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WproWadzenie

Rozszczepy ustno-twarzowe są najczęstszą wadą wrodzoną w ob-
rębie głowy i szyi [1, 2]. Częstość ich występowania szacuje się na 
1 na 500 do 2 500 urodzeń, w zależności od: typu rozszczepu, po-
chodzenia, położenia geograficznego miejsca zamieszkania, wieku 
matki, ekspozycji na czynniki ryzyka w okresie prenatalnym oraz 
statusu socjoekonomicznego [1–6]. Wady te stanowią poważny 
problem zarówno natury medycznej, jak i społecznej, głównie 
z powodu ich negatywnego, trwającego całe życie wpływu na zdrowie 
i samopoczucie pacjentów, a także liczbę dotkniętych nimi osób [1].

Istnieje wiele rodzajów rozszczepów ustno- i czaszkowo-twarzowych, 
dlatego tak ważny jest system ich klasyfikacji. Jak dotąd nie stworzo-
no jednak takiego podziału, który byłby powszechnie akceptowany, 
dokładnie opisywał wszystkie rozszczepy, a jednocześnie ujmował je 

jako całość [5]. Tworząc taką klasyfikację, należałoby wziąć pod uwa-
gę różne aspekty rozszczepów. Typologia van der Meulena opiera się 
na embriologii, a Tessiera – na cechach anatomicznych [7, 8]. Tessier 
stworzył numeryczną klasyfikację rzadkich rozszczepów czaszkowo-
-twarzowych. Jako pierwszy zauważył, że szczelina w obrębie tkanek 
miękkich odpowiada z zasady rozszczepowi struktur kostnych [7, 8].

Tessier klasyfikował rozszczepy, przyporządkowując im oznacze-
nia numeryczne od 0 do 14, w zależności od odległości od linii 
zero, przebiegającej w linii rozszczepu środkowej części twarzy. 
Dodatkowo opisał rozszczep numer 30, oznaczający rozczep twa-
rzy przebiegający w dolnej części linii środkowej (środkowy rozsz-
czep żuchwy). Zaproponowany przez niego podział jest łatwy do 
zrozumienia i stał się powszechnie akceptowany, ponieważ ozna-
czenia wad są proste i znacznie ułatwiły komunikację pomiędzy 
badaczami [9]. Jednak ze względu na jego opisowy charakter, na-
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grupę dzieci z izolowanymi postaciami rozszczepów twarzowych 
podzielono na trzy podgrupy: pacjentów z izolowanym, typowym 
rozszczepem wargi i/lub podniebienia, izolowanym rozszczepem 
nosa oraz innymi rzadkimi, izolowanymi postaciami rozszczepów 
(opisanymi zgodnie z klasyfikacją Tessiera).

Łódź – położona w centralnej części kraju – jest trzecim pod 
względem wielkości miastem w Polsce. Szacuje się, że zajmuje 
ona obszar około 293,25 km2. W listopadzie 2018 r. zamieszkiwa-
ły ją 687 702 osoby. Prowadzony przez nas oddział i poradnia są 
jedynymi ośrodkami chirurgii plastycznej w całym województwie. 
Z tego względu wszystkie dzieci z rozszczepami ustno-twarzowy-
mi z regionu są leczone w naszym oddziale.

Projekt badania został zatwierdzony przez Komisję Bioetyczną 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (decyzja nr RNN/234/19/KE), 
a badanie przeprowadzono zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej.

Wyniki

Badanie przeprowadzono w grupie 473 pacjentów z izolowaną po-
stacią rozszczepu ustno-twarzowego. Badana grupa obejmowała 
237 chłopców i 236 dziewczynek. Wiek pacjentów w czasie pierw-
szej konsultacji wahał się od 3 tygodni do 26 lat i średnio wynosił 
1 rok i 8 miesięcy (Tab. I.–III.). Większość badanych stanowiły dzie-
ci (<18 r.ż.), jedynie jeden mężczyzna i trzy kobiety były powyżej 
18 r.ż. (odpowiednio w wieku: 22, 19, 20 i 26 lat).

