
DOI: 10.5604/01.3001.0011.8162POL PRZEGL CHIR, 2018: 90 (3), 1-4

artykuł oryginalny / original article

1

Charakterystyka rozkładów poszczególnych 
typów rozszczepów wargi i podniebienia 
wśród dzieci urodzonych w Łodzi w latach 
1981–2015

Distribution of types of lip and/or palate clefts among 
children from Lodz during years 1981–2015

Marta FijałkowskaDEF, Bogusław AntoszewskiABD

Klinka Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. prof. nadzw. Bogusław Antoszewski 

Historia artykułu:  Otrzymano: 16.05.2017 Zaakceptowano: 17.02.2018 Opublikowano: 30.06.2018

STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Rozszczepy wargi i/lub podniebienia są najczęstszą wadą wrodzoną w obrębie twarzy. Obraz kliniczny tych 
zaburzeń jest bardzo różnorodny. Rozszczep może obejmować samą wargę, wargę i wyrostek zębodołowy, dotyczyć samego 
podniebienia lub obejmować wszystkie te struktury. 

  Cel: Celem pracy było scharakteryzowanie – w materiale własnym, wśród dzieci urodzonych w Łodzi w latach 1981–2015 – po-
szczególnych postaci rozszczepów oraz ich rozkładów zależnych od płci i strony ciała objętej wadą,.

  Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 434 pacjentów z rozszczepem wargi i/lub podniebienia (218 chłopców oraz 216 
dziewczynek) w wieku od 4 tygodni do 18 lat, które urodziły się w Łodzi w latach 1981–2015.

  Wyniki: W analizowanym materiale największą grupę stanowiły izolowane rozszczepy podniebienia (181 pacjentów; 41,7%), następnie 
rozszczepy wargi i podniebienia (156 chorych; 36%), a najmniejszą – rozszczepy samej wargi (97 dzieci; 22,3%). Szczegółowa analiza ty-
pów tej wady pokazuje, że izolowane rozszczepy podniebienia są zdecydowanie częstsze u płci żeńskiej niż męskiej (112 vs 69), podczas 
gdy rozszczepy wargi i podniebienia odwrotnie (96 chłopców vs 60 dziewczynek. Wady lewostronne są częstsze niż prawostronne.

  Wnioski: Na przestrzeni 35 lat wśród dzieci urodzonych w Łodzi najczęściej obserwowane były izolowane rozszczepy podnie-
bienia, następnie wady wargi i podniebienia, a najrzadsze rozszczepy samej wargi. Rozszczepy podniebienia występują czę-
ściej u dziewczynek, natomiast wargi i podniebienia u chłopców. W przypadku zaburzeń jednostronnych wady lewostronne 
są dwukrotnie częstsze niż prawostronne. 

SŁOWA KLUCZOWE:   rozszczep, warga, podniebienie, postać wady.

ABSTRACT:   Introduction: Cleft lip and/or palate are the most common face malformations. The clinical picture of these anomalies is very 
variable. Cleft can include only the lip and/or alveolus, palate or all of these structures can be clefted.  

  Aim: The aim of this paper is to present all particular types of clefts, their relationship to gender and body side in the group of 
children born in Lodz during the years 1981-2015.

  Material and method: The study group included 434 patients with facial clefts (218 males and 216 females) in the age betwe-
en 4 weeks to 18 years who were born in Lodz during years 1981-2015.

  Results: In the analyzed group, there were 181 palate clefts (41.7%), 156 lip and palate clefts (36%) and 97 lip clefts (22.3%). A 
detailed analysis of clefts types showed that isolated palate clefts are definitely more frequent in females than males (112 vs. 
69), while lip and palate clefts in boys than girls (96 vs. 60), furthermore left-sided clefts are more common than right-sided. 

  Conclusions: During 35 years, the most common type of anomaly in children born in Lodz were palate clefts, followed by lip 

WSTĘP

Rozszczepy wargi i/lub podniebienia są najczęstszą wadą wrodzo-
ną w obrębie twarzy [1, 2]. Stanowią 65% wszystkich wrodzonych 
anomalii głowy i szyi [3]. Obraz kliniczny tych zaburzeń jest bardzo 
różnorodny, rozszczep może obejmować samą wargę lub wargę 
i wyrostek zębodołowy, może dotyczyć samego podniebienia lub 
obejmować wszystkie te struktury, tj. wargę, wyrostek zębodołowy 

i podniebienie. Dodatkowo obserwuje się rozszczepy jednostron-
ne lub obustronne, częściowe lub całkowite. 

