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rodowiskowymi czynnikami ryzyka wyst¹pienia rozszczepu twarzoczaszki u potomstwa s¹ m.in.: ekspozycja matki na dym tytoniowy, infekcje
wirusowe oraz nara¿enie na stres psychogenny. 247 matek dzieci z rozszczepem twarzoczaszki wype³ni³o ankietê
dotycz¹c¹ okresu oko³okoncepcyjnego. 29,6% uczestniczek badania pali³o
tytoñ przed zajciem w ci¹¿ê. Zawodowe nara¿enie na chemiczne rozpuszczalniki, prze¿ycie stresuj¹cych wydarzeñ oraz infekcjê przeziêbieniow¹ we
wczesnej ci¹¿y deklarowa³o odpowiednio: 6,3%, 5,2% oraz 25,2% kobiet. Pomiêdzy matkami pal¹cymi i niepal¹cymi stwierdzono ró¿nice w: prekoncepcyjnym przyjmowaniu kwasu foliowego (5,5% vs. 19,9%) oraz preparatów
wielowitaminowych (2,8% vs. 6,4%),
korzystaniu z porady prekoncepcyjnej
(15,3% vs. 30,4%), czy pónym udawaniu siê na pierwsz¹ wizytê prenataln¹
(>12 tygodnia ci¹¿y; 6,2% vs. 1,9%). Zachowania prozdrowotne kobiet w wieku prokreacyjnym wymagaj¹ zmiany.

Evidence suggests an association
between orofacial clefts and maternal
smoking, common cold, and stressful life events. 247 mothers of children
with an orofacial cleft completed a selfadministered survey with questions
concerning obstetric history. Of these,
29.6% were smokers in pre-conceptional period. 6.3%, 5.2% and 25.2% of
participants reported working exposure to solvents, stressful life events,
and common cold in the early pregnancy, respectively. Differences were
seen between smokers and non-smokers for preconceptional folic acid supplementation (5.6% vs. 19.9%), multivitamin use (2.8% vs. 6.4%), pre-conceptional health care utilization (15.3%
vs. 30.4%), and late enrollment for prenatal care (>12 weeks of gestation;
6.2% vs. 1.9%). Improved lifestyles of
women of childbearing age is required.

Wstêp
Rozszczepy twarzoczaszki, wystêpuj¹ce u ok. 1/500-1/1000 ¿ywo urodzonych
noworodków i u ok. 12/100 poronionych p³odów, s¹ jednymi z najczêstszych wad wrodzonych. Etiologia rozszczepów twarzoczaszki jest z³o¿ona [5,7,16]. Odgrywaj¹ w
niej rolê czynniki genetyczne i rodowiskowe [5,10]. Na podstawie badañ epidemiologicznych i embriologicznych rozszczepy
podniebienia oraz rozszczepy wargi po³¹czone, lub nie, z rozszczepem podniebienia s¹ uwa¿ane za oddzielne typy wad wrodzonych twarzoczaszki, jednak¿e biologiczno-rodowiskowe uwarunkowania dla nich
czêsto wspólne [16]. Metaanaliza Little'a et
al. [15], obejmuj¹ca 24 badania kohortowe i
kliniczno-kontrolne, wykaza³a dla pal¹cych
matek podobne wzglêdne ryzyko (RR) urodzenia dziecka z rozszczepem podniebienia oraz z rozszczepem wargi po³¹czonym,
lub nie, z rozszczepem podniebienia - odpowiednio 1,22 (95%CI: 1,10-1,35) i 1,34
(95%CI: 1,25-1,34). Poznano niektóre genetyczne uwarunkowania zwiêkszonej podatnoci do wystêpowania rozszczepów

