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Streszczenie 
Wprowadzenie. U pacjentów niepełnosprawnych często spotyka się dysfunkcje narządów jamy ustnej prowadzą−
ce między innymi do zaburzeń odżywiania, żucia, połykania, mowy oraz ślinienia się, a także do trudności w ko−
munikowaniu się. 
Cel pracy. Ocena występowania dysfunkcji i parafunkcji w obrębie narządu żucia u uczniów poznańskich szkół
specjalnych. 
Materiał i metody. Badanie socjomedyczne przeprowadzono wśród rodziców i opiekunów dzieci niepełnospraw−
nych i przewlekle chorych w wieku 6–18 lat, uczęszczających do ośmiu szkół specjalnych w Poznaniu. Zamknię−
te pytania dotyczyły występowania u dziecka problemów w jedzeniu, piciu, artykulacji, oddychaniu, połykaniu,
otwieraniu ust, żuciu, poruszaniu się, ale także nawykowego zgrzytania zębami, nagryzania przedmiotów, ssania
palca lub smoczka, ślinienia się, chrapania, picia z butelki ze smoczkiem oraz częstych wymiotów. Wyniki anali−
zowano z uwzględnieniem podziału badanych na 3 grupy (niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym i głębokim). 
Wyniki. U niepełnosprawnych uczniów najczęściej występowały problemy z artykulacją (58,7%). Stosunkowo
często dzieci chrapały (22,3%) oraz śliniły się (20,4%). Najrzadziej natomiast stwierdzano nawyk picia z butelki
ze smoczkiem (4,9%). 
Wnioski. Przeprowadzone badania wskazują, iż dysfunkcje i parafunkcje w obrębie narządu żucia występują częs−
to u uczniów szkół specjalnych i w najwyższym odsetku dotyczą niepełnosprawnych w stopniu znacznym i głębo−
kim (Dent. Med. Probl. 2009, 46, 1, 75–82). 

Słowa kluczowe: niepełnosprawni, dysfunkcje i parafunkcje układu stomatognatycznego.

Abstract 
Background. Disabled patients often manifest dysfunctions of the stomatognathic system resulting in disturban−
ces of eating, chewing, swallowing, speaking and drooling problems, as well as difficulties in communication. 
Objectives. The study aimed to assess the prevalence of dysfunctions and parafunctions of the stomatognathic sy−
stem in special−care schoolchildren. 
Material and Methods. A questionnaire study was carried out among parents and caregivers of disabled and chro−
nically ill children, aged 6–18 years, who attended 8 special−care schools in Poznań. The close−ended questions
concerned the occurrence of problems with eating, drinking, speaking, breathing, swallowing, mouth opening, chew−
ing, moving as well as habitual teeth grinding, habitual biting an object, tumb and dummy sucking, drooling, sno−
ring, bottle−feeding and frequent vomiting. The results were analysed with respect to 3 groups of patients (mildly
disabled, moderately disabled, severely and profoundly disabled). 
Results. The results revealed that in the disabled schoolchildren, speech problems were the most frequent (58.7%).
Snoring (22.3%) and drooling (20.4%) were also relatively common. Furthermore, bottle−feeding was the most
unusual habit (4.9%). 
Conclusions. The study revealed that dysfunctions and parafunctions of the stomatognathic system frequently
occur in special−care schoolchildren and severely as well as profoundly disabled ones, are the most affected (Dent.
Med. Probl. 2009, 46, 1, 75–82). 
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U pacjentów niepełnosprawnych, oprócz choro−
by podstawowej, często spotyka się dysfunkcje na−
rządów jamy ustnej prowadzące do zaburzeń odży−
wiania, żucia, połykania, mowy oraz ślinienia się,
a także do problemów w komunikowaniu się [1].
Wiąże się to z występowaniem wad zgryzu, chorób
zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Dys−
funkcje warg i języka oraz spotykane stosunkowo
często zaburzenia we wzroście szczęki i żuchwy
prowadzą u wielu niepełnosprawnych do powstania
dysproporcji między rozmiarami kości szczęk oraz
zaburzeń okluzji [2]. Jest to przyczyną częstszego
występowania wad zgryzu w tej grupie pacjentów
w porównaniu z ogólnie zdrowymi, o czym donoszą
dane z piśmiennictwa [2, 3]. Dodatkowymi czynni−
kami są występujące nawyki, takie jak: ssanie palca,
oddychanie przez usta oraz tłoczenie języka, a także
słabszy rozwój mięśni [4–6]. Nieprawidłowa czyn−
ność mięśni, występująca m.in. u pacjentów z dzie−
cięcym porażeniem mózgowym, prowadzi do upoś−
ledzenia połykania zarówno śliny, jak i płynów, ale
także uniemożliwia żucie twardych pokarmów [7, 8].
U pacjentów atetotycznych lub z komponentą spa−
styczną można natomiast zaobserwować ruchy mi−
mowolne zaciskania lub zgrzytania, co przyczynia
się do patologicznego starcia zębów lub występowa−
nia zaburzeń w obrębie stawu skroniowo−żuchwo−
wego (ryc. 1). Oddychanie przez usta sprzyja po−
wstawaniu stanów zapalnych błony śluzowej jamy
ustnej oraz pośrednio występowaniu próchnicy zę−
bów [7, 8] (ryc. 2).

