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بررسی میزان شیوع شکاف لب با یا بدون شکاف کام و عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده
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Introduction: Cleft lip with or without cleft palate (CLP) is one of the most common congenital defects in the orofacial
region. Many factors are involved in the occurrence of cleft lip in newborns including genetic and environmental factors. The
prevalence of this anomaly varies in different races and countries. Therefore, this study aimed to determine the prevalence of
this disorder in newborns in Bu Ali, Hekmat, and Amir Mazandarani Hospitals in Sari, Iran, during 2004-2018.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was carried out using information obtained from the records of
patients in Imam, Hekmat, and Amir Mazandarani health centers in Sari, Iran. The number of patients with CLP was extracted
from the information in the record files. Afterward, information related to infant and mother, such as gender, birth weight,
maternal age, the cases of consanguine marriage, family history of CLP, history of drug use in the first trimester of pregnancy,
the history of smoking and alcohol consumption were also recorded to investigate the factors related to CLP.
Results: A total of 65,522 births were recorded at the three abovementioned health centers during 14 years, of which 80
infants were born with a variety of CLP anomalies. The overall CLP prevalence in this study was estimated at 1.2 per 1,000
births. It should be noted that 52.5% (n=42) and 47.5% (n=38) of these cases had CLP and CL, respectively. No cases of
isolated cleft palate were observed. Furthermore, 71.3% (n=57) of all CLP cases occurred unilaterally. In total, 86.3% of the
studied infants weighed over 2,500 gr at birth and 72.5% of mothers aged under 30 years at childbirth.
Conclusion: Based on the obtained results, the overall prevalence of oral clefts in the studied population was 1.2 per 1,000
births and mostly occurred unilaterally.
Key words: Cleft lip, Cleft palate, Congenital defect, Infant
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بررسي میزان شیوع شكاف لب با یا بدون شكاف کام ...

عوامل مرتبط با ناهنجاری ،متغیرهای مربوط به نوزادان شامل جنس ،وزن حین تولد و همچنین عوامل مرتبط با مادر شامل سن مادر در زمان
بارداری ،ازدواج فامیلی ،سابقه خانوادگی شکاف ،سابقه مصرف دارو در سه ماهه اول بارداری ،الکل و سیگار نیز ثبت گردیدند.
یافتهها :طی  14سال ،در مجموع  65522تولد در سه مرکز درمانی مذکور به ثبت رسیده بود که از این تعداد 80 ،نوزاد مبتال به انواع شکاف
دهانی بودند .شیوع کلی شکافهای دهانی در این مطالعه  1/2در هر  1000تولد ارزیابی شد 52/5 .درصد ( 42مورد) موارد مبتال به شکاف کام
و لب و  47/5درصد ( 38مورد) موارد نیز بروز به صورت شکاف لب بوده است .هیچ موردی از شکاف کام مجزا مشاهده نگردید 71/3 .درصد
( 57مورد) نیز به صورت یکطرفه بروز نموده بود 86/3 .درصد از نوزادان بیشتر از  2.500گرم وزن و  72/5درصد از مادران در زمان بارداری
سن کمتر از  30سال داشتهاند.
نتیجه گیری :یافتههای بررسی حاضر حاکی از آن است که شیوع کلی شکافهای دهانی در میان جمعیت مورد مطالعه 1/2 ،در هر  1000تولد
بوده و اکثرا نیز به صورت یکطرفه رخ داده است.
کلمات کلیدی :شکاف لب ،شکاف کام ،نوزاد ،نقص مادرزادی
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اشكال در غذا خوردن و عدم اعتماد به نفس دست و پنجه

مقدمه

تشكیل اجزای صورت و حفره دهاني در روند تكامل،

نرم

ميکنند)4-6(.

نیازمند هماهنگي و اتصاالت منظم بافتهای نرم و سخت

ژنتیک ،یكي از دالیل عمده در بروز ناهنجاری شكاف

ميباشد .هرگونه اختالل در این مسیر منجر به بروز

دهاني محسوب ميشود .به اعتقاد برخي ،عوامل محیطي نیز

ناهنجاریهای تكاملي ميشود .در طي هفته چهارم جنیني

در کنار ژنتیک عامل مهمي در بروز این ناهنجاری هستند.