twarzoczaszki wskutek ekspozycji na dym
tytoniowy [21].
Infekcje przeziêbieniowe oraz silny stres
psychogenny w okresie palatogenezy stanowi¹ równie¿ wspólny czynnik ryzyka dla
rozszczepów podniebienia pierwotnego i
wtórnego [1,3,6,17]. W 2008 r. Johnson i Little [12] przeprowadzili metaanalizê badañ
obserwacyjnych dotycz¹cych wp³ywu stosowania przez matkê preparatów wielowitaminowych oraz kwasu foliowego na ryzyko
urodzenia dziecka z rozszczepem twarzoczaszki. Sam kwas foliowy wykazuje ograniczone dzia³anie ochronne, natomiast preparaty wielowitaminowe istotnie zmniejszaj¹ ryzyko urodzenia dziecka z rozszczepem
wargi z, lub bez, rozszczepu podniebienia
(OR 0,75; 95%CI 0,65-0,88; analizowano 22
badania) oraz z rozszczepem podniebienia
(OR 0,88; 95%CI 0,76-1,01; analizowano 21
badañ).
Celem pracy by³a analiza czêstoci wystêpowania palenia papierosów oraz innych
rodowiskowych czynników ryzyka zaburzeñ palatogenezy u matek polskich dzieci
z rozszczepem twarzoczaszki.
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Materia³ i metody
Przedmiot badañ stanowi³a ankietowa,
rutynowo wype³niana przez matkê, czêæ
historii choroby pacjenta z rozszczepem
twarzoczaszki hospitalizowanego w Klinice Chirurgii Dzieci i M³odzie¿y Instytutu
Matki i Dziecka. Do badañ w³¹czono 247
historii choroby dzieci z rozszczepem urodzonych w latach 2005-2008, w których
odpowiedziano co najmniej na po³owê pytañ. Analizowano informacje dotycz¹ce: 1.
palenia tytoniu przez kobietê w okresie oko³okoncepcyjnym, 2. przedci¹¿owej masy
cia³a i wysokoci (obliczano wskanik masy
cia³a BMI, bêd¹cy ilorazem masy cia³a /kg/
i kwadratu wysokoci cia³a /m2/), 3. przyjmowania kwasu foliowego i/lub preparatów
wielowitaminowych przed zajciem w ci¹¿ê, 4. zasiêgania porady lekarskiej przed
zajciem w ci¹¿ê, 5. wieku ci¹¿y w chwili
pierwszej wizyty u ginekologa/po³o¿nika
oraz zaleconych wówczas preparatów witaminowych, 6. wystêpowania nasilonych
infekcji przeziêbieniowych na pocz¹tku ci¹¿y, 7. nara¿enia na ekstremalny stres na
pocz¹tku ci¹¿y (zgon bliskiej osoby, udzia³
w wypadku komunikacyjnym, etc.), 8. zawodowego kontaktu matki w okresie oko³okoncepcyjnym z substancjami szkodliwymi
dla zarodka (farby, rozpuszczalniki, kleje,
rodki do galwanizacji i lutowania, fryzjerskie rodki do trwa³ej [4,13]).
Wyniki
Papierosy w okresie prenatalnym pali³o
29,6% matek dzieci z rozszczepem twarzoczaszki. Przedci¹¿owe BMI mniejsze od
zalecanego (<19,8 kg/m2) i wiêksze od zalecanego (>26 kg/m2) stwierdzono odpowiednio u 34,7% i 6,1% kobiet pal¹cych oraz
32,4 % i 14% niepal¹cych (tabela I).
Tylko u 4,4% kobiet niepal¹cych BMI
by³o wiêksze od 30 kg/m2. 11 sporód 175
uczestniczek badania (6,3%), które udzieli³y odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce miejsca pracy w okresie oko³okoncepcyjnym,
by³o nara¿one na szkodliwoci takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje (n=10) oraz rodki do galwanizacji i lutowania (n=1). W
pierwszym trymestrze ci¹¿y 5,2% (12/232)
kobiet dowiadczy³o silnego stresu, np.
zwi¹zanego ze zgonem mê¿a lub udzia³em
w wypadku komunikacyjnym. Nasilon¹ infekcjê przeziêbieniow¹ przeby³a co czwarta matka, przy czym nieznacznie czêciej
chorowa³y osoby niepal¹ce ni¿ pal¹ce
(26,5% vs. 22%). Kobiety pal¹ce rzadziej
zasiêga³y porady prekoncepcyjnej oraz trzykrotnie czêciej udawa³y siê na pierwsz¹
wizytê do po³o¿nika w zaawansowanej ci¹¿y (tab.I). Osoby pal¹ce rzadziej od niepal¹cych suplementowa³y siê witaminami (tab.
I). Tylko 79,3% (180/227) ciê¿arnych podczas pierwszej porady ginekologiczno-po³o¿niczej otrzyma³o zalecenie kontynuacji/rozpoczêcia przyjmowania kwasu foliowego.
Dyskusja
Ok. 30% matek dzieci z rozszczepem
twarzoczaszki, urodzonych w latach 20052008, pali³o tytoñ w okresie oko³o koncepcyjnym. W Polsce, pomimo aktywnej kampanii antynikotynowej, odsetek pal¹cych
ciê¿arnych jest nadal wysoki (22-28%)
[2,11]. W poprzednim naszym badaniu
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Tabela I
Korzystanie z poradnictwa oraz przedci¹¿owa suplementacja witaminowa.
Periconceptional health care utilization and use of vitamin supplements.
Param etr

