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 ایرانی کودکان در لب و کام شکاف ژنتیکی عوامل شیوع بررسی

 

 3، آریا آقایان  2رواننسترن دست ، 1آرمان جعفری

 شکی شوشتر، شوشتر، ایراندانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده علوم پز-2

 نویسنده مسئول: دانشجوی رشته ی ژنتیک، دانشگاه غیرانتفاعی اصفهان ، اصفهان ، ایران -1

  ndastravan@yahoo.com- 14136435450 

 دانشجوی رشته ی ژنتیک ،دانشگاه غیر انتفاعی ،اصفهان ،اصفهان ،ایران -3

 

ناهنجاری سر و گردن بوده که به عوامل که مختلفی از جمله  عوامل ژنتیکی و محیطی  ترینکام و لب یکی از شایع شکاف مقدمه و هدف:

 باشد.وابسته است. لذا هدف از این مقاله بررسی شیوع و عوامل ژنتیکی شکاف کام و لب در کودکان ایرانی می

داخلی)  اطالعاتی پایگاههای در ودی مروری است که از طریق جستجوی منظم مقاالت موج مطالعه ی حاضر یک مطالعه روش جستجو:

Magiran،SID ( و پایگاه های معتبر خارجی )( با کلید واژهای ) شکاف لب، شکاف کام، ژنتیک Pubmed- Google Scholarبا ) 

مقاله 25مطالعه شناخته شده  04انجام گردید. از تعداد  1125 تا1111( از سال cleft palate، cleft lip ،Genetics) های واژه کلید

مقاله واجد شرایط برای این مرور مورد 24مقاله به زبان انگلیسی به چاپ رسیده بود . از نتایج بازیابی شده  تعداد 33 به زبان فارسی و 

 بندی قرار گرفت. بررسی و تحلیل و دسته

انفرادی بدون تاریخچه ی خانوادگی ممکن  است . عموما در موارد 20/1تا 54/1مطالعات نشان داد که شیوع شکاف لب و کام بین  یافته ها:

است ارتباط بیشتری با عوامل محیطی از جمله مصرف سیگار عوامل وراثتی استفاده از دارو ها و عوامل محیطی در بروز این ناهنجاری 

 یکی عامل اصلی در ایندخالت داشت در صورتیکه ، وقوع یک یا اثرات بیشتر در خانواده های مشابه به شدت نشان می دهد که عوامل ژنت

ل های نو در ایران  عامناهنجاری می باشند. همچنین تصور بر این بوده که عامل وراثت تاثیر زیادی بر این ناهنجاری دارد اما  توجه به یافته

و لب غیر سندرومیک  های متعدد بروز شکاف کامسازد. از جمله ژندرصد در بیماران شکاف کام و لب محدود می 31تا  11ژنتیک را تنها به

،  MSX1  ،PVRL1  ،TP63 ،SUMO1توان به: ( و از جمله ژن های سندرومیک میMTHFRمتیل تترا هیدروفوالتردوکتاز)

BMP4 های گوناگونی از و توالیIRF6  .اشاره کرد . 

شنهاد ی آن در بین کودکان ایرانی پیبا توجه به تاثیر عوامل ژنتیکی در بروز شکاف لب و کام کودکان و شیوع نسبتا باال نتیجه گیری:

 میشود قبل از بارداری و ازدواج ، زوجین آزمایشهای ژنیتیک را جهت پیشگیری از این ناهنجاری انجام بدهند.

 شکاف لب، شکاف کام ،ژنتیک کلمات کلیدی:
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