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Wędzidełko języka to cienka błonka, która łączy dolną część języka z dnem jamy 

ustnej. Kiedy jest prawidłowo zbudowane, pozwala na swobodne ruchy językiem w obrębie 

całej jamy ustnej ze względu na elastyczne właściwości. Zdarza się jednak, że wędzidełko 

bywa zbyt krótkie (mamy wtedy do czynienia z ankyloglosją), co prowadzi do znacznego 

ograniczenia ruchomości języka. Skrócenie wędzidełka występuje w różnym stopniu  

i nasileniu, może mieć też inne miejsce przyczepu (przednie i tylne) oraz być trudne do 

rozpoznania.  

Logopedzi z reguły dokonują oceny wędzidełka wg testu prof. B. Ostapiuk, która 

zaproponowała wykonanie pięciu ćwiczeń (zrobienie kobry na szpatułce, objęcie językiem 

górnej wargi przy obniżonej żuchwie, wysunięcie języka maksymalnie na brodę, dotknięcie 

czubkiem języka tylnych zębów przy rozchylonych ustach oraz podniesienie języka do 

podniebienia twardego) i na ich podstawie zróżnicowanie stopnia skrócenia na: 

 znaczne, 

 średnie, 

 nieznaczne. 



Jednak wstępne obserwacje może wykonać już sam rodzic już u noworodka. 

Nieoceniona jest tu pomoc położnej środowiskowej lub doradcy laktacyjnej. Ponieważ 

prawidłowe i efektywne ssanie wymaga uniesienia brodawki do wałka dziąsłowego, to gdy 

ruch ten jest niemożliwy, dziecko męczy się, płacze, w efekcie odmawia czynności ssania. 

Warto zwrócić również uwagę na wargę górną niemowlaka, ponieważ nieprawidłowy odruch 

ssania może powodować powstanie tzw. „odcisków” na ustach. Towarzyszy temu również 

nieprzyjemny dźwięk w trakcie karmienia. 

  

Ankyloglosja może prowadzić do: 
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WAD ZGRYZU, powstałych wskutek np. nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka. 

Leżący na dnie jamy ustnej język nie profiluje podniebienia twardego, które w efekcie się 

zwęża i może prowadzić do zgryzu krzyżowego. 

ZMIAN PRÓCHNICZYCH, związanych z ograniczonymi ruchami języka, który nie dość 

dokładnie wymiata resztki pokarmu z przestrzeni międzyzębowych. 

ZABURZEŃ POŁYKANIA, ponieważ ogranicza formowanie kęsa pokarmowego  

i przeprowadzaniu go w głąb jamy ustnej, co może skutkować problemami żołądkowymi  

i „chomikowaniem jedzenia” w przestrzeniach policzkowych, krztuszeniem się. 

NADMIERNEGO ŚLINIENIA, spowodowanego nieprawidłową pozycją spoczynkową 

języka. Język w fazie odpoczynku powinien być uniesiony do podniebienia twardego, jeżeli 

zalega na dnie jamy ustnej, to nie „odprowadza” śliny w głąb jamy ustnej, tym samym 

powodując zbieranie się wydzieliny, a czasem nawet – wypływanie jej na zewnątrz. 



ZAKŁÓCENIA DŹWIĘCZNOŚCI ze względu na zmianę położenia krtani, spowodowaną 

skróconym wędzidełkiem, głoski dźwięczne, np. d, b, ż, z wymawiane są bezdźwięcznie. 

BRAKU PALATALNOŚCI (ZMIĘKCZANIA GŁOSEK), ponieważ skrócone wędzidełko 

będzie ograniczało ruchy języka, uniemożliwiając prawidłową wymowę głosek ś, ź, ć, dź, ń. 

WAD WYMOWY, gdyż uniemożliwia wykonanie odpowiednich ruchów języka  

i może skutkować trudnościami w wymawianiu głoski „l”, głosek szeregu szumiącego: „sz”, 

„ż”, „cz”, „dż”, głosek tylnojęzykowych: „k”, „g”, a także prowadzić do deformacji, 

prowadząc do bocznej lub międzyzębowej wymowy głosek. 

CHRYPY, ZMIAN FONACYJNYCH, związanych z położeniem krtani uwarunkowanym 

skróconym wędzidełkiem języka. 

TRUDNOŚCI W AUTOMATYZACJI GŁOSEK, ponieważ prawidłowa artykulacja  

w trakcie mówienia, to konieczność wykonania przez język szybkich, precyzyjnych ruchów. 

Jeżeli ma on niską sprawność, nie jest w stanie ich wykonać w tak krótkim czasie i utrwalanie 

głosek, zwłaszcza szeregu szumiącego, wymagającego podniesienia języka, jest bardzo 

utrudnione. 

ZABURZEŃ SSANIA U NOWORODKÓW, dlatego że niemowlę chcąc wyssać 

efektywnie mleko matki, naciska wałkiem dziąsłowym, a nie językiem na brodawkę, 

powodując jej bolesność. Nieprzyjemne doznania dla matki i duża męczliwość dziecka mogą 

prowadzić do zniechęcenia i zrezygnowania z karmienia piersią, zarówno przez dziecko, jak 

 i przez rodzicielkę. 

ZABURZEŃ POSTAWY CIAŁA w postaci hiperlordozy odcinka szyjnego z pogłębioną 

kifozą piersiowego, hiperlordozy odcinka lędźwiowego, nachylenia doprzedniego głowy 

 z wyprostowaniem  odcinka szyjnego. Wady postawy są związane z takim zjawiskiem jak 

kompensowanie ruchów języka – ruchami głowy lub/i ciała. 

ŚMIERCI ŁÓŻECZKOWEJ (Zespołu nagłego zgonu niemowląt). Według japońskich 

badaczy skrócone wędzidełko powoduje podwyższenie krtani i nagłośni, która  

w konsekwencji jest nieszczelna i może powodować uduszenie się dziecka własną śliną.  

 



TRUDNOŚCI W DOPASOWANIU APARATÓW LUB PROTEZ 

ORTODONTYCZNYCH  

W przypadku wykrycia skróconego wędzidełka należy wdrożyć odpowiednie ćwiczenia  

i masaże dostosowane do wieku i możliwości człowieka, ale przede wszystkim rozważyć jego 

przecięcie, czyli frenotomii, która zabiegiem w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. 

Można go wykonać u chirurga, laryngologa bądź ortodonty. 

Do frenotomii należy się w odpowiedni sposób przygotować. 

 U noworodków przed zabiegiem wykonujemy: 

a) masaż dziąseł dolnych, 

b) wsuwanie palca pod język z obu stron, m.in. niwelowanie nadwrażliwości, 

c) przygotowanie do ruchów lateralnych. 

 

 U noworodków po zabiegu wykonujemy: 

a) masaż podjęzykowy 1: 2 wskazujące palce 

unoszą koronę języka, 

b) masaż podjęzykowy 2: palec ustawiony 

bocznie unosi koronę języka, 

c) wypychanie policzków czubkiem języka. 

 

 U dzieci i dorosłych przed zabiegiem 

wykonujemy:  

a) tzw. kobrę na szpatułce. 

 

 U dzieci i dorosłych po zabiegu wykonujemy: 

a) tzw. kobrę na szpatułce, 

b) kląskanie.                                                                      Źródło: własne, ćw. kobry na szpatułce 
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