با ظهور زوائد طرفي – میاني بیني ،زوائد ماگزیالری و

مواردی از جمله وزن نوزاد حین تولد ،سن مادر در زمان

طاقچه کامي اساس تشكیل صورت و حفرهی دهان آغاز

بارداری ،سابقه خانوادگي شكاف ،سابقه مصرف دارو در

ميگردد .اتصال ناقص زوائد بیني و ماگزیالری به یكدیگر

سه ماهه اول بارداری ،استعمال دخانیات و الكل نیز به

موجب شكاف لب ( )Cleft Lipو اتصال ناقص زوائد کامي

عنوان عوامل خطرساز در زمینه ایجاد شكافهای دهاني

موجب شكاف کام ()Cleft Palate

ميشود)1(.

مطرح

ميباشند7(.و)4

طیف تشكیل شكاف ميتواند بسیار متنوع باشد .شكاف

بر اساس گزارشهای منتشر شده ،اولین اطالعات آماری

ممكن است فقط لب باال را شامل شود و یا تا آنجایي

راجع به وقوع شكافهای دهاني توسط  Frobeliusدر سال

پیشرفت کند که سوراخ بیني و کام نرم و سخت را کامال

 1864در سن پترزبورگ اعالم شده است .او در بین

درگیر نماید .شكاف کام ) (CPممكن است فقط زبان

 180.000نوزاد 118 ،مورد مبتال به انواع شكاف دهاني را

کوچک را درگیر نماید و یا وسعت بیشتری یافته کام نرم و

مشاهده کرد .به عبارت دیگر شیوعي برابر با  0/65مورد در

سخت ،هر دو را تحت تاثیر قرار دهد .معموال در بسیاری
از موارد ترکیبي از درگیری لب و کام دیده

ميشود)2(.

آنوماليهای دنداني نظیر تغییرات در شكل ،اندازه،

هر 1.000

تولد)8(.

به طور کلي ،شیوع شكافهای دهاني

ميتواند تحت تاثیر منطقهی جغرافیایي و عوامل نژادی قرار
بگیرد10(.و)9

از طرفي ،میزان شیوع این ناهنجاری در میان

تعداد و موقعیت دندانها در مبتالیان به ناهنجاری شكاف

کشورهای آسیایي و آمریكایي باال بوده و در کشورهای

اکثر این نوزادان با مشكالتي

آفریقایي کمترین شیوع را به خود اختصاص داده

همچون مشكالت زیبایي در چهره ،اختالالت تكلمي،

است12(.و11و9و )4با توجه به اینكه میزان شیوع ناهنجاری

دهاني مشاهده مي
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شكاف دهاني وابسته به منطقهی جغرافیایي و نژاد ميباشد

 ،Systemمحصول شرکتهای پویا سامانه دیوا ،تیراژه و

و تاکنون مطالعهی اپیدمیولوژیک در شهر ساری در این

طب پرداز ،ساخت ایران) در مراکز درماني مذکور ،شمارهی

زمینه انجام نگرفته است ،بر آن شدیم در این مطالعه به

پروندهی نوزادان متولد شده با انواع شكاف دهاني در بازهی

بررسي میزان شیوع شكاف لب با یا بدون شكاف کام و

زماني سالهای  1383-97استخراج گردید .همچنین تعداد

عوامل مرتبط با آن در میان نوزادان در سه مرکز درماني

کل متولدین در مراکز درماني مورد مطالعه و در بازهی

امام ،حكمت و امیرمازندراني شهر ساری در سالهای -97

زماني اشاره شده نیز از بایگاني بیمارستان به دست آمد .در

 1383بپردازیم.

مرحلهی بعد ،شماره پروندههای بدست آمده از سیستم

مواد و روشها

توسط پروندههای فیزیكي همان بیماران مورد بررسي و

این مطالعه توصیفي – تحلیلي از نوع مقطعي بوده که با

همخواني قرار گرفتند و عوامل مرتبط با بیماری نظیر

استفاده از اطالعات موجود در پروندهی بیماران سه مرکز

متغیرهای مربوط به نوزادان (جنس و وزن حین تولد) و

درماني امام ،امیر مازندراني و بیمارستان حكمت سازمان

عوامل مرتبط با مادر (سن مادر در زمان بارداری ،سابقهی

تأمین اجتماعي شهر ساری در سالهای  1383-97انجام

خانوادگي شكاف ،ازدواج فامیلي ،سابقهی مصرف دارو در

گرفته است .سایر بیمارستان های موجود در سطح شهر

سه ماهه اول بارداری ،سابقهی مصرف الكل و مصرف

ساری به دلیل عدم همكاری در ارائه اطالعات مدنظر ،در

سیگار) جمعآوری شد.

