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مطالعات متعدد نشان داده است كه عوامل ژنتيكي نقش مهمي 
در ايجاد ناهنجاري دارد ولي عوامل محيطي و شانس نيز در 

  ).4-6( ن فاقد اهميت نيستنداين ميا
برخي از محققين، شيوع ساليانه و فصلي شكاف لب و كام را 

 با اين فرض كه شيوع خاص ناهنجاري ،مورد بررسي قرار داده اند
ها مي تواند نشانه اي از تأثير عواملي همچون شيوع  در برخي زمان

ي، شدت تابش اشعه يها، تغييرات آب و هوا بيشتر برخي بيماري
بيشتر اين مطالعات، . اوراء بنفش يا كمبود برخي مواد غذايي باشدم

هاي فصلي فاحشي را در زمان بروز شكاف لب با يا بدون  تفاوت
شكاف كام گزارش كرده اند ولي در مورد فصلي كه اين 

  . نتايج تحقيقات متفاوت استكند،ناهنجاري بيشتر بروز مي 
وريه، ژانويه تا جوالي، بيشترين بروز فصلي در تحقيقات مذكور، ف

 دسامبر تا ژانويه براي شكاف لب با يا بدون ،جوالي فقط در مردان
شكاف كام و آگوست و سپتامبر براي شكاف كام تنها ، مارس 
براي شكاف لب با يا بدون شكاف كام و آوريل براي شكاف لب و 

 لب بهار، تابستان و پائيز براي زمان لقاح بيماران دختر مبتال به شكاف
گونه تفاوت  گزارش شده است، با اين حال برخي تحقيقات نيز هيچ

  ).7-15( فصلي را پيدا نكرده اند
هاي ساليانه اي كه در زمان بروز  از طرف ديگر، تفاوت

  يك از لحاظ آماري  هيچ،شكاف لب و كام گزارش شده
  ).13،14،16،17( معني دار نبوده است

 بيمار مبتال به 118اران، در اين رابطه، دكتر آموزگار و همك
شكاف لب و كام بستري شده در بيمارستان قائم را بررسي نمودند 
و نتيجه گرفتند كه تمام انواع اين ناهنجاري در پسرها شايعتر از 

% 29به عالوه در اين تحقيق، شيوع شكاف لب . دخترها است
% 1/24، شكاف كام تنها )در پسرها% 16در دخترها و % 13(
و شكاف لب و كام ) در پسرها% 2/12ر دخترها و د% 9/11(
        ).18( گزارش شد)در پسرها % 3/28دخترها و % %9/17 (2/46

هاي فصلي در زمان  لذا هدف از اين مطالعه بررسي تفاوت
  تولد بيماران مبتال به شكاف لب و كام و نيز مطالعه روي توزيع

            بيناين ناهنجاري در دو جنس در استان خراسان رضوي
  . بود1371-1386هاي  سال

  روش كار
 نوزاد مبتال 358در اين مطالعه گذشته نگر، پرونده مربوط به 

به شكاف كام و لب كه به كلينيك شكاف كام و لب دانشكده 
مراجعه ) 1386 تا 1371( سال 15پزشكي مشهد طي  دندان

ريق بيشتر بيماران از ط . مورد بررسي قرار گرفت،كرده بودند
ساير پزشكان يا مراكز درماني معرفي شده بودند و همگي 

 124432ساكن استان خراسان رضوي بودند كه مساحتي معادل 
  .كيلومتر مربع اطراف شهر مشهد شامل مي شد

نامه اي توسط مجريان طرح تكميل شد  در اولين قدم، پرسش
كه حاوي سئواالتي راجع به جنس، نوع شكاف، تاريخ تولد، 

 مراجعه، ازدواج فاميلي والدين، سابقه شكاف در خانواده تاريخ
محل زندگي، مشكالت (و برخي عوامل محيطي مثل 

. بود) سيستميك مادر و بيماري هاي مادر طي دوران بارداري
براساس فرضية مجريان طرح، تنها اطالعات مربوط به تاريخ 

در اين  .تولد نوزادان دراين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت
ص شديد يا بيماران يمطالعه كودكان مبتال به سندرم ها يا نقا