Należy zatem założyć, że pacjenci niepełno−
sprawni, u których występują zaburzenia w obrę−
bie narządu żucia wymagają postępowania profi−
laktycznego, leczniczego oraz rehabilitacyjnego
już we wczesnym okresie rozwojowym z udziałem
specjalistów z różnych dziedzin medycyny. 

Celem pracy była ocena występowania dys−
funkcji i parafunkcji w obrębie narządu żucia
u uczniów poznańskich szkół specjalnych. 

Materiał i metody 

Badanie socjomedyczne przeprowadzono
w okresie od września 2006 r. do lutego 2007 r.,
wśród rodziców i opiekunów dzieci niepełno−
sprawnych i przewlekle chorych, w wieku 6–18 lat,
uczęszczających do ośmiu szkół specjalnych
w Poznaniu. Na podstawie uzyskanych danych
stwierdzono, iż do tych placówek uczęszczało
w tym czasie 1091 uczniów, w tym 852 osoby po−
niżej 18. roku życia. 

Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka
przekazano kwestionariusz ankiety podczas zebra−
nia w szkole. Uczestnictwo w badaniu było dobro−
wolne. Kwestionariusz ankiety był wypełniany

w domu przez osobę pełnoletnią, najczęściej ro−
dzica lub opiekuna, znającą stan zdrowia dziecka,
a następnie przekazywany do szkoły, a za jego
odbiór odpowiadał lekarz. Zapewniono pełną po−
ufność uzyskanych danych. Do analizy nie kwali−
fikowano kwestionariuszy, w których nie podano
danych personalnych dziecka oraz bez odpowiedzi
na większość pytań. Ostatecznie na potrzeby pracy
wykorzystano dane od 264 respondentów (tab. 1). 

Informacje o stopniu niepełnosprawności inte−
lektualnej dziecka (lekki, umiarkowany, znaczny,
głęboki) uzyskano z dokumentacji szkolnej. 

Zamknięte pytania dotyczyły występowania
u dziecka problemów w jedzeniu, piciu, artykulacji,
oddychaniu, połykaniu, otwieraniu ust, żuciu, poru−
szaniu się, ale także nawykowego zgrzytania zęba−
mi, nagryzania przedmiotów, ssania palca lub
smoczka, ślinienia się, chrapania, picia z butelki ze
smoczkiem oraz skłonności do częstych wymiotów. 
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Ryc. 1. Pacjent 15−letni z zespołem Downa, niepełno−
sprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym, wi−
doczne znaczne starcie powierzchni zębów

Fig. 1. Severe tooth wear in 15−years−old midly int−
electually disabled patient with Down syndrome

Ryc. 2. Pacjent z ryc. 1., widoczna wada zgryzu oraz
znaczne nagromadzenie płytki bakteryjnej na
powierzchni zębów

Fig. 2. Malocclusion and great accumulation of dental
plaque in patient from Fig. 1.



Wyniki analizowano z uwzględnieniem po−
działu badanych na 3 grupy. Pierwszą stanowiły
osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu
lekkim, drugą w stopniu umiarkowanym, a trzecią
w znacznym i głębokim. 

Do obliczenia istotności różnic między dys−
funkcjami i parafunkcjami w grupach niepełno−
sprawności wykorzystano test χ2. Ustalono po−
ziom istotności p < 0,05 jako kryterium przyjęcia
hipotezy o istotnych różnicach między grupami. 

