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ZAHVALA

“Pravo znanje je poznati širino neznanja.” Konfucij

Hvala vsem, ki vas srečujem na poti do znanja.
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IZVLEČEK
Izhodišče in namen. Z namenom izdelati smernice za preventivne ukrepe pri
preprečevanju vzrokov za nastanek enostranskega funkcionalnega križnega
griza (EFKG) so bili cilji naloge ugotoviti prisotnost nepravilnih orofacialnih
funkcij, čas trajanja sesalnih razvad, kritični čas trajanja sesalne razvade za
nastanek EFKG, otorinolaringološke (ORL) in morfološke značilnosti čeljustnic
pri otrocih z EFKG in otrocih brez EFKG v obdobju mlečnega zobovja pred in
po čeljustno ortopedski in ORL obravnavi.
Preiskovanci in metode. V raziskavo je bilo vključenih 33 otrok z EFKG (13
dečkov, 20 deklic) v povprečni starosti 4,82 let (± 1,13) in 31 otrok brez EFKG
(17 dečkov, 14 deklic) v povprečni starosti 5,48 let (±0,34). Od staršev smo
pridobili podatke o zgodnjem prehranjevanju otroka, sesalnih razvadah ter
prebolevanju okužb ušes, nosu in žrela s pomočjo vprašalnika. Vsi otroci so
bili čeljustno ortopedsko in ORL pregledani, odvzeli smo odtise zobnih lokov
in izmerili študijske modele. Nato so bili otroci z EFKG obravnavani pri
ortodontu in otorinolaringologu. Po zaključeni obravnavi smo ponovili vse
preiskave. Za statistično analizo podatkov iz vprašalnika in rezultatov
pregledov pred obravnavo smo uporabili Mann-Whitney test in Fisherjev
natančni test ter primerjali skupini otrok z EFKG in brez EFKG. Za primerjavo
podatkov ORL pregleda pred in po obravnavi smo uporabili McNemarjev test
hi-kvadrat s popravkom. Z linearno regresijo smo testirali povezavo med
časom dojenja, časom sesanja dude in širinami zobnih lokov. Krivuljo ROC
(receiver operating characteristic) smo uporabili za oceno vpliva trajanja
sesanja dude na razvoj EFKG.
Rezultati. Ugotovili smo povezavo med kratko podjezično vezjo (p=0,0036),
daljšim časom sesanja dude (p=0,004; po popravku p=0,068), manjšo širino
zgornjega (p≤0,013) in večjo širino spodnjega zobnega loka (p≤0,043) ter
prisotnostjo EFKG. Drugi dejavniki se niso pomembno razlikovali med
skupinama. Čas dojenja je bil v šibkem obratnem sorazmerju s časom
sesanja dude (p=0,022). Daljše sesanje dude je vodilo do ožje zgornje
čeljustnice (p=0,017), zlasti pri deklicah (p=0,001). ROC krivulja je pokazala,
da se vpliv sesanja dude na razvoj EFKG kaže že pri 19 mesecih sesanja
dude. Po čeljustno ortopedski in ORL obravnavi razlike med skupinama niso
bile več statistično značilne.
Zaključki. Kratka podjezična vez, sesanje dude več kot 19 mesecev in širine
čeljustnic so povezani z nastankom EFKG v starosti 5 let zaradi nepravilne
lege jezika v ustni votlini. Skupna čeljustno ortopedska in ORL obravnava
otrok z EFKG se je izkazala uspešna za odpravljanje EFKG. Da bi preprečili
razvoj EFKG, naj pediatri in pedontologi svetujejo dojenje do prvega leta in
prenehanje uporabe dude pred 19. mesecem otrokove starosti. Pedontologi

iii

naj pri otrocih v starosti 2,5 let z zrelim mlečnim zobovjem in s sesalnimi
razvadami poleg ostalih morfoloških značilnosti čeljustnic, preverijo prisotnost
neskladja središčnic zobnih lokov, nepravilnosti griza v transverzalni ravnini in
nepravilnih orofacialnih funkcij, s poudarkom na oceni lege in gibanja jezika
ter ustrezno ukrepajo v primeru neprimerne lege jezika.

ABSTRACT
Background and aim. The aim of this study was to assess unilateral
posterior crossbite (CB), sucking habits, orofacial functions, and
otolaryngological (ENT) findings in the deciduous dentition. These findings
would allow us to prepare recommendations for a preventive program for
posterior crossbite, based on interceptive treatment at an early stage of dental
development. We would determine the predictive value for posterior crossbite
development in correlation with the duration of sucking habits.
Subjects and methods. Data were collected on 33 children (13 boys, 20
girls) with CB (4.82 years; ± 1.13) and 31 (17 boys, 14 girls) noncrossbite
(NCB) children (5.48 years; ±0.34). Information about each subject’s nutritive
and nonnutritive sucking behaviors and infections of the ears, nose and throat
was collected through parent interviews and questionnaires. An orthodontist
and an otolaryngologist clinically examined all the children. Study models
were obtained from all children, and dental parameters were measured
directly from the models. An orthodontist and an ENT specialist treated the
children with CB. After the completed treatment all the examinations were
repeated. The data were then compared between the CB and the NCB groups
with the following statistic tests Mann-Whitney test (questionnaire), Fisher’s
exact test for ENT examination between the CG group and NCB group. The
results of the ENT examinations of the CB group before and after the
treatment were compared using McNemar’s chi-square test with HolmBonferroni correction. Linear regression was used for testing interrelation
between breastfeeding duration, pacifier sucking time and dental arch widths.
ROC curve (receiver operating characteristic) was plotted for the pacifier
sucking time.
Results. The results indicated correlations between short frenulum linguae
(p=0.0036), prolonged pacifier sucking habit (p=0.004; after correction
p=0.068), smaller maxillary (p≤0.013) and greater mandibular arch widths
(p≤0.043), and CB. Other factors did not differ significantly between both
groups. Breast feeding duration was in reverse correlation with pacifier habit
duration (p=0.022). Prolonged pacifier habit was correlated with narrow
maxillary arch width (p=0.017), especially in girls (p=0.001). The borderline for
the development of CB suggested by the receiver operating characteristic
curve was 19 months of pacifier sucking duration. After orthodontic and ENT
treatment the differences between the groups were no longer present.
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Conclusions. These results suggest that the short frenulum linguae, duration
of a pacifier habit longer then 19 months and dental arch widths are
associated with posterior crossbite at the age of 5 years because of the low
tongue posture in the mouth. Team approach of an orthodontist and an ENT
specialist is successful in the treatment of CB. In order to prevent the
development of CB, pediatricians and pedodontists should give
recommendations for enhancing breast feeding and discontinuing pacifier
habits at least until the 19th month of the child’s age. At clinical examination of
children with sucking habits at the age of 2,5 years midline deviation and
transversal dental relationship should be assessed together with the child’s
tongue posture and the length of the frenulum linguae. In the case of incorrect
tongue position in the oral cavity necessary measures should be taken.
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RAZLAGA UPORABLJENIH KRATIC

EFKG, CB

enostranski funkcionalni križni griz, unilateral posterior cross bite

NCB

non-cross bite (skupina brez EFKG)

ORL, ENT

otorinolaringološki, otolaryngological

EKG

enostranski križni griz

KG

križni griz

TMS

čeljustni sklep, temporomandibularni sklep

ŠM

študijski model

P-A

postero-anteriorni

CS

cervical stage; stopnja skeletne zrelosti vratnih vretenc

ADEK adenoidektomija/adenotonzilektomija
T0

čas začetka raziskave

T1

čas po končanem širjenju zgornje čeljustnice (6 mesecev)

T2

čas 12 mesecev po začetku raziskave

SD

standardna deviacija

IZ

interval zaupanja (confidence interval)

NZ

ni statistično značilne razlike

ROC

receiver operating characteristic curve
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UVOD

Na razvoj stomatognatega sistema poleg dednih dejavnikov pomembno
vplivajo funkcije orofacialnega področja. Razvoj obraznega skeleta in zob je
pod vplivom dinamičnega ravnovesja mehkih tkiv ustnic, jezika in obraznih
mimičnih mišic (Farčnik, 2004). Raziskovalci se že več kot stoletje sprašujejo
o povezavi oblike in funkcije (McNamara in Ribbens, 1979).
V današnjem času obilja industrijsko predelane hrane, pomanjkanja časa in
okoljskih sprememb se nepravilnosti zob in čeljustnic pojavljajo pri treh
četrtinah otrok že v mlečnem zobovju, čeprav se človeški genom v zadnjih
30.000 letih, ko so bile malokluzije redkost, ni bistveno spremenil (Mew, 2004;
da Silva Filho in sod., 2007). Rast in razvoj obraza, čeljusti in zob sta odvisna
od genetskih dejavnikov in od dejavnikov okolja. Odkloni od normalnega
razvoja povzročijo nastanek čeljustnih in zobnih nepravilnosti, ki jih
opredelimo kot odstopanja od normalne okluzije v transverzalni, sagitalni in
vertikalni ravnini (Farčnik, 1996; Farčnik in sod., 1999). Številni avtorji so
mnenja, da je za nemoten razvoj zobovja pomembno skladno delovanje vseh
funkcij orofacialnega področja, kot so dihanje, požiranje, žvečenje in govor.
Moteno delovanje ene ali več funkcij privede do odklonov v razvoju
orofacialnega področja in s tem do nastanka nepravilnosti. Zaradi tesne
povezave med nepravilnimi funkcijami orofacialnega področja in razvojem
morfoloških znakov malokluzije je smiselno njihovo odkrivanje v zgodnjem
obdobju razvoja zobovja (Fränkel, 1980; Rejc-Novak in sod., 1994; Ovsenik in
sod., 2007). Zobozdravnik na primarni ravni zdravstvenega varstva ima prvi
stik s pacientom in je tisti, ki določi, ali bo pacienta opazoval, preusmeril
njegov razvoj z interceptivnimi posegi iz patološke v fiziološko smer ali napotil
pacienta v specialistično obravnavo (Farčnik in sod., 1981).
V začetku osemdesetih let preteklega stoletja so bile izdelane strokovne
osnove

za

izvajanje

ortodontskih

preventivnih

ukrepov

na

področju

zobozdravstvenega varstva v Sloveniji (Farčnik in sod., 1981; 1984).
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Pripravljena so bila gradiva za devet različnih kategorij uporabnikov in
izvajalcev, ki so vključeni v zgodnji razvoj otroka od spočetja naprej.
Preventivne ukrepe so avtorji uspešno uvedli v prakso, vendar so ugotovili,
da je zobozdravstvena vzgoja v prvih letih otrokovega življenja kljub temu še
vedno pomanjkljiva ali je sploh ni. Zobozdravstvena vzgoja se v praksi prične
šele po tretjem letu otrokove starosti, ko otrok prvič obišče zobozdravnika, in
to je vsekakor prepozno (Farčnik in sod., 1981; 1984). Stanje je danes še
slabše, saj v nacionalnem preventivnem programu Ministrstva za zdravje,
Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in Zavoda za zdravstveno
varstvo ortodontska preventiva sploh ni omenjena. Naloga zobozdravstvene
preventivne dejavnosti naj bi bila, v skladu z omenjenim programom,
strokovna skrb za preprečevanje zobnih in ustnih bolezni, odkrivanje in
zdravljenje le-teh ter rehabilitacija v primeru izgube zob in govornih ter
estetskih funkcij (Oikonomidis, 2012). Preventivna priporočila za predšolske
otroke so, da se opusti sesanje dude do 3. leta otrokove starosti, sicer
potreba po sesanju postane razvada in lahko povzroči nastanek odprtega
griza, ki pomeni estetsko motnjo in hkrati povzroča motnje pri prehranjevanju
in govoru. Ostala priporočila se nanašajo na preventivo kariesa in uporabo
preparatov s fluoridi (Oikonomidis, 2012). V brošuri Nacionalnega inštituta za
javno zdravje Za odlično ustno zdravje od nosečnosti do zrelih let 2014 (Drglin
in sod., 2014) je poudarjen pomen varovalne prehrane, rednega ščetkanja
zob in uporabe zobne paste s fluoridi za preprečevanje zobne gnilobe ter
redno obiskovanje zobozdravnika od prvega leta starosti dalje. V priročniku
Vzgoja za ustno zdravje: prehrana in higiena (strokovna izhodišča) iz leta
2015 so strokovna izhodišča prav tako razdeljena le na področje prehrane in
na področje ustne higiene (Ranfl in sod., 2015).
Naraščajoče število, pestrost in težavnost nepravilnosti zob in čeljustnic ter
razkorak med vse večjimi potrebami po čeljustno ortopedski obravnavi in
omejenimi možnostmi javnega zdravstva predstavljajo velik družbenomedicinski problem, zato skušamo s preventivnimi ukrepi in zgodnjim
zdravljenjem preprečiti razvoj zobno čeljustnih nepravilnosti oziroma jih
uspešno odpraviti v najbolj ugodnem obdobju rasti in razvoja (Farčnik in sod.,
1981; Farčnik in sod., 2014).
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EFKG je najpogostejša čeljustno ortopedska nepravilnost orofacialnega
področja v obdobju mlečnega zobovja, ki nezdravljena vodi v razvoj težke
estetske, funkcionalne in skeletne nepravilnosti, zdravljenje katere zahteva
kompleksno, dolgotrajno in drago ortodontsko-kirurško obravnavo.

1.1 Mlečno zobovje in značilnosti obraznega skeleta
Mlečno zobovje izrašča skoraj dve leti, šteto od brezzobe dojenčkove čeljusti
do zaključka izraščanja mlečnikov v drugem letu starosti. Fiziološka doba
mlečnega zobovja se začne po izrasti prvih mlečnih kočnikov v starosti 13
mesecev, ko pride do prvega fiziološkega dviga griza, in traja do izrasti prvih
stalnih kočnikov ter preneha z izpadom vseh mlečnih zob (Rant, 1970).
Klasifikacija zobnih in čeljustnih nepravilnosti v obdobju mlečnega zobovja
temelji na odnosu drugih mlečnih kočnikov (Schwarz, 1961). V sagitalni
ravnini njihove distalne ploskve tvorijo v vertikalni smeri postmolarno ravnino,
ki je lahko brez stopnice ali pa tvori glede na odnos drugih mlečnih kočnikov
mezialno ali distalno postmolarno stopnico (Schwarz, 1961). Normalen griz v
mlečnem zobovju je položaj zob in čeljustnic, pri katerem zgornji mlečni
podočnik grize v prostor (embrasuro) med spodnjim mlečnim podočnikom in
spodnjim prvim mlečnim kočnikom, distalni ploskvi drugih mlečnih kočnikov
tvorita postmolarno ravnino ter zgornja čeljustnica v celoti objema spodnjo
čeljustnico, prisoten je bukalni previs zgornjih zob (Ravn, 1975; da Silva Filho
in sod., 2007). Mlečno zobovje se od stalnega razlikuje v tem, da so za
drugimi mlečnimi kočniki prisotne terminalne ravnine ter primatne diasteme
med zgornjim mlečnim podočnikom in drugim mlečnim sekalcem ter spodnjim
mlečnim podočnikom in prvim mlečnim kočnikom. Z rastjo nastanejo
generalizirane vrzeli med mlečnimi zobmi (Rant, 1970; Proffit in sod., 2007).

Po Proffitu (2007) rast glave in telesa sledi cefalo-kavdalnemu gradientu, kar
pomeni, da se strukture višje v telesu razvijejo prej in da bolj oddaljene
strukture rastejo kasneje in dlje časa. Značilnost rasti je, da različna tkiva
rastejo z različno hitrostjo in ob različnem času. Postnatalno najhitreje rasteta
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nevrokranium in zgornja obrazna tretjina, rast se postopoma upočasnjuje in je
po enajstem letu starosti minimalna. Po izrasti prvih stalnih zob opazimo
stalno aktivacijo žvečnih mišic in rast srednje obrazne tretjine, temu sledi rast
spodnje obrazne tretjine, ki se zaključi šele okoli 18. leta starosti (Gedrange in
Harzer, 2004; Baccetti in sod., 2005).
Rast zgornje in spodnje čeljustnice poteka v treh dimenzijah: transverzalni,
sagitalni in vertikalni. Rast v transverzalni smeri se zaključi še pred
pubertetnim rastnim sunkom, rast v sagitalni smeri se zaključi nekaj let po
pubertetnem rastnem sunku, rast v vertikalni smeri pa se nadaljuje vse
življenje (Baccetti in sod., 2001; Proffit in sod., 2007).
Zgornja čeljustnica je v lobanjo vpeta preko številnih kostnih stikov. Trdo nebo
je sestavljeno iz nebnih odrastkov maksile, horizontalnih odrastkov nebnice
(os palatinum) ter leve in desne lamine medialis perotke (procesus pterigoidei
ossis sphenoidalis). Nebni kosti (ossis palatine) predstavljata kostno
povezavo med zagozdnico, ki tvori del lobanjske baze, in zgornjo čeljustnico,
ki je del obraznega skeleta. To je palatomaksilarno področje, ki je meja med
dvema vrstama rastnih vzorcev, ker lobanjska baza zakosteneva z
endohondralno

(intersticijsko)

osifikacijo

in

zgornja

čeljustnica

z

intramembransko osifikacijo (Melsen in Melsen, 1982).
Mediani nebni stik zgornje čeljustnice je prekrit s periostom. Rast zgornje
čeljustnice poteka z apozicijo kostnine v suturah (intramembranska osifikacija)
in s površinsko remodelacijo. Po Melsnovi (1975; Melsen in Melsen, 1982) je
histološko mediani nebni stik zgornjih čeljustnic ter palatomaksilarni in
pterigomaksilarni stik pri dojenčku skoraj raven, v 60 do 70% je na kostnih
robovih vidna apozicija kostnine. Vmes je sloj rahlega vezivnega tkiva s
tangencialno orientiranimi kolagenskimi vlakni s fibroblasti. V obdobju
zgodnjega mešanega zobovja stik med kostmi postaja vijugast (v obliki črke
S), v zgodnji adolescenci se vijugavost stika povečuje in pojavljajo se
posamezni kostni mostički med kostmi, zlasti med nebnico in maksilo, prisotni
so tudi čvrsti fibrozni snopi med nebnico in perotko. V poznih najstniških letih
je mediana sutura že tako zakostenela, da skeletno transverzalno širjenje
zgornje čeljustnice samo z ortodontskim aparatom ni več mogoče, histološko
je le v 25 – 30% prisotna apozicija kostnine, v sredini suture je prisotna plast
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čvrstega veziva in kostni mostički – sinostoze. Hkrati z rastjo v suturah poteka
tudi površinska resorbcija kostnine na nosni strani in apozicija kostnine na
nebni strani, tako se nebo niža in širi (Melsen, 1975; Melsen in Melsen, 1982).
Meikle (2002) dodaja, da transverzalno širjenje zgornje čeljustnice najbolj
preprečujejo

zakostenele

cirkummaksilarne

suture,

zlasti

zigomatiko-

maksilarna in zigomatiko-frontalna in ne le zakostenitve v palatinalni suturi.

1.2 Enostranski funkcionalni križni griz
Enostranski

funkcionalni

križni

griz

(EFKG)

je

čeljustno

ortopedska

nepravilnost, za katero je značilno neskladje med širinama zgornjega in
spodnjega zobnega loka, neskladje med središčnicama zgornjega in
spodnjega zobnega loka, asimetričen položaj sklepnih glavic in izražena
asimetrija obraza (Nerder in sod., 1999). Zaradi neskladja med širinama
zgornjega in spodnjega zobnega loka pride pri vzpostavljanju dokončnega
središčnega griza do odmika spodnje čeljustnice v stran, kar imenujemo
funkcionalni odklon, nepravilnost pa enostranski funkcionalni križni griz
(Bishara in sod., 1994).
EFKG sodi med najpogostejše nepravilnosti v obdobju mlečnega zobovja s
prevalenco do 6,5% pri nemških (Schopf, 2003), 12% pri francoskih (Tschill in
sod., 1997), do 23 % pri švedskih (Kurol in Berglund, 1992), 7% pri ameriških,
21% pri brazilskih (da Silva Filho in sod., 2007) in 14 % pri slovenskih otrocih
(Ovsenik, 2009). Pri pacientih s skoliozo hrbtenice ali tortikolisom je pogostost
EFKG od 26 do 55% (Pirttiniemi in sod., 1989, Huggare in sod., 1990).
EFKG spada med obrazne asimetrije, ki jih delimo na skeletne (skeletna
neskladnost zgornje in spodnje čeljustnice, prirojene nepravilnosti), dentalne
(nenatančna ekspresija genov, ki določajo širino zob, aplazijo zob, prezgodnja
izguba mlečnikov) in funkcionalne (odklon spodnje čeljustnice v stran za
dosego maksimalnega stika zob zaradi okluzijske interference, nepravilnega
položaja posameznega zoba, preozke zgornje čeljustnice ali težav v
čeljustnem sklepu) (Bishara in sod., 1994).
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EFKG nastane zaradi vpliva dednosti in/ali okolja. Vpliv dednosti na nastanek
EFKG se najbolj kaže pri skeletnih obraznih asimetrijah kot prirojeno ozka
zgornja čeljustnica ali preširoka spodnja čeljustnica, kot skeletno neskladje
čeljustnic pri razcepih neba, alveolarnega grebena in ustnic, kot manj razvita
trda in mehka tkiva na eni strani obraza pri hemifacialni mikrosomiji, kot slabši
tonus mišic pri cerebralni paralizi ali drugih miopatijah (Harris in Smith, 1980;
Allen in sod., 2003) in pri dentalnih obraznih asimetrijah zaradi nenatančne
ekspresije genov, ki določajo širino in obliko zob (Bishara in sod., 1994).
Dednosti pripisujejo precejšen vpliv na obliko in širino zobnih lokov (60%),
medtem ko na druge okluzijske značilnosti (sagitalna stopnica in previs, tesno
stanje zob, rotacije zob, odnos kočnikov) pomembneje vplivajo dejavniki
okolja (Harris in Smith, 1980; Cassidy in sod., 1998).
Vpliv dejavnikov okolja na nastanek EFKG se pri dentalnih obraznih
asimetrijah kaže kot nepravilno izraščanje zob zaradi zaostalih mlečnikov,
tesnega stanja in porušene oporne cone mlečnega zobovja (Allen in sod.,
2003).
Pri funkcionalnih obraznih asimetrijah se vpliv dejavnikov okolja kaže v
nepravilnih orofacialnih funkcijah, ki so najpogostejši vzrok za nastanek EFKG
v obdobju mlečnega zobovja (Allen in sod., 2003). Nepravilne orofacialne
funkcije so: sesalne razvade (Melsen in sod., 1979; Larsson, 1986; Øgaard in
sod., 1994, Warren in Bishara, 2002; Allen in sod., 2003), dihanje skozi usta
in drža odprtih ust (Melsen, 1975; Bresolin in sod., 1983; Melsen in sod.,
1987; Behlfelt in sod., 1989; Kerr in sod., 1989), nezrelo požiranje in
nepravilen položaj jezika na ustnem dnu (Melsen in sod., 1979; Melsen in
sod., 1987).
Nepravilne orofacialne funkcije vodijo do spremenjenega dinamičnega
ravnovesja sil v ustni votlini (Slika 1), zaradi česar jezik izgubi vlogo pri
oblikovanju in širjenju zgornje čeljustnice, lične mišice pa zaradi povečanega
pritiska zavirajo transverzalno rast zgornje čeljustnice (McNamara in Ribbens,
1979; Farčnik in sod., 2010; Farčnik in sod., 2014). Jezik na ustnem dnu
vzpodbuja rast spodnje čeljustnice, kar skupaj vodi v nepravilen razvoj
čeljustnic v transverzalni ravnini, temu sledijo prezgodnji okluzijski stiki v
predelu mlečnih podočnikov in izmenično odmikanje spodnje čeljustnice v eno
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ali drugo stran za dosego maksimalnega stika zob v središčnem grizu
(Ovsenik in sod., 2004). Opisana funkcionalna nepravilnost griza se v času
rasti in razvoja telesa spremeni v skeletno asimetrijo obraza (Pirttiniemi in
sod., 1990; Nerder in sod., 1999; Primožič in sod., 2013b) zaradi asimetrične
rasti zgornje in spodnje čeljustnice.

