Trzeci Migdałek
oraz
Skrócone
Wędzidełko
Nowoczesne
Interdyscyplinarne leczenie
w Laryngologii i Logopedii

Przerost trzeciego migdałka
i jego wpływ na prawidłowy
rozwój mowy
Przerost trzeciego migdałka wiąże się z nieprawidłowym oddychaniem (oddychanie buzią), które może spowodować wadliwy zgryz lub nawet
nieprawidłowy rozwój podniebienia, co niesie za
sobą bardzo poważne
konsekwencje związane
z wadliwą wymową.
trzeci migdałek

Objawy przerostu trzeciego
migdała
-

Choroby migdałków u dzieci
Trzeci migdał jest jednym z wielu migdałków występujących w obrębie górnych dróg oddechowych. Migdałki pełnią funkcję odpornościową,
stanowią naturalną barierę ochronną. U dzieci natomiast migdałki odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż nie jest jeszcze w pełni rozwinięty układ odpornościowy, który byłby całkowicie
przygotowany do walki z patogenami z naszego
otoczenia. Bardzo często więc, podczas tej walki,
stają się one przerośnięte i nabrzmiałe.
Trzeci migdał znajduje się w nosogardle (rys.) jeżeli jest zbyt duży w otaczającej przestrzeni,
powoduje wymuszoną deformację struktur aparatu żucia, aparatu mowy, powoduje blokadę
nosa od tyłu jak i blokadę trąbek słuchowych,
co przekłada się na problemy słuchowe (nacisk
na trąbkę Eustachiusza), oraz finalnie wady wymowy (nosowanie, mowa nosowa) oraz zaburzenia zgryzu.

upośledzenie oddychania przez nos
mowa nosowa, tzw. nosowanie
nawracające zapalenia ucha środkowego
(obecność płynu w uszach środkowych)
upośledzenie słuchu
upośledzenie rozwoju fizycznego
niespokojny, niepełnowartościowy sen,
chrapanie, bezdechy w czasie snu
spowolnienie rozwoju umysłowego
ze względu na zmęczenie i niedosłuch
częste anginy, zapalenia gardła, krtani
i tchawicy
zaburzenia mowy
wady zgryzu

Leczenie
Precyzyjny zabieg pozwalający na usunięcie
trzeciego migdałka wykonany jest z wykorzystaniem podglądu endoskopowy, oraz bezpiecznej
techniki harmonicznej. Zabieg jest bardzo mało
inwazyjny dla pacjenta oraz całkowicie bezkrwawy, gdyż dochodzi do natychiastowego zamykania naczynek krwionośnych.

Czym jest i czym grozi
skrócone wędzidełko
podjęzykowe?
Wędzidełko podjęzykowe to miękki twór włóknisty, pokryty błoną śluzową, łączący dolną
część języka z dnem jamy ustnej. Skrócone
wędzidełko podjęzykowe (ankyloglossia) jest
często występującą zmianą anatomiczną w budowie jamy ustnej.
Kiedy wędzidełko jest zbyt krótkie znacząco ogranicza ruchy języka, co w konsekwencji prowadzi
do utrwalenia nieprawidłowego wzorca połykania
oraz powoduje liczne wady wymowy.
Skrócenie wędzidełka pojawia się w różnym stopniu i nasileniu, od lekkiego po silne zgrubienie, a
nawet do całkowitego unieruchomienia języka.
W języku polskim prawidłowa wymowa wielu
głosek wymaga uniesienia czubka języka do górnego wałka dziąsłowego a skrócenie wędzidełka
powoduje od samego początku nieprawidłowe
ich brzmienie. Pojawia się wówczas seplenienie
międzyzębowe, pararotacyzm czy rotacyzm.

Leczenie
Najczęściej po konsultacji laryngologiczno – logopedycznej dzieci z tym problemem kierowane są
na zabieg podcięcia wędzidełka podjęzykowego,
(freneotomii). Młodszym dzieciom (w okresie niemowlęcym) zalecamy podcięcie wędzidełka podjęzykowego w znieczuleniu miejscowym. U dzieci
starszych rekomendujemy wykonanie 5 minutowego, minimalnie inwazyjnego zabiegu najnowszą
techniką z wykorzystaniem Lasera Diodowego.
Obie metody są obecnie uważane za najbezpieczniejsze jak i najbardziej efektywne. Sam zabieg
jednak nie rozwiązuje problemu, podcięcie jedynie
zwiększa ruchomość czubka języka. W przeciągu
3 dni od wykonania zabiegu, dziecko powinno być
objęte opieką logopedyczną by rozpocząć ćwiczenia “usprawniające” język. Wówczas uczymy go
nowej i wcześniej
nieznanej dla niego funkcji podnoszenia (pionizacji
języka). Ćwiczenia logopedyczne
wykonywane po
zabiegu
rozciągają wędzidełko
i zapobiegają powstawaniu
zrostów i blizn.

Pamiętajmy!

wędzidełko
podjęzykowe

Nie lekceważmy żadnych nieprawidłowości w
budowie narządów artykulacyjnych naszych
dzieci. Niewłaściwe postępowanie w przypadku przyrośniętego wędzidełka niesie za sobą
nie tylko problemy ze sposobem połykania czy
wadę wymowy, często także skutkuje problemami emocjonalnymi czy trudnościami w nauce
czytania i pisania.

Centrum Medyczne
dysponuje w pełni wyposażonymi,
nowoczesnymi gabinetami diagnostyki i chirurgii laryngologicznej oraz okulistycznej. Ośrodek
specjalizuje się w chirurgii jednego dnia, w której
wykorzystywane są najnowsze techniki operacyjne. Dzięki temu szybko i skutecznie pomagamy
naszym pacjentom, zapewniając maksymalny
komfort.
ul. Słomińskiego 19
lok. 503 i 510
00-195 Warszawa
www.mml.com.pl
Informacje i zapisy:
tel. (22) 406 54 22

To miejsce stworzone dla twojego
dziecka - zajmujemy
się komplek- sową
diagnozą
logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną oraz diagnozą
i terapią procesów Integracji Sensorycznej. Wysoko
wykwalifikowana kadra logopedów, pedagogów i psychologów, spowoduje, że Państwa dziecko będzie się
tu czuło bezpiecznie.
Warszawa Kabaty,
ul. Wąwozowa 30/1
www.logos.edu.pl
Informacje i zapisy:
tel. (22) 408 86 86

Zapewniamy najwyższy poziom usług
laryngologiczno-logopedycznych.