Przed przystąpieniem do badań uzyskano zgo−
dę Komisji Bioetycznej Akademii Medycznej im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (uchwała
nr 783/06). 

Wyniki 

Z danych zgromadzonych w kwestionariu−
szach ankiety dla rodziców wynika, iż problemy
w jedzeniu występowały u 15,9% ogółu uczniów

i w najwyższym odsetku dotyczyły dzieci niepełno−
sprawnych w stopniu znacznym i głębokim (41,9%),
a w najniższym niepełnosprawnych w stopniu lek−
kim (4,6%) i różnica ta była istotna statystycznie,
podobnie jak między grupą niepełnosprawnych
w stopniu umiarkowanym oraz znacznym i głębo−
kim (tab. 2). Problemy z przyjmowaniem płynów
miały także częściej osoby niepełnosprawne
w stopniu znacznym i głębokim (29,0%). Różnice
między grupami były istotne statystycznie. 

Niepełnosprawność najbardziej rzutowała na
występowanie trudności w mówieniu. Różnica by−
ła istotna statystycznie, a problem nasilał się wraz
ze stopniem niepełnosprawności. 

Stosunkowo często w badanej grupie pojawia−
ły się także problemy w połykaniu (u niepełno−
sprawnych w stopniu znacznym i głębokim – 27,4%,
podczas gdy u dzieci niepełnosprawnych w stop−
niu lekkim – 1,2%). Różnice te zostały potwier−
dzone statystycznie, podobnie jak te między grupą
niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym
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Tabela 1. Liczba dzieci, których rodzice wypełnili kwestionariusz ankiety 

Table 1. Number of children, whose parents filled in the questionnaire

Stopień niepełnosprawności 6–12 lat 13–18 lat Razem
(Degree of disability) (6–12 yrs) (13–18 yrs) (Total)

n % n % n %

Lekki dziewczynki 19 22,1 20 23,2 39 45,3
(Mild) (girls)

chłopcy 31 36,0 16 18,7 47 54,7
(boys)

razem 50 58,1 36 41,9 86 100,0
(total)

Umiarkowany dziewczynki 15 12,9 33 28,4 48 41,3
(Moderate) (girls)

chłopcy 25 21,6 43 37,1 68 58,7
(boys)

razem 40 34,5 76 65,5 116 100,0
(total)

Znaczny dziewczynki 8 20,0 7 17,5 15 37,5
(Severe) (girls)

chłopcy 10 25,0 15 37,5 25 62,5
(boys)

razem 18 45,0 22 55,0 40 100,0
(total)

Głęboki dziewczynki 4 18,1 6 27,3 10 45,4
(Profound) (girls)

chłopcy 6 27,3 6 27,3 12 54,6
(boys)

razem 10 45,4 12 54,6 22 100,0
(total)

Razem dziewczynki (girls) 46 17,4 66 25,0 112 42,4
(Total) chłopcy (boys) 72 27,3 80 30,3 152 57,6

Ogółem 118 44,7 146 55,3 264 100,0
(Total)



Tabela 2. Odpowiedzi rodziców/opiekunów na pytania dotyczące trudności w wykonywaniu czynności fizjologicznych 
oraz występujących u dziecka parafunkcji i nawyków 

Table 2. Answers of parents/caregivers to questions concerning difficulties in function as well as occurrence of parafunc−
tions and habits 

Pytanie Stopień niepełnosprawności dziecka
(Question) (Degree of disability)

lekki umiarkowany znaczny i głęboki ogółem
(mild) (moderate) (severe and (total)

profound)

n % n % n % n %

Liczba badanych w grupach
(Number of patients in groups) 86 100,0 116 100,0 62 100,0 264 100,0

Czy dziecko ma trudności w:
(Does the child have difficulities in:)

jedzeniu 4 4,6 12 10,3 26 41,9 42 15,9
(eating) *

*

piciu 1 1,2 4 3,4 18 29,0 23 8,7
(drinking) *

*

mówieniu 27 31,4 72 62,1 56 90,3 155 58,7
(speaking) * *

*

oddychaniu 6 7,0 11 9,5 6 9,7 23 8,7
(breathing)

połykaniu 1 1,2 8 6,9 17 27,4 26 9,8
(swallowing) *

*

otwieraniu ust 1 1,2 9 7,7 9 14,5 19 7,2
(opening the mouth) *

*

żuciu 4 4,6 21 18,1 24 38,7 49 18,6
(chewing) * *

*

w poruszaniu się 5 5,8 36 31,0 43 69,3 84 31,8
(walking) * *

*

Dziecko porusza się na wózku 2 2,3 10 8,6 30 48,4 42 15,9
(Child is wheel−chair bound) *

