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Народжуваність дітей з природженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння (ПНГП) в Україні не має тенденції до
зменшення. В середньому щорічно в нашій
країні таких дітей з’являється від 450 до 500
осіб [11, 19]. Відмічаються часті поєднання
незрощень губи та піднебіння з різними
синдромами (П΄єра Робіна – природжений
порок розвитку рота, язика, щелеп, незрощення піднебіння, описаний в 1929 р., Тричер-Коллінза, – природжений недорозвиток
зовнішнього і середнього вуха, гіпоплазія
верхньої та нижньої щелеп, незрощення
верхньої губи та піднебіння, мікроцефалія,
затримка інтелектуального розвитку, звуження глотки і трахеї та інші), що значно
обтяжує клінічну симптоматику та процес
лікування [12, 13]. Наявність дефекту тканин верхньої губи та піднебіння обумовлює
порушення важливих функцій – дихання,
ссання, ковтання, в деяких випадках – слуху, а в подальшому – мови, що проявляється
гугнявістю [14, 15]. Крім того, природжені
незрощення губи і піднебіння (ПНГП) нега-

тивно впливають на дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт, нервову та інші системи і органи, сприяючи розвитку різних
супутніх захворювань [6, 10, 14].
За даними Українського центру по наданню допомоги дітям із захворюваннями
щелепно-лицевої ділянки, у 80-90% дітей з
ПНГП мають місце захворювання ЛОРорганів і, в першу чергу, слуху [9, 10]. Серед них найчастіше розвиваються секреторні і середні отити, тонзиліт та аденоїдит.
Такі процеси є складовою частиною комплексу патологічних змін при ПНГП, які
погіршуються за віком.
Які причинно-наслідкові механізми
розвитку змін ЛОР-органів у дітей з ПНГП?
По-перше, наявність самого анатомічного дефекту (дна порожнини носа, альвеолярних відростків, твердого та м’якого
піднебіння, в деяких випадках зміщення
носової перегородки, широке розкриття
глоткових отворів слухових труб) призводить до функціональних змін в ЛОРорганах (рис 1).

Рис. 1. Причинно-наслідкові механізми розвитку захворювань ЛОР-органів у дітей з ПНГП.
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Рис. 2. Незрощення піднебіння, гіпертрофія піднебінних мигдаликів (а, б).

Рис. 3. Потовщення слизової оболонки
задньої стінки глотки та валика Пассавана.

Рис. 4. Коротке м’яке піднебіння після ураностафілопластики, внаслідок чого сформувалась
велофарингеальна недостатність

Анатомо-морфологічні зміни викликають порушення дихання: формується змішане
носо-ротове дихання, повітря погано очищується, знезаражується та зігрівається. При
ссанні та ковтанні через дефект тканин
м’якого та твердого піднебіння їжа потрапляє
у верхні дихальні шляхи та може частково
залишатися на слизовій оболонці носа, глоткового мигдалика, в ділянці вічків слухових
труб. Компенсаторні реакції прилеглих тканин скеровані на зменшення об’єму носової
та ротової порожнин, які значно збільшені у
дітей з ПНГП. Це проявляється гіпертрофією
аденоїдних вегетацій, піднебінних мигдаликів
(рис. 2а, 2б), носових раковин, глоткових лімфоїдних валиків, зіянням хоан.
Розростання лімфоїдної тканини в ділянці глоткового мигдалика може призвести