Z uwagi na wielopostaciowość anomalii istnieje wiele klasyfikacji 
próbujących usystematyzować rozszczepy wargi i/lub podniebienia. 
Pierwsze z nich pojawiły się około 100 lat temu i brały pod uwa-
gę głównie względy morfologiczne. Takimi schematami posłużyli 
się m.in. Davis i Ritchie (1922), Veau (1931) oraz Fogh-Andersen 
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WYNIKI

W analizowanym materiale największą grupę stanowiły rozszczepy 
podniebienia (181 pacjentów; 41,7%), następnie rozszczepy wargi i 
podniebienia (156 chorych; 36%),  a najmniejszą rozszczepy wargi 
(97 dzieci; 22,3%) (tab. I). W grupie rozszczepów wargi i podnie-
bienia dwukrotnie częściej występowały wady jednostronne niż 
obustronne (105 – 67,3% vs 51 – 32,7%) (tab. I). Rozpatrując rozkła-
dy poszczególnych typów rozszczepów na przestrzeni lat, zwraca 
uwagę fakt, że w dekadzie 1981–1990 największą grupę stanowi-
ły rozszczepy wargi i podniebienia (80), następnie izolowane roz-
szczepy podniebienia (73), a najmniejszą rozszczepy samej wargi 
(37). W następnych latach (1991–2000, 2001–2010, 2011–2015) 
układ pozostał właściwy dla całego analizowanego materiału, czyli 
najwięcej było rozszczepów podniebienia (odpowiednio 57, 31 i 
20 chorych), następnie rozszczepów wargi i podniebienia (41, 28 
i 7 pacjentów), a najmniej liczne grupy stanowili pacjenci z roz-
szczepem samej wargi (31, 11 i 18) (tab. I). Na przestrzeni 30 lat 
(1981–2010) zawsze częstsze były jednostronne rozszczepy wargi 
i podniebienia w porównaniu do wad obustronnych; w ostatnim 
pięcioleciu (2011–2015) obustronny rozszczep wargi i podniebie-
nia wystąpił u czterech chorych, a jednostronny u trzech. 

Badając rozkład płci w całej grupie pacjentów rozszczepowych, 
można stwierdzić, że częstość rozszczepów wargi i/lub podnie-
bienia jest równa pomiędzy chłopcami a dziewczynkami (218 vs 
216). Jednakże szczegółowa analiza typów wad pokazuje, że izo-
lowane rozszczepy podniebienia są zdecydowanie częstsze u płci 
żeńskiej niż męskiej (112 vs 69), podczas gdy całkowite rozszczepy 
wargi i podniebienia odwrotnie (96 chłopców vs 60 dziewczynek) 
(tab. II). Częstość izolowanego rozszczepu wargi jest podobna u 
obu płci (53 chłopców vs 44 dziewczynek) (tab. II). Co charakte-

(1942) [4]. Aspekty embriologiczne wzięli pod uwagę Kernhan i 
Stark (1958), Vilar-Sancho (1962), Pfeiffer (1966) i Kriens (1990) 
[4]. Możliwości prowadzenia badań nad DNA skłoniły genetyków 
do tworzenia własnych podziałów rozszczepów wargi i/lub podnie-
bienia. Jones opisał jeden z nich w 1988 roku, a Hanson i Murray 
zaprezentowali go w 1990 roku [4]. W naszym ośrodku korzysta-
my z klasyfikacji zaproponowanej przez Bardacha w 1963 roku. 
Według tej propozycji dzielimy rozszczepy na 5 grup: w pierw-
szej znajdują się rozszczepy wargi, w drugiej – wargi i wyrostka 
zębodołowego, w trzeciej – izolowane rozszczepy podniebienia, 
w czwartej – rozszczepy wargi, wyrostka zębodołowego i podnie-
bienia, a w piątej – rozszczepy kombinowane [5]. Dodatkowe cyfry 
1 lub 2 umieszczane przy symbolu grupy oznaczają odpowiednio 
wadę jedno- lub obustronną [5]. 