*

Czy dziecko
(Does the child:)

nawykowo zgrzyta zębami 2 2,3 23 19,8 14 22,6 39 14,8
(teeth−grind) *

*

nagryza nawykowo na 9 10,5 16 13,8 21 33,9 46 17,4
przedmioty (bite on objects) *

*

ssie palec/smoczek 4 4,6 13 11,2 12 19,3 29 11,0
(suck the thumb/pacifier) *

ślini się 3 3,5 19 16,4 32 51,6 54 20,4
(drool) * *

*

chrapie 15 17,4 34 29,3 10 16,1 59 22,3
(snore)

często wymiotuje 3 3,5 6 5,2 9 14,5 18 6,8
(often vomit) *

pije na co dzień z butelki 0 0,0 3 2,6 10 16,1 13 4,9
ze smoczkiem  *
(drink from a bottle daily) *

* Różnice istotne statystycznie p < 0,05.

* Statistically significant differences p < 0.005.



oraz znacznym i głębokim. Analiza statystyczna
potwierdzała też różnicę trudności w przypadku
otwieraniu ust – najmniejsza u uczniów niepełno−
sprawnych w stopniu lekkim (1,2%) i umiarkowa−
nym (7,7%), a większa w znacznym i głębokim
(14,5%). 

Kolejną trudność zgłaszali rodzice uczniów
w związku z żuciem pokarmów – najczęściej
u niepełnosprawnych w stopniu znacznym i głębo−
kim (38,7%), najrzadziej niepełnosprawnych
w stopniu lekkim (4,6%) i różnice te były istotne
statystycznie. 

Niepełnosprawnością fizyczną było obciążo−
nych 84 uczniów (31,8% ogółu badanych), którzy
mieli trudności z poruszaniem się. W największym
odsetku problem ten dotykał uczniów niepełno−
sprawnych w stopniu znacznym i głębokim
(69,3%), w najmniejszym natomiast niepełno−
sprawnych w stopniu lekkim (5,8%). Różnica
istotna statystycznie była między grupami utwo−
rzonymi ze względu na stopień niepełnosprawno−
ści (tab. 2). Podobnie udowodniono statystycznie
istotne różnice, analizując w tych grupach sposób
poruszania się. Konieczność korzystania z wózka
inwalidzkiego dotyczyła ogółem 15,9% badanych. 

U uczniów szkół specjalnych stwierdzono po−
nadto częstsze występowanie szkodliwych nawy−
ków, takich jak: nawykowe zgrzytanie zębami, na−
wykowe nagryzanie przedmiotów, ssanie palca lub
smoczka oraz picie z butelki ze smoczkiem. 

Nawykowe zgrzytanie zębami najczęściej de−
klarowali rodzice/opiekunowie uczniów niepełno−
sprawnych w stopniu znacznym i głębokim (22,6%),
podczas gdy najrzadziej dzieci niepełnosprawnych
w stopniu lekkim (2,3%) (tab. 2). Różnice te oka−
zały się istotne statystycznie, podobnie jak między
niepełnosprawnymi w stopniu lekkim oraz umiar−
kowanym (19.8%). 

Nawykowe nagryzanie przedmiotów także
występowało częściej u osób z większą niepełno−
sprawnością (niepełnosprawni w stopniu lekkim
– 10,5%, niepełnosprawni w stopniu znacznym
i głębokim – 33,9%), a różnica została potwier−
dzona statystycznie. 

W przypadku nawyku ssania palca lub smocz−
ka istotne różnice występowały między uczniami
niepełnosprawnym w stopniu lekkim (4,6%) oraz
znacznym i głębokim (19,3%). 

