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1. Abstrakt
Mezi vrozené vady se řadí i rozštěpové vady rtu a patra. Vyskytují se relativně často.
V ČR se na 520 zdravých dětí narodí jedno dítě s některým druhem rozštěpové vady. Vznikají
z příčin vnějších, vnitřních nebo jejich kombinací. Přesné příčiny vzniku těchto vad dosud
nejsou objasněny. Pravděpodobně vznikají na podkladě vrozené vnímavosti (dědičné
dispozice) k množství různých faktorů vyvolávajících vznik rozštěpových vad.
V dnešní době vysoké specializovanosti lékařských oborů nemůže samotný
plastický chirurg úspěšně léčit vadu, která postihuje tolik orgánů a funkcí. K její léčbě je
zapotřebí mnoho specialistů z dalších lékařských oborů. Patří mezi ně pediatr, foniatr,
logoped, otolog, stomatolog, ortodont, genetik a psycholog. Plastický chirurg provádí sérii
operací k uzavření rozštěpové štěrbiny, koriguje vzniklé deformity okolních tkání a
eventuelně se podílí ve spolupráci s ortodontem na úpravě čelistních vztahů v dospělosti.
Tato skupina pacientů potřebuje častější kontroly a zvýšenou péči stomatologů - minimálně
v dvouměsíčních intervalech, kdy se kontroluje stav jednotlivých zubů, čas jejich prořezávání
a stav měkkých tkání.
Počet dětí s rozštěpovou vadou není malý.Vzhledem ke komunikaci nosní a ústní
dutiny je zvýšená péče o ústní hygienu bezpodmínečně nutná. Potřebují včasnou
dispenzarizaci, vypracovaný systém péče se systematickou spoluprácí odborníků. Kvalitní
péči mohou poskytovat jen velká centra, ve velkých městech. U nás jsou takto kvalitní centra
dostupná jen v Praze a v Brně.
U děti, pro která jsou tato centra z různých důvodů nedostupná(vzdálenost, finance,
neochota a nespolupráce rodičů), je celkový efekt léčby o mnoho horší.
V případě, že se u pacienta s rozštěpovou vadou bude pečovat od útlého věku ve
zvýšené míře o hygienu dutiny ústní, s přihlédnutím ke specifice ústní flory, bude lepší hojení
ran po korekčních zákrocích, ubude komplikací v důsledku přítomnosti ortodontických
aparátů, sníží se i celková kazivost zubů a výskyt onemocnění dásní.
Cílem mé práce bylo vyšetření náhodně vybraných pacientů s rozštěpovou vadou ve
věkovém rozmezí 8-16 let a zjištění stavu hygieny dutiny ústní, která je u těchto pacientů
problematická z důvodu: rozdílné anatomie, která je méně příznivá k udržovaní ústní hygieny
než je tomu u fyziologického postavení zubů a zdlouhavé a náročné chirurgické terapie, která
ve většině případů začíná v 6.měsících a trvá až do posledních korekčních úprav v dospělém
věku.
K určování zdraví v dutině ústní jsem použila vyšetření dvou rozdílných indexů, které
jsou určeny k zjištění stavu hygieny dutiny ústní.
Vzhledem k malé velikosti vzorku nebylo možné hodnotit statistiskou významnost ani
jiné statistické parametry, ale jednoznačně se ukázalo, že pokud jsou děti v odborné péči je
stav ústní hygieny uspokojivý.
Do budoucna by bylo vhodné vypracovat velkou studii hodnotící hygienické
parametry u velké skupiny dětí s rozštěpovou vadou, případně srovnávající parametry se
zdravými dětmi, nebo se srovnáním skupiny dětí s rozštěpovou vadou dispenzarizovaných ve
velkých centrech a těch, kteří tuto možnost nemají.
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2. Abstract
Inborn defects also include cleft palate and lip. They occur relatively often. In Czech Republic
1 out of 520 born children will suffer from certain type of cleft disorder. They are due to
internal and external causes and their combinations. The exact cause of these defects is still
unknown. They are probably due to increased susceptibility (genetical predisposition} to
various factors resposible for the cleft defects.
Nowadays, with high specialties in medical field, plastic surgeon cannot alone
succesfully treat defect, which affects so many organs and functions. It is needed to have a
coorporation with specialists from other medical fields such as pediatrician, phoniatric
specialist, speech therapist, stomatologist, ortodentist, genetic counseler and psychologist.
Plastic surgeon carries out series of operations to close the defect, corrects deformities in
surrounding tissue and can in coorporation with odontonist help to correct jaw deformities in
adulthood.
THIS GROUP OF PATIENTS needs more frequent check-ups and more vigorous care
from stomatologists than healthy population- at least once in two months. Than the state of
each tooth, their erruption and condition of the soft tissue is examined.
Number of children with this condition is not small. Due to communication betwen
nasal and oral cavity, vigorous hygiene care in oral cavity is essential. They need early
dispensarization and precise plan for care together with systemtic coorporation with other
specialists. Good quality of care can only be offered in big centers. In Czech Republic that
includes Brno and Praha. Children who don’t have access to these facilities due to various
reasons for example: distance, lack of financial means, uncooperative parents, have much
worse outcome.
If the patient with cleft defect is cared for properly from early on, if the hygiene of the oral
cavity is addressed properly in relation to the specificity of the oral flora, there shall be better
healing after surgical procedures and less complications due to use of ortodontic apparatus.
There also will be decrease in dental caries and disorders of gums.
The aim of my project was to examine randomly pacients with cleft disorders, ages
ranging from 8 til 16 years and to find out their satate of hygiene of oral cavity. It is a
problematic issue due to several reasons: different anatomy, which is less favourable in
maintaining good state of oral hygiene than it is in healthy patients. Also there are numerous
straining surgical procedures, which in most cases start at 6 months of age and last until the
adulthood, when final corrections are performed.
To determine the state of health in oral cavity I have used emanination by two
different indexes, which are indicators of the state of hygiene in this area.
Due to small number of patients I was not able to conclude statistically signifant data.
However it was obvious that if children are properly cared for, their state of hygiene in oral
cavity is satisfactory. In the future it would be useful to perform large study that would
determine the state of hygiene in oral cavity of the affected children and possibly to compare
it with the state of hygiene in healthy children or maybe even compare children which are
concentrated in big specialiyed centers in comparison with the ones who do not have this
chance.
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3. Úvod
Mezi vrozené vady se řadí i rozštěpové vady rtu a patra. Vyskytují se relativně často. V ČR se
na 520 zdravých dětí narodí jedno dítě s některým druhem rozštěpové vady. Vznikají z příčin
vnějších, vnitřních nebo jejich kombinací. Přesné příčiny vzniku těchto vad dosud nejsou
objasněny. Pravděpodobně vznikají na podkladě vrozené vnímavosti (dědičné dispozice) k
množství různých faktorů vyvolávajících vznik rozštěpových vad. Léčba rozštěpových vad je
dlouhodobá, podílí se na ní řada odborníků, uskutečňována je ve velkých centrech pro léčbu
rozštěpových vad.
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4. Výskyt a riziko onemocnění
4.1 Epidemiologie – problémy se sběrem dat
Rozštěp rtu s nebo bez rozštěpu patra (CL/P) musí být odlišen od izolovaného rozštěpu
tvrdého a měkkého patra z důvodů rozdílných embryologických, etiologických a
epidemiologických faktorů. Rozštěp sekundárního patra může být vyvolán u myší teratogeny
působícími až po kompletním zformování primárního patra. Navíc rozštěpení sekundárního
patra ve spojení s rozštěpem primárního patra je pravděpodobně spíše způsobeno sekundárně
(pozicí jazyka) než primárním defektem. Všeobecně sběr epidemiologických dat je spojen
s mnoha problémy. Soubory jsou tradičně prováděny ze tří pramenů – listu narozených,
nemocničních záznamů, léčebných a chirurgických záznamů. Nejpřesnější jsou data ze
záznamů dobře organizovaných nemocnic. Listy narozených (statistické záznamy- hlášení)
jsou často spěšně kompletovány a nedostatečné v detailu. Léčebné a chirurgické záznamy
mají tendenci být předpojaté jisté části CL/P populaci. Jiné faktory, které je třeba vzít v úvahu
při hodnocení dat zahrnutých v procentech zjištěných je rasové, sociálně- ekonomické složení
studované části populace, kvalita zpráv, chybění detailů (jako stupeň rozštěpu) a přítomnost
přidružených anomálií.