Slika 1. Dinamično ravnovesje sil v ustni votlini (A, pravilno; B,
spremenjeno zaradi lege jezika na ustnem dnu).

A

B

Značilnosti obraza otroka z EFKG so: obraz je nesimetričen, stran, kamor se
odkloni spodnja čeljustnica, je bolj polna kot nasprotna stran, spodnja ustnica
je na strani križnega griza bolj izbočena, prav tako je v to stran pomaknjena
brada (Farčnik in sod., 2005; Primožič in sod., 2013b). Pri pacientih s skoliozo
ali tortikolisom je pogosto v stran križnega griza nagnjena glava (Pirttiniemi in
sod., 1989, Huggare in sod., 1990).
Raziskovalci so ugotovili, da obstaja povezanost med obliko ustno obraznega
skeleta in hrbtenice, zlasti v vratnem delu (Solow in Siersbaek-Nielsen, 1992),
in da okluzijske interference povzročajo disfunkcijo vratne hrbtenice in
sakroiliakalnega predela (Fink in sod., 2003). Pri otrocih z EFKG so opazili
spremembe na vratnih vretencih C4 in C5, kot so konkavni posteriorni robovi
in zaobljeni sprednji zgornji robovi teles vretenc (Di Vece in sod., 2010) ter
značilno pogosteje različno visoka ramena, skoliozo hrbtenice, poševen
položaj medenice in različno dolge noge v primerjavi z otroki brez EFKG
(Korbmacher in sod., 2007).
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Glavna značilnost griza pri EFKG v mlečnem zobovju je neskladje med prvim
okluzijskim stikom in maksimalnim stikom zob (Bishara in sod., 1994). Pacient
pri zapiranju ust v središčni griz doseže prezgodnji kontakt zob, najpogosteje
mlečnih podočnikov na eni strani, kar vodi v funkcionalni odklon spodnje
čeljustnice vstran. Na začetku razvoja te nepravilnosti je odklon spodnje
čeljustnice pri doseganju dokončnega stika zob v eno ali v drugo stran,
kasneje ena stran prevlada. V središčnem grizu vidimo križni griz najmanj
dveh zobnih parov na eni strani zobnega loka in zamik središčnice spodnjega
zobnega loka v stran križnega griza (Slika 2). Medčeljustni odnos kočnikov na
strani križnega griza je distalen, na nasprotni strani pa mezialen (Slika 2).

Slika 2. Intraoralne fotografije središčnega griza pri petletni deklici z
enostranskim funkcionalnim križnim grizom (A - desni griz; B - središčni
griz; C - levi griz; D - skladnost središčnic pri odprtih ustih).

A

B

C

D

Pri otrocih z EFKG v obdobju mešanega zobovja so z analizo P-A posnetka
pred čeljustno ortopedsko obravnavo ugotovili značilno skeletno odstopanje v
transverzalnih širinah v področju zigomatične kosti in zgornje čeljustnice glede
na kontrolno skupino brez nepravilnosti, vztrajal je tudi obratni vzorec
žvečenja, kljub odpravljeni nepravilnosti (Brin in sod., 1996). Primožičeva in
sodelavci (2013a; 2013b) so ugotovili značilno manjši volumen in manjšo
površino zgornje čeljustnice pri petletnih otrocih z EFKG.
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Na panoramskem posnetku pri 15-letnikih so ugotovili krajši dolžini kondila in
ramusa mandibule na strani KG, zaradi vztrajanja nepravilnega položaja
sklepne glavice v sklepu in nesimetrične aktivnosti žvečnih mišic, kar vodi v
nesimetričen razvoj spodnje čeljustnice (Kilic in sod., 2008).

1.3 Nepravilne

orofacialne

funkcije

in

enostranski

funkcionalni križni griz
1.3.1 Dihanje in drža ustnic
Nos je del obraza, namenjen izključno dihanju, segrevanju, vlaženju, čiščenju
in vonjanju vdihanega zraka. Novorojenčki in dojenčki primarno dihajo skozi
nos, pri tem jezik skoraj v celoti izpolnjuje ustno votlino, tako da je konica
jezika v stiku s spodnjo ustnico, njegovo hrbtišče pa z lici in mehkim nebom
(Farčnik in sod., 2014). Zaradi tesnega stika poklopca z mehkim nebom je do
četrtega meseca starosti oteženo dihanje skozi usta, nato se hioidna kost in
grlo spustita ter vzpostavi se možnost dihanja skozi usta (Farčnik in sod.,
2014). Zaradi ovirane dihalne poti skozi nos med prebolevanjem infekta
pogosto ostane drža odprtih ust ali celo dihanje skozi usta kot razvada, ker
otrok in starši niso opozorjeni, da je po prebolelem infektu ponovno potrebno
vzpostaviti dihanje skozi nos in ustrezen ustnični stik.
Drža odprtih ust nastane kot razvada, kot posledica adeno-tonzilarnega
povečanja ali dalj časa trajajočega vnetja nosne sluznice s spremljajočimi
alergijami in/ali kroničnimi infekcijami. Vzorec dihanja kaže vpliv na obliko
čeljustnic posredno, preko delovanja mišice orbicularis oris, ki omogoča
vzpostavitev ustrezne ustne zapore, jezika in mišice masseter, ki delujeta na
zgornjo čeljustnico (Kerr in sod., 1989; Vig, 1998; Gedrange in Harzer, 2004).
Pritisk mišice buccinator na zgornji zobni lok zavira transverzalno rast maksile
in vodi v večjo pojavnost EFKG (Gedrange in Harzer, 2004; Ovsenik in sod.,
2004). Hipotonična mišica orbicularis oris ne zagotavlja pravilnega pritiska
ustnice na zgornje zobe in spodnjo čeljustnico, prevlada pritisk jezika na
spodnjo čeljustnico in pritisk mišice buccinator na zgornjo čeljustnico, kar vodi
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do razvoja križnega griza in povečane sagitalne stopnice (Gedrange in
Harzer, 2004).
Obstrukcija zgornjih dihalnih poti vodi do povečanega kranio-cervikalnega
kota, kar v skladu s hipotezo o raztegu mehkih tkiv (Solow in Kreiborg, 1977)
povzroči razteg mišic vratu in žrela in zaradi pritiska na skelet preusmeri rast
obraza v bolj vertikalno smer (Solow in Siersbaek-Nielsen, 1992; Di Vece in
sod., 2010). Pri otrocih, ki dihajo skozi usta, se razvije značilna posteriorna
drža glave s podolgovatim obrazom (adenoidni obraz), z ozko zgornjo
čeljustnico, povečanim kotom med čeljustnicama in pogostim razvojem
križnega griza (Bresolin in sod., 1983; Löfstrand-Tideström in sod., 1999).
Dihanje skozi usta je pogosto povezano s smrčanjem med spanjem ali
obstruktivno nočno apneo. Otroci, ki smrčijo, pogosteje prebolevajo tonzilitise,
njihovi starši pa so bili pogosteje adenoidektomirani v otroštvu (LöfstrandTideström in sod., 1999). Novejša dognanja kažejo, da spremembe
kraniofacialne morfologije pri otrocih z odpravljeno nočno obstruktivno apneo
z adenotonzilektomijo nastanejo kot posledica spremenjenega mišičnega
ravnovesja, zaradi spremenjene drže glave in položaja jezika na nebu ter
zaradi normalizacije nočnega izločanja rastnega hormona, ki spodbuja rast
sklepnega odrastka mandibule in nalaganje kostnine na spodnji rob telesa
mandibule (Peltomäki, 2007).

1.3.2 Požiranje
Požiranje se začne že v 9. embrionalnem tednu. Pomembno vpliva na razvoj
kraniofacialnega in gastrointestinalnega sistema fetusa ter na vzdrževanje
ustrezne količine in sestave plodovnice (Ross in Nijland, 1998). Za razvoj
ustreznih veščin hranjenja in požiranja je ključna strukturna integriteta
prebavnega trakta (Stevenson in Allaire, 1991). Požiranje je skupek
kompleksnih, ritmičnih, nevroloških povezav med lici, ustnicami, čeljustnicami,
jezikom, nebom in žrelom z vključevanjem delovanja mišic grla, ki zavarujejo
dihalno pot med požiranjem. Pri dojenčku je požiranje refleksno, v procesu
razvoja in zorenja možganov pa postaja zavestna funkcija, pri kateri
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kompleksno sodelujejo aferentna (čutilna) in eferentna (motorična) živčna
vlakna jezika in obraza, parna centra požiranja v podaljšani hrbtenjači in
kortikobulbarni traktus, katerega tvorijo zgornji motorični nevroni možganskih
živcev (n. V - trigeminus; n. VII - facialis, n. IX - glossopharyngeus, n. X vagus, n. XI - ansa cervicalis - pomožni, n. XII - hypoglossus), ki se končajo v
jedrih podaljšane hrbtenjače (Stevenson in Allaire, 1991). Pomembni
prelomnici v razvoju požiranja sta izrast zob in začetek hranjenja po žlički
(Kieser in sod., 2014). Pri požiranju ima jezik ključno vlogo, saj omogoča
oblikovanje bolusa in prenos bolusa v žrelo, čeprav še ni popolnoma jasno,
kako se to zgodi (Kieser in sod., 2014).
Ločimo nezrelo (infantilno) in zrelo (somatsko) požiranje. Za nezrelo požiranje
je značilno, da med požiranjem ni kontakta zob, ni tipljivega krčenja mišice
temporalis in mišice masseter, opazno je krčenje periorbikularnih mišic in
vrivanje jezika med zobe, s čimer otrok ustvari sprednjo ustno zaporo (Melsen
in sod., 1987). Zrelo požiranje se razvije v starosti od 2 - 4 let (Graber in sod.,
1997). Ovsenikova s sodelavci (2007) je ugotovila, da je pri 55% triletnikov
prisoten nepravilni vzorec požiranja, ki se pri večini spremeni v pravilnega pri
starosti 5 - 6 let, vendar pa 25% otrok ohrani nezrel vzorec požiranja tudi pri
dvanajstih letih. Zrelo požiranje je sestavljeno iz hotene ustno-pripravljalne
faze: žvečenje in oblikovanje grižljaja, hotene ustne faze, ki je začetek akta
požiranja in jo delimo v: prvi val pritiska, za katerega je značilno hitro
povečanje pritiska v sprednjem delu ustne votline; vmesna faza, kjer pade
pritisk na sredini jezika, medtem ko je pritisk v sprednjem delu in stranskih
delih ust še vedno visok; ustvari se gradient pritiskov, ki omogoči pomik
bolusa proti sredini in navzad, terminalna faza: bolus vstopi v orofarinks in vsi
pritiski se vrnejo na nivo, ki so ga imeli pred požiranjem (Kieser in sod., 2011;
Kieser in sod., 2014). Začne se nehoteni – refleksni del požiranja ali
faringealna faza, v kateri se dvigne mehko nebo in zaščiti nosno votlino,
epiglotis prekrije vstop v grlo, hkrati se približata nepravi in pravi glasilki ter
tako trojno zaščitijo dihalno pot med pomikanjem grižljaja skozi žrelo v
požiralnik – tu se začne nehotena ezofagealna faza požiranja (Stevenson in
Allaire, 1991).
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Gibanje jezika med požiranjem je povezano z obrazno morfologijo v vertikalni
smeri: večja amplituda gibanja jezika se pojavlja pri preiskovancih z visokim
nebom, podaljšano spodnjo čeljustnico in s podaljšano spodnjo obrazno
tretjino. Podaljšani akt požiranja so opazili pri preiskovancih z bolj topim
kotom med navpično vejo in telesom spodnje čeljustnice, večjo dolžino
zobnega loka in odprtim grizom (Cheng in sod., 2002). Nezreli način požiranja
so ugotovili pri večini otrok z EFKG (86%) in pri 36% otrok brez EFKG v
starosti petih let, razlika je bila statistično značilna; akt požiranja je trajal dlje
časa in gibanje jezika je bilo večje v skupini otrok z EFKG (Ovsenik in sod.,
2013).
Raziskovalci so ugotovili, da imajo predhodne sesalne razvade velik vpliv na
način požiranja. Otroci, ki so sesali prst ali dudo, pogosteje požirajo z
vrivanjem jezika in brez stiska zob (Melsen in sod., 1979; Ovsenik in sod.,
2007). Večja pogostost nezrelega načina požiranja pri otrocih z EFKG se
kaže kot povečana elektromiografska aktivnost obeh sprednjih delov mišice
digastricus (Alarcón in sod., 2000).

1.3.3 Lega jezika
Jezik je velika, kompleksna in zelo pomembna mišica v ustni votlini, ki aktivno
sodeluje pri govoru, žvečenju, požiranju in razvoju kraniofacialnega sistema
(Kieser in sod., 2014). Velikost jezika, njegova lega in funkcija imajo po
mnenju številnih raziskovalcev odločilen pomen pri nastanku zobnih in
čeljustnih nepravilnosti (McNamara in Ribbens, 1979; Fränkel, 1980; Farčnik
in sod., 2014). Jezik je najmočnejša mišica, ki je v stiku z zobnima lokoma in
čeljustnicama, zato je eden izmed najpomembnejših izvorov sil v orofacialnem
področju (Farčnik in sod., 2014). Pri zaprtih ustih se tesno prilega nebu
(zgornji čeljustnici) in s pritiskom na nebo kljubuje silam mišice buccinator in
mišice masseter ter s tem ohranja zgornji zobiščni nastavek v ustreznem
položaju (Gedrange in Harzer, 2004). Spremenjeno dinamično ravnovesje sil
v ustni votlini zaradi nepravilne lege jezika na ustnem dnu (Slika 1) vodi v
prevlado pritiska ličnih mišic iz zunanje smeri na zgornjo čeljustnico in ovira
njeno rast v transverzalni smeri, hkrati je spodnja čeljustnica zaradi jezika
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preveč stimulirana (McNamara in Ribbens, 1979; Farčnik in sod., 2010;
Farčnik in sod., 2014). Pri otrocih z EFKG so dokazali, da jezik značilno
pogosteje leži nepravilno na ustnem dnu, kar nakazuje pomen nepravilne lege
jezika pri razvoju EFKG (Volk in sod., 2010).
Mišice ustnega dna imajo primarno oblikovalno vlogo na telo spodnje
čeljustnice (milohioidna linija, spina mentalis). Pri žvečenju bolusa in
pritiskanju jezika ob nebo se napnejo in nudijo oporo jeziku (Farčnik in sod.,
2005).

1.3.4 Žvečenje
Pri EFKG pride do asimetričnega nevromišičnega vodenja spodnje čeljustnice
v stran križnega griza (Sonnesen in Bakke, 2007). To je združeno z
nesimetrično mišično funkcijo, kar se vidi v različni debelini mišic masseter
(Kiliaridis in sod., 1989) in značilno manjši sili žvečenja pri otrocih z EFKG na
obeh straneh v primerjavi z otroki z normokluzijo v obdobju zgodnjega
mešanega zobovja (Sonnesen in sod., 2001; Andrade in sod., 2009). V
obdobju mlečnega zobovja namreč še ni značilne razlike v sili žvečenja med
otroki z EFKG in otroki z normalno okluzijo (Andrade in sod., 2009). Med
žvečenjem pri EFKG je na strani križnega griza najbolj aktiven sprednji del
mišice temporalis, medtem ko je aktivnost mišice maseter manjša, zaradi
inhibitornega varovalnega refleksa, ki omejuje mišico maseter pri generiranju
močne kontrakcije, in tako prepreči poškodbe in bolečine v stomatognatnem
sistemu (Alarcón in sod., 2000; Kecik in sod., 2007; Andrade in sod., 2009).
Pri pacientih z EFKG se pojavlja obratni vzorec žvečenja na strani križnega
griza, kar pomeni, da v fazi zapiranja ust med žvečnim ciklom spodnja
čeljustnica zavije v nasprotno stran od položaja bolusa in ne na stran bolusa,
kot je običajno (Ben-Bassat in sod., 1993; Brin in sod., 1996; Sever in sod.,
2011). Obratni vzorec žvečenja pogosto ostane tudi po uspešni čeljustno
ortopedski obravnavi (Ben-Bassat in sod., 1993; Brin in sod., 1996). Opazili
so, da otroci z EFKG kar v 70,6% žvečijo samo na eni strani (Neto in sod.,
2007) in imajo skrajšan čas stika zob v položaju središčnega griza med
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žvečenjem na strani križnega griza, verjetno zaradi nestabilne okluzije in
večje obremenitve čeljustnega sklepa (Sever in sod., 2011).
Obraba mlečnih zob, zlasti mlečnega podočnika, je na strani EFKG manjša,
verjetno zaradi slabše funkcije žvečenja pri otrocih z EFKG (Tollaro in sod.,
2002).
Pacienti z EFKG imajo asimetričen položaj sklepnih odrastkov spodnje
čeljustnice z asimetrično kondilno potjo, kar je značilno povezano z obrazno
asimetrijo (Pirttiniemi in sod., 1990; Nerder in sod., 1999; Ishizaki in sod.,
2010). Pacienti z EFKG v kar 65% navajajo težave v čeljustnem sklepu, od
tega v 85,6% na strani križnega griza (Ishizaki in sod., 2010). Najpogosteje
opisujejo bolečine v sklepu, občutljive žvečne mišice in glavobol (Sonnesen in
Bakke, 2007). Kondil na delovni strani bolj obremeni notranjo površino
sklepne ponvice, kar lahko vodi do neustreznega položaja sklepnega diska in
težav v čeljustnem sklepu (Miyawaki in sod., 2004). Kljub križnemu grizu pa je
potrebno upoštevati tudi stresne dejavnike pri razvoju težav v čeljustnem
sklepu, saj so raziskovalci potrdili povezavo med občutljivostjo čeljustnega
sklepa in povišanim nivojem epinefrina v krvi (Andrade in sod., 2009).

1.3.5 Sesalne razvade in njihovo trajanje
Naravno hranjenje dojenčka je dojenje, pri katerem se odvijata dve orofacialni
funkciji: sesanje in požiranje (Farčnik in sod., 2014). Sesanje je hkrati tudi
prirojeni mehanizem dojenčka, da se pomiri, sprosti in lažje zaspi. Vpliv
dojenja na razvoj čeljustnic je težko oceniti, ker se vedno prepleta s sesalno
razvado dude ali prsta (Warren in Bishara, 2002).
Sesanje dude zmanjšuje pogostost nenadne smrti novorojenčka v zibki, je
povezano s krajšim časom trajanja dojenja in s povečano verjetnostjo
pojavljanja vnetij srednjega ušesa ter drugih infekcij (Adair, 2003). Sesanje
dude naj bi zmanjševalo verjetnost pojavljanja nenadne smrti novorojenčka za
kar 50%, hkrati naj bi bilo kazalec težav pri dojenju ali premajhne motiviranosti
matere za dojenje in ne vzrok kratkotrajnemu dojenju. Otroci, ki sesajo dudo,
imajo pogostejša vnetja srednjega ušesa v primerjavi z otroki, ki sesajo prst
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ali sesalne razvade nimajo; pogostost akutnih vnetij srednjega ušesa se je
zmanjšala pri otrocih, ki so zmanjšali čas sesanja dude (Adair, 2003; Nelson,
2012).
Trajanje sesanja dude ali prsta več kot dve do tri leta vodi v povečano
pojavnost odprtega griza; pri sesanju dude se pogosteje pojavi križni griz in
širša spodnja čeljustnica; pri sesanju prsta je pogosteje povečana sagitalna
stopnica, ožja zgornja čeljustnica in bolj visoko nebo (Warren in Bishara,
2002). Sesanje dude mora trajati več kot dve leti, da se razvije ožja zgornja
čeljustnica, in več kot tri leta, da se razvije širša spodnja čeljustnica (Larsson
in sod., 1992; Ogaard in sod., 1994).

1.4 Otorinolaringološke

značilnosti

in

enostranski

funkcionalni križni griz
1.4.1 Sesalne razvade in vnetje srednjega ušesa
Vnetje srednjega ušesa se pogosto razvije kot posledica virusne ali
bakterijske okužbe zgornjih dihal, najpogosteje v starosti od 3 do 36 mesecev
in od 4 do 6 let (Adair, 2003). S sesanjem dude se ustvarja negativni tlak v
Evstahijevi cevi in v nosni votlini in tako olajšuje pot nazofaringealnim
izločkom v votlino srednjega ušesa (Nelson, 2012). Pri otrocih, ki sesajo dudo,
se akutno vnetje srednjega ušesa ponavlja 1,9 krat pogosteje kot pri otrocih,
ki te razvade nimajo (Rovers in sod., 2008). Pri otrocih, ki sesajo dudo več kot
2 leti, se pogosteje razvije EFKG (Larsson in sod., 1992; Ogaard in sod.,
1994). Sesanje dude torej vpliva na pojavljanje pogostih vnetij srednjega
ušesa in na razvoj EFKG.
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1.4.2 Dihanje skozi nos in nosna sluznica
Nos je primarni dihalni organ. Nos sestavljajo sprednji odprtini ali nosnici,
osrednji del z nosnimi školjkami ter zadnji odprtini - hoani, ki se odpirata v
nosni del žrela.
Pri pacientih, ki težko dihajo skozi nos, je pomembno ugotoviti, kje se pojavlja
obstrukcija nosu in v kakšnem obsegu (Vig, 1998). Ovirano dihanje skozi nos
lahko nastane zaradi nabrekle, dobro prekrvljene sluznice v osrednjem delu
nosne votline pri okužbah, zaradi otekle sluznice zaradi draženja (npr. pri
pacientih z alergijskim rinitisom ob stiku z antigeni) ali zaradi povečane
žrelnice, ki zmanjšuje prehodnost nosnega žrela (Vig, 1998).
Najpogostejši alergeni, ki vplivajo na nosno sluznico, so pršice v hišnem
prahu, pogosti alergeni pa so tudi cvetni prah ali spore plesni; povzročajo
alergijski rinitis ter bronhialno astmo (Modrzynski in Zawisza, 2007).
Pacientom z alergijskim rinitisom otorinolaringologi svetujejo izpiranje nosne
votline s fiziološko raztopino, saj s tem odstranijo alergene s sluznice, ki je
zato manj nadražena (Tomooka in sod., 2000; Garavello in sod., 2003).
Pri otrocih, ki dihajo skozi usta, se razvije značilna posteriorna drža glave s
podolgovatim obrazom (adenoidni obraz), z ozko zgornjo čeljustnico,
povečanim kotom med čeljustnicama in pogostim pojavljanjem križnega griza
(Bresolin in sod., 1983; Löfstrand-Tideström in sod., 1999).

1.4.3 Žrelnica in nebnici
Žrelnica in nebnici so pomemben del Waldeyerjevega limfatičnega obroča, ki
tvori prvo obrambno linijo pred vstopom antigenov, tudi alergenov, v telo
(Modrzynski in Zawisza, 2007). Alergijsko vnetje v nosni sluznici (alergijski
rinitis) je značilno povezano s pogostejšim pojavljanjem povečane žrelnice, ki
doseže vrhunec v starosti 6 let, nato se začne zmanjševati (Modrzynski in
Zawisza, 2007). Poročajo, da pri otrocih z alergijo zgornjih dihal rinovirusi
hitreje okužijo žrelnico (Javadyan in sod., 2003). Pri otrocih s povečano
žrelnico naj bi opravili tudi osnovne alergološke preiskave, in obratno, pri
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otrocih z alergijskim rinitisom pregledali žrelnico (Modrzynski in Zawisza,
2007).
Povečana žrelnica je najpogostejši vzrok nosne zapore in smrčanja v otroški
populaciji (Wang in sod., 1997), pri čemer je potrebno ločiti nosno obstrukcijo
zaradi akutnih vnetij sluznice nosu, ki se odziva na nosni dekongestiv, in
dejansko hipertrofijo žrelnice (Vig, 1998; Zicari in sod., 2012). Otroci, ki
smrčijo, pogosteje prebolevajo tonzilitise, njihovi starši pa so bili pogosteje
adenoidektomirani v otroštvu (Löfstrand-Tideström in sod., 1999).
Povečana žrelnica in nebnici so pogosto povezani z dihanjem skozi usta,
smrčanjem, posteriornim KG in distalno okluzijo. Samo povečani nebnici pa
sta v povezavi s pogostejšim pojavljanjem mezialne okluzije (Nunes in Di
Francesco, 2010; Baroni in sod., 2011; Huynh in sod., 2011).