M atki ogó³em

M atki niepal¹ce

M atki pal¹ce

n/N

%

n/N

%

n/N

%

1. Porada przedci¹¿ow a

63/243

25,9

52/171

30,4

11/72

15,3

2. Pierw sza w izy ta u ginekologa po12 Hbd

7/227

3,1

3/162

1,9

4/65

6,2

3. Praw id³ow e przedci¹¿ow e BM I

102/185

55,1

73/136

53,7

29/49

59,2

4. Prekoncepcy jne stosow anie kw asu foliow ego

38/243

15,6

34/171

19,9

4/72

5,6

5. Prekoncepcy jne stosow anie preparatów
w ielow itam inow y ch

13/242

5,4

11/171

6,4

2/71

2,8

30,4% z 92 matek dzieci z rozszczepem
twarzoczaszki urodzonych w latach 20002003 pali³o tytoñ [8], co sugeruje utrzymywanie siê na³ogu na niezmiennie wysokim
poziomie w tej populacji kobiet. Zwi¹zek
palenia tytoniu z ryzykiem wystêpowania
niektórych wad wrodzonych, jak np. rozszczepów twarzoczaszki, craniosynostosis i
wrodzonych wad koñczyn, jest dobrze udokumentowany wynikami prac, wykorzystuj¹cych badania ankietowe [21]. Przedmiotem analizy Shawa et al. z 2009r. [20] by³y
archiwalne próbki surowic pobranych w drugim trymestrze ci¹¿y. Badanie na obecnoæ
kotyniny ponad 180 tys. próbek, sporód
których 89 pochodzi³o od matek dzieci z
rozszczepem twarzoczaszki, potwierdzi³o,
¿e ekspozycja na nikotynê zwi¹zana jest z
ponad dwukrotnym zwiêkszeniem ryzyka
wyst¹pienia tej wady (2,1; 95%CI:1,0-4,4).
Stwierdzilimy wystêpowanie ró¿nic pomiêdzy pal¹cymi i niepal¹cymi matkami w zakresie korzystania z porad lekarskich oraz
stosowania suplementacji witaminowej, które przypuszczalnie dodatkowo zwiêkszaj¹
ryzyko urodzenia dziecka z rozszczepem
twarzoczaszki. Niepokoj¹ca jest obserwacja, ¿e 1/5 ankietowanych deklarowa³a nieuzyskanie informacji na temat koniecznoci
przyjmowania kwasu foliowego podczas
pierwszej prenatalnej wizyty u lekarza.
Stosunkowo wysoki odsetek kobiet by³
eksponowany w miejscu pracy na toksyny
zwi¹zane z zaburzeniami palatogenezy.
Poprawa sytuacji w tym zakresie nie bêdzie
³atwa z powodu wysokiego udzia³u ci¹¿ nieplanowanych u Polek oraz trudnej sytuacji
na rodzimym rynku pracy. Przeziêbienie i
hipertermia, tak¿e pozainfekcyjna zwi¹zana z korzystaniem z solarium i sauny, s¹ od
dawna znanymi czynnikami ryzyka zaburzeñ
embriogenezy [10]. Wysoki odsetek kobiet,
relacjonuj¹cych infekcjê wirusow¹ w pierwszym trymestrze ci¹¿y (25,2%), nie odbiega³ od danych przedstawionych przez innych
badaczy (24-33%) [1,18].
Blisko po³owa badanych kobiet nie mia³a optymalnego przedci¹¿owego BMI (19,8
-26 kg/m2 [8,23]). Wyniki wielu badañ sugeruj¹ zwi¹zek pomiêdzy oty³oci¹ matki a
zwiêkszonym ryzykiem rozszczepu twarzoczaszki [22]. Tylko 3,2% matek objêtych
nasz¹ analiz¹ by³o oty³ych. W poprzedniej
pracy, dotycz¹cej zwi¹zku wskanika masy
cia³a matki z rozszczepami twarzoczaszki,
nie stwierdzilimy powi¹zañ miêdzy wysokim prekoncepcyjnym BMI a ryzykiem urodzenia dziecka z rozszczepem twarzoczaszki w populacji polskiej, natomiast obserwo-

walimy czêste wystêpowanie niskiego
przedci¹¿owego BMI u matek dzieci z izolowanym rozszczepem wargi [8]. W prezentowanym obecnie badaniu co 20-ta ciê¿arna dowiadczy³a ekstremalnego stresu w
okresie organogenezy. Retrospektywne badania epidemiologiczne, jak i dowiadczalne, wykaza³y szkodliwe oddzia³ywanie stresu psychogennego na palatogenezê [3,10,
14,19].
Wnioski
Wiedza o koniecznoci szczególnej dba³oci o zdrowie w ci¹¿y nadal wymaga popularyzacji. Niezbêdna jest równie¿ edukacja kobiet o koniecznoci przygotowania siê
do ci¹¿y, w tym zaprzestania palenia tytoniu.
W okresie prekoncepcyjnym pal¹ce
matki dzieci z rozszczepami twarzoczaszki, w porównaniu do niepal¹cych, rzadziej
korzysta³y z porad lekarskich oraz rzadziej
przyjmowa³y preparaty witaminowe.
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