4.2.Incidence
Přehled incidence CP :
1:1500-3000 bělochů
1:2000-5000 černochů
1:1600-4200 asiatů
1:1700 rodilých Američanů
přehled CL/P :1:775-1000 bělochů
1:1370-5000černochů
1:470-850 asiatů
1:230-1000 rodilých Američanů
Pohlavní rozdíly v incidenci rozštěpů: je známo že rozštěpy první a druhé genetické skupiny
mají rozdílnou incidenci u obou pohlaví. Celkový poměr chlapců a dívek s orofaciálním
rozštěpem v české populaci je 1,3:1- prevalence chlapců je zřejmá.
Sezónní incidence: V různých zemích proběhly studie zaměřené na výskyt rozštěpových vad
v závislosti na ročním období. Maximum incidence:
Austrálie - duben, srpen
Švédsko – březen, listopad
Anglie – březen (pouze CL/P)
ČR – květen (všechny typy)
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Vzhledem k pozitivnímu výsledku těchto studií musí existovat vnější faktory, které přispívají
ke vzniku rozštěpů ( klima, výživa, infekce…) . Kritická perioda lidského patrového vývoje je
mezi 25.-56. postkoncepčním dnem, tj. přibližně v průběhu 2.měsíce těhotenství.
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5. Etiologie
5.1. příčiny vrozených defektů se dělí na:
- Genetické
- Zevní vlivy
Čistě genetické faktory – 20%
Známe zevní faktory – 10%
Několik faktorů ( tzv. faktoriální komplex) – 70%
Genetické faktory- Princip týkající se teratogeneze je následující: ke způsobení vývojového
defektu potřebují zevní stimuly překonat jistý práh určený převážně genetickými faktory. Práh
je různý mezi individui a v reálné populaci je snad normálně rozložen. V případech, kde je
genetická predispozice nízká ( práh vysoký), pouze silné zevní impulsy (snad několik) jsou
schopny deviace morfogenetické funkce. Aktuální práh může být jinak ovlivněn zevním
agens kdykoliv. Všeobecně – větší predispozice potřebuje slabší zevní účinek k zahájení
abnormálního vývoje. Ve většině rodin s vysokou incidencí CL/P a žádných přidružených
malformací se předpokládá polygenní dědičnost. Manifestace rozštěpu je podmíněna
akumulací několika genů malého efektu, jejichž akce je modifikována zevními faktory. Proto
výskyt defektu není dán jednoduchým mendelovým pravidlem jako v případě monogeneticky
určené choroby a jejich riziko může být odhadnuto statisticky na základě rodinných studií.
Závěr takových studií určuje riziko postižení děti postižených rodičů mezi 4-20%. Pouze
v malém počtu rozštěpových pacientů byl demonstrován monogenní dominantní typ
dědičnosti, podobně jako ve většině strukturálních defektů jiných typů (např. rozštěp
s píštělemi dolního rtu s rizikem 80%)
Zevní faktory:
Z pohledu hlavních zásad teratologie začali vyšetřovat anamnestická data pacientů
s rozštěpem v české republice mezi roky 1983-86. Data, která jsou získána od rodičů
postižených dětí při vstupním vyšetření, jsou bezprostředně kontrolovány s přímými otázkami
na kritické období těhotenství. S cílem odhadnout čistý vliv exogenních faktorů vyřadili
všechny pacienty z rodin, u kterých rozštěp měl stálý výskyt s koeficientem příbuznosti od ½
do 1/16 a kde tedy musíme předpokládat silný vlivy genetických faktorů. Zahrnuti byli
pacienti s koeficientem 1/32 a méně. Cílem studie bylo nalézt distribuci potenciální noxy
v anamnéze rozdílných typů rozštěpů s ohledem na pohlaví. Kontrolní skupina normálních
dětí zde nebyla potřeba. Ustanovení takové skupiny by bylo extrémně obtížně. Pacienti
s rozštěpem z celých Čech také skupina kontrolní by musely být ze stejných lokalit, stejného
věku, profese, stejné sociální skupiny. Data by musely být sebrána ve stejném čase- to je
nemožné.
Když řídíme experiment efektivní dávkou teratogenu malformačního vývoje , tak platí
pravidlo pouze v části exponovaných embryí. Zbytek buď zemře, nebo je normální. Základní
podobné výsledky získaly se 124 různými látkami užitých u více než 11000 kuřecích embryí.
Nejvyšší incidence zevních abnormálních vzorků dosahovala 30% (po střední dávce).
Pozdější nárůst dávky přinesl nárůst mrtvých embryí. Použitím tohoto principu na aktuální
situaci lidí, kteří jsou reprezentováni populací párů s opakující se možností reprodukce, došli
k závěru, že je prakticky nulová pravděpodobnost, aby všechna početí exponovaná
teratogenem byla malformovaná.
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Příčiny vzniku rozštěpových vad obličeje
Vnitřní dědičná dispozice - asi 20% pacientů
Zevní příčiny - asi 60-70% pacientů
• vliv toxických látek
o chemikálie
o léky ( tetracyklin, vitamin A )
o alkohol
o další teratogenní látky
• vliv fyzikálních příčin
o úrazy v době těhotenství
o vysoká teplota
• vliv biologických faktorů
o infekce ( virosy, chřipky..)
o poruchy ve výživě plodu
 abnormality těhotenství
 vícečetná těhotenství
o vyšší věk matky
o další onemocnění matky
 poruchy výživy
 gynekologická onemocnění
 stres, nervové vlivy
Kombinace příčin asi 10-20% pacientů
( dědičná dispozice se projeví až působením silného vnějšího činitele
vyvolávajícího vznik rozštěpových vad )

Rozeznáváme dvě nejběžnější skupiny rozštěpů. První skupinu tvoří rozštěpy rtu. Ret je při
nich postižen od pouhého zářezu až po úplné rozdělení. Může být zasažena i dáseň nebo
dokonce rozštěp prostupuje horní čelistí až na patro. Vadou může být postižena buď jen jedna
strana (častěji levá) nebo obě strany. U této skupiny rozštěpů bývají chlapci v poměru k
dívkám postiženi častěji.
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celkový jednostranný a neúplný jednostranný
rozštěp rtu

Druhá skupina zahrnuje rozštěpy patra. Při nich bývá rozštěpen jen patrový čípek, nebo
štěrbina rozštěpu sahá až do měkkého nebo tvrdého patra. Rozštěp patra bývá asi dvakrát
častější u děvčátek.

rozštěp měkkého patra
Rozštěpem bývají zasaženy měkké tkáně (kůže, podkoží, svaly, sliznice) nebo i kostra horní
čelisti. S tím souvisí změněná činnost postižených i sousedních orgánů. Proto je ztíženo
kojení a polykání, později kousání a řeč.
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izolovaný rozštěp patra

5.2. Teorie vzniku rozštěpu:
Existují dvě hlavní teorie vzniku rozštěpu.
1.klasická teorie Hisova (1892) – rozštěpy vznikají poruchou srůstu jednotlivých hlavových
výběžků.
2. toto bylo zpochybněno Pohlmanem, Veauem, Politzerem s teorií mezodermální migrace a
penetrace (přijali Fleischmannovu teorii).

Klasická teorie: spojení volných konců faciálních výběžků - jsou- li v epiteliálním kontaktu,
je uvedena do chodu penetrace mezodermu, která dokončí spojení a utváření horního rtu a
patra. Porušení posloupnosti vede k rozštěpu.
Navrhovatelé mezodermální penetrace a migrace naproti tomu tvrdí, že žádné volné konce
oblasti výběžků nejsou. Dokazují, že ventrální část je složená z kontinuální plochy
bilamelární membrány ektodermu- epiteliální stěna. Mezi vrstvy migruje a penetruje
mezenchym, kaudální od stomatodea formování žaberních oblouků a kraniofaciální
mezoderm je augmentován neuroektodermem z migrujících buněk neurálních hřebenu. Buňky
z dorzolaterálního povrchu neurální trubice migrují pod ektoderm a tvoří souvislou vrstvu
doplňující mezoderm frontonasálních výběžků a oblouků. Kraniofaciální skelet = derivát
neurálního hřebene. Jestliže nedojde k penetraci neuroektodermem- nezesílená epiteliální
stěna praská – vzniká rozštěp. Jen částečná penetrace- dehiscence – inkompletní rozštěp.
Riziko narození dalšího dítěte s rozštěpem
Podmínka
Rodiče bez vady, jedno dítě má rozštěp
Rodiče bez vady, dvě děti mají rozštěp
Jeden rodič má rozštěp
Jeden rodič a jedno dítě mají rozštěp
Oba rodiče mají rozštěp

Riziko
1:20
1:4
1:20
1:4
1:4

5.3.Genetické pohledy na návratné riziko:
Genetické faktory přispívají ke vzniku rozštěpu u 20% případů. Genetická predispozice se
manifestuje sama rodinným výskytem pozdějších vrozených defektů většinou jednoduchého
15

typu. V těchto případech hovoříme o pozitivní rodinné historii. Jakkoli, pouze vzácně jsme
schopni vyloučit výskyt sekundárních defektů v rodině s vedlejším účinkem faktorů zevního
prostředí. V Pražské sérii 3642 rozštěpů mezi 1968-1984 rodinný výskyt byl zjištěn u 657
případů, tj. 18%. Tato skupina pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou je spíše heterogenní
s ohledem na stupeň příbuzenského vztahu mezi dvěma postiženými jedinci.

16

6. Klasifikace rozštěpových vad:
Jedná se vrozené vývojové vady-1 rozštěp na 500-600 porodů.
Typické rozštěpy
-20 x častější než atypické
Celkové rozštěpy
-tvoří nadpoloviční většinu
-častější u mužů
-levá strana je postižena 2 x častěji
-izolovaný rozštěp patra je častější u žen
Celkově 1,8-2 rozštěpů na 1000 dětí. V dlouhodobém sledování rozštěpů nepřibývá.
Pozorován vyšší výskyt po Černobylu 20%, přitom na Slovensku vyšší než v Čechách.

