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Велофарингеальна дисфункція (ВФД) 
– це стан, при якому не відбувається повно-
го перекриття носової частини глотки при 
вимові звуків внаслідок анатомічних, ней-
рорегуляторних, психосоматичних, поведі-
нкових чинників або комбінованих пору-
шень. В нормі велофарингеальне замикання 
забезпечується складним механізмом, що 
регулює рух повітря через рот і ніс за раху-
нок підйому м’якого піднебіння та констри-
кції латеральних та задньої стінок глотки. 
Порушення цього механізму у пацієнтів із 
ВФД призводить до виражених розладів 
мовлення, зокрема, назалізації (гугнявість), 
неадекватної вимови окремих звуків, зміни 
тембру голосу тощо [1, 2]. 

ВФД різного ступеня вираженості від-
значається у 20-50% пацієнтів, прооперова-
них з приводу незрощень твердого та 
м’якого піднебіння [3-5]. Основною причи-
ною її виникнення є анатомічні порушення, 
пов’язані з післяопераційним вкороченням 
та рубцевими змінами м’якого піднебіння, 
яке не може забезпечити адекватне збли-
ження з задньою стінкою глотки (цей стан 
визначають, як велофарингеальна недостат-
ність). При цьому внаслідок рубцювання, 
зміщення точок фіксації м’язів (в першу 
чергу м’язів, що піднімають піднебінну за-
навіску) та зміни їх орієнтації мобільність 
м’якого піднебіння може різко зменшува-
тись. Гіпертрофія піднебінних мигдалин та 
рубцювання піднебінних дужок у пацієнтів 

цієї категорії додатково утруднюють зми-
кання м’якого піднебіння із задньою стін-
кою глотки. Крім того, залишкові дефекти 
твердого та м’якого піднебіння призводять 
до порушення нормальної аеродинаміки в 
порожнині рота і носа та поглиблюють іс-
нуючі порушення у вимові звуків [1]. 

Діагностика та лікування ВФД є пре-
дметом мультидисциплінарного підходу за 
участю ЛОР-лікаря, щелепно-лицевого хі-
рурга, логопеда та ортодонта. Вибір методу 
лікування базується на результатах 
об’єктивного обстеження в тому числі із 
використанням відео-ендоскопічної техніки 
(назо-фарингоскопія) для визначення сту-
пеня ВФД, причин та механізмів її виник-
нення, стану тканин піднебіння, рото- і но-
соглотки, наявності та розмірів залишкових 
дефектів, характеру існуючої рубцевої де-
формації. Важливими елементами діагнос-
тики є візуалізація максимального велофа-
рингеального замикання, оцінка розташу-
вання і функції м’язів леваторів, довжини та 
якості м’якого піднебіння рухливості лате-
ральних і задньої стінок глотки. 

Консервативне лікування ВФД у ло-
гопеда чи за допомогою спеціальних обту-
раторів і ортодонтичних апаратів у пацієн-
тів дорослого віку, що перенесли ураноста-
філопластику, на сьогоднішній день розгля-
дається як допоміжний метод, який має чіт-
ко визначені границі застосування. Він ви-
користовується переважно на етапі підгото-
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вки до хірургічного лікування чи післяопе-
раційної реабілітації пацієнтів. Основним 
методом лікування ВФД, зумовленої вкоро-
ченням м’якого піднебіння більшість авто-
рів вважають хірургічний метод [1, 7, 16]. 