مطالعه شرکت داده نشدند .روش نمونه گیری در این سه

سپس داده ها وارد نرم افزار  SPSS V. 23شدند و مورد

مرکز به صورت تمام شماری بوده است .ابتدا با مراجعه به

تحلیل آماری قرار گرفتند .از شاخصهای مرکزی مانند

کتاب International statistical classification of disease

میانگین و شاخصهای پراکندگي مانند انحراف معیار ،جهت

 )13()IDC-10( and related health problemsکدهای مرتبط

توصیف و همچنین از آزمون  Fisher's exactبه منظور تحلیل

با انواع شكاف دهاني که در ذیل نمایش داده شده است

دادهها استفاده شد .مقادیر  Ρ-valueکمتر از  0/05معنادار

جست و جو شدند.

در نظر گرفته شد.
یافته ها

جدول : 1

کدهای مرتبط با انواع شكاف دهاني

نوع شكاف دهاني

کد

سه مرکزیعني بیمارستان امام ،حكمت و امیر مازندراني شهر

شكاف لب یک طرفه

Q 36.9

شكافه لب دوطرفه

Q 36.0

ساری طي بازه زماني سالهای  80 ،1383-97مورد ابتال به

شكاف لب و کام

Q 37.9

شكاف کام

Q 35.9

اطالعات بیمارستاني (()HIS

شكاف لب/شكاف لب و کام یافت شد .بنابراین طبق
اطالعات کسب شده ،شیوع انواع شكافهای دهاني در این
مطالعه  1/2در هر  1000تولد برآورد گردید .جدول ،2

سپس با استفاده از کدهای فوق ،با مراجعه به سیستم

www.SID.ir

در این مطالعه ،از مجموع  65522تولد ثبت شده دراین

Hospital Information

توزیع فراواني انواع شكافهای دهاني را نشان داده است.
طبق این یافتهها ،از میان  80مورد شكاف دهاني یافت شده،
 38مورد ( 47/5درصد) به صورت شكاف لب 42 ،مورد
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( 52/5درصد) به صورت شكاف لب و کام بوده است.

شكافهای دهاني در بررسي حاضر ،بیشتر در میان نوزادان

شیوع رخداد هر دو نوع شكاف دهاني مورد اشاره بیشتر به

پسر یافت شده است تا نوزادان دختر؛ هر چند اختالف

صورت یكطرفه بوده است .همچنین تفاوت در میان نوع

آماری معناداری نداشتند.

شكافها از نظر ناحیهی درگیر ،از لحاظ آماری معنيدار
نبوده است ( .)Ρ-value=0/647الزم به ذکر است که در این

جدول : 3

مطالعه هیچ موردی به عنوان  CPیا شكاف کام ایزوله

نوع شكاف دهاني

مشاهده نشد.
جدول : 2

نوع شكاف دهاني
شكاف لب
شكاف لب و کام
کل

شكاف لب

توزیع فراواني انواع شكافهای دهاني به تفكیک جنس
ناحیه

شكاف لب و کام

کل

یكطرفه

دوطرفه

تعداد

28

10

38

درصد

73/7

26/3

100/0

تعداد

29

13

42

درصد

69

31

100 /0

تعداد

57

23

80

درصد

71/3

28/7

100/0

کل

تفكیک جنس نشان داده است .طبق این یافتهها ،تفاوت
آماری معنيداری میان دو جنس از لحاظ شیوع نوع شكاف
دهاني یافت نشده است ( .)Ρ-value=0/33از طرفي ابتال
پسران  1/35برابر دختران بوده است .به عبارت دیگر

