolnik lahko kompenziral in krepil še delujoče predele prebavne cevi tako, da 

bi uspel zaužiti dovolj hrane brez nevarnosti nastanka aspiracijske pljučnice (Hočevar 

Boltežar in Ogrin, 2017). 

De Filippis-Cippone (1998, v Lovše, 2013) pravi, da so naloge logopeda pri rehabilitaciji 

motenj požiranja naslednje: da usposobi bolnika v okviru še ohranjenih sposobnosti, ga 

pripelje do stabilnega, funkcionalnega in varnega prehranjevanja ter o motnji požiranja 

osvešča in uči bolnikove svojce. Logoped se srečuje z različnimi stopnjami nevrogene 

disfagije, od minimalnih težav do hudih oblik motenj požiranja. Zato mora biti tudi program 

obravnave prilagojen vsakemu bolniku in narejen prav zanj. Logoped pri rehabilitaciji motenj 

požiranja poskuša najti kompenzatorne tehnike in mehanizme, s katerimi lahko poustvarimo 

pogoje za lažje, bolj varno in učinkovito požiranje kljub temu, da so težave še vedno prisotne 

(Ogrin, 2012). 

Pred izvajanjem terapevtskih tehnik je treba zagotoviti dobro ustno higieno bolnika, saj s tem 

zmanjšamo možnost okužbe dihal (Murry in Carau, 2006 v Vogrič, 2013). Glede na oceno 

funkcionalnega požiranja in ugotovitve drugih preiskav ter pregledov logoped sestavi nabor 

direktnih (z uporabo običajne, a ustrezno prilagojene hrane) in indirektnih (brez hrane) metod 

za spodbujanje posameznih faz požiranja. Katero spodbudo bo uporabil, je odvisno od faze 

obravnave in njenih terapevtskih ciljev (glej tabelo 5). Tudi med obravnavo je potrebno cilje 

sproti kontrolirati in jih mogoče postavljati na novo (Ogrin, 2012). 
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Tabela 5: Posredno in neposredno spodbujanje požiranje glede na terapevtski cilj (Ogrin, 

2012, str. 20-21) 

TERAPEVTSKI CILJI 
POSREDNO 

SPODBUJANJE 

NEPOSREDNO 

SPODBUJANJE 

Izboljšanje funkcije oralnih 

struktur; izboljšanje priprave 

in kontrole grižljaja 

Vaje za izboljšanje 

gibljivosti ustnic, jezika, 

spodnje čeljusti; vaje za lica, 

izboljšanje moči jezika, 

uporaba terapevtskih žličk, 

pripomočkov za žvečenje,… 

Žvečenje, oblikovanje in 

prenos grižljaja; polaganje 

hrane na različna mesta v 

ustni votlini 

Izboljšanje velofaringealne in 

faringealne funkcije 

Dihalne in glasovne vaje, 

taktilne stimulacije, 

Mendelsohnov manever, 

Masakov manever 

Sedeč položaj, gosta hrana, 

zmanjšana količina grižljaja, 

dvakratno požiranje 

(omejena peristaltika), obrat 

glave na prizadeto stran ali 

nagib glave na manj 

prizadeto stran (enostranska 

pareza) 

Spodbujanje žrelnega 

refleksa (gag refleks) 

Taktilno spodbujanje korena 

jezika, mehkega neba, uvule, 

sprednjega in zadnjega 

nebnega loka 

 

Spodbujanje požiralnega 

refleksa 

Termotaktilno spodbujanje z 

ohlajenim laringealnim 

ogledalcem, dotikanje baze 

sprednjih nebnih lokov, 

požiranje po spodbudi 

Polaganje s hladno vodo 

napolnjene brizgalke na 

sprednji nebni lok (toplotne 

stimulacije), požiranje na 

povelje po iztiskanju 

tekočine 

Izboljšanje funkcije grla Glasovne vaje, supraglotično 

požiranje, Mendelsohnov 

manever, Shakerjeva vaja: 

dvig glave v ležečem 

položaju, dotik prsnega koša 

z brado, zadrževanje položaja  

do 10 sekund 

Supraglotično požiranje, 

Mendelsohnov manever 

Preprečevanje aspiracije med 

požiranjem 

Supraglotično požiranje: 

vdih, zadrževanje vdiha, 

požiranje sline, kašelj, 

ponovno požiranje 

Vdih, zadrževanje vdiha, 

vnos hrane, nagib glave 

naprej in požiranje, kašljanje 

Preprečevanje aspiracije po 

hranjenju 

Požiranje na vso moč: 

požiranje med močnim 

stiskanjem zob in ob 

napenjanju mišic vratu 

Polaganje hrane na jezik, 

požiranje med močnim 

stiskanjem zob in ob 

napenjanju mišic vratu 
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Supersupraglotično požiranje Kombinacija supraglotičnega 

požiranja in požiranja na vso 

moč 

S hrano 

Preprečevanje aspiracije po 

požiranju 

Mendelsohnov manever: 

kontrola grla s prsti med 

požiranjem, zadrževanje grla 

v visokem položaju med 

požiranjem približno 5 

sekund 

S hrano 

Izboljšanje faringealne 

kontrakcije 

Masako manever: požiranje 

sline s stiskom jezika med 

zobmi 

S hrano 

 

a) Indirektne (posredne) vaje za požiranje 

To so vaje, ki služijo krepitvi mišic in ojačenju gibov, pomembnih za požiranje, vendar ne 

vključujejo dejanskega požiranja (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). S temi tehnikami 

dosegamo tudi povečano čutilno zavedanje, motorično kontrolo in nasploh aktivacijo 

nevroloških poti, ki sodelujejo predvsem pri oralni fazi požiranja. Lahko jih uporabljamo tako 

v akutni kot tudi v kasnejših fazah rehabilitacije (Murry in Carau, 2006). Sem sodijo: 

- vaje za izboljšanje motoričnih sposobnosti ustne votline in žrela (vključujejo vse 

mišice, ki sodelujejo pri požiranju – ustnice, jezik, mehko nebo, spodnja čeljust; tudi 

vaje za zapiranje glasilk ter dvig grla); 

- vaje za krepitev moči jezika (za potiskanje grižljaja nazaj in navzdol, za boljši dvig 

konice ter gibov v obe strani, uporaba instrumenta IOPI); 

- Shakerjeve vaje (ki so namenjene krepitvi mišic, ki sodelujejo pri odpiranju zgornjega 

ustja požiralnika, dvigu grla in povečajo pritisk grižljaja; izvajajo se tako, da bolnik 

leži na hrbtu in pri mirujočih ramenih dviguje glavo od podlage v določenem ritmu); 

- vaje za krepitev ekspiratornih mišic (dopolnilna metoda za osebe z oslabljeno mišično 

močjo, pihanje proti uporu); 

- metode za izboljšanje čutilnih sposobnosti oralnih struktur; 

- metode za spodbujanje oralne in faringealne faze požiranja (primerne za bolnike z 

oralno apraksijo in bolnike z zapoznelo sprožitvijo požiranja). 

(Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017; Vogrič, 2013) 

b) Direktne (neposredne) vaje za požiranje 

To so vaje, ki vključujejo požiranje tekočine in/ali hrane, uporabljamo pa jih šele takrat, ko je 

bolnik, ob uporabi ustreznega manevra, sposoben varnega požiranja. Uporaba direktnih 

terapevtskih tehnik in prilagoditev diete bolniku omogoča postopen prehod z neoralnega na 

oralno hranjenje. V učenje teh tehnik so vključeni tudi svojci, seveda pa je bolnik pri tem pod 

strokovnim nadzorom skupine za obravnavo motenj požiranja (Žemva, 2010 v Vogrič, 2013). 

Te vaje so: 
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- supraglotisno požiranje (bolnik vdihne, zadrži sapo, pogoltne, se odkašla in šele nato 

zopet vdihne; uporaba pri zakasnelem žrelnem refleksu ali nepopolni zapori grla med 

požiranjem); 

- super-supraglotisno požiranje (podobno kot supraglotisno požiranje, le da bolnik poleg 

zadrževanja sape še grlo potisne oziroma spusti navzdol; uporaba za izboljšanje 

zaščite dihal med požiranjem); 

- forsirano (naporno) požiranje (stiskanje zgornje prebavne cevi med požiranjem z 

največjo možno silo; uporaba pri senzibilnih motnjah žrela in vhoda v grlo ter pri 

bolnikih, ki imajo težave z razumevanjem in izvajanjem več zapletenih dejanj 

zapovrstjo; ni primeren za bolnike z oslabljenimi mišicami orofarinska in nepopolno 

zaporo grla);  

- Mendelsohnov manever (bolnik najprej med požiranjem opazuje dvig grla, nato pa ga 

med požiranjem zadrži v dvignjenem položaju še 2-3 sekunde; uporaba pri bolnikih z 

disfunkcijo zgornjega ezofagealnega sfinktra, zmanjšanim dvigom grla in zmanjšano 

močjo jezika; bolnikom je v pomoč kontrola z zrcalom, s površinskimi EMG 

elektrodami in FEES); 

- Masako manever (bolnik med požiranjem z zobmi drži konico jezika, zadnja stena 

žrela se zaradi upora pomakne naprej in pride do popolnega stika z jezikom; uporaba 

za krepitev mišic jezika in posredno tudi mišic žrela). 

(Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017; Vogrič, 2013) 

Položaj glave, vratu in telesa pri požiranju 

Določen položaj glave in vratu lahko pri nekaterih bolnikih olajša požiranje (Hočevar 

Boltežar in Ogrin, 2017). Logemann idr., (1989 v Vogrič, 2013) so ugotovili, da sprememba 

položaja preprečuje aspiracijo pri 75-85% bolnikov z disfagijo. Ob tem se namreč aktivirajo 

dodatne mišice, pot grižljaja je preusmerjena na manj prizadeto stran, prav tako sprožimo 

pasivno ali aktivno odpiranje ali zapiranje zgornjih delov prebavne cevi (Hočevar Boltežar in 

Ogrin, 2017). Ti položaji so: glava, nagnjena nazaj (uporaben pri bolnikih, kjer je 

problematičen prehod hrane iz oralne faze požiranja), glava, obrnjena na okvarjeno stran 

(uporaben pri bolnikih z enostransko paralizo glasilk ali po kirurški odstranitvi ene glasilke), 

spuščena brada (pogost položaj, uporaben pri različnih oblikah disfagije), spuščena brada in 

glava, obrnjena na oškodovano stran (uporabno pri bolnikih, ki imajo slabo zaščito grla in 

zaporo glasilk), ležanje na boku (uporabno pri bolnikih s slabo faringealno kontrakcijo), 

glava, nagnjena na močnejšo stran ( uporaben pri bolnikih z enostransko oralno in faringealno 

šibkostjo), glava, rotirana na katerokoli stran (uporaben pri bolnikih z disfunkcijo 

krikofaringealnega sfinktra). Specifični položaji so običajno v uporabi takrat, ko s terapijo 

izboljšujemo bolnikove sposobnosti požiranja in tako zagotovimo varno oralno hranjenje 

(Murry in Carau, 2006 v Vogrič, 2013).  

Pri bolniku z motnjami požiranja je pomemben tudi ustrezen položaj telesa med samim 

hranjenjem, ki naj bo čim bolj pokončen - sedenje pod kotom 90° oziroma do te stopnje, ki je 

za bolnika še ugodna. Pri bolnikih, ki pri hranjenju potrebujejo pomoč, je pomemben položaj 
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tistega, ki ga hrani. Ta naj stoji ali sedi pred bolnikom tako, da ga med hranjenjem gleda v 

višini njegovih oči (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). 

Prilagoditev diete in samega procesa hranjenja 

Pri težkih motnjah požiranja bolnik ni zmožen zadostnega ali hranjenja na sploh, zato je takrat 

hranjen po neoralni poti, preko nazogastrične sonde ali gastrostome. Pri prvi ima bolnik skozi 

nos vstavljeno cevko preko žrela in požiralnika v želodec, kamor se dovaja hrano. Primerna je 

za kratkotrajno neoralno hranjenje. Če pa bolnik potrebuje dolgotrajno neoralno hranjenje, se 

odločimo za gastrostomo. To je kirurško narejena odprtina skozi trebušno steno v želodec, 

preko katere poteka hranjenje (Murry in Carau, 2006 v Vogrič, 2013). 

V skladu z izboljšanjem bolnikovih sposobnosti požiranja prehaja iz popolnega neoralnega 

hranjenja na kombinacijo neoralnega in oralnega (Murry in Carau, 2006 v Vogrič, 2013), 

končni cilj rehabilitacije pa je bolnikovo samostojno oralno hranjenje (Ogrin in Žemva, 2012 

v Vogrič, 2013). Logoped s terapevtskimi tehnikami in s spodbujanjem posameznih faz 

požiranja pomaga ustvariti pogoje za varnejše oralno hranjenje, prav tako pa predlaga 

nadomestne tehnike hranjenja, prilagajanja diete (Ogrin, 2012) in razne pripomočke za lažje 

ter varnejše hranjenje (jedilni pribor, kozarci za pitje). Za vsakega bolnika je namreč potrebna 

ustrezna izbira hrane, njene gostote ter tudi ustreznega položaja telesa ob hranjenju (Žemva, 

2012). 

Pri prilagajanju hrane je pomembna konsistenca, temperatura, okus ter kalorična vrednost 

hrane. Običajno bolnikom gostljata kašasta hrana dela manj težav kot bolj formirana, suha ali 

tekoča hrana, saj po prebavni cevi potuje počasneje kot tekočina. Prav tako takšno hrano 

bolniki s senzoričnimi ali motoričnimi motnjami lažje kontrolirajo. Bolnik s taktilnimi 

motnjami lažje zazna bolj vročo ali mrzlo, saj si pomaga s temperaturnimi receptorji, okus pa 

prilagodimo njegovim željam. Hrano z raznimi visoko energetskimi pripravki poskušamo 

narediti čim bolj kalorično bogato, saj bo tako že manjši količinski vnos zadoščal energetskim 

potrebam. Če bolniku vnos tekočine predstavlja težavo, jo lahko zgostimo z zgoščevalci, po 

določenem času, ko je že nižje v prebavni cevi, pa se zopet spremeni nazaj v tekočino 

(Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Gostota hrane in tekočine je individualno določena glede 

na bolnikove potrebe (Sedej, 2012 v Vogrič, 2013). Obstaja veliko različnih smernic za 

prilagajanje konsistence, najbolj razširjene so evropske smernice za spremembo teksture 

hrane (5-stopenjsko prilagajanje) in gostenje tekočin (4-stopenjsko prilagajanje) (Ickenstein, 

2014). V postopku prevajanja pa so tudi nove, poenotene smernice Mednarodne iniciative za 

standardizacijo disfagične diete, s 7-stopenjskim prilagajanjem hrane in tekočin (ISSDI, 

2018). 
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Tabela 6: Evropske smernice za spremembo teksture hrane (Ickenstein, 2014, v Hočevar 

Boltežar in Ogrin, 2017, str. 23-24) 

Normalna dieta 

žvečenje in požiranje potekata brez omejitev; 

hranjenje poteka po oralni poti; vsa hrana je 

v običajni, neprilagojeni obliki 

Stopnja A (omejitve v konsistenci, pri 

blagi disfagiji) 

mehke jedi (dušene ali mehko kuhane, lahko 

drobljive z jezikom ali vilico); zrnata, 

drobljiva, vlaknasta in lepljiva živila niso 

primerna; sprememba teksture tekočine glede 

na rezultate testa požiranja; odsvetujejo se 

jedi mešanih konsistenc (npr. juha z zakuho) 

Stopnja B (drobljivo z vilico, pri zmerni 

disfagiji) 

teksturno prilagojena sočna, mehka hrana 

(jedi, ki so drobljive z jezikom in vilico, jih 

lahko pretlačimo do kašaste oblike in jih z 

jezikom enostavno formiramo v bolus); 

hrana brez suhih, trdih in lepljivih delcev; 

sprememba teksture tekočine glede na 

rezultate testa požiranja; odsvetujejo se jedi 

mešanih konsistenc (npr. juha z zakuho) in 

preveč tekočih jedi 

Stopnja C (gladki pire, pri hudi disfagiji) 

hrana v obliki gladkih pirejev (enotna 

konsistenca, gladka, viskoznost pudinga, 

medu, sirupa, kjer žvečenje ni potrebno); 

zrnata, vlaknasta ali lepljiva konsistenca ni 

primerna; hrana brez trdih delcev; pazljivost 

pri spremembi konsistence hrane med 

pripravo (utekočinjenje ali ločitev tekočin), 

dodajanje gostila po potrebi; odsvetujejo se 

jedi mešanih konsistenc 

Stopnja D (sondno hranjenje, pri obsežni 

disfagiji) 
vnos hrane skozi usta ni možen 

 

Tabela 7: Evropske smernice za gostenje tekočin (Ickenstein, 2014, v Hočevar Boltežar in 

Ogrin, 2017, str. 24) 

 Brez gostila Gostota sirupa Gostota medu Gostota pudinga 

Opis brez 

sprememb v 

konsistenci, 

tekočine v 

naravni obliki 

gostejše kot sadni 

sok; lahko se pije po 

slamici; na zadnji 

strani žlice pusti 

tanko oblogo 

zlahka se pije iz 

skodelice, a težko po 

slamici; na zadnji 

strani žlice pusti 

debelo oblogo 

na žlici ohrani lastno 

obliko; s težavo 

zdrsne z žlice 

Primer  pinjenec, liker gosti jogurt, 

paradižnikova 

omaka, med 

gost mlečni puding, 

zgoščena jabolčna 

čežana 
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Kot pomoč pri motnjah požiranja se uporabljajo še metode motorične in senzorične 

stimulacije zgornje prebavne cevi (električna in termalno-taktična stimulacija) ter stimulacija 

centrov za požiranje z neinvazivno transkranialno magnetno stimulacijo možganske skorje 

(Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017).  

Logoped spremlja bolnikov napredek in o bolnikovem sodelovanju, razumevanju in odzivanju 

poroča tudi drugim članom tima. S svojim delom in postopki seznani tudi bolnika ter njegove 

svojce, nujno pa je še sodelovanje z medicinskim in negovalnim osebjem na oddelku. Skupaj 

z njimi opravi prve poskuse oralnega hranjenja in spremlja nadaljnji potek hranjenja. 

Medicinske sestre logopeda obveščajo o količini zaužite hrane po oralni in tudi neoralni poti 

ter o potrebah čiščenja dihalnih poti z aspiratorjem (Ogrin, 2012). Vsekakor je logoped 

pomemben del tima in na oddelkih, kjer je le-ta prisoten, se tudi hitreje najdejo učinkovite 

rešitve in soglasje za ukrepanje pri motnjah požiranja (Žemva, 2012).  

Za uspešnost rehabilitacije motenj požiranja pa je seveda nujno tudi sodelovanje bolnika ter 

njegovih svojcev ali skrbnikov. V eni izmed raziskav je bilo namreč ugotovljeno, da kar 21% 

bolnikov ne upošteva danih nasvetov in navodil za varno požiranje, kar seveda otežuje samo 

rehabilitacijo (Hočevar Boltežar in Ogrin, 2017). Mnogo bolezni, ki povzročajo pojav motenj 

požiranja (npr. možganska kap), vpliva tudi na bolnikovo sposobnost komunikacije, njegove 

kognitivne sposobnosti in sposobnosti sprejemanja odločitev, česar se moramo pri vključitvi v 

programe za izboljšanje požiranja zavedati. Bolnikovo sodelovanje in upoštevanje pravil je 

zelo pomembno, še posebej pri nevarnosti apiracije. Vendar se nemalokrat zgodi, da bolniki, 

pa tudi njihovi svojci, tega ne upoštevajo, ne sprejmejo prepovedi ter se na skrivaj hranijo 

skozi usta. V takšnih primerih je potrebnega veliko strpnega pogovora in razlaganja, saj so 

prav zavedanje težav, sposobnost sledenja, razumevanje preprostih navodil in pripravljenost 

sodelovanja najbolj pomembne komponente za učinkovito terapevtsko pomoč pri motnjah 

požiranja (Žemva, 2010).  