W całej badanej grupie było 434 pacjentów z typowym, izolowanym 
rozszczepem wargi i/lub podniebienia (91,8%), 28 z izolowanym 
rozszczepem nosa (5,9%) oraz 11 z innymi, rzadkimi postaciami 
rozszczepu twarzy (2,3%) (rzadkie rozszczepy opisano zgodnie 
z klasyfikacją Tessiera).

W grupie pacjentów z rozszczepem wargi i/lub podniebienia naj-
częściej występował izolowany rozszczep podniebienia (181 dzieci), 
następnie rozszczep wargi i podniebienia (156 dzieci). Najrzadziej 
występował izolowany rozszczep wargi (97 dzieci) (Ryc. 1.). Jed-
nostronny rozszczep wargi i podniebienia był dwa razy częstszy 
niż rozszczep obustronny (105 vs 51). Analizując płeć pacjentów 
w grupie z typowymi rozszczepami, stwierdzono, że rozszczep 
wargi i/lub podniebienia występuje tak samo często u dziewczy-
nek, jak i u chłopców (216 vs 218). Należy jednak podkreślić, że 
analiza poszczególnych typów rozszczepienia wykazała, że izolo-
wany rozszczep podniebienia występuje zdecydowanie częściej 
u dziewczynek niż u chłopców (112 vs 69), podczas gdy rozszczep 
wargi i podniebienia jest częstszy u chłopców niż u dziewczy-
nek (96 vs 60). Częstość występowania izolowanego rozszczepu 
wargi była porównywalna w grupie mężczyzn i kobiet (53 vs 44). 
W grupie 97 dzieci z izolowanym rozszczepem wargi, rozszczep 
lewostronny był dwa razy częstszy niż rozszczep prawostronny 
(60 vs 37). Taką samą zależność obserwowano w grupie pacjen-
tów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia: 70 dzieci 
miało rozszczep lewostronny, a 35 dzieci prawostronny (Tab. I.).

W grupie 28 pacjentów z izolowanym rozszczepem nosa, u 21 osób 
rozszczep występował w linii środkowej twarzy, a u 7 dotyczył tyl-
ko skrzydeł nosa. Wśród pacjentów z rozszczepem w linii środko-
wej, u 15 doszło do całkowitego zniekształcenia nosa, a u 6 zmiana 
dotyczyła tylko jego czubka. U osób z rozszczepem skrzydeł nosa 

wet doświadczeni chirurdzy muszą korzystać z diagramu twarzy, 
aby dobrze opisać lokalizację rozszczepu [10].

Celem tej pracy jest przedstawienie naszych doświadczeń z pacjenta-
mi z różnymi rodzajami izolowanych rozszczepów ustno-twarzowych 
oraz poczynienie uwag na temat istniejących klasyfikacji. Przedstawio-
no w niej również pewne spostrzeżenia, które są warte wzięcia pod 
uwagę podczas planowania opieki zdrowotnej dzieci z wadami twarzy.

Materiał i Metody

Zaplanowano badanie retrospektywne, mające na celu przedsta-
wienie naszych doświadczeń z osobami z różnymi, izolowanymi 
postaciami rozszczepów twarzy. Szczegółowej analizie poddano 
dokumentację medyczną wszystkich pacjentów urodzonych w Łodzi 
i leczonych w naszej Klinice w latach 1981–2015 z rozpoznaniem 
rozszczepu twarzowego. Z badania wykluczono osoby, u których 
oprócz rozszczepu twarzowego stwierdzono współistniejące ano-
malie, zespoły genetyczne lub nieprawidłowości chromosomalne. 
Każdego pacjenta poddano badaniu fizykalnemu. Sporządzono rów-
nież dokumentację fotograficzną. W oparciu o dane medyczne, kar-
ty leczenia ambulatoryjnego, dokumentację z leczenia szpitalnego 
oraz fotografie stworzono bazę danych pacjentów. Zgromadzone 
dane obejmowały: wiek, płeć, rodzaj rozszczepu i jego lokalizację 
oraz wprowadzone lub zaplanowane leczenie. Badaną przez nas 

ryc. 1.  Dziecko z typowym, prawostronnym rozszczepem wargi i podniebienia.