Серед хірургічних втручань, що вико-
ристовують для лікування ВФД, виділяють 
застосування заднього фарингального клап-
тя, сфінктерну фарингопластику, хірургічне 
подовження м’якого піднебіння із реконст-
руктивною вело-пластикою та аугментацію 
задньої стінки глотки. Ці методики із чис-
ленними модифікаціями та варіантами ви-
конання мають свої показання, переваги та 
недоліки; єдиного хірургічного рішення в 
кожній конкретній клінічній ситуації не 
існує. Так, задні фарингальні клапті, що 
забезпечують переміщення тканин в сере-
динній частині глотки, є ефективними при 
наявності центрального зазору і збереженні 
достатнього обсягу рухів бокових стінок 
глотки. Натомість при порушенні скоротли-
вої функції останніх доцільніше використо-
вувати сфінктерну фарингопластику. Мето-
дики подовження м’якого піднебіння, такі 
як палато-пластика за Furlow, Хітровим, 
Маланчуком, використання щічних слизо-
во-м’язових клаптів та ін. найбільш ефекти-
вні при наявності центрального зазору, зу-
мовленого вкороченням або зниженням 
мобільності м’якого піднебіння, особливо у 
випадках, коли ВФД поєднується із залиш-
ковим дефектом твердого чи м’якого підне-
біння [2, 6-8, 26-29]. Хірург має обирати 
оптимальний спосіб лікування, спираючись 
на об’єктивні діагностичні дані та особли-
вості клінічної ситуації. Цей підхід дозволяє 
досягти необхідного результату в більшості 
випадків.  

Проблематичним на сьогоднішній 
день залишається питання лікування важ-
ких форм ВФД із великим велофарингеа-
льним зазором, який зумовлений різким 
вкороченням м’якого піднебіння. В цих 
випадках результати лікування є найгір-
шими, а ефективність більшості методик 
залишається недостатньою. На думку 
Gosain (2007), найкращого результату при 
цьому можна досягти поєднаним застосу-
ванням різних методик, наприклад, подов-
ження м’якого піднебіння та сфінктерної 
фарингопластики [8]. 

Історично першою методикою хірур-
гічного лікування ВФД є застосування фа-
рингальних клаптів з метою зменшення 
залишкового фарингеального простору під 
час вимови звуків. Ця методика була запро-
понована Schoenborn в 1875 р. [9] та в пода-
льшому розвинута в роботах Padgett [10], 
SanVenero-Roselli (1935) [11], Hogan (1972) 
[12], Shprintzen (1979) [13] та інших авторів. 
Операція передбачає формування клаптя на 
задній стінці глотки та його переміщення із 
наступним підшиванням до м’якого підне-
біння. Ця процедура ліквідує передньо-
задній зазор та формує статичне з’єднання 
між задньою стінкою глотки та м’яким під-
небінням, залишаючи 2 латеральні отвори, 
що пов’язують рото- і носоглотку. При ная-
вності адекватної рухливості бокових стінок 
глотки, при вимові приголосних ці отвори 
звужуються, що визначає успіх операції в 
цілому. 

Існує багато варіантів виконання ме-
тодики із формуванням клаптів, орієнтова-
них вверх чи вниз, або 2 клаптів, орієнтова-
них в різних напрямках за Хітровим. Класи-
чну операцію із формуванням фарингально-
го клаптя виконують наступним чином (рис. 
1): м’яке піднебіння розсікають по середин-
ній лінії з наступним відведенням піднебін-
них клаптів в сторони для забезпечення 
хорошої візуалізації задньої стінки глотки. 
Формують вертикально орієнтований кла-
поть зі слизової оболонки задньої стінки 
глотки з основою на рівні першого шийного 
хребця, проводять його мобілізацію та від-
діляють від підлеглої превертебральної фа-
сції. Клапоть піднімають вверх та підшива-
ють до ранової поверхні м’якого піднебіння 
з назального боку. М’яке піднебіння зши-
вають по середній лінії, так само, як і до-
норську зону на задій стінці глотки. Важли-
вим елементом проведення операції є конт-
роль латеральних просторів з обох боків від 
клаптя. Надмірно-широкий клапоть може 
призводити до утруднення носового дихан-
ня, а надто вузький буде неефективним в 
усуненні ВФД. 