 

2.4 KVALITETA ŽIVLJENJA OSEB Z MOTNJAMI POŽIRANJA 

Kvaliteta življenja je definirana kot individualno zaznavanje življenjskega statusa vsakega 

posameznika znotraj kulturnega konteksta in sistema vrednot ter lastnih ciljev, pričakovanj, 

vzorcev in skrbi (The world health organization, 1995 v do Rocio de Faria Gaspar idr., 2015).  

Motnje požiranja so pogosto predmet raziskav o kakovosti življenja oseb z nevrološkimi 

obolenji (Ogrin, 2012). Posledice motenj požiranja so namreč pogoste aspiracijske pljučnice 

in bolnikovo splošno propadanje zaradi nezadostne prehrane, kar vodi v slabo kvaliteto 

življenja (Hočevar Boltežar, 2012) na različnih področjih: psihološkem, fiziološkem in 

socialnem (do Rocio de Faria Gaspar idr., 2015). Naruishi in Nishikawa (2017) sta v svoji 

raziskavi celo ugotovila, da je pri starejših osebah z motnjami požiranja verjetnost preživetja 

precej nižja kot pri starejših osebah, ki teh motenj nimajo.  

Zelo pomembna je zgodnja diagnoza, saj ima disfagija v akutni fazi, na primer po kapi, zelo 

visok odstotek izboljšanja ali celo odprave. Medtem pa je pri bolnikih s kronično disfagijo 

situacija drugačna, predvsem z vidika dolgoročnega prejemanja hrane in tekočine (oralno ali 
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neoralno) ter konsistence le-te (Ickenstein, 2014). Bolniki s kronično nevrogeno disfagijo, ki 

so prejemali prilagojeno hrano ter tisti, ki so se hranili pretežno po neoralni poti, so namreč 

navajali slabšo življenjsko kakovost. Seveda je čim hitrejši prehod na oralno hranjenje želja 

bolnikov, kot tudi njihovih svojcev, vendar mora odločitev temeljiti na strokovni presoji 

(Ogrin, 2012).   

Ekberg idr. (2002 v Ickenstein, 2014) so v svoji študiji, kamor je bilo vključenih 360 bolnikov 

z disfagijo iz petih evropskih držav ugotovili, da je le 45% bolnikov hranjenje smatralo kot 

prijetno, 41% jih je ob hranjenju občutilo strah, 36% pa se jih je celo izogibalo hranjenju v 

prisotnosti drugih oseb. Torej je pri rehabilitaciji in ugotavljanju kvalitete življenja bolnikov z 

motnjami požiranja zelo pomembna tudi samoocena bolnika. Le-ta nam da informacijo o 

sprejemanju in doživljanju same motnje (Ickenstein, 2014). Ocenjevanje kvalitete življenja, ki 

vključuje motnje požiranja, nam pojasni bolnikovo doživljanje motnje pred, med in po 

rehabilitaciji. To je bistvenega pomena za zaznavanje dejanskega vpliva sprememb, do katerih 

je prišlo tekom rehabilitacije in daje povratno informacijo tako bolniku samemu, kot tudi 

multidisciplinarnemu timu, ki z njim dela (do Rocio de Faria Gaspar idr., 2015).  

Prvi razvit instrument, ki meri kvaliteto življenja oseb z disfagijo, je Quality of life in 

swallowing disorders - SWAL-QOL in je bil validiran v Ameriki leta 2002 (McHorney idr., 

2002). Instrument je sedaj preveden v 14 jezikov, njegova uporaba pa se je močno razširila. 

Vprašalnik razlikuje med bolniki z in brez disfagije, med bolniki, ki se hranijo po oralni poti 

in tistimi, ki se hranijo neoralno, upošteva pa tudi različne diete bolnikov (Ickenstein, 2014). 

Poleg SWAL-QOL je na voljo še mnogo drugih vprašalnikov, ki ocenjujejo kvaliteto življenja 

bolnikov z različnimi boleznimi in vrstami disfagije. V literaturi sem zasledila še pregled 

sedmih drugih vprašalnikov. Trije izmed njih so namenjeni izključno ocenjevanju kvalitete 

življenja pri nevrogeni disfagiji, tako kot SWAL-QOL: The Deglutation handicap index 

(DHI), Dysphagia handicap index (DHI') in M.D. Anderson Dysphagia Inventory 

questionnaire (MDADI). Preostali štirje pa se osredotočajo še na druge primarne vzroke in 

bolezni, katerih rezultat je disfagija: European dysphagia group questionnaire (EDGQ), 

European organization for research and treatment of cancer quality of life questionnaire-

stomach cancer module (EORTC QLQ-STO22), European organization for research and 

treatment of cancer quality of life questionnaire-oesophaegeal and gastric cancer module 

(EORTC QLQ-OG25) in European organization for research and treatment of cancer quality 

of life questionnaire-head and neck cancer module (EORTC QLQ-H&N35). Izmed vseh 

naštetih ima najvišje rezultate psihometričnih karakteristik za merjenje kvalitete življenja prav 

SWAL-QOL (Timmerman, Heijnen in Speyer, 2014).  

Do Rocio de Faria Gaspar idr. (2015) so v svoji raziskavi, kjer so z brazilsko verzijo SWAL-

QOL ocenjevali kvaliteto življenja bolnikov z nevrogeno disfagijo po cerebrovaskularnem 

inzultu, ugotovili, da na kvaliteto življenja neugodno vplivajo predvsem podaljšan čas 

hranjenja, občutek strahu pred hranjenjem, slabše mentalno zdravje in socialno življenje 

bolnika. Ugotovili so tudi manjšo željo po hranjenju, kar pa je bilo odvisno od frekventnosti 

simptomov disfagije. Langmore idr., (1994 v Ickenstein, 2014) zgoraj naštetim dejavnikom 

dodajajo še moteno in težko prejemanje hrane, moteno kontrolo sline ter velik napor pri 
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hranjenju. Pravijo, da disfagija predstavlja oviro dobri kvaliteti življenja, zato je pomembno 

prepoznavanje dejavnikov, ki zmanjšujejo kvaliteto življenja in iskanje ustreznih terapevtskih 

pristopov za zmanjševanje ali odpravljanje le-teh. Ne glede na stopnjo in vrsto, disfagija 

vpliva na kvaliteto življenja vsakega posameznika (Da Trindade Goncalves, Rodrigues 

Bastilha, Conceicano Costa in Mancopes, 2015).  

Z uporabo SWAL-QOL so tudi ugotovili, da pri osebah z nevrogeno disfagijo strah pred 

dušenjem ni dejavnik, ki bi bistveno vplival na njihovo kvaliteto življenja. Na drugi strani pa 

ta dejavnik veliko bolj vpliva na kvaliteto življenja oseb z mehanično disfagijo. Razlog temu 

je najverjetneje zmanjšana faringealna občutljivost pri bolnikih z nevrogeno disfagijo, zaradi 

česar jih težave pri požiranju ne morijo, so pa zaradi tega bolj rizični za tiho aspiracijo 

(Ickenstein, 2014).  

V tabeli 8 so prikazane preostale raziskave v angleškem jeziku, ki so bile objavljene med leti 

2008 in 2017 na spletnem portalu ResearchGate in v katerih je bil kot merski instrument 

uporabljen vprašalnik SWAL-QOL. Raziskave so bile narejene na različnih vzorcih bolnikov 

z raznimi nevrodegenerativnimi in drugimi boleznimi, ki vplivajo na požiranje. Ugotovitve 

raziskav so si ne glede na bolezen med seboj podobne. Ugotovljeno je bilo, da so točke, ki jih 

na vprašalniku dosegajo osebe z motnjami požiranja, nižje od oseb brez težav na tem 

področju. Motnje požiranja torej zagotovo nižajo kvaliteto življenja teh oseb. Pri raziskavah, 

kjer so bolniki SWAL-QOL reševali pred in po zdravljenju ali rehabilitaciji, so bile točke po 

zdravljenju višje. To pomeni, da z zdravljenjem in rehabilitacijo lahko izboljšamo kvaliteto 

življenja oseb z motnjami požiranja.  

 

Tabela 8: Izbor raziskav, narejenih z uporabo SWAL-QOL 

Avtorji Vzorec Metodologija Ugotovitve in zaključki 

Bandeira 

idr., 

2008 

29 oseb po zdravljenju 

raka jezika 

Opisovanje 

kvalitete 

življenja, 

povezane s 

požiranjem, 

uporaba 

različnih 

področij SWAL-

QOL 

Bolniki z napredujočo boleznijo, ki 

so bili obsevani, so dosegali občutno 

nižje rezultate na vseh področjih. 

Plowma

n-Prine 

idr., 

2009 

36 oseb s 

Parkinsonovo 

boleznijo, z in brez 

znakov disfagije 

Uporaba 

SWAL-QOL 

Skupina z disfagijo kaže pomembno 

nižje skupne točke v mentalnem 

zdravju in na socialnem področju.  

Queija 

idr., 

2009 

28 oseb, 15 po 

popolni laringektomiji 

in 13 po 

faringolaringektomiji 

Uporaba 

SWAL-QOL 

Rezultati so pokazali dobro kvaliteto 

življenja pri skoraj vseh 10 

ocenjevalnih lestvicah. Motnje 

požiranja so do izraza prišle pri 

ocenjevalni lestvici obremenjenosti 

in mentalnega zdravja.  

Rinkel 102 osebi po Uporaba Ugotovitve raziskave so pokazale, da 
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idr., 

2009 

zdravljenju raka ustne 

votline in žrela; 111 

zdravih kontrolnih 

oseb; 29 oseb 

retestiranih 

SWAL-QOL je SWAL-QOL izvedljiv, zanesljiv in 

veljaven vprašalnik za ocenjevanje 

kvalitete življenja oseb z motnjami 

požiranja po zdravljenju raka ustne 

votline in žrela.  

Xia idr., 

2011 

120 oseb po kapi, z 

disfagijo, naključno in 

številčno enakomerno 

razvrščeni v tri 

skupine: 

konvencionalna 

terapija, VitalStim 

terapija in 

konvencionalna 

terapija skupaj z 

VitalStim terapijo  

Uporaba 

SWAL-QOL 

pred in po 

terapiji 

Točke pri vseh treh skupinah so bile 

znatno višje po terapiji kot pred, 

statistično pomembnih razlik med 

skupinami ni bilo zaznati.  

Heijnen 

idr., 

2012 

88 oseb s 

Parkinsonovo 

boleznijo, razdeljenih 

v tri skupine: 

konvencionalna 

terapija, 

konvencionalna 

terapija z električno 

stimulacijo dveh 

različnih intenzitet 

Uporaba 

SWAL-QOL in 

MDADI 

Pri SWAL-QOL so se po terapiji 

točke pri vseh skupinah znatno 

zvišale, enako pri MDADI; ni bilo 

najdenih statistično pomembnih 

razlik med skupinami.  

Carneiro 

idr., 

2014 

62 oseb s 

Parkinsonovo 

boleznijo stopenj od 1 

do 4, 41 zdravih 

kontrolnih oseb 

Uporaba 

SWAL-QOL 

Točke, ki so jih dosegli bolniki s 

Parkinsonovo boleznijo, so bile 

znatno nižje v primerjavi s kontrolno 

skupino na vseh področjih (največje 

odstopanje je bilo pri ocenjevalni 

lestvici o času hranjenja). Prav tako 

so bile točke na vseh področjih nižje 

pri bolnikih s kasnejšimi stadiji 

bolezni kot pri tistih z zgodnejšimi.  

Tabor 

idr., 

2015 

81 oseb z 

amiotrofično lateralno 

sklerozo (ALS); 

razdeljeni so bili v 

skupine oseb, katerih 

požiranje je varno, pri 

katerih se pojavlja 

penetracija in 

aspiracija 

Uporaba 

SWAL-QOL, 

ALS functional 

rating scale-

ravised 

(ALSFRS-R) in 

Penetration 

aspiration scale 

(PAS) 

Najnižje točke pri reševanju 

vprašalnika SWAL-QOL so dobili 

bolniki z ALS, pri katerih se pojavlja 

aspiracija, sledi penetracija in nato 

bolniki, pri katerih je hranjenje še 

varno. Nižje točke so dobivali tudi 

pacienti z naprednejšo obliko 

bolezni, statistično pomembne razlike 

ni bilo le pri ocenjevalnih lestvicah 

za utrujenost in čas hranjenja, ne 

glede na stopnjo zaščite dihalnih poti.  

Silveira 

idr., 

2015 

110 oseb 6-12 

mesecev po 

zdravljenju raka glave 

in vratu z radioterapijo 

Uporaba 

SWAL-QOL 

Kvaliteta življenja je bila znižana na 

vseh področjih, ki jih vprašalnik 

zajema, rezultati pa so bili slabši pri 

moških. Statistično pomembna 
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ali kemoterapija povezava je bila odkrita med rakom 

oralne votline in točkami na 

ocenjevalni lestvici utrujenosti ter 

med naprednimi stopnjami raka in 

vplivom na izbiro hrane, 

komunikacijo ter stopnjo socialnega 

življenja. Negativni vpliv na kvaliteto 

življenja so pokazali še kemoterapija, 

prisotnost nazogastrične sonde, 

traheotomija, alkoholizem in kajenje. 

Ayres 

idr., 

2016 

10 oseb s 

Parkinsonovo 

boleznijo (30% 

stopnja 2, 50% stopnja 

3 in 20% stopnja 4) 

Uporaba 

SWAL-QOL 

pred in po 

logopedski 

terapiji (4 

individualna 

srečanja)  

Povprečna ocena pri vseh 

ocenjevalnih lestvicah SWAL-QOL 

je bila po terapiji višja, z znatnimi 

spremembami na področju skupnih 

točk ter pri ocenjevalnih lestvicah 

izbire hrane in pojavnosti 

simptomov. Večji vpliv terapije je bil 

opazen pri osebah z nižjimi 

stopnjami Parkinsonove bolezni. 

Kim, 

2016 

87 oseb z disfagijo po 

kapi, zaradi 

nevrodegenerativnih 

bolezni ali 

nevroloških okvar 

Uporaba CES-

D, RULS, PIL 

in SWAL-QOL 

Rezultati so pokazali, da je kar 21% 

bolnikov depresivnih, 92% jih toži o 

srednje visoki socialni izoliranosti. 

Povprečje točk, ki so jih bolniki 

dosegli pri reševanju SWAL-QOL, je 

bilo 159, največji vpliv na število 

doseženih točk pa je imelo hranjenje 

preko cevke, sledila sta starost in 

izobrazba.  

Colpaert 

idr., 

2017 

25 oseb po eni izmed 

oblik endoskopskega 

zdravljenja 

Zenkerjevega 

divertikla 

Uporaba 

SWAL-QOL 

pred in 85 dni 

po endoskopski 

operaciji 

Povprečje točk, ki so ga bolniki 

zbrali  pred zdravljenjem, je bilo 621 

od 1100, medtem ko je bilo to 

povprečje znatno višje po zdravljenju 

– 865 od 1100. Statistično 

pomembno izboljšanje se je pokazalo 

pri veliki večini ocenjevalnih lestvic, 

kar dokazuje, da endoskopsko 

zdravljenje Zenkerjevega divertikla 

izboljša kvaliteto življenja na 

področju požiranja.   

Brady 

idr., 

2017 

72 oseb z napredujočo 

stopnjo raka pljuč, ki 

so zadostili tudi 

preostalim kriterijem; 

18,1% se spopada z 

ezofagealno disfagijo; 

zajeti so le pacienti, ki 

prejemajo paliativno 

oskrbo 

Uporaba EAT-

10 za 

ugotavljanje 

stopnje disfagije 

in delno 

prilagojenega 

SWAL-QOL za 

merjenje vpliva 

disfagije na 

kvaliteto 

življenja 

Rezultati so pokazali povečano 

utrujenost in podaljšan čas hranjenja, 

težave z izbiro ustrezne hrane in 

zmanjšano željo po hranjenju. Prav 

tako se pogosto pojavljajo simptomi, 

kot so čiščenje grla, zatikanje hrane v 

grlu in kašljanje, kar lahko kaže tudi 

na aspiracijo. Iz tega lahko 

zaključimo, da so tudi bolniki z 

napredno stopnjo raka pljuč, ki 

prejemajo paliativno oskrbo, rizični 
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za nastanek motenj požiranja, ki 

imajo vpliv na samo kakovost 

življenja le-teh.  

Hong 

idr., 

2017 

79 oseb po kapi in z 

motnjami požiranja; 

glede na SFT so bili 

razdeljeni v dve 

skupini: oralno 

hranjenje in neoralno 

hranjenje 

Uporaba 

Swallowing 

function test 

(SFT) in 

SWAL-QOL 

Pri SFT so se statistično pomembne 

razlike med skupinama pokazale pri 

vseh postavkah, le na področju 

dihanja ne. Prav tako so se statistično 

pomembne razlike med skupinama 

pokazale pri vseh ocenjevalnih 

lestvicah vprašalnika SWAL-QOL, le 

pri ocenjevalni lestvici spanja ne. Iz 

tega sklepamo, da oralno hranjenje 

pozitivno vpliva na kvaliteto življenja 

disfagičnih oseb po kapi ter tudi na 

samo funkcijo požiranja.   

(Rinkel idr., 2009; Carneiro idr., 2014; Da Trindade Goncalves, Rodrigues Bastilha, 

Conceicano Costa in Mancopes, 2015; Tabor idr., 2015; Silveira idr., 2015; Ayres idr., 2016; 

Kim idr., 2016; Colpaert idr., 2017; Brady idr., 2017; Hong idr., 2017) 

 

Ugotovljeno je bilo, da ugodno okrevanje in odprava motenj požiranja izboljšata tudi 

prehranske parametre ter posledično izboljšata kakovost življenja (Ogrin, 2012). Perry in 

McLarren (2004 v Ogrin, 2012) sta v raziskavi ugotavljali povezavo med nedohranjenostjo in 

kakovostjo življenja bolnikov po kapi. Rezultati so pokazali vpliv slabe prehranjenosti na 

zmanjšanje apetita in pojav depresije. Kakovost življenja pa je v veliki meri odvisna od 

razpoloženja in prehranjenosti.  

Kot je bilo že omenjeno, disfagija vpliva tudi na emocionalno stanje posameznika, ki se z njo 

sooča ter s tem seveda na samo kvaliteto življenja. S pravočasno pripravo bolnika na možnost 

pojava disfagije ali potrebe po spremembi načina hranjenja, lahko ta vpliv omilimo. Pri 

nekaterih bolnikih je nujna vzpostavitev neoralnega hranjenja, saj hranjenje po oralni poti ni 

varno ali pa po tej poti bolnik ne dobi zadosti hranil. Težave s prilagajanjem na neoralno 

hranjenje so pogoste pri bolnikih, ki niso kritično bolni in se svojega stanja zavedajo. Lahko 

se pojavi zavračanje nazogastrične sonde, depresija ter celo samomorilne misli. V primeru 

potrebe po daljšem neoralnem hranjenju se o tem predhodno pogovorimo z bolnikom in 

njegovimi svojci, jim damo vse informacije in možnost diskusije. Pričakovati moramo, da 

bodo izrazili strahove glede permanentnega spremenjenega načina prehranjevanja z vidika 

vizualne spremembe, mobilnosti, ugodja ob hranjenju in socialnega življenja. Nuditi jim 

moramo možnost terapije in posvetov, kolikor časa jih potrebujejo. Enako velja tudi za 

primer, ko je pri bolniku pričakovana pooperativna disfagija. Gre predvsem za operacije na 

področju glave in vratu, kjer je bolnike že pred posegom potrebno pripraviti na možnost 

motenj požiranja ter jih ozavestiti o njihovih možnostih, alternativnih metodah hranjenja ter 

pomembni vlogi njih samih pri rehabilitaciji. Kjer ni gotovo, da se bodo motnje požiranja 

pojavile, je to potrebno tudi izrecno povedati. Če je le možno, bolnike s tem seznanimo dovolj 

zgodaj pred operacijo, da o tem lahko razmislijo, pridobijo vse potrebne dodatne informacije 

in izrazijo svoje dvome ter strahove. Če priprav na možnost disfagije ne izvedemo, lahko 
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bolnik ob pojavu le-te doživi šok ter negativne občutke, kar podaljša časovno obdobje 

rehabilitacije in celo lahko negativno vpliva na končni izid (Langley, 1997). 