سن مادران در زمان بارداری

www.SID.ir

دختر

پسر

تعداد

14

24

38

درصد

36/8

63/2

100/0

تعداد

20

22

42

درصد

47/6

52/4

100/0

تعداد

34

46

80

درصد

42/5

57/5

100/0

جدول  ،4توزیع فراواني وزن نوزادان مبتال به انواع

جدول  3توزیع فراواني انواع شكافهای دهاني را به

وزن نوزادان

جنسیت

کل

Ρ-value =0/33

Ρ-value= 0/647

جدول : 4

توزیع فراواني انواع شكافهای دهاني به تفكیک جنسي

شكافهای دهاني و سن مادر در زمان بارداری را نشان داده
است .طبق این

یافتهها ،میانگین

وزن نوزادان

 3405/6±789/1گرم بود که موید این مطلب بود که
86/3درصد از نوزادان دارای شكاف ،بیشتر از  2.500گرم
وزن داشتهاند .همچنین میانگین سن مادر این نوزادان در
زمان بارداری نیز  27/8±5/4سال بود و  72/5درصد از آن
ها کمتر از  30سال سن داشتهاند.

توزیع فراواني ،میانگین و انحراف معیار وزن نوزادان و سن مادر در زمان بارداری
کمتر از  2500گرم

بیشتر از  2500گرم

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(11 )13/8

(86/3 ) 69

کمتر از  30سال

کمتر از  30سال

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(22 )27/5

(58) 72/5

بیشترین – کمترین
(گرم)
1150 - 5300

42-16

میانگین
3405/6

27/8

انحراف معیار
789/1

5/ 4
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در جدول  ،5توزیع فراواني سایر عوامل مرتبط با

پزشكي نوزادان دارای ناهنجاریهای شكاف دهاني متولد

شكافهای دهاني نشان داده شده است .طبق این یافتهها،

شده در سه بیمارستان شهر ساری و همچنین انجام

اکثر مادران سابقهی مواجهه با موارد مذکور را نداشتهاند.

مصاحبههای کوتاه با مادران آنها صورت پذیرفته است.

همچنین از میان  25موردی که سابقهی مصرف دارو در سه

شیوع شكافهای دهاني در این مطالعه  1/2در هر

ماهه اول بارداری را ذکر کرده بودند؛ معرف داروی

 1.000تولد برآورد شده است .در مطالعهی صدری و

لووتیروکسین ( 6مورد) ،داروی انسولین ( 4مورد) ،داروی

همكاران( )2در تهران این عدد  1/3بدست آمده بود .گلعلي
همكاران()14

مكمل کلسیم ( 4مورد) و موارد باقي مانده ( 11مورد) به

پور و

صورت مصرف ترکیبي از داروهای ذکر شده به همراه چند

درماني دزیاني گرگان انجام داده بودند ،شیوع شكافهای

نوع داروی دیگر از جمله آنتي بیوتیک و رانیتیدین گزارش

دهاني را عددی برابر با  0/97در هر  1.000تولد گزارش

شده بود.

نمودند .همچنین در مطالعات دیگر ،شیوع این عارضه در

بحث

شمال – شرق ،مرکز و جنوب  -غربي ایران به ترتیب ،1/9

مطالعهی توصیفي  -تحلیلي حاضر که از نوع مقطعي

نیز در مطالعهای که در مرکز آموزشي

 0/86و  0/80بدست آمده

است15(.و12و)9

بود ،بوسیلهی اطالعات و جزئیات ثبت شده در پروندههای

جدول : 5

توزیع فراواني سایر عوامل مرتبط
داشتن سابقه

شاخصها و موارد

خیر

بله

تعداد

67

13

80

درصد

83/8

16/2

100/0

تعداد

72

8

80

درصد

90

10

100/0

سابقهی مصرف دارو

تعداد

55

25

80

درسه ماهه اول بارداری

درصد

68/8

31/3

100/0

تعداد

80

0

80

درصد

100

0

100/0

تعداد

80

0

80

درصد

100

0

100/0

ازدواج فامیلي
سابقهی خانوادگي

سابقهی مصرف الكل
سابقهی مصرف سیگار
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شیوع شكافهای دهاني در مطالعهای در جنوب

ميتواند باشد وجود ندارد ،اما در مطالعات متعدد دیگری

آمریكای شمالي  2/8در هر  1.000تولد( ،)11در شرق آفریقا

روند ارثي بودن این ناهنجاری گزارش شده است.)20-22(.