Сфінктерна фарингопластика, що була 
запропонована Hynes в 1950 р. [14], засто-
совується для зменшення велофарингеаль-
ного простору за рахунок потовщення лате-
ральних та задньої стінок глотки. 
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Рис. 1. Усунення ВФД заднім глотковим 
клаптем: а – м'яке піднебіння розсічено по сере-
динній лінії і відведено в бічному напрямку;  
б – задній глотковий клапоть мобілізовано і підня-
то вверх; в – клапоть вшивається в ділянці розрізу 
на м’якому піднебінні; г – ушивання ран. 
 
 

Техніка операції передбачає форму-
вання двох симетричних, орієнтованих вниз 
слизово-м’язових клаптів в ділянці задніх 
піднебінних дужок із включенням волокон 
m. salpingopharyngeus, їх переміщення в 
горизонтальному напрямку із укладанням в 
горизонтальний розріз на задній стінці гло-
тки та наступним зшиванням кінець в кі-
нець по серединній лінії (рис. 2). Інколи 
клапті зшивають з незначною накладкою 
один на один для більшого стягування 
«сфінктера». Рани в донорській зоні уши-
вають наглухо. Внаслідок цього м’яке під-
небіння легше досягає змикання при дина-
мічних рухах. Простір для руху повітря в 
центральних відділах глотки залишається, 
але суттєво зменшується в розмірах. За 
умови адекватного функціонування m. leva-
tor veli palatini, це забезпечує велофарингеа-
льне замикання. 

Авторами було запропоновано низку 
модифікацій та удосконалень техніки сфін-
ктерної фарингопластики [15, 16], зокрема, 

в клапті почали включати волокна m. 
palatopharyngeus та верхнього констриктора 
глотки. Вважається, що за рахунок вклю-
чення м’язів, створений «сфінктер» може 
виявляти певну функціональну активність 
але багато авторів ставлять це під сумнів [7, 
21, 28, 29].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Схематичне зображення сфінктерної 
фарингопластики: а – проведення розрізів в ділян-
ці піднебінних дужок; б - переміщення слизово-
м’язових клаптів в – ушивання ран. 
 
 

Ще одним напрямком лікування ВФД 
є аугментація задньої стінки глотки із ме-
тою наблизити її до м’якого піднебіння і 
зменшити серединний велофрингеальний 
зазор. Описані численні методики аугмен-
тації задньої стінки глотки за допомогою 
підслизового введення хряща, жиру, фасції, 
імплантаційних матеріалів тощо, які однак 
не виявили достатньої ефективності при 
вираженій велофарингеальній недостатності 
[16, 18, 19] і в наш час застосовуються об-
межено. 

Всі перераховані методики, спрямова-
ні на статичне зменшення залишкового фа-
рингеального простору під час промови 
звуків, практично не впливають на основні 
причини виникнення ВФД у пацієнтів, про-
оперованих з приводу незрощення підне-
біння – укорочення і втрату мобільності 
піднебінної занавіски. Їх застосування часто 
призводить до розвитку післяопераційних 
ускладнень у вигляді порушень носового 
дихання звуження верхніх дихальних шля-
хів, обструктивного апное уві сні тощо [20]. 

Тому останнім часом для лікування 
ВФД все ширше використовуються проце-
дури, спрямовані на покращення велофари-
нгеального замикання за рахунок подов-
ження м’якого піднебіння та відновлення 
функції м’язів, що піднімають піднебінну 
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занавіску (реконструктивна велопластика) 
[21]. Основи цього підходу були закладені 
на початку 20-го століття Victor Veau, який 
вперше описав анатомічні порушення м’язів 
при незрощенні та запропонував методики 
хірургічних втручань при незрощеннях під-
небіння, що передбачали не лише ліквіда-
цію залишкових дефектів піднебіння, але й 
переміщення м’язів, які піднімають м’яке 
піднебіння, їх зближення та зшивання по 
серединній лінії [22]. Braithwaite and Kriens 
в подальшому удосконалили техніку, наго-
лошуючи на ретельній десекції та мобіліза-
ції неправильно розташованого м’язу, що 
піднімає піднебінну занавіску, необхідності 
звільнити ці м’язи від заднього краю твер-
дого піднебіння для усунення рубцевих ко-
нтрактур, та забезпечення функціональної 
єдності двох контралатеральних м’язів та їх 
вільного зшивання по серединній лінії [23, 
24]. Однак самі по собі ці рішення виявили-
ся недостатніми без хірургічного подов-
ження м’якого піднебіння [25]. 