ryc. 2.  Pacjent z rozszczepem typu 0 według klasyfikacji Tessiera. Ta wada, znana jako 
rozszczep środkowy, obejmuje tkanki miękkie górnej wargi i nosa, zaś w obrębie 
tkanki kostnej wyrostek zębodołowy i/lub kości nosowe.
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py ustno-twarzowe (izolowany rozszczep wargi, rozszczep wargi 
i podniebienia oraz izolowany rozszczep podniebienia) oraz (2) roz-
szczepy atypowe (środkowe, poprzeczne, skośne, zgodnie z klasy-
fikacją Tessiera). Zarówno rozszczepy typowe, jak i atypowe mogą 
występować jako: wady izolowane, następstwa wady pierwotnej albo 
złożone wady wrodzone [12]. Głównym tematem tej pracy są izolo-
wane wady twarzy. Autorzy zebrali dane 473 pacjentów urodzonych 
w Łodzi z izolowanymi pierwotnymi rozszczepami twarzowymi. 

Eppley i wsp. oraz Fearon uważają, że nie zaproponowano do-
tychczas takiej całościowej klasyfikacji rozszczepów twarzowych, 
która byłaby akceptowana na całym świecie [5, 10]. Zgadzamy się 
z nimi, a także uważamy, że stworzenie takiego podziału jest nie-
możliwe. Specjaliści różnych dziedzin medycyny skupiają się na 
różnych aspektach wad wrodzonych, co wyjaśnia dlaczego istnie-
je kilka różnych klasyfikacji rozszczepów twarzowych. Większość 
z nich opiera się na cechach morfologicznych, embriologicznych, 
genetycznych lub anatomicznych [12]. Przeglądu tych wszystkich 
podziałów dokonało w 1981 r. Amerykańskie Towarzystwo Roz-
szczepu Podniebienia (American Cleft Palate Association) [12].

W 2008 r. Fearon zaproponował klasyfikację rozszczepów czaszko-
wo-twarzowych opartą na klasyfikacji Tessiera i jej oznaczeniach 
cyfrowych. Podzielił on jednak wszystkie opisane przez Tessiera 
rozszczepy jedynie na cztery grupy, zgodnie z zaplanowanymi za-
biegami chirurgicznymi [10]. Co ważne, ta chirurgiczna klasyfikacja 
obejmuje jedynie prawdziwe rozszczepy i dzieli je na cztery typy:

zmiana była jednostronna: u 5 lewostronna, a u 2 prawostronna. 
Zarówno w grupie pacjentów z rozszczepem w linii środkowej, jak 
i z rozszczepem skrzydeł nosa, zniekształcenia występowały czę-
ściej u kobiet (12 z rozszczepem środkowym, a 5 z rozszczepem 
skrzydeł) niż u mężczyzn (9 z rozszczepem środkowym i 2 z rozsz-
czepem skrzydeł) (Tab. I.).

W grupie pacjentów z izolowanymi rzadkimi postaciami rozsz-
czepów było 11 osób. Występujące u tych pacjentów rozszczepy 
sklasyfikowano zgodnie z systemem Tessiera, dotyczącym rzad-
kich przypadków rozszczepów. U dwóch pacjentów stwierdzo-
no wadę odpowiadającą rozszczepowi typu 0, u dwóch typu 4, 
zaś u trzech – typu 6 (u jednego pacjenta była ona obustronna). 
U pojedynczych osób stwierdzono rozszczepy typu 2, 3 i 7 (Ryc. 2.). 
U jednego badanego zmiana była obustronna, ale po stronie prawej 
odpowiadała rozszczepowi typu 4, a po stronie lewej rozszczepowi 
typu 6. W opisywanej grupie było 8 mężczyzn i 3 kobiety. U 4 pa-
cjentów rozszczep był zlokalizowany prawostronnie, u 3 lewostron-
nie, u 2 w linii środkowej, a u kolejnych 2 był obustronny (Tab. III.).