 0/77در هر  1.000تولد( ،)4در شرق آسیا  1/94در هر

همانطور که اشاره شد ،نواقص حین تولد از برهم کنش

 1.000تولد( ،)16در جنوب غربي آسیا  1/3در هر 1.000

عوامل متعدد ژنتیكي و محیطي نشات ميگیرد .اگر چه با

تولد( )17و در شمال انگلستان  1/5در هر  1.000تولد بوده

توجه به پیچیدگيهای نقش ژنتیک بر این عوارض ،وقوع

است)18(.

آنها در خانواده و بستگان به نسبت پایین ميباشد .خطر

شكاف لب و کام ) (CLPو شكاف لب ) (CLاز

اینكه نوزاد مبتال به نقص حین تولد ،خواهر یا برادر مبتال به

شایعترین نواقص مادرزادی حین تولد بوده که شیوع آنها

همان عارضه را داشته باشد ،کمتر از  5درصد

با توجه به منشا جغرافیایي و نژادی متفاوت ميباشد.

ميباشد23(.و)15

جمعیتهای با نژادهای آسیایي و آمریكایي جزو بیشترین و

ژنتیک در بروز این نوع از ناهنجاریها در میان خانواده و

مناطق آفریقایي جزو کمترین میزان شیوع این ناهنجاریها

بستگان ،نیازمند مطالعات بیشتری به جهت روشن شدن ابعاد

به حساب

ميآیند19(.و15و)3

به نظر مي رسد میزان شیوع

تناقضات میان یافتهها در خصوص نقش

این موضوع در آینده ميباشد.

شكافهای دهاني در مطالعه ی حاضر که در سه مرکز

تعداد و تنوع ژنهای درگیر در اتیولوژی انواع شكاف

درماني شهر ساری انجام گرفته است نزدیک به مناطق اشاره

دهاني ،احتماال نشان از دالیل تفاوت در نتایج شیوع در

شده در جنوب غربي آسیا باشد.

مطالعات مختلف دارد .برخالف پیشرفت در مطالعات حوزه

در بررسي حاضر در میان انواع مختلف شكافهای

ژنتیک ،هنوز هم این چالش وجود دارد که عوامل ژنتیكي

دهاني CLP ،جزو شایعترین و  CLدر مرتبهی دوم بوده

چگونه با متغیرهای محیطي و اقتصادی – اجتماعي در

است .این مورد با مطالعات بسیاری هم راستا
ميباشد15(.و11و9و4و)2

اتیولوژی شكاف دهاني دخیل

هستند)24(.

الزم به ذکر است که در این مطالعه

معموال نوزادان با نواقص مادرزادی به طور متوسط

هیچ موردی از  CPمشاهده نشده است .هرچند در بسیاری

نسبت به نوزادان سالم ،وزن کمتری دارند ،البته استثناهایي

از مطالعات فوق که حجم نمونه بیشتر و مناطق گستردهتری

هم در این زمینه وجود دارد .ارتباط میان مشكالت تكامل

را مورد بررسي قرار داده بودند CP ،نیز جزو ناشایعترین

رشدی و نواقص مادرزادی ممكن است به صورت عامل

مورد ناهنجاریهای شكاف دهان و صورت بوده است.

اولیه برای ایجاد این دسته از نواقص مطرح شود و یا

از میان  80مورد ناهنجاری شكاف دهاني 10 ،درصد از

ميتواند در نتیجهی خود نقص مورد نظر بوجود آمده

مادران نوزادان مبتال ،داشتن سابقهی خانوادگي این عارضه

باشد )25-27(.وزن حین تولد یک عامل پیشبیني کننده قوی

را گزارش نمودند .در مطالعهی  Kesandeو همكاران( )4که

برای مرگ و میر پیش از تولد ميباشد .به عبارت دیگر هر

در شرق آفریقا انجام گرفته بود ،تقریبا یک سوم مادران از

چه وزن نوزادان کمتر باشد ،میزان مرگ و میر نیز به تبع آن
ميکند)27(.

داشتن بستگاني با عارضهی شكاف دهاني صحبت کرده

افزایش پیدا

بودند .هرچند در دو مطالعهی فوق ،گروه شاهدی برای

میانگین وزني نوزادان بازمانده در خانوادههایي که یكي از

اثبات این مورد که شكافهای دهاني عارضهای ارثي

نوزادان پیش از تولد فوت کرده ،نسبت به خانوادههایي که
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تمام نوزادان این دوره را به سالمت سپری کردهاند ،کمتر
بوده

است)28(.