Druhy rozštěpů
Pro přehled uvádím jen zjednodušenou klasifikaci:
1. Rozštěpy typické
2. Rozštěpy atypické (vzácné)
Rozštěpy typické:
A. Rozštěp rtu – jedno i oboustranný, Rozštěp rtu a čelisti
– jedno i oboustranný, Rozštěp rtu, čelisti i patra =
celkový rozštěp – jedno i oboustranný
B. Rozštěp patra izolovaný
Rozštěpy skupiny A bývají častější u chlapců, skupiny B u
dívek.
Rozštěpy také mají různý stupeň postižení od
mikroforem, přes formy naznačené, neúplné a
úplné.Pochopitelně tento stupeň postižení má vliv na
finální výsledek

6.1. Typické rozštěpy:
I.genetická skupina:
a) rozštěp rtu:
naznačený- žlábek při zevním okraji filtra, kolobom červeně, oploštěné nozdry,
zapadlý odstup křídla
neúplný- ret rozpolcen do různé výšky, přičemž část svaloviny a práh nozdry jsou
zachovány, zapadlé křídlo, deformace nozdry, zářez do čelisti
úplný- ret rozštěpen v celé jeho výšce až do nozdry, deformace nozdry zvýrazněná
defektem nosního prahu.Může být spojen kožními mosty, které však neobsahují sval.
Všechny tyto rozštěpy rtů mohou být :
-jednostranné
-oboustranné – zde je deformace filtra ve smyslu zkrácení, protože neobsahuje
svalovinu.
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b) rozštěp čelisti:
Neexistuje v samostatné podobě, pouze ve spojení s rozštěpem rtu. Hranice ve foramen
incisivum, odtud postupuje vývoj čelisti a rtu dopředu a patra dozadu, proto nemůže být
rozštěp čelisti bez rozštěpu rtu a rozštěp tvrdého patra bez rozštěpu patra měkkého.
Úplný rozštěp rtů a čelisti (cheilognatoschisis) sahá až k foramen incisivum. U
jednostranné formy někdy značný rozestup mezi póly rozštěpu a alveolární oblouk je
zalomen. U oboustranné formy velká deformace nosu způsobená širokým rozstupem apertura
piriformis, přičemž mezi čelist je na svém protaženém krčku předsunuta před přední okraj
neporušeného patra.
II.genetická skupina.:
Rozštěp patra
Mediální – s hypoplastickým vomerem ve střední linii.
Laterální – s vomerem stočeným do šikmé polohy a přirostlým k okraji jedné patrové
desky (nejčastěji u celkového jednostranné rozštěpu).
Nejmírnější formou rozštěpu patra:
-rozštěp uvuly
-rozštěp měkkého patra
-rozštěp měkkého patra + zářez do patrových desek
submukózní rozštěp patra - neúplné spojení patrových desek, tvrdého patra a
rozestup svaloviny pod slizničním krytem

6.2. Atypické rozštěpy
I).příčné – posunutím ústního koutku do strany je rozpolcen svalový uzel, ve kterém se stýkají
některé mimické svaly s kruhovým ústním svěračem.
Sahá na různou vzdálenost do musculus buccinator.
Doprovázeno hypoplasií tváře, deformací až aplasií boltce, atresií zvukovodu, hypoplasií
mandibuly, často defekt vertikálního ramene.
Vzácně i asymetrický rozštěp patra.
II).Horní střední rozštěpy
Vady uzávěru nosu, rtu, čelisti a patra, úplné a neúplné.Na nose a rtu někdy izolované, jinak
v kombinaci . Těžké formy mají defekty mezičelisti, filtra i nosní přepážky. Rozštěp nosu –
v ranných stadiích vývoje nosu s rozšířeným kořenem, rozestouplými očnicemi, defektem
čichových kostí a atrezií choan.
III).Dolní střední rozštěpy
Rozštěp dolního rtu, mandibuly- velice vzácné, terapie individuální.
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IV).Šikmé rozštěpy
Od laterálního okraje filtra horního rtu kolem nosního křídla nebo přes něj do dolního víčka,
vzácně přes oční štěrbinu až na čelo. Nejlehčí formou jsou žlábky, až po těžké dehiscence,
kolobomy, defekty bulbů. Někdy současně i amniotické zaškrceniny. Terapie je
mnohoetapová.
K obličejovým vadám se často přidružují další malformace (20%)- boltců, končetin, genitálu,
srdce, dýchací soustavy a CNS.
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7. Diagnostika:
7.1. Vizuální - viz rozdělení .

7.2.Pomocné metody:
RTG vyšetření: detailní intraorální snímek defektu alveolu, ortopantomogram, dálkový boční
snímek lebky (profilový telerentgenogram) a CT.
Trojrozměrný ultrazvuk umožňuje fotorealistický pohled na plod v děloze s možností
uchování záznamu vyšetření na video nebo digitálním mediu.

V období 17. — 23. týdne lze pozorovat trojrozměrně plod a jeho obličej (zaměření na
rozštěpové vady a končetiny).
Po 24. týdnu je kvalita vyšetření omezena velikostí plodu a zmenšeného volného prostoru
(plodové vody).
3 D CT u pacienta s rozštěpem horní čelisti
Spirální CT patří mezi nejmodernější radiologické zobrazovací metody. Jeho velkou výhodou
je vysoká zobrazovací schopnost, hlavně kostní tkáně. Je běžně využíváno v řadě oblastí
medicíny a v poslední době se stále častěji prosazuje i v oboru ortodoncie, zejména u pacientů
se závažnými ortodontickými anomáliemi s anatomicky nepřehlednými strukturami
orofaciální soustavy.U pacientů s rozštěpem možnosti CT vyšetření zkvalitňují diagnostiku a
terapeutický plán. Byly zhotoveny souvislé axiální CT skeny, pomocí nichž byly vytvořeny
3D rekonstrukce anatomické situace postižené oblasti. Takto jinak nedostupné informace
poskytují dokonalý přehled o morfologii dentice a o množství a kvalitě kostní tkáně v linii
rozštěpu.Vyšetření je přínosné nejen pro plánování ortodontického pohybu zubů, ale i pro
rozsah chirurgické rekonstrukce kostního defektu a uzávěru oronasální komunikace.
Genetika ve stomatologii – nové poznatky
Na přelomu tisíciletí došlo ke zmapování lidského genomu. Je známa sekvence bazí tvořících
lidskou DNA . Byly vyjasněny mnohé otázky, týkající se vývoje orofaciální oblasti.
Pro jednotlivé vady a onemocnění se hledají a potvrzují geny za ně odpovědné. Byly tak
identifikovány geny pro některé typy hypodoncie, rozštěpů a pro některé vady skloviny a
cementu. Je pravděpodobné, že v budoucnu tyto poznatky výrazně změní naše léčebné
metody.

20

8. O spolupráci odborníků při léčbě rozštěpů
8.1.Ve světě
Léčba dětí s vrozenými obličejovými vadami je ve většině zemí soustředěna do center, ve
kterých se jednotliví specialisté podílí na léčbě těchto pacientů. Nejčastěji to bývají pracoviště
plastické nebo maxilofaciální (čelistní) chirurgie. Jednotlivá centra ve vyspělých zemích mezi
sebou vzájemně spolupracují. V rámci Evropy se jednotlivá pracoviště registrovala v
programu Eurocleft. Jeho cílem byla snaha o nalezení optimální léčby a následného sledování
pacientů postižených rozštěpem rtu a patra v Evropě a též vytvoření společného evropského
registru rozštěpů. Do projektu bylo registrováno asi 201 léčebných týmů, které užívají více
jak 194 různých léčebných protokolů. Proto se systém léčby dětí s rozštěpem liší nejen mezi
jednotlivými státy, ale i v jednotlivých zemích mezi různými centry.
8.2.v České republice
V České republice existují dvě centra pro léčbu rozštěpových vad, v Praze klinika plastické
chirurgie Královské Vinohrady a klinika plastické a estetické chirurgie v Brně. Každé
centrum léčí zhruba 50-80 nových případů rozštěpů obličeje ročně. Svým počtem pacientů
patří mezi 22 největších center v Evropě. Z výše zmíněných důvodů existují různé protokoly
léčby rozštěpových pacientů. Na jiných pracovištích se může systém péče různě lišit.
8.3. Složení rozštěpového týmu

