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:: Rozszczep podniebienia miękkiego 

Orpha number: ORPHA99772 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby : 

Rozszczep podniebienia to embriopatia typu szczelinowego dotycząca podniebienia miękkiego o 
zróżnicowanym nasileniu zmian. 

 

Epidemiologia : 

Roczna częstość występowania szacowana jest na 1/3,300 do 1/10,000 urodzeń w zależności od rejonu 
geograficznego i grupy etnicznej. Występuje częściej u dziewcząt. 

 

Obraz kliniczny :  

Rozszczep podniebienia miękkiego łączy jamę policzkową z nosogardzielą lub jamą nosową. Występują 

różne formy kliniczne od częściowego rozszczepu aż do całkowitego rozszczepu rozciągającego się do 

tylnej krawędzi podniebienia twardego. Podśluzowy rozszczep podniebienia to specyficzna forma z 

ubytkami w tkance mięśniowej i kostnej pokrytymi przez błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W tych 

przypadkach postawienie rozpoznania jest utrudnione, ale od urodzenia występuje ulewanie mleka, a 

mogą pojawić się problemy z mową. Rozszczep podniebienia miękkiego może w różnym stopniu zakłócać 

ssanie i połykanie u noworodków. W formach niesyndromicznych możliwe jest normalne karmienie 

piersią. W formach syndromicznych istnieje ryzyko aspiracji jedzenia ( izolowana lub syndromiczna 

sekwencja Pierre’a Robina). Rozszczep podniebienia miękkiego może zaburzać prawidłowe 

funkcjonowanie trąbki Eustachiusza co może prowadzić do niekompletnego odpływu z ucha środkowego i  

nawracających zapaleń ucha oraz niedosłuchu przewodzeniowego. 

 

Etiologia : 

Embriopatia ta powstaje między 7 a 12 tygodniem ciąży z powodu nieprawidłowej fuzji wyrostków 
podniebiennych. Prawdopodobnie przyczyną są zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe. 
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. W diagnostyce różnicowej 
należy uwzględnić dziedziczne formy syndromiczne rozszczepu podniebienia miękkiego (zespół Pierre’a 
Robina, zespół Sticklera, zespół van der Woude oraz zespół podniebienno-sercowo-twarzowy; sprawdź te 
terminy). 

 

Diagnostyka prenatalna : 
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Diagnostyka prenatalna przy pomocy USG jest możliwa od drugiego trymestru, należy zwrócić uwagę na 
cofnięcie żuchwy, wadę powiązaną z nieprawidłowym przepływem płynu owodniowego. Przypadek 
powinien zostać przekazany do wielodyscyplinarnego centrum diagnostyki prenatalnej, aby ustalić czy jest 
to wada izolowana. 
 

 
Opieka i Leczenie : 
 
Wymagane jest wielodyscyplinarne leczenie oraz interwencja chirurgiczna od urodzenia do zakończenia 
wzrostu. Niezbędna jest pierwotna korekcja chirurgiczna, czasem uzupełniana o chirurgię szczękowo-
twarzową i plastyczną. Leczenie wstępne powinno zostać wprowadzone w okresie noworodkowym. 
Następnie leczenie powinno zostać dostosowane do potrzeb dziecka w oparciu o zmiany morfologiczne i 
problemy funkcjonalne pojawiające się podczas wzrostu i rozwoju. Terapia mowy opiera się na 
zaleceniach i rehabilitacji od wczesnego wieku, a także w uzasadnionych przypadkach faryngoplastyce 
przed rozpoczęciem szkoły podstawowej. Leczenie ortodontyczne obejmuje problem krzywych zębów. W 
przypadku niedorozwoju szczęki spowodowanym zaburzeniami w rośnięciu niezbędna jest 
przeprowadzenie operacji chirurgicznej. Opieka laryngologa  wskazana jest do monitorowania stanu błony 
śluzowej (zapalenia ucha) oraz objawów słuchowych i fonetycznych.  
 

 

Rokowanie : 
Rokowanie zależy od jakości początkowego leczenia i regularnej kontroli. Rozszczep podniebienia 
miękkiego może mieć funkcjonalne konsekwencje (morfologiczne, fonetyczne i słuchowe), 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. 

 

 

 