Стандартною методикою, що забезпе-
чує вирішення цієї задачі, є палатопластика 
за Furlow двома зустрічними трикутними 
клаптями (рис. 3). Методика на сьогодніш-
ній день є одним з найбільш поширених 
методів лікування ВФД, оскільки вона не 
лише дозволяє досягти суттєвого подов-
ження м’якого піднебіння, але й покращує 
функцію м’язів леваторів за рахунок зміни 
їх орієнтації (переведення із повздовжньої в 
поперечну позицію, із ущільненням контак-
ту контралатеральних м’язів). Це покращує 
мобільність м’якого піднебіння та створює 
кращі умови для велофарингеального зами-
кання. Порівняно з іншими методами опе-
рації забезпечує кращі функціональні ре-
зультати при меншому ризику порушень 
носового дихання та виникнення обструк-
тивного апное уві сні [26-29]. 

Операцію здійснюють наступним чи-
ном: м’яке піднебіння розсікають по сере-
динній лінії від uvula до межі твердого та 
м’якого піднебіння і формують 2 зустрічних 
трикутних м’язово-слизових клаптя (Z-
пластика). M. Levator veli palatine при цьому 
обережно відділяють від заднього краю тве-
рдого піднебіння і назальної слизової обо-
лонки. З боку порожнини носа також фор-
мують 2 трикутних клаптя орієнтованих в 

протилежному напрямку. Клапті зустрічно 
переміщують та ушивають. Леватори при 
цьому змінюють свою орієнтацію з косої на 
поперечну, зі значним перекриттям слизової 
як з орального, так і з назального боку. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Техніка вторинної ураноплас-
тики за Furlow: а – схема проведення розрі-
зів; б – переміщення  слизово-м’язових кла-
птів; в – ушивання ран. 
 
 

У випадках, коли необхідне значне 
збільшення об’єму м’яких тканин м’якого 
піднебіння для досягнення його суттєвого 
подовження із одночасним заміщенням вто-
ринних дефектів автори рекомендують ви-
користання різноманітних клаптів: взятих з 
твердого піднебіння, зі щоки, з крило-
щелепної складки (В.О. Маланчук та спі-
вавт., Пат. України № 554291, 1996). Серед 
методик, що використовують піднебінні 
клапті, найбільш поширеними є методика 
Millard [30], Edgerton [31] та Хитрова [6]. 
Остання, наприклад, передбачає викрою-
вання та відшарування піднебінних клаптів 
на судинній ніжці (велика піднебінна арте-
рія), після чого ранову поверхню клаптів 
перекривають вільним трансплантатом із 
розщепленої шкіри, а клапоть укладають на 
місце і фіксують вузловими швами (рис. 4). 
Після приживлення шкірного трансплантату 
проводять другий етап операції. М’яке під-
небіння відсікають від твердого та перемі-
щують назад. Наскрізний дефект на границі 
твердого і м’якого піднебіння заміщують 
піднебінними клаптями на судинній ніжці. 
Дефект в донорській зоні при цьому зажи-
ває вторинним натягом. Недоліком методи-
ки є те, що переміщені клапті не містять 
м’язових волокон і є афункціональними, 
крім того, формування піднебінних клаптів 
може бути утруднене внаслідок існуючих 
рубцевих деформацій після попередніх 
втручань на твердому піднебінні.  
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Рис. 4. Техніка уранопластики за Хітровим: а 
– схема викроювання слизово-періостальних клап-
тів на судинній ніжці з твердого піднебіння, м’яке 
піднебіння відсічено та зміщене дозаду; б – наскріз-
ний дефект на межі твердого та м’якого піднебіння 
заміщено слизово-періостальним клаптем. 
 