1.4.4 Govor, motorika jezika in ustnic
Dojenje, ki je daljše od 9 mesecev, spodbuja pravilen razvoj orofacialnega
kompleksa in ugodno vpliva na razvoj govora, tudi če je prisotno sesanje dude
(Nelson, 2012). Otroci z več kot 3 leta trajajočo sesalno razvado prsta ali
dude imajo slabše razvit govor (Barbosa in sod., 2009). Nekateri raziskovalci
slabši razvoj govora pri otrocih, ki sesajo dudo, povezujejo s slabšim sluhom,
ki naj bi bil posledica pogostejših vnetij srednjega ušesa, vendar je povezava
šibka (Roberts in sod., 2004). Simončič in Hočevar-Boltežar (2007) sta v
raziskavi otorinolaringoloških vzrokov za nastanek nepravilnosti griza in z
njimi povezanih artikulacijskih motenj pri otrocih ugotovili, da imajo otroci z
EFKG v obdobju mlečnega zobovja statistično značilno pogostejšo motnjo
izreke glasu /s/ kot otroci brez EFKG, hkrati so bile motnje sluha enako
pogoste v obeh skupinah, zato sta sklepali, da je prisotnost EFKG pomembno
vplivala na motnje izreke.
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1.4.5 Kratka podjezična vez
Ankiloglosija ali kratka podjezična vez je prirojena nepravilnost, za katero je
značilna kratka, zadebeljena, pogosto neraztegljiva podjezična vez. Ta
nepravilnost lahko omejuje gibljivost jezika in povzroča težave pri dojenju,
nepravilno požiranje, nepravilno izgovorjavo, težave pri mehanskem očiščenju
ustne votline in posledično psihosocialni stres (Webb in sod., 2013).
Obstajajo različni kriteriji za oceno dolžine podjezične vezi, ki so vsi
subjektivni: dolžina podjezične vezi, obseg gibanja jezika, nastanek „srčka” ob
izplazenju jezika, tipljivo zadebeljena podjezična vez, interincizalna razdalja
ob kateri se konica jezika še dotika zgornjih sekalcev (Messner in sod., 2000;
Ballard in sod., 2002; Messner in Lalakea, 2002; Hong in sod., 2010). Vidne
lastnosti podjezične vezi in funkcionalne lastnosti jezika so združene v oceni
funkcije podjezične vezi po Hazelbakerju (HATLFF; Hazelbaker assessment
tool for lingual frenulum function) (Ballard in sod., 2002; Webb in sod., 2013).
Kratka podjezična vez se pojavlja pri približno 4,8% novorojenčkov, 2,6 krat
pogosteje pri dečkih kot pri deklicah (Messner in sod., 2000, Hong in sod.,
2010). Raziskave kažejo, da lahko povzroča težave pri dojenju, izgovorjavi
glasov /t/, /l/ in /r/, sičnikov in šumnikov - to je glasov, ki zahtevajo dvig konice
jezika (Webb in sod., 2013) - in vpliva na razvoj čeljustno ortopedskih
nepravilnosti.
Pregled podjezične vezi priporočajo kot del rutinskega pregleda novorojenčka,
saj se z enostavnim pregledom in posegom izognemo težavam pri dojenju in
zmanjšamo možnosti za razvoj nepravilnega griza (Messner in sod., 2000;
Ballard in sod., 2002; Hong in sod., 2010; Webb in sod., 2013).
V literaturi so opisane povezave med kratko podjezično vezjo in motnjo izreke
glasov /r/ in /s/ (Queiroz Marchesan, 2004). Poročajo o izboljšani gibljivosti
jezika in boljši izreki glasov /t/, /d/, /th/, /z/, /s/, /n/ in /l/ po prerezu kratke
podjezične vezi pri otrocih z ankiloglosijo, ki so imeli problem z izreko
(Messner in Lalakea, 2002), medtem ko drugi te povezave niso potrdili (Webb
in sod., 2013).
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Frenektomija ali frenuloplastika se pri manj kot 4 mesece starih dojenčkih s
težavami pri dojenju izvede brez lokalne anestezije, tako da se prereže
podjezično vez, pri tem pride do minimalne krvavitve (1-2 kapljici krvi), svetuje
se takojšnje nadaljevanje dojenja (Ballard in sod., 2002). Če težav pri dojenju
ni, se s posegom lahko počaka in se ga opravi kasneje ob težavah pri izreki
ali ob premikanju jezka (Messner in Lalakea, 2002).

1.5 Obravnava enostranskega funkcionalnega križnega griza
Bishara (2006) svetuje redne stomatološke preglede otrok s sesalnimi
razvadami v starosti dveh do treh let. Če so ob pregledu ugotovljeni
prezgodnji kontakti mlečnih podočnikov, je potrebno starše podučiti, kako naj
otrok opusti sesalno razvado ali vsaj zelo skrajša čas sesanja dude. Z
zdravljenjem začne, ko je le-to mogoče (Bishara in sod., 2006).
Vse do danes je najbolj uporabljena metoda obravnave EFKG v mlečnem
zobovju v otroškem zobozdravstvu interceptivni ukrep: selektivno brušenje
mlečnih podočnikov in razbremenitev križnega griza z zalitjem fisur (dvig
griza) (Kutin in Hawes, 1969; Thilander in sod., 1984; Lindner, 1989), ki pa
velja kot neuspešen. Selektivno brušenje je postopek, pri katerem obrusimo
palatinalne ploskve zgornjih mlečnih podočnikov in bukalne ploskve spodnjih
mlečnih podočnikov ter mlečnih kočnikov z namenom odpraviti okluzijske
interference, omogočiti pravilen bukalni previs zgornjih zob in odpraviti
funkcionalni odklon spodnje čeljustnice. Lindner (1989) opozarja, da je
potrebno pazljivo izbrati tiste paciente z EFKG, pri katerih je razlika med
zgornjo in spodnjo širino mlečnih podočnikov večja od 3,3 mm; pri teh
pacientih lahko pričakujemo uspešno odpravo EFKG s selektivnim brušenjem,
pri ostalih pacientih je potrebno čeljustno ortopedsko širjenje zgornje
čeljustnice z ustreznim aparatom.
Spontana korekcija EFKG se pojavi le v 17%, zato odlašanje s čeljustno
ortopedsko obravnavo ni smiselno, saj se asimetrija obraza, obraznega
skeleta in žvečnih mišic s časom povečuje (Thilander in sod., 1984; Lindner,
1989; Primožič in sod., 2012).
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1.5.1 Čeljustno ortopedska obravnava EFKG
Čeljustno ortopedska obravnava EFKG v obdobju mlečnega in zgodnjega
mešanega zobovja zajema odpravljanje nepravilnih orofacialnih funkcij z
miofunkcijskimi vajami (Farčnik in sod., 2005) in načrtovanje širjenja zgornje
čeljustnice z akrilatno nebno ploščo z nagriznimi platoji in vijakom za širjenje v
transverzalni smeri.
Širimo toliko, da zgornji nebni vrški mlečnih kočnikov grizejo na lingvalne
nagibe spodnjih bukalnih vrškov (hiperkorekcija), aparat ostane pritrjen do 6
mesecev. Po ustrezni razširitvi zgornje čeljustnice načrtujemo obdobje
retencije z isto ploščo brez nagriznih platojev (Proffit in sod., 2007).
Ob ugotovljenih še vedno prisotnih funkcionalnih nepravilnostih po širjenju
zgornje čeljustnice, kot so nepravilna lega jezika, neustrezen ustnični stik,
nepravilen vzorec žvečenja, in neskladju zobnih središčnic, obravnavo
nadaljujemo

s

funkcionalnim

aparatom,

največkrat

z

modificiranim

regulatorjem funkcije po Fränklu ustreznega tipa (Strokovni seminar Sodobni
snemni in nesnemni ortodontski aparati, 2009; Farčnik in sod., 2014).

1.5.2 Otorinolaringološka obravnava otrok v starosti 3 do 7 let
V starosti treh do sedmih let pomoč otorinolaringologa poiščejo največkrat
otroci s ponavljajočimi se obolenji ušes, ki imajo težave s sluhom, alergijski
rinitis z ovirano prehodnostjo nosu in otroci s težavami pri dihanju skozi nos.
Otroci, ki smrčijo ali imajo nočne apnee med spanjem, prav tako sodijo pod
nadzor otorinolaringologa. Z medikamentnim ali kirurškim zdravljenjem bo
otorinolaringolog omogočil otroku normalno dihanje skozi nos in normalen
položaj jezika v ustni votlini v mirovanju ter s tem ugodne pogoje za razvoj
orofacialnega področja.
V tem starostnem obdobju se govor še razvija, zato je potrebno nameniti
pozornost vsebini govorne produkcije in tudi artikulaciji. Če otorinolaringolog
napoti otroka k logopedu, je ta pozoren predvsem na izgovorjavo glasov /k/,
/t/, /s/, /š/, /c/, /č/ in /r/. Če logoped ugotovi nepravilnosti v izgovorjavi (zaradi
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kratke podjezične vezi, slabše motorike jezika in ustnic, slabšega sluha),
skupaj z otorinolaringologom ustrezno ukrepa.
Sistematski pregled otrok pri logopedu je predviden v starosti petih let, vendar
lahko otorinolaringolog opazi posebnosti otrokovega govora pri kliničnem
pregledu in ga napoti do ustrezne pomoči že prej.
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V razvoju orofacialnega sistema se prepletajo vplivi genetskih in številnih
dejavnikov okolja, med katerimi je najpomembnejši vpliv orofacialnih funkcij.
Že dolgo je znano, da sta oblika in funkcija orofacialnega sistema povezani.
Čeljustno ortopedska preventiva v najzgodnejšem obdobju naj bi zajemala
vzgojo in prosveto staršev, vzgojiteljev, pedagoških ter zdravstvenih delavcev,
ki prihajajo v stik s to populacijo, glede vpliva prehranjevalnih navad, sesalnih
razvad in drugih funkcij orofacialnega sistema na razvoj obraza, zob in
čeljustnic.
EFKG je najpogostejša nepravilnost v obdobju mlečnega zobovja v razvitem
svetu, njegova pojavnost narašča. Posledice nezdravljenega ali prepozno
zdravljenega

EFKG

vodijo

do

težke

funkcionalno

estetske

skeletne

nepravilnosti, ki zahteva kompleksno multidisciplinarno oskrbo, to pa je
povezano z visokimi stroški zdravljenja.

Nobena od dosedanjih raziskav v pregledani literaturi še ni ugotavljala
povezave med otorinolaringološkimi in čeljustno ortopedskimi kliničnimi
značilnostmi ter EFKG v obdobju mlečnega zobovja.

Ob pregledu doslej opravljenih raziskav ugotavljamo, da bi bilo potrebno
ugotoviti povezave med orofacialnimi funkcijami, sesalnimi razvadami, ORL in
morfološkimi značilnostmi čeljustnic otrok z EFKG in brez EFKG v obdobju
mlečnega zobovja pred čeljustno ortopedsko in otorinolaringološko obravnavo
in po njej. Na podlagi teh ugotovitev bi lahko izdelali smernice za preventivne
ukrepe pri preprečevanju vzrokov za nastanek enostranskega funkcionalnega
križnega

griza

(EFKG)

in

preverili

uspešnost

zgodnje

skupne

otorinolaringološke in čeljustno ortopedske obravnave EFKG.
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2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE

2.1 Namen in cilji

Z namenom izdelati smernice za preventivne ukrepe pri preprečevanju in
zgodnjem zdravljenju EFKG v obdobju mlečnega zobovja so bili cilji naloge:



ugotoviti prisotnost razvad in nepravilnih orofacialnih funkcij: dihanje
skozi usta ali usta in nos, nepravilna drža ustnic in nepravilen način
požiranja pri otrocih z EFKG pred čeljustno ortopedsko obravnavo in jih
primerjati z otroki brez EFKG,



ugotoviti čas trajanja sesalnih razvad pri otrocih z EFKG in otrocih brez
EFKG,



ugotoviti kritični čas trajanja sesalne razvade za nastanek EFKG,



ugotoviti otorinolaringološke značilnosti otrok z EFKG pred čeljustno
ortopedsko in ORL obravnavo in jih primerjati z otorinolaringološkimi
značilnostmi otrok brez EFKG,



ugotoviti otorinolaringološke značilnosti otrok z EFKG po čeljustno
ortopedski in ORL obravnavi in jih primerjati z otorinolaringološkimi
značilnostmi otrok brez EFKG,



ugotoviti morfološke značilnosti čeljustnic pri otrocih z EFKG pred
čeljustno ortopedsko in ORL obravnavo in po njej ter jih primerjati z
otroki brez EFKG.
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2.2 Hipoteze

Prisotnost razvad in nepravilne orofacialne funkcije: dihanje skozi usta ali usta
in nos, nepravilna drža ustnic in nepravilni način požiranja so pogostejše pri
otrocih z EFKG v primerjavi z otroki brez EFKG.
Trajanje sesalnih razvad je pri otrocih z EFKG daljše kot pri otrocih brez
EFKG.
Kritični čas trajanja sesalne razvade za nastanek EFKG je krajši od navedb v
literaturi.
Otorinolaringološke značilnosti otrok z EFKG pred čeljustno ortopedsko in
ORL obravnavo so drugačne v primerjavi z otroki brez EFKG.
Otorinolaringološke značilnosti otrok z EFKG se po čeljustno ortopedski in
ORL obravnavi normalizirajo in se ne razlikujejo od otorinolaringoloških
značilnosti otrok brez EFKG.
Morfološke značilnosti čeljustnic otrok z EFKG so drugačne v primerjavi z
morfološkimi značilnostmi čeljustnic otrok brez EFKG. Po čeljustno ortopedski
in ORL obravnavi otrok z EFKG ni več razlik v morfoloških značilnostih
čeljustnic med skupinama.
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3 PREISKOVANCI IN METODE

3.1 Etični vidik raziskave
Dovoljenje za raziskavo je izdala Komisija Republike Slovenije za medicinsko
etiko (številka: 80-81/04/06). Vsi starši otrok, sodelujočih v raziskavi, so pisno
privolili v sodelovanje po predstavitvi poteka raziskave in kliničnih posegov v
njenem okviru.

3.2 Preiskovanci
V raziskavo je bilo vključenih 64 otrok. Preiskovalno skupino (EFKG) je
sestavljalo 33 otrok z EFKG (13 dečkov, 20 deklic) v starosti od 4 do 6 let
(4,82 let; ± 1,13), ki so bili napoteni k specialistki za otroško in preventivno
zobozdravstvo Oddelka za pedontologijo Zobne poliklinike v Kranju. Skupino
brez EFKG je sestavljalo 31 otrok brez zobnih in čeljustnih nepravilnosti,
naključno izbranih iz vrtca v Šenčurju (17 dečkov, 14 deklic) v povprečni
starosti 5,48 let (±0,34). Vsi sodelujoči so obiskovali vrtec, imeli sorojence in
so izvirali iz primerljivega družbeno ekonomskega okolja.
Prvega otorinolaringološkega pregleda se ni udeležilo 9 otrok (4 iz EFKG
skupine

in

5

iz

kontrolne

skupine)

zaradi

bolezni,

drugega

otorinolaringološkega pregleda se ni udeležilo 16 otrok (8 iz EFKG skupine in
8 iz kontrolne skupine) večinoma zaradi bolezni in popoldanskih obveznosti, 2
otroka iz skupine brez EFKG pa zaradi preselitve v drug kraj.

3.3 Vprašalnik za starše
Z anamnestičnim vprašalnikom ob vključitvi v raziskavo smo pridobili podatke
o trajanju dojenja, hranjenju po steklenički, sesalnih razvadah (duda, prst) in
pogostosti otorinolaringoloških bolezni (vnetja nosu, ušes, žrela) in prisotnosti
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alergij (Priloga 1). O vsakem vprašanju smo se s starši otrok še osebno
pogovorili.

3.4 Klinična obravnava
3.4.1 Čeljustno ortopedska obravnava
Čeljustno ortopedski pregled otrok z EFKG in otrok brez EFKG je opravila
avtorica pod nadzorom mentorice. Pregled je obsegal funkcionalno analizo
obraza, čeljustnic in zobnih lokov. Orofacialne funkcije, zlasti dihanje in držo
ustnic, smo opazovali že v čakalnici in med pogovorom ter si zapisali
ugotovitve. Pri preiskovancih z držo odprtih ust smo preverili funkcijo dihanja z
detektorjem dihanja. Ta pripomoček je elektronska naprava, ki meri razliko v
temperaturi med izdihanim zrakom in okolico in na ta način omogoča
razlikovanje med dihanjem skozi nos in dihanjem skozi usta pri drži odprtih
ust (Farčnik in Rudel, 1995). Način požiranja smo preverjali s palpacijo mišice
maseter in mišice temporalis, z opazovanjem periorbikularne mimike in
gibanja jezika (Melsen in sod., 1987). Požiranje smo zabeležili kot normalno,
če smo tipali kontrakcijo mišice maseter in mišice temporalis pri treh
zaporednih požiranjih. Če nismo zaznali kontrakcije žvečnih mišic in opazili
dodatno krčenje periorbikularnih mišic, smo požiranje zabeležili kot nezrelo.
Pri pregledu ustne votline smo ocenili stanje zob in morfološke znake
malokluzije. Otroci z EFKG so imeli v križnem grizu najmanj 2 zobna para,
zgornji mlečni podočnik in še en mlečni kočnik in prisoten odklon spodnje
čeljustnice v stran vsaj 2 mm, ki smo ga opazovali ob zapiranju ust iz
fiziološke mirne lege v položaj dokončnega stika zob v središčnem grizu.
Hkrati smo opazovali lego, velikost in funkcijo jezika ter dolžino podjezične
vezi. Ugotovitve pregleda smo zabeležili v za to izdelan obrazec (Priloga 2).
Središčni griz smo registrirali z voskom in odtisnili zgornji in spodnji zobni lok
z alginatom ter izdelali študijske in delovne modele.
Alginatne odtise smo izlili iz trdega modrega mavca (delovni model) in belega
mavca (študijski model).
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Na študijskih modelih smo ponovno ocenili medčeljustni odnos mlečnih
podočnikov in mlečnih kočnikov glede na postmolarno ravnino, prisotnost
zobnih parov v križnem grizu ter zamik središčnic zgornjega in spodnjega
zobnega loka v milimetrih (Priloga 2).
Po opravljeni čeljustno ortopedski diagnostiki smo otrokom z EFKG izdelali
nebne plošče s središčnim vijakom (Dentaurum; REF 600-302-30) in
nagriznimi platoji za širjenje zgornje čeljustnice brez labialnega loka (Slika 5).

Slika 5. Cementirana nebna plošča s središčnim vijakom in nagriznimi
platoji za širjenje zgornje čeljustnice brez labialnega loka (A - zgornji
zobni lok; B - središčni griz).

A
B

Plošče smo cementirali s pomočjo steklasto-ionomernega cementa (3M
ESPE; Ketac Cem Easy Mix) na zobe preiskovancev. Transverzalni vijak so
starši aktivirali enkrat (0,2 mm) na dva dni in po približno mesecu dni je bilo
aktivno obdobje širjenja zgornje čeljustnice zaključeno. Zgornjo čeljustnico
smo razširili z ustrezno hiperkorekcijo za okoli 3,5 mm. Ploščo smo pustili
pritrjeno na zobeh še štiri tedne brez aktivacije. Nato smo aparate odstranili in
odbrusili nagrizne platoje (Slika 6).
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Slika 6. Razširjena nebna plošča (A), razširjena nebna plošča in
odbrušeni nagrizni platoji (B).

B

A

Otroci so plošče brez nagriznih platojev nosili še nadaljnje štiri mesece kot
snemno nebno retencijsko ploščo. Po 6 mesecih od začetka raziskave smo
aparate odstranili (Slika 7).

Slika 7. Končno stanje (A - desni griz; B - središčni griz; C - levi griz).

A

B

C
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3.4.2 Otorinolaringološka obravnava
Med otorinolaringološkim pregledom je preiskovanec sedel sproščeno na
stolu. Med pogovorom s preiskovancem in njegovimi starši smo postavljali
vprašanja o načinu dihanja podnevi in ponoči (skozi nos, skozi usta), o
smrčanju, prisotnosti alergij, o pojavljanju kihanja v serijah, izcedka iz nosu,
srbenja nosu, o dosedanjih vnetjih ušes in kakovosti sluha, o pogostosti
nahodov in vnetij žrela. Odgovore smo zabeležili na posebej za to pripravljen
vprašalnik (Priloga 3).
Klinični ORL pregled je zajemal pregled stanja bobničev (normalni;
retrahirani), stanja nosne sluznice (normalna; nabrekla) in oceno oblike
nosnega pretina (raven; ukrivljen). Velikost žrelnice smo ocenjevali glede na
epifarinks (majhna; povečana - delno izpolnjuje epifarinks; velika - izpolnjuje
epifarinks v celoti), velikost nebnic pa glede na odnos s sprednjim nebnim
lokom - arcusom palatoglossusom (majhni – nebnici sta prekriti z arcusom
palatoglossusom; srednji – nebnici gledata preko arcusa palatoglossusa;
veliki – nebnici zelo ožita isthmus faucium). Ocenjevali smo objektivno dihanje
skozi nos - test z zrcalom (možno; obstrukcija) in obliko neba (primerno;
visoko, ozko). Ves čas smo spremljali položaj jezika (normalen; na ustnem
dnu). Dolžino podjezične vezi smo vrednotili kot normalno, če se je
preiskovanec s konico jezika lahko dotaknil zgornjih sekalcev pri odprtih ustih,
in kot kratko, če tega manevra ni mogel izvesti, če je bila podjezična vez
očitno kratka in če se je pri izplazenju jezika navzdol na konici jezika oblikoval
srček. Vrednotili smo motoriko jezika in ustnic (normalna; okorna) in opazovali
držo ustnic (zaprta; priprta, odprta), napetosti na bradi pri drži zaprtih ust (jih
ni; so prisotne), dolžino zgornje ustnice (primerna; kratka) in način požiranja
(zrel; prisotne kontrakcije periorbikularne muskulature, vrivanje jezika).
Preiskovance

smo otorinolaringološko

zdravili

v primeru

ugotovljenih

odstopanj od normalnih značilnosti. Pri akutnem rinitisu smo predpisali
izpiranje nosu s fiziološko raztopino, pri oteženem dihanju skozi nos zaradi
nabrekle sluznice v nosu in retrahiranih bobničih uporabo kapljic Operil za
otroke (0,25mg/ml, kapljice za nos, raztopina oxymetazolini hydrochloridum,
Lek, Slovenija) 2 kapljici v vsako nosnico 2 krat dnevno 5 dni, ob sumu na
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alergijo smo predpisali Nasonex pršilo (50 µg, pršilo za nos, suspenzija
mometazonfuroat, Schering-Plough Europe) 1 vpih v vsako nosnico in Claritin
sirup (5 mg/5 ml sirup, loratadin, Schering-Plough Europe) 1 žličko dnevno 1
mesec. V primeru izrazitega izboljšanja dihanja skozi nos ob omenjeni terapiji
smo svetovali še alergološko testiranje.
Pri treh otrocih z EFKG je bila indicirana in opravljena adenoidektomija ali
adenotonzilektomija. Pri treh otrocih z EFKG ter dveh otrocih iz skupine otrok
brez EFKG je bila po prvem ORL pregledu postavljena relativna indikacija za
adenoidektomijo/adenotonzilektomijo, vendar pa ob drugem ORL pregledu po
ustreznem zdravljenju indikacije za odstranitev žrelnice in/ali nebnic ni bilo
več.
Čeljustno ortopedski in ORL klinični pregled smo pri skupini otrok z EFKG in
pri skupini otrok brez EFKG opravili pred začetkom čeljustno ortopedske in
otorinolaringološke obravnave (T0). Na začetku (T0), 6 mesecev (T1) in 12
mesecev (T2) po začetku obravnave smo preiskovancem odtisnili zobna loka
za študijski model. Ponoven otorinolaringološki pregled preiskovancev smo
opravili dve leti po začetku čeljustno ortopedske in otorinolaringološke
obravnave.