Światowe dane dotyczące częstości występowania rozszczepów 
wargi i/lub podniebienia są rozbieżne. Z piśmiennictwa wynika, 
że wada ta występuje u 1 dziecka na 500–2500 żywych urodzeń [1, 
2, 6, 7]. Z długoletnich badań prowadzonych w naszym ośrodku 
wynika, że na przestrzeni lat obserwuje się niewielkie zmniejsze-
nie częstotliwości występowania rozszczepów wargi i/lub podnie-
bienia wśród łódzkich dzieci [8]. Średnia częstość występowania 
rozszczepów u noworodków żywo urodzonych w Łodzi w latach 
1981–1990 wynosiła 2/1000, u tych urodzonych w latach 1991–
2000 – 1,89/1000, natomiast na przestrzeni lat 1981–2010 to 1,93 
na 1000 żywych urodzeń [8, 9, 10]. 

Rozszczepy stanowią poważny problem medyczny i społecz-
ny. Istotne znaczenie ma wygląd twarzy dziecka (przed zabie-
giem operacyjnym, ale też po, z uwagi na blizny), a dodatkowo 
u pacjentów z rozszczepem podniebienia zwraca uwagę niewy-
raźna mowa ze względu na często występujące nosowanie. W 
efekcie powoduje to stygmatyzację dziecka rozszczepowego i 
wpływa negatywnie na jakość życia w wieku dorosłym. Nie bez 
znaczenia jest także liczba osób dotkniętych tą wadą. Statystyki 
amerykańskie podają, że każdego dnia w Stanach Zjednoczo-
nych rodzi się 20 noworodków dotkniętych rozszczepem, co 
daje 7500 dzieci rocznie [1, 4]. Wyżej wymienione zagadnienia 
wskazują na dużą skalę zjawiska, warto więc wiedzieć, które z 
typów rozszczepów są najczęstsze, czy istnieje zależność po-
między typem rozszczepu a płcią dziecka, czy przeważają wady 
jedno- czy obustronne.

Celem pracy jest scharakteryzowanie – w materiale własnym, obej-
mującym dzieci urodzone na terenie Łodzi w latach 1981–2015 – 
poszczególnych typów rozszczepów, ich rozkładów zależnych od 
płci i strony ciała objętej wadą.

MATERIAŁ I METODY

Spośród dzieci z wadą rozszczepową, leczonych w Poradni i Kli-
nice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, wybra-
no tylko tę grupę pacjentów, którzy urodzili się w Łodzi w latach 
1981–2015. Dzięki przeprowadzonej analizie zebrano grupę 434 
pacjentów z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. 

W badanej grupie było 218 chłopców oraz 216 dziewczynek. W 
chwili zgłoszenia się do poradni pacjenci byli w wieku od 4 tygo-
dni do 18 lat. Większość z nich pozostaje pod naszą opieką do 18. 
roku życia lub dłużej.

Tab. I.  Rozkład poszczególnych typów rozszczepów wśród dzieci łódzkich w latach 
1981-2015.

LATA TYP ROZSZCZEPU

I + II III IV1 IV2

1981-1990 37 73 52 28

1991-2000 31 57 27 14

2001-2010 11 31 23 5

2011-2015 18 20 3 4

SUMA 97 181 105 51

I – rozszczep wargi 
II – rozszczep wargi i wyrostka zębodołowego 
III – rozszczep podniebienia 
IV1 – jednostronny rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia 
IV2 – obustronny rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia

Tab. II.  Rozkład poszczególnych typów rozszczepów w zależności od płci dziecka.

LATA TYP ROZSZCZEPU

I + II III IV1 IV2

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

1981-1990 22 15 29 44 32 20 16 12

1991-2000 14 17 23 34 16 11 11 3

2001-2010 7 4 11 20 12 11 2 3

2011-2015 10 8 6 14 3 0 4 0

SUMA 53 44 69 112 63 42 33 18
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Na przestrzeni 35 lat obserwacji wśród dzieci łódzkich najczęstszą 
postacią wady rozszczepowej były izolowane anomalie podniebie-
nia (41,7%), następnie rozszczepy obejmujące wargę i podniebienie 
(36%), a najrzadszą wady dotyczące samej wargi (22,3%). Co istotne 
badania nasze wskazują na brak tendencji do zmian na przestrzeni 
lat. Zmienne rozkłady w poszczególnych typach rozszczepów mogą 
wynikać z dużej roli czynników etnicznych i klimatyczno-środowi-
skowych w etiologii rozszczepów. 