Pri nekaterih nevroloških pacientih je disfagija lahko povezana tudi z izgubo splošne 

motivacije. Takšni bolniki se ne bodo odzivali na stimulacije, razen na avtomatičnem nivoju. 

To so bolniki, ki niso sposobni sodelovanja v rehabilitaciji požiranja. Pri njih hranjenje poteka 

pasivno, lahko pa so prisotni primitivni refleksi. Po poškodbi glave ali možganskih kapeh se 

pogosto pojavijo tudi znižana pozornost ter neorganizirani poskusi hranjenja. Pri teh bolnikih 

najprej uporabimo izvajanje preprostih rutinskih vaj, ki so povezane s hranjenjem, in šele 

kasneje preidemo na dejansko hranjenje (Langley, 1997).    

Vsi bolniki niso pripravljeni sprejeti medicinskih nasvetov v zvezi z najbolj primernim 

ravnanjem za varno hranjenje. Starejši ljudje in bolniki z nevrodegenerativnimi boleznimi se 

večkrat odločijo, da bodo hrano in tekočino uživali preko ust, čeprav vedo, da si s tem 

povečujejo možnosti za aspiracijsko pljučnico in druge respiratorne bolezni. Bolnik ima 

pravico dobiti vse potrebne informacije glede svojega stanja, možnosti rehabilitacije in 

končnega izida. Odločitev, ali bo ponujene nasvete in postopke sprejel ter jih izvajal, pa je 

njegova. Strokovnjaki moramo spoštovati bolnikove želje in odločitve, kar pa ne sme vplivati 

na kvaliteto oskrbe, ki jo bolnik potrebuje (Langley, 1997). 

2.4.1 Prevodi SWAL-QOL v druge jezike 

Kot sem že omenila, je SWAL-QOL najpogosteje uporabljen merski instrument za 

ugotavljanje kvalitete življenja oseb z motnjami požiranja. Originalni instrument je v 

angleščini, a so ga za uporabo v ne-angleško govorečih državah prevedli že v 14 jezikov, v 

veliki večini držav so ga tudi validirali. 

 Francoščina: v študiji je sodelovalo 73 bolnikov po kapi ali s po-operacijsko 

orofaringealno disfagijo. Francoski prevod SWAL-QOL je bil med pacienti dobro sprejet 

in razumljiv, 32 bolnikov je pri branju vprašanj in pisanju odgovorov potrebovalo pomoč, 

približen čas reševanja pa je bil 20 minut. Analiza konvergentne veljavnosti je pokazala 

dobro korelacijo med posameznimi postavkami in ocenjevalno lestvico, kateri pripadajo 

(>0,4). Notranja koherenca je bila odlična, kar je pokazal Cronbach alfa koenficient, ki je 

bil večji od 0,7. Bolniki z orofaringealno disfagijo imajo slabo kvaliteto življenja, kar je 

bilo vidno tudi iz nizkega števila točk, ki so ga dosegali. Najnižje točke so bile povezane 

z vplivom motenj požiranja na kvaliteto življenja (47±30) in z mentalnim zdravjem 

(51±31). Ta študija tudi dokazuje lingvistično in psihometrično veljavnost francoskega 

prevoda SWAL-QOL vprašalnika (Khaldoun idr., 2009).  

 Kitajščina: namen študije je bilo preveriti psihometrične lastnosti kitajskega prevoda 

vprašalnika SWAL-QOL, validiranega na kitajsko govoreči populaciji, živeči v Hong 

Kongu. CSWAL-QOL je izpolnilo 100 oseb z motnjami požiranja, 20 izmed njih je za 

preverjanje retestne zanesljivosti vprašalnik v roku dveh tednov rešilo še enkrat. 

Konstruktna veljavnost je bila preverjana s faktorsko analizo (tako eksplorativno kot 

konfirmativno, ki sta originalnih 10 ocenjevalnih lestvic razdelili na 2) ter korelacijsko 

študijo med CSWAL-QOL in The WHO QOL-BREF. Zanesljivost je bila merjena preko 

testov o notranji konsistentnosti (Cronbach alfa je bil povsod večji od 0,7, le pri 
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ocenjevalni lestvici želje po hranjenju ne) in retestne zanesljivosti (le ocenjavalna lestvica 

izbire hrane je pokazala majhen CCI in s tem zmanjšala koeficient retestne zanesljivosti). 

Psihometrične lastnosti CSWAL-QOL so bile zelo podobne kot tiste pri originalnem 

SWAL-QOL vprašalniku. CSWAL-QOL je prvi validiran kitajski vprašalnik, primeren za 

kitajsko govorečo populacijo Hong Konga. Je veljaven in zanesljiv merski instrument, ki 

ocenjuje kvaliteto življenja pri motnjah požiranja, ne glede na vzrok le-teh (Lam in Lai, 

2010).  

 Švedščina: izvedena je bila transverzalna študija, kjer je sodelovalo 85 oseb z disfagijo 

zaradi raka glave in vratu, 30 oseb z disfagijo zaradi nevroloških bolezni in 115 

kontrolnih oseb, ki so se po starosti in spolu ujemali s testnima skupinama. Za oceno 

konvergentne in diskiminativne veljavnosti sta bila uporabljena še SF-36 in Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS). Švedska verzija vprašalnika SWAL-QOL je na 

splošno dosegla dobre do odlične psihometrične lastnosti, vključujoč notranjo 

konsistentnost (Cronbach alfa >0,70 za vse ocenjevalne lestvice, razen trajanje hranjenja 

in spanje) in retestno zanesljivost (ICC=0,75-0,98). Švedski SWAL-QOL dobro razlikuje 

tudi med disfagičnimi in nedisfagičnimi osebami ter je občutljiv na stopnjo disfagije, ki je 

merjena preko različnih tekstur prehrane (Finizia idr., 2011). 

 Nizozemščina: narejena je bila transverzalna študija, v kateri je sodelovalo 295 

disfagičnih oseb (50 jih je vprašalnik rešilo dvakrat za preverjanje retestne zanesljivosti) 

ter 124 oseb tipične populacije. SWAL-QOL je bil preveden v nizozemščino po 

mednarodnih smernicah za prevajanje, izvedena je bila tudi pilotna študija za preverjanje 

razumljivosti postavk. Narejena je bila faktorska analiza, ki je originalnih 10 ocenjevalnih 

lestvic razdelila na 6. Notranja zanesljivost vseh ocenjevalnih lestvic je bila dobra ali 

odlična (Cronbach alfa >0.7), razen pri ocenjevalni lestvici spanja, retestna zanesljivost 

prav tako. Konstruktna veljavnost je bila preverjena skozi študijo korelacije med 

DSWAL-QOL in SF-36, kjer je bila najdena šibka korelacija. Na splošno so bile 

psihometrične lastnosti DSWAL-QOL podobne kot pri originalnem SWAL-QOL. 

Nizozemci so kot 11. ocenjevalno lestvico dodali še lestvico simptomov, ki je v tej študiji 

še poudarila svojo veljavnost. DSWAL-QOL je tudi razlikoval med disfagičnimi in 

nedisfagičnimi bolniki ter bil občutljiv na različne stopnje disfagije. Iz tega avtorji 

zaključujejo, da je DSWAL-QOL zanesljiv in veljaven merski instrument za ocenjevanje 

kvalitete življenja disfagičnih, nizozemsko govorečih bolnikov, ne glede na stopnjo 

disfagije (Vanderwegen, Van Nuffelen in De Bodt, 2012).   

 Španščina: prevod in medkulturna adaptacija vprašalnika SWAL-QOL v španščino je še 

v inicialni fazi, veljavnost in zanesljivost še nista bili preverjeni. Narejen je bil prevod, 

semantični in konceptualni pregled prevoda, prevod nazaj v originalni jezik ter pilotna 

študija s 5 pacienti z orofaringealno disfagijo. Rezultati so pokazali, da ni potrebno 

spreminjati ali prilagajati nobenih postavk, povprečni čas reševanje je bil 21±5 minut 

(Zaldibar-Baringa idr., 2013).  

 Korejščina: narejena je bila transverzalna študija, v katero je bilo vključenih 53 

pacientov s postavljeno diagnozo nevrogene ali mehanične orofaringealne disfagije, ki so 

kazali konsistentne simptome vsaj šest mesecev. Prav tako je bilo v raziskavo validacije 

in zanesljivosti korejskega vprašalnika K-SWAL-QOL vključenih 53 zdravih ter po 

starosti enakih oseb. Pet naključno izbranih oseb normalne popoulacije in pet naključno 
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izbranih oseb z disfagijo je vprašalnik rešilo dvakrat, za testiranje retestne zanesljivosti. 

Rezultati so pokazali, da korejski prevod vprašalnika razločuje bolnike z disfagijo od 

zdravih posameznikov. Konstruktna veljavnost je bila preverjena s faktorsko analizo. 

Prihometrične lastnosti K-SWAL-QOL se podobne kot pri originalnem SWAL-QOL, le 

da je bilo namesto 10 ocenjevalnih lestvic tukaj izraženih le 7 (mentalno zdravje, socialna 

vključenost, izbira hrane, obremenjenost, komunikacija, splošno zdravje in trajanje 

hranjenja) (Kim idr., 2013). Leto kasneje je bila s strani drugih avtorjev narejena še ena 

raziskava. Le-ta je zajela 71 bolnikov z disfagijo in 80 oseb tipične populacije. 

Zanesljivost vprašalnika je dobra, preverjana je bila s Cronbach alfa koeficientom, ki se 

je gibal med 0,86 in 0,96. Korelacijo med ocenjevalnimi lestvicami so preverili s 

Pearsonovim koeficientom korelacije, ki se je gibal med 0,17 in 0,74, kar pomeni 

statistično pomembno korelacijo. Osebe tipične populacije so pri vseh ocenjevalnih 

lestvicah dosegale znatno višje rezultate kot osebe z disfagijo, prav tako so višje točke 

dosegale osebe z disfagijo, ki se ne hranijo preko tube kot tiste, ki hrano v večini časa 

prejemajo preko tube (Kim in Cha, 2014). Glede na dobljene rezultate vsi avtorji 

zaključujejo, da je K-SWAL-QOL klinično veljaven in zanesljiv merski instrument za 

ocenjevanje kvalitete življenja korejskih posameznikov z disfagijo (Kim idr., 2013; Kim 

in Cha, 2014). 

 Evropska portugalščina: De Oliveira Vieira (2010) je v svoji specialistični nalogi 

validirala portugalsko verzijo SWAL-QOL pri bolnikih z rakom glave in vratu. V študijo 

je bilo vključenih 300 oseb, razdeljenih v 3 skupine (2 kontrolni in 1 z bolniki z rakom 

glave in vratu), večinoma moški, s povprečno starostjo 57 let. Kar v 91% so potrebovali 

pomoč pri reševanju vprašalnika. Rezultati so pokazali, da ima vprašalnik dobro notranjo 

konsistentnost (0,67-0,95) in konstruktno veljavnost. Dobra korelacija se je pokazala tudi 

med kliničnimi variablami disfagičnih proti nedisfagičnim bolnikom, statistično 

pomembnih razlik pa ni bilo opaženih glede na konsistenco hrane in tekočine ter med 

oralnim in neoralnih hranjenjem. V letu 2015 je bila narejena še ena raziskava na tem 

področju. SWAL-QOL in SWAL-CARE so prevedli in kulturno adaptirali trije drugi 

avtorji in sicer v štirih fazah: prevod, primerjalni pregled strokovne skupine, prevod v 

originalni jezik in odobritev avtorja ter pred-testiranje. SWAL-QOL-PT in SWAL-

CARE-PT imata dokazano jezikovno in kulturno enakovrednost z izvirno angleško 

verzijo (Antunes, Vieira in Dinis-Ribeiro, 2015).  

 Urdujščina: narejena je bila transverzalna študija, v katero je bilo vključenih 40 oseb z 

orofaringealno disfagijo, starih nad 50 let (večinoma nepismeni, poročeni moški po kapi). 

Povprečje točk, ki so jih dosegli pri reševanju urdujskega prevoda SWAL-QOL, je 

147±13. Zanesljivost je bila merjena s Cronbach alfa koeficientom in večina ocenjevalnih 

lestvic je dosegla Cronbach alfa koeficient ≥ 0.7. Ni bilo najdenih posebnih variabel, ki bi 

statistično pomembno vplivale na rezultate SWAL-QOL. Iz tega lahko zaključimo, da je 

urdujski prevod SWAL-QOL veljaven merski instrument, ki kaže, da disfagija vpliva na 

kvaliteto življenja pakistanskih bolnikov, starejših od 50 let. Vendar pa na stopnjo 

kvalitete življenja ne vplivajo starost, spol, zakonski stan, izobrazba, etnična skupina in 

primarna etiologija disfagije (Bibi, Iqbal, Ayaz in Matee, 2015).  

 Brazilska portugalščina: SWAL-QOL in SWAL-CARE vprašalnika sta bila najprej 

prevedena v brazilščino, vendar so strokovnjaki presodili, da starejša populacija z 
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motnjami požiranja govori predvsem brazilsko portugalščino, zato so oba vprašalnika 

prevedli še v ta jezik. Zelo pomembno je, da so vprašalniki prilagojeni za ciljno 

populacijo in kljub temu, da sta si jezika na splošno podobna, lahko zaradi razlik pride do 

spremenjenih rezultatov. Najprej je oba vprašalnika, prevedena v brazilsko portugalščino, 

rešilo pet starejših oseb z različnimi etiologijami tako, da so strokovnjaki videli, pri 

katerih vsebinah vprašalnika prihaja do težav. Reševanje vprašalnikov so tudi posneli. 

Sledil je proces prevajanja in adaptacije v skladu z smernicami za prevod protokolov 

kakovosti življenja, glede na zdravstveno stanje oseb, ki so jih predlagali Beaton idr. 

(2000): prevod, sinteza prevoda, prevod v originalni jezik, pregled strokovnega odbora, 

pred-testiranje in predložitev ter ocena vseh zapisanih poročil strokovnjakov. V pred-

testiranju je sodelovalo 10 starejših oseb z nevrogeno disfagijo, pri katerih se je le 28. 

vprašanje SWAL-QOL izkazalo za nerazumljivo, zato so se strokovnjaki odločili, da ga 

spremenijo, vse ostalo je enako originalni verziji. V zadnji stopnji so strokovnjaki 

pregledali in potrdili zadnjo verzijo prevoda SWAL-QOL in SWAL-CARE v brazilsko 

portugalščino za uporabo na populaciji starejših ljudi z nevrogeno disfagijo (Gumushian 

Felipini, 2016). 

 Italijanščina: tudi italijanski strokovnjaki so pri prevodu SWAL-QOL sledili 

mednarodnim smernicam, nato pa so izvedli študijo za preverjanje zanesljivosti in 

veljavnosti, v katero je bilo vključenih 92 bolnikov z disfagijo in 200 ljudi tipične 

populacije. Vsi sodelujoči so vprašalnik izpolnili samostojno, čas reševanja pa je bil 

približno 20 minut. Kar 78 bolnikov z disfagijo je I-SWAL-QOL rešilo še enkrat v roku 

dveh tednov, za preverjanje retestne zanesljivosti, ki je bila zadostna za vse ocenjevalne 

lestvice (ICC > 0.7). Za analizo veljavnosti so bile točke 67 bolnikov z disfagijo 

primerjane s točkami, ki so jih dosegli na SF-36. Odkrita je bila blaga do zmerna 

korelacija med I-SWAL-QOL in SF-36. Notranja konsistentnost je bila zadostna pri vseh 

ocenjevalnih lestvicah, saj je bil Cronbach alfa koeficient povsod večji od 0.7. Pomembna 

razlika se je pokazala tudi med točkami oseb tipične populacije in bolnikov z disfagijo, ki 

so bile pri slednjih znatno nižje. Iz tega lahko sklepamo, da I-SWAL-QOL dobro ločuje 

med disfagičnimi in nedisfagičnimi osebami. Za konec pa so naredili še analizo 

odzivnosti. Primerjali so dosežene točke 30 disfagičnih bolnikov, ki so I-SWAL-QOL 

rešili pred in po uspešni rehabilitaciji. Točke pred so bile znatno nižje kot po 

rehabilitaciji. I-SWAL-QOL je zanesljiv, veljaven in odziven na spremembe pri kvaliteti 

življenja oseb z motnjami požiranja (Ginocchio idr., 2016). 

 Turščina: v raziskavi je sodelovalo 105 pacientov z nevrogenimi motnjami požiranja, ki 

so rešili turško različico SWAL-QOL (T-SWAL-QOL) in kratek vprašalnik World 

Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHO QOL-BREF). S Cronbach alfa 

koeficientom so preverili notranjo konsistentnost vprašalnika, ki je znašala 0,88 za prvo 

in 0,91 za drugo reševanje. Ocenjevalne lestvice obremenjenosti, trajanja hranjenja, želje 

po hranjenju in socialne vključenosti so imele dobro retestno zanesljivost, ostale pa 

odlično. Kriterijsko veljavnost T-SWAL-QOL so preverjali s korelacijo med enim in 

drugim vprašalnikom, odkrili pa so slabo do zmerno korelacijo. T-SWAl-QOL se je 

izkazal za veljaven in zanesljiv vprašalnik pri ocenjevanju kvalitete življenja oseb z 

disfagijo v Turčiji (Demir idr., 2016).  
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 Perzijščina: prevod SWAL-QOL v perzijski jezik je potekal po smernicah, predlaganih s 

strani Beaton idr. (2000). Nato je bila narejena transverzalna študija, v katero je bilo 

vključenih 142 naključno izbranih bolnikov z disfagijo (povprečna starost 56,7 let). 30 

izmed njih je PSWAL-QOL v roku dveh tednov rešilo še enkrat. Rezultati so pokazali, da 

je retestna zanesljivost visoka, intertestni koeficient korelacije je bil za vse ocenjevalne 

lestvice večji od 0,75. Konstruktna veljavnost je bila merjena preko eksplorativne 

faktorske analize. Notranja konsistentnost je bila potrjena s Cronbach alfa koeficientom, 

ki je bil višji od 0,7 za vse ocenjevalne lestvice, le za čas hranjenja ne. Dokazali so, da je 

PSWAL-QOL kulturno prilagojen za perzijski jezik ter veljaven in zanesljiv vprašalnik 

za merjenje vpliva disfagije na kvaliteto življenja perzijskih bolnikov (Tarameshlu idr., 

2017). 

 Grščina: SWAL-QOL-GR je bil preveden in adaptiran za grško populacijo, od originalne 

verzije se razlikuje v dveh postavkah (stopnja izobrazbe v skladu z grškim 

izobraževalnim sistemom ter sladica, primerljiva s pudingom, ki je močno razširjena na 

grškem območju). Za jezikovno pravilnost vprašalnika so poskrbeli s ponovnim 

prevodom v originalni jezik. V študijo sta bili vključeni dve skupini in sicer 86 bolnikov 

z orofaringealno disfagijo ter 39 starostno primerljivih oseb brez motenj požiranja. Na 

splošno je vprašalnik dosegel odlične psihometrične vrednosti. Notranja konsistentnost 

vseh 10 ocenjevalnih lestvic in simptomov, ocenjena s Cronbach alfa koeficientom, se je 

gibala me 0,81 in 0,94, kar kaže na dobro ali odlično notranjo konsistentnost. Prav tako je 

bila dobra ali odlična tudi retestna zanesljivost. Zmerna do močna korelacija je bila 

odkrita med vprašalnikoma SWAL-QOL-GR in WHO QOL-BREF, kar podpira dobro 

konstruktno veljavnost prvega vprašalnika. SWAL-QOL-GR dobro diferencira med 

pacienti z motnjami požiranja in tistimi, ki teh težav nimajo (p<0,001) pri vseh 11 

področjih, kar kaže na odlično diskriminativno veljavnost. V raziskavi ni bilo najdenih 

statistično pomembnih razlik med spoloma. Lahko zaključimo, da je grški prevod 

SWAL-QOL veljaven in se ga lahko uporablja pri bolnikih z orofaringealno disfagijo v 

Grčiji (Georgopoulos idr., 2017). 