30

3.5 Meritve študijskih modelov
Meritve študijskih modelov smo opravili s kljunastim merilom, ki meri 0,05mm
natančno (Mitutoyo Corporation, Tokyo, Japan), v milimetrih, kot sta opisala
Thilander in Lennartsson (2002) (Slika 8):


sprednja širina zobnega loka (C - C): razdalja med mlečnima podočnikoma
v zgornji in spodnji čeljustnici (od vrška do vrška);



zadnja širina zgornjega zobnega loka (M – M): razdalja med meziopalatinalnima vrškoma drugih zgornjih mlečnih kočnikov;



zadnja širina spodnjega zobnega loka (M – M): razdalja med centralnima
jamicama drugih spodnjih mlečnih kočnikov;



pomik središčnice spodnjega zobnega loka v stran križnega griza.

Slika 8. Meritve študijskih modelov (C - mlečni podočnik; M - mlečni
drugi kočnik; i - središčnica).

Vir: Thilander B, Lennartsson B. A study of children with unilateral posterior crossbite, treated
and untreated, in the deciduous dentition--occlusal and skeletal characteristics of significance
in predicting the long-term outcome. J Orofac Orthop 2002;63:371-383.
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3.6 Statistične metode
Podatke z vprašalnika, čeljustno ortopedskega in ORL pregleda ter meritve
modelov smo analizirali s statističnim programom The R Project for Statistical
Computing (Schwartz in sod., 2008).
Za ugotavljanje primerljivosti med skupino otrok z EFKG in skupino brez
EFKG smo za test številskih spremenljivk uporabili test t za dva neodvisna
vzorca, za spol pa test hi-kvadrat.
Pri testiranju razlik med skupino otrok z EFKG in skupino brez EFKG glede
časa trajanja dojenja, uporabe stekleničke in časa sesanja dude smo uporabili
neparametrični Mann-Whitney test (oz. Wilcoxonov test vsote rangov), ker so
bile porazdelitve številskih podatkov zelo asimetrične. Rezultate smo prikazali
z mediano in interkvartilnim razmikom.
Z linearno regresijo smo testirali povezavo med časom trajanja dojenja in
širinami zobnih lokov ter časom trajanja sesanja dude in širinami zobnih
lokov; podatke smo zaradi precejšnje variabilnosti prilagodili glede na
demografske spremenljivke, za katere vemo, da imajo vpliv na širino zobnih
lokov: starost, višina, teža in spol. Korelacijo med časom sesanja dude in
trajanjem dojenja smo ugotavljali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom.
Krivuljo ROC (receiver operating characteristic) smo uporabili za oceno vpliva
trajanja sesanja dude v mesecih na razvoj EFKG. Krivuljo ROC smo ocenili z
metodo prečnega preverjanja. To pomeni, da smo ocene za verjetnost razvoja
EFKG za vsakega otroka v raziskavi naredili z modelom logistične regresije
na podlagi preostalih otrok v vzorcu, zato da bi dobili čim zanesljivejše
rezultate, ki bi jih lahko posplošili na populacijo.
Za testiranje razlik pri ORL pregledu med skupino otrok z EFKG in skupino
brez EFKG (dihotomne spremenljivke) smo uporabili Fisherjev natančni test,
saj so imele spremenljivke majhne pričakovane frekvence v kontingenčni
tabeli.
Za primerjavo podatkov prvega in drugega ORL pregleda otrok iz skupine
EFKG smo uporabili McNemarjev test hi-kvadrat s popravkom.

32

Vrednosti podatkov morfoloških značilnosti čeljustnic smo priredili glede na
starost in spol preiskovancev. Morfološke značilnosti čeljustnic otrok iz
skupine EFKG smo primerjali med seboj tudi glede na dolžino podjezične vezi
ter

glede

na

opravljeno

otorinolaringološke

v

času

zaradi

zelo

adenoidektomijo/adenotonzilektomijo

obravnave.

Pri

nekaterih

primerjavah

majhnega števila oseb v eni od podskupin statistična analiza ni bila možna.
Naredili smo 15 testov za odkrivanje razlik med skupinama otrok z EFKG in
otrok brez EFKG ter 6 testov za odkrivanje razlik pri skupini EFKG pred in po
obravnavi. Zaradi velikega števila testov in majhnega vzorca smo uporabili
Holm-Bonferronijev popravek (Holm, 1979).
Vrednosti p statističnih testov, s katerimi smo ugotavljali samo primerljivost
obeh skupin (spol, starost, teža in višina), niso bile popravljene.
Za raven statistične značilnosti smo izbrali standardno vrednost vsaj 95%
intervala zaupanja (p<0,05).
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4 REZULTATI

4.1 Demografske in telesne značilnosti skupine z EFKG in
skupine brez EFKG
Med skupino otrok z EFKG in skupino brez EFKG ni statistično značilnih razlik
v spolu, so pa otroci iz skupine brez EFKG pol leta starejši od otrok iz skupine
z EFKG, zato sta tudi teža in višina statistično značilno različni (Preglednica
1).

Preglednica 1. Primerjava demografskih in telesnih značilnosti skupin
otrok z EFKG in otrok brez EFKG.
1. pregled

EFKG

brez EFKG

p

20 (60,6)

14 (45,2)

0,3237

starost (leta)

4,82 (1,13)

5,48 (0,34)

0,0028

teža (kg)

19,45 (3,43)

21,98 (3,89)

0,009

višina (cm)

113,02 (8,31)

118,85 (5,96)

0,0027

spol (deklice) (%)

p - statistična značilnost;
spol - velikost vzorca (odstotek);
starost, teža, višina - povprečje (standardni odklon)

Pol leta starostne razlike na otorinolaringološke značilnosti pri tej starosti ne
vpliva (Linder-Aronson in Leighton, 1983; Bluestone, 2013), zato smo
nadaljevali s primerjanjem skupin.
Otroci, ki nimajo opravljenih vseh pregledov, ne odstopajo od povprečja
skupin.
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4.2 Nepravilne orofacialne funkcije pri otrocih z EFKG in brez
EFKG pred obravnavo
Primerjava podatkov med skupino otrok z EFKG in skupino brez EFKG glede
trajanja

dojenja,

trajanja

hranjenja

po

steklenički,

pogostosti

otorinolaringoloških obolenj (nos, ušesa, grlo), prisotnosti alergij ter prisotnosti
dihanja skozi usta ali usta in nos, nepravilne drže ustnic in nepravilnega
načina požiranja ni pokazala statistično značilnih razlik med skupinama
(p>0,05).
Statistično značilno razliko med skupino otrok z EFKG in skupino otrok brez
EFKG smo ugotovili v času trajanja sesanja dude (p=0,004; Preglednica 2).
Po upoštevanem popravku zaradi večkratnega testiranja je bila razlika med
skupinama le mejno statistično značilna (p=0,068).

Preglednica 2. Primerjava podatkov pridobljenih z anamnestičnim
vprašalnikom in čeljustno ortopedskim pregledom med skupino z EFKG
in skupino brez EFKG s testom Mann-Whitney in Fisherjevim natančnim
testom, z upoštevanim Holm-Bonferronijevim popravkom.
EFKG

brez EFKG

vrednost p

popravljena
vrednost p

6 (4-12)

8 (4-12)

0,243

NZ

steklenička (meseci)

18 (12-24)

12 (0-18)

0,0602

NZ

duda (meseci)

30 (18-36)

15 (9-24)

0,004

0,068

ORL obolenja*

12 (41,4)

13 (48,1)

0,7884

NZ

alergije*

5 (15,2)

3 (12,5)

1

NZ

dihanje skozi usta,
usta in nos*

19 (57,6)

10 (41,7)

0,2889

NZ

nepravilna drža ustnic*

16 (57,1)

16 (59,3)

1

NZ

nepravilno požiranje*

6 (21,4)

2 (7,4)

0,2516

NZ

Vprašalnik
dojenje (meseci)

p - statistična značilnost; NZ: p>0,05
n - mediana (interkvartilni razmik)
* n - velikost vzorca (odstotek);
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Pri preučevanju vpliva dojenja na širine zobnih lokov v mlečnem zobovju smo
zaradi

precejšnje

variabilnosti

med

posameznimi

demografskimi

spremenljivkami prilagodili podatke glede na starost, višino, težo in spol ter
izdelali 4 modele za linearno regresijo za vsako širino zobnega loka posebej.

Trajanje dojenja ni bilo statistično značilno povezano s širino čeljustnic,
povsod pa je trend ocenjen kot pozitiven, kar nakazuje, da je daljši čas
trajanja dojenja povezan z večjo sprednjo širino zgornjega zobnega loka,
vendar 95% interval zaupanja zajema tudi negativne vrednosti (Preglednica
3). V povezavi s pojasnjevalnimi spremenljivkami smo ugotovili, da spol
statistično značilno vpliva na zadnjo širino zgornjega zobnega loka, deklice
imajo značilno manjše vrednosti zadnje širine zgornjega zobnega loka kot
dečki.
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Preglednica 3. Vpliv časa trajanja dojenja na širine zobnih lokov z linearno regresijo, podatki so usklajeni glede na starost,
višino, težo in spol.
sprednja zgornja širina

zadnja zgornja širina

sprednja spodnja širina

zadnja spodnja širina

Vpliv dojenja

ocena
(95% IZ)

p

ocena
(95% IZ)

p

ocena
(95% IZ)

p

ocena
(95% IZ)

p

dojenje (meseci)

0,08 (-0,01; 0,18)

0,075

0,07 (-0,03; 0,17)

0,171

0,02 (-0,03; 0,08)

0,379

0,04 (-0,03; 0,11)

0,303

starost (leta)

0,49 (-0,69; 1,68)

0,407

0,59 (-0,7; 1,88)

0,365

0,46 (-0,26; 1,17)

0,208

0,68 (-0,23; 1,59)

0,138

spol (moški)

-0,78 (-2,04; 0,48)

0,218

-2,22 (-3,59; -0,86)

0,002

-0,5 (-1,27; 0,26)

0,189

-0,97 (-1,93; -0,01)

0,048

višina (cm)

-0,13 (-0,34; 0,07)

0,194

-0,1 (-0,32; 0,12)

0,356

-0,1 (-0,22; 0,02)

0,111

0,03 (-0,13; 0,18)

0,74

0,35 (0,03; 0,67)

0,034

0,25 (-0,1; 0,6)

0,157

0,16 (-0,04; 0,35)

0,116

-0,02 (-0,26; 0,23)

0,89

teža (kg)

spol: referenčna skupina je MOŠKI
IZ - interval zaupanja
p - statistična značilnost
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4.3 Trajanje sesalnih razvad
Nihče od otrok, ki so sesali dudo, ni imel razvade sesanja prsta.
Pri preučevanju vpliva časa sesanja dude na širine zobnih lokov v mlečnem
zobovju smo zaradi precejšnje variabilnosti med posameznimi demografskimi
spremenljivkami prilagodili podatke glede na starost, višino, težo in spol ter
naredili 4 modele za linearno regresijo za vsako širino zobnega loka posebej
(Preglednica 4).

Daljši čas trajanja sesanja dude je bil obratno sorazmerno povezan z
zmanjševanjem zadnje širine zgornjega zobnega loka (p=0,017; 95% interval
zaupanja (-0,1;-0,01)).
Ugotovili smo, da sta pri deklicah, ki sesajo dudo, statistično značilno manjši
zadnji širini zgornjega (p=0,001; 95% interval zaupanja (-3,53; -0,92)) in
spodnjega (p=0,028; 95% interval zaupanja (-2,02; -0,12)) zobnega loka.
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Preglednica 4. Vpliv časa trajanja sesanja dude na širine zobnih lokov z linearno regresijo, podatki usklajeni glede na
starost, višino, težo in spol.

Vpliv dude

sprednja zgornja širina
ocena (95% IZ)

zadnja zgornja širina

sprednja spodnja širina

zadnja spodnja širina

p

ocena (95% IZ)

p

ocena (95% IZ)

p

ocena (95% IZ)

p

duda (meseci)

-0,03 (-0,07; 0,02)

0,258

-0,06 (-0,1; -0,01)

0,017

0,02 (-0,01; 0,04)

0,195

0,02 (-0,01; 0,06)

0,174

starost (leta)

0,58 (-0,63; 1,799

0,341

0,72 (-0,52; 1,96)

0,251

0,44 (-0,27; 1,15)

0,218

0,66 (-0,24; 1,56)

0,145

spol (moški)

-0,86 (-2,14; 0,42)

0,183

-2,23 (-3,53; -0,92)

0,001

-0,57 (-1,32; 0,18)

0,132

-1,07 (-2,02; -0,12)

0,028

višina (cm)

-0,16 (-0,38; 0,06)

0,146

-0,18 (-0,41; 0,04)

0,104

-0,07 (-0,19; 0,06)

0,308

0,07 (-0,09; 0,23)

0,389

teža (kg)

0,37 (0,02; 0,72)

0,036

0,37 (0,01; 0,72)

0,042

0,09 (-0,11; 0,3)

0,373

-0,1 (-0,36; 0,15)

0,422

spol: referenčna skupina je MOŠKI
IZ - interval zaupanja
p - statistična značilnost
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Pearsonov koeficient korelacije razkrije (glej tudi razsevni diagram na Grafu
1), da je čas dojenja v šibkem obratnem sorazmerju s časom trajanja sesanja
dude; dlje kot je bil otrok dojen, krajša je bila razvada sesanja dude (koeficient
korelacije = -0,3; 95% interval zaupanja (-0,518; -0,045); p=0,022).

Graf 1. Razsevni diagram za spremenljivko čas sesanja dude v povezavi
s časom trajanja dojenja.

Vpliv časa sesanja dude na razvoj EFKG smo ocenili s pomočjo krivulje ROC,
ki prikazuje povezavo med občutljivostjo (resnično pozitivni/vsi pozitivni) in
specifičnostjo (resnično negativni/vsi negativni) (Graf 2). Površina pod ROC
krivuljo (Graf 2) je 0,67 s 95% intervalom zaupanja (0,53; 0,81) (Hanley in
McNeil, 1982).
Največja občutljivost (0,72) in specifičnost (0,73) sta v točki 23 mesecev
uporabe dude (Youden, 1950). Ker v našem vzorcu ni vrednosti med 18 in 24
meseci, ugotavljamo, da se vpliv sesanja dude na razvoj EFKG kaže že med
19 in 23 meseci uporabe dude (Preglednica 5).
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Graf 2. ROC krivulja (spremenljivka je čas sesanja dude v mesecih): čas

občutljivost (%)

sesanja dude > 19 mesecev: občutljivost 72%, specifičnost 73%.

specifičnost (%)

Preglednica 5. Dvorazsežna tabela s prikazom števila mesecev z dudo za
skupino EFKG in skupino brez EFKG.
EFKG

brez EFKG

duda ≤ 23 mesecev

9

18

duda > 23 mesecev

24

7

n - velikost vzorca

V točki pri 23 mesecih je razmerje obetov, da se pri otrocih, ki še sesajo dudo,
razvije EFKG, 6,86 s 95% intervalom zaupanja (2,15; 21,91). Z modelom
logistične regresije vseh podatkov smo ugotovili, da pri otroku za vsak
dodaten mesec z dudo pričakujemo za 6,3% večje obete za razvoj EFKG
(95% interval zaupanja (1,9; 11,7)) (Preglednica 6).
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Preglednica 6. Rezultati logistične regresije za vpliv trajanja sesanja
dude na razvoj EFKG.
ocena (95% IZ)

p

regresijska konstanta

-0,953 (-2,1; 0,076)

0,081

duda

0,061 (0,019; 0,111)

0,008

p - statistična značilnost;
IZ - interval zaupanja

4.4 Otorinolaringološke značilnosti otrok z EFKG in otrok
brez EFKG pred obravnavo
S primerjavo rezultatov otorinolaringološkega pregleda (Preglednica 7) nismo
ugotovili statistično značilnih razlik med skupinama otrok z EFKG in brez
EFKG v velikosti žrelnice in nebnic, v položaju jezika, v drži ustnic, v
prisotnosti atipičnega požiranja, v načinu dihanja in v prisotnosti alergij
(p>0,05; Preglednica 7). Pogostost pojavljanja retrahiranega bobniča,
zadebeljene nosne sluznice, oviranega dihanja skozi nos in neprimerne
motorike jezika je v obeh skupinah preiskovancev podobna, zato pri teh
spremenljivkah nismo delali statističnih testov, ker bi dodatno zmanjšali
vrednost analize zaradi upoštevanja Holm-Bonferronijevega popravka zaradi
majhne skupine (Preglednica 7). Odločili smo se, da bomo dejansko testirali
samo tiste spremenljivke, pri katerih bi bilo teoretično verjetno opaziti kakšno
razliko.
Edini statistično značilno različen znak, ki se je pojavljal le v skupini otrok z
EFKG, je bil kratka podjezična vez (p=0,0036; Preglednica 7).
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Preglednica 7. Primerjava podatkov, pridobljenih z otorinolaringološkim
pregledom pred začetkom obravnave med skupinama otrok z EFKG in
brez EFKG s Fisherjevim natančnim testom in z upoštevanim HolmBonferronijevim popravkom.

Primerjava ORL značilnosti pred
obravnavo

EFKG

brez EFKG

p

popravljena
vrednost p

7 (25)

8 (30,8)

0,7638

NZ

povečani nebnici

12 (41,4)

13 (48,1)

0,7884

NZ

položaj jezika na ustnem dnu

17 (60,7)

17 (63)

1

NZ

nekompetentne ustnice

16 (57,1)

16 (59,3)

1

NZ

atipično požiranje

6 (21,4)

2 (7,4)

0,2516

NZ

dihanje skozi usta, usta in nos

19 (57,6)

10 (41,7)

0,2889

NZ

kratka podjezična vez

13 (39,4)

0 (0)

0,0002

0,0036

prisotnost alergije

5 (15,2)

3 (12,5)

1

NZ

retrahiran bobnič

17 (58,6)

16 (69,6)

*

*

20 (69)

20 (74,1)

*

*

11 (37,9)

13 (56,5)

*

*

2 (7,1)

0 (0)

*

*

povečana žrelnica

zadebeljena nosna sluznica
ovirano dihanje skozi nos
neprimerna motorika jezika

p - statistična značilnost; NZ: p>0,05
n - velikost vzorca (odstotek);
* nismo delali statističnih testov, ker so vrednosti v obeh skupinah primerljive in bi dodatno
zmanjšali vrednost analize zaradi upoštevanja Holm-Bonferronijevega popravka
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4.5 Otorinolaringološke značilnosti otrok z EFKG in otrok
brez EFKG po čeljustno ortopedski in otorinolaringološki
obravnavi
S

primerjavo

rezultatov

otorinolaringološkega

pregleda

po

čeljustno

ortopedski in otorinolaringološki obravnavi otrok z EFKG, nismo ugotovili
statistično značilnih razlik med skupinama otrok z EFKG in brez EFKG v
velikosti žrelnice in nebnic, pogostosti adenoidektomije/tonzilektomije, v
položaju jezika, v drži ustnic in v načinu požiranja (p>0,05; Preglednica 8).
Stanje in lastnosti bobničev, nosne sluznice, prehodnost nosu in motorika
jezika so bili podobni v obeh skupinah.

S primerjavo podatkov obeh ORL pregledov otrok z EFKG smo ugotovili, da
nobena spremenljivka ni statistično značilno povezana z ORL obravnavo
(Preglednica 9).
Velikost nebnic se zmanjša pri polovici otrok, vendar zaradi majhne velikosti
vzorca statistično značilnih razlik ne moremo dokazati.
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Preglednica 8. Primerjava podatkov, pridobljenih z otorinolaringološkim
pregledom po obravnavi med skupinama otrok z EFKG in brez EFKG s
Fisherjevim natančnim testom.
Primerjava ORL značilnosti po
obravnavi

EFKG

brez EFKG

p

povečana žrelnica

2 (8)

1 (4,3)

1

povečani nebnici

6 (24)

4 (17,4)

0,7267

adenoidektomija, tonzilektomija

3 (11,5)

0 (0)

0,2372

položaj jezika na ustnem dnu

11 (45,8)

9 (39,1)

0,7702

nekompetentne ustnice

10 (41,7)

10 (43,5)

1

atipično požiranje

2 (8,3)

0 (0)

0,4894

retrahiran bobnič

15 (60)

17 (73,9)

*

zadebeljena nosna sluznica

17 (68)

21 (91,3)

*

ovirano dihanje skozi nos

11 (44)

9 (39,1)

*

neprimerna motorika jezika

1 (4,2)

3 (13)

*

p - statistična značilnost
n - velikost vzorca (odstotek)
* nismo delali statističnih testov, ker so vrednosti v obeh skupinah primerljive

Preglednica 9. Primerjava podatkov prvega in drugega ORL pregleda
otrok z EFKG z McNemarjevim testom hi-kvadrat s popravkom.
pred
obravnavo

po obravnavi

p

popravljena
vrednost p

7 (25)

2 (8)

0,2888

NZ

povečani nebnici

12 (41,4)

6 (24)

0,0412

NZ

položaj jezika na ustnem dnu

17 (60,7)

11 (45,8)

0,505

NZ

nekompetentne ustnice

16 (57,1)

10 (41,7)

0,4497

NZ

atipično požiranje

6 (21,4)

2 (8,3)

0,3711

NZ

kratka podjezična vez

3 (10,7)

0 (0)

spremenljivka ima
le eno vrednost

NZ

retrahiran bobnič

17(58,6)

15 (60)

*

*

zadebeljena nosna sluznica

20 (69)

17 (68)

*

*

11 (37,9)

11 (44)

*

*

2 (7,1)

1 (4,2)

*

*

ORL značilnosti skupine EFKG
povečana žrelnica

ovirano dihanje skozi nos
neprimerna motorika jezika

p - statistična značilnost; NZ: p>0,05
n - velikost vzorca (odstotek);
* nismo delali statističnih testov, ker so vrednosti v obeh skupinah primerljive in bi dodatno
zmanjšali vrednost analize zaradi upoštevanja Holm-Bonferronijevega popravka
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4.6 Morfološke značilnosti čeljustnic pri otrocih z EFKG in
otrocih

brez

EFKG

pred

čeljustno

ortopedsko

in

otorinolaringološko obravnavo in po njej
Vrednosti morfoloških značilnosti čeljustnic smo priredili glede na starost in
spol preiskovancev. Izkazalo se je, da je linearni model z mešanimi učinki
(mixed effect model) statistično značilno boljši (p<0,001) od tistega brez te
povezave za sprednjo in zadnjo širino zgornjega zobnega loka, medtem ko za
obe širini spodnjega zobnega loka model z interakcijo nič bolje ne opiše
podatkov (p>0,05). Zgornji zobni lok je bil pred obravnavo pri otrocih z EFKG
ožji v sprednji (p=0,031) in zadnji širini (p=0,001), spodnji zobni lok pa širši v
sprednji in zadnji širini v primerjavi s skupino brez EFKG (sprednja širina:
p=0,013; zadnja širina: p=0,047; Preglednica 10).