V dnešní době vysoké specializovanosti lékařských oborů nemůže samotný plastický chirurg
úspěšně léčit vadu, která postihuje tolik orgánů a funkcí. K její léčbě je zapotřebí mnoho
specialistů z dalších lékařských oborů. Patří mezi ně pediatr, foniatr, logoped, otolog,
stomatolog zubní lékař, ortodont, genetik a psycholog. Plastický chirurg provádí sérii operací
k uzavření rozštěpové štěrbiny, koriguje vzniklé deformity okolních tkání a eventuelně se
podílí ve spolupráci s ortodontem na úpravě čelistních vztahů v dospělosti.
Pediatr sleduje celkový vývoj dítěte a podílí se na léčbě přidružených onemocnění. Děti s
rozštěpy mohou být i po vyléčení vnímavější vůči některým škodlivým vlivům (prašné
prostředí, střídání tepla a chladu, apod.). Trpívají též častějšími záněty horních cest dýchacích
a záněty středouší. Je třeba je chránit před osobami, které mají rýmu nebo kašel.
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Foniatr, logoped se zabývá nápravou vadné řeči. Sleduje průběžně její vývoj a vyšetřuje též
funkci patra coby přepážky umožňující oddělení dutiny nosní od dutiny ústní. Tento
mechanismus se uplatňuje při mluvení a polykání. Při poruše provede nasoendoskopické a
videofluorescenční vyšetření a eventuelně indikuje další speciální operace patra.
Péče ušního lékaře-otologa zahrnuje sledování kvality sluchu, která může být při opakujících
se zánětech středouší snížena. V některých případech vloží do ušního bubínku speciální
drenážní trubičku, která odvádí sekret ze středouší a zabraňuje tak vzniku infekčních
komplikací.
Stomatolog bude častěji dohlížet a ošetřovat chrup dítěte, protože zejména u celkových
rozštěpů bývá zvýšena kazivost zubů.
Ortodont bude pečovat o správný vývoj čelistí a zubů. Svou prací bude napomáhat dosažení
vhodných podmínek pro dokonalou výslovnost některých hlásek (sykavek). Bude sledovat
růst a vývoj tváře a čelistí.
Protetik u nejsložitějších typů rozštěpů eventuelně provede i protetické náhrady některých
zubů.
Genetik vyšetří příčinu vzniku vady u dítěte a stanoví v rodině eventuelní riziko narození
dalšího dítěte s touto vadou. Ke stanovení rizika je někdy nutné chromozomální vyšetření
rodičů.
Narození dítěte s rozštěpovou vadou představuje emocionální zátěž pro celou rodinu a v
dospělosti i pro postiženého jedince.
Psycholog v některých případech pomůže nejen snížit napětí v rodině, vznikající často z
frustrace pro náročnost a dlouhodobost léčby, ale pomůže i rozštěpovému jedinci při
zařazování do společnosti.
U rozštěpu v obličeji a ústech dochází, jako u velké části vrozených vad, k poruchám
normálního vývoje a růstu. Proto je třeba péče po celou dobu vývoje obličeje, tj. asi do 18 - 20
let. Dítě je pod stálou kontrolou nejen v předškolním věku, ale i v době školní docházky.
Spoluprací odborníků s rodiči i pacientem (ve vyšším věku) lze dosáhnout dobrého léčebného
výsledku.
Léčení vrozených rozštěpů rtů, popř. čelistí a patra dnes již přestalo být sociálním problémem.
Dobré výsledky operační a všestranná léčebná péče dovolují nositeli rozštěpu obličeje plné
společenské uplatnění.
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Orientační harmonogram léčebné péče o rozštěpové pacienty
Spodní věková hranice

Prováděná vyšetření a zákroky

1.týden-2.měsíc života

Vyšetření plastickým chirurgem, event. návrh předchirurgické
ortopedické péče ortodontem

3.měsíc

Plastický chirurg - sutura rtu

2.-6.měsíc

Genetické vyšetření

Konec 8.měsíce

ORL vyšetření u dětí s rozštěpem patra (tympanometrie,
audiometrie)

9.měsíc

Plastický chirurg - sutura patra

15.měsíc

Nácvik řeči hrou

2,5 roku

Foniatrické vyšetření, ortodontické vyšetření (á 0,5 roku),
stomatologická péče
Plastický chirurg - možné korekce tvaru nosu

3 roky

Kontrolní vyšetření - plastický chirurg (foto), foniatrie,
ortodoncie (u dětí s rozštěpem čelisti nebo patra + otisk zubů),
ušní vyšetření (u děti s rozštěpem patra)

4 roky

Případně plastický chirurg - prodloužení patra

6 roků

Kontrolní vyšetření - Plastický chirurg (foto), foniatrie,
ortodoncie (u dětí s rozštěpem čelisti nebo patra + otisk zubů, po
prořezání stálých stoliček léčba snímatelnými aparátky), ušní
vyšetření (u děti s rozštěpem patra)

8 roků

Plastický chirurg - vsazení kostního štěpu do čelisti

10 roků

U dětí s rozštěpem patra - kontrolní vyšetření - plastický chirurg
(foto), foniatrie, ortodoncie (otisk zubů, boční RTG snímek lebky,
léčba fixními aparáty), ušní vyšetření (tympanometrie,
audiometrie)

13 roků

U dětí s rozštěpem čelisti - kontrolní vyšetření protetikem

14 roků

Plastický chirurg - možné korekce měkkého nosu

17 roků

Plastický chirurg, ortodont - operace skeletu obličeje, úprava
čelistních vztahů

18 roků

Kontrolní vyšetření - jako v šesti letech + boční RTG snímek
lebky, dotazník spokojenosti s léčebnými výsledky
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9. Prevence vzniku rozštěpu
Nejdůležitějším obdobím v prevenci rozštěpových vad jsou první dva měsíce
těhotenství, kdy u lidského zárodku dochází k utváření základů obličeje. Matky se zvýšeným
rizikem narození dítěte s rozštěpovou vadou (rizikové prostředí, narození dítěte s rozštěpovou
vadou v rodině) by v těhotenství měli na doporučení gynekologa, pediatra nebo genetika
užívat správné vitaminové prostředky a stopové prvky.
Nejčastěji doporučované přípravky jsou:
•
•
•
•

Kyselina listová
Vitamin B1
Vitamin C
Vitamin E

Zvláště v těhotenství je nutno vyvarovat se alkoholu, nikotinu, drogám či lékům s možnými
nežádoucími účinky pro těhotné !!! V těhotenství absolvují tyto ženy stejná vyšetření jako jiné
těhotné, ale jsou obvykle sledovány na specializovaných pracovištích, které mají možnost v
případě podezření na VVV provádět další speciální vyšetření.
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10. Péče o dítě do operace
Vzhledem k současným trendům v léčbě rozštěpových vad je třeba se co nejdříve přihlásit v
některém ze dvou Center pro léčbu rozštěpových vad na klinikách plastické chirurgie v Praze
nebo Brně. Při první návštěvě jsou rodiče předběžně informováni o průběhu léčby, dítě je
vyšetřeno plastickým chirurgem, psychologem, genetikem a stomatologem. Někdy je
indikována předchirurgická ortopedická léčba.
Děti s rozštěpem patra a s celkovým rozštěpem v obličeji (postižen ret, čelist i patro) mohou
být v prvních dnech po narození ohroženy na životě. Nedostatečný vývojem dolní čelisti
může při kombinaci s touto vadou docházet k zapadávání jazyka a k dušení. Pro tuto
komplikaci může být dítě po porodu déle hospitalizováno na novorozeneckém oddělení.
Dalším problémem je výživa. Pro vrozenou vadu nemůže dítě sát mateřské mléko z prsu. Je
třeba proto trpělivě zkoušet vhodnou polohu při kojení, aby byl prsem rozštěp uzavřen a tak
umožněno sání. Někdy přitlačením prstu na nosní křídlo rozštěpové strany zamezíme
nasávání vzduchu a umožníme kojení.
Dítě se kojí každé 3-4 hodiny. Často však i při nejlepší vůli a dostatku mateřského mléka se
kojení nepodaří. Dítě se však neodstavuje! Mateřské mléko je svým obsahem výživných látek,
minerálů a vitamínů nejvhodnější stravou pro novorozence. Právě proto požadujeme krmení
mateřským mlékem nejméně prvních šest týdnů života. Mléko pečlivě a trpělivě odstřikujeme
nebo odsáváme. K tomu poslouží různé typy ručních nebo elektrickým odsávaček.

mechanická a elektrická odsávačka mateřského mléka
Existují celé speciální soupravy umožňující odsávat a uchovávat mateřské mléko za
nejvyšších hygienických podmínek. Mlékem krmíme hned nebo je uchováváme v chladnu pro
příští mléčnou dávku. Krmíme kapátkem, lžičkou nebo lahví se speciální savičkou (např.
savička dle Habermana).

Nejdoporučovanější je krmení lžičkou. Různé savičky mohou poranit rozštěpené patro
a v pooperačním období mohou poškodit sešité patro nebo dráždit dítě k velkému křiku, který
přispívá k špatnému hojení rány. Při krmení vkládáme lžičku do koutku úst vzdálenějšího od
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rozštěpené strany. Krmíme pomalu a po malých dávkách. Ponecháme dítěti dostatečný čas k
polykání a dýchání. Dítě krmíme ve vzpřímené poloze a necháme ho vždy odříhnout.
Při zakuckání přestaneme krmit, utřeme mléko z nosu a necháme dítě odkašlat ve
vzpřímené poloze. Na konci krmení dáváme dítěti čistou vodu k vypláchnutí úst a udržování
rozštěpové štěrbiny v čistotě. Při osychání okolí defektu ho promažeme dětským olejem.
Krmení vyžaduje ze strany matky mnoho trpělivosti a vynalézavosti.