W piśmiennictwie autorzy pozostają zgodni, co do faktu częst-
szego występowania rozszczepów podniebienia u dziewczynek, 
a rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia w 
chłopców [2, 13, 15, 17, 18]. Jest to zgodne z otrzymanymi przez 
nas wynikami; rozszczepy podniebienia są niemal dwukrotnie 
częstsze u dziewczynek niż u chłopców, podczas gdy wady obej-
mujące wargę i podniebienie występują 1,5-krotnie częściej wśród 
dzieci płci męskiej niż żeńskiej. 

Część badaczy zwraca także uwagę, która ze stron ciała (w przy-
padku rozszczepów jednostronnych) jest częściej objęta anomalią 
[3, 16, 19]. Ze wszystkich analiz wynika, że wady lewostronne są 
dwukrotnie częstsze niż prawostronne. Podobne obserwacje wy-
pływają z naszych badań.

WNIOSKI

1.  Na przestrzeni 35 lat wśród dzieci urodzonych w Łodzi najczęst-
sze były izolowane rozszczepy podniebienia, następnie wady 
wargi i podniebienia, a najrzadsze rozszczepy wargi.

2.  Rozszczepy podniebienia występują częściej u dziewczynek, na-
tomiast rozszczepy wargi i podniebienia u chłopców.

3.  W przypadku zaburzeń jednostronnych wady lewostronne są 
dwukrotnie częstsze niż prawostronne.

rystyczne układ taki pozostaje niezmienny przez 35 analizowa-
nych lat (tab. II).

W grupie 97 dzieci z wadą obejmującą tylko wargę zauważono, że 
lewa strona była objęta rozszczepem prawie dwa razy częściej niż 
strona prawa (60 vs 37). Podobne proporcje zostały zaobserwowa-
ne wśród dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia – wada doty-
czyła lewej strony u 70 pacjentów, natomiast prawej u 35 chorych.

DYSKUSJA

Ze światowego piśmiennictwa wynika, że wśród tzw. typowych roz-
szczepów twarzy, najczęstsza jest wada dotycząca wargi, wyrostka 
zębodołowego i podniebienia, następnie izolowany rozszczep pod-
niebienia i najrzadszy rozszczep samej wargi [11]. Tolarova i Cerven-
ka w swoim badaniu na populacji dzieci kalifornijskich stwierdzili, 
że odsetek rozszczepów wargi i podniebienia sięga 44,8%, nato-
miast rozszczepów podniebienia – 28,8%, a wargi – 26,4% [4]. Ba-
dania kanadyjskie Pavri i Forresta wykazały częstsze występowanie 
izolowanych rozszczepów podniebienia (41%) niż badania amery-
kańskie, nadal jednak wada obejmująca wargę i podniebienie była 
najczęstsza (42%), a rozszczep samej wargi najrzadszy (17%) [2]. 
Publikacje europejskie podają, że najczęściej stwierdzaną postacią 
wady są izolowane rozszczepy podniebienia, następnie rozszczepy 
wargi i podniebienia, zaś najrzadziej występuje rozszczep samej 
wargi [12–16]. Jednym z przykładów może być praca Dehlii wsp., 
którzy dokonali oceny rozkładów typów rozszczepów u dzieci ob-
jętych tymi wadami w Asturii na terenie Hiszpanii w latach 1990–
2004. Ich dane rozkładały się następująco: rozszczepy podniebie-
nia dotyczyły 44,8% pacjentów, wady wargi i podniebienia – 28,3%, 
a samej wargi – 26,9% [17]. Jeszcze wyższy odsetek izolowanych 
rozszczepów podniebienia pokazują finlandzkie badania Lithovius 
i wsp. Ten typ wady stanowił 68,7% przypadków, rozszczep wargi 
i podniebienia – 18,7% przypadków, a wargi – 12,6% [16]. Wyni-
ki europejskie są zgodne z danymi otrzymanymi z naszych badań. 
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