Preglednica 10. Morfološke značilnosti čeljustnic otrok z EFKG in otrok
brez EFKG pred čeljustno ortopedsko in otorinolaringološko obravnavo.
EFKG

brez EFKG

p

popravljena
vrednost p

sprednja zgornja širina*

26,6 (2,47)

29,14 (1,79)

p<0,001

0,031

zadnja zgornja širina*

31,43 (2,74)

34,62 (1,88)

p<0,001

0,001

sprednja spodnja širina*

23,98 (1,29)

23,25 (1,43)

0,002

0,013

zadnja spodnja širina*

34,33 (2,16)

34,06 (1,57)

0,007

0,047

Širine čeljustnic (mm)

p - statistična značilnost; NZ: p>0,05
povprečje (standardni odklon)
*vrednosti prirejene glede na starost in spol

Po čeljustno ortopedski in ORL obravnavi otrok z EFKG so se vrednosti
sprednjih in zadnjih širin zgornjih čeljustnic povečale in postale primerljive s
širinami zgornjih čeljustnic otrok brez EFKG (Grafi 3a, b, c, d).
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Graf 3a. Spreminjanje sprednje širine zgornjega zobnega loka skozi čas
pri otrocih z EFKG in otrocih brez EFKG (KS) pred in po čeljustno
ortopedski in otorinolaringološki obravnavi, prirejeno glede na starost in
spol preiskovancev.

sive črte: povezujejo meritve v treh časovnih točkah za posameznega otroka
črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v treh časovnih točkah

Graf 3b. Spreminjanje zadnje širine zgornjega zobnega loka skozi čas pri
otrocih z EFKG in otrocih brez EFKG (KS) pred in po čeljustno
ortopedski in otorinolaringološki obravnavi, prirejeno glede na starost in
spol preiskovancev.

sive črte: povezujejo meritve v treh časovnih točkah za posameznega otroka
črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v treh časovnih točkah
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Graf 3c. Spreminjanje sprednje širine spodnjega zobnega loka skozi čas
pri otrocih z EFKG in otrocih brez EFKG (KS) pred in po čeljustno
ortopedski in otorinolaringološki obravnavi.

sive črte: povezujejo meritve v treh časovnih točkah za posameznega otroka
črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v treh časovnih točkah

Graf 3d. Spreminjanje zadnje širine spodnjega zobnega loka skozi čas
pri otrocih z EFKG in otrocih brez EFKG (KS) pred in po čeljustno
ortopedski in otorinolaringološki obravnavi.

sive črte: povezujejo meritve v treh časovnih točkah za posameznega otroka
črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v treh časovnih točkah
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Iz preglednice 11 vidimo, da sta povprečni širini zgornjega zobnega loka
skupine EFKG na začetku obravnave statistično značilno manjši od skupine
brez EFKG (sprednja: p=0,031; zadnja: p=0,001), in se statistično značilno
močno povečata v času od 0 - 6 mesecev, kar je posledica čeljustno
ortopedskega širjenja zgornje čeljustnice in ORL obravnave pri EFKG skupini
(p<0,0001).
Po šestih mesecih sta povprečni širini zgornjega zobnega loka otrok z EFKG
primerljivi s širinama zgornjega zobnega otrok brez EFKG.
Sprednja širina spodnjega zobnega loka je statistično značilno večja pri
skupini EFKG (p=0,013), razlika v to smer obstaja tudi po 6 (p=0,041) in 12
mesecih (p=0,054), vendar se zmanjšuje, kar je verjetno posledica pravilnejše
lege jezika na nebu.
Zadnja širina spodnjega zobnega loka je robno statistično značilno večja pri
skupini EFKG na začetku (p=0,043), po 12 mesecih statistično značilnih razlik
ni več.
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Preglednica 11. Razlike v širinah čeljustnic med skupinama z EFKG in brez EFKG ter primerjava širin čeljustnic znotraj
skupine na začetku (T0), po 6 mesecih (T1) in po 12 mesecih (T2).
Rast čeljustnic*

sprednja zgornja širina

zadnja zgornja širina

sprednja spodnja širina

zadnja spodnja širina

razlika

popravljen p

razlika

popravljen p

razlika

popravljen p

razlika

popravljen p

brez EFKG - EFKG ob T0

1,77

0,031

2,38

0,001

-1,25

0,013

-1,26

0,043

brez EFKG - EFKG ob T1

-0,54

NZ

-0,48

NZ

-1,06

0,041

-0,7

NZ

brez EFKG - EFKG ob T2

-0,44

NZ

-0,07

NZ

-1,06

0,054

-0,48

NZ

razlika T0-T1

0,43

NZ

-0,11

NZ

0,73

0,008

0,34

NZ

razlika T1-T2

0,21

NZ

0,44

NZ

0,32

NZ

0,08

NZ

razlika T0-T1

2,73

<0,0001

2,75

<0,0001

0,55

0,054

-0,22

NZ

razlika T1-T2

0,12

NZ

0,03

NZ

0,32

NZ

-0,14

NZ

brez
EFKG
EFKG

*usklajeno po starosti in spolu
popravljen p - statistična značilnost po upoštevanem popravku;
razlika - razlika v velikostih navedene širine čeljustnice v določeni skupini v mm
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4.6.1 Morfološke značilnosti čeljustnic pri otrocih z EFKG glede na
dolžino podjezične vezi
Pri otrocih iz skupine EFKG s kratko podjezično vezjo je bil zgornji zobni lok
ožji in spodnji zobni lok širši kot pri otrocih iz skupine EFKG z normalno
dolžino podjezične vezi (Preglednica 12). Po 12 mesecih širine zobnih lokov
postanejo primerljive med skupinama (Graf 4a, b, c, d).

Preglednica 12. Primerjava širin zobnih lokov (mm) med otroki iz
skupine EFKG s kratko in normalno dolžino podjezične vezi pred
obravnavo.
kratka podjezična vez
(n=12)

normalna podjezična vez
(n=18)

sprednja zgornja širina

27,13 (1,57)

27,89 (2,69)

zadnja zgornja širina

32,51 (2,18)

32,95 (3)

sprednja spodnja širina

24,47 (1,33)

23,4 (1,34)

zadnja spodnja širina

34,84 (1,9)

33,98 (1,91)

Širina zobnega loka (mm)

povprečje (standardni odklon)
n - velikost vzorca
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Graf 4a. Spreminjanje sprednje širine zgornjega zobnega loka skozi čas
pri skupini EFKG s kratko in normalno dolžino podjezične vezi pred in
po čeljustno ortopedski in otorinolaringološki obravnavi.

sive črte: povezujejo meritve v treh časovnih točkah za posameznega otroka
črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v treh časovnih točkah

Graf 4b. Spreminjanje zadnje širine zgornjega zobnega loka skozi čas pri
skupini EFKG s kratko in normalno dolžino podjezične vezi pred ter po
čeljustno ortopedski in otorinolaringološki obravnavi.

sive črte: povezujejo meritve v treh časovnih točkah za posameznega otroka
črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v treh časovnih točkah

52

Graf 4c. Spreminjanje sprednje širine spodnjega zobnega loka skozi čas
pri skupini EFKG s kratko in normalno dolžino podjezične vezi pred ter
po čeljustno ortopedski in otorinolaringološki obravnavi.

sive črte: povezujejo meritve v treh časovnih točkah za posameznega otroka
črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v treh časovnih točkah

Graf 4d. Spreminjanje zadnje širine spodnjega zobnega loka skozi čas
pri skupini EFKG s kratko in normalno dolžino podjezične vezi pred ter
po čeljustno ortopedski in otorinolaringološki obravnavi.

sive črte: povezujejo meritve v treh časovnih točkah za posameznega otroka
črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v treh časovnih točkah
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4.6.2 Morfološke značilnosti čeljustnic pri otrocih z EFKG z opravljeno
adenoidektomijo/adenotonzilektomijo
Pri otrocih iz skupine EFKG, katerim je bila poleg čeljustno ortopedskega
širjenja

zgornje

čeljustnice

opravljena

tudi

adenoidektomija/

adenotonzilektomija (ADEK), se širine zobnih lokov povečajo bolj kot otrokom,
pri katerih smo izvajali samo širjenje zgornje čeljustnice (Preglednica 13).
Povečanje sprednje in zadnje širine zobnega loka je bolj izrazito v zgornji
čeljustnici (Graf 5a, b, c, d), medtem ko se zadnja širina spodnjega zobnega
loka skoraj ne spremeni, kar vidimo po naklonu daljice med točko 0 in 12
(Graf 5d).

Preglednica 13. Primerjava širin zobnih lokov med skupinama EFKG po
adenoidektomiji (ADEK) in EFKG brez ADEK. Razlika v širinah zobnih
lokov na začetku (T0) ter 12 mesecev po začetku (T2) obravnave.
ADEK
(n=3)

brez ADEK
(n=23)

razlika
(ADEKbrez ADEK)

sprednja zgornja širina

27,08 (2,55)

26,71 (2,31)

0,37

zadnja zgornja širina

32,85 (1,58)

31,38 (2,51)

1,47

sprednja spodnja širina

24,19 (0,33)

23,95 (1,24)

0,24

zadnja spodnja širina

36,09 (1,14)

34,34 (2,26)

1,75

ADEK
(n=3)

brez ADEK
(n=23)

razlika
(ADEKbrez ADEK)

razlika
ADEK
(T2-T0)

razlika
brez
ADEK
(T2-T0)

sprednja zgornja širina

31,56 (1,75)

30,3 (2,27)

1,26

4,48

3,59

zadnja zgornja širina

36,17 (1,94)

34,58 (2,29)

1,59

3,32

3,2

sprednja spodnja širina

26,96 (1,68)

25,15 (1,44)

1,81

2,77

1,2

zadnja spodnja širina

36,25 (0,54)

35,07 (1,95)

1,18

0,16

0,73

Širina zobnega loka (mm)
T0

povprečje (standardni odklon)
n - velikost vzorca

Širina zobnega loka (mm)
T2

povprečje (standardni odklon)
n - velikost vzorca
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Graf 5a. Spreminjanje sprednje širine zgornjega zobnega loka skozi čas
pri skupini EFKG po ADEK in tistih brez posega na začetku obravnave
ter 12 mesecev po začetku obravnave.
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črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v dveh časovnih točkah

Graf 5b. Spreminjanje zadnje širine zgornjega zobnega loka skozi čas pri
skupini EFKG po ADEK in tistih brez posega na začetku obravnave in 12
mesecev po začetku obravnave.
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črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v dveh časovnih točkah
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Graf 5c. Spreminjanje sprednje širine spodnjega zobnega loka skozi čas
pri skupini EFKG po ADEK in tistih brez posega na začetku obravnave in
12 mesecev po začetku obravnave.
ADEK

sive črte: povezujejo meritve v dveh časovnih točkah za posameznega otroka
črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v dveh časovnih točkah

Graf 5d. Spreminjanje zadnje širine spodnjega zobnega loka skozi čas
pri skupini EFKG po ADEK in tistih brez posega na začetku obravnave
ter 12 mesecev po začetku obravnave.
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sive črte: povezujejo meritve v dveh časovnih točkah za posameznega otroka
črna črta: povezuje povprečja znotraj skupine v dveh časovnih točkah
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4.7 Vztrajanje EFKG pri otrocih v skupini EFKG po čeljustno
ortopedski in otorinolaringološki obravnavi
Pri 12 otrocih z EFKG (36,4%) prvo širjenje zgornje čeljustnice ni bilo
uspešno, zato smo jim ponovno izdelali aparate po 2 mesecih. 12 mesecev
po začetku obravnave se je EFKG pojavil tudi pri nekaterih otrocih iz
kontrolne skupine (3 primeri; 9,7%). V skupini otrok z EFKG na začetku
raziskave je križni griz vztrajal pri 5 otrocih, kljub ponovni čeljustno ortopedski
obravnavi, in se pri 3 ponovno pojavil 12 mesecev po začetku raziskave
(skupaj recidiv pri 24,2% otrok z EFKG na koncu raziskave). Zdi se, da se pri
otrocih z recidivom EFKG povečane nebnice ne zmanjšujejo skladno s
pričakovanji (imajo močno povečane), nepravilen položaj jezika vztraja in na
začetku je pogostejše prisotno nepravilno požiranje, kar vse skupaj odraža
nepravilno lego in funkcijo jezika (Preglednica 14).

Preglednica 14. Vztrajanje EFKG pri otrocih v skupini EFKG. ORL
značilnosti na začetku in 24 mesecev po začetku raziskave v primerjavi s
skupino EFKG brez recidiva po obravnavi.
recidiv EFKG
ORL značilnosti

uspešna obravnava EFKG

začetek
n=8

24 mesecev
n=8

začetek
n=21

24 mesecev
n=17

3 (37,5)

0 (0)

10 (47,6)

0 (0)

zadebeljena nosna
sluznica

6 (75)

5 (62,5)

14 (66,7)

12 (70,6)

povečana žrelnica

6 (75)

3 (37,5)

18 (85,7)

6 (35,3)

povečani nebnici

8 (100)

8 (100)

20 (95,2)

14 (82,4)

položaj jezika na ustnem
dnu

6 (75)

4 (50)

11 (52)

7 (41,2)

drža ustnic
(nekompetentne ustnice)

4 (50)

4 (50)

12 (57,1)

6 (35,3)

3 (37,5)

0 (0)

3 (14,3)

2 (11,8)

kratka podjezična vez

atipično požiranje

n - velikost vzorca otrok z ORL pregledom (odstotek)
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5 RAZPRAVA

Vloga preventive in zgodnje čeljustno ortopedske obravnave je še vedno tema
strokovnih razprav, saj je cena zdravljenja visoka, funkcionalni, morfološki in
psihološki odkloni pa na majhnem obrazu še niso močno klinično izraženi.
Zdravstvena politika vse bolj omejuje sredstva za zobozdravstveno oskrbo
prebivalstva, med katere sodi tudi čeljustna in zobna ortopedija. Izvajalci
javne zdravstvene službe smo vse bolj podvrženi ekonomskemu nadzoru
zavarovalnic

glede

stroškov

in

učinkovitosti

čeljustno

ortopedskega

zdravljenja posameznega primera, ob upoštevanju indirektnih stroškov, ki
nastanejo zaradi odsotnosti otrokovih staršev z dela (Buck, 2000; Kumar in
sod., 2006).
Zgodnja

čeljustno

ortopedska

obravnava

je

obravnava

v

obdobju

predpubertetne rasti in razvoja, v obdobju mlečnega in zgodnjega mešanega
zobovja, s katero želimo preusmeriti nepravilnosti v razvoju orofacialnega
področja in omogočiti pravilen razvoj stomatognatnega sistema: zobovja,
obraznega skeleta, žvečnih mišic, ter skrajšati čas in zahtevnost čeljustno
ortopedske obravnave v stalnem zobovju (Pietilä in sod., 1998; Thilander in
Lennartsson, 2002; Ovsenik in sod., 2004; Farčnik in sod., 2005; Petrén in
Bondemark, 2008; Petrén in sod., 2011; Petrén in sod., 2013).
Nezdravljen EFKG se iz dentoalveolarne nepravilnosti zob in čeljustnic ter
funkcionalne asimetrije obraza razvije v skeletno asimetrijo, pogosto s
pridruženimi težavami v čeljustnem sklepu, ki zahteva dolgotrajno in zahtevno
čeljustno ortopedsko in kirurško obravnavo, vendar pa ne odpravi obrazne
asimetrije v celoti. Posledice nezdravljenega EFKG pri adolescentih in
odraslih so pomemben dejavnik tveganja za nastanek kraniomandibularnih
nepravilnosti in skeletnih asimetrij orofacialnega področja (Mohlin in
Thilander, 1984; Riolo in sod., 1987; Egermark-Eriksson in sod., 1990;
Langberg in sod., 2005). Zaradi skeletnih posledic, večje zahtevnosti, dolžine
ter stroškov zdravljenja EFKG v kasnejšem razvojnem obdobju zobovja je
pomembno zgodnje odkrivanje in zdravljenje te nepravilnosti (McNamara,
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2002; Proffit in sod., 2007), zato v Sloveniji EFKG sodi med prednosti za
zgodnje čeljustno ortopedsko zdravljenje v mlečnem zobovju (Farčnik in sod.,
2001).
Pri zgodnji obravnavi EFKG izkoristimo histološke značilnosti nebnega šiva, ki
je v obdobju mlečnega zobovja skoraj raven, veziven in brez kostnih
mostičkov, kar omogoča uspešno, učinkovito in ne drago širjenje zgornje
čeljustnice (Melsen, 1975; Melsen in Melsen, 1982; Proffit in sod., 2007;
Petrén in sod., 2013).
Pojavljajo pa se dvomi o uspešnosti odpravljanja skeletne nepravilnosti in
učinkovitosti zgodnje obravnave EFKG, saj se recidiv pojavlja zelo pogosto in
povprečne širine zgornje čeljustnice čeljustno ortopedsko obravnavanih
pacientov ne dosežejo normalnih vrednosti zdravih preiskovancev (Thilander
in sod., 1984; Pirttiniemi in sod., 1990; McNamara Jr in sod., 2003; Petrén in
sod., 2011).

Raziskovalci se že od nekdaj sprašujejo o povezavi med obliko in funkcijo in o
tem, kaj prevlada (Moss in Salentijn, 1969a; Arends in sod., 1972; Petrovic,
1974). Razvoj griza je rezultat povezav med gensko določenimi značilnostmi
čeljustnic in številnimi okoljskimi dejavniki, vključno z orofacialnimi funkcijami.
Znano je, da so nepravilne orofacialne funkcije, kot so sesalne razvade
(Melsen in sod., 1979; Larsson, 1986; Øgaard in sod., 1994; Warren in
Bishara 2002; Allen in sod., 2003), dihanje skozi usta in drža odprtih ust
(Melsen, 1975; Bresolin in sod., 1983; Melsen in sod., 1987; Behlfelt in sod.,
1989; Kerr in sod., 1989), visceralno požiranje in nepravilen položaj jezika na
ustnem dnu v mirovanju (Melsen in sod., 1979; Melsen in sod., 1987),
najpogostejši vzrok za nastanek EFKG v predpubertetnem obdobju.
Genetskih dejavnikov še ne znamo zdraviti, imamo pa možnost vplivanja na
okoljske dejavnike s čeljustno ortopedsko in ORL obravnavo ter z
izobraževanjem oseb, ki prihajajo v stik z otrokom (starši, pediatri,
zobozdravniki, otorinolaringologi, logopedi).
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5.1 Preiskovanci
V literaturi najdemo podatke, da se EFKG značilno pogosteje pojavlja pri
deklicah, zaradi pogostejših in dalj časa trajajočih sesalnih razvad in večje
želje po čeljustno ortopedski obravnavi (Infante, 1976; Ogaard in sod., 1994;
Allen in sod., 2003). V naši raziskavi se skupini preiskovancev ne razlikujeta
po spolu.
Otroci iz skupine brez EFKG so pol leta starejši od otrok iz skupine EFKG,
zato sta tudi teža in višina statistično značilno različni, kar smo upoštevali pri
statistični analizi.
Značilni znaki, ugotovljeni z otorinolaringološkim pregledom, so v starostnem
obdobju preiskovancev (EFKG skupina 4,82 let ±1,13; brez EFKG 5,48±0,34
let) primerljivi, saj imajo otroci v starosti 5 let najbolj razvito limfatično tkivo
Waldeyerjevega obroča, ki začne usihati šele po 9. letu starosti (LinderAronson in Leighton, 1983; Bluestone, 2013).
Vsi otroci iz skupine EFKG in skupine brez EFKG so obiskovali vrtec in bili po
tej poti enako izpostavljeni pogostim vnetjem zgornjih dihal, ki vplivajo na
prehodnost nosu in dihanje skozi nos.
Osip pacientov v drugi fazi je bil posledica popoldanskih aktivnosti in obolenj
preiskovanih otrok.

5.2 Statistične metode
Holm-Bonferronijev popravek smo uporabili zato, da smo omejili napako I.
vrste pri statističnem sklepanju (Holm, 1979). Napaka I. vrste je za en
statistični test omejena z vrednostjo

(alfa). Ta napaka se poveča, če na istih

podatkih naredimo več kot samo en statistični test. Pri vseh podatkih smo
upoštevali popravke za 21 testov, saj smo v celotnem časovnem obdobju
trajanja raziskave obravnavali isto skupino otrok. Vrednosti p statističnih
testov, s katerimi smo ugotavljali samo primerljivost obeh skupin (spol,
starost, teža in višina), niso bile popravljene.
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V razdelkih 4.6.1, 4.6.2 in 4.7 smo uporabili le metode opisne statistike, saj te
dodatne povezave niso bile teoretično zamišljene že pri postavljanju hipotez,
imele bi prevelik učinek in bi vodile do pristranskih rezultatov statistične
analize. Narejene opisne statistike nas lahko usmerjajo in vodijo pri
načrtovanju novih raziskav na novem vzorcu preiskovancev.

5.3 Nepravilne orofacialne funkcije pri otrocih z EFKG in
otrocih brez EFKG pred obravnavo
Z anamnestičnim vprašalnikom in kliničnim pregledom smo pridobili
pomembne podatke o zunanjih dejavnikih v zgodnjem razvoju otrok, o trajanju
dojenja, trajanju hranjenja po steklenički, o sesalnih razvadah, o pogostosti
otorinolaringoloških obolenj (nos, ušesa, grlo), o prisotnosti alergij, dihanju
skozi usta ali usta in nos, nepravilni drži ustnic in nepravilnem načinu
požiranja. Primerjava podatkov ni pokazala statistično značilnih razlik med
skupinama otrok, vendar je bilo trajanje dojenja krajše, čas sesanja po
steklenički pa daljši pri skupini EFKG. Mejno statistično značilna razlika med
skupinama je ugotovljena v času trajanja sesanja dude, kar pomeni, da je
EFKG skupina značilno dlje časa sesala dudo kot skupina brez EFKG
(Preglednica 2; EFKG 30 mesecev, brez EFKG 15 mesecev), vendar bi za
prepričljivo zavrnitev ničelne hipoteze potrebovali večji vzorec preiskovancev.
Dojenje je naravni način prehranjevanja za novorojenčka in predstavlja zaradi
pomikanja spodnje čeljustnice navzpred, navzdol in nazaj v izhodiščni položaj,
pomemben dražljaj za rast in razvoj čeljustnic in čeljustnega sklepa (Farčnik
in sod., 2014). Dojenje je koristno za zgodnji razvoj otroka in zmanjšuje željo
po sesalnih razvadah. Daljše trajanje dojenja zmanjšuje verjetnost za
pojavljanje EFKG v mlečnem zobovju in skrajšuje čas trajanja sesalnih razvad
(Larsson, 2001; Kobayashi in sod., 2010; Milnes, 2011). Kratko trajanje
dojenja je povezano z daljšim časom uporabe stekleničke in z razvojem
EFKG zaradi spremenjene aktivnosti mišic jezika, ustnega dna in ustnic. Jezik
je zaradi morfoloških značilnosti zgornje čeljustnice in v ustih prisotnega
cuclja prisiljen v lego na ustnem dnu in ne daje opore nebu, hkrati širi spodnjo
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čeljustnico v transverzalni smeri. Nepravilna lega jezika vodi v razvoj
transverzalnega neskladja čeljustnic, kar se klinično kaže kot EFKG (Ogaard
in sod., 1994; Larsson, 2001; Malandris in Mahoney, 2004; Ovsenik, 2009).
Warren in Bishara (2002) nista našla povezave med trajanjem dojenja in
nepravilnostmi zobnih lokov in griza pri otrocih z minimalno dolžino sesalnih
razvad (manj kot 12 mesecev), medtem ko je sesanje dude več kot 24
mesecev vodilo do pogostejšega pojavljanja EFKG v starosti 5 let. V študiji
otrok, ki so bili dojeni vsaj 6 mesecev, so ugotovili, da pitje po cuclju iz
stekleničke učinkuje neugodno na razvoj čeljustnic in delovanje mišic v
primerjavi s pitjem iz skodelice (Carrascoza in sod., 2006).
Trajanje dojenja v naši raziskavi ni statistično značilno povezano s širino
čeljustnic, trend vpliva na širino čeljustnic pa je ocenjen kot pozitiven, kar
nakazuje, da je daljše trajanje dojenja povezano z večjo sprednjo širino
zgornjega zobnega loka (Preglednica 3). Daljše trajanje dojenja in zadostna
širina zgornjega zobnega loka v predelu mlečnih podočnikov sta pomembna
preprečevalna dejavnika za razvoj EFKG, ugotovitev je v skladu s podatki v
literaturi (Ogaard in sod., 1994; Kobayashi in sod., 2010).
Delovne hipoteze, da obstajajo razlike med skupinama otrok z EFKG in brez
EFKG v prisotnosti dihanja skozi usta ali usta in nos, nepravilne drže ustnic in
nepravilnega načina požiranja nismo uspeli potrditi, robno statistično značilna
je bila razlika v času sesanja dude, vendar bi za prepričljivo potrditev delovne
hipoteze potrebovali večji vzorec preiskovancev.