. هاي كشور در نظر گرفته نشدند مراجعه كننده از ساير قسمت
به عالوه بيماراني كه زودتر يا ديرتر از موعد به دنيا آمده بودند 

پس از جمع آوري اطالعات، آناليز . از مطالعه حذف شدند
Chi-squareمورد استفاده قرار گرفت و  براي آناليز داده ها 

  . در نظر گرفته شدP >05/0سطح معني داري 
  

  نتايج
)  پسر195 دختر و 163( نوزاد 358گروه مورد مطالعه شامل 

         نفر213 نفر شكاف كام و 124 نفر شكاف لب، 21بود كه 
نسبت بيماران پسر به دختر در . ها شكاف لب و كام داشتند آن

 و در 1/87/0، در بيماران شكاف كام 1/9/0بيماران شكاف لب 
   . بود1/47/1بيماران مبتال به شكاف لب و كام 

 تفاوت آماري قابل مالحظه اي ،)1 شمارهجدول (براساس 
 ميان پره واالنس شكاف لب و همچنين شكاف كام در دو

اما افزايش قابل مالحظه اي ،جنس طي فصول سال مشاهده نشد
     لب و  كام   شكاف  به پسر مبتال لديندر بهار و پاييز براي متو
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  ).P-value= 03/0(ديده شد   مبتال به شكاف كام و لب   دختر زمستان براي متولدين در و 

  
   تعداد كودكان مبتال به شكاف لب، كام و لب و كام براساس جنس و فصل تولد- 1جدول 

  فصل                   نوع شكاف
    زمستان،پائيز                    تابستان      ، بهار                 

Chi-square  P-value 

  شكاف لب  1  4  2  3  مرد
 3  3 2  3  زن

  

098/1  
  

77/0  

  شكاف كام  12  13  16  17  مرد
  17  14  17  18  زن

  

444/0  
  

93/0   

  شكاف لب و كام  30  36  25  36  مرد
  29  17  26  14  زن

  

968/8  
  

03/0  

      92  87  88  91  مرد  كل
  

  شكاف كام   مقادير بروز ساليانة شكاف لب،)1(نمودار شماره 
  

  . به تصوير مي كشد1386 تا 1371و شكاف لب و كام را طي سال هاي 

  تغييرات ساليانه در بروز شكاف لب، كام، و لب و كام به تفكيك جنس - 1نمودار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 تا 1371 سال بر اين اساس، مقدار بروز ساليانه شكاف لب از

 بيشترين ميزان بروز اين  ليكن،نشان مي دهدكاهش  1386
            براي دختران1375 براي پسران و 1372ناهنجاري در سال 

  .بوده است

  
 و در 1379به عالوه بروز شكاف كام در دختران در سال 

 1371 و بروز شكاف كام و لب در سال 1373پسران در سال 
  . به اوج خود رسيده است  دختران براي  1379   و پسران براي 

f

m

f
m
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١٣٧٢ ١٣٧١ 1373 ١٣٧۴ ١٣٧۵ ١٣٧۶ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨۴ ١٣٨۵ ١٣٨۶ 

 
f 
m

شكاف 
 لب و كام



 
 
 

 48

  87بهار ، پنجاه و يكم    شماره                           مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران                                            

  بحث
شكاف كام و لب شايعترين نقص مادرزادي در ناحيه فك و 

بسته شدن كام ثانويه توسط حركت رو ). 18( صورت مي باشد
 هفته بعد از تكميل شدن 2به باالي طاقچه هاي كامي تقريباً 

  ).18(كام اوليه  رخ مي دهد 
، 1/9/0شكاف لب بيماران  را در دختر به پسراين مطالعه نسبت 

و در بيماران مبتال به شكاف لب و  1/87/0در بيماران شكاف كام 
  . نشان داد1/47/1كام 

 در شكاف لب همراه يا دختر به پسربه همين ترتيب، نسبت كلي 
  Rajabian, Sherkat 1/34/1بدون شكاف كام در مطالعات

Cooper 1/40/1 و همكارانش ، Liang1/6/1انش  و همكار ،
Orkar 2،7،19،20( است  و گزارش شده1/1/1 و