 Nemščina: originalni SWAL-QOL je bil preveden v nemški jezik po mednarodnih 

smernicah za prevajanje, izvedena je bila tudi pilotna študija z 45 osebami, ki je potrdila 

razumljivost G-SWAL-QOL. Le ena izmed postavk ni bila popolnoma razumljiva, zato 

so jo delno prilagodili (podobno kot Nizozemci). Sledila je izvedba študije s 158 osebami 

(103 bolniki z disfagijo, 55 oseb tipične populacije) za preverjanje veljavnosti in 

zanesljivosti merskega instrumenta. Konstruktno veljavnost so preverjali z analizo 

korelacije med G-SWAL-QOL, ADI-D in SF-36, pri čemer je bila izražena zmerna do 

visoka korealcija G-SWAL-QOL z ADI-D (Spearmanov koeficient med 0.36 in 0,88). 

Dobra do odlična notranja konsistenca (Cronbach alfa pri vseh ocenjevalnih lestvicah 

višji od 0,7, razen pri želji po hranjenju, kjer je bil 0,69) in retestna zanesljivost 

(Spearmanov koeficient večji od 0.68; ICC večji od 0.8 za vse ocenjevalne lestvice) sta 

potrdili zanesljivost vprašalnika. Prav tako je G-SWAL-QOL razločeval med 

disfagičnimi in nedisfagičnimi osebami (p<0,001) ter bil občutljiv na stopnjo bolezni, ki 

je bila merjena glede na teksturo prehrane. Zaključimo lahko, da je G-SWAl-QOL 

veljaven in zanesljiv merski instrument za merjenje kvalitete življenja disfagičnih, 

nemško govorečih bolnikov (Kraus idr., 2018).   
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2.5 MERSKE KARAKTERISTIKE 

Da nek postopek merjenja oziroma merski instrument (npr. test znanja, anketni vprašalnik, 

ocenjevalna lestvica ipd.) lahko uporabljamo, mora le-ta imeti ustrezne merske značilnosti ali 

karakteristike. To so pravzaprav lastnosti rezultatov merjenja, ki ga izvedemo z izbranim 

merskim instrumentom. Z merskimi karakteristikami lahko ocenimo diagnostično in 

prognostično uporabnost izbranega merskega instrumenta oziroma postopka. Poznamo 

naslednje merske karakteristike: veljavnost, zanesljivost, objektivnost, normiranost in 

standardizacija, diskriminativnost, ekonomičnost in uporabnost (Jerman, 2013a). 

 

2.5.1 Veljavnost 

Veljavnost merskega instrumenta pomeni, da meri točno to, kar imamo z njim namen meriti. 

Torej gre za natančnost merjenja tistega, kar naj bi instrument meril. Poznamo različne tipe 

veljavnosti: vsebinsko, kriterijsko in konstruktno veljavnost (Sagadin, 1993).  

a) Vsebinska veljavnost: pove nam, ali vsebina testa resnično meri tisto, kar z njim 

želimo meriti. Vsebino moramo vnaprej logično analizirati in s tem ugotoviti, ali je le-

ta ustrezna glede na naš namen merjenja. Logično analizo vsebine testnih nalog opravi 

skupina strokovnjakov in praktikov, ki niso sodelovali pri sestavljanju merskega 

instrumenta (Sagadin, 1993). Za kvantifikacijo strinjanja med eksperti lahko 

uporabimo Lawshejevo formulo razmerja vsebinske veljavnosti: 

𝑅𝑉𝑉 =
𝑛𝑏−𝑁

2
𝑁

2

  

V formuli pomeni: 

𝑛𝑏= število članov skupine ekspertov, ki so pri posamezni nalogi izbrali odgovor »bistvena«* 

N = celotno število članov skupine ekspertov 

*vsak ekspert oceni pomembnost posamezne testne naloge glede na vsebino, ki naj bi jo 

naloga (in test v celoti) merila: a) bistvena; b) koristna, a ne bistvena; c) ne nujna (Jerman, 

2013a). 

 

b) Kriterijska veljavnost: rezultate, ki smo jih pridobili z merskim instrumentom, 

koreliramo s kakšnimi drugimi rezultati, ki lahko služijo kot kriterij veljavnosti 

merskega instrumenta, ki ga validiramo. Takšnemu kriteriju pravimo zunanji kriterij 

veljavnosti. Kriterijsko veljavnost delimo na sočasno ali skladno ter napovedno ali 

prognostično. O prvi govorimo takrat, ko dobimo rezultate na testu, ki ga validiramo 

in rezultate za kriterij v istem, sedanjem času, o drugi pa, če kriterijski rezultati 

nastanejo šele v prihodnosti (Sagadin, 1993).  

c) Konstruktna veljavnost: pri tej veljavnosti gre za to, v kolikšni meri lahko testne 

rezultate interpretiramo kot odraz nekih konstruktov (Sagadin, 1993). Značilna je za 

psihološke teste, Campbell in Fiske (v Jerman, 2013a) jo delita na konvergentno in 

diskriminantno. Če merimo več konstruktov z več različnimi metodami oz. testi, ima 

test konvergentno veljavnost takrat, ko rezultati merjenja istega konstrukta s tem 

testom in z drugimi metodami med seboj korelirajo bistveno pozitivno. Če pa med 

rezultati merjenja različnih konstruktov z istim testom obstaja nizka ali celo ničelna 
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korelacija, pa ima test diskriminantno veljavnost. Konstruktno veljavnost lahko 

preverimo s faktorsko analizo (eksplorativna in konfirmativna) ali korelacijsko analizo 

MTMM matrike (Jerman, 2013a).  

2.5.2 Zanesljivost 

Merski instrument je zanesljiv le, če daje pri ponovnem testiranju istih testirancev znova iste 

rezultate. Popolno zanesljivost je nemogoče doseči, saj rezultati niso odvisni samo od tistega, 

kar merimo, temveč tudi od mnogih drugih vplivov. Kot mero zanesljivosti uporabljamo 

koeficient zanesljivosti, čigar vrednost mora biti enaka ali večja od 0,80. Višji kot je 

koeficient zanesljivosti, natančneje merski instrument meri tisto, kar želimo izvedeti. 

Ugotavljamo ga lahko na več različnih načinov, odvisno od vrste testa in objektivnih 

možnosti, ki jih imamo za uporabo različnih metod (Sagadin, 1993).  

Tabela 9: Koeficient zanesljivosti in kvaliteta testa (Jerman, 2013a, str. 8)  

Koeficient zanesljivosti Vrsta testa Interpretacija 

0,95 
 Napaka merjenja ima zelo 

majhen vpliv 

0,90 
Standardizirani testi 

inteligentnosti 

Srednja do visoka 

zanesljivost 

0,85 

Standardizirani testi 

dosežkov (znanje in 

spretnosti/veščine) 

 

0,80   

0,75 

Nestandardizirani testi 

znanja, ki vsebujejo 

naloge izbirnega tipa 

Nizka do srednja 

zanesljivost 

0,70 Ocenjevalne lestvice  

0,65  Nizka zanesljivost 

0,60 Projektivni testi  

0,55   

0,50 

 »Prava vrednost« in 

napaka merjenja enako 

vplivata na testni rezultat 

 

a) Retestna ali ponavljalna metoda: kjer iste osebe testiramo dvakrat z istim testom, nato 

pa med rezultati prvega in drugega merjenja izračunamo Pearsonov korelacijski 

koeficient. Slednji nam poda oceno zanesljivosti testa. Ker gre pri tej metodi za 

ugotavljanje stabilnosti rezultatov, tudi koeficient imenujemo koeficient stabilnosti 

(Sagadin, 1993).  

b) Metoda paralelnih ali alternativnih oblik testa: kjer iste testirance testiramo dvakrat, 

vendar obakrat ne uporabimo istega testa, temveč drugič uporabimo paralelni test 

prvemu, ki meri isto znanje. Smiselno je, da vzorec razdelimo na pol, ter prvo 

polovico testiramo prvič z A testom, drugič z B testom, drugo polovico pa ravno 

obratno, najprej z B in nato z A. S koreliranjem rezultatov testirancev na prvi in drugi 

obliki testa dobimo mero zanesljivosti. Dobljeni Pearsonov koeficient imenujemo 

koeficient ekvivalentnosti (Sagadin, 1993). 
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c) Metoda lihih in sodih polovic: kjer test navidezno razdelimo na dve polovici, prva so 

lihe in druga sode testne naloge, nato pa vsakemu testirancu določimo rezultat tako za 

ene kot za druge. Izračunamo korelacijo med rezultatom za lihe in sode naloge ter 

dobimo koeficient zanesljivosti za polovico testa. Mero zanesljivosti za celoten test 

dobimo po Spearman-Brownovi formuli (Sagadin, 1993):  

𝑟𝑡𝑡´ =  
𝑛´

𝑛
×𝑟𝑡𝑡

1+(
𝑛´

𝑛
−1)×𝑟𝑡𝑡

                         𝑛´ =
𝑛×𝑟𝑡𝑡´×(1−𝑟𝑡𝑡)

𝑟𝑡𝑡×(1−𝑟𝑡𝑡´ )
 

0 ≤ 𝑟𝑡𝑡 ≤ 1 
 

V obeh formulah pomeni:  

n = število nalog v prvotnem testu 

n´= število nalog v podaljšanem testu 

𝑟𝑡𝑡 = zanesljivost testa s prvotno dolžino (n) 

𝑟𝑡𝑡´ = zanesljivost testa s podaljšano dolžino (n´) (Jerman, 2013a) 

 

Ta metoda je uporabna pri testih znanja, ne pa pri časovno omejenem testiranju. Z njo 

ugotavljamo notranjo homogenost testa, zato tudi dobljeni koeficient imenujemo koeficient 

homogenosti (Sagadin, 1993). 

d) Metoda analize notranje konsistentnosti testa: kjer test razdelimo na toliko delov, iz 

kolikor nalog sestoji. Metoda izhaja prav iz te možnosti, velja pa le za časovno 

neomejeno testiranje. Dobimo koeficient konsistentnosti, ki izraža notranjo 

konsistentnost testnih nalog, izračunamo pa ga s Cronbachovim koeficientom alfa 

(Sagadin, 1993): 

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1
× (1 −

∑ 𝑠𝑖
2𝑖=𝑛

𝑖=1

𝑠𝑥
2 ) 

V formuli pomeni:  

n = število nalog v testu 

𝑠𝑥
2 = varianca rezultatov testirancev na celotnem testu 

𝑠𝑖
2 = varianca i-te naloge (varianca rezultatov testirancev za i-to nalogo) (Jerman, 2013a) 

 

Po tej formuli lahko izračunamo notranjo konsistentnost, pri kateri je točkovanje rešitev ali 

odgovorov dihotomno ali večtomno. V realnih situacijah nam Cronbach alfa pove, kolikšna je 

spodnja meja zanesljivosti merskega instrumenta (Sagadin, 1993). 

Če ugotovimo, da zanesljivost merskega instrumenta ni zadostna, jo lahko na več načinov 

izboljšamo. Najprej se moramo prepričati, kako je z objektivnostjo. Če je le-ta koeficient 

nizek, moramo najprej odpraviti to, saj neobjektiven test ne more biti zanesljiv. Potrebno je 

preveriti tudi težavnost nalog. Če so preveč razpršene po težavnosti, zamenjamo nekatere 

najtežje naloge s srednje težkimi, saj to praviloma zviša zanesljivost. Ena od možnosti je tudi 
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podaljšanje testa, vendar morajo biti dodane naloge primerne po vsebini, težavnosti in 

diskriminativnosti (Sagadin, 1993). 

2.5.3 Objektivnost 

Pri objektivnosti merskega instrumenta lahko izpostavimo tri vidike in sicer:  

a) objektivnost izvedbe testiranja, kjer moramo biti pozorni, da na rezultate testiranja ne 

vpliva subjektivni faktor osebe, ki testiranje izvaja; to dosežemo tako, da za testatorja 

pripravimo podrobna, napisana navodila, kaj pri testiranju lahko naredi in reče 

oziroma kako naj testiranje poteka (Sagadin, 1993); 

b) objektivnost vrednotenja odgovorov na testna vprašanja oziroma naloge, kjer je npr. 

anketni vprašalnik tem bolj objektiven, čim manj oseba, ki vrednoti odgovore, s svojo 

subjektivno presojo spreminja informacije, podane preko odgovorov (Jerman, 2013a); 

vprašalniki z vprašanji zaprtega tipa so načeloma bolj objektivni od vprašanj odprtega 

tipa; vprašanja oziroma testne naloge morajo biti sestavljene tako, da jih vsi testiranci 

razumejo enako in ustrezno; le takrat je lahko pri vseh testirancih predmet merjenja 

enak in vrednotenje odgovorov objektivno; računsko lahko objektivnost določimo 

tako, da koreliramo rezultate, ki jih istim testirancem dajo različni ocenjevalci; 

objektivnost vrednotenja je popolna takrat, ko je korelacija med rezultati ocenjevalcev 

popolna, torej se ocenjevalci pri vrednotenju vsakega odgovora ujemajo (Sagadin, 

1993); 

c) objektivnost interpretacije testnih rezultatov, kjer interpretacija ni odvisna od 

subjektivne presoje testatorja (Jerman, 2013a).  

2.5.4 Diskriminativnost  

Diskriminativnost ali občutljivost merskega instrumenta se kaže v velikosti razsipa testnih 

rezultatov okrog srednje vrednosti (večji razsip, večja občutljivost). Najmanj občutljiv bi bil 

test, na katerem bi vsi testiranci dosegli enak rezultat. Bolj, kot je merski instrument občutljiv, 

manjše razlike lahko z njim zaznavamo. Občutljivost testa je odvisna tudi od njegove dolžine, 

ker je pri večjem številu postavk možnih več različnih rezultatov. Za občutljivost navadno ne 

izračunavamo kakšnih koeficientov, je pa možno tudi to. Takrat uporabimo Fergusonov delta 

koeficient diskriminativnosti (Sagadin, 1993):  

𝛿 =  
(𝑛 + 1) × (𝑁2 − ∑ 𝑓𝑖

2)𝑖=𝑘
𝑖=1

𝑛 × 𝑁2
 

0 ≤ 𝛿 ≤ 1 
 

V formuli pomeni: 

n = število testnih nalog 

N = število testirancev 

𝑓𝑖 = frekvenca posameznega testnega rezultata 

2.5.5 Normiranost in standardizacija 

Testne rezultate lahko primerjamo med sabo le v primeru, če so izraženi v standardnih 

vrednostih. Tako dobimo tehtane vrednosti za posamezen test. Če so dobljene na 
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reprezentativnem vzorcu testirancev, nam služijo kot norme. Merski instrument, ki ima 

ustrezno stopnjo objektivnosti, diskriminativnosti, zanesljivosti, veljavnosti ter ustrezne 

norme, zasluži ime test. Poznamo več različnih metod oz. postopkov spreminjanja testnih 

rezultatov v standardne vrednosti. Najbolj znane so odstotni ali procentni rangi, z-vrednosti 

oz. F-vrednosti, T-vrednosti, C-vrednosti ter »STANINE« vrednosti. T, C in »STANINE« 

vrednosti dobimo preko standardizirane normalne porazdelitve (preko površin). S tem 

postopkom naredimo dve "potezi" hkrati: dobimo standardne oz. tehtane vrednosti in 

normaliziramo konkretno porazdelitev (Jerman, 2013c). 

2.5.6 Ekonomičnost 

Ekonomičnost je merska karakteristika, ki nam pove, da je merski instrument sestavljen tako, 

da se dobro prilagaja dinamiki v različnih situacijah. Torej, testiranje naj bo časovno primerno 

posamezni situaciji (npr. test znanja naj traja med 20 in 45 minut), poraba papirja pa naj bo pri 

tem čim manjša. Navodila in način reševanja nalog naj bodo čim bolj preprosta, prav tako 

vrednotenje testnih nalog in pridobivanje rezultatov. Test naj bo izvedljiv kolektivno, torej v 

skupini, ne s posamezniki (Jerman, 2013a).  

2.5.7 Uporabnost 

Merski instrument je uporaben takrat, ko njegove merske karakteristike dosežejo statistično 

predvidene stopnje. Le-te preverimo empirično, z ustreznimi raziskovalnimi in statističnimi 

metodami (Jerman, 2013a).  

2.5.8 Soodvisnost merskih karakteristik 

Če na kratko povzamem soodvisnost merskih karakteristik objektivnosti, zanesljivosti in 

veljavnosti merskega instrumenta: 

- vzporedna ali retestna zanesljivost nekega merskega instrumenta ne more biti višja kot 

njegova notranja skladnost ali objektivnost; 

- merski instrument, ki ima visoko kriterijsko veljavnost, mora nujno imeti tudi visoko 

objektivnost, konsistentnost in zadostnost. Če ugotovimo, da je kriterijska veljavnost 

zadosti visoka, lahko brez težav preverjamo tudi ostale merske lastnosti. Zadostnost 

merskega instrumenta govori o stopnji skladnosti med skupnimi lastnosti, ki jih imata 

merski instrument in kriterij. Čim večja kot je skladnost med postavkami, ki jih 

zajema merski instrument na eni in kriterij na drugi strani, tem večja je tudi kriterijska 

veljavnost merskega instrumenta; 

- merski instrument z zadovoljivo veljavnostjo in nizko notranjo skladnostjo mora imeti 

visoko zadostnost. Takšen instrument ima veliko možnosti za izboljšave, saj je večjo 

notranjo skladnost relativno preprosto doseči, medtem ko pri zadostnosti ne gre tako 

zlahka; 

- merski instrument, ki ima nizko veljavnost, bo ob visoki zanesljivosti vseeno imel 

nizko zadostnost. Slabo veljaven instrument torej nima velike vrednosti ne glede na to, 

da je zanesljiv. Pri takšnem merskem instrumentu je nujna vsebinska predelava; 

- merski instrument, ki ima nizko veljavnost in nizko zanesljivost, je praktično brez 

vrednosti. Pri tem pa je nujno še poudariti, da pri kriterijski veljavnosti ni vse odvisno 

od merskega instrumenta, temveč tudi od merskih lastnosti, ki jih merski instrument 

meri ter od stabilnosti le-teh (Bucik, 1997). 
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Vse to nam prikazuje tudi spodnja shema na sliki 13. 

