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Синдром обструктивного апное сну (СОАС) є важливою проблемою нашого
суспільства сьогодні. Вартість надання медичної допомоги є високою, в той
час коли можливості якiсного лікування обмежені. Найкраще лікування це
профілактика. Данна стаття стосується цього питання.
Інформація надана в цій статті наврядчи буде корисною тим, хто вжe
страждає на синдром обструктивного апное сну (СОАС), однак вона може
допомогти запобігти цей стан у наступних поколіннях.
Кожен з великою масою тіла (надлишковою вагою) або той хто має великий
розмір шиї належать до групи ризику виникнення СОАС. Інші менш важливі
фактори ризику – високе піднебіння, звужені зубні дуги та змiщенe назад
підборіддя. Ці ознаки, що стосуються ротової порожнини, не були
загальновiдомими у доісторичні часи і з цієї причини доісторичні люди
можливо не мали такого високого коефіцієнту захворюваності апное сну у
порівнянні з теперішнiм суспiльством. В чому полягає різниця мiж двома
часовими періодами, що може пояснити зростаючий ризик виникнення СОАС
у теперішньому суспільствi? Головна відмінність полягає у характері
харчування новонароджених, у доісторичнi часи було тiльки грудне
вигодовування. Зараз загальноприйнятим є штучне вигодовування з
пляшечки наших новонароджених і малюків. Також часто застосовуються
соски. Чи може вигодовування з пляшечки та використання соски призвести
до аномалій прикусу, що є ризиком виникнення СОАС? Відповідь так!
Організм новонародженого створений унікально, так що малюк може дихати і
ковтати одразу пiсля народження без проходження попереднього навчання.
Язик малюка більш висунутий вперед і надгортанник знаходиться дещо вище
ніж у дорослих.[3,4,5] Видвинута вперед позицiя язика дозволяє малюку
ccати грудний сосок одразу після народження. Близька локалiзацiя
надгортанника і м`якого піднебіння сприяє відділенню дихальних шляхiв від
язикa і таким чином запобігає западання язика назад в дихальні шляхи та
виникнення обтурації. (Мал.1) Таке близьке розташування можливо i є
причиною того, що новонароджені менш схильні померти від раптової смерті
малюків на протязi першого місяця життя (РСМ).

Мал. 1: Розтин трупа плода демонструє
близкість розташування надгортанника і
м`якого піднебіння. Також зверніть увагу
на видвинуту вперед позицію язика над
нижнiми яснами і те, що язик повністю
розташований у межах ротової
порожнини. Таке співвідношення
допомагає запобігти западання язика назад
і виникнення обтурації дихальних шляхiв.
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Перед тим як надгортанник природньо починає опускатися до позиції як у
дорослих, неврологічна система малюка має достатньо часу для розвитку і
навчання дихати і ковтати вiдповiдно. Вроджені передньо-заднi
перистальтикоподiбнi хвилястi рухи язика використовуються пiд час
ковтання, коли немовля знаходиться на грудному вигодовуваннi, а пiзнiше
вони стають належною схемою для дорослого ковтання.
Під час грудного вигодовування дiї язика можуть допомогти вплинути на
форму піднебіння завдяки обертаючим та випрямляючим рухам. Під час
штучного вигодовування з пляшечки, використання пустишок або смоктання
пальця, язик не притискається до пiднебiння. На висоту і ширину піднебіння
впливає предмет, що знаходиться між ним та язиком. [7,8] (Fig. 3)

Мал. 2: Показує передньо-задні
хвилястi рухи язика під час
правильного дорослого ковтання.

Мал. 3: Показує як любий інший
предмет, відмінний від соска
молочної залози, разташований між
язиком та дахом ротової порожнини
(піднебінням), при інтенсивному
ccаннi може впливати на форму
піднебіння.
Існує також ще одна специфічна причина високого розташування
надгортанника. Така припіднята локалiзація допомагає утримувати язик за
межами дихальних шляхiв. (Мал.1) Язик відходить назад у ротову
порожнину, коли надгортанник опускається пiд час ранніх місяців розвитку.
Відграничення надгортанника від м`якого піднебіння позволяє людині
створювати більшу різноманітність звуків у порівнянні зi всiма іншими
легеневим видам на землі [3]. Однак опускання надгортанника робить
дихання більш складним та потенціально небезпечним. Задня одна третя
частина язика тепер стає передньою стінкою ротоглотки i може запасти назад
i визвати обстурацiю. (Мал. 4)
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Мал. 4: Розтин трупа дорослої
людини. Зверніть увагу на те, що
надгортанник добре відмежований від
м`якого піднебіння. Задня одна третя
частина язика тепер стає передньою
стінкою ротоглотки/гортані.
Відграничення надгортанника від
м`якого піднебіння позволяє людині
створювати більшу різноманітність
звуків у порівнянні зi всiма іншими
легеневим видам на землі.

