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Pod pojęciem zaburzeń miofunkcjonalnych należy rozumieć przede 

wszystkim nieprawidłowe połykanie u dzieci w różnym wieku, ale także  

u dorosłych. 

Być może Wasze dziecko nadmiernie się ślini, rzadko połyka i ma wciąż 

otwartą buzię. Może występują problemy z oddychaniem przez nos, zamknięciem 

ust i prawidłowym rozwojem mowy. Możliwe, że dziecko w czasie wymawiania 

głoski „sz” lub „s” wsuwa język między zęby.  

Jeśli tak jest, to najprawdopodobniej potrzebuje terapii miofunkcjonalnej, 

której głównym celem jest wyeliminowanie starych nawyków, jak np.: trzymanie 

języka pomiędzy zębami albo przysłuchiwanie się z otwartymi ustami  

i jednocześnie wypracowanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka. Zostaną 

zrównoważone i wytrenowane mięśnie języka i mięśnie mimiczne oraz 

muskulatura ciała. Nastąpi nauka prawidłowego połykania. 

Pamiętajmy, że poprzez korzystne oddziaływanie na język i wargi można 

stworzyć lepsze warunki do pracy nad wymową Waszego dziecka. 

Jak przebiega prawidłowe połykanie? 

Po uzyskaniu papki poprzez żucie z zamkniętymi ustami, wargi pozostają 

lekko zwarte; patrząc w lustro nie zauważa się żadnego napięcia w obszarze ust.  

Po przeżuciu pokarmu, zagryzione zęby boczne nachodzą na siebie. Koniec 

języka przykleja się u góry do środkowej części dziąsła. 

     W celu przetransportowania pokarmu i płynów środkowa część języka naciska 

teraz, względnie zasysa się do sklepienia podniebienia ku górze – tam, gdzie 

powstaje głoska „k”. W ten sposób najpierw tworzy się podciśnienie do transportu 

pokarmu i płynów, a dopiero potem, poprzez ciśnienie wytworzone z tyłu  

na górze, zostaje wywołane połknięcie. Od tego momentu połykanie przebiega 

automatycznie: papka albo płyn dostają się przez przełyk do żołądka. Podczas gdy 

się nie połyka, język powinien znajdować się w pozycji spoczynkowej, to jest  

w tym miejscu, w którym rozpoczyna się prawidłowe połykanie: brzegi języka 

leżą przy dziąsłach, a jego przednia część przykleja się płasko do podniebienia. 

Ułożenie języka w tym miejscu, umożliwia za każdym razem bez wysiłku 

prawidłowe połykanie śliny, papki i napojów. 

 



 

Czym charakteryzuje się nieprawidłowe połykanie? 

Podczas nieprawidłowego połykania koniec języka i/albo jego brzegi 

napierają  

na zęby albo między zęby. Ten ucisk działa jak nieprawidłowy aparat 

ortodontyczny. 

W ciągu dnia połyka się od 1000 do 2000 razy. Przy każdym akcie 

połykania działa nacisk od 1 do 2 kilogramów. W najgorszym wypadku w ciągu 

24 godzin na system zębowy oddziałuje niekorzystny nacisk 4 ton. W ten sposób 

mogą powstawać zgryzy otwarte lub może to sprzyjać zbyt silnemu wzrostowi 

żuchwy (progenia). 

Podczas ruchów języka do przodu, język już nie wytwarza niezbędnego 

podciśnienia ku podniebieniu, lecz w kierunku zębów, co często wspomagane jest 

udziałem warg. W trakcie nieprawidłowego połykania wargi mogą być 

swobodnie zwarte, bądź nieprawidłowo zaciśnięte – gdy wspomagają 

wytwarzanie podciśnienia. W wyniku takiego połykania skierowanego  

ku przodowi lub w kierunku płaszczyzny zębów bocznych, brzegi języka  

są często zaczerwienione i pogrubione. Nierzadko na brzegach widoczne  

są odciski zębów spowodowane parciem języka. Brzegi języka przybierają wtedy 

formę girlandy. Natomiast środkowa część języka jest najczęściej słabo 

wykształcona i musi być wzmacniana podczas terapii poprzez konsekwentne 

ćwiczenie. 
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