 

 

Slika 13: Medsebojna odvisnost objektivnosti, zanesljivosti in veljavnosti (prirejeno po 

Lienert in Raatz, 1994, v Bucik, 1997, str. 151) 

 

 

  

OBJEKTIVNOST 
(interpretacije, 

vrednotenja, izvedbe) 

ZANESLJIVOST 
(notranja skladnost--> 
vzporedna in retestna) 

VELJAVNOST  
(kriterijska) 

NESPREMENLJIVOST 

merjenih lastnosti 

ZADOSTNOST 
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2.6 ANALIZA POSTAVK 

Tudi postavke oziroma vprašanja morajo kot sestavni del vprašalnika imeti ustrezne merske 

značilnosti. Najbolj pomembni merski karakteristiki sta:  

a) diskriminativnost: nam pove, kako postavka oziroma vprašanje diferencira testirance 

glede na stvar, ki jo merimo; mera za diskriminativnost je indeks diskriminativnosti, ki ga 

lahko izračunamo na dva načina: po direktni metodi s pomočjo indeksov težavnosti dveh 

ekstremnih skupin testirancev in po indirektni metodi s pomočjo pointbiserialnega ali 

biserialnega koeficienta korelacije (Jerman, 2013b); 

b) korelacije med postavkami: z računanjem korelacije med postavkami preverjamo 

homogenost le-teh; interkorelacijska matrika je za sestavljavca merskega instrumenta 

pomemben vir informacij, saj lahko iz nje izračuna zanesljivost merskega instrumenta; še 

bolj pomembno pa je, da preko korelacije med postavkami dobimo boljši vpogled tudi v 

samo diskriminativnost nalog (Bucik, 1997); preko računanja korelacije ugotovimo, ali 

postavke oziroma vprašanja merijo isti predmet merjenja oziroma isto lastnost; 

zadovoljivo stopnjo homogenosti imajo postavke, ki imajo povprečno korelacijo z 

ostalimi postavkami vsaj 0,10; če je povprečna korelacija postavke z ostalimi postavkami 

nad 0,25, je homogenost zelo dobra, če pa ima postavka nizko (okoli 0,00) ali celo visoko 

negativno korelacijo (-0,25 ali več) z ostalimi postavkami, jo je potrebno temeljito 

preoblikovati ali celo izločiti ter zamenjati z ustreznejšo; takšna postavka namreč meri 

neko drugo lastnost kot ostale, lahko pa meri dve ali več različnih lastnosti; takrat ne 

govorimo več o enofaktorski, temveč bifaktorski ali celo multifaktorski analizi; iz 

merskega instrumenta moramo izločiti tudi postavke, pri katerih je prisotna 

multikolinearnost (če je korelacija med postavkami večja od 0,90) in singularnost (če je 

korelacija med postavkami 1,00); takšne postavke so namreč skoraj identične; velikost in 

smer korelacije med postavkami vpliva na zanesljivost in veljavnost merskega 

instrumenta; korelacijo med posameznimi postavkami pa lahko preverimo na dva načina.  

1. Če so rezultati reševanja posamezne postavke točkovani avtentično dihotomno 

(dvojnost po naravi stvari), torej podani z dvema vrednostima (rešil pravilno in rešil 

napačno), lahko korelacijo med takšnima postavkama izračunamo s Fi-

koeficientom. 

2. Če so rezultati reševanja posamezne postavke točkovani umetno dihotomno, vsaka 

od spremenljivk pa je po naravi pojava zvezna, je ustrezna mera povezanosti 

tetrahorični koeficient korelacije (Jerman, 2013b). 

 

Še dve merski karakteristiki, ki se jih navaja znotraj analize postavk, sta težavnost in 

atraktivnost distraktorjev. Teh lastnosti pri vprašalnikih kot merskih instrumentih ne moremo 

preverjati, ker ni smiselno, se jih pa preverja npr. pri testih znanja, zato jih bom na kratko 

vseeno opisala:  

 

c) težavnost: nam pove, kako težka ali lahka je naloga za testirance; mera za težavnost je 

indeks težavnosti, predstavlja pa procent testirancev, ki so nalogo rešili pravilno; 

nujno je pri tem ločiti teste, kjer čas reševanja ni omejen (nivojski test) od tistih, kjer 

čas je omejen (hitrostni testi); če imamo v test vključene alternativne naloge in naloge 
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večstranske izbire, je potrebno v izračun indeksa težavnosti vključiti še korekcijo 

zaradi možnosti ugibanja pravilnega odgovora (Jerman, 2013b); 

d) atraktivnost distraktorjev: če imamo v testu znanja naloge večstranske izbire, moramo 

opraviti analizo distraktorjev (napačnih odgovorov); najprej za posamezno nalogo 

ugotovimo frekvence izbora vsakega distraktorja, nato pa s χ2
- testom po principu 

hipoteze enake verjetnosti preverimo, ali so vsi distraktorji izbrani z enako frekvenco; 

če empirične frekvence izbora distraktorjev ne odstopajo statistično pomembno od 

teoretičnih (enakih) frekvenc pomeni, da so distraktorji za vse testirance, ki ne znajo 

pravilno rešiti testne naloge, enako atraktivni; če temu ni tako, je potrebno distraktorje, 

ki so preveč ali premalo atraktivni, zamenjati z novimi; kvaliteta distraktorjev namreč 

vpliva na težavnost in diskriminativnost posamezne testne naloge in na zanesljivost ter 

veljavnost celotnega testa (Jerman, 2013b).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Na področju motenj požiranja imamo v slovenščino prevedenih le nekaj testov in 

ocenjevalnih lestvic. V zadnjih letih se veliko pozornosti namenja ne le ocenjevanju in 

prepoznavanju težav, temveč tudi kvaliteti življenja oseb z raznimi motnjami, vključujoč 

disfagijo. Potreba po instrumentu, ki bi to preverjal in ocenjeval, je velika.  

 

Glavni namen mojega magistrskega dela je torej prevod in validacija v slovenščino 

prevedenega vprašalnika The SWAL-QOL SURVEY – Understanding Quality of Life in 

Swallowing Disorders. To bi bil zagotovo doprinos k slovenski logopedski in verjetno tudi 

foniatrični stroki, ki se srečuje z bolniki z motnjami požiranja. S prevodom bomo dobili nov 

pripomoček za ocenjevanje kvalitete življenja oseb z motnjami požiranja. Tako bomo lahko v 

bodoče z načrtovanjem obravnav in ustreznih prilagoditev osebam z motnjami požiranja 

poskušali zagotoviti kar najboljšo kvaliteto življenja. Vprašalnik je že preveden v mnogo 

jezikov, zato lahko neposredno primerjamo rezultate slovenske populacije z rezultati tujih 

raziskav.  

 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Vprašalnik SWAL-QOL, ki je v originalu v angleškem jeziku, je do leta 2018 doživel že kar  

14 prevodov v ne-angleške jezike, velika večina teh prevodov pa je za posamezno državo tudi 

validirana. Raziskave potrjujejo njegovo zanesljivost, veljavnost in notranjo konsistentnost ter 

dokazujejo, da dobro ločuje med tipično populacijo ter populacijo z motnjami požiranja, 

poleg tega pa slednjo deli še glede na stopnjo disfagije (Timmerman, Heijnen in Speyer, 

2014).  

Zato bom v okviru svoje magistrske naloge vprašalnik SWAL-QOL prevedla še v slovenski 

jezik in preverila merske karakteristike prevoda (SWAL-QOL-SI) tudi na slovenski tipični 

populaciji. Cilj raziskave je torej ugotoviti, ali je veljavnost vprašalnika SWAL-QOL-SI 

zadostna, da se bo lahko uporabljal za slovensko populacijo. 

 

Skladno s tem ciljem sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja:  

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Ali se število doseženih točk statistično pomembno 

razlikuje glede na spol in starost anketirancev? 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: Ali je veljavnost slovenske različice SWAL-QOL 

zadostna za uporabo pri slovenski populaciji? 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3: Ali je notranja konsistentnost vprašalnika SWAL-

QOL-SI dobra? 
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3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrski nalogi sta bila uporabljena naslednja raziskovalna metoda in pristop:  

- raziskovalna metoda: deskriptivna in kavzalna-neeksperimentalna metoda; 

- raziskovalni pristop: kvantitativna raziskava. 

 

3.3.1 Vzorec 

Način vzorčenja je slučajnosten. V raziskavo je bilo vključenih 187 ljudi različnih starostnih 

skupin in obeh spolov. 144 oseb je vprašalnik izpolnilo v celoti, medtem ko je 43 oseb 

vprašalnik izpolnilo delno, vendar so v večini manjkali le demografski podatki. Kjer so bili 

demografski podatki povezani z dobljenimi rezutati, se je upoštevalo le teh 144 ljudi, pri 

katerih so bili ti podatki znani. Kjer ti podatki niso vplivali na rezultate, so bile zajete vse 

izpolnjene ankete.  

Edini pogoj za sodelovanje v raziskavi je bil ta, da oseba nima nikakršnih nevroloških težav 

oziroma nevroloških bolezni (možganska kap, poškodba glave, Parkinsonova bolezen, 

Alzheimerjeva bolezen, operacija vratu/žrela ipd.).  

 

Graf 1: Grafični prikaz razporeditve vzorca glede na starost 

 

 

Tabela 10: Tabelarični prikaz razporeditve vzorca glede na starost 

 

f % 

do 25 let 39 27,1 

26 - 35 let 20 13,9 

36 - 45 let 14 9,7 

46 - 55 let 40 27,8 

56 let in več 31 21,5 

Skupaj 144 100,0 
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Tabela 11: Tabelarični prikaz strukture vzorca glede na starost 

  N Min Maks M SD 

Starost 144 17 90 42,51 17,17 

 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da je bil najmlajši udeleženec raziskave star 17 let, nastarejši pa 

90 let. Povprečna starost vseh oseb iz vzorca je 42,51 let, s standardnim odklonom 17,17 let. 

Tabela 10 in graf 1 pa nam prikazujeta razporeditev vzorca po smiselnih starostnih skupinah. 

Gre za 5 starostnih skupin, največ udeležencev je v skupini med 46 in 55 let (40%), sledi ji 

skupina do 25 let (39%), najmanjša skupina ljudi iz vzorca pa je med 36 in 45 let (9,72%).   

 

Graf 2: Grafični prikaz vzorca glede na spol 

 

 

Tabela 12: Tabelarični prikaz vzorca glede na spol 

  f % 

Moški 34 23,6 

Ženski 110 76,4 

Skupaj 144 100,00 

 

Iz grafa 2 in tabele 12 je razvidno, da je bilo v raziskavo vključenih 110 žensk in 34 moških, 

43 oseb se ni identificiralo. Opazno je, da vzorec po spolu ni uravnotežen, saj je vanj 

vključenih veliko več žensk kot moških.  
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Tabela 13: Tabelarični prikaz vzorca glede na število let šolanja 

  N Min Maks M SD 

Št. let šolanja 144 0 24 13,38 5,52 

 

Graf 3: Grafični prikaz razporeditve vzorca glede na število let šolanja 

 

 

Tabela 14: Tabelarični prikaz razporeditve vzorca glede na število let šolanja 

  f % 

do 10 let 22 15,3 

11 - 15 let 53 36,8 

16 - 20 let 64 44,4 

21 let in več 5 3,5 

Skupaj 144 100,0 

 

Tabela 13 nam prikazuje vzorec (144 oseb) glede na število let šolanja. Povprečno so se osebe 

iz vzorca šolale 13,38 let, s standardnim odklonom 5,52 let. Iz grafa 3 in tabele 14 lahko 

razberemo, da se je največ oseb šolalo med 16 in 20 let (44,4%), sledi 11-15 let (36,8%), zelo 

malo vključenih v raziskavo pa se jih je šolalo 21 let ali več (3,5%). Glede na trenutni 

slovenski izobraževalni sistem bi lahko rekli, da je imelo največ udeležencev v raziskavi 

dokončano VI.  (višje in visokošolski programi) in VII. stopnjo izobrazbe (magisterij stroke). 
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Tabela 15: Tabelarični prikaz razporeditve vzorca glede na zakonski status 

  f % 

Nikoli poročen-a 29 20,1 

Poročen-a 62 43,1 

Ločen-a 4 2,8 

V zvezi 42 29,2 

Ovdovel-a 7 4,9 

Skupaj 144 100,0 

 

Rezultati, ki jih prikazuje tabela 15, nam povedo, da je večina oseb, vključenih v raziskavo, 

poročena (43,1%), sledijo osebe v zvezi (29,2%), najmanj pa je ločencev in ovdovelih oseb.  

 

Tabela 16: Tabelarični prikaz nudenja pomoči pri izpolnjevanju vprašalnika 

 Vam je pri izpolnjevanju vprašalnika kdo pomagal? f % 

Ne, rešil-a sem ga sam-a 141 97,9 

Da, pri reševanju sem imel-a pomoč 3 2,1 

Skupaj 144 100,0 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da so pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika izmed 144 potrebovale le 

3 osebe in sicer na način, da jim je druga, neka zunanja oseba, prebrala vprašanja in/ali 

zapisala njihove odgovore. Gre za tri osebe, ki bivajo v domu za ostarele in jim je pomoč pri 

izpolnjevanju vprašalnika nudila negovalka. Drugih oblik pomoči osebe v vzorcu niso 

potrebovale.  

 

3.3.2 Spremenljivke in njihovo vrednotenje 

Glede na merski instrument in raziskovalna vprašanja, sem oblikovala naslednje odvisne 

spremenljivke:  

- rezultat na ocenjevalni lestvici obremenjenosti, 

- rezultat pri trajanju hranjenja, 

- rezultat pri želji po hranjenju, 

- rezultat na ocenjevalni lestvici izbire hrane, 

- rezultat na ocenjevalni lestvici komunikacije, 

- rezultat na ocenjevalni lestvici doživljanja strahu, 

- rezultat na ocenjevalni lestvici mentalnega zdravja, 

- rezultat na ocenjevalni lestvici socialne vključenosti, 
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- rezultat na ocenjevalni lestvici spanja, 

- rezultat na ocenjevalni lestvici utrujenosti, 

- rezultat na dodatni ocenjevalni lestvici simptomov, 

- rezultat celotnega vprašalnika SWAL-QOL-SI. 

Navedene spremenljivke sem vrednotila s točkovanjem odgovorov (Likertova lestvica).  

Poleg tega sem oblikovala še dve neodvisni spremenljivki, ki sta spol ter starost oseb, 

vključenih v raziskavo. 

 

3.3.3 Opis instrumentarija 

Pri raziskavi sem uporabila slovenski prevod vprašalnika SWAL-QOL, ki sem ga prevedla z 

dovoljenjem avtorice. Pri tem sem upoštevala mednarodne smernice za prevajanje. Slovenski 

prevod je bil strokovno pregledan s strani dveh logopedinj, ki se ukvarjata z motnjami 

požiranja, s strani profesorja pedagoške metodologije in statistike ter slovenistke. Bil je tudi 

praktično preizkušen, saj ga je izpolnilo 15 različno starih oseb tipične populacije, ki z 

reševanjem niso imeli nikakršnih težav, vse postavke so bile dovolj razumljive.  

Glede na originalno verzijo vprašalnika se slovenski prevod razlikuje le v dveh postavkah. Pri 

slovenskem prevodu je bilo izločeno vprašanje »Katera je vaša glavna etnična ali rasna 

skupina?«, saj v Sloveniji prevladuje le ena. Poleg tega pa je bila pri vprašanju o zakonskem 

statusu spremenjena ena izmed postavk. V originalnem vprašalniku je prisotna postavka 

»separated«, za katero v slovenščini nimamo izraza in jo uvrščamo pod postavko »ločen-a«, 

zato jo je nadomestila postavka »v zvezi«, saj se nam je zdelo, da v Sloveniji narašča število 

parov, ki se ne poročajo, vendar so v dolgoletni zvezi. Ostale postavke se skladajo z 

originalno verzijo vprašalnika SWAL-QOL.  

Na začetku vprašalnika so nagovor, ki pojasnjuje namen zbiranja podatkov ter določa pogoje 

za izpolnjevanje vprašalnika, navodila za reševanje, rešen primer ter opozorilo, ki še enkrat 

poudarja, da se postavke vežejo le na težave pri požiranju in naj se to pri izpolnjevanju tudi 

upošteva. Sledi glavni del vprašalnika, ki zajema 44 postavk, te pa so razdeljene na 14 

postavk, ki praktikom dajo vpogled v simptome ter 10 ocenjevalnih lestvic s 30 postavkami - 

ocenjevalna lestvica obremenjenosti, trajanje hranjenja, želja po hranjenju, ocenjevalna 

lestvica izbire hrane, ocenjevalna lestvica komunikacije, ocenjevalna lestvica doživljanja 

strahu, ocenjevalna lestvica mentalnega zdravja, ocenjevalna lestvica socialne vključenosti, 

ocenjevalna lestvica spanja in ocenjevalna lestvica utrujenosti. Nekateri izmed avtorjev 

prevodov (npr. nizozemski prevod) teh 14 simptomov disfagije smatrajo kot svojo 

ocenjevalno lestvico – ocenjevalno lestvico simptomov. V moji raziskavi sem teh 14 

simptomov upoštevala kot eno izmed ocenjevalnih lestvic, le pri faktorski analizi je nisem 

vključila. Oseba, ki rešuje vprašalnik, ima pri vsaki postavki možnih pet odgovorov, izbere pa 

lahko le enega. Svoj odgovor označi na 5-stopenjski Likartovi lestvici (1= zelo drži, 2=dokaj 

drži, 3=delno drži, 4=malo drži, 5=ne drži). Zatem sledijo štiri vprašanja, ki se nanašajo na 

način hranjenja (oralno ali neoralno), dieto ter splošno zdravstveno stanje. Na koncu 

vprašalnika pa se nahajajo še vprašanja za pridobivanje splošnih podatkov (starost, spol, 
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izobrazba, zakonski status, morebitna pomoč pri reševanju vprašalnika) ter možnost podajanja 

komentarjev na vprašalnik. 

 

3.3.4 Postopek zbiranja podatkov  

Vprašalnik je bil na voljo za reševanje en mesec in pol in sicer v prvi polovici leta 2018. 

Zbiranje podatkov je potekalo anonimno preko tiskane ter elektronske verzije vprašalnika 

SWAL-QOL-SI, ob upoštevanju etičnega kodeksa raziskovanja. Tiskano verzijo vprašalnika 

sem dala v reševanje predvsem starejšim osebam, ki niso tako vešče računalnikov ali do njih 

nimajo dostopa. Pred reševanjem sem jih opozorila na pogoj za sodelovanje v raziskavi in če 

je bilo potrebno, sem jim tudi bolj obširno razložila, kaj to pomeni, tako da so z 

izpolnjevanjem nadaljevali res le tisti, ki nimajo nikakršnih nevroloških težav oziroma 

nevroloških bolezni. Elektronsko verzijo vprašalnika sem naredila preko spletne strani 1ka, 

nato pa sem povezavo za reševanje posredovala preko elektronske pošte in socialnih omrežij 

ter znance prosila, naj ga izpolnijo. Tudi ob posredovanju elektronske verzije sem v sporočilu 

še enkrat opozorila na pogoj za sodelovanje. Glede na komentarje, ki sem jih prejela, z 

izpolnjevanjem vprašalnika nihče ni imel težav.  

 

3.3.5 Statistična obdelava podatkov 

Zbrane podatke sem statistično analizirala s programom IBM SPSS in Microsoft Excel. Za 

opisne spremenljivke sem izračunala absolutne frekvence in strukturne odstotke, za 

numerične spremenljivke pa aritmetične sredine in standardne odklone. S Kolmogorov-

Smirnov in Shapiro-Wilkov testoma sem preverila normalnost porazdelitve. Za izračun 

zanesljivosti sem uporabila Cronbach alfa koeficient zanesljivosti, tako za posamezno 

ocenjevalno lestvico kot tudi za celoten vprašalnik. Vrednosti, ki se gibljejo med 0,7 in 0,9, so 

dobre, medtem ko so tiste nad 0,9 odlične (Nunnally in Bernstein, 1994).  

S Pearsonovim koeficietnom korelacije sem za posamezne postavke izračunala indekse 

diskriminativnosti in povezave med ocenjevalnimi lestvicami. Vsebinsko veljavnost sem 

preverjala s pomočjo štirih ekspertov, konstruktno veljavnost pa z eksplorativno faktorsko 

analizo.  

Objektivnost uporabe vprašalnika zagotavljajo jasna navodila, tako splošna kot navodila za 

posamezne postavke, objektivnost vrednotenja odgovorov pa zagotavljajo vnaprej izdelani 

kriteriji vrednotenja.  

Diskriminativnost celotnega vprašalnika sem preverila s koeficientom variacije in 

Fergusonovim delta koeficientom, ki je relativni pokazatelj razpršenosti.  

Z Mann-Whitney testom sem preverila razlike posameznih domen glede na spol, s Kruskal-

Wallis testom pa razlike posameznih domen glede na starostne kategorije.  