داده اند برهم کنش میان تعدادی از عوامل محیطي مانند
استعمال دخانیات ،مصرف الكل ،مكملهای مولتي ویتامین

در مطالعهی حاضر ،اکثر نوزادان مبتال به شكافهای

و داروهای مختلف در جهش ژنها دخیل

هستند34(.و33و)24

دهاني ،بیشتر از  2.500گرم وزن داشتهاند .این در حالي

 Kesandeو همكاران( )4در مطالعه خویش طبق گزارش

است که در مطالعهای که در شرق آفریقا انجام شده بود،

مادران اعالم کرد که اکثر داروهای مصرفي حین بارداری،

اکثر مادران زایمان زودرس داشته و نوزادان نیز حین تولد

مشتقات پنيسیلین بوده است .این درحالي است که

وزن کمي (<  2500گرم)

داشتهاند)4(.

 Hagbergو

مطالعهی  Gabbeو

همكاران()35

حاکي از آن است که

همكاران( )29در بررسي خود اعالم کردند که کودکان مبتال

مشتقات پنيسیلین از جمله داروهایي است که مصرف آن

به شكافهای دهاني و دیگر ناهنجاریها حین تولد ،وزن

در دوران بارداری خطری نداشته و کامال ایمن است.

کمي داشتهاند و نسبت به کودکاني که صرفا مبتال به

یافتههای بررسي حاضر نیز در بخش مصرف دارو حاکي از

شكافهای دهاني بودهاند ،زودتر به دنیا آمدهاند .برخالف

آن است که مادران در حین دوران بارداری ،از مصرف

این ادعا مطالعات متعددی نیز وجود دارند که نتوانستهاند

داروهای تراتوژن و خطرناک اجتناب ورزیدهاند .طبق برخي

بین وزن کم حین تولد و ناهنجاریهای شكاف دهاني

از شواهد داروهایي از قبیل والپورات سدیم ،لیتیوم،

ارتباطي پیدا

کنند11(.و)9

تالیدومید ،رتینوئید ،ضدتشنجها و  ...از جمله مواردی

برخالف عدم تفاوت آماری معنيدار میان شیوع انواع
مختلف شكاف دهاني بین دو جنس ،اما نسبت ابتالی سه به

هستند که موجب نقص عضو ،بدشكلي و ناهنجاریهای
اندامها در دوران جنیني

ميشوند37(.و)36

دو پسر به دختر در این بررسي ،مشابه سایر مطالعات ،برتری

در بررسي حاضر بیشتر مادران سني کمتر از  30سال را

جنس مذکر در شیوع شكافهای دهاني را نشان مي

در زمان بارداری گزارش نمودند .در مطالعهی  Kesandeو

دهد15(.و9و4و )2در رابطه با دالیل تفاوتهای مرتبط با جنس

همكاران()4

در شیوع شكافهای دهاني ،برخي ،از نقش هورمونهای

 Pataloniو همكاران( ،)38خطر ایجاد شكافهای دهاني با

جنسي مؤنث و تاثیر آن در رشد و شكل گیری زوائد کامي

افزایش سن والدین پس از  30سالگي افزایش ميیابد .این

عالوه بر این ،زمانبندی

درحالي است که مطالعات دیگر میان سن مادر در زمان

حرکت اولیهی زوائد کامي طرفي در روند تكامل کام ،در

بارداری و وقوع ناهنجاری شكاف دهاني ارتباط آماری

نوزادان مذکر زودتر از جنس مؤنث اتفاق ميافتد که این

معنيداری پیدا نكردهاند12(.و )9همانطور که مشخص است،

واقعه ميتواند بر شكل گیری و شدت شكاف دهاني تاثیر

ارتباط میان افزایش سن والدین و وقوع شكافهای دهاني

صحبت به میان

بسزایي

آوردهاند31(.و)30

بگذارد)31(.