5.4 Trajanje sesalnih razvad
Trajanje sesalnih razvad, zlasti uporaba stekleničke, dude in prsta, se v
razvitem svetu povečuje in vodi do pojava zobnih in čeljustnih nepravilnosti
(Melsen in sod., 1979; Larsson, 1986; Øgaard in sod., 1994; Warren in
Bishara, 2002; Allen in sod., 2003). V naši skupini otrok so vsi sesali dudo, od
tega kar 24 otrok z EFKG več kot 23 mesecev, medtem ko je bilo takih otrok v
skupini brez EFKG le 7.
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Po Proffitu (2007) naj bi sila na zobe in čeljustnice delovala vsaj 6 ur
neprekinjeno, da bi povzročila premik zob. Duda, prisotna v ustih vsaj 6 ur,
ima podoben učinek. Zaradi prisotnosti dude v ustih na nebu je jezik potisnjen
navzad na ustno dno in ne deluje z ustrezno transverzalno silo na zgornjo
čeljustnico in zato prevlada pritisk mišice buccinatorja na čeljustnico in zobe.
Hkrati jezik premočno pritiska na zobe in alveolarni greben v spodnji
čeljustnici in jo širi. Razvije se nesorazmerje v velikosti čeljustnic v
transverzalni ravnini, kar vodi v razvoj EFKG (Larsson, 1986; Larsson in sod.,
1992; Ogaard in sod., 1994; Larsson, 2001).
Pri preučevanju vpliva sesanja dude na širine zobnih lokov v mlečnem
zobovju (Preglednica 4) smo ugotovili, da je daljše trajanje sesanja dude
povezano z zmanjševanjem zadnje širine zgornje čeljustnice. Dolgotrajno
sesanje dude, povezano z nepravilnim položajem jezika na ustnem dnu in
pogosto prisotno kratko podjezično vezjo, vodi v razvoj ozke zgornje
čeljustnice.

Podobno

je

ugotovil

Larsson

(2001)

pri

preučevanju

prehranjevalnih in sesalnih razvad 60 deklic od rojstva do 3. leta starosti,
medtem ko drugi niso potrdili te povezave (Primožič in sod., 2013a). Možna
razlaga, poleg nepravilne lege jezika, je tudi, da otroci nočejo zamenjati dude,
ko se navadijo njene oblike, in duda z otrokovo rastjo postaja premajhna.
Enake ugotovitve navaja tudi Larsson (2001).
V povezavi s pojasnjevalnimi demografskimi spremenljivkami vidimo, da sta
pri deklicah, ki sesajo dudo, zadnji širini zgornjega in spodnjega zobnega loka
statistično značilno ožji, kar je povezano z dednim zapisom za ožjo zgornjo
čeljustnico pri deklicah (Ogaard in sod., 1994; Cassidy in sod., 1998) in dalj
časa trajajočimi sesalnimi razvadami pri deklicah (Infante, 1976; Modéer in
sod., 1982; Allen in sod., 2003).
S Pearsonovim koeficientom korelacije smo dokazali (Graf 1; p=0,022), da je
čas dojenja v šibkem obratnem sorazmerju s časom trajanja sesanja dude. To
pomeni, da dlje časa, kot je bil otrok dojen, krajša je razvada sesanja dude.
Do enakih ugotovitev so prišli tudi drugi avtorji (Larsson, 2001; Kobayashi in
sod., 2010), medtem ko nekateri te trditve niso potrdili (Warren in Bishara,
2002). Priporočljivo je dojenje vsaj do 12. meseca otrokove starosti, saj je
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verjetnost razvoja EFKG kar 20-krat manjša v primerjavi z otroki, ki niso bili
dojeni, in 5-krat manjša za otroke, ki so bili dojeni 6 do 12 mesecev
(Kobayashi in sod., 2010). Znano je tudi, da sta kratek čas dojenja (manj kot 6
mesecev) in prehranjevanje po steklenički povezana s pogostejšim in daljšim
časom sesanja dude (Luz in sod., 2006). Uporaba dude naj bi bila kazalec
težav pri dojenju ali premajhne motiviranosti matere za dojenje in ne vzrok
kratkotrajnemu dojenju (Adair, 2003; Nelson, 2012).
Vpliv časa sesanja dude na razvoj EFKG smo ocenili s pomočjo krivulje ROC,
ki prikazuje povezavo med občutljivostjo (resnično pozitivni/vsi pozitivni) in
specifičnostjo (resnično negativni/vsi negativni) in predstavlja napovedno
vrednost časa sesanja dude v mesecih kot etiološkega dejavnika za razvoj
EFKG. Površina pod ROC krivuljo je 0,67 in predstavlja dobro napovedno
vrednost (Graf 2). To pomeni, da pri sesanju dude več kot 19 mesecev z 72%
občutljivostjo in 73% specifičnostjo lahko rečemo, da se bo pri otroku razvil
EFKG. Za otroke, ki v tej točki še sesajo dudo, je razmerje obetov za razvoj
EFKG 6,86. To pomeni, da so skoraj sedemkrat bolj podvrženi razvoju EFKG
kot otroci, ki dude pri tej starosti ne sesajo več. Z logistično regresijo na vseh
podatkih smo pokazali, da pri otroku z razvado sesanja dude za vsak dodaten
mesec z dudo pričakujemo za 6,3% večje obete za razvoj EFKG. Na podlagi
teh rezultatov priporočamo skrajšanje časa sesanja dude na največ 19
mesecev, saj vidimo, da se neustrezen razvoj čeljustnic kaže že pri 19
mesecih uporabe dude in ne šele po 2 letih ali več, kot navajajo drugi avtorji
(Modéer in sod., 1982; Larsson, 1986; Larsson, 1986; Lindner, 1989; Lindner
in Modéer, 1989; Larsson, 1994; Ogaard in sod., 1994; Larsson, 2001;
Warren in Bishara, 2002; Adair, 2003).
Delovno hipotezo, da je trajanje sesanja dude pri otrocih z EFKG daljše kot pri
otrocih brez EFKG, smo robno statistično značilno potrdili.
Potrdili smo delovno hipotezo, da je kritični čas trajanja sesanja dude za
nastanek EFKG krajši od navedb v literaturi, to je 19 mesecev.
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5.5 Otorinolaringološke značilnosti otrok z EFKG in otrok
brez EFKG pred in po obravnavnavi
V naši raziskavi nismo uspeli dokazati statistično značilnih razlik v skoraj vseh
opazovanih otorinolaringoloških značilnostih med skupinama otrok pred
obravnavo in po njej (Preglednici 7 in 8). Statistično značilna razlika je samo v
prisotnosti kratke podjezične vezi pri skupini EFKG pred obravnavo
(Preglednica 7).
Kratka podjezična vez je prirojena nepravilnost, ki se pojavlja pri 4,8%
novorojenčkov, 2,6 krat pogosteje pri dečkih (Messner in sod., 2000; Hong in
sod., 2010), in povzroča težave pri dojenju, izgovorjavi in omejuje gibanje
jezika (Webb in sod., 2013). Pogostejše pojavljanje kratke podjezične vezi pri
dečkih napeljuje na sklep, da bo tudi pojavljanje EFKG pri dečkih pogostejše.
Raziskave so dokazale, da se EFKG značilno pogosteje pojavlja pri deklicah
(Infante, 1976; Allen in sod., 2003), kar lahko pojasnimo s podedovanim
genskim zapisom za ozko zgornjo čeljustnico (Harris in Smith, 1980), krajšim
časom trajanja dojenja in daljšim trajanjem sesalnih razvad pri deklicah
(Infante, 1976; Larsson in sod., 1992; Ogaard in sod., 1994). Nekateri avtorji
razlik med spoloma niso ugotovili (Kutin in Hawes, 1969; Kurol in Berglund,
1992), v naši raziskavi pa je skupino EFKG tvorilo več deklic kot dečkov (20
deklic in 13 dečkov).
Ob rojstvu je jezik novorojenčka na ustnem dnu v stiku s spodnjo ustnico, z
izrastjo spodnjih sekalcev naj bi se začel premikati dorzalno za sekalce in
nato zavzel lego na nebu za mlečnimi zgornjimi sekalci (Farčnik in sod.,
2014). Ni popolnoma pojasnjeno, ali se kratka podjezična vez razvije
intrauterino zaradi nepravilne lege jezika ali nastane nepravilna lega jezika
zaradi kratke podjezične vezi (Melink in sod., 2010a). Posledica kratke
podjezične vezi je, da jezik leži na ustnem dnu in ne zavzema svojega
normalnega položaja na nebu. S tem je izgubljen oblikovalni vpliv jezika na
razvoj zgornje čeljustnice in porušeno je dinamično ravnovesje sil v ustni
votlini, kar vodi v prevlado pritiska lic na zgornje zobe in čeljustnico in v oviran
razvoj zgornje čeljustnice v transverzalni smeri. Priporočljiva je frenektomija

65

ali frenuloplastika takoj po rojstvu oziroma pri otrocih, starih manj kot štiri
mesece, s težavami pri dojenju in svetuje se takojšnje nadaljevanje dojenja
(Ballard in sod., 2002).
Kratka podjezična vez lahko ovira dojenje, kar vodi do hranjenja otroka po
steklenički in posledično nepravilnega motoričnega razvoja orofacialnega
področja (Ogaard in sod., 1994; Larsson, 2001; Malandris in Mahoney, 2004;
Ovsenik, 2009). Kot kažejo rezultati naše raziskave, je trend vpliva dojenja na
širino čeljustnic, zlasti zgornje čeljustnice, ocenjen kot pozitiven, to pomeni,
da je daljši čas dojenja povezan z večjo širino zgornje čeljustnice, kar pa za
hranjenje po steklenički ne velja.
Ustnični stik, konica jezika v stiku s sprednjim delom neba in koren jezika v
stiku z mehkim nebom tvorijo sprednjo in zadnjo zaporo ustne votline,
omogočajo pravilno ravnovesje sil v ustni votlini ter pravilno dihanje skozi nos
(Farčnik in sod., 2014). Raziskovalci so dokazali, da se drža odprtih ust in
nepravilna lega jezika na ustnem dnu z razvojem zobovja poslabšujeta ter
vodita do razvoja križnega griza, ozke zgornje čeljusti in hipotoničnih
periorbikularnih mišic (Solow in Kreiborg, 1977; Linder-Aronson, 1979;
Bresolin in sod., 1983; Melsen in sod., 1987; Vig, 1998; Löfstrand-Tideström
in sod., 1999; Drevenšek in sod., 2005; Grabowski in sod., 2007; Ovsenik in
sod., 2007; Ovsenik, 2009; Pirilä-Parkkinen in sod., 2009). Razlog za
nepravilno lego jezika na ustnem dnu je lahko tudi kratka podjezična vez, kar
smo ugotovili v naši raziskavi. Pri otrocih z EFKG so s tridimenzionalno
ultrazvočno preiskavo dokazali, da jezik značilno pogosteje leži nepravilno na
ustnem dnu, kar nakazuje pomen nepravilne lege jezika pri razvoju EFKG,
hkrati pa preiskava omogoča objektivno vrednotenje lege jezika pred uspešno
obravnavo EFKG in po njej (Volk in sod., 2010). Potrebno bi bilo ugotoviti, ali
imajo preiskovanci s kratko podjezično vezjo tudi ultrazvočno dokazano
nepravilno lego jezika, saj je klinično ocenjevanje lege jezika v obdobju
mlečnega zobovja težko, nezanesljivo in zahteva izkušenega opazovalca
(Melink in sod., 2010b).
Pomanjkljiva podpora jezika zgornji čeljustnici omogoči, da prevlada pritisk
mišice buccinator na zgornjo čeljustnico v transverzalni smeri in ovira njeno
rast; posledično ostane zgornja čeljustnica ozka (Cheng in sod., 2002). Tudi
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naša raziskava potrjuje to ugotovitev, saj dolgotrajna nepravilna lega jezika ob
hkratni dolgotrajni uporabi dude ovira ustrezen razvoj zgornje čeljustnice v
transverzalni smeri.
Razmišljanje nas vodi v temeljno vprašanje o povezavi funkcije in oblike,
odgovor pa raziskovalci iščejo že več kot stoletje. Dejstvo je, da se kratka
podjezična vez razvije intrauterino. Otrokov jezik leži v času pred rojstvom in
nato še do izrasti prvih mlečnih zob na ustnem dnu, z zorenjem funkcije jezika
zaradi uvajanja hranjenja po žlički pa se dvigne v položaj na nebo za
zgornjimi sekalci (Farčnik in sod., 2014). Na podlagi Mossove teorije o
funkcionalnem matriksu (1969b) na razvoj zgornje čeljustnice, ki predstavlja
skeletno enoto, vpliva jezik kot funkcionalni matriks. Zaradi kratke podjezične
vezi, ki ovira pravilen položaj jezika na nebu, se motorični mišični vzorec
jezika in celotnega orofacialnega sistema temu položaju prilagodi. Zato je že v
zgodnjem razvoju kapsularni matriks srednje obrazne tretjine manj stimuliran
kot pri dojenčkih z normalno dolžino podjezične vezi. V skladu s teorijo
servosistema (Petrovic, 1974) lahko sklepamo, da zaradi premajhne
stimulacije zgornje čeljustnice zaradi nepravilne lege jezika ni zadostne
stimulacije za delitev celic sekundarnega hrustanca v medianem nebnem
šivu, ki vplivajo na obseg rasti. Po rojstvu pridruženi epigenetski vplivi (Van
Limborgh, 1972), kot so sesalne razvade, drža odprtih ust, povečana žrelnica
ali ovirana prehodnost nosu, se zato hitreje izrazijo kot EFKG. Sklepamo
lahko, da je zgornja čeljustnica že kmalu po rojstvu zaradi kratke podjezične
vezi ožja, kar napeljuje na misel, da je ožje tudi nosno dno in je pretok zraka
skozi nos manjši kot pri dojenčku z normalno dolžino podjezične vezi. Po
rojstvu pride do stika nosne sluznice, žrelnice in nebnic z zunanjimi antigeni,
kar stimulira razvoj imunskega odgovora, zlasti v Waldeyerjevem limfatičnem
obroču, ki je prva obrambna linija novorojenčka. Zaradi imunskega odgovora
omenjeno limfatično tkivo in nosna sluznica nekoliko nabrekneta in dihalna
pot skozi nos postane ovirana, dihanje poteka skozi usta, jezik leži na ustnem
dnu in krog razvoja EFKG je sklenjen, kljub zgodnji frenulektomiji podjezične
vezi, kot jo priporočajo v literaturi (Ballard in sod., 2002). Zanimivo bi bilo
ugotoviti, ali se adenoidni obraz razvije le pri tisti četrtini otrok s povečano
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žrelnico (Linder-Aronson, 1970; McNamara in Ribbens, 1979), ki imajo hkrati
tudi kratko podjezično vez.
Drža odprtih ust (nekompetentni ustnični stik) ni nujno povezana z dihanjem
na usta. Pri drži odprtih ust je pogosto prisotna posteriorna zapora ustne
votline s stikom med korenom jezika in mehkim nebom, združena s pravilnim
dihanjem skozi nos (Vig, 1998). V naši raziskavi smo ugotovili, da ima
približno 40% vseh otrok ovirano dihanje skozi nos, večinoma zaradi
respiratornih infektov, kar je več, kot so v svoji raziskavi ugotovili Ovsenikova
in sod. (2007) na vzorcu 267 dvanajstletnikov (28%).
Pojavlja se problem objektivnega ocenjevanja dihanja skozi nos. V čeljustni in
zobni ortopediji uporabljamo posebno napravo – detektor dihanja, ki meri
razliko v temperaturi med izdihanim zrakom in okolico. Detektor dihanja sta v
ta namen razvila Farčnik in Rudel (1995). Napravo približamo nosu ali ustom
preiskovanca. Ob zaznanem zračnem toku naprava odda zvočni ali svetlobni
signal. Na ta način lahko razločujemo nekompetentni ustnični stik z dihanjem
skozi nos od dihanja skozi usta in rezultat primerjamo s kliničnimi
ugotovitvami. Otorinolaringologi ocenjujejo dihanje skozi nos s kliničnim
opazovanjem drže ustnic, z zrcalnim testom in s pregledom nosu, nosne
sluznice, nosnih školjk in pretina ter z ocenjevanjem velikosti nosnožrelne
dihalne poti glede na velikost žrelnice in nebnic. Po potrebi se opravi
rinomanometrija, ki je objektivna metoda za ugotavljanje pretoka zraka
oziroma sprememb tlakov skozi nos. Vendar pa so na vzorcu 500
preiskovancev ugotovili, da ni korelacije med objektivno oviranim pretokom
zraka skozi nos in subjektivnim občutkom pretoka zraka skozi nos (Jones in
sod., 1989). V naši raziskavi rinomanometrije nismo uporabljali, ker so bili
udeleženci premladi za izvedbo preiskave, uporabili pa smo druge
uveljavljene

preiskovalne

metode

v

funkcionalni

ortodontiji

in

otorinolaringologiji (zrcalni test, detektor dihanja) (Ovsenik in sod., 2007;
Farčnik in sod., 2014).
Zdi se, da je pri otrocih s funkcionalnim križnim grizom in tistih, ki dihajo skozi
usta, prekomerna vertikalna dimenzija povezana s pomanjkljivo transverzalno
dimenzijo; kljub temu je prava povezava med dihanjem skozi usta in križnim
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grizom še vprašljiva (Allen in sod., 2003). Drugi avtorji povezujejo dihanje
skozi usta s spremenjenim položajem spodnje čeljustnice, tesnim stanjem v
obeh čeljustnicah in ozko zgornjo čeljustnico (McNamara, 1981; Kerr in sod.,
1989; Vig, 1998). Otroci, stari osem let in pol, ki dihajo skozi usta, imajo
drugačno morfologijo neba z manjšo površino in volumnom v primerjavi z
enako starimi otroki, ki dihajo skozi nos (Lione in sod., 2015).
Nazofaringealno dihalno pot lahko ocenimo na stranskem rentgenskem
posnetku glave (Handelman in Osborne 1976; Linder-Aronson in Leighton,
1983). Razmerje debelin sluznic in žrelnice glede na kostne meje
nazofarinksa določajo dihalno pot in način dihanja. Ugotovili so, da je velikost
žrelnice in debelina sluznice največja v starosti 5 let, nato se postopoma
zmanjšuje do 10. leta, se v 11. letu nekoliko poveča in nato postopoma
zmanjšuje

do

odrasle

velikosti.

Limfatično

tkivo

posteriorne

stene

nazofarinksa ne sledi povsem Scammonovi krivulji rasti limfatičnega tkiva
slepiča, vranice in priželjca (Harris in sod., 1930; Linder-Aronson in Leighton,
1983). Rast nosnega žrela v širino se zaključi že v zgodnjih letih, medtem ko
se višina povečuje do konca rasti (Handelman in Osborne, 1976), tako se
volumen nosnega žrela poveča za 80% (Bergland, 1962).
Povečani nebnici in žrelnica zaradi velikosti lahko ovirajo dihanje skozi nos in
povzročajo držo odprtih ust (Bresolin in sod., 1983; Melsen in sod., 1987;
Behlfelt in sod., 1989; Kerr in sod., 1989; Oulis in sod., 1994; Valera in sod.,
2003). Povečana žrelnica je povezana s podaljšano spodnjo obrazno tretjino,
odprtim grizom, posteriorno rotacijo spodnje čeljustnice, ozkim nebom in
posteriornim križnim grizom (Linder-Aronson, 1970; Melsen in sod., 1987; Vig,
1998; Löfstrand-Tideström in sod., 1999).
Smrčanje je znak obstrukcije dihalnih poti med spanjem, pogosto je povezano
z nočno obstruktivno apneo, ki ima navadno vzrok v povečani žrelnici in
nebnicah. Motnje dihanja med spanjem so lahko vzrok za nemiren spanec,
kronično dnevno utrujenost, agresivnost, hiperaktivnost, upočasnjeno rast
zaradi nenormalnega izločanja rastnega hormona in dihalnega stresa pri
otrocih (Löfstrand-Tideström in sod., 1999; Peltomäki, 2007; Pirilä-Parkkinen
in sod., 2009). Faringealna obstrukcija vodi v nazaj nagnjeno držo glave, kar
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olajšuje dihanje, pri tem se spremeni normalen pritisk mišic na tkiva obraza in
vratu, kar pripelje do značilnega adenoidnega obraza. Opisane morfološke
spremembe so pri otrocih reverzibilne, ko je odstranjen vzrok obstrukcije
dihalnih poti (Solow in sod., 1993; Nerder in sod., 1999). Novejša dognanja
kažejo, da spremembe kraniofacialne morfologije pri otrocih z nočno
obstruktivno apneo s povečanimi žrelnico in nebnicami po adenotonzilektomiji
ne nastanejo samo kot posledica spremenjenega mišičnega ravnovesja,
zaradi spremenjene drže glave in položaja jezika ob dihanju skozi nos,
temveč tudi zaradi normalizacije nočnega izločanja rastnega hormona. Rastni
hormon spodbuja rast sklepnega odrastka mandibule in nalaganje kostnine na
spodnjem robu telesa mandibule, kar skupaj vodi v rast spodnje čeljustnice v
bolj horizontalno smer in spremembo kraniofacialne morfologije (Peltomäki,
2007).
Vpliv obstrukcije zgornjih dihalnih poti na rast obraznega skeleta ni povsem
pojasnjen, kljub vedenju, da se rast preusmeri v bolj horizontalno smer po
adenoidektomiji in ponovni vzpostavitvi dihanja skozi nos (Linder-Aronson,
1979; Vig, 1998; Allen in sod., 2003). Ni ugotovljeno, zakaj pri nekaterih
pacientih ne pride do spontanega dihanja skozi nos kljub vzpostavitvi
ustrezne dihalne poti in zakaj se pri nekaterih pacientih ne razvijejo značilnosti
adenoidnega obraza, kljub nepravilnemu dihanju skozi usta (Vig, 1998). Naša
raziskava napeljuje na misel, da je ključnega pomena razvada položaja jezika
na ustnem dnu v povezavi s kratko podjezično vezjo, ki preprečuje nastanek
ustrezne sprednje in zadnje jezične zapore ustne votline pri dihanju skozi nos
(Farčnik in sod., 2014). V pregledani literaturi nismo našli navedb, ki bi
upoštevale vpliv kratke podjezične vezi na jezični zapori. Vprašanje je, ali
kratka podjezična vez, ki je prisotna od zgodnjega razvoja orofacialnega
sistema, lahko preprečuje fiziološki dvig jezika proti nebu ob prehodu na
hranjenje po žlički in s tem pravilno lego jezika med dihanjem. Neznani so
odgovori na vprašanja, kakšen obseg nosne obstrukcije je klinično
pomemben, pri kateri starosti vpliva na rast, kako dolgo mora trajati, da
povzroči spremembe obraznega skeleta in ali so odgovori na ta vprašanja
pomembni tudi za čeljustno ortopedsko obravnavo (Vig, 1998). Poročajo, da
širjenje zgornje čeljustnice z aparatom za hitro širjenje vpliva na izboljšanje
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položaja jezika (na nebu), na vzpostavitev dihanja skozi nos in na povečanje
volumna dihalne poti v nosnem in ustnem delu žrela (Iwasaki in sod., 2013).
V naši raziskavi se navkljub ORL in čeljustno ortopedski obravnavi ter
nenehnemu opozarjanju otrok na pravilne orofacialne funkcije ob vsakem
obisku dihanje skozi nos ni bistveno spremenilo pri skupini EFKG, pri skupini
brez EFKG se je dihanje skozi nos izboljšalo pri 17% otrok, drža ustnic se je
izboljšala pri 16% vseh otrok. Ovsenikova in sod. (2007) so v longitudinalni
študiji ugotovili, da je funkcija dihanja skozi usta v obdobju od 3. do 12. leta
konstantno prisotna pri 28% preiskovancev.
V naši raziskavi se je po čeljustno ortopedski in ORL obravnavi močno
zmanjšalo število otrok s povečano žrelnico (od 25% na 8% otrok v EFKG
skupini; od 30,8% na 4,3% v skupini brez EFKG) in nebnicami (od 41,4% na
24% v EFKG skupini; od 48,1% na 17,4% v skupini brez EFKG). Zmanjšano
velikost limfatičnega tkiva Waldeyerjevega obroča si lahko razložimo tudi z
višjo starostjo preiskovancev, saj je bil drugi ORL pregled opravljen dve leti po
prvem. Verjetno gre za kombinacijo vpliva ORL obravnave v povezavi s
fiziološkimi spremembami rasti in razvoja (Handelman in Osborne, 1976;
Linder-Aronson in Leighton, 1983).
Z otorinolaringološko obravnavo smo poskušali zmanjšati vzrok za oteženo
dihanje skozi nos. Pri sumu na alergijsko vnetje nosne sluznice oziroma pri
zadebeljeni nosni sluznici smo otrokom predpisali nosno kortikosteroidno
pršilo ter antihistaminik. Nosno kortikosteroidno pršilo povzroča stanjšanje
zadebeljene sluznice v nosu, ob dolgotrajni uporabi pa lahko tudi zmanšanje
žrelnice (Berlucchi in sod., 2008). To bi bil lahko drugi vzrok za bistveno
zmanjšanje