savička dle Habermana
Teprve při nedostatku mateřského mléka začneme dítě převádět na umělou výživu. Pro
otevřenou nosní dutinu do úst nemůže jazyk posunovat sousto do jícnu a snadno tak dochází k
"zaskočení" jídla do hrtanu. Proto krmíme raději dítě poněkud vzpřímené než vleže a při
zakuckání je obrátíme obličejem dolů, aby sousto snadněji vykašlalo. Po krmení zůstávají v
záhybech nosní sliznice zbytky potravin, které mohou zasychat, rozkládat se a dráždit ji.
Vznikají tak nepříjemné záněty, které se mohou z nosohltanu snadno rozšířit sluchovou
trubicí do středního ucha. Záněty středouší pak mohou při opakování vést ke snížení kvality
sluchu. Doporučuje se proto ihned po jídle pomocí kapátka spláchnout zbytky jídla odvarem z
heřmánku a nebo čaje (alespoň 30 ml).
První návštěva u plastického chirurga na klinice je vhodná první týden po porodu
dítěte. Chirurg zhodnotí vadu a navrhne léčebný plán. V některým těžších případech společně
s ortodontem indikuje úpravu tvaru horní čelisti ještě před operací rtu pomocí aparátku
vkládaného do úst.
Děti s rozštěpem rtu nebo patra musí být pod pravidelnou kontrolou dětského lékaře,
který zavede včasnou prevenci křivice (dodáváním vitaminu D) a chudokrevnosti (přípravky
s obsahem železa), ke kterým jsou děti s rozštěpem často náchylné.
Nejen hygiena dutiny ústní, ale i úzkostlivá celková péče o dítě, o čistotu jeho kůže a
prádla jsou důležitou přípravou před operací. Výsledek operace závisí na tom, jak je dítě
připraveno tělesně, jak byla dodržována hygiena a ochrana dítěte před různými
onemocněními, zejména před infekčními chorobami. Chránit dítě před nemocí však
neznamená je zavírat doma. Naopak, vzhledem k celkovému stavu je zapotřebí co nejvíce
pohybu na sluníčku a na čerstvém vzduchu. Děti v dobrém tělesném stavu pak snášejí operaci
poměrně snadno s velmi dobrým výsledkem.
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11. Operace rozštěpu rtu
Rozštěpy rtu se operují na klinice od konce 3. měsíce života dítěte. Problémem jsou
časté infekce dýchacích cest u dětí, pro které je termín operace nutno odložit. Po operaci rtu a
při dobrém průběhu hojení propouštíme pacienta po odstanění stehů za 6-8 dnů do domácího
ošetření.

Masáže horního rtu po operaci
Operací nabývá ret a nos přirozeného tvaru a činnost rtu se postupně stává normální.
Jizva na kůži, svalu a sliznici však několik měsíců vyzrává, proto je vhodné ji podporovat
masážemi, s kterými začínáme zhruba 3 týdny po operaci. Matka nebo jiný člen rodiny ji
provádějí 4 - 5krát denně asi 1 minutu. Masáží vymasírujeme pooperační otok a jizva se stává
postupně vláčnou a měkne. Masáže rtu se provádějí dobře umytou rukou. Kůži rtu natřeme
jemně obličejovým krémem, sádlem nebo olivovým olejem. Levou rukou podepřeme dítěti
hlavičku v záhlaví, aby nám neuhýbalo. Ukazováčkem nebo prostředním prstem pravé ruky
jemně tlačíme na jizvu proti pevné kosti a držíme. Poté zasuneme ukazováček pod jizvu v
ústech a palcem tlačíme na jizvu kůže proti ukazováku. Masáží připravujeme vhodné
podmínky jednak pro vývoj svalů rtu, jednak pro vytvoření retních hlásek (B, P, V, F, M) a
tím i řeči.
Děti mohou používat dudlík.Ve většině případů nám tento návyk do operace nedělá starosti
ani u celkových jednostranných rozštěpů (postižen je ret, čelist a patro). Může to být i určitý
druh cvičení retních svalů, které pevně obemykají dudlík. Vzdušný proud, který před operací
rtu vnikal společnou dutinou, je veden nosem. Dítě se učí dýchat normálním způsobem.
Vzduch přicházející do plic je oteplován, zvlhčován a čištěn. U oboustranných celkových
rozštěpů naopak bráníme jakémukoliv dudlání, protože se jím volná střední část horní čelisti
vychyluje k jedné straně a vytlačuje ještě více dopředu. Pro odnaučování dudlání používáme
lepenkové trubky nebo vyztužené tkaniny, které navlékáme dítěti jako rukávce. Dítě si může s
ručičkama hrát, ale protože neohne paži v lokti, nemůže dávat prsty do úst.
Po operaci rtu nebo i před ní by dítě mělo absolvovat genetické vyšetření. Genetik se
snaží objasnit příčinu vzniku rozštěpové vady a zjišťuje přítomnost možného dědičného
podkladu onemocnění. Určí riziko výskytu vady v případě narození dalšího dítěte. V
některých případech bude proveden odběr krve rodičů i dítěte ke zjištění možné
chromozomální abnormality nebo genové mutace v rodině. Jeho cílem je vyloučit u dítěte i
další přidružené vývojové vady nebo syndromy.
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12. Operace rozštěpu patra
Primární operace rozštěpu rtu je prováděna od 3 měsíců věku, pokud dítě není postiženo
jinými sdruženými vývojovými vadami a splňuje základní kritéria dobrého zdravotního stavu,
jako váhu nad 5000 g, přiměřené laboratorní hodnoty KO apod. Nejčastěji jsou užívány
metody podle Millarda a Tennison- Randall. Při primární operaci rtu je prováděna nejenom
rekonstrukce rtu, ale i nosu včetně repozice septa, které je deviováno i u mírnějších forem
rozštěpů. Tato korekce nosu není rutinně prováděna všude ve světě, ale u nás již dlouhodobě a
nejnovější výzkumy tento trend podporují.
O termínu operace patra, dlouho panovala nejednota, zastánci pozdějších termínů
argumentovali postižením růstu čelisti, proto i dnes dělají některá renomovaná pracoviště
uzávěr rozštěpu patra ve dvou dobách. Uzávěr měkkého patra se provádí časně, často i s
operací rtu a uzávěr tvrdého patra ve 3,5 roku. Vzhledem k současné úrovni ortodoncie se
však většina pracovišť přiklání k jednodobé operaci patra kolem 1 roku.
Principem operace je odpojení patologických svalových úponů a jejich přesměrování k
vytvoření velofaryngeálního uzávěru, takže rekonstrukce patra ve smyslu anatomickém i
funkčním. Nejčastěji užívanými metodami operace patra jsou von Langenbeckova, WardillKilnerova a dvojitá reverzní Z plastika dle Furlowa. Komplikacemi může být vznik píštěle v
patře, nebo krátké insuficientní patro, jejich procento je však relativně nízké.
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Toto jsou základní chirurgické výkony, které mohou být dle potřeby následovány dalšími,
jako prodloužení přepážky, drobné korekce rtu či reoperace krátkého nebo defektního patra
nejčastěji v předškolním věku. Kolem 9. roku je prováděna u širokých defektů čelisti
implantace spongiosy do alveolu z indikace ortodontů. Dále v průběhu vývoje mohou být
indikovány další korekční operace. To ovšem neznamená, že by nás čekala vždy celá série
operací, značné procento pacientů je vyřešeno pouze primárními operacemi rtu a patra.
Plastickým chirurgem je pacient kontrolován kontinuálně v intervalech 3 až 6 měsíců,
v případech stabilizovaného stavu po roce až do dospělosti. Stejně tak po operaci patra
foniatrem. Logopedická péče nastupuje od 1 – 1,5 roku věku dle potřeby. Kontinuální
ortodontická péče kulminuje po prořezání trvalé dentice, kdy jsou aplikovány snímací i fixní
aparáty. Posléze jsou prováděny dostavby v případě defektního chrupu. Při závažných
poruchách skusu jsou indikovány stomatochirurgické výkony. Je jistě oprávněným
požadavkem, aby dítě s prvními projevy řeči mělo již štěrbinu rozštěpu patra uzavřenou. Je
třeba však zvážit i okolnost, že chirurgický zákrok má vliv na další růst horní čelisti. Přesto je
celosvětovým trendem provádět suturu patra do jednoho roku dítěte.
Podmínkou přijetí dítěte k operaci je vyšetření specializovaným ušním lékařem z
dětského ORL centra. Pacienti s rozštěpem patra nebo s jinými kraniofaciálními deformitami
/Downův syndrom, syndrom Treacher-Collins apod.) trpí 100x častěji záněty středního ucha a
nedoslýchavostí než ostatní děti.
Téměř 100% dětí s těmito vadami má před první operací patra patologický nález ve
středním uchu. Některé typy zánětů středního ucha se nemusí vůbec projevit navenek a
probíhají zcela němě. Následky (trvalá nedoslýchavost, dlouhotrvající zapáchající výtok z
ucha se potom projeví až pozdě, kdy již nelze tento stav nijak zlepšit. Pokud je onemocnění
ucha zachyceno včas, tedy v kojeneckém věku ještě před první operací patra, je vysoká šance
na zachování dobrého sluchu a na vyléčení nemoci. S postupujícím věkem tato šance klesá.
Proto je nutné u dítěte toto vyšetření provést včas.