dySkuSja

Rozszczepy twarzowe to spora, niejednorodna grupa wad wrodzo-
nych u ludzi, która zasługuje na uwagę ze względu na ich dużą cho-
robowość w ciągu całego życia i wieloczynnikową etiologię [11]. 
Wady twarzy dzieli się zwykle na dwie grupy: (1) typowe rozszcze-

tab. i.  Rozkład przypadków rozszczepu wargi i/lub podniebienia w badanej przez nas grupie pacjentów.

rodzaj rozSzczepu liczba pacjentóW Mężczyźni kobiety zMiana jednoStronna zMiana obuStronna

RP 181 69 112 - -

RWP 156 96 60 P – 35 L – 70 51

RW 97 53 44 P – 37 L – 60 -

Łącznie 434 218 216 202 51

Średni wiek mężczyzn: 2,45 miesiąca; SD = 1,23; mediana = 2,5 miesiąca

Średni wiek kobiet: 3,5 miesiąca; SD = 1,61; mediana = 3 miesiące

RP – rozszczep podniebienia; RWP – rozszczep wargi i podniebienia; RW – rozszczep wargi; P – prawa strona; L – lewa strona

tab. ii.  Rozkład przypadków izolowanego rozszczepu nosa w badanej przez nas grupie pacjentów.

rodzaj rozSzczepu noSa Mężczyźni Wiek kobiety Wiek łącznie

Rozsczep w linii środkowej 9 Od roku do 22 lat 12 Od 6 miesięcy do 26 lat 21

Rozszczep skrzydeł nosa 2 1 rok w obu przypadkach 5 Od 5 do 20 lat 7

Średni wiek mężczyzn: 8,13 roku; SD = 7,79; mediana = 8 lat

Średni wiek kobiet: 10,7 roku; SD = 7,39; mediana = 7 lat

tab. iii.  Rozkład rzadkich przypadków rozszczepów twarzowych w badanej przez nas grupie pacjentów. Rozszczepy opisano zgodnie z klasyfikacją Tessiera.

typ rozSzczepu liczba pacjentóW płeć lokalizacja Wiek

0 2 M Pośrodkowo 2 miesiące; 11 miesięcy

2 1 K Lewostronnie 6 miesięcy

3 1 M Lewostronnie 10 miesięcy

4 2 M Prawostronnie – 1; Lewostronnie – 1 11 miesięcy; 18 lat

6 3 K – 2 M – 1 Prawostronnie – 2; Obustronnie – 1 4 miesiące; 5 miesięcy; 4 lata

7 1 M Prawostronnie 6 miesięcy

4 i 6 1 M Obustronnie 2 miesiące

Łącznie 11 M – 8 K – 3 - Średnio 29 miesięcy /2 lata i 5 miesięcy/

Mediana wieku: 6 miesięcy; SD = 63,29
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zaobserwowanych rozszczepów, dzięki któremu inni łatwo mogą 
sobie wyobrazić położenie zmian i wnioskować o metodzie ich 
leczenia chirurgicznego. Chcielibyśmy jednak zasugerować mo-
dyfikację klasyfikacji Fearona, a mianowicie włączenie izolowane-
go rozszczepu podniebienia do zmian typu I, a rozszczepu war-
gi do zmian typu II. Specjaliści zajmujący się opieką nad dziećmi 
z rozszczepami powinni pamiętać, że w typie I rozszczepów mogą 
występować wady, takie jak rozszczep nosa w linii środkowej, 
a w typie II izolowany rozszczep skrzydeł nosa. Fakty te nie zosta-
ły wcześniej uwzględnione w klasyfikacji Fearona. 