 
 

Більш ефективною методикою подов-
ження м’якого піднебіння із одномомент-
ним закриттям залишкових дефектів є за-
стосування щічного слизового [32] або 
м’язово-слизового клаптя за Maeda та спів-
авторами (1987) [33]. Цей клапоть склада-
ється зі щічної слизової оболонки, підсли-
зової основи, щічного м’яза та живлячих 
судин (щічна артерія або щічні гілки лице-
вої артерії) [34]. Методика передбачає роз-
січення м’якого піднебіння з формуванням 
класичних клаптів за Veau, які піднімають 
та відсікають від слизової оболонки з боку 
порожнини носа. М’язи зшивають в прави-
льному положенні по серединній лінії та 
фіксують до назальної слизової оболонки. 
Сформований щічний м’язово-слизовий 
клапоть шириною 1,5-2 см та довжиною до 
2,5 см переміщують в зону дефекту, а рану 
ушивають. Щічний клапоть дозволяє подо-
вжити м’яке піднебіння, усунути залишкові 
дефекти, забезпечити адекватне функціону-
вання і прикріплення м’язів, що піднімають 
піднебінну занавіску. 

В 1996 р. проф. В.А. Маланчуком та 
співавторами було запропоновано методику 
заміщення вторинних дефектів твердого і 
м’якого піднебіння слизово-м’язовим клап-
тем з крило-щелепної складки із включен-
ням волокон медіального криловидного 
м’язу (В.О. Маланчук та співавт., Пат. 
України № 554291, 1996). Спосіб здійсню-
ють наступним чином. Проводять розріз 
слизової оболонки і підслизової основи по 

границі твердого і м’якого піднебіння. 
М’язи, що піднімають м’яке піднебіння при 
цьому чітко візуалізують та відділяють від 
твердого піднебіння. Проводять ретельну 
дисекцію м’язів леваторів м’якого піднебін-
ня, розсікають рубці, відділяють м’язи від 
заднього краю твердого піднебіння і змі-
щують їх назад. Анатомічна і функціональ-
на реконструкція м’язів збільшує мобіль-
ність м’якого піднебіння та покращує під-
небінно-глоткове замикання. Після цього 
формують вертикально-орієнтовані слизо-
во-м’язові клапті в ділянці крило-щелепних 
складок з основою в верхніх відділах склад-
ки (проекція гачка крилоподібного відрост-
ку основної кістки). В клапоть включають 
волокна медіального крилоподібного м’язу, 
що суттєво покращує його кровопостачан-
ня. Клапті мобілізують, переміщують дове-
рху в зону дефекту між твердим і м’яким 
піднебінням, надаючи їм горизонтального 
положення. Після цього рани ретельно 
ушивають. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Схема двосторонньої інтерпозицій-
ної ураностафілопластики/велопластики слизово-
м’язовими клаптями з навкологлоткових тканин з 
використанням крилоподібних м’язів: а – схема 
викроювання слизово-м’язових клаптів з навколо-
глоткових тканин з використанням крилоподібних 
м’язів та відсічення м’якого піднебіння; б – на-
скрізний дефект на межі твердого та м’якого під-
небіння заміщено слизово-м’язовим клаптями. 
 
 

Методика є технічно простішою порі-
вняно із переміщенням щічного клаптя на 
судинній ніжці та дозволяє переміщувати 
великий об’єм м’яких тканин в зону існую-
чого дефекту, при чому, потенційно, скоро-
чення переміщених волокон медіального 
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криловидного м’язу може покращувати фу-
нкцію піднебінно-глоткового замикання при 
вимові звуків. Ризики, пов’язані з її викори-
станням, є мінімальними, водночас в досту-
пній нам літературі відсутні відомості про 
ефективність застосування даної методики в 
різних клінічних ситуаціях.  