před operací rozštěpu měkkého i tvrdého patra
Další postup a potřebná potvrzení pro přijetí k operaci patra jsou tytéž jako pro přijetí k
operaci rtu. Chirurgický výkon klade vyšší nároky na dětský organismus, ale dítě dokonale
připravené jej snáší velmi dobře. Při dobrém průběhu hojení propouštíme pacienta asi za 5-7
dnů do domácího ošetřování.
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pooperační foto u téhož pacienta

týž pacient před a po operaci rozštěpu
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13. Péče po operaci patra
Několik dnů bude ještě pacient dostávat kašovitou stravu, aby nedošlo k poruše hojící se rány.
Sliznice v ústech i v nose bývají ještě zduřené, průchod vzduchu při dýchání nosem nemusí
být postačující a dítě dýchá ústy. Ústní sliznice tím osychají, je proto třeba, aby dítě dostávalo
častěji tekutiny. S ustupováním otoku se nos stává průchodnějším a dítě si navyká na
přirozené dýchání nosem.
Anatomické poměry po operaci patra se podstatně změnily a jsou připraveny vhodné
podmínky pro vývoj řeči. Děti s neoperovaným rozštěpem patra obvykle nemohou vyslovovat
souhlásky. Pokud je vyslovují, tvoří je na nesprávných místech a jejich hlas má mečivé
zabarvení.
Po operaci patra se některé z těchto vad řeči mohou upravit zcela samovolně, ale
většinou je třeba je cvičením postupně odstraňovat. Od 2,5 roku dítěte sleduje vývoj řeči v
pravidelných půlročních intervalech foniatr. Vyšetří kvalitu řeči a případný únik vzduchu při
mluvení do nosu. Stanoví další cíle logopedické péče, v některých případech navrhuje operace
k prodloužení měkkého patra, které je důležité pro správný vývoj řeči. V místě bydliště je
nutno pravidelně navštěvovat logopeda. Naší snahou je, aby dítě při nástupu do školy již
dobře mluvilo.
Protože před operací patra dítěti unikal vzduch vypuštěný ústy současně nosem,
začínáme se správným vedením vzdušného proudu dechovými cviky. Cvičíme usměrňování
vzduchu vyfukovaného ústy. Soustavným cvičení lze dosáhnout toho, aby množství vzduchu
unikajícího do nosu a působícího nosový přízvuk řeči, bylo co nejmenší. Důležitý je zájem
dítěte o cvičení s různými hračkami (trumpetami, foukacími harmonikami, nafukovacími
figurkami, vatovými kuličkami zavěšenými na niti, větrníčky, peříčky atd.) a hrami (foukáním
papírových koníčků z branky do branky atd.).

Cvičení usměrňování vzdušného
proudu vyfukovaného ústy

Dítě je společenský tvor a nejlépe se cítí a rozvíjí v dětském kolektivu. V prostředí
normálně mluvících zdravých dětí se učí dítě s operovaným rozštěpem patra správným
řečovým návykům. Proto doporučujeme jinak duševně zdravé dítě zařadit co nejdříve do
mateřské školy.
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14. Péče o chrup u dětí s rozštěpovou vadou
Počet řezáků u dětí s rozštěpem obličeje bývá někdy zvětšen, jindy zmenšen. Také tvarově se
často zuby v rozštěpu liší od zubů normálních. Nemusí být také pravidlem, aby po vypadnutí
malého mléčného řezáku vyrostl na jeho místě malý stálý řezák. Je nutné pečovat o ošetření
kazů mléčných zubů, aby dítě neztratilo předčasně některé zuby, zejména špičáky a poslední
mléčné stoličky, které jsou důležité pro správný růst stálého chrupu. Činnost všech 20
mléčných zubů a později 28 až 32 stálých zubů pomáhá přirozenému vývoji čelistí.
Názor, že není třeba ošetřovat mléčné zuby, protože stejně vypadnou a budou
nahrazeny stálými je nesprávný. Zdravý chrup, i mléčný, je pomocníkem k celkovému zdraví
člověka. Choroby zubů bývají příčinou místních onemocnění (záněty okostice, abscesy atd.) i
celkových onemocnění. Dětský chrup má přinejmenším pro vývoj dítěte stejný význam jako
stálý chrup, protože připravuje rostoucímu organismu potravu a vytváří podmínky pro stálý
chrup. Zdravý základ chrupu je dán již v těhotenství správnou výživou a celkovým dobrým
stavem matky. Po narození je pak ovlivňován kojením a dokonalou výživou dítěte a od
prořezávání prvních zubů každodenní péčí o chrup.

•
•
•
•

Péče o chrup zahrnuje:
Správnou výživu
Dokonalou hygienu dutiny ústní
Ošetření začínajících kazů
Péče o správné postavení zubů a čelistí a jejich dokonalou
činnost

Pod správnou výživou si představujeme stravu bohatou nejen na obsah výživných
látek, ale i na jejich správný vzájemný poměr, stravu bohatou na minerály a vitamíny. U dětí s
prořezanými zuby je třeba klást důraz i na tuhost stravy. Dostává-li dítě starší na 6 měsíců
stále rozmělněnou potravu, nenaučí se správně kousat. Kousání tuhé potravy je přirozeným
drážděním k normálnímu růstu zubů a čelisti. Protože kašovitou potravu nemusí dítě kousat,
chybí i samočistění zubů, sliznicí, tváří a jazyka. Potrava ulpívá v záhybech zubů a působením
stále přítomných mikroorganismů v ústech se rozkládá. Tím dochází k naleptání zubní
skloviny a vzniká zubní kaz. Nejškodlivější v tomto ohledu jsou potraviny s vysokým
obsahem cukrů (marmelády, čokoláda, cukrovinky, pečivo z bílé mouky), a to zejména
snědené po večeři, protože působení škodlivin trvá dlouhou dobu.
V druhém roce se dítě učí samostatně si čistit zuby kartáčkem. Je samozřejmostí, že
má mít svou vlastní skleničku i kartáček. Zuby si čistí krouživými pohyby kartáčku po všech
plochách zubů.
Chceme-li uchránit dítě před bolestivým zákrokem při ošetřování zubů, řiďíme se
těmito pokyny: je třeba začít s lékařskými prohlídkami a ošetřením zoubků v druhém roce,
kdy se obvykle začínají tvořit první kazy, které nemusí ještě dítěti působit žádné obtíže a
jejich ošetření bývá nebolestivé. K ošetření přivést dítě zdravé, vyspané a s vyčištěným
chrupem. Připomínky o stavu a obtížích dítěte sdělit lékaři bez jeho přítomnosti. Neošetřený
chrup může být později překážkou přijetí dítěte k hospitalizaci a k dalším operacím a může
být příčinou infekce, která by mohla zavinit i komplikace těchto výkonů.
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U dětí s rozštěpem se setkáváme s větší kazivostí chrupu, často způsobenou nevhodně
volenou výživou. Samotnou vadou je zhoršeno také samočistění. Projevuje se to zejména na
zubech v blízkosti rozštěpové štěrbiny, které se často předčasně rozpadají.
Konečně je třeba počítat s ortodontickým léčením, zejména u celkových rozštěpů,
které postihují ret, čelist i patro. K zakotvení přístrojků je nutno zachovat dočasný chrup až do
doby jeho přirozené výměny za stálý chrup.
Chybějící přední zuby bývají často překážkou správné výslovnosti sykavek
(S,C,Z,Č,Š,Ž). Je tedy naší snahou nezadávat další příčiny (rozpadlým chrupem) k vadné
výslovnosti. Stane-li se, že dítě přes veškerou péči přijde o přední zuby, zhotoví protetik zubní
protézu, aby umožnil výuku správné výslovnosti.
K péči o chrup u dětí s rozštěpovou vadou patří neodmyslitelně ortodontická péče.
Jejím cílem je dosáhnout správného postavení zubů. Tím zlepšíme vzhled pacienta, žvýkání,
umožníme správnou výslovnost. Nevyléčená závažná ortodontická vada je pro pacienta
komplikací na celý život. Zvyšuje kazivost, jsou častější onemocnění ústní sliznice a
parodontu, v dospělosti horší podmínky pro úpravu chrupu při ztrátách zubů. K léčbě se
užívají snímatelné nebo fixní aparáty.
Snímací aparát je účinný jen když se nosí celou noc a většinu dne. V ústech musí být
delší dobu než mimo ústa. U některých vad je potřeba aparát nosit stále, vyjímá se jen na
jídlo, tělocvik a při čištění zubů. Nejsnadněji si na něj dítě zvykne, když se s ním naučí
mluvit. O aparát je nutno pečovat. Čistí se zubním kartáčkem a pastou, mýdlem nebo ústní
vodou vždy po vyjmutí z úst. Aparát se vyjímá tahem za drátěné spony, které jej přidržují k
zadním zubům, ne za drátěné prvky na předních zubech ani za jemná postranní pera. Šroub se
musí udržovat čistý, před každým otočením prokápnout kapkou stolního oleje. Otáčet ve
směru šipky v intervalech, které stanoví lékař. Je nutno chodit na pravidelné kontroly, při
jakýchkoliv potížích přijít ihned. Pokud aparátek dítě jen několik dní nenosí, je předchozí
snaha a námaha zbytečná, protože se vada rychle vrací.

Snímací ortodontický aparát

Fixní aparát se skládá z kovových kroužků se zámky nasazených na zuby nebo ze zámků
přilepených na sklovinu a dále z drátů (oblouků), které jsou k zámku přivázány. Podle potřeby
přidáváme gumové tahy, zevní tahy, popřípadě snímací aparáty. Při poškození oblouku,
uvolnění zámku nebo kroužku nebo když drát tlačí do dásně, je nutno okamžitě přijít na
kontrolu k lékaři, jinak může aparát pacientovi spíše uškodit.
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Dále je třeba udržovat vysokou ústní hygienu. Nejlepší je omezit sladkosti a úplně
vynechat karamely, lepivé bonbóny, žvýkačky, perníky. Vyvarovat se tvrdých jídel, vše
nadrobno pokrájet! Dodržování těchto zásad umožní budoucí pěkný chrup.