до формування назофарингеальної обструкції [3, 21]. Але такій реакції тканин лімфоглоткового кільця протидіють незрощені
м’язи м’якого піднебіння, які, скорочуючись, відтягують назовні бокові стінки глотки, збільшуючи тим самим розмір її попереку [5]. Друга група наслідків, що розвивається у дітей з ПНГП з боку ЛОР-органів,
це їх запалення, які відмічаються в декілька
разів частіше, ніж у дітей з цілим піднебінням. Підґрунтям частоти розвитку цих захворювань є накопичення мікрофлори у
складках слизової оболонки носа, глоткових
та піднебінних мигдаликів, порушення самоочищення порожнин рота та носа. Часті
риніти, аденоїдити, тонзиліти, отити призводять до функціональних змін звукопровідного та звукосприймаючого апаратів, що
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проявляється тяжким зниженням слуху [7,
17]. Крім того, незрощення м’язів натягувача та підіймача піднебінної завіски асинхронізує дії трубно-глоткового м’яза та верхнього стискача глотки, що призводить до
зіяння отворів слухових труб, внаслідок
чого страждає орган слуху. Ці чинники
сприяють порушенню фонематичних процесів (не чує звуків, чи не розрізняє їх) та
звуковимовленню.
Зміни в ЛОР-органах у дітей з ПНГП
погіршуються з віком і потребують якомога
раннього усунення основної їх причини –
природженого дефекту губи та піднебіння.
Зараз застосування ощадної техніки операцій на піднебінні дозволяє їх проводити у
дітей з 6-9 міс [9-11, 16].
Ми вважаємо, що лікування дітей з
ПНГП з приводу отоларингологічних захворювань до хірургічного втручання на губі та
піднебінні є необхідним етапом в комплексі
лікувальних та реабілітаційних заходів [1, 8].
Разом з дільничним лікарем (сімейним) та
отоларингологом здійснюється підготовка
дитини до хейлопластики та ураностафілопластики. Бо навіть за цей короткий підготовчий період такий пацієнт встигає перехворіти ринітом, гострим тонзилітом, отитом 3-4
рази. В цих випадках розірвати патологічне
коло – «дефект-запалення» допомагає рання
ощадна ураностафілопластика. Іноді щелепно-лицевий хірург змушений оперувати і
тоді, коли висівається стафілокок із зіва, хоча це є протипоказанням до хірургічного
втручання в порожнині рота. Якщо ж не ізолювати ротову порожнину від носової, то
запальні процеси в ЛОР-органах будуть продовжуватися (рис. 3).
Операція на піднебінні передбачає не
тільки закриття дефекту твердого і м’якого
піднебіння, а і створення умов для правильної артикуляції звуків. Ефективне піднебінно-глоткове змикання забезпечується формуванням довгого м’якого піднебіння. Це
«ахілесова п’ята» взаємодії щелепнолицевого хірурга, логопеда та отоларинголога. Чим це обумовлено? Широким мезофарингсом, що формується у дітей з ПНГП,
та компенсаторною гіпертрофією мигдаликів, потовщенням слизової оболонки задньої стінки глотки. Останні є ретенційними
пунктами для мікрофлори, чим підвищуєтьЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2015

ся ризик розвитку запальних процесів в них
[4, 20].
Тому вже після проведеної ураностафілопластики, коли залишаються гіпертрофовані піднебінні та глоткові мигдалики,
виникає необхідність їх видалення. Але ці
дії обов’язково треба узгоджувати з щелепно-лицевим хірургом, бо може виникнути
вторинна велофарингеальна недостатність,
яка повертає гугнявий відтінок мови у дитини (рис. 4). Це непокоїть батьків дитини, і
починаються проблеми не тільки у пацієнта,
а й у лікаря [17, 18].
Досвід лікування дітей з ПНГП в післяопераційному періоді показав, що за умови
широкого середнього відділу глотки видалення гіпертрофованих мигдаликів може
погіршити анатомо-функціональну архітектоніку мовного апарату для формування звуків. Особливо це стосується дітей з двобічним та ізольованим незрощенням піднебіння.
Тому в таких випадках спочатку необхідно
намагатися проводити консервативне лікування з приводу гіпертрофованих тканин. На
сьогодні є достатній арсенал медикаментозних та фізіотерапевтичних засобів для цього
[2, 7]. У разі негативного результату та неможливості досягти тривалої ремісії запальних захворювань необхідно вирішувати питання щодо сегментарної аденотомії чи тонзилотомії за показаннями. Але ще раз підкреслюємо, попередньо треба узгодити це
питання з щелепно-лицевим хірургом. Після
ЛОР-операції така дитина потребує раннього системного логопедичного навантаження
з акцентуванням вправ на м’язи глотки та
м’якого піднебіння, з постановкою диференційованого носового та ротового дихання.
Якщо це не дає можливості усунути назальний відтінок вимови після ЛОР втручань, то
щелепно-лицевий хірург змушений зменшувати мезофарингс за рахунок подовження м’якого піднебіння, збільшення валика
Пассавана, бокових відділів глотки.
Стосовно зміщеної перегородки носа,
що відмічається майже в 90% дітей з ПНГП,
то, безумовно, це фактор, який сприяє як
функціональним порушенням (неможливість або обмеженість дихання через одну
ніздрю, сальпінгоотит, зниження слуху), так
і запальним захворюванням (риніт, отит,
євстахіїт). Усунення цього патогенетичного
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фактору бажано (але з винятками,
пов’язаними з абсолютними показаннями)
лише після статевого дозрівання. Це обумовлено строками формування кісток верхньої
щелепи та носа. Ми вважаємо, що узгодження між обома спеціалістами часу проведення та об’єму хірургічного втручання
на перегородці носа є необхідним заходом
для досягнення максимального естетичного
та функціонально ефекту.
Висновки:
1. Лікування з приводу захворювань
ЛОР-органів в більшості випадків бажано
розпочинати до хірургічних втручань на
губі, піднебінні та проводити на всіх етапах
реабілітації таких дітей.
2. У дітей з ПНГП виконання аденоїдотомій та тонзилотомій (та ектомій) після