Штучне вигодовування з пляшечки, використання пустишки та шкідливі
ротові звички такі як смоктання пальців, можуть вплинути на зміну
правильних рухів язика під час ковтання і призвести до того, що називається
смоктання язика. (Мал. 5)

Штучне вигодовування з пляшечки, використання пустишки та смоктання
язика фактично можуть мати негативний вплив на форму ротової порожнини,
направляючи аномальнi сили на кістки та зуби в ротовiй порожнинi. (Мал. 6)
Cформованi зубощелепнi аномалії рідко зникають без певного втручання.
Ортодонтичне лiкування та переучування ковтати правильно зазвичай є
необхiдними.
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Мал. 6: Різні анормальні
сили, що можуть
cтворюватися під час
вигодовування з пляшечки,
використання пустишок,
iнтенсивного смоктання
пальця або інших шкiдливих
звичок немовлят. Ці сили
можуть змінити форму
ротової порожнини, зубів та
зубних дуг на постiйно.
Ці сили призводять до утворення високого піднебіння, звужених зубних дуг
та змiщенного назад підборіддя, що cтавить індивідуума пiд ризик
виникнення хропіння та апноє сну. Найбільший рiст розвитку черепнолицевої дiлянки припадає на перші 4 роки життя і 90 % завершується до 12
рiчного вiку.[9] Ось чому раннє лікування і профілактика важливі в молодому
віці. Причина, з якої ці чинники можуть бути факторами ризику виникнення
СОАС, полягає в тому, що вони порушують простір язика i виштовхують язик
назад в горло iз-за браку місця.
Пiд час штучного вигодовування пляшечка чи пустишка (обидвi мають соски
приблизно однакового розмiру i форми) вiдштовхують язик назад [10], тому
використання обох може спричинити передчасне вiдмежовування
надгортанника i м’якого пiднебiння, таким чином знизити захисну функцiю
дихання, збiльшуючи цим ризик виникнення синдрому раптової дитячої
смертi (СРДС). Соски, бутилочки і шкідливі дитячі звички мoжуть дiйсно
змінити структуру ковтання, яка може визвати зубощелепнi аномалii, що в
свою чергу ставлять індивідуума пiд ризик виникнення хропіння та розвитку
обструктивного апное сну. СОАС має важливе медичне та соціальне значення
для дорослих i дітей – навіть cпричинити смeртельнi наслiдки такi як при
серцевому нападi чи iнсультi.
Більшість спеціалістів з питань грудного вигодовування знають дуже мало
про СОАС, також більшість спеціалістів зi сну - сомнологiв знають дуже мало
про важливість грудного вигодовування. Icнує надія, що ця стаття допоможе
обидвом групам спеціалістів зрозуміти важливість галузей один одного i
вченi почнуть працювати разом, щоб вивчити і запобiгти дуже сер`йозний
стан CОАС. Профілактика це найкраща форма лікування, і грудне
вигодовування наших новонароджених та тримання сосок поза ротом
немовлят є найкращою формою профілактики.
За немовлятами, які не можуть отримати всі переваги грудного
вигодовування, важливо слідкувати більш ретельно і лікувати як можна
скорше якщо вони мають високе піднебіння, звуженi зубні дуги та змiщене
назад підборіддя.
Висновок: грудне вигодовування знижує ризик виникнення зубощелепних
аномалій, якi наближають індивідуума до ризику виникнення хропіння або
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СОАС. Оскільки СОАС може призвести до багатьох хвороб, можна зробити
висновок, що грудне вигодовування є вкрай необхідним для майбутнього
здоров`я наших дітей.
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Професор Брайан Палмер працює стоматологом в мiстi
Канзас, вiн провiв наукову роботу з розвитку ротової
порожнини i дихальних шляхiв, а також важливостi
грудного вигодовування для здоров’я в цiлому. Бiльше
iнформацiї про його наукову роботу ви можете знайти на
його веб-сайт www.brianpalmerdds.com
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