Fixní ortodontický aparát
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15. Implantace kostního štěpu
V místě, kde byla rozštěpem zasažena čelist často chybí velká část kosti v horní čelisti.
Chybějící kost neumožňuje prořezání základů trvalých zubů. Proto je nutné ji doplnit. Prvním
krokem je u ortodonta provedení panoramatického RTG snímku zubů. Po konzultaci s
plastickým chirurgem se dle poměrů v horní čelisti rozhodnou k implantaci kostního štěpu.
Operace se provádí nejdříve v 8 letech pacienta, aby předčasným zaštěpováním nebyl
zubní oblouk omezen v růstu. Kousek kosti se odebere z kyčelní kosti z malého řezu v
místech, kde ji můžeme pod kůží dobře nahmatat. V ústech se odhrne sliznice na zubním
oblouku a mezi obnažené kosti se vklíní kostní štěp.
Několik dnů po zákroku dostává dítě kašovitou stravu a při dobrém průběhu hojení je
po 7 dnech propouštěno do domácí péče.
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16. Plán kontrol
Během léčby si každý odborník svého pacienta zve na kontroly dle výsledků jeho léčby.
Mimo tento systém kontrol jsou na doporučení výsledků mezinárodní studie pro léčbu
rozštěpů prováděna další vyšetření, která mají stejný charakter jako preventivní prohlídky.
Léčba rozštěpu provází dítě až do dospělosti. Během růstu se mění jednotlivé proporce
obličeje a jeho orgánů. Tam, kde jsme byli s terapeutickým výsledkem již spokojeni, může
během růstu dojít k jeho změně na méně dokonalý.
U většiny těchto nepříznivých jevů však můžeme účinně terapeuticky zasáhnout a
tento nepříznivý trend zvrátit. Podle velikosti původní rozštěpové vady zveme pacienty v
určitém věku na tyto kontroly:
PACIENTI S ROZŠTĚPEM RTU
3 roky
•
•
•

foniatrické vyšetření
plastický chirurg a fotografie obličeje
ortodontické vyšetření s otiskem chrupu (pokud byla rozštěpem
zasažena i čelist)
6 let

•
•

plastický chirurg a fotografie obličeje
ortodontické vyšetření
18 let

•

vyšetření jako v 6-ti letech + dotazník spokojenosti s výsledkem
léčby.

PACIENTI S CELKOVÝM ROZŠTĚPEM A S IZOLOVANÝM ROZŠTĚPEM
PATRA
3 roky
•
•
•
•

foniatrické vyšetření
plastický chirurg a fotografie obličeje
ortodontické vyšetření s otiskem chrupu
ORL vyšetření (tympanometrie a audiometrie)
6 let

•

vyšetření jako ve 3 letech
10 let a 16-18 let

•

vyšetření jako ve 3 letech + telerentgen obličeje + dotazník
spokojenosti s výsledkem léčby (16-18 let)
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17. Ostatní operace a zákroky
Před nástupem dítěte do školy bývá nutné drobnějšími operacemi upravit vzhled dítěte. Často
jsou to zákroky, které nebylo možno provést při první operaci, aby nebyl poškozen růst
postižené části těla nebo se jedná o zákroky korigující deformity způsobené vadou, které se
při první operaci nepodařilo zcela odstranit.
U dětí s oboustranným rozštěpem rtu je to nejčastěji zkrácená kožní část nosní
přepážky (kolumela) a přisedlý hrot nosu. Tuto vadu odstraňujeme společně s jinými
úpravami měkkého nosu individuálně od 2,5 roku dítěte.

Pacient před operací rozštěpu měkkého i tvrdého patra
Jak bylo řečeno, sledujeme vývoj řeči při pravidelných kontrolách prováděných v určitém
věku pacienta. Věkem se mění proporce částí obličeje i rozměry nosohltanu. Tím se někdy
stává, že velmi dobrý výsledek operovaných částí se během dalšího růstu stává méně
dokonalý.
I řeč, která byla v době nástupu do školy bez vady, se může stát v době dospívání
huhňavou. Nedokonalou funkci patra, která se projeví huhňavostí, lze zlepšit operací, při které
se prodlužuje měkké patro.

Pooperační foto u téhož pacienta
Někdy u celkových rozštěpů po operaci patra zbývají v předním pólů patra malé otvory
vedoucí do nosu. S jejich uzávěrem, pokud nečiní dítěti potíže, nespěcháme, abychom dalšími
jizvami na patře neomezili dobré prokrvení a tím růst horní čelisti.
Konečnou úpravou tvarových a funkčních nedostatků lze obvykle provést až po ukončení
růstu postižených orgánů. U nosu to obvykle bývá kolem 16 roku. Jedná se o úpravu
deformovaného hrotu a nosního křídla, přepážky a někdy i celé osy nosu. Nápadné jizvy po
operacích rtu je nutno odstranit buď před nástupem dítěte do školy nebo až v dospělosti. V
období dospívání totiž často přetrvávají nevzhledné hypertrofické jizvy déle než v časnějším
či pozdějším věku pacienta.

37

Při komplikacích hojení na patře nebo několika opakovaných operacích je nutno
počítat se značným zabržděním růstu horní čelisti. Dolní čelist, která se vyvíjí normálně, se
postupně vysouvá dopředu. Na chrupu se tato vada jeví obrácených skusem, tedy místo toho,
aby horní řezáky překusovaly dolní, je tomu naopak. Vzniká velmi nepříznivý stav pro funkci
chrupu i pro estetický vzhled pacienta. U těchto pacientů je možné již v dětském věku
distrakcí dosáhnout alespoň přibližného anatomického postavení horní čelisti, která je pak v
dalším růstu podpořena tlakem dolní čelisti. Výrazný kolaps horní čelisti řešíme osteotomií
horních čelistí a následnou transversální distrakcí.
U oboustranných rozštěpů někdy nacházíme výraznou protruzi a kaudální posun
mezičelisti. Tento stav řešíme jednodobým operačním postupem, který zahrnuje osteotomii
praemaxily, její kraniální posun, fixaci se současnou spongioplastikou defektu alveolu.
Úprava mezičelisti je mimo vlastní obnovu horního zubního oblouku indikována u
postižených dětí zejména z psychických důvodů.
Autoři uvádějí výsledky těchto operačních postupů a současně i zdůrazňují, že definitivní
hodnocení je možné až s dlouhodobým odstupem a nezbytnosti následné pooperační
ortodontické léčby.
I tuto vadu lze však upravit operací, kterou provádíme až po 17. roce života. Doplnění
chybějících zubů v rozštěpu lze také provést až v dospělosti, kdy je chrup zcela vyvinut.

Pacient před a po čelistní operací
Jak již bylo uvedeno, rozštěpy rtu, čelisti a patra jsou vadami vývojovými. Jednotlivé části
obličeje se během růstu mění. Proto konečné posouzení léčebných výsledků možno provést až
po uplynutí největší části vývoje obličeje, to je mezi 15. - 18. rokem.
Od narození do této doby jsou nutné pravidelné kontroly pacienta. Je to velká zkouška
trpělivosti jak pro nositele vady, tak i pro jeho rodinu.
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18. Hypotéza
Vzhledem k uvedeným skutečnostem o rozštěpových anomáliích popsaných v předchozích
kapitolách je zřejmé, že tato skupina dětí bude potřebovat častější kontroly a zvýšenou péči
stomatologů - minimálně v dvouměsíčních intervalech, kdy se kontroluje stav jednotlivých
zubů, čas jejich prořezávání a stav měkkých tkání.
Vzhledem ke komunikaci nosní a ústní dutiny je zvýšená péče o ústní hygienu
bezpodmínečně nutná. Děti jsou sledovány v centrech, kde je dostupná systematická a
adekvátní péče o ústní zdraví.
Prací jsem chtěla ověřit, u 9 náhodně vybraných dětí s rozštěpovou vadou ve věkovém
rozmezí 8-16 let, stav ústní hygieny.
V případě, že se u pacienta s rozštěpovou vadou bude pečovat od útlého věku ve zvýšené míře
o hygienu dutiny ústní, s přihlédnutím ke specifice ústní flory, bude lepší hojení ran po
korekčních zákrocích, ubude komplikací v důsledku přítomnosti ortodontických aparátů, sníží
se i celková kazivost zubů a výskyt onemocnění dásní.
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19. Cíl práce
Cílem mé práce bylo vyšetření náhodně vybraných pacientů s rozštěpovou vadou ve věkovém
rozmezí 8-16 let a zjištění stavu hygieny dutiny ústní, která je u těchto pacientů problematická
z důvodu:
1.rozdílné anatomie, která je méně příznivá k udržovaní ústní hygieny než je tomu u
fyziologického postavení zubů (samočistící efekt, dostupnost jednotlivých mezizubních
prostor…)
2.zdlouhavé a náročné chirurgické terapie, která ve většině případů začíná
v 6.měsících a trvá až do posledních korekčních úprav v dospělém věku (sponigioplastiky).
Akcentace zubní péče je nutná především v tomto období.
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20. Metodika
Stav ústního zdraví u 9 pacientů s rozštěpovou vadou ve věkovém rozmezí 8-16 let, kteří
nemají v dutině ústní fixní ortodontický aparát.
K určování zdraví v dutině ústní jsme použili vyšetření dvou rozdílných indexů, které jsou
určeny k zjištění stavu hygieny dutiny ústní.
Hygienické indexy patří mezi tzv. etiologické indexy. Vyhodnocují stav ústní hygieny podle
daných kritérií. Především se zaměřují na plak a zubní kámen. Přítomnost plaku na povrchu
zubu vyšetřujeme sondou případně obarvením pomocí detekčního roztoku.
Plakový index (Pl.I.) -registruje plak a kvantifikuje jeho vrstvu podél gingiválního okraje.
Pouze v těchto místech usazený plak má totiž úlohu v etiologii zánětu gingivy. Vyšetření se
provádí zubní sondou na vzduchem osušených zubech. Tento index je relativně časově
náročný. Vyšetřují se všechny zuby. Zaznamenává se nejvyšší zjištěná hodnota pro každý zub
bez ohledu nato, kde se plak nachází ( palatinálně x bukálně).
Hodnocení množství přítomného plaku:
0
plak nezjistitelný ani po setření povrchu zubu sondou
1
plak není viditelný okem, ulpívá však na sondě
2
plak viditelný okem při okraji gingivy, interdentální prostory
bez plaku.
3
Plak je masivní, vyplňuje i interdentální prostory