проведеної ураностафілопластики потребує
узгодження об’єму хірургічного втручання
отоларинголога з щелепно-лицевим хірургом та логопедом для попередження розвитку вторинної ринолалії.
3. Обов’язковим етапом обстеження
дитини з ПНГП є проведення аудіометрії в
період з 6 міс до 3-4 років для виявлення
стану слухового аналізатора та недорозвитку фонетико-фонематичного слуху.
4. Усунення зміщення перегородки
носа, коли це доцільно, виконується після
статевого дозрівання. Послідовність дій
визначається сумісно отоларингологом та
щелепно-лицевим хірургом.
5. Співпраця отоларинголога, щелепно-лицевого хірурга та логопеда повинна
проводитись на всіх етапах лікування та
реабілітації хворого на ПНГП.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ
С ВРОЖДЕННЫМИ НЕСРАЩЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА
Харьков Л.В., Тимен Г.Э., Яковенко Л. М., Егоров Г.И. (Киев)
Аннотация
Актуальность: Ежегодно в Украине рождается от 450 до 500 детей с врожденными несращениями
губы и неба (ВНГН). По данным Украинского центра по оказанию помощи детям с врожденными и приобретенными заболеваниями челюстно-лицевой области, у 80-90% детей с ВНГН констатируются заболевания ЛОР-органов. Среди них чаще всего развиваются секреторные и средние отиты, тонзиллиты и аденоидиты. Такие процессы являются составной частью комплекса патологических изменений при ВНГН.
Цель исследования: изучение патогенетических связей заболеваний ЛОР-органов с врожденными
несращениями верхней губы и неба, определение взаимодействия оториноларинголога с челюстнолицевым хирургом.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ 150 историй болезней детей с ВНГН за 2012-2014 гг.
Результаты и обсуждение. Обнаруженные причинно-следственные механизмы развития изменений ЛОР-органов у детей с ВНГП, которые имеют анатомические (дефект твердого и мягкого неба, сообщения ротовой и носовой полостей, смещение носовой перегородки, открытые отверстия слуховых труб)
и функциональные (нарушение очистки, согревание, обеззараживания воздуха, обоняния, нарушение сосания и глотания, изменения мышечного аппарата мягкого неба и глотки) предпосылки, приводящие к
компенсаторным реакциям со стороны ЛОР-органов. Определена необходимость сотрудничества ЛОРспециалиста и челюстно-лицевого хирурга, которая начинается с рождения ребенка. Выполнение аденотомий и тонзиллотомий (или тонзиллектомий) после проведенной урано-стафилопластикы требует согласования объема хирургического вмешательства отоларинголога с челюстно-лицевым хирургом и логопедом для предупреждения развития вторичной ринолалии. Обязательным этапом обследования ребенка с
ВНГН является проведение аудиометрии в 2-4 года для выявления снижения слуха и недоразвития фонетико-фонематических процессов.
Ключевые слова: врожденные несращения верхней губы и неба, лечение.
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PATHOGENIC CONNECTIONS OF THE DISEASES OF ENT-ORGANS
WITH CLEFT LIP AND PALATE
Kharkov L. V., Timen G. E. *, Yakovenko L. N. , Yegorov R. I. (Kiyev)
National Medical University of О. О. Bogomolets, Department of Surgical stomatology
and maxillofacial surgery of childhood;
* State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine"; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua
Extended annotation
Actuality. In Ukraine annually about 450-500 children are born with cleft lip and palate. According to the
data of the Ukrainian Centre of serving the children with the congenital and acquired diseases of them: 80-90% of
children with cleft lip and palate experience diseases of ENT-organs, first of all- of the hearing organs. The most
common are secretion otitis, acute ear and, tonsillitis and adenoiditis. Such processes are the crucial part of the
pathologic changes complex of cleft lip and palate.
Research aim: studying of the pathogenic connections of ENT-organs with cleft lip and palate, determination of the cooperation between the otolaryngologist with the maxillofacial surgeon.
Materials and methods. Retrospective analysis of 150 medical histories of children with cleft lip and palate for 2012-2014 years.
Results and discussion. Determined causal mechanisms of the changes progress of children' ENT-organs
with cleft lip and palate, who have got anatomical (defect of hard and soft palate, junction of mouth and nose
cavities, nose septum dislocation, opened ostiums of the auditory tube) and functional (malfunction of cleaning,
warming, air disinfection, flair, malfunction of sucking and swallow, changes of muscular apparatus of the soft
palate and gullet) preconditions which cause the compensatory reactions of ENT-organs and malfunctions of flair
and hearing organs.
Defined necessity of cooperation between the otolaryngologist and maxillofacial surgeon, that starts with
the child's birth. Performing of the adenotomy and tonsillotomy (or еctomy) after completed uranostafiloplastics
requires concordance of the otolaryngologist's surgeon involving with the maxillofacial surgeon and the speech
therapist in order to prevent the nasality.
The compulsory stage of child's examination is the completion of audiometry starting with 2-4 years for
revelation of underdevelopment of the phonetic-phonemic process.
Keywords: cleft lip and palate, treatment.

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2015

65