Ślinienie się w największym odsetku odnoto−
wano u uczniów niepełnosprawnych w stopniu
znacznym i głębokim (51,6%), a w najmniejszym
wśród niepełnosprawnych w stopniu lekkim
(3,5%), a różnica okazała się istotna statystycznie,
podobnie jak między grupami niepełnosprawnych
w stopniu lekkim oraz umiarkowanym (16,4%),
a także umiarkowanym oraz znacznym i głębo−
kim. Zebrane dane z badania ankietowego mówią

też że stosunkowo często u uczniów ze znaczną
niepełnosprawnością pojawiały się wymioty (nie−
pełnosprawni w stopniu znacznym i głębokim
– 14,5%), a najrzadziej w stopniu lekkim (3,5%),
a różnica ta okazała się istotna statystycznie. 

Żaden z uczniów niepełnosprawnych w stop−
niu lekkim nie pił z butelki ze smoczkiem, podczas
gdy aż 16,1% rodziców uczniów niepełnospraw−
nych w stopniu znacznym i głębokim zadeklaro−
wało występowanie tego nawyku u ich dzieci.
Różnica ta była istotna statystycznie, podobnie jak
między niepełnosprawnymi w stopniu umiarko−
wanym (2,6%) oraz znacznym i głębokim. 

Omówienie 

Analiza aspektów niepełnosprawności uczniów
tworzących badaną grupę wykazała, iż w najwięk−
szym odsetku, spośród wymienionych w kwestio−
nariuszu trudności, w grupie badanych dzieci wy−
stępowały problemy z artykulacją (58,7%). Dla
porównania w badaniach Bhowate i Dubey [9],
przeprowadzonych w grupie 69 dzieci niepełno−
sprawnych intelektualnie z zespołem Downa oraz
dziecięcym porażeniem mózgowym, w wieku
10–14 lat, problemy z mową miało 52% osób,
a 17% badanych nie mówiło wogóle. Allison i Lawren−
ce [10], analizując 938 kwestionariuszy ankiety
uzyskanych od rodziców dzieci z zespołem Do−
wna, u 58% pacjentów odnotowali występowanie
trudności w mówieniu [10]. W badaniach wła−
snych występowanie tego zaburzenia było częstsze
w grupie dzieci niepełnosprawnych w stopniu
znacznym i głębokim (90,3%), niż umiarkowanym
(62,1%) i lekkim (31,4%). Potwierdzają to dane
z piśmiennictwa, które donoszą, iż większość
dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektual−
ną ma duże problemy w komunikowaniu się. Sy−
gnały wysyłane osobom z najbliższego otoczenia,
takie jak: gryzienie rąk, uderzanie głową lub bier−
ne wpatrywanie się w osoby lub przedmioty, mu−
szą zostać odpowiednio zinterpretowane przez
opiekunów. Ponieważ jest to bardzo zróżnicowana
grupa sygnałów, niejednokrotnie reakcje te są
trudne do rozpoznania i w przypadku każdego
dziecka ich interpretacja może być inna [11]. Aby
właściwie rozumieć zachowanie dziecka, jest ko−
nieczna dobra znajomość jego nawyków. 

Znaczny odsetek ankietowanych rodziców/
/opiekunów podał, iż ich dzieci ślinią się. Niepra−
widłowość ta jest oznaką zaburzeń w mechaniz−
mie skoordynowanej kontroli mięśni ustno−twa−
rzowych, co prowadzi do nadmiernego gromadze−
nia się śliny w przedniej części jamy ustnej,
a kończy się niezamierzoną jej utratą [12, 13]. Za−
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burzeniu rzadko towarzyszy nadmierna sekrecja
śliny, gdyż we właściwych warunkach jest połyka−
na i nie prowadzi do ślinienia się [12]. Potwierdza−
ją to m.in. badania Tahmassebi i Curzon [13],
przeprowadzone wśród 10 dzieci z dziecięcym po−
rażeniem mózgowym, u których stwierdzono wy−
stępowanie tej nieprawidłowości. Z obserwacji tej
wynika, iż u tych chorych nie odnotowano zwięk−
szonej sekrecji śliny w porównaniu z populacją
osób zdrowych. Podobnych spostrzeżeń dokonali
także Senner et al. [14]. 