Наведемо два клінічні випадки, що 
ілюструють можливості використання цієї 
методики при вкороченні м’якого піднебін-
ня, що зумовлено післяопераційною рубце-
вою деформацією (1) та при наявності за-
лишкового дефекту твердого та м’якого 
піднебіння (2). В обох випадках рубцева 
деформація м’якого та твердого піднебіння 
у пацієнтів була вираженою і поєднувалась 
зі зниженням якості тканин внаслідок чис-
ленних, раніше проведених, хірургічних 
втручань та значною величиною велофари-
нгеального зазору в центральних відділах, 
що обмежувало можливості застосування 
традиційних методик, зокрема палатоплас-
тики за Furlow. 

 
Клінічний випадок 1 
Хвора В., 32 р. звернулася до Центру 

щелепно-лицевої хірургії та стоматології 
КОКЛ 16.12.2015 р. зі скаргами на утруднене 
харчування, гугнявість, утруднене дихання 
через ніс. З анамнезу відомо, що починаючи 
з 1984 р. їй було проведено низку хірургіч-
них втручань з приводу вродженого незро-
щення верхньої губи, твердого та м’якого 
піднебіння, в тому числі, спрямованих на 
усунення залишкових дефектів та вторинних 
деформацій. При поступленні у хворої від-
значені характерні ознаки післяопераційної 
деформації м’яких тканин обличчя: кінчик 
носа опущений та зміщений в ліво, рубець на 
місці лівої колонки фільтрума та в основі 
колюмели, деформоване ліве крило носа із 
звуженням та деформацією контурів ніздрі. 
В порожнині рота: звуження верхньої щеле-
пи, зворотнє перекриття верхніх зубів ниж-
німи у бічних ділянках, піднебіння плоске та 
коротке, м’яке піднебіння рубцево-змінене, 
мало рухливе, велофарингеальний зазор 
практично не змінюється при вимові звуків, 
вимова порушена. Після комплексного об-
стеження встановлений діагноз: Післяопера-
ційна деформація верхньої губи, носа, твер-
дого та м’якого піднебіння. Велофарингеа-

льна недостатність. Ринолалія. Хворій про-
ведено хірургічне втручання спрямоване на 
подовження м’якого піднебіння та зменшен-
ня проявів вело-фарингеальної недостатнос-
ті. Для цього було використано методику 
інтерпозиційної ураностафілопластики сли-
зово-м’язовими клаптями з крило-щелепної 
складки (В.О. Маланчук та співавт., Пат. 
України № 554291, 1996), що дозволило до-
сягти подовження м’якого піднебіння на 1-
1,2 см та збільшити об’єм м’яких тканин в 
ділянці операції за рахунок, включених у 
клапоть фрагментів медіального крило-
видного м’язу (рис. 6.). Ускладнень в післяо-
пераційному періоді не відзначено. Рухли-
вість м’якого піднебіння при фонації збіль-
шилася, водночас повного відновлення ве-
лофарингеального замикання відзначено не 
було. Хвора вказувала на зміну тембру голо-
су, певне покращення вимови приголосних 
звуків. 

 
Клінічний випадок 2 
Хворий Б., 23 р., звернувся до Центру 

щелепно-лицевої хірургії та стоматології 
КОКЛ 30.03.2015 р. зі скаргами на гугня-
вість, утруднене харчування, утруднене 
дихання через ніс. Раніше переніс 8 опера-
цій з приводу повного наскрізного незро-
щення верхньої губи, альвеолярного відрос-
тка, твердого та м’якого піднебіння. При 
поступленні у хворого відмічалися: опуще-
ний кінчик носа, два гіпертрофічні рубці в 
ділянці колонок фільтрума та в основі ко-
люмели, остання зміщена дещо вправо, де-
формоване право крило носа із деформаці-
єю контурів правої ніздрі. В порожнині ро-
та: зубні ряди на етапах ортодонтичного 
лікування, із використанням брекет-
системи, піднебіння мілке, плоске та корот-
ке, рубцево-змінене, дефект (оро-назальна 
фістула) в передньому відділі твердого під-
небіння (0,3х0,4 см) та на межі твердого та 
м’якого піднебіння (0,5х0,3 см), наявна ру-
бцева спайка між м’яким піднебінням та 
лівою латеральною стінкою глотки, рухли-
вість м’якого піднебіння різко обмежена, 
вимова звуків порушена, під час фонації 
зберігається великий вело-фарингеальний 
зазор. Встановлено діагноз: післяопераційна 
рубцева деформація верхньої губи, твердого 
та м’якого піднебіння. Залишкові дефекти 
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переднього відділу твердого піднебіння та 
на межі твердого та м’якого піднебіння 

