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:: Izolowany rozszczep wargi 
Orpha number: ORPHA199302 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby : 

Izolowany rozszczep wargi to embriopatia, w której szczelina rozciąga się od górnej wargi do podstawy 
nosa. 

 

Epidemiologia : 

Roczna częstość występowania szacowana jest na 1/4,000 do 1/10,000 urodzeń w zależności od 
lokalizacji geograficznej i grupy etnicznej. Rozszczep wargi występuje dwa razy częściej u chłopców niż 
dziewcząt, najczęściej po lewej stronie. 

 

Obraz kliniczny :  

Rozszczep zlokalizowany jest przyśrodkowo, na poziomie rynienki podnoskowej. Jest to ubytek skóry, 
tkanki mięśniowej i błony śluzowej rozciągający się od wargi do podstawy nosa, powiązany z 
deformacjami nozdrzy i przegrody nosowej. Zakres zmian klinicznych jest zróżnicowany od prostego 
wcięcia wargi górnej do całkowitego rozszczepu wargi otwierającego się u podstawy nosa aż do dziąseł 
(wyrostka zębodołowego).  

 

Etiologia : 

Ta embriopatia powstaje między 5-tym a 12-nastym tygodniem ciąży z powodu braku fuzji wyrostków 
czołowych ( wyrostka czołowo-nosowego, wyrostka nosowego środkowego i wyrostków nosowych 
bocznych, wyrostka szczękowego ). W 70% przypadków rozszczep wargi jest wadą izolowaną, 
niesyndromiczną. Pozostałe 30% przypadków jest częścią przynajmniej 300 zespołów, w których 
rozszczep wargi jest jednym z objawów. Niesyndromiczne rozszczepy wargi są prawdopodobnie 
spowodowane kombinacją czynników genetycznych i środowiskowych. Czynniki takie jak ekspozycja na 
substancje teratogenne (alkohol, tytoń lub narkotyki) podczas ciąży może mieć wpływ na podatność 
genetyczną. 
 

Metody diagnostyczne : 
 

Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów klinicznych. 
 

Diagnostyka różnicowa : 

Obecność innych wad pozwala na odróżnić formy izolowane i syndromiczne. 

 

Diagnostyka prenatalna : 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa podczas prenatalnego USG. Przypadek powinien zostać przekazany 
do wielodyscyplinarnego centrum diagnostyki prenatalnej, aby ustalić czy jest to wada izolowana. 
 

 
Opieka i Leczenie : 
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Wymagane jest wielodyscyplinarne leczenie oraz interwencja chirurgiczna od urodzenia do zakończenia 
wzrostu. Niezbędna jest korekcja chirurgiczna czasami uzupełniana o chirurgię szczękowo-twarzową i 
plastyczną. Leczenie rozpoczyna się w okresie noworodkowym. Późniejsza opieka dostosowana jest do 
wieku dziecka i zależy od morfologicznych i funkcjonalnych problemów pojawiających się w trakcie 
wzrostu i rozwoju. Mogą pojawić się trudności w oddychaniu spowodowane wadami nozdrzy, lemiesza, 
przegrody nosowej oraz przerostem małżowin nosowych. Korekcję nosa można przeprowadzić dla 
poprawy wyglądu i funkcji. 

 

Rokowanie : 
Rokowanie zależy od jakości początkowego leczenia i wymaga kontynuacji wykwalifikowanego zespołu 
do momentu zakończenia wzrostu. Rozszczep wargi może mieć funkcjonalne ( morfologiczne, 
oddechowe), estetyczne i psychologiczne konsekwencje, które wymagają opieki w wyspecjalizowanym 
ośrodku.  
 

Recenzent-Ekspert : Dr E. Galliani i Prof. M-P. Vazquez 

Aktualizacja:Grudzień 2011 

Tłumaczenie: Luty 2012 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