W badaniach własnych najczęściej problem
ślinienia się dotyczył uczniów niepełnosprawnych
w stopniu znacznym i głębokim, których ponad
połowa rodziców/opiekunów zadeklarowała wy−
stępowanie tej nieprawidłowości. Należy też przy−
toczyć wyniki Yam et al. prowadzących badania
w populacji dzieci z problemem ślinienia się,
którzy u połowy pacjentów stwierdzili występo−
wanie niepełnosprawności intelektualnej w stop−
niu umiarkowanym, a u drugiej połowy w stopniu
znacznym. Tahmassebi i Curzon, badając 160 ucz−
niów szkół specjalnych chorujących na dziecięce
porażenie mózgowe ze zróżnicowanym stopniem
niepełnosprawności, odnotowali natomiast ślinie−
nie się u 58% ogółu badanych pacjentów. Opiera−
jąc się na doniesieniach innych autorów, można
stwierdzić, iż problem ślinienia się jest spotykany
u 10–37% pacjentów z dziecięcym porażeniem
mózgowym [14, 17]. W ostatnich latach w medy−
cynie powstały nowe możliwości leczenia tej nie−
prawidłowości. Do dostępnych aktualnie metod
zalicza się m.in.: zastosowanie środków farmako−
logicznych, zabiegów chirurgicznych, ćwiczeń te−
rapeutycznych, iniekcji z toksyny botulinowej, ale
także wykorzystanie metod medycyny alternatyw−
nej [12, 14, 15, 17]. Niewiele wiadomo natomiast
na temat prób rozwiązania tego problemu wśród
uczniów niepełnosprawnych w Polsce. 

U pacjentów o obniżonej sprawności intelek−
tualnej stosunkowo często występują znaczne pro−
blemy w spożywaniu pokarmów i zwykle są bar−
dziej nasilone u osób niepełnosprawnych w stop−
niu znacznym i głębokim [18, 19]. Potwierdzają to
również wyniki badań własnych, gdzie trudności
w jedzeniu oraz piciu zgłosiło odpowiednio 15,9%
oraz 8,7% ogółu ankietowanych rodziców/opieku−
nów, przy czym najczęściej problemy w wykony−
waniu tych czynności fizjologicznych dotyczyły
uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym
i głębokim, gdzie wartości te wynosiły 41,9% oraz
29,0%. Dorin et al. [20], prowadząc w latach
2004–2005 we Francji badania w populacji osób
niepełnosprawnych w wieku 6–20 lat, odnotowali,
że 7,6% spośród nich wymagało pomocy podczas
spożywania posiłków, 5,1% było natomiast całko−
wicie uzależnionych od opiekunów w wykonywa−

niu tej czynności. Powodem tych zaburzeń są
m.in. nieprawidłowości układu stomatognatyczne−
go prowadzące do zmian w wykonywaniu ruchów
podczas czynności fizjologicznych u osób o obni−
żonej sprawności [19]. 

Problemem są szkodliwe nawyki. Yokochi [19]
wykazał nawykowe tłoczenie języka podczas po−
łykania u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
i ruchowo, co było przyczyną zaburzeń w odży−
wianiu [19]. Inni autorzy wśród trudności w kar−
mieniu wymieniają najczęściej m.inn. odmowę
w przyjmowaniu pokarmów oraz selektywne ich
pobieranie, ale także wymioty, długie przeżuwanie
oraz brak samodzielności w jedzeniu [18]. Naj−
większym jednak problemem wydaje się niechęć
dziecka do konsumpcji, gdyż najczęściej są wtedy
akceptowane pokarmy w małych ilościach, o okre−
ślonej konsystencji, co może prowadzić do utraty
właściwej masy ciała, a na dalszym etapie do za−
burzeń ogólnoustrojowych, a nawet śmierci [18].
Żeby zapobiec takiej sytuacji, w jednej ze szkół,
w której były prowadzone obecne badania,
wprowadzono obowiązkowe karmienie wszyst−
kich dzieci podczas zajęć lekcyjnych. Niewątpli−
wie, karmienie dziecka niepełnosprawnego jest
niezwykle kłopotliwe, gdyż może trwać nawet
15−krotnie dłużej niż osoby zdrowej [21]. Sulli−
van et al. [22] podają, iż u dzieci niepełnospraw−
nych czynność ta może zajmować nawet 3 godz.
i więcej w ciągu dnia. 