نیز یافتهی مشابهي بدست آمد .طبق گزارش

هنوز محل بحث است .هرچند در مطالعاتي که افزایش سن

در معرض قرارگرفتن مادران باردار نسبت به عوامل

والدین را عاملي بر ایجاد ناهنجاریهای ناحیهی دهاني –

محیطي در دوران تكامل جنیني ممكن است شانس ایجاد

صورتي ميدانند ،علت را این گونه بیان کردهاند که والدین

ساختارهای غیرطبیعي از جمله شكافهای دهاني در

مسنتر ،زمان طوالنيتری در معرض عفونتها یا سموم

مطالعات متعددی نشان

محیطي بودهاند ،در نتیجه نسبت به تاثیر این عوامل در بروز

نوزادان آنها را افزایش
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ناهنجاریها نسبت به آنهایي که جوانتر هستند ،حساستر

تورش یادآوری محتمل است و نیز امكان عدم صداقت در

ميباشند)39(.

پاسخگویي به بعضي از سواالت در زمینه عوامل خطر وجود

عاملي که در این بررسي بارها به آن اشاره شد ،موضوع

دارد .همچنین متاسفانه سایر مراکز درماني خصوصي با

ژنتیک و جهشهای صورت گرفته در آن بوده است که نشان

وجود پیگیری و هماهنگيهای الزم ،به دالیل نامشخص ،از

از اهمیت ویژهی آن در بروز ناهنجاریهای دهاني –

همكاری در اجرای این مطالعه سرباز زدند که این امر

صورتي دارد .چنین جهشهایي که نسبت به عوامل محیطي

دستیابي به بخش مهمي از اطالعات در جمعیت مورد

حساس هستند ،در بیشتر موارد صرفا در مادران قابل

مطالعه را غیر ممكن ساخته و ميتواند در کیفیت خروجي

شناسایي مي باشند و نه در نوزادان مبتال .در نتیجه ،بر اساس

نتایج بررسي حاضر اثرگذار بوده باشد .به عالوه با توجه به

تنوعات ژنتیكي شناسایي شده در مادران باردار ،عوامل

نمونه گیری محدود در یک منطقه خاص نتایج این مطالعه

خطر محیطي نیز ميتوانند شناسایي شوند و بوسیلهی آن

قابل تعمیم به سایر نواحي نمي باشد.

ميتوان مادران را نسبت به در معرض قرارگرفتن در برابر

نتیجهگیری

آنها محافظت نمود40(.و )24هرچند موارد دیگری نیز وجود

یافتههای بررسي حاضر حاکي از آن است که شیوع

دارند که تفاوتهای ژنتیكي صرفا در نوزادان یافت

کلي شكافهای دهاني در میان جمعیت مورد مطالعه در سه

ميشوند .این اختالالت که ترکیبي از عوامل خطر محیطي

مرکز درماني مذکور  1/2در هر  1.000تولد بوده و عمدتا

وابسته به مادر ميباشند ميتوانند به بروز فنوتیپهایي از

نیز به صورت یكطرفه رخ داده است.

شكاف دهاني منجر شوند .الزم به ذکر است که مواردی از

تشکر و قدردانی

این جهشها نیز وجود دارند که هم در مادران و هم نوزادان

از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران،

یافت

ميشوند41(.و)34

ریاست محترم بیمارستان امام خمیني (ره) ،بیمارستان امیر

امید است با وجود پیشرفتهای اخیر در حوزهی ژنتیک

مازندراني ،بیمارستان تامین اجتماعي حكمت به جهت

و تحقیقات عمیقتر در حوزهی تعامالت ژنتیک و محیط،

انجام هماهنگيهای الزم و همچنین در درسترس قراردادن

محققین بتوانند علل و عوامل مرتبط با انواع شكافهای

اطالعات مورد نیاز این پروژهی مطالعاتي ،بينهایت

دهاني را بیشتر و دقیقتر شناسایي کنند تا بوسیلهای آن

سپاسگزاریم .این مقاله حاصل پایان نامه دوره دکترای

فرآیندهای پیشگیری ،تشخیص و طرح درمان اینگونه

عمومي

اخالق

بیماران که پیچیدگي و چالشهای بسیاری نیز دارند ،تسهیل

IR.MAZUMS..REC.1397.3508

گردد .از جمله محدودیتهای مهم در این مطالعه ميتوان

دندانپزشكي و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم

به این مورد اشاره کرد که بخشي از اطالعات مورد نیاز از

پزشكي مازندران بوده که بدین وسیله از همكاری تمامي

طریق انجام مصاحبه با مادران بدست آمده بود که امكان

عوامل ،سپاسگزاری مي گردد.

به

شماره

2434

و

با
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