Wydaje się, że podziały opierające się na cechach anatomicznych 
są najbardziej logiczne. Anatomia nie ulega zmianom na przestrze-
ni lat, a lekarze wszystkich specjalności znają anatomię klasycz-
ną, dzięki czemu możliwa jest jasna komunikacja między różnymi 
ośrodkami. Opis anatomiczny cechuje się precyzją, dzięki czemu 
wiemy dokładnie, które struktury są uszkodzone i wymagają re-
konstrukcji. Jednak z punktu widzenia chirurga, najlepsze klasyfi-
kacje są proste i krótkie, jak zaproponowana przez nas poprawiona 
wersja podziału Fearona. Kluczowy jest tutaj fakt, że metody le-
czenia chirurgicznego są podobne dla różnych wad zlokalizowa-
nych w jednym, określonym obszarze twarzy. Zwykle konieczne 
jest również przeprowadzenie rekonstrukcji mięśni. Ważne jest 
także odtworzenie ciągłości skóry, a czasem niezbędne staje się 
przeprowadzenie przeszczepu kości.

WnioSki

Podsumowując, w grupie dzieci z izolowanymi rozszczepami 
twarzowymi większość przypadków stanowiły typowe rozszcze-
py wargi i/lub podniebienia.  Najrzadszą postacią wady jest aty-
powy rozszczep twarzy, klasyfikowany według systemu Tessiera. 
Warto zwrócić uwagę, że rozszczepy nosa mogą występować jako 
zmiany izolowane, niebędące częścią innych rozszczepów czasz-
kowo-twarzowych. Wady nosa można podzielić na zmiany w linii 
środkowej lub w obrębie skrzydeł nosa. Klasyfikacje rozszczepów 
są często skomplikowane, podczas gdy dla celów leczenia opera-
cyjnego prawdopodobnie sprawdziłby się prostszy system.

•	 typ I to rozszczepy środkowe twarzy 
(poprzednio oznaczone jako Tessier 0–14 i 30),

•	 typ II to rozszczepy przyśrodkowe 
(poprzednio Tessier 1–13 i 2–12),

•	 typ III obejmuje rozszczepy w obrębie oczodołu 
(poprzednio Tessier 3–11, 4–10 i 5–9),

•	 typ IV to rozszczepy boczne twarzy 
(poprzednio Tessier 6, 7 i 8) [10].  

Rozszczepy środkowe twarzy obejmują: czoło, część środkową twa-
rzy, szczękę, środkową część górnej i dolnej wargi oraz żuchwę. Roz-
szczepy przyśrodkowe wychodzą z linii środkowej twarzy, ale położo-
ne są przyśrodkowo w stosunku do oczodołu. Mogą one lokalizować 
się w dowolnym miejscu od kości czołowej, przez nos, aż do górnej 
wargi. Rozszczepy oczodołowe mogą być zlokalizowane w dowol-
nym miejscu oczodołu i biec w górę przez kość czołową lub w dół 
przez górną wargę. Wreszcie rozszczepy boczne twarzy to te, które 
przebiegają przez kącik ust, a które mogą również obejmować roz-
szczepy kostne zlokalizowane bocznie w stosunku do oczodołu [10]. 
Fearon uważa, że postępowanie chirurgiczne w rozszczepach czasz-
kowo-twarzowych zależy od części twarzy, w której ten rozszczep 
jest zlokalizowany i niekoniecznie musi być ono odmienne dla 
rozszczepów o różnych numerach w klasyfikacji Tessiera [10]. Na 
przykład w rozszczepach środkowych twarzy głównym rodzajem 
interwencji chirurgicznej jest korekta hiperteloryzmu, rozszczepy 
przyśrodkowe wymagają jednostronnej operacji naprawczej nosa 
i dróg łzowych, a w rozszczepach oczodołowych konieczna jest 
operacja powiek, tak aby pokrywały one odpowiednią powierzch-
nię gałki ocznej. We wszystkich rozszczepach przebiegających 
przez wargi, łącznie z rozszczepami bocznymi, stosuje się te same 
techniki operacyjne, co w operacjach korekcji rozszczepu wargi 
i podniebienia, a jeśli rozszczep dotyczy również kości, to dokonu-
je się przeszczepu [10].