Interdentální hygienický index
Náleží do skupiny indexů typu pozitivní-negativní. Pro zjednodušení se
hodnotí přítomnost plaku v pravé polovině horního zubního oblouku z orální strany, v levé
z bukální. V levé polovině dolního oblouku se hodnotí plak orálně, v pravé bukálně. Do
schématu se vyznačuje znaménkem ( + ) nebo ( -) přítomnost plaku na distální plošce
každého zubu, kromě 3.molárů.
Pokud chceme vyjádřit ústní hygienu v % , použijeme vzorec:
Součet negativně označených plošek x 100
Počet vyšetřených plošek
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21. Predispozice ke vzniku plaku
Mikroorganismy zubního plaku potřebují ke svému životu, rozmnožování a tvoření kyselin
potravu.
Nejdůležitějším zdrojem svalové energie člověka a nejrozšířenější složkou jeho potravy jsou
sacharidy. Reprezentují širokou skupinu přirozených látek (převážně rostlinného původu) a
tvoří většinu organických sloučenin. Jedná se o vícemocné alkoholy přírodního původu,
které se podle složitosti své molekuly dělí na
monosacharidy (např. glukóza – hroznový cukr, fruktóza – obsažena v ovoci i
medu),
• oligosacharidy (např. sacharóza – řepný a třtinový cukr, laktóza – mléčný cukr,
maltóza – sladový cukr).
•

Mono a oligosacharidy mohou při styku s tvrdou zubní tkání vyvolávat kariezní proces (=
vznik a vývoj zubního kazu), neboť představují pro mikroorganismy zubního plaku ideální
stravu: přímo a bez časového zdržení je využívají ke tvorbě kyselin.
Kariogenní působení mono a oligosacharidů závisí nejenom na jejich přívodu do organismu,
nýbrž i na množství a v jaké formě a jak často se přijímají. Konzumace jejich velkého
množství zejména ve formě, která má těsný vztah k zubnímu povrchu, vede ke vzniku
těžkého kariezního postižení zubů.
Destruktivní účinek – zvlášť rychle se šířící kaz se váže například k lepivým cukrovinkám,
ke tvrdým „cucavým“ bonbonům. Kariezní poškození dočasného chrupu se nevyhýbá ani
kojencům a batolatům. Příčinou je kojenecká lahev naplněná nejrůznějšími sladkými
pokrmy, se kterou dítě často i usíná, a dudlík obalený v medu (cukru, marmeládě), který s
touto „příchutí“ stále ještě často slouží jako uklidňující prostředek.
•

polysacharidy (např. amylóza, amylopektin, obecné známé jako škrob; nacházejí se
zejména v bramborách, obilovinách, luštěninách).

V přirozené formě škrob nenese zvýšené riziko pro vznik zubního kazu, neboť
mikroorganismy z něj jen velmi těžce a v malé míře dokáží vytvořit kyseliny. K
dramatickému obratu však dochází v okamžiku, kdy je potravina s obsahem škrobu upravena
vařením, smažením nebo i zmrazením.
Žádná potravina, která obsahuje tepelně upravený škrob, není z hlediska vývoje zubního
kazu bezpečná. Navíc zbytky potravin se mnohem snadněji dostávají do mezizubních
prostor, kde mohou setrvávat příliš dlouho a stávají se tak „zásobárnou“ pro
mikroorganismy.
Hranolky s kečupem či s tatarkou, chipsy, bílý chléb, kukuřičné lupínky a tak dále působí na
zuby stejně jako dort s čokoládovou polevou.
Mléko (mateřské, kravské) a mléčné výrobky i přes obsah laktózy se nepovažují za
nebezpečnou potravinu pro zuby. Vápník, fosfor a další minerální látky, proteiny i tuky v
mléce obsažené působí proti vzniku zubního kazu a negují vliv přítomné laktózy. Po
konzumaci sýrů se zvyšuje koncentrace vápníku v zubním povlaku, proteiny se váží na zubní
sklovinu, zvyšuje se tvorba slin a vše dohromady značně zpomaluje vývoj kariezního
procesu.
Výše řečené však neplatí pro slazené mléčné nápoje (cukrem, medem), pro jogurty s kousky
ovoce či marmeládou atd.
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V prevenci zubního kazu hrají důležitou roli sliny. Po jídle urychlují „vyklizení“ zbytků
potravy z dutiny ústní a podílejí se na rozpouštění a degradaci sacharidů. Navíc více či méně
neutralizují kyseliny, které produkují mikroorganismy zubního plaku. Ve slinách se nachází
stopové množství vápníku a fosforu, s jejichž pomocí remineralizují tvrdou zubní tkáň.
Slinné proteiny zastavují ztrátu minerálů z povrchu zubů.
I když sliny představují pro tvrdé zubní tkáně totéž co krev pro ostatní tkáně lidského těla, i
ony mají svou mez. Své sehrává jejich povrchové napětí, snížení tvorby při onemocnění
slinných žláz i při podávání různých léčiv (např. antidepresiva, analgetika, antihypertensiva,
diuretika, antihistaminika, relaxantia, sedativa) a v neposlední řadě i snížené omývání méně
dostupných mezizubních prostor.
Není-li kartáček a pasta po ruce (třeba po návštěvě cukrárny, po obědě ve školní jídelně,
restauraci apod.), mohou částečně vypomoci žvýkačky bez cukru. Podpoří tvorbu slin, ve
kterých se zvýší obsah vápníku a fosforu (okamžitě se zapojují do remineralizace tvrdé zubní
tkáně).
Ani sebepečlivější a pravidelná ústní hygiena stoprocentně neodstraní mikrobiální zubní
plak. Správným a důkladným vyčištěním zubů se sice zničí valná část mikroorganismů,
nicméně ona menšina v ústech zůstává. A vyčkává na další přísun „potravy“, aby se mohla
rychle množit a při absenci péče tvořit na zubech tuhý povlak.
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22. Výsledky
Následují výsledky hygienických indexů náhodně vybraných dětí s rozštěpovou vadou bez
fixních aparátů:
Hygienický index

plakový index

Filip V., 13.let

56,3%

0-1*

Martin K.,14.let.

82,6%

0-1

Marie O.,15.let

66,7%

0-1

Matěj N., 12.let

58,3%

0-1

Jaromír S., 13.let

65,4%

0-2**

Tomáš A., 8.let

63,6%

0-2

Klára B.,14.let

71,4%

0-1

Robert K., 13.let

72,0%

0-1

Michal K., 16,let.

52,0%

0-2

* Hodnota 0-1 znamená, že jsou některé zuby zcela bez plaku a na některých zubech je plak
detekovatelný jen pomocí sondy.
** Hodnota 0-2 znamená, že jsou některé zuby zcela bez plaku, na některých je
detekovatelný plak pouze sondou a na zbylých je plak viditelný pouhým okem při okraji
gingivy, interdentální prostory jsou však bez plaku.
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23. Diskuse
Vzledem k malé velikosti vzorku není možné hodnotit statistiskou významnost ani jiné
statistické parametry, ale jednoznačně se ukazuje, že pokud jsou děti v odborné péči je stav
ústní hygieny uspokojivý.
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24. Závěr
Počet dětí s rozštěpovou vadou není malý. Potřebují včasnou dispenzarizaci, je vypracovaný
systém péče se systematickou spoluprácí odborníků.
Při takto kvalitní péči jsou výsledky více než uspokojivé. Kvalitní péči mohou, jak
vidno z předešlého, poskytovat jen velká centra, ve velkých městech. U nás jsou takto kvalitní
centra dostupná jen v Praze a v Brně.
Děti, pro které jsou tato centra z různých důvodů nedostupná(vzdálenost, finance,
neochota a nespolupráce rodičů), jsou výsledky léčby mnohem horší ( zhoršené hojení ran po
korekčních zákrocích, častější komplikace v důsledku přítomnosti ortodontických aparátů,
vyšší celková kazivost zubů a výskyt onemocnění dásní a celkově horší estetický efekt).
Do budoucna by bylo vhodné vypracovat velkou studii hodnotící hygienické
parametry u velké skupiny dětí s rozštěpovou vadou, případně srovnávající parametry se
zdravými dětmi, nebo se srovnáním skupiny dětí s rozštěpovou vadou dispenzarizovaných ve
velkých centrech a těch, kteří tuto možnost nemají. Výsledky těchto studií by mohly být
dostatečným motivem jak pro rodiče, tak pro instituce zdravotního pojištění atd.
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