Odruch ssania
___________________________________________________

Odruch ssania jest silną instynktowną czynnością, pojawiającą się w życiu
płodowym. U 17-tygodniowego płodu widać już ruchy ssania. Między 32-35
tygodniem ciąży wykształca się koordynacja ssania, połykania i oddychania. Stad
też, przy prawidłowym przebiegu rozwoju płodowego i narodzin, noworodek jest
zdolny do ssania natychmiast po urodzeniu. Odruch jest najsilniejszy ok. 2 godzin
po urodzeniu, ale gdy nie jest stymulowany zanika w 5 dobie życia (z czego
wynikają problemy ze ssaniem u wcześniaków). Około 6-7 miesiąca życia
ulega osłabieniu, a całkowitemu wygaszeniu między 1 a 2 rokiem życia. Jest to
efekt wprowadzania do jadłospisu coraz to nowych pozycji wymagających żucia
i gryzienia. Zaczynają pojawiać się ząbki, zmienia się ułożenie warg, języka,
sposób połykania ( z niemowlęcego na dojrzały) oraz stale wzmacniają się mięśnie
twarzy.
Prawidłowy odruch ssania zapewnia:


zaspokojenie głodu ,



poczucie bliskości i czułości matki,



poczucie bezpieczeństwa,



rozwój narządów mowy i ich koordynacji z oddechem.

Ponieważ u ok. półrocznego maluszka odruch słabnie, nie należy go sztucznie
podtrzymywać

poprzez

podawanie

dziecku

smoczka

w

celu

uspokojenia.

Natomiast od samego początku koniecznie należy zniechęcać do ssania kciuka
(smarować go czymś niesmacznym, odwracać uwagę i zajmować rączki np.
zabawką, wyciągać palec z buzi na czas snu).
Oczywiście jest prawdopodobne, że kiedy odruch ssania osłabnie, dziecko samo
zrezygnuje ze smoczka czy kciuka. Wiedzy takiej, ani pewności jednak nie mamy,
gdy na świecie pojawi się nasza pociecha. Może warto zastanowić się zatem nad
przyzwyczajaniem malucha do smoczka lub przedłużaniem jego stosowania
i poszukać sposobów, które zniwelują możliwość wystąpienia poniższych
konsekwencji.

Konsekwencje długotrwałego ssania smoczka (lub kciuka):
o utrwalenie się niemowlęcego sposobu połykania - język blokowany smoczkiem,
czy własnym paluszkiem, pozostaje na dnie jamy ustnej, co utrudnia
przenoszenie pokarmu w celu rozdrobnienia go i połknięcia oraz połykanie
zalegającej pod językiem śliny, co prowadzi do nadmiernego ślinienia się,
o opóźnienie gaworzenia, a co za tym idzie do późniejszego nabywania każdego
kolejnego etapu rozwoju mowy; dziecko mówi mniej, ma uboższy zasób słów
i niechętnie komunikuje się z otoczeniem,
o słabszy rozwój mięśni narządów artykulacyjnych - zmniejsza się napięcie
mięśni warg (w późniejszym okresie utrudnienia wymowy głosek p, b, m, w, f),
obniża się sprawność języka (potrzeba unoszenia jeżyka przy wymowie ś, ź,
ć, dź, sz, ż, cz, dż, l, r),
o wymowa międzyzębowa - język spoczywający na dnie jamy ustnej porusza się
w kierunku przód-tył, w związku z czym ma tendencję do wsuwania się między
zęby,
o wady szczękowo-zgryzowo-zębowe
otwarty,

wysunięcia

siekaczy

(zwężenia szczęk, tyłozgryz, zgryz

górnych),

co

powoduje

zniekształcenia

brzmienia głosek,
o infekcje górnych dróg oddechowych, ze względu na oddychanie ustami,
o

zapalenia uszu - istnieją badania dowodzące, że dzieci ssące smoczki, o 40%
częściej chorują (do 18 m.ż.) na zapalenie ucha środkowego; inne badania
wykazały, iż odstawienie smoczka w 6 m.ż. przyczynia się do rzadszych
infekcji ucha,

o siedlisko bakterii - odpowiednią higienę smoczka zapewnia tylko dokładne
mycie i wyparzanie, w żadnym razie nie zapewnia tego oblizywanie smoczka
przez dorosłego,
o ryzyko uzależnienia - potrzeba ssania łatwo może przerodzić się w nawyk,
jeśli smoczek jest używany przez większość dnia i nocy, a także zbyt długo,
czyli po pierwszym roku życia (im dziecko starsze i bardziej świadome, tym
trudniej będzie odzwyczaić go od używania smoczka); w późniejszym wieku
uzależnienie od smoczka może przenieść się na jedzenie, co prowadzi
do ciągłego „podjadania";

Zalety stosowania smoczka
Niektóre niemowlęta doskonale zaspokaja fizyczną potrzebę ssania podczas
karmienia piersią. Inne mogą potrzebować smoczka dla:
o wyciszenia i uspokojenia - ssanie zapewnia poczucie bezpieczeństwa,
kojarzy się z przyjemnymi wrażeniami ( bliskość mamy, poczucie nasycenia):
ponadto smoczek lepszy jest niż kciuk,
o

poprawy trawienia i jako sposób na kolkę - niektórzy twierdzą, ż podczas
ssania smoczka wykonywane są rytmiczne ruchy, co rozluźnia całe ciało,
a także przyspiesza perystaltykę jelit;

o odzwyczajenia się od nocnego karmienia - gdy niemowlę nie potrzebuje już
przyjmowania pokarmu w nocy, ale budzi się z przyzwyczajenia i przyjmuje
niewielką ilość pokarmu, lepiej wtedy dać mu smoczek; po pewnym czasie
przestanie się budzić,
o ochrony

przed

zespołem

nagłej

śmierci

niemowląt

(tzw.

śmierci

łóżeczkowej) - smoczek chroni przed odwracaniem się twarzą w dół podczas
snu i przytrzymuje język z dala od dróg oddechowych.
Jeżeli decydujemy się na używanie smoczka należy zastanowić się nad wyborem
jak najodpowiedniejszego. Istnieją smoczki kształtem przypominające brodawkę
piersiową, mające wyprofilowaną obudowę, która nie utrudnia oddychania oraz
otwory

do

wentylacji.

Zdecydowanie

lepsze

są

smoczki

silikonowe

(przezroczyste), zwłaszcza gdy karmimy i piersią i butelką. W każdym wypadku
należy pamiętać o regularnej wymianie smoczka, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Niektórzy specjaliści zalecają smoczki, które mają pełnić rolę terapeutyczną,
przy zaburzeniach ssania, czy połykania. W tym wypadku jednak należy zdać się
na pediatrę lub logopedę.
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