števila

otrok

s

povečano

žrelnico

ob

kontrolnem

otorinolaringološkem pregledu.
Tretji vzrok za močno zmanjšano število otrok s povečano žrelnico po končani
obravnavi pa je kirurška odstranitev žrelnice pri nekaterih med njimi. Naši
rezultati nakazujejo tudi pozitiven vpliv odstranitve žrelnice na morfološke
značilnosti čeljustnic teh otrok. Pri 3 otrocih iz skupine EFKG, katerim je bila
poleg čeljustno ortopedskega širjenja zgornje čeljustnice opravljena tudi
adenoidektomija/adenotonzilektomija, so se širine zobnih lokov povečale bolj
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kot otrokom z EFKG, pri katerih smo izvajali samo širjenje zgornje čeljustnice.
Širše čeljustnice so bile zlasti v predelu sprednjih širin zgornjega in spodnjega
zobnega loka, medtem ko je zadnja širina spodnjega zobnega loka ostala
nespremenjena. To razliko si razložimo z izboljšano lego jezika na nebu po
obravnavi in z vzpostavitvijo dihanja skozi nos ob drži zaprtih ustnic.
Ugotovitev je v skladu z rezultati predhodnih raziskav, ki kažejo, da se po
adenotonzilektomiji pri otrocih, starih od 7-10 let, spontano izboljša položaj
sekalcev in se poveča incizalni previs zob, kar zmanjša zobno čeljustno
nepravilnost in olajša čeljustno ortopedsko obravnavo (Pereira in sod., 2011)
na račun vzpostavitve pravilnega dihanja skozi nos in pravilne lege jezika na
nebu (Linder-Aronson, 1979; McNamara, 1981; Principato, 1991; Iwasaki in
sod., 2013).
V času drugega ORL pregleda tudi nismo več ugotovili prisotnosti kratke
podjezične vezi. Razlog za to je najverjetneje v raztegu podjezične vezi zaradi
izboljšanega položaja jezika po uspešno odpravljenem EFKG in miofunkcijski
vadbi. Tudi drugi avtorji poročajo o izboljšanem položaju jezika po širjenju
zgornje čeljustnice (Ozbek in sod., 2009), kar je v skladu z Mossovo teorijo
funcionalnega matriksa (Moss in Salentijn, 1969b, Moss, 2007).
Način požiranja se je v dveh letih sledenja pri večini preiskovancev spremenil
iz infantilnega v somatskega. V času drugega ORL pregleda je bil nezreli
način požiranja prisoten le še pri 8% otrok z EFKG (na začetku pri 21,4%
otrok

z

EFKG).

Ovsenikova

in

sodelavci

(2013)

so

s

pomočjo

dvodimenzionalnega ultrazvoka objektivno dokazali nezreli način požiranja pri
kar 83% preiskovancev z EFKG pred čeljustno ortopedsko obravnavo.
Ugotovili so tudi, da je celotni akt požiranja daljši in da so premiki jezika med
požiranjem večji kot pri otrocih brez EFKG. Ista skupina raziskovalcev je
ugotovila tudi, da sesalne razvade, čeprav kratkotrajne, neposredno vplivajo
na razvoj okluzije in vztrajanje nepravilnega načina požiranja pri četrtini
preiskovancev v starosti 12 let (Ovsenik in sod., 2007). Sesalna razvada dude
je verjetno eden od vzrokov za nepravilno požiranje tudi v naši raziskavi.
Potrebno je nadaljnje raziskovanje, ali je nepravilno požiranje posledica EFKG
ali vzrok tej nepravilnosti. Glede na rezultate raziskave Ovsenikove in sod.
(2013) bi bilo dobro vključiti UZ preiskavo načina požiranja v našo raziskavo,
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vendar tehnične možnosti tega žal niso dovoljevale. Razlika v številu otrok z
nezrelim požiranjem na začetku raziskave med kliničnim opazovanjem in
objektivnim ocenjevanjem z ultrazvokom kaže na nezanesljivost kliničnega
ocenjevanja načina požiranja v obdobju mlečnega zobovja in potrebo po
objektivnem opazovanju načina požiranja (Melink in sod., 2010b), vsaj pri
preiskovancih, ki se jim EFKG ponavlja. Sicer pa po Proffitu in sodelavcih
(2007) časovno trajanje požiranja traja le nekaj minut na dan in naj ne bi bilo
povezano z nastankom zobnih in čeljustnih nepravilnosti. Verjetno gre za
funkcionalno prilagoditev morfološkemu stanju v ustih v povezavi z določeno
stopnjo zrelosti nevromišičnega žvekalnega sistema.
Delovne hipoteze, da so otorinolaringološke značilnosti otrok z EFKG
drugačne kot značilnosti otrok brez EFKG pred obravnavo, smo deloma
potrdili, saj sta se skupini statistično značilno razlikovali v prisotnosti kratke
podjezične vezi pri ortocih z EFKG, glede ostalih ORL značilnosti pa razlik
med skupinama nismo uspeli dokazati.
Potrdili smo delovno hipotezo, da po čeljustno ortopedski in ORL obravnavi ni
več statistično značilnih razlik med skupinama otrok.

5.6 Morfološke značilnosti čeljustnic pri otrocih z EFKG in
otrocih

brez

EFKG

pred

čeljustno

ortopedsko

in

otorinolaringološko obravnavo in po njej
Že v zgodnjem obdobju je potrebno ugotoviti, ali gre pri transverzalni
nepravilnosti za pravo skeletno neskladje ali za dentoalveolarno nepravilnost,
saj ugotovitev vpliva na načrtovanje čeljustno ortopedsko obravnave. Prava
skeletna neskladja, kamor spada EFKG, obravnavamo v mlečnem zobovju,
dentoalveolarne nepravilnosti, na primer KG posameznega zoba zaradi
napačne smeri izraščanja pa lahko kasneje, v stalnem zobovju, skupaj s
korekcijo ostalih nepravilnosti zob in čeljustnic (Baccetti in sod., 2001, Allen
in sod., 2003, Primožič in sod., 2012, Primožič in sod., 2013b). Kot nakazujejo
izsledki naše raziskave, je potrebno preveriti dolžino podjezične vezi, saj
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nepravilna lega jezika na ustnem dnu po izrasti mlečnih sekalcev (Farčnik in
sod., 2014) ne stimulira zadostnega transverzalnega razvoja zgornje
čeljustnice, kar se ob prisotnosti genskega zapisa za ožjo zgornjo čeljustnico,
ob razvadi sesanja dude ter nepravilnih orofacialnih funkcijah, že po izrasti
vseh mlečnih zob izrazi kot EFKG.
Morfološke značilnosti čeljustnic so se statistično značilno razlikovale med
skupino EFKG in skupino brez EFKG pred čeljustno ortopedsko in
otorinolaringološko obravnavo. Zgornji zobni lok je bil pri otrocih z EFKG ožji
od pričakovanega v sprednji (p=0,031) in zadnji širini (p=0,001) (Preglednica
10). Spodnji zobni lok je bil pri skupini EFKG statistično značilno širši v
predelu sprednje (p=0,013) in zadnje širine (p=0,043). Enake ugotovitve
navajajo tudi drugi avtorji (Lindner, 1989; Ben-Bassat in sod., 1993; Bishara in
sod., 1994; Brin in sod., 1996; Allen in sod., 2003; Cozza in sod., 2007).
Širina zgornje čeljustnice v predelu drugih mlečnih kočnikov je statistično
značilno povezana z ženskim spolom, deklice imajo ožjo zgornjo čeljustnico v
predelu drugih mlečnih kočnikov, kar je v skladu z ugotovitvami drugih
raziskovalcev (Ogaard in sod., 1994; Cassidy in sod., 1998). Ožja zgornja
čeljustnica je verjetno razlog za pogostejše pojavljanje EFKG pri deklicah
(Infante, 1976; Allen in sod., 2003), verjetno gre za povezavo med
podedovano ozko zgornjo čeljustnico (Harris in Smith, 1980), prisotnostjo
kratke podjezične vezi in vplivom zunanjih dejavnikov, kot so krajši čas
dojenja, daljši čas sesanja dude in večja želja po čeljustno ortopedski
obravnavi pri deklicah (Larsson in sod., 1992; Ogaard in sod., 1994).
Po čeljustno ortopedski in ORL obravnavi otrok z EFKG so se vrednosti
sprednjih in zadnjih širin zgornjih zobnih lokov povečale in postale primerljive
s širinami čeljustnic otrok brez EFKG, kar je v skladu s pričakovanji. Sprednja
širina spodnjega zobnega loka je ostala statistično značilno večja pri skupini
EFKG, čeprav se je razlika med skupinama skozi čas zmanjševala.
Razlika med sprednjima širinama zgornjega in spodnjega zobnega loka je v
literaturi omenjena kot pomemben dejavnik ali celo napovedni dejavnik za
razvoj EFKG (Lindner, 1989; Ogaard in sod., 1994). Vidimo, da se razlike v
širinah zobnih lokov 12 mesecev po začetku obravnave približajo vrednostim
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skupine brez EFKG (Preglednica 11), razlike niso več statistično značilne. V
predelu sprednje širine spodnjega zobnega loka ostaja razlika med
skupinama statistično značilna in je lahko posledica vztrajanja nepravilne lege
jezika ter razlog za pogost recidiv v naši preiskovani skupini. To je skladno z
ugotovitvami Thilanderjeve in Lennartssona (2002), ki sta pri 57 štiriletnikih z
EFKG, naključno razdeljenimi v dve skupini: zdravljeni, kjer so izvedli
selektivno brušenje v starosti petih let in v primeru neuspeha po šestih
mesecih namestili ploščo za širjenje, in nezdravljeni, kjer ni bilo obravnave do
13. leta, ugotovila, da imajo otroci z ožjim zgornjim in širšim spodnjim zobnim
lokom veliko verjetnost recidiva po obravnavi samo zgornje čeljustnice.
Ugotovila sta tudi, da je pri otrocih z EFKG razlika med sprednjima širinama
zgornjega in spodnjega zobnega loka 2 mm, med zadnjima pa 1,2 mm. Naši
rezultati kažejo na precej večjo razliko, zlasti med zadnjima širinama zobnih
lokov (razlika med sprednjima širinama: 2,62 mm; razlika med zadnjima
širinama: -2,90 mm; izračunano iz Preglednice 10). To nakazuje skeletno
podlago nepravilnosti in večjo verjetnost recidiva ob obravnavi samo v zgornji
čeljustnici (Thilander in Lennartsson, 2002). Širša spodnja čeljustnica se
lahko razvije kot posledica nepravilnih orofacialnih funkcij, zlasti dolgotrajnega
sesanja dude in lege jezika na ustnem dnu, kar smo ugotovili pri naših
preiskovancih. Rezultat je primerljiv s podatki v literaturi, ki navajajo, da mora
otrok sesati dudo 2 leti, da se razvije ozek zgornji zobni lok, in 3 leta, da se
razvije širši spodnji zobni lok (Larsson, 1994; Ogaard in sod., 1994; LöfstrandTideström in sod., 1999).
Kratka podjezična vez pri otrocih iz EFKG skupine je bila povezana z ožjim
zgornjim zobnim lokom in širšim spodnjim zobnim lokom (Preglednica 12). Po
čeljustno ortopedski in ORL obravnavi postanejo širine zobnih lokov
primerljive med skupinama. Rezultate lahko razložimo s spremenjenenim
dinamičnim ravnovesjem v ustni votlini zaradi nepravilne lege jezika na
ustnem dnu od najzgodnejšega razvoja orofacialnega sistema. Pri tem
upoštevamo Mossovo teorijo o funkcionalnem matriksu (Moss, 2007), ki pravi,
da mehka tkiva preko svoje kapsule vplivajo na obliko trdih tkiv. V primeru
EFKG (preozke zgornje čeljustnice) jezik ne stimulira dovolj transverzalnega
razvoja zgornje čeljustnice. To vodi do prezgodnjega stika mlečnih
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podočnikov ob vodenju v središčni griz in funkcionalnega zdrsa spodnje
čeljustnice v stran za dosego maksimalnega stika zob. Hkrati jezik, ležeč na
ustnem dnu, prekomerno stimulira razvoj spodnje čeljustnice, kar vodi v
transverzalno, lahko pa tudi sagitalno neskladje položaja čeljustnic in v razvoj
mezialne okluzije. Zanimivo bi bilo ugotoviti ali se pri otrocih s kratko
podjezično vezjo EFKG razvije prej kot pri otrocih z normalno dolžino
podjezične vezi in koliko prej ter ali se pri otrocih s kratko dolžino podjezične
vezi pogosteje razvije nepravilnost razreda III.
Pri otrocih iz skupine EFKG, ki jim je bila poleg čeljustno ortopedskega
širjenja

zgornje

čeljustnice

adenotonzilektomija, so

širine

opravljena
zobnih

tudi

lokov po

adenoidektomija/

aktivnem širjenju

s

cementirano zgornjo akrilatno ploščo s sredinskim vijakom in nagriznimi platoji
in šestmesečnem vzdrževalnem obdobju večje kot pri otrocih, pri katerih smo
izvajali samo širjenje zgornje čeljustnice (Preglednica 13). Povečanje
sprednje in zadnje širine zobnega loka je izrazitejše v zgornji čeljustnici,
medtem ko se spodnja zadnja širina skoraj ne spremeni, kar je pričakovano,
saj je pri skupini EFKG že na začetku povečana. Razlaga za dodatno
pridobljeno širino zgornjega zobnega loka je vzpostavitev dihanja skozi nos
zaradi

odprave

objektivne

ovire

(odstranitev

žrelnice

in/ali

nebnic,

zmanjševanje zadebelitve nosne sluznice in žrelnice s kortikosteroidnim
pršilom), s posledično izboljšano lego jezika na nebu in ustreznim stikom
ustnic. Enake spremembe pri pacientih po adenoidektomiji so opisane v
literaturi (Linder-Aronson, 1979; Mcnamara, 1981; Principato, 1991; Iwasaki in
sod., 2013). Postavlja se vprašanje, do katere starosti samo opazovati otroka
z oteženim dihanjem, smrčanjem med spanjem in ozko zgornjo čeljustnico
(zlasti z EFKG), saj vemo, da poznejše čeljustno ortopedsko ukrepanje ni
popolnoma uspešno pri odpravi obrazne asimetrije, obratnega vzorca
žvečenja in sprememb v čeljustnem sklepu. Iz čeljustno ortopedskega vidika
naj bi bila zgornja starost največ 7 - 8 let, v obdobju zgodnjega mešanega
zobovja, saj se po tem obdobju asimetrija obraza začne izražati tudi v srednji
obrazni tretjini (Thilander in sod., 1984; Riolo in sod., 1987; EgermarkEriksson in sod., 1990; Pirttiniemi in sod., 1990; Baccetti in sod.,

2001;

McNamara, 2002; Proffit in sod., 2007; Lippold in sod., 2008; Primožič in sod.,
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2012). Rezultati naše raziskave podpirajo zgodnji kombiniran pristop: sočasno
čeljustno ortopedsko in otorinolaringološko obravnavo otrok z EFKG v
predpubertetnem obdobju rasti in razvoja.
Okluzijske interference lahko povzročajo nepravilnosti v položaju vratne
hrbtenice in sakroiliakalnega sklepa, zato ob ugotovitvi EFKG pri otroku s
slabo držo priporočajo tudi pregled hrbtenice pri ortopedu (Fink in sod., 2003).
Zanimivo bi bilo ugotoviti, koliko otrok z EFKG ima dejansko slabo držo in kaj
je temu vzrok. Tega vidika nismo predvideli v konceptu naše raziskave.

Z raziskavo smo potrdili delovno hipotezo, da so morfološke značilnosti
čeljustnic otrok z EFKG drugačne v primerjavi z morfološkimi značilnostmi
čeljustnic otrok brez EFKG. Po čeljustno ortopedski in otorinolaringološki
obravnavi otrok z EFKG ni več razlik v morfoloških značilnostih čeljustnic med
skupinama.

5.7 Vztrajanje EFKG pri otrocih v skupini EFKG po obravnavi
Pri 12 (36,4%) otrocih z EFKG prvo širjenje zgornje čeljustnice ni bilo
uspešno, zato smo jim ob ugotovitvi še prisotnega EFKG ponovno izdelali
aparate in nadaljevali širjenje. Dvanajst mesecev po začetku obravnave se je
EFKG pojavil tudi pri nekaterih otrocih iz kontrolne skupine (3 primeri; 9,7%).
V skupini otrok z EFKG na začetku raziskave je križni griz vztrajal pri 5 otrocih
kljub ponovni čeljustno ortopedski obravnavi in se je pri 3 ponovno pojavil 12
mesecev po začetku raziskave (končni recidiv pri 24,2% otrok z EFKG na
koncu raziskave).
Tudi drugi avtorji avtorji poročajo o pogostem recidivu po širjenju v mlečnem
zobovju (40 - 50%) (Lindner, 1989; Brin in sod., 1996; Tsarapatsani in sod.,
1999), medtem ko drugi trdijo, da je zgodnje širjenje precej uspešno (81 85%) (Thilander in sod., 1984; de Boer in Steenks, 1997).
Rezultati naše raziskave kažejo, da je bilo pri otrocih z recidivom EFKG
prisotnih več dejavnikov, ki so negativno vplivali na ponovitev EFKG
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(Preglednica 14). Nekateri otroci z EFKG so imeli že pred začetkom
obravnave močno povečane nebnice, ki pa se s časom niso zmanjševale
skladno s pričakovanji. Povečane nebnice so lahko vzrok, da se jezik ne more
umestiti v pravilen položaj na nebu, nepravilen položaj jezika vztraja in vpliva
neugodno na transverzalno rast čeljustnic. Pri otrocih z recidivom EFKG je
bilo že na začetku raziskave pogosteje prisotno nepravilno požiranje. To kaže
na nepravilno funkcijo in položaj jezika v ustni votlini, k čemur verjetno
prispeva tudi kratka dolžina podjezične vezi pri treh preiskovancih z
recidivom. Značilno pogostejšo nepravilno lego jezika na ustnem dnu pri
otrocih z EFKG v primerjavi z otroki brez nepravilnosti pred začetkom
čeljustno ortopedske obravnave so dokazali Volk in sodelavci (2010) s
tridimenzionalno UZ diagnostiko lege jezika.
Možni vzroki relativne nestabilnosti čeljustno ortopedskega širjenja pri EFKG,
navedeni v literaturi, so: skeletni transverzalni vzorec, preširoka spodnja
čeljustnica in čeljustno ortopedska obravnava samo zgornje čeljustnice,
skeletni R III rastni vzorec, velika razlika v širinah čeljustnic na strani križnega
griza in na strani brez križnega griza in obratni tip žvečenja (Brin in sod.,
1996; Thilander in Lennartsson, 2002; Sever in sod., 2011). Skeletni
transverzalni vzorec pomeni skeletno ožjo srednjo obrazno tretjino v predelu
ličnih mostičkov in tuberov zgornje čeljustnice, ki tudi po transverzalnem
širjenju ne dosežejo normalnih vrednosti (Brin in sod., 1996). Skeletnega
transverzalnega rastnega vzorca v naši raziskavi nismo ugotavljali, saj je
rentgenska diagnostika pri majhnih otrocih v obdobju rasti in razvoja
kontraindicirana in je etično vprašljiva zlasti pri skupini otrok brez EFKG. Po
neuspešni odpravi EFKG pri nekaterih otrocih lahko sklepamo, da bi ti
posamezniki lahko imeli skeletno ožjo srednjo obrazno tretjino, ob sočasno
prisotni nepravilni legi jezika na ustnem dnu, kar je v skladu s teorijami o
povezavi oblike in funkcije (McNamara in Ribbens, 1979).
Drugi možen vzrok relativne nestabilnosti čeljustno ortopedskega širjenja pri
EFKG je preširoka spodnja čeljustnica in čeljustno ortopedska obravnava
samo zgornje čeljustnice (Thilander in Lennartsson, 2002). V našem protokolu
je bila zajeta čeljustno ortopedska obravnava samo v zgornji čeljustnici.
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Tretji možen vzrok relativne nestabilnosti čeljustno ortopedskega širjenja pri
EFKG je skeletni R III rastni vzorec (Thilander in Lennartsson, 2002). V
literaturi je opisana povezava med povečanimi nebnicami in R III rastnim
vzorcem (Huynh in sod., 2009; Nunes in Di Francesco, 2010; Baroni in sod.,
2011). V naši raziskavi je imelo na začetku povečani nebnici 41,4% otrok z
EFKG in 48,1% otrok brez EFKG in na koncu še 24% otrok z EFKG in 17,4%
otrok brez EFKG. Povečane nebnice preprečujejo dvig jezika proti nebu in
tako jezik prekomerno stimulira spodnjo čeljustnico, kar je povezano z R III
rastnim vzorcem. Primožičeva in sodelavci (2013b) so ugotovili, da se je pri
polovici pacientov z EFKG z recidivom ponovno pojavil EFKG, pri drugi
polovici pa R III medčeljustni odnos z obratno sagitalno stopnico. Vsi otroci z
recidivom so imeli zelo povečane nebnice, ki so ožile isthmus faucium, in ki so
tudi po 24 mesecih ostale povečane, kar pomeni, da so še vedno segale
preko arcusa palatoglossusa, kar je povezano z R III rastnim vzorcem.
Četrti možen vzrok relativne nestabilnosti čeljustno ortopedskega širjenja pri
EFKG je velika razlika v širinah čeljustnic na strani KG in na strani brez KG ter
negativna razlika med zgornjo in spodnjo polovico na strani KG (Thilander in
Lennartsson, 2002). Naš protokol ni predvideval merjenja polovičnih razdalj
od sredine čeljustnic do zob.
Peti možen vzrok relativne nestabilnosti čeljustno ortopedskega širjenja pri
EFKG je obratni tip žvečenja, značilen za paciente z EFKG, ki pri velikem
številu otrok po odpravi EFKG kljub spremenjenim morfološkim razmeram
ostaja enak (Brin in sod., 1996; Thilander in Lennartsson, 2002; Sever in sod.,
2011), česar v naši raziskavi nismo opazovali.