Dobljeni podatki so predstavljeni v tabelah, grafih in opisno.  
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 Splošna obdelava podatkov 

V tabelah 17 do 27 so prikazane posamezne postavke glede na ocenjevalno lestvico, kateri 

pripadajo, kot zadnja je všteta tudi dodatna ocenjevalna lestvica simptomov. Za vsako sem 

izračunala minimalno in maksimalno vrednost, ki so jo anketiranci izbrali, povprečno 

vrednost in standardno odstopanje. Pri 41 postavkah je povprečna vrednost večja od 4 točk, le 

pri treh postavkah se ta giblje med 3,61 in 3,88 točke (ena postavka pri ocenjevalni lestvici 

spanja in drugi dve pri utrujenosti). Pri nobeni izmed postavk pa ni povprečna vrednost 5 

točk, kar pomeni, da tudi pri vzorcu tipične populacije ne obstaja postavka, pri kateri ne bi 

nihče imel nikakršnih težav.    

Tabela 17: Ocenjevalna lestvica obremenjenosti 

  Min Maks M SD 

Soočanje s težavami pri požiranju je zame zelo težko. 1 5 4,15 1,33 

Težave na področju požiranja so v mojem življenju zelo 

moteče. 
1 5 4,36 1,20 

 

Tabela 18: Trajanja hranjenja  

  Min Maks M SD 

Hranjenje mi vzame več časa kot drugim. 1 5 4,49 0,93 

Potrebujem veliko časa, da pojem obrok. 1 5 4,53 0,88 

 

Tabela 19: Želja po hranjenju 

  Min Maks M SD 

Večino dni mi ni mar za to, ali jem ali ne. 1 5 4,65 0,73 

Le še redko občutim lakoto. 1 5 4,48 0,90 

Pri hranjenju ne uživam več. 2 5 4,70 0,69 

 

Tabela 20: Ocenjevalna lestvica izbire hrane 

  Min Maks M SD 

Težko najdem hrano, ki jo imam rad in jo lahko jem. 1 5 4,29 0,99 

S težavo ugotovim, kaj lahko in česa ne smem jesti. 2 5 4,51 0,83 

 

Tabela 21: Ocenjevalna lestvica komunikacije 

  Min Maks M SD 

Ljudje me težko razumejo. 2 5 4,82 0,52 

Težko mi je govoriti razločno.  2 5 4,82 0,50 

 

Tabela 22: Ocenjevalna lestvica doživljanja strahu 

  Min Maks M SD 

Bojim se, da bi se med hranjenjem začel dušiti. 1 5 4,84 0,54 

Skrbi me, da bi dobil pljučnico. 2 5 4,82 0,53 

Bojim se, da bi se med pitjem tekočine začel 

dušiti. 
1 5 4,84 0,51 

Nikoli ne vem, kdaj se bom začel dušiti. 2 5 4,92 0,37 
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Tabela 23: Ocenjevalna lestvica mentalnega zdravja 

  Min Maks M SD 

Zaradi mojih težav s požiranjem sem potrt. 1 5 4,86 0,54 

Vznemirja me, da moram biti med hranjenjem ali pitjem tako 

previden. 
1 5 4,83 0,60 

Težave s požiranjem mi jemljejo pogum. 2 5 4,90 0,45 

Moje težave s požiranjem me frustrirajo.  1 5 4,84 0,59 

Kadar se moram ukvarjati z mojimi težavami s požiranjem, 

postanem nestrpen. 
2 5 4,88 0,44 

 

Tabela 24: Ocenjevalna lestvica socialne vključenosti 

  Min Maks M SD 

Zaradi mojih težav s požiranjem ne jem zunaj. 2 5 4,87 0,50 

Zaradi težav s požiranjem težko vzdržujem družabno 

življenje. 
2 5 4,86 0,51 

Moje običajno delo ali prostočasne dejavnosti so se zaradi 

mojih težav s požiranjem spremenile. 
2 5 4,87 0,48 

Družabna srečanja (kot so prazniki, druženja) zaradi mojih 

težav s požiranjem niso prijetna. 
2 5 4,85 0,58 

Moja vloga v družini in med prijatelji se je zaradi mojih težav 

s požiranjem spremenila.. 
1 5 4,87 0,54 

 

Tabela 25: Ocenjevalna lestvica spanja 

  Min Maks M SD 

Težko zaspite? 2 5 4,15 0,74 

S težavo vzdržujete spanec? Se pogosto prebujate med 

spanjem? 
1 5 3,88 0,98 

 

Tabela 26: Ocenjevalna lestvica utrujenosti 

  Min Maks M SD 

Občutite šibkost? 2 5 4,39 0,69 

Občutite utrujenost? 1 5 3,61 0,88 

Občutite izčrpanost? 1 5 3,84 0,89 

 

Tabela 27: Ocenjevalna lestvica simptomov 

  Min Maks M SD 

Kašljanje 2 5 4,17 0,90 

Dušenje ob uživanju hrane 2 5 4,86 0,41 

Dušenje od uživanju tekočine 3 5 4,87 0,35 

Gosta slina ali sluz 2 5 4,53 0,73 

Žrelni refleks (občutek siljenja na bruhanje) 1 5 4,65 0,72 

Iztekanje sline 2 5 4,82 0,52 

Težave z žvečenjem 2 5 4,77 0,57 

Prekomerna količina sline ali sluzi 2 5 4,76 0,60 

Potreba po čiščenju grla s pokašljevanjem 1 5 4,19 0,89 

Občutek, da se hrana zatakne v ustih 1 5 4,70 0,67 

Hrana ali tekočina iztekata iz ust 2 5 4,94 0,33 

Hrana ali tekočina iztekata skozi nos 4 5 4,99 0,11 
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Izkašljevanje hrane ali tekočine iz ust, kadar se ta zatakne 1 5 4,74 0,56 

 

V tabeli 28 so zbrana povprečja točk, ki so jih osebe tipične populacije, vključene v vzorec, 

dosegale pri vsaki ocenjevalni lestvici in pri celotnem vprašalniku. Prav tako so zapisane 

minimalne in maksimalne vrednosti, standardno odstopanje ter mediana in modus, kjer je bil 

izračun mogoč. 

 

Tabela 28: Povprečno število doseženih točk pri posamezni ocenjevalni lestvici in celotnem 

vprašalniku 

  M Min Maks SD Me Mo 

Ocenjevalna lestvica 

obremenjenosti 
80,10 0,00 100,00 31,07 100,00 100,00 

Želja po hranjenju 90,20 33,33 100,00 14,61 100,00 100,00 

Trajanje hranjenja 87,28 0,00 100,00 21,11 100,00 100,00 

Ocenjevalna lestvica simptomov 92,63 32,14 100,00 9,60 96,43 100,00 

Ocenjevalna lestvica izbire hrane 84,88 12,50 100,00 20,96 100,00 100,00 

Ocenjevalna lestvica 

komunikacije 
97,69 62,50 100,00 6,57 100,00 100,00 

Ocenjevalna lestvica doživljanja 

strahu 
96,38 12,50 100,00 10,34 100,00 100,00 

Ocenjevalna lestvica mentalnega 

zdravja 
96,51 20,00 100,00 11,89 100,00 100,00 

Ocenjevalna lestvica socialne 

vključenosti 
96,09 20,00 100,00 12,73 100,00 100,00 

Ocenjevalna lestvica spanja 75,25 25,00 100,00 18,90 75,00 75,00 

Ocenjevalna lestvica utrujenosti 73,45 16,67 100,00 18,17 75,00 75,00 

CELOTEN VPRAŠALNIK 88,22 73,45 97,69 8,80 90,20 / 

 

Povprečno število točk, ki jih je vzorec dosegel na celotnem vprašalniku, je 88,22 (SD=8,80). 

V tabeli 28 vidimo lahko, da je tudi povprečje velike večine ocenjevalnih lestvic nad 80 

točkami. Nižje povprečje točk so vključeni dosegali le pri ocenjevalni lestvici spanja in 

ocenjevalni lestvici utrujenosti, vendar tudi tu povprečje ni padlo pod 73,00 točk. 

Predvidevam, da so točke tu nižje zato, ker ti dve ocenjevalni lestvici nista specifično 

povezani z motnjami požiranja, znano pa je, da pogosto ljudje v današnjem času trpijo za 

nespečnostjo in kronično utrujenostjo. Tudi mediana in modus sta pri teh dveh ocenjevalnih 

lestvicah nižja (75,00 točk), pri ocenjevalni lestvici simptomov je mediana 96,43, medtem ko 

sta pri vseh ostalih ti dve vrednosti najvišji, torej 100,00 točk. 

Glede na rezultate, ki so jih dosegale kontrolne skupine pri drugih raziskavah, je povprečje 

zbranih točk mojega vzorca pri posameznih ocenjevalnih lestvicah in na celotnem vprašalniku 

nižje, le pri ocenjevalnih lestvicah spanja in utrujenosti prihaja do podobnih rezultatov. V 

Nemčiji, Grčiji, Italiji in na Švedskem je bilo povprečje ocenjevalnih lestvic nad 95,00 

točkami, medtem ko je bilo to povprečje na Nizozemskem nad 90,00. V Grčiji in na 

Nizozemskem je bilo povprečje zbranih točk pri ocenjevalni lestvici utrujenosti 85,00 točk, 

medtem ko so v Nemčiji in Italiji tako pri ocenjevalni lestvici utrujenosti, kot tudi spanja, 
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povprečno dosegali 80,00 točk. Le na Švedskem so bile povprečne točke pri omenjenih 

ocenjevalnih lestvicah še nižje kot pri moji raziskavi in sicer 68,00 in 71,00 (Finizia idr., 

2011; Vanderwegen, Van Nuffelen in De Bodt, 2012; Ginocchio idr., 2016; Georgopoulos 

idr., 2017; Kraus idr., 2018).  Nižje povprečje točk pri slovenski populaciji bi lahko pripisali 

temu, da osebe niso upoštevale navodil ali pa imajo zares več težav kot tuje populacije. Prav 

tako je možno, da bi bilo povprečje točk pri tujih raziskavah drugačno, če bi imeli večji 

vzorec. Pri vseh tujih raziskavah je bil slednji namreč manjši kot pri moji raziskavi, saj so se 

bolj osredotočali na skupino ljudi z disfagijo. Lahko bi rekli, da je slovenska populacija, 

vključena v raziskavo, pri samoevalviranju bolj diskriminativna oziroma občutljiva kot vzorci 

v tujih raziskavah. 

 

Na koncu vprašalnika SWAL-QOL-SI se nahajajo še tri vprašanja, ki se dotikajo področja 

načina prejemanja in konsistence tekočine ter hrane, prav tako anketirani ocenijo svoje 

splošno zdravstveno stanje. Glede na to, da je bila v moj vzorec vključena tipična populacija 

brez motenj požiranja, nihče hrane ali tekočine ne prejema po sondi (cevki za hranjenje). 

Konsistenca hrane, ki jo je velika večina vzorca jedla v tednu pred izpolnjevanjem 

vprašalnika, je popolnoma običajna, medtem ko je pet oseb obkrožilo trditev, ki se nanaša na 

mehko hrano, ki jo je lažje prežvečiti. To bi lahko pripisali slabšemu dentalnemu stanju 

starejših oseb, zaradi česar jedo hrano, ki se jo lažje prežveči. Prav tako so to postavko 

obkrožile vse tri osebe, ki živijo v domu za ostarele, kjer jim verjetno pripravljajo takšno 

hrano. Pri uživanju tekočine ni prihajalo do odstopanj, vse osebe v vzorcu pijejo običajno 

konsistenco tekočine. 

Pri vprašanju o splošnem zdravstvenem stanju so osebe lahko izbirale med petimi odgovori: 1 

– slabo, 2 – zmerno, 3 – dobro, 4 - zelo dobro in 5 – odlično. Na vprašanje je odgovorilo 149 

oseb, najmanjša ocena je bila 1 in največja 5. Povprečna vrednost ocene splošnega 

zdravstvenega stanja vzorca je 3,72, s standardnim odstopanjem 0,894. Graf 4 pa nam 

prikazuje še odstotni delež glede na izbrane odgovore. Vidimo, da prevladuje zelo dobro 

zdravstveno stanje oseb tipične populacije, vključene v vzorec, k čemur se tudi nagiba 

povprečna vrednost vseh odgovorov. Le 10% oseb svoje zdravstveno stanje ocenjuje kot slabo 

ali zmerno, gre pa predvsem za starejše osebe. Pri tem je potrebno izpostaviti, da tu niso 

ocenjevali glede na motnje požiranja, temveč svoje zdravstveno stanje na splošno. Torej bi 

lahko zaključili, da je splošno zdravstveno stanje vzorca v povprečju zelo dobro.    

 

Tabela 29: Tabelarični prikaz vzorca glede na splošno zdravstveno stanje 

  N Min Maks M SD 

Na splošno bi rekli, da je vaše zdravstveno stanje: 144 1 5 3,72 0,894 
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Graf 4: Grafični prikaz vzorca glede na splošno zdravstveno stanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Preverjanje veljavnosti vprašalnika SWAL-QOL-SI 

Vsebinsko veljavnost vprašalnika SWAL-QOL-SI sem po končanem procesu prevajanja 

preverjala s pomočjo štirih ekspertov. Vprašalnik sta vsebinsko preverili dve klinični 

logopedinji, ki se ukvarjata z motnjami požiranja, metodolog, statistik in psiholog ter 

profesorica slovenščine. Vsak je vprašalnik preveril glede na njegovo področje – glede na 

poznavanje motenj požiranja in potreb v stroki, statistično gledano ter slovnično pravilno. Vsi 

strokovnjaki so potrdili veljavnost vprašalnika SWAL-QOL-SI.  

 

Konstruktno veljavnost vprašalnika SWAL-QOL-SI pa sem preverjala z eksplorativno 

faktorsko analizo. Vključila sem vseh deset ocenjevalnih lestvic, brez dodatne ocenjevalne 

lestvice simptomov (30 postavk). Podatke sem pred faktorizacijo normalizirala z metodo 

površin standardizirane normalne porazdelitve.   

S Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) in Barlett testoma (tabela 30) smo preverili, če so podatki 

sploh primerni za nadaljnjo izvajanje faktorske analize. KMO test nam poda vrednost med 0 

in 1 in višja, kot je ta vrednost, bolj ustrezni so podatki za faktorsko analizo (KMO and 

Barlett's test, b.d.). Glede na dobljen rezultat (0,829) lahko zaključim, da so podatki primerni 

za nadaljnjo obdelavo. Barlett's test sferičnosti pa nam pove, koliko so podatki med seboj 

povezani. Bolj, kot se vrednost približuje 0, večja je stopnja signifikantnosti, ki nam pove, da 

je nadaljnja faktorska analiza za dane podatke smiselna in uporabna (KMO and Barlett's test, 

b.d.). Tudi tu so v mojem primeru podatki signifikantni (0,000) in je faktorska analiza 

smiselna.   
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Tabela 30: KMO in Barlettov test 

KMO test ,829 

Bartlettov test sferičnosti 

 χ2 4216,965 

g 435 

p ,000 

 

Korelacijska matrika je pokazala, da so vrednosti koeficientov vseh 30 postavk višje od 0,5, 

pogoj za nadaljnjo obdelavo pa je koeficient, višji od 0,3. Tudi temu pogoju je bilo zadoščeno.  

 

Za ekstrakcijo faktorjev sem uporabila metodo glavnih osi. Na osnovi Kaiser-Guttmanovega 

kriterija in kriterija grafa lastnih vrednosti smo obdržali šest pomembnih faktorjev, ki 

dosegajo lastne vrednosti nad 1. Faktorji pojasnjujejo 73,13% celotne variance (tabela 31).  

 

Tabela 31: Lastne vrednosti in odstotek pojasnjene variance faktorjev 

Faktor pred rotacijo faktorjev po rotaciji faktorjev 

Total Odstotek 

variance (%) 

Kumulativni 

odstotek 

variance (%) 

Total Odstotek 

variance (%) 

Kumulativni 

odstotek 

variance (%) 

1 12,47 41,6 41,6 5,39 17,98 17,98 

2 2,80 9,3 50,9 5,36 17,87 35,84 

3 2,42 8,1 59,0 3,24 10,79 46,63 

4 1,67 5,6 64,5 3,02 10,05 56,68 

5 1,35 4,5 69,0 2,86 9,55 66,22 

6 1,23 4,1 73,1 2,07 6,90 73,13 

 

Za pomoč pri razlagi teh šestih faktorjev pa sem izvedla pravokotno varimax rotacijo. V 

analizo je bilo vključenih vseh 30 postavk, saj je bil njihov koeficient povsod večji od 0,3. 

Rotirana faktorska matrika je prikazana v tabeli 32.  

Faktor 1 se osredotoča na težave socialne vključenosti zaradi motenj požiranja. Faktor 2 

zajema ocenjevalne lestvice komunikacije, doživljanja strahu in eno postavko ocenjevalne 

lestvice mentalnega zdravja (Težave s požiranjem mi jemljejo pogum). Združuje psihološki 

vidik doživljanja motenj požiranja ter težave s komunikacijo zaradi le-teh. Faktor 3 zajema 

ocenjevalno lestvico obremenjenosti ter preostale štiri postavke ocenjevalne lestvice 

mentalnega zdravja (Zaradi mojih težav s požiranjem sem potrt; Vznemirja me, da moram biti 

med hranjenjem ali pitjem tako previden; Moje težave s požiranjem me frustrirajo; Kadar se 

moram ukvarjati z mojimi težavami s požiranjem, postanem nestrpen). Lahko vidimo, da se 

tudi slednje postavke na nek način nanašajo na obremenjenost osebe zaradi motenj požiranja, 

tako da je združitev teh postavk smiselna. Faktor 4 reflektira splošne zdravstvene dejavnike, 

torej ocenjevalni lestvici spanja in utrujenosti, ki nista specifično povezani z disfagijo. Faktor 

5 se nanaša na sam proces hranjenja in zajema ocenjevalni lestvici trajanja hranjenja ter izbire 

hrane. Zadnji, faktor 6, pa se osredotoča na željo po hranjenju oseb z motnjami požiranja.  
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Avtorica originalnega vprašalnika SWAL-QOL je oblikovala deset ocenjevalnih lestvic, s 

faktorsko analizo pa sem jih v mojem primeru dobila le šest. Kljub temu menim, da se tudi 

mojih šest faktorjev smiselno povezuje v neke večje celote in ne odstopa veliko od originalne 

verzije.  