(оро-назальні фістули). Велофарингеальна 
недостатність. Ринолалія. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Методика інтерпозиційної ураностафілопластики слизово-м’язовими клаптями з навколог-
лоткових тканин на етапах операції (а, б, в) 
 
 

Особливістю даного клінічного випа-
дку була необхідність вирішення кількох 
клінічних задач – пластичного-закриття 
залишкових/вторинних дефектів твердого та 
м’якого піднебіння, подовження м’якого 
піднебіння та збільшення його мобільності, 
в умовах різкого дефіциту м’яких тканин та 
зменшення їх якості. Наявні клінічні умови 
зумовили вибір методики хірургічного ліку-
вання. На першому етапі операції хворому 
було проведено пластичне закриття оро-
назальної фістули, шляхом викроювання 
двох слизово-окісних клаптів на твердому 
піднебінні та їх переміщення в ділянку де-
фекту в передньому відділі твердого підне-
біння, за рахунок чого було досягнута на-
дійна герметизація ротової порожнини від 
носової. Другим етапом було проведено 
інтерпозиційну ураностафілопластику сли-
зово-м’язовими клаптями з крило щелепної 
складки (В.О. Маланчук та співавт., Пат. 
України № 554291, 1996). М’яке піднебіння 
було відсічене від твердого, дисталізовано, 
відділені слизово-м’язові клапті переміщено 
між твердим та м’яким піднебінням. Клапті 
довжиною 2,5 см та шириною 1,5 см, взяті з 
крило-щелепної складки були переміщені в 
зону дефекту і зшиті по серединній лінії, що 
дозволило не лише подовжити м’яке підне-
біння, але й ліквідувати вторинний дефект 
на межі твердого та м’якого піднебіння. 
Через чотири дні хворому була проведена 
лазерна абляція спайки між м’яким підне-
бінням та задньо-латеральною стінкою гло-

тки, чим було досягнуто певне покращення 
рухомості м’якого піднебіння (рис. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Фото пацієнта Б., 23 роки до (а,б) і 
після (в) пластичного закриття оро-назального 
сполучення, (г) після лазерної абляції спайки між 
м’яким піднебінням та задньою стінкою глотки та 
проведення інтерпозиційної ураностафілопластики 
слизово-м’язовими клаптями з крило-щелепної 
складки. 
 
 

В наведених клінічних прикладах при 
наявному дефіциті м’яких тканин, їх вира-
женому рубцюванні, при значній величині 
вело-фарингеального зазору та зумовлених 
цим функціональних порушень, застосуван-
ня двобічної інтерпозиційної ураностафіло-
пластики слизово-м’язовими клаптями з 
включенням фрагментів медіальних крило-
подібних м’язів (В.О. Маланчук та співавт., 
Пат. України № 554291, 1996) дозволило 
досягти суттєвого подовження м’якого під-
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небіння, ефективного усунення вторинних 
дефектів м’якими тканинами хорошої якості 
зі збереженим кровопостачанням та частко-
во відновити рухливість м’якого піднебіння 
за рахунок збільшення об’єму тканин, зме-
ншення велофарингеального зазору та зміни 
орієнтації м’язових волокон. Це позитивно 
позначилось на вимові та тембрі голосу па-
цієнтів, однак в наведених випадках повно-
го відновлення велофарингеального зами-
кання та усунення ринолалії досягнуто не 
було. Пацієнтам рекомендовано продовжи-
ти реабілітацію у логопеда. 

