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Każde dziecko przychodzi na świat z tzw. odruchami pierwotnymi. Są to np. odruch Moro, 

odruch Galanta czy odruch ssania. Niemowlę nie ma innej możliwości, by usprawniać swoje 

narządy mowy niż poprzez jedzenie i oddychanie, a także głużenie, a później gaworzenie.  

Bardzo ważne jest to, w jaki sposób nasz maluch jest karmiony, ponieważ bezpośrednio 

wpływa to na późniejszy rozwój mowy. 

Jak wiadomo najkorzystniejszym sposobem karmienia jest wyłączne karmienie piersią przez 

sześć pierwszych miesięcy życia dziecka. Często jednak pomimo wielu prób i chęci, mamy 

rezygnują z naturalnego karmienia i posiłkują się butelką (oczywiście nie ma w tym nic złego, ale 

też ważne jest jakiej butelki/smoczka używamy). Jednak pamiętając o tym, że odruch ssania, to 

odruch pierwotny (rozwija się już w życiu płodowym, dziecko nabywa go, by przeżyć po 

urodzeniu), być może pojawiają się problemy w budowie narządów artykulacyjnych. W tym 

miejscu chcę wspomnieć o bardzo ważnym - wędzidełku podjęzykowym, przez które często 

maluchy mają problem ze ssaniem (później często z rozwojem języka). Wada ta nazywana jest 

anksyloglosją.  

Efektem skróconego wędzidełka, jest nieprawidłowa pozycja języka, co skutkuje często 

infantylnym, nieprawidłowym połykaniem, nieefektywnym ssaniem. W późniejszym okresie życia 

dziecka pojawiają się także problemy z przyjmowaniem pokarmów stałych - gryzienie, żucie  

i połykanie jest zaburzone przez ograniczoną ruchomość języka. Przy skróconym wędzidełku 

możemy obserwować też nadmierne ślinienie, nieprawidłowe położenie języka w jamie ustnej 

przyczynia się w późniejszym czasie do powstawania wad zgryzu.  

Najskuteczniejszym sposobem wyleczenia anksyloglosji jest zabieg frenotomii, czyli 

podcięcia wędzidełka podjęzykowego. Zabieg ten, jest mało inwazyjny, a im wcześniej zostanie 

wykonany, tym lepiej. Pamiętajmy o tym, że wędzidełko nie rozciągnie się samo. Zbudowane jest 

ono z kolagenu typu I, który nie ulega rozciąganiu. Możemy jedynie wspomagać jego sprawność 

ćwiczeniami i masażami.  

Dlatego warto wybrać się ze swoim dzieckiem do logopedy. Na badaniu logopedycznym 

specjalista podpowie jak przygotować maluszka czy starsze dziecko do zabiegu. Niestety samo 

podcięcie wędzidełka to nie koniec - ogromnie ważne są masaże logopedyczne (zwłaszcza 

 u maluszków) i ćwiczenia języka (u starszaków), by zapobiec ponownemu nieprawidłowemu 

zrośnięciu się wędzidełka. Pierwszy masaż należy wykonać już kilka godzin po samym zabiegu, 

najpóźniej na drugi dzień.  

Jeżeli pojawiają się problemy z karmieniem piersią - nie rezygnuj zbyt szybko, być może 

problem tkwi właśnie w wędzidełku. Warto wybrać się do logopedy, który oceni m.in. funkcje 

ruchomości języka, pokaże jak stymulować maluszka w obrębie jamy ustnej.  
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