Tabela 32: Rotirana faktorska matrika 

Postavke 
Ocenjevalna 

lestvica 

Faktorji 

1 2 3 4 5 6 

VAR00036 

socialna 

vključenost 

,927 ,273 ,167 ,131   

VAR00038 ,877 ,164 ,171 ,178   

VAR00037 ,867 ,281 ,289 ,161 ,131  

VAR00035 ,828 ,279   ,281  

VAR00034 ,779 ,421 ,111  ,180 ,116 

VAR00024 komunikacija ,166 ,763  ,145 ,165 ,150 

VAR00027 doživljanje 

strahu 
,275 ,700 ,235  ,149 ,151 

VAR00023 komunikacija ,192 ,697  ,171 ,286  

VAR00028 
doživljanje 

strahu 

,313 ,674 ,308   ,117 

VAR00025 ,266 ,618 ,440  ,161  

VAR00026 ,346 ,563 ,270   ,102 

VAR00031 mentalno 

zdravje 
,461 ,533 ,520 ,109  ,151 

VAR00002 
obremenjenost 

,123 ,269 ,658 ,115 ,255 ,239 

VAR00001 ,125  ,627 ,153 ,199 ,211 

VAR00033 

mentalno 

zdravje 

,374 ,451 ,606 ,144 ,218  

VAR00029 ,436 ,481 ,570 ,187  ,178 

VAR00032 ,272 ,413 ,551 ,103 ,432  

VAR00030 ,325 ,463 ,463 ,128 ,418 ,206 

VAR00043 
utrujenost 

,131  ,138 ,851   

VAR00041  ,108 ,141 ,789   

VAR00042 spanje ,122   ,719 ,143  

VAR00039 utrujenost ,175 ,207 ,161 ,586 ,139 ,280 

VAR00040 spanje ,115 ,116  ,540 ,161  

VAR00006 trajanje 

hranjenja 

  ,218  ,708 ,169 

VAR00004   ,185  ,585 ,202 

VAR00022 
izbira hrane 

,320 ,321 ,116 ,185 ,572 ,152 

VAR00021 ,259 ,275  ,153 ,572 ,232 

VAR00003 
želja po 

hranjenju 

 ,104 ,116  ,188 ,662 

VAR00005   ,132  ,154 ,637 

VAR00007  ,165  ,186 ,280 ,431 

 

Faktorsko analizo so uporabili tudi pri validaciji nizozemske ter perzijske verzije SWAL-

QOL. Pri prvi je faktorska analiza prav tako pokazala šest faktorjev (vključena je bila tudi 

ocenjevalna lestvica simptomov), ki pa so bili razporejeni nekoliko drugače kot v mojem 

primeru. Faktor 1 so sestavljale ocenjevalne lestvice izbire hrane, trajanje hranjenja, 

obremenjenosti ter želja po hranjenju. Faktor 2 je bil, tako kot pri meni faktor 4, sestavljen iz 
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ocenjevalnih lestvic spanja in utrujenosti. Faktor 3 je v njihovem primeru predstavljal 

ocenjevalno lestvico simptomov, faktor 4 pa socialno vključenost, pri meni je bil to faktor 1. 

Faktor 5 je predstavljal težave v komunikaciji, skupaj s simptomom iztekanje sline, zadnji 

faktor pa je zajemal ocenjevalne lestvice občutenja strahu in mentalnega zdravja 

(Vanderwegen, Van Nuffelen in De Bodt, 2012). Pri perzijski različici pa je faktorska analiza 

oblikovala le dva faktorja, ki so jih poimenovali »specifični-disfagični faktor« in »splošni 

faktor«. K prvemu spada vseh osem ocenjevalnih lestvic, ki se navezujejo na disfagijo, 

medtem ko k drugemu spadata le ocenjevalni lestvici spanja in utrujenosti (ocenjevalna 

lestvica simptomov ni bila vključena) (Tarameshlu idr., 2017). Kot lahko vidimo, se pri vseh 

faktorskih analizah postavke povezujejo v neke smiselne celote kljub temu, da rezultati ne 

pokažejo desetih, originalnih ocenjevalnih lestvic. 

 

3.4.3 Preverjanje zanesljivosti vprašalnika SWAL-QOL-SI 

Zanesljivost merskega instrumenta smo testirali po metodi koeficienta Cronbach alfa. 

Vrednosti koeficienta se gibljejo na intervalu od 0 do 1, pri čemer višje vrednosti pomenijo 

boljšo zanesljivost konstrukta. Vprašalnik je zajemal 11 ocenjevalnih lestvic z Likertovo 

mersko lestvico, kjer smo za vsak sklop ločeno izračunali koeficient Cronbach alfa. S tem 

smo preverili notranjo konsistentnost vprašalnika. 

Rezultati v tabeli 33 prikazujejo, da je koeficient Cronbach alfa pri vseh ocenjevalnih 

lestvicah, z izjemo ocenjevalnih lestvic spanja in trajanja hranjenja, presegel vrednost 0,7, ki v 

strokovni literaturi predstavlja prag za dovolj visoko stopnjo zanesljivosti vzorca. Cronbach 

alfa koeficient za celotni vprašalnik pa znaša kar 0,947, kar v strokovni literaturi predstavlja 

odlično stopnjo zanesljivosti (Nunnally in Bernstein, 1994). 

 

Tabela 33: Vrednosti Cronbach alfa koeficienta za posamezne ocenjevalne lestvice in celotni 

vprašalnik 

  N Cronbach alfa 

Ocenjevalna lestvica obremenjenosti 2 0,901 

Trajanje hranjena 3 0,606 

Želja po hranjenju 2 0,803 

Ocenjevalna lestvica simptomov 14 0,885 

Ocenjevalna lestvica izbire hrane 2 0,811 

Ocenjevalna lestvica komunikacije 2 0,888 

Ocenjevalna lestvica doživljanja strahu 4 0,887 

Ocenjevalna lestvica mentalnega zdravja 5 0,917 

Ocenjevalna lestvica socialne vključenosti 5 0,894 

Ocenjevalna lestvica spanja 2 0,500 

Ocenjevalna lestvica utrujenosti 3 0,863 

CELOTEN VPRAŠALNIK 44 0,947 

 

Na podlagi tega lahko zaključimo, da je vprašalnik SWAL-QOL-SI zanesljiv na vseh 

ocenjevalnih lestvicah (z izjemo dveh). Najvišjo stopnjo zanesljivosti ima ocenjevalna 
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lestvica mentalnega zdravja, sledi ji ocenjevalna lestvica obremenjenosti. Ocenjevalna 

lestvica spanja ne dosega zadostne stopnje zanesljivosti, medtem ko ima ocenjevalna lestvica 

trajanja hranjenja zadovoljivo stopnjo zanesljivosti. Takšne rezultate bi lahko pripisali 

majhnemu številu postavk v okviru teh ocenjevalnih lestvic ali pa neupoštevanju navodil. 

Predvsem pri ocenjevalni lestvici spanja je bilo opaziti, da so osebe tipične populacije zbrale 

precej nizko število točk, saj so ocenjevale njihov spanec na splošno in ne glede na motnje 

požiranja, kot je bilo to predpostavljeno za druge postavke. 

Tudi pri raziskavah, ki so bile narejene v tujini, so dobili podobne rezultate. Pri vseh je bil 

Cronbach alfa koeficient za celoten vprašalnik zelo visok, nad 0,9, kar kaže na dobro 

zanesljivost SWAL-QOL vprašalnika v vse do sedaj prevedene jezike. V moji raziskavi 

vrednosti nad 0,7 nista dosegli le dve ocenjevalni lestvici, podobno se je zgodilo tudi v dveh 

drugih raziskavah. Ocenjevalna lestvica spanja je dosegla enako vrednost Cronbach alfa 

koeficienta tudi na Nizozemskem (Vanderwegen, Van Nuffelen in De Bodt, 2012), medtem 

ko je pri perzijski raziskavi vrednost pod 0,7 dobila tudi ocenjevalna lestvica trajanja 

hranjenja (Tarameshlu idr., 2017). V Nemčiji pa je nižjo vrednost dosegla le še ocenjevalna 

lestvica, ki meri željo po hranjenju (Kraus idr., 2018). Ostale lestvice so imele tudi pri tujih 

raziskavah zadovoljivo visok Cronbach alfa koeficient.   

 

3.4.4 Preverjanje diskriminativnosti vprašalnika SWAL-QOL-SI 

Za preverjanje diskriminativnosti slovenskega prevoda vprašalnika sem najprej izračunala 

koeficiente variacije za vsako posamezno ocenjevalno lestvico, potem pa še za celoten 

vprašalnik. Vsi so predstavljeni v tabeli 34. Vidimo lahko, da je koeficient variacije za celoten 

vprašalnik 10,0%, medtem ko se te vrednosti pri posameznih ocenjevalnih lestvicah gibljejo 

med 6,7 in 38,8%. Literatura navaja, da je v primeru, ko je koeficient variacije manjši od 

30%, reprezentativnost aritmetične sredine zelo velika, saj je variabla homogena (Jerman, 

2013a).  

 

Tabela 34: Tabelarični prikaz vrednosti koeficienta variacije 

Ocenjevalne lestvice M SD koef. variacije (%) 

Ocenjevalna lestvica obremenjenosti 80,10 31,07 38,8 

Želja po hranjenju 90,20 14,61 16,2 

Trajanje hranjenja 87,28 21,11 24,2 

Ocenjevalna lestvica simptomov 92,63 9,60 10,4 

Ocenjevalna lestvica izbire hrane 84,88 20,96 24,7 

Ocenjevalna lestvica komunikacije 97,69 6,57 6,7 

Ocenjevalna lestvica doživljanja strahu 96,38 10,34 10,7 

Ocenjevalna lestvica mentalnega zdravja 96,51 11,89 12,3 

Ocenjevalna lestvica socialne vključenosti 96,09 12,73 13,2 

Ocenjevalna lestvica spanja 75,25 18,90 25,1 

Ocenjevalna lestvica utrujenosti 73,45 18,17 24,7 

CELOTEN VPRAŠALNIK 88,22 8,80 10,0 
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V mojem primeru ima le ocenjevalna lestvica obremenjenosti koeficient variacije nad 30%, 

najmanjšo variabilnost (pod 10%) pa ima ocenjevalna lestvica komunikacije. Takšni 

koeficienti variacije že nakazujejo na različne stopnje diskriminativnosti posameznih 

ocenjevalnih lestvic. 

 

Diskriminativnost vprašalnika sem preverjala še z izračunom Ferguson delta koeficienta. 

Ferguson delta koeficient variira med 0 in 1, višje kot so vrednosti, večja je diskriminativnost. 

Ferguson delta koeficient za celoten vprašalnik je 0,99, kar kaže na visoko občutljivost 

vprašalnika. Prav tako so koeficienti zelo visoki pri vseh posameznih ocenjevalnih lestvicah - 

vsi z vrednostmi nad 0,82, razen ocenjevalne lestvice komunikacije, ki ima vrednost Ferguson 

delta koeficienta 0,699 (tabela 35). Ob takšnih rezultatih lahko zaključimo, da vprašalnik 

razlikuje med zelo majhnimi razlikami v podanih odgovorih in zbranih točkah. 

 

Tabela 35: Vrednosti Ferguson delta koeficienta za posamezne ocenjevalne lestvice in 

celoten vprašalnik 

  N Feguson delta 

Ocenjevalna lestvica obremenjenosti 2 0,849 

Trajanje hranjenja 3 0,866 

Ocenjevalna lestvica simptomov 14 0,824 

Želja po hranjenju 2 0,967 

Ocenjevalna lestvica izbire hrane 2 0,871 

Ocenjevalna lestvica komunikacije 2 0,699 

Ocenjevalna lestvica doživljanja strahu 4 0,847 

Ocenjevalna lestvica mentalnega zdravja 5 0,878 

Ocenjevalna lestvica socialne vključenosti 5 0,858 

Ocenjevalna lestvica spanja 2 0,937 

Ocenjevalna lestvica utrujenosti 3 0,953 

CELOTEN VPRAŠALNIK 44 0,990 

 

 

3.4.5 Preverjanje normalnosti porazdelitve 

Normalnost porazdelitve sem z uporabo Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk testa 

preverjala tako glede na celoten vprašalnik, kot tudi glede na posamezne ocenjevalne lestvice, 

vključujoč dodatno ocenjevalno lestvico simptomov.   

 

Iz tabele 36 lahko razberemo, da je statistična pomembnost celotnega vprašalnika pri 

Kolmogorov-Smirnov testu manjša od 0,05, kar kaže na nenormalno porazdelitev podatkov. 

Enako nam pokaže tudi Shapiro-Wilk test. Tako prvi kot drugi test nam podata rezultate, ki 

kažejo, da je statistična pomembnost vseh ocenjevalnih lestvic manjša od 0,05. To še dodatno 

potrjuje trditev, da podatki niso normalno porazdeljeni (nenormalna distribucija podatkov). Iz 

tega sledi, da bom v nadaljni analizi uporabljala neparametrične teste. 
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Tabela 36: Analiza normalnosti porazdelitve za celoten vprašalnik in posamezno ocenjevalno 

lestvico (Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test) 

  

Kolmogorov-Smirnov 

test 
Shapiro-Wilkov test 

D g p W g p 

Ocenjevalna lestvica 

obremenjenosti 
0,386 140 <0,001 0,633 140 <0,001 

Trajanje hranjena 0,326 140 <0,001 0,699 140 <0,001 

Želja po hranjenju 0,12 140 <0,001 0,939 140 <0,001 

Ocenjevalna lestvica 

simptomov 
0,227 140 <0,001 0,704 140 <0,001 

Ocenjevalna lestvica izbire 

hrane 
0,288 140 <0,001 0,735 140 <0,001 

Ocenjevalna lestvica 

komunikacije 
0,476 140 <0,001 0,439 140 <0,001 

Ocenjevalna lestvica 

doživljanja strahu 
0,405 140 <0,001 0,406 140 <0,001 

Ocenjevalna lestvica 

mentalnega zdravja 
0,447 140 <0,001 0,34 140 <0,001 

Ocenjevalna lestvica socialne 

vključenosti 
0,511 140 <0,001 0,294 140 <0,001 

Ocenjevalna lestvica spanja 0,233 140 <0,001 0,813 140 <0,001 

Ocenjevalna lestvica utrujenosti 0,497 140 <0,001  0,445 140 <0,001 

CELOTEN VPRAŠALNIK 0,177 140 <0,001 0,765 140 <0,001 
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3.4.6 Preverjanje korelacije med ocenjevalnimi lestvicami 

Podatke sem najprej normalizirala z metodo površin standardizirane normalne porazdelitve. S 

Pearsonovim koeficietnom korelacije, katerega vrednosti lahko zavzemajo interval med -1 in 

1, sem za ocenjevalne lestvice izračunala povezave med njimi.  

 

Tabela 37: Tabelarični prikaz koeficientov korelacije med ocenjevalnimi lestvicami 

 

Ocenje

valna 

lestvic

a 

obrem

enjeno

sti 

Trajan

je 

hranje

na 

Želja 

po 

hranje

nju 

Ocenje

valna 

lestvic

a 

simpto

mov 

Ocenje

valna 

lestvic

a 

izbire 

hrane 

Ocenje

valna 

lestvic

a 

komun

ikacije 

Ocenje

valna 

lestvic

a 

doživlj

anja 

strahu 

Ocenje

valna 

lestvic

a 

mental

nega 

zdravj

a 

Ocenje

valna 

lestvic

a 

socialn

e 

vključ

enosti 

Ocenje

valna 

lestvic

a 

spanja 

Ocenje

valna 

lestvic

a 

utrujen

osti 

Ocenjevaln

a lestvica 

obremenjen

osti 

r 1 ,309** ,283** ,463 ,410** ,330** ,491** ,588** ,366** ,123 ,283** 

p 
 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,140 0,001 

N 181 166 146 157 157 155 154 154 145 146 146 

Trajanje 

hranjena 

r ,309** 1 ,240** ,349** ,381** ,282** ,243** ,359** ,226** ,193* ,240** 

p <0,001 
 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 

N 166 172 151 163 163 161 160 160 149 151 151 

Želja po 

hranjenju 

r ,283** ,240** 1 ,349** ,275** ,286** ,275** ,342** ,265** ,453** 0,151 

p 0,001 0,003 
 

<0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,066 

N 146 151 151 150 151 149 151 151 148 150 150 

Ocenjevaln

a lestvica 

simptomov 

r ,463 ,349** ,349** 1 ,559** ,425** ,491** ,610** ,460** ,279** ,263** 

p <0,001 <0,001 <0,001  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 

N 157 163 150 178 162 160 159 159 148 150 150 

Ocenjevaln

a lestvica 

izbire hrane 

r ,410** ,381** ,275** ,559** 1 ,467** ,450** ,531** ,482** ,280** ,275** 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

N 157 163 151 162 163 161 160 160 149 151 151 

Ocenjevaln

a lestvica 

komunikaci

je 

r ,330** ,282** ,286** ,425** ,467** 1 ,652** ,595** ,481** ,179* ,286** 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
 

<0,001 <0,001 <0,001 0,029 <0,001 

N 155 161 149 160 161 161 158 158 147 149 149 

Ocenjevaln

a lestvica 

doživljanja 

strahu 

r ,491** ,243** ,275** ,491** ,450** ,652** 1 ,772** ,631** ,231** ,275** 

p <0,001 0,002 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
 

<0,001 <0,001 0,004 0,001 

N 154 160 151 159 160 158 160 160 149 151 151 

Ocenjevaln r ,588** ,359** ,342** ,610** ,531** ,595** ,772** 1 ,677** ,236** ,342** 
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a lestvica 

mentalnega 

zdravja 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
 

<0,001 0,004 0 

N 154 160 151 159 160 158 160 160 149 151 151 

Ocenjevaln

a lestvica 

socialne 

vključenost

i 

r ,366** ,226** ,265** ,460** ,482** ,481** ,631** ,677** 1 ,235** ,265** 

p <0,001 0,006 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
 

0,004 0,001 

N 145 149 148 148 149 147 149 149 149 148 148 

Ocenjevaln

a lestvica 

spanja 

r 0,123 ,193* ,453** ,279** ,280** ,179* ,231** ,236** ,235** 1 ,453** 

p 0,140 0,018 0,000 0,001 0,001 0,029 0,004 0,004 0,004 
 

0 

N 146 151 150 150 151 149 151 151 148 151 150 

Ocenjevaln

a lestvica 

utrujenosti 

r ,283** ,240** 0,151 ,263** ,275** ,286** ,275** ,342** ,265** ,453** 1 

p 0,001 0,003 0,066 0,001 0,001 <0,001 0,001 0 0,001 0  

N 146 151 150 150 151 149 151 151 148 150 150 

 

Iz tabele 37 je razvidno, da so vsi koeficienti korelacije pozitivni, kar pomeni, da višje točke 

kot oseba doseže pri eni ocenjevalni lestvici, višje točke bo dosegla tudi pri drugi in obratno. 

Vse vrednosti Pearsonovega koeficienta r so tudi višje od 0,05, kar kaže na to, da so povezave 

med vsemi ocenjevalnimi lestvicami statistično pomembne. Najvišjo stopnjo ujemanja sta 

dosegli ocenjevalna lestvica mentalnega zdravja in ocenjevalna lestvica doživljanja strahu 

(r=0,772). Slednja vrednost v literaturi že velja za močno povezanost (Statistik.si, 2018). 

Večino preostalih ocenjevalnih lestvic ima glede na literaturo zmerno povezanost, najnižje 

ujemanje pa sta imeli ocenjevalna lestvica obremenjenosti in spanja.   

Podobne rezultate kaže tudi raziskava avtorice originalnega vprašalnika (McHorney idr., 

2001), kjer najvišjo korelacijo sicer dosegata ocenjevalna lestvica mentalnega zdravja in 

obremenjenosti (r=0,69), medtem ko ocenjevalni lestvici mentalnega zdravja in doživljanja 

strahu dosegata korelacijo 0,64. Najnižjo stopnjo povezanosti imata pri raziskavi McHorney 

idr. (2001) ocenjevalna lestvica spanja in trajanje hranjenja (r= 0,19).  

 

3.4.7 Razlike glede na spol 

Statistično pomembne razlike med spoloma smo preverjali z uporabo Mann-Whitney U testa. 

V povprečju so višje točke dosegali moški, razen pri treh ocenjevalnih lestvicah (tabela 38). 