Jako chirurdzy zgadzamy się z propozycją Fearona. Warto mieć 
możliwość korzystania z krótkiej klasyfikacji wad wrodzonych 
twarzy, ponieważ u większości tych dzieci na którymś etapie ich 
życia konieczne będzie przeprowadzenie zabiegu chirurgiczne-
go. Opisany system kategoryzacji umożliwia chirurgom taki opis 

PIŚMIENNICTWO
1. McBride W.A., McIntyre G.T., Carroll K., Mossey P.A.: Subphenotyping and 

Classification of Orofacial Clefts: Need for Orofacial Cleft Subphenotyping 
Calls for Revised Classification. Cleft Palate Craniofac J, 2016; 53(5): 539–549. 

2. Pavri S., Forrest C.R.: Demographics of orofacial clefts in Canada from 2002 
to 2008. Cleft Palate Craniofac J, 2013; 50(2): 224–230.

3. Fijałkowska M., Antoszewski B.: Nose underdevelopment – etiology, diagno-
sis and treatment. Otolaryngol Pol, 2016; 70(2): 13–18. 

4. Wehby G.L., Cassell C.H.: The impact of orofacial clefts on quality of life and 
healthcare use and costs. Oral Dis, 2010; 16(1): 3–10.

5. Eppley B.L., van Aalst J.A., Robey A., Havlik R.J., Sadove A.M.: The spectrum 
of orofacial clefting. Plast Reconstr Surg, 2005; 115(7): 101e–114e.

6. Antoszewski B., Fijałkowska M.: Prevalence of cleft lip and/or palate in children 
from Lodz between years 1981–2010. Congenit Anom, 2016; 56(2): 60–64.

7. Van der Meulen J.C., Mazzola R., Vermey-Keers C., Stricker M., Raphael B.: 
A morphogenetic classification of craniofacial malformations. Plast Reconstr 
Surg, 1983; 71(4): 560–572.

8. Tessier P.: Anatomical classification facial, cranio-facial and latero-facial cle-
fts. J Maxillofac Surg, 1976; 4(2): 69–92.

9. Ray H.J., Niswander L.: Mechanisms of tissue fusion during development. De-
velopment, 2012; 139(10): 1701–1711.

10. Fearon J.A.: Rare craniofacial clefts: a surgical classification. J Craniofac Surg, 
2008; 19(1): 110–112. 

11. Jugessur A., Murray J.C.: Orofacial clefting: recent insights into a complex tra-
it. Curr Opin Genet Dev, 2005; 15(3): 270–278.

12. Tolarová M.M., Cervenka J.: Classification and birth prevalence of orofacial 
clefts. Am J Med Genet, 1998; 75(2): 126–137.



33POL PRZEGL CHIR, 2020: 92 (1): 29–33

artykuł oryginalny / original article

DOI:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 2350                Liczba stron: 5                 Tabele: 3                 Ryciny: 2                 Piśmiennictwo: 12

10.5604/01.3001.0013.5925  Table of content: https://ppch.pl/issue/12552

Copyright © 2020 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

The content of the journal „Polish Journal of Surgery” is circulated on the basis of the Open Access which means free and 
limitless access to scientific data.

This material is available under the Creative Commons – Attribution 4.0 GB. The full terms of this license are available on: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode

dr n. med. Marta Fijałkowska; Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
Nr 1, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, Polska; tel: +48 42 67 76 742; e-mail: fijalkowska.m@wp.pl

Fijalkowska M., Antoszewski B.: Frequency of various craniofacial clefts observed in a single center during a period of 
34 years; Pol Przegl Chir 2020: 92 (1): 29–33