Način čeljustno ortopedske obravnave KG je odvisen od ocene posameznega
pacienta, od prisotnosti funkcionalnega odmika spodnje čeljustnice, od
obsega

skeletnega

nesorazmerja

med čeljustnicama,

od

starosti

in

sodelovanja pacienta (Marshall in sod., 2005).
Čeljustno ortopedska obravnava EFKG zajema odpravo razvad, nepravilnih
orofacialnih funkcij in širjenje zgornje čeljustnice. Cilj obravnave je odpraviti
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transverzalne nepravilnosti čeljustnic, vzpostaviti pravilne medčeljustne
odnose in omogočiti pravilen razvoj obraza, čeljustnic in čeljustnega sklepa.
Najugodnejši čas za uspešno skeletno širjenje zgornje čeljustnice je v
obdobju skeletne zrelosti vratnih vretenc CS1 in CS2 (CS; Cervical Stage), to
je predpubertetno obdobje rasti in razvoja. V tem obdobju s čeljustno
ortopedsko obravnavo učinkovito delujemo na mediano in cirkummaksilarne
suture zgornje čeljustnice (Baccetti in sod., 2001; Baccetti in sod., 2005).
Ortopedska sila razklene zgornji čeljustnici, stimulira rast v suturi mediani in
povzroči posteriorno rotacijo zgornje čeljustnice okrog palatomaksilarnega
področja. Ortopedska sila na kostne stike zgornje čeljustnice je podobna sili
na periodontalni ligament in povzroči podoben tkivni odgovor (Melsen in
Melsen, 1982). Obravnava EFKG pred pubertetnim rastnim sunkom (Baccetti
in sod., 2001; Baccetti in sod., 2005) omogoča večjo in stabilnejšo skeletno
razširitev zgornje čeljustnice, saj se rast zgornje čeljustnice zaključi najprej v
transverzalni smeri, šele nato v sagitalni in nazadnje v vertikalni smeri (Kurol
in Berglund, 1992; Baccetti in sod., 2001). Širjenje po pubertetnem rastnem
sunku vodi v večji dentoalveolarni premik zob, kar pomeni, da se poveča
vestibularni naklon ličnikov in kočnikov (Baccetti in sod., 2001; McNamara Jr
in sod., 2003). Zgodnja obravnava otrok z EFKG pomeni obravnavo v obdobju
popolnega mlečnega zobovja, to je v starosti 4,5 do 5 let, in je pomembna
zaradi zagotavljanja optimalnih razmer za rast in razvoj obraza. Z zgodnjo
odpravo

EFKG

sledimo

načelom

„temporomandibularne

funkcionalne

profilakse” in tako zmanjšamo možnosti težav v čeljustnem sklepu v odrasli
dobi in zmanjšamo verjetnost recidiva (Lippold in sod., 2008). Žvečna sila ne
doseže velikosti žvečne sile pri otrocih z normokluzijo, če EFKG odpravimo v
starosti od 7 – 11 let (Sonnesen in sod., 2001). Prav nasprotno pa so Sever in
sod. (2011) ugotovili, da zdravljenje EFKG v obdobju mlečnega zobovja
značilno izboljša vzorec žvečenja, po čeljustno ortopedski obravnavi in po
obdobju retencije pa je vzorec žvečenja enak kot pri otrocih brez
nepravilnosti.
Zaradi EFKG spremenjeni položaj sklepnih odrastkov v čeljustnem sklepu
vodi do asimetrične remodelacije glenoidne jamice, kar vpliva na nesimetrično
rast spodnje čeljustnice in povzroča nastanek skeletne asimetrije obraza, ki
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se ne popravi z odpravo EFKG (Pirttiniemi in sod., 1990). Primožičeva in
sodelavci (2012) so ugotovili, da je pri otrocih z EFKG asimetrija spodnje
obrazne tretjine prisotna že v obdobju mlečnega zobovja, asimetrija v
srednjem delu obraza pa se pojavi pri prehodu iz mlečnega v menjalno
zobovje.
Interceptivni ukrep selektivno brušenje zob se pogosto uporablja v
mladinskem zobozdravstvu, saj avtorji poročajo o 8 do 45% korekciji EFKG
(Kutin in Hawes, 1969; Thilander in sod., 1984; Lindner, 1989; Kurol in
Berglund, 1992). Avtorji priporočajo takojšnjo obravnavo otrok z EFKG s
selektivnim brušenjem in namestitvijo okluzijskih vodil, kar naj bi normaliziralo
žvečno mišično funkcijo, zlasti mišico pterigoideus lateralis, in zagotovilo
ustrezen središčni griz (Thilander in sod., 1984; Egermark-Eriksson in sod.,
1990; Thilander in Lennartsson, 2002; Neto in sod., 2007; Sever in sod.,
2011). Nekateri avtorji svetujejo, da se v mlečnem zobovju uporabi le
selektivno brušenje zob v primeru prisotnosti funkcionalnega odmika in
odnosa mlečnih podočnikov rob na rob tik pred funkcionalnim zdrsom
(Lindner, 1989) in se pristopi k širjenju zgornje čeljustnice po izrasti prvih
stalnih kočnikov (Kurol in Berglund, 1992; Marshall in sod., 2005).
Thilanderjeva s sodelavci (1984) je ugotovila, da je selektivno brušenje enako
uspešno, kot je verjetna spontana korekcija EFKG (17%), medtem ko je
Lindner (1989) ugotovil 50% uspešnost odprave EFKG s selektivnim
brušenjem, in to pri tistih pacientih, pri katerih je razlika v transverzalnih
širinah med mlečnima podočnikom zgornje in spodnje čeljustnice večja (več
kot 3,3 mm). V naši raziskavi je bila razlika v širinah med mlečnima
podočnikoma zgornje in spodnje čeljustnice 2,62 mm (±1,87).
Zgornjo čeljustnico smo v skupini EFKG širili s cementirano zgornjo nebno
ploščo z nagriznimi platoji in središčnim vijakom, ki so ga starši otrok aktivirali
en obrat (0,2 mm) vsak drugi večer. Širjenje zgornje čeljustnice je eden od
najstarejših čeljustno ortopedskih postopkov, ki kljub temu sproža številne
razprave in protislovja (Mew, 1983). Ni enotne odločitve, ali je primernejše
počasno (0,5 mm/teden) ali hitro širjenje (1 mm/dan), obseg hiperkorekcije
širjenja ter kako dolga retencija je najustreznejša (Mew, 1983; Thilander in
Lennartsson, 2002; Proffit in sod., 2007). Kurol in Berglund (1992) poročata o
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samo 40% uspešnem širjenju s snemljivo zgornjo ploščo in priporočata
uporabo nesnemnih aparatov, kjer je širjenje uspešno v približno 95%
(Schröder in Schröder, 1984; Lindner in sod., 1986).
V naši raziskavi smo po prvotnem obdobju širjenja, ki je trajalo 1 mesec,
EFKG ugotovili še pri 12 otrocih z EFKG (63,6% uspešnost širjenja). Ponovno
smo jim izdelali aparate in nadaljevali širjenje. Križni griz je vztrajal pri 5
otrocih, kljub ponovni čeljustno ortopedski obravnavi, in se pri 3 ponovno
pojavil 12 mesecev po začetku raziskave (skupaj 24,2% otrok z recidivom). Ti
trije otroci so imeli R III tendenco, zato smo jim v obdobju retencije namestili
modificirani regulator funkcije po Fränklu tipa III s sublingvalnim ščitom in
nebnim gumbkom, ki omogočata pravilno lego jezika in sredinski položaj
čeljustnic (Strokovni seminar Sodobni snemni in nesnemni ortodontski
aparati, 2009; Farčnik in sod., 2014). Pri pacientih z R III nepravilnostjo je k
navideznemu vztrajanju križnega griza prispeval tudi medčeljustni položaj s
spodnjo čeljustnico pomaknjeno preveč naprej in ne samo preozka zgornja
čeljustnica.

Veliko pogostost recidiva v naši raziskavi lahko razložimo z vztrajanjem
nepravilnih orofacialnih funkcij (Preglednica 14), zlasti nepravilnega položaja
jezika na ustnem dnu in oviranega dihanja skozi nos zaradi povečane žrelnice
in nebnic ter posledično slabega ustničnega stika, skeletno ozke zgornje
čeljustnice in pri nekaterih prisotnega R III rastnega vzorca.
Glede na rezultate študije menimo, da je lega jezika zaradi dolgotrajne
sesalne razvade ter pogosto kratke podjezične vezi pomemben etiološki
dejavnik, ki vpliva na ravnovesje med funkcijo in obliko orofacialnega sistema,
kar se kaže kot razvit EFKG v starosti 4,82 (±1,13) let. Lega jezika na ustnem
dnu izvaja stalno lahko silo na spodnjo čeljustnico, kar je, v skladu s Proffitom
in sodelavci (2007), več kot 6 ur trajajoča sila, ki povzroči premike zob, hkrati
pa preko spremenjenega dinamičnega ravnovesja sil v ustni votlini vpliva tudi
na morfološke spremembe čeljustnic. Ovsenikova (2009) ter Volk s sodelavci
(2010) so dokazali, da jezik pri otrocih z EFKG značilno pogosteje leži na
ustnem dnu. Jezik tako nima oblikovalnega vpliva na transverzalno rast
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zgornje čeljustnice, prevlada pritisk lic na zgornje zobe in čeljustnico.
Posledica spremenjenega dinamičnega ravnovesja je ozka in kratka zgornja
čeljustnica, zmanjšan nebni prostor pa še bolj sili jezik na ustno dno, kar je
povezano s kratko podjezično vezjo pri otrocih z EFKG (Melink in sod.,
2010a).

V skladu z ugotovitvami raziskave je priporočeno začeti čeljustno ortopedsko
obravnavo otrok z EFKG v obdobju mlečnega zobovja, z namenom odpraviti
funkcionalni odklon spodnje čeljustnice v stran in preprečiti asimetrično rast
zgornje čeljustnice že v najugodnejšem predpubertetnem razvojnem obdobju.
Priporočljivo je, da pri otrocih z nepravilno lego jezika podaljšamo retencijsko
dobo, dodatno predpišemo miofunkcijske vaje za jezik, za vzdrževanje
doseženega stanja in spodbujanje pravilne lege jezika pa nadaljujemo
funkcionalno čeljustno ortopedsko obravnavo z regulatorjem funkcije po
Fränklu, modificiranem po Farčniku (Farčnik in sod., 2014).
Glede na navedena dejstva je jezik glavni dejavnik, ki vpliva na dinamično
ravnovesje sil v ustni votlini pred čeljustno ortopedsko in ORL obravnavo pri
otrocih z EFKG in po njej.

5.8 Ocena raziskave in možnosti za nadaljnje raziskovanje
V raziskavo smo vključili otroke s klinično izraženim EFKG. Skupini otrok sta
bili usklajeni glede družbeno-ekonomskih in bivanjskih razmer. Otroci so s
starši redno prihajali na preglede, izostali so zaradi bolezni ali dejavnosti, kar
je nekoliko otežilo statistično obdelavo rezultatov. Skupina otrok brez EFKG je
v času pregledov preživljala prehladna obolenja, kar je lahko vplivalo na
rezultate raziskave.
Ugotovili smo, da je čeljustno ortopedska obravnava EFKG pri nekaterih zelo
uspešna, pri drugih pa neuspešna, kar nakazuje potrebo po dodatnem
otorinolaringološkem ugotavljanju vzrokov nepravilnih orofacialnih funkcij pri
teh otrocih, ustrezno ukrepanje in nadaljevanje funkcionalne čeljustno
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ortopedske obravnave otrok z EFKG. Potrebno je vrednotenje uspehov
razširjene obravnave in prospektivno spremljanje preiskovancev.
Z nadaljnjimi raziskavami na večji skupini preiskovancev z EFKG bi lahko bolj
objektivno

pojasnili etiologijo

nepravilne

lege

jezika,

določili dolžino

podjezične vezi ter vzorec požiranja.
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6 ZAKLJUČKI

1. Otroci z EFKG imajo funkcionalni odklon spodnje čeljustnice v stran in se
glede asimetrije obraza značilno razlikujejo od otrok brez EFKG. Glede
prisotnosti ostalih nepravilnih orofacialnih funkcij: dihanje skozi usta ali usta in
nos, nepravilna drža ustnic in nepravilni način požiranja med skupinama otrok
nismo ugotovili statistično značilnih razlik.
2. Trajanje dojenja in trajanje sesanja po steklenički se med skupinama otrok
ne razlikujeta statistično značilno, čas sesanja dude pa je pri otrocih z EFKG
daljši kot pri otrocih brez EFKG.
3. Kritični čas trajanja sesanja dude za razvoj EFKG je 19 mesecev.
4. Otroci z EFKG imajo pogosteje prisotno kratko podjezično vez kot otroci
brez

EFKG

pred

čeljustno

ortopedsko

in

ORL

obravnavo.

Druge

otorinolaringološke značilnosti so med skupinama podobne.
5. Po čeljustno ortopedski in ORL obravnavi med skupinama otrok ni več
razlik v otorinolaringoloških značilnostih.
6. Otroci z EFKG imajo ožjo zgornjo in širšo spodnjo čeljustnico kot otroci
brez EFKG pred obravnavo. Po čeljustno ortopedski in ORL obravnavi otrok z
EFKG postanejo širine zgornje in spodnje čeljustnice primerljive z otroki brez
EFKG.
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Na podlagi razultatov raziskave predlagamo smernice za preventivne
ukrepe pri preprečevanju in zgodnjem zdravljenju EFKG v obdobju
mlečnega zobovja, ki temeljijo na vzgoji in prosveti vseh zdravstvenih
delavcev in staršev, ki so povezani in vključeni v spremljanje pravilnega
razvoja otroka od spočetja dalje (Preglednica 15).

Preglednica 15. Uporabniki in izvajalci zobozdravstvene vzgoje in
prosvete.
Uporabniki
Nosečnice v materinski šoli ali dispanzerjih
za zobozdravstveno varstvo nosečnic
Otročnice na domu
Starši v posvetovalnici za dojenčke
Starši otrok od 1.-3. leta v posvetovalnici za
otroke
Starši otrok, starih 3 leta, v prostorih
zdravstvenih domov
Vstopniki in starši v dispanzerje za
zobozdravstveno varstvo otrok in mladine in
v vzgojnovarstvenih ustanovah
Šolski otroci v dispanzerjih za
zobozdravstveno vzgojo otrok in mladine
Vzgojitelji v vzgojnovarstvenih organizacijah
Pedagoški delavci in otroci v osnovnih šolah

Izvajalci
Delavci v dispanzerjih za zdravstveno varstvo
žena (ginekolog, medicinska sestra) in v
dispanzerjih za zobozdravstveno varstvo
nosečnic (zobozdravniki, medicinske sestre)
Delavci v patronažni službi (patronažne
sestre)
Delavci v dispanzerjih za zdravstveno varstvo
otrok (zdravnik, medicinska sestra)

Delavci v dispanzerjih za zobozdravstveno
varstvo in vzgojo otrok in mladine
(zobozdravniki, medicinske sestre za
zobozdravstveno vzgojo)

Vir: Farčnik F, Korpar M, Premik M, Rejc-Novak N (1984). Preventiva v čeljustni in zobni
ortopediji. Ortodontska tematika v okviru zobozdravstvene vzgoje in prosvete. Zobozdrav
Vestn 39: 65-72.

Smernice za preventivne ukrepe pri preprečevanju in zgodnjem zdravljenju
EFKG v obdobju mlečnega zobovja so usmerjene na tri nivoje.
1. nivo - PRENATALNA PREVENTIVA, zajema kolektivno in individualno
vzgojo in prosveto zdravstvenih delavcev v ginekoloških in pediatričnih
ambulantah, ki prenašajo informacije bodočim staršem, vzgojiteljem in
pedagogom. Izvajalci preventive so zdravstveni delavci, ki so v stiku z
bodočimi starši (materinska šola). Izvajalec opozarja in razlaga pomen
dihanja skozi nos, drže zaprtih ustnic, pojasni pomen pravilne lege jezika v
ustni votlini in spodbuja dojenje. Predstavi pomen opustitve sesanja dude do
19. meseca otrokove starosti.
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2. nivo - OD ROJSTVA DO 3. LETA STAROSTI, zajema zgodnje odkrivanje
in preprečevanje razvoja nepravilnosti ter odpravljanje škodljivih razvad.
Izvajalci na tem nivoju so pediatri neonatologi, pediatri, ki spremljajo otrokov
razvoj ter pedontologi. Takoj ob rojstvu je potrebno oceniti dolžino podjezične
vezi in v primeru prekratke podjezične vezi ustrezno ukrepati. Potrebno je
pojasniti pomen dihanja skozi nos, drže zaprtih ustnic, pravilne lege jezika v
ustni votlini za razvoj zob in čeljustnic ter spodbujati dojenje in pitje iz
kozarčka. Spodbujati je potrebno opustitev sesanja dude do 19. meseca
otrokove starosti in opustitev drugih sesalnih razvad.
3. nivo – OD 3. LETA NAPREJ, zajema zgodnje zdravljenje nepravilnosti in
preprečevanje njihovih škodljivih posledic. Izvajalci so pediatri, otroški
zobozdravniki in pedontologi v sodelovanju z ortodonti in otorinolaringologi.
Nadaljujejo z ozaveščanjem otrok in staršev glede opuščanja sesalnih razvad,
poudarjajo in pojasnjujejo pomen pravilnega dihanja skozi nos, drže zaprtih
ustnic, pravilne lege jezika v ustni votlini in žvečenja trde hrane za razvoj zob
in čeljustnic. Dajejo navodila za miofunkcijske vaje in spremljajo njihovo redno
izvajanje. Pediatri, otroški zobozdravniki in pedontologi ob pregledu otrokove
ustne votline, poleg ostalih znakov, ocenijo tudi dolžino podjezične vezi in v
primeru (pre)kratke podjezične vezi, otroka napotijo k otorinolaringologu. Tudi
otroke s stalno oviranim dihanjem skozi nos napotijo k otorinolaringologu na
ustrezno obravnavo. Pedontologi naj pri otrocih v starosti 2,5 let z zrelim
mlečnim zobovjem in s sesalnimi razvadami poleg ostalih morfoloških
značilnosti čeljustnic, preverijo prisotnost neskladja središčnic zobnih lokov,
nepravilnosti griza v transverzalni ravnini in nepravilnih orofacialnih funkcij, s
poudarkom na oceni lege in gibanja jezika. Ob razpoznavi razvitega EFKG naj
otroka takoj napotijo k specialistu čeljustne in zobne ortopedije, saj je zgodnja
obravnava EFKG v obdobju mlečnega zobovja učinkovita in obrazna
asimetrija reverzibilna. V primeru vztrajanja nepravilnih orofacialnih funkcij po
čeljustno ortopedski obravnavi in obdobju retencije, je potrebno vključiti
otorinolaringologa

in

nadaljevati

kombinirano

otorinolaringološko

in

funkcionalno čeljustno ortopedsko obravnavo za vzpostavitev pravilnih
orofacialnih funkcij, zlasti lege in funkcije jezika.
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7 PRILOGE

Priloga 1. Vprašalnik o prehranjevalnih navadah, razvadah in prisotnosti
alergij.

VPRAŠALNIK O PREHRANJEVALNIH NAVADAH, RAZVADAH IN PRISOTNOSTI
ALERGIJ
datum:

pregledal:

ime, priimek:

datum rojstva:

ortodontska nepravilnost:

1

DOJENJE

meseci

2

HRANJENJE PO ŽLIČKI

od kdaj

3

HRANJENJE PO STEKLENIČKI

od kdaj

do kdaj

še vedno je po steklenički
še vedno sesa in se igra s stekleničko
4

5

PREHRANA

SESALNE RAZVADE

jé sam

DA

sadje

zelenjavo

DUDA

do kdaj

PRST

do kdaj

kdaj

med spanjem

NE
skorjo

podnevi
ves čas
6

DIHANJE

PODNEVI

odprta usta
priprta usta
zaprta usta

PONOČI

odprta usta
priprta usta
zaprta usta
smrči
sesa dudo, prst, stekleničko
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meso

7

POGOSTOST OBOLENJ (letno)

NOS
UŠESA
GRLO

8

ŠTEVILO PREHLADNIH OBOLENJ (letno)

9

POVEČANA

ŽRELNICA
NEBNICI

10

PRISOTNOST ALERGIJ

NE

DA ( vrsta, simptomi in znaki)
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Priloga 2. Funkcionalni in morfološki znaki malokluzije.

FUNKCIONALNI ZNAKI MALOKLUZIJE
DIHANJE
nos

mešano

usta

priprti

odprti

DRŽA USTNIC
zaprti
POŽIRANJE
zrelo

nezrelo

(kontrakcija m.maseter in m.temporalis, stisk

(ni kontrakcije m.maseter in m.temporalis,

zob)

napetost periorbikularne musculature)

pravilna

na ustnem dnu

LEGA JEZIKA

PODJEZIČNA VEZ
normalna

kratka, zadebeljena

MORFOLOŠKI ZNAKI MALOKLUZIJE
PRISOTNOST ZOB
55

54

53

52

51

61

62

63

64

65

85

84

83

82

81

71

72

73

74

75

INCIZALNI PREVIS
1-2 mm

>2 mm brez dotika sluznice

>2 mm z dotikom sluznice

ODPRTI GRIZ SEKALCEV IN PODOČNIKOV
<1mm

0-1mm

1-2mm

2-3mm

>3mm

SAGITALNA STOPNICA
1-2mm

2-4mm

4-6mm

>6mm
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SAGITALNA STOPNICA PRI PROGENEM ODNOSU
1-0mm

0-1mm

1-2mm

2-3mm

3-4mm

>4mm

KRIŽNI GRIZ SEKALCEV IN PODOČNIKOV
53

52

51

61

62

63

83

82

81

71

72

73

SAGITALNA OKLUZIJA PODOČNIKOV IN KOČNIKOV
55

54

53

63

64

65

85

84

83

73

74

75

NESKLADJE SREDIŠČNIC ZGORNJEGA IN SPODNJEGA ZOBNEGA LOKA
0-1mm

1-2mm

2-3mm

3-4mm

TRANSVERAZLNA OKLUZIJA PODOČNIKOV IN KOČNIKOV
singularni
antagonizem
55

54

53

63

64

65

85

84

83

73

74

75

križni griz
b ali o
nonokluzija

MERITVE ŠTUDIJSKEGA MODELA
zgornji zobni lok
datum

spodnji zobni lok

sprednja širina

zadnja širina

sprednja širina

zadnja širina

(C-C)

(M-M)

(C-C)

(M-M)
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Priloga 3. Otorinolaringološki pregled otrok

Datum:
Ime in priimek:

Spol: M

Leto rojstva:

Starost:

Dihanje na nos podnevi: da

občasno

ne

Dihanje na nos ponoči:

da

občasno

ne

Smrčanje:

da

občasno

ne

Alergija:

ne

da

Kihanje v serijah:

ne

da

Izcedek iz nosu:

da, stalno

občasno

Izcedek je:

serozen

mukozen, gnojen
občasno

Srbenje nosu:

da

Pogosta vnetja ušes:

ne

da

normalen

občasno slabši

Sluh:

Ž

na kaj:

ne
krvav

ne

Pogosti nahodi:

da

občasno

ne

Pogosta vnetja žrela:

da

občasno

ne

slabši

ORL status
Bobniča:

bp

retrahirana

izlivni otitis

Nosna sluznica:

bp

nabrekla

drugo

Nosni pretin:

bp

deviacija, krista

akutni otitis

kronični otitis

drugo

Velikost žrelnice glede na epifarinks:

VFZ pri fonaciji:

majhna

srednja

bp

nepopolna

Objektivno dihanje na nos:

bp

velika

ovirano

preboleva infekt

Zrcalni test:

dihanje na nos

ni dihanja na nos

Tonzili:

mali

veliki

Trdo nebo:

visoko, gotsko

srednji

primerno oblikovano
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Položaj jezika:

normalen

na ustnem dnu

Podjezična vez:

primerno dolga

kratka

Motorika jezika:

primerna

okornejša

Jezik doseže zgornje sekalce: da

ne

„Srček” pri izplazenju jezika:

ne

Motorika ustnic:

primerna

Drža ustnic:

zaprti

da

okornejša
priprti

odprti

Napetosti na bradi pri zaprtih ustih:

ne

Dolžina zgornje ustnice:

kratka

primerno dolga

Atipično požiranje:

ne

da

da
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