Statistično pomembne razlike nam pokažejo tiste vrednosti, ki so manjše od 0,05. Analiza je 

pokazala statistično pomembne razlike med spoloma pri ocenjevalnih lestvicah komunikacije 

(p=0,005), spanja (p=0,033) in utrujenosti (p=0,004). Glede na celoten vprašalnik ni 

statistično pomembne razlike med spoloma.  
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Tabela 38: Primerjava med moškimi in ženskami glede na rezultate pri posameznih 

ocenjevalnih lestvicah 

  

Moški spol Ženski spol p 

M 

Ocenjevalna lestvica obremenjenosti 89,34 81,83 0,261 

Želja po hranjenju 88,85 90,23 0,671 

Trajanje hranjenja 86,76 87,95 0,152 

Ocenjevalna lestvica simptomov 92,33 92,42 0,973 

Ocenjevalna lestvica izbire hrane 84,93 84,09 0,882 

Ocenjevalna lestvica komunikacije 95,22 98,52 0,005 

Ocenjevalna lestvica doživljanja strahu 97,06 95,97 0,669 

Ocenjevalna lestvica mentalnega zdravja 98,31 95,73 0,608 

Ocenjevalna lestvica socialne vključenosti 97,43 96,00 0,938 

Ocenjevalna lestvica spanja 81,99 74,09 0,033 

Ocenjevalna lestvica utrujenosti 81,50 72,20 0,004 

CELOTEN VPRAŠALNIK 90,34 88,09 0,693 

 

Glede na to, da vzorec ni bil normalno porazdeljen glede na spol, kljub zgornjim rezultatom 

težko zaključim, da med spoloma obstajajo statistično pomembne razlike. Pri tujih raziskavah 

(Bibi, Iqbal, Ayaz in Matee, 2015; Georgopoulos idr., 2017) se spol ni izkazal kot statistično 

pomemben in ni vplival na kvaliteto življenja oseb z motnjami požiranja. Tudi v literaturi 

nisem zasledila razlik med spoloma pri aktu požiranja oziroma so odkritja različna, tako da 

zaključka o tem še ni (Hixon, Weismer in Hoit, 2008). Za zanesljive rezultate bi potrebovala 

normalno porazdeljen vzorec glede na spol. Glede na prebrano literaturo in dobljene rezultate 

za celoten vprašalnik, bi vseeno zaključila, da spol ne vpliva na rezultate vprašalnika SWAL-

QOL-SI.  

 

 

3.4.8 Razlike glede na starost 

Za preverjanje razlike glede na starost sem uporabila Kruskal-Wallis H Test. Izračun razlik je 

pokazal (tabela 39), da ni statistično pomembne razlike (p < 0,05) med nobeno ocenjevalno 

lestvico in starostjo, razen pri ocenjevalni lestvici izbire hrane (p = 0,013). Tudi rezultat na 

celotnem vprašalniku ne pokaže razlike glede na starost v raziskavi udeleženih oseb. Starost 

ne vpliva na rezultate SWAL-QOL, razen pri ocenjevalni lestvici izbire hrane.  
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Tabela 39: Primerjava rezultatov glede na starostne skupine pri posameznih ocenjevalnih 

lestvicah 

  

do 25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 let in več 
p 

M 

Ocenjevalna lestvica 

obremenjenosti 
88,46 88,13 75,89 79,81 85,00 0,639 

Želja po hranjenju 91,03 95,00 91,67 89,79 84,01 0,094 

Trajanje hranjenja 91,03 87,50 83,04 87,19 84,27 0,478 

Ocenjevalna lestvica 

simptomov 
93,77 92,50 92,98 93,21 89,29 0,185 

Ocenjevalna lestvica 

izbire hrane 
89,42 91,25 90,18 84,06 71,77 0,013 

Ocenjevalna lestvica 

komunikacije 
98,72 96,25 99,11 98,13 95,97 0,281 

Ocenjevalna lestvica 

doživljanja strahu 
98,40 96,56 99,55 92,97 95,77 0,145 

Ocenjevalna lestvica 

mentalnega zdravja 
98,97 97,50 95,89 94,00 94,84 0,511 

Ocenjevalna lestvica 

socialne vključenosti 
98,72 100,00 94,82 94,38 93,39 0,111 

Ocenjevalna lestvica 

spanja 
75,64 76,88 71,43 78,75 73,39 0,667 

Ocenjevalna lestvica 

utrujenosti 
70,09 75,83 70,54 77,08 75,81 0,646 

CELOTEN 

VPRAŠALNIK 
88,46 88,13 75,89 79,81 85,00 0,240 

 

 

Tabela 40: Razlike med starostnimi skupinami pri ocenjevalni lestvici izbire hrane 

Kombinacije starostnih skupin p 

do 25 let : 26-35 let 0,378 

do 25 let : 36-45 let 0,796 

do 25 let : 46-55 let 0,381 

do 25 let : 56 let in več 0,004 

26-35 let : 36-45 let 0,334 

26-35 let : 46-55 let 0,141 

26-35 let : 56 let in več 0,004 

36-45 let : 46-55 let 0,614 

36-45 let : 56 let in več 0,043 

46-55 let : 56 let in več 0,052 
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Ker se je pri ocenjevalni lestvici izbire hrane pokazala statistično pomembna razlika glede na 

starost, sem z Mann-Whitney testom še preverila, med katerimi starostnimi skupinami prihaja 

do teh razlik. Rezultati so prikazani v tabeli 40. Vidimo lahko, da do statistično pomembnih 

razlik (p<0,05) prihaja med starostnimi skupinami: do 25 let - 56 let in več, 26-35 let - 56 let 

in več ter 36-45 let - 56 let in več. Rezultati nam pokažejo, da med starostnimi skupinami, ki 

zajemajo mlajšo populacijo (do 45 let) in starostno skupino, ki zajema najstarejšo populacijo 

(nad 56 let) prihaja do statistično pomembnih razlik pri izbiri hrane.  

Različni avtorji (Marks in Rainbow, 2001; Murry in Carau, 2006 v Vogrič, 2013) v svojih 

delih opisujejo dejavnike, ki vplivajo na proces normalnega požiranja. Mednje uvrščajo tudi 

starost nad 85 let. Zaradi s starostjo povezanih nevrodegenerativnih procesov, lahko pride do 

sprememb v anatomiji in fiziologiji ust ter žrela. Posledično to privede do težav s požiranjem, 

seveda pa slednjih ne moremo takoj označiti za disfagijo.  

Rezultati prikazani v tabeli 39 ne kažejo na to, da bi starost kakorkoli vplivala na rezultate 

SWAL-QOL-SI, razen pri ocenjevalni lestvici izbire hrane. To bi lahko pripisali temu, da so 

bile osebe zajete v vzorec precej mlajše od 85 let, ko naj bi se začele kazati težave s 

požiranjem zaradi starosti. Statistično pomembna razlika glede na starost, se je pokazala le pri 

ocenjevalni lestvici izbire hrane in sicer med tremi najmlajšimi starostnimi skupinami (do 45 

let) in starostno skupino 56 let in več. V slednji skupini so bile zajete tudi osebe nad 85 let, 

torej lahko zaključim, da se pri izbiri hrane po 56 letu pokažejo neke spremembe oziroma 

razlike, glede na predhodno stanje. Kljub temu, da gre za normalno populacijo ljudi, nekateri 

navajajo, da ne zmorejo jesti katerekoli hrane in imajo pri izbiri le-te včasih težave. To je 

seveda mogoče pripisati nevrodegenerativnim starostnim spremembam, težave pa bi lahko 

pripisali tudi slabšemu dentalnemu ali zdravstvenemu stanju, kot v svoji raziskavi navajajo 

tudi Fucile idr. (1998, v Marks in Rainbow, 2001).   

Bibi, Iqbal, Ayaz in Matee (2015) v svoji raziskavi, validaciji SWAL-QOL v urdujščino, prav 

tako niso našli statistično pomembnih razlik glede na starost oseb. Kim (2016) pa je ugotovil, 

da je na povprečje točk, ki so jih dosegle osebe z disfagijo, največji vpliv imelo hranjenje 

preko cevke, takoj za tem pa je sledila starost udeležencev.  

Za dokazovanje statistično pomembne razlike glede na starost in kvaliteto življenja oseb z 

motnjami požiranja bi potrebovala večji vzorec starejših ljudi, tako kontrolno, kot tudi 

disfagično skupino ljudi. Tako bi lahko preverjala vpliv starosti na požiranje pri običajni 

populaciji ljudi ter tudi vpliv starosti na osebe z disfagijo.  
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3.4.9 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

Prvo raziskovalno vprašanje:  

Pri prvem raziskovalnem vprašanju želimo izvedeti, ali se število doseženih točk statistično 

pomembno razlikuje glede na spol in starost anketirancev.  

Rezultati, prikazani v tabeli 38, nam povedo, da so v povprečju višje točke dosegali moški, 

razen pri treh ocenjevalnih lestvicah (želja po hranjenju, trajanje hranjenja in komunikacija). 

Statistično pomembne razlike med spoloma so se pokazale pri ocenjevalnih lestvicah 

komunikacije, spanja in utrujenosti. Literatura pravi (Bibi, Iqbal, Ayaz in Matee, 2015; 

Georgopoulos idr., 2017), da pri motnjah požiranja ni zaslediti statistično pomembnih razlik 

med spoloma, v moji raziskavi pa so se pokazale pri kar treh ocenjevalnih lestvicah. To 

pripisujem dejstvu, da je bilo v raziskavo vključenih kar 75% žensk in le 25% moških. Torej 

vzorec ni bil normalno porazdeljen, zato tudi težko zaključimo, da med ženskim in moškim 

spolom zagotovo obstajajo statistično pomembne razlike pri ocenjevalnih lestvicah 

komunikacije, spanja in utrujenosti, čeprav moji rezultati kažejo na to.  

Tudi izračun razlike med doseženimi točkami na ocenjevalni lestvici in starostjo (tabela 39) ni 

pokazal nobene statistično pomembne razlike, razen pri ocenjevalni lestvici izbire hrane. Tu 

so se statistično pomembne razlike pokazale med tremi starostnimi skupinami mlajše 

populacije (do 25 let, 26-35 let ter 36-45 let) in najstarejšo starostno skupino (56 let in več). 

Slednji rezultati bi lahko nakazovali na pojav manjših motenj požiranja ali pa na dentalne 

težave, zaradi česar morajo starejše osebe prilagoditi prehrano. Skupni rezultat ne pokaže 

statistično pomembne povezave s starostjo.  

Tu se izsledki avtorjev med seboj razlikujejo, saj nekateri trdijo, da starost vpliva na število 

doseženih točk oziroma da se s starostjo poveča možnost za nastanek motenj požiranja (Marks 

in Rainbow, 2001; Murry in Carau, 2006 v Vogrič, 2013). Iz tega bi sledilo, da starostniki tudi 

pri izpolnjevanju SWAL-QOL dosegajo nižje točke. Spet drugi avtorji pa navajajo, da v 

svojih študijah niso našli statistično pomembnih razlik glede na starost vzorca (Bibi, Iqbal, 

Ayaz in Matee, 2015). Glede na to, da je moj vzorec zajemal kar 31 oseb, starih nad 56 let in 

da se niso pokazale statistično pomembne razlike, razen pri eni izmed lestvic, bi zaključila, da 

starost ne vpliva na število doseženih točk pri reševanju SWAL-QOL-SI. Je pa mogoče, da bi 

prišla do drugačnih zaključkov, če bi bilo v vzorec zajetih več oseb, starih nad 85 let.  

 

Drugo raziskovalno vprašanje:   

Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem se spraševala po veljavnosti slovenske različice 

SWAL-QOL in, ali je le-ta zadostna za uporabo pri slovenski populaciji.  

Vsebinsko veljavnost so preverili štirje eksperti in jo tudi potrdili. Slovenski prevod 

vprašalnika SWAL-QOL je vsebinsko in jezikovno skladen z originalnim vprašalnikom in 

primeren za uporabo pri slovensko govoreči populaciji.  
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Konstruktno veljavnost sem preverila preko faktorske analize, ki je 30 postavk razporedila 

med šest faktorjev. Teh šest faktorjev lahko enačimo z ocenjevalnimi lestvicami, ki jih je pri 

originalnem vprašalniku sicer deset. Če šest faktorjev bolj podrobno pogledamo in razdelimo 

na posamezne postavke ugotovimo, da gre v bistvu za enake ocenjevalne lestvice, kot pri 

originalni verziji, le da so tu nekatere grupirane glede na vsebinsko smiselnost. Faktor 1 

zajema ocenjevalno lestvico socialne vključenosti, faktor 2 pa ocenjevalne lestvice 

komunikacije, doživljanja strahu in eno postavko ocenjevalne lestvice mentalnega zdravja. 

Faktor 3 združuje ocenjevalni lestvici obremenjenosti in preostale štiri postavke ocenjevalne 

lestvice mentalnega zdravja, faktor 4 ocenjevalni lestvici spanja in utrujenosti, faktor 5 

vsebuje ocenjevalni lestvici trajanja hranjenja ter izbire hrane in faktor 6 željo po hranjenju.  

Tudi pri tujih raziskavah (Vanderwegen, Van Nuffelen in De Bodt, 2012; Tarameshlu idr., 

2017) faktorska analiza ni pokazala 10 faktorjev, glede na 10 ocenjevalnih lestvic. To število 

je bilo vedno manjše, vendar so bile postavke smiselno razporejene med posamezne faktorje. 

Glede na navedeno bi zaključila, da sta vsebinska in konstruktna veljavnost vprašalnika 

SWAL-QOL-SI zadostni za uporabo na slovenski populaciji.  

 

Tretje raziskovalno vprašanje:  

Tretje raziskovalno vprašanje pa se je dotikalo notranje konsistentnosti vprašalnika SWAL-

QOL-SI in izpostavljalo dilemo, ali je le-ta dobra.  

Notranjo konsistentnost sem preverila z uporabo Cronbach alfa koeficienta, tako za 

posamezno ocenjevalno lestvico, kot tudi za celoten vprašalnik. Iz tabele 33 je razvidno, da je 

Cronbach alfa koeficient dober ali celo odličen za vse ocenjevalne lestvice, razen dveh 

(trajanje hranjenja in ocenjevalna lestvica spanja). Poleg tega pa je Cronbach alfa koeficient 

za celotni vprašalnik SWAL-QOL-SI kar 0,947, kar pomeni, da je notranja konsistentnost 

vprašalnika odlična, hkrati s tem pa tudi njegova zanesljivost. 

Kot sem že omenila, so merske karakteristike med seboj odvisne, kot je prikazano na sliki 13. 

Glede na tako visoko notranjo konsistentnost vprašalnika SWAL-QOL-SI in predhodno 

ugotovljeno objektivnost bi lahko rekli, da je tudi zanesljivost vprašalnika odlična. Takšen 

rezultat pa naprej pogojuje tudi odlično veljavnost SWAL-QOL-SI. S tem smo še enkrat 

potrdili, da je veljavnost vprašalnika SWAL-QOL-SI dobra.  
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4 ZAKLJUČEK 

Osnovni namen prehranjevanja je zadosten vnos za preživetje potrebnih hranil in tekočine. 

Proces, ki nam omogoča prenos hrane in pijače od ust do želodca, pa je požiranje. Vendar 

hranjenje in pitje nimata le te vloge, temveč tudi socialno. Ob prehranjevanju namreč 

uživamo,  se družimo in nam to predstavlja nek prijeten, socialni dogodek. Seveda pa je temu 

tako le, če s prehranjevanjem nimamo težav. Ko se pojavijo motnje požiranja, postane 

prehranjevanje naporno in veliko ljudi ne želi več jesti v družbi, saj obrok postane daljši, 

pojavljajo se tudi druge težave ob požiranju. S tem se oseba na nek način socialno izolira, kar 

pa lahko vpliva tudi na njeno emocionalno stanje in kvaliteto življenja.  

 

V zadnjih letih se poleg ocenjevanja in prepoznavanja težav, namenja veliko pozornosti prav 

kvaliteti življenja oseb z raznimi motnjami, tudi disfagijo. Kot sem že omenila, imamo na 

področju motenj požiranja v slovenščino prevedenih le nekaj testov in ocenjevalnih lestvic, 

potreba po merskih instrumentih pa je velika. Zato je bil glavni namen mojega magistrskega 

dela prevod in validacija v slovenščino prevedenega vprašalnika SWAL-QOL.  

 

Raziskava, v katero je bilo vključenih 187 ljudi tipične popoulacije obeh spolov in različnih 

starosti je pokazala, da je vprašalnik SWAL-QOL-SI zanesljiv (Cronbach alfa=0,947) in 

diskriminativen (KV= 9,98%; Ferguson delta = 0,99) merski instrument. Povprečno število 

doseženih točk na celotnem vprašalniku je bilo 88,22 (+/- 8,8), kar je sicer nižje od povprečno 

doseženih točk pri tujih raziskavah, a vseeno visoko. Štirje strokovnjaki so preverili tudi 

vsebinsko veljavnost vprašalnika, konstruktno veljavnost pa sem preverila z eksplorativno 

faktorsko analizo. Obe veljavnosti sta bili potrjeni, torej lahko zaključimo, da je SWAL-QOL-

SI veljaven merski instrument. V raziskavi sem preverila tudi korelacije med posameznimi 

ocenjevalnimi lestvicami, ki so statistično pomembne. Preverila sem še razliko glede na spol 

in starost. Tu sem pričakovala, da se bodo pri starejših sodelujočih pojavila odstopanja vsaj 

pri določenih lestvicah, dejansko pa se je statistično pomembna razlika pokazala le pri 

ocenjevalni lestvici izbire hrane. Drugih odstopanj nisem pričakovala in jih tudi ni bilo. Glede 

na spol so se sicer pokazala manjša statistična odstopanja pri določenih ocenjevalnih 

lestvicah, vendar je do tega najverjetneje prišlo zaradi neenakomerno razporejenega vzorca 

glede na spol. Glede na celotni vprašalnik statistično pomembnih razlik med spoloma ni bilo. 

 

Zgornja raziskava je odprla kar nekaj novih možnosti za nadaljno raziskovanje. Seveda je 

prva možnost izvedba podobne raziskave, le da bi bili v vzorec vključeni ljudje z motnjami 

požiranja, ne glede na vzrok težav. Tako bi lahko primerjali tipično populacijo s populacijo 

disfagikov, pridobili normne vrednosti in dokončno potrdili diskriminativnost vprašalnika. 

Predlagam, da bi se v tem primeru zbral po starosti in spolu približno enak vzorec tipične 

populacije, katerega rezultate bi nato primerjali s to raziskavo ter rezultati vzorca ljudi z 

disfagijo. Nadalje bi lahko raziskovali razlike med disfagiki glede na vzrok motenj požiranja, 

stopnjo disfagije, glede na način prehranjevanja in konsistenco hrane ter tekočine. Ena izmed 

možnih raziskav na tem področju bi bila tudi primerjava izboljšanja funkcije požiranja ter s 

tem kvalitete življenja pred in po rehabilitaciji motenj požiranja. Omejitev, s katero sem se 

srečala pri raziskavi, je bila predvsem nenormalno porazdeljen vzorec glede na spol, nekoliko 
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pa tudi na starost. Želela bi si, da bi bil vzorec glede na spol enakomerno razporejen, saj bi 

tako lahko dobila bolj relevantne podatke o vplivu spola na rezultate celotnega vprašalnika. 

Prav tako bi mogoče do drugačnih rezultatov prišla v primeru, če bi imela večji vzorec ljudi, 

starejših od 85 let, kjer naj bi se tudi pri načeloma zdravi populaciji že začele kazati težave pri 

požiranju zaradi nevrodegenerativnih procesov.  

 

Končni cilj mojega magistrskega dela je uporabnost slovenskega prevoda vprašalnika SWAL-

QOL z dobrimi merskimi karakteristikami, primernimi tudi za slovensko populacijo in 

zadostno diskriminativnostjo za široko starostno obdobje. Menim, da sem to tudi dosegla, saj 

je raziskava pokazala, da je vprašalnik zanesljiv in veljaven za uporabo v slovenskem 

prostoru. S tem je slovenska logopedska in foniatrična stroka pridobila nov pripomoček za 

ocenjevanje kvalitete življenja oseb z motnjami požiranja, ki bo zagotovo zelo uporaben v 

praksi. Vprašalnik SWAl-QOL-SI nameravam tudi izdati in bo tako dostopen vsem 

strokovnjakom, ki se ukvarjajo z rehabilitacijo motenj požiranja. Z vprašalnikom se lahko 

ugotavlja stopnjo kvalitete življenja, stopnjo disfagije in področja, kjer disfagija posameznika 

najbolj ovira. S pomočjo dobljenih rezultatov se nato lažje načrtuje obravnave ter ustrezne 

prilagoditve za vsakega posameznika, preko tega pa se mu kljub motnjam požiranja skuša 

zagotoviti kar najboljšo kvaliteto življenja. 
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