Stosunkowo częstym objawem u niepełno−
sprawnych są też wymioty. W badaniach własnych
częste wymioty odnotowano u 14,5% uczniów
niepełnosprawnych w stopniu znacznym i głębo−
kim. Większy odsetek podaje Sullivan et al. [22],
którzy na podstawie badań ankietowych przepro−
wadzonych wśród rodziców dzieci z chorobami
neurologicznymi, u których występowały proble−
my ze spożywaniem pokarmów, spostrzegli wy−
stępowanie częstych wymiotów wśród 22% bada−
nych. Objawy te u pacjentów z głęboką niepełno−
sprawnością psychoruchową tłumaczy się
występowaniem choroby refluksowej przełyku
(GERD) [23]. Shaw et al. [24] odnotowali bardziej
nasilone występowanie erozji zębów wśród pac−
jentów z dziecięcym porażeniem mózgowym
oraz w grupie pacjentów z wrodzonymi wadami
serca, po transplantacji nerki i wątroby oraz
w okresie remisji białaczki, chorujących dodatko−
wo na GERD, niż w grupach kontrolnych,
w których u pacjentów nie występował refluks.
Należy też brać pod uwagę możliwość utraty tka−
nek zmineralizowanych zębów u pacjentów
z dziecięcym porażeniem mózgowym wywoływa−
ną zjawiskiem atrycji [24]. Bell et al. [25] odnoto−
wali większe starcie powierzchni zębów u dzieci
z zespołem Downa niż w grupie kontrolnej,
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a w najwyższym odsetku za czynnik etiologiczny
zmian były uważane atrycja i erozje. Choroba re−
fluksowa oraz wymioty występowały u ponad
20% pacjentów badanych przez tych autorów.
W badaniach własnych zgrzytanie zębami u dzieci
zadeklarowało 22,6% rodziców/opiekunów ucz−
niów niepełnosprawnych w stopniu znacznym
i głębokim oraz 19,8% z grupy niepełnospraw−
nych w stopniu umiarkowanym. 

Z badania kwestionariuszowego, przeprowa−
dzonego z rodzicami/opiekunami, wiadomo, iż
w tej grupie pacjentów wielu uczniów pije z butel−
ki ze smoczkiem, co niewątpliwie ułatwia karmie−
nie i podawanie płynów. Dorin et al. [20] także za−
obserwowali, iż 2,1% osób spożywało pokarmy
rozdrobnione, 3,6% o konsystencji papkowatej,
a 0,1% w postaci płynnej. Ten sposób żywienia
może wywoływać dysfunkcję mięśni żwaczy. Wy−
nika to z obserwacji Al−Sarheed [26] prowadzące−
go badania wśród matek 225 dzieci z zespołem
Downa. Sugeruje on, iż zbyt późne wprowadzanie
pokarmów o konsystencji stałej może wpływać
niekorzystnie na rozwój właściwej czynności ru−
chowej układu stomatognatycznego. 

Wiadomo, że zaburzenia w funkcji żucia oraz
połykania przyczyniają się do przedłużonego zale−
gania spożywanych produktów w jamie ustnej, co
nie jest obojętne z punktu widzenia etiologii próch−

nicy i erozji. Na dużą częstość tego zjawiska zwra−
cają uwagę m.in. Dos Santos et al. [27], którzy od−
notowali, iż zaleganie resztek pokarmów w jamie
ustnej u pacjentów z dziecięcym porażeniem
mózgowym występowało aż u 73–88% chorych. 

Przeprowadzone badania wskazują, iż stosun−
kowo często u pacjentów niepełnosprawnych spo−
tyka się objawy i nawyki wpływające na zaburze−
nia w funkcjonowaniu całego organizmu oraz
częstsze występowanie chorób jamy ustnej. Stąd
też w tej grupie pacjentów powinno prowadzić się
wczesną diagnostykę, profilaktykę, a w przypadku
występowania patologii – leczenie i rehabilitację.
W celu osiągnięcia dobrych rezultatów jest ko−
nieczna ścisła współpraca specjalistów z różnych
dziedzin medycyny. Bardzo ważne jest także zaan−
gażowanie rodziców lub opiekunów dziecka,
a także samego pacjenta. Warto podkreślić także
istotność motywacji pacjenta, co niewątpliwie
wpłynie na proces leczenia oraz systematyczne
zgłaszanie się na wizyty kontrolne w gabinecie. 

Podsumowując, przeprowadzone badania wska−
zują, iż u uczniów szkół specjalnych często wystę−
pują dysfunkcje i parafunkcje w obrębie narządu
żucia, które w najwyższym odsetku dotyczą nie−
pełnosprawnych w stopniu znacznym i głębokim.
Nieprawidłowości te mogą mieć wpływ na stan
zdrowia jamy ustnej w tej grupie pacjentów. 
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