Таким чином, хірургічне лікування 
велофарингеальної недостатності представ-
ляє собою складну задачу, вирішення якої 
передбачає диференційоване застосування 
різних хірургічних технік в залежності від 
клінічної  ситуації на основі мультидисцип-
лінарного підходу діагностики, лікування та 

реабілітації пацієнтів цієї категорії. Мето-
дики інтерпозиційної ураностафілопласти-
ки/велопластики слизово-м’язовими клап-
тями, зокрема з крило-щелепної складки, 
демонструють суттєві переваги при різкому 
вкороченні та рубцевій деформації твердого 
та м’якого піднебіння, оскільки вони дозво-
ляють збільшити об’єм м’язів та довжину 
м’якого піднебіння, зменшити вело-
фарингеальний зазор, а також ліквідувати 
вторинні дефекти твердого та м’якого під-
небіння. Водночас при значній величині 
вело-фарингеального зазору їх застосування 
не завжди дозволяє повністю відновити 
вело-фарингеальне замикання та усунути 
ринолалію. В цих випадках необхідно розг-
лядати можливість їх поєднання із консер-
вативними методами лікування ВФД або 
іншими хірургічними техніками (напри-
клад, сфінктерною фарингопластикою). 
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ВЕЛОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ВТОРИЧНЫМ ДЕФЕКТАМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ  

ТВЕРДОГО И МЯГКОГО НЁБА 

Копчак А.В., Дидковский В.Л., Романова А.Ю. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Велофарингеальная дисфункция (ВФД) – это состояние, при котором не происходит полного пере-
крытия носоглотки при произношении звуков вследствие анатомических, нейрорегуляторных, психосома-
тических, поведенческих факторов или комбинированных нарушений. Диагностика и лечение ВФД явля-
ется предметом мультидисциплинарного подхода с участием отоларинголога, челюстно-лицевого хирурга, 
логопеда и ортодонта. Основным методом лечения ВФД является хирургический метод. 

Среди хирургических вмешательств выделяют следующие: применение заднего фарингального 
лоскута, сфинктерных фарингопластик, хирургическое удлинение мягкого неба с реконструктивной вело-
пластикой и аугментация задней стенки глотки. 

В статье приведены два клинических случая, иллюстрирующие возможности использования мето-
дики удлинения мягкого неба слизисто-мышечным лоскутом с крыло-челюстной складки с включением 
волокон медиальной крыловидной мышцы при наличии остаточных дефектов твердого и мягкого неба и 
при рубцовом укорочении мягкого неба. 

Ключевые слова: велофарингеальная дисфункция, вторичные дефекты твердого и мягкого нёба, 
фарингопластика, укороченное мягкое нёбо. 
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A b s t r a c t  

Velopharyngeal dysfunction (VFD) – a condition in whith non-complete overlap of nasopharynx in pro-
nunciation due to anatomical, neuroregulative, psychosomatic, behavioral factors or combined disorders. Diagno-
sis and treatment of VFD is the subject of a multidisciplinary approach involving otolaryngologist, maxillofacial 
surgeon, orthodontist and speech therapist. The main treatment of VFD is surgical method. 

Among the surgical procedures are the following: the use of posterior pharyngeal flap, sphincter pharin-
goplasty, surgical lengthening of the soft palate, and posterior pharyngeal wall augmentation. 

The article presents two clinical cases that illustrate the use of methods for replacing secondary defects of 
hard and soft palate with mucous-muscular flap from the pterigo-maxillary folds with the inclusion of the fibers of 
medial pterigoid muscle in presence of residual defect of the hard and soft palate and shortening of the soft palate 
in the absence of postsurgical defects. 

Keywords: velopharingeal dysfunction, secondary defects of hard and soft palate, pharingoplastics, short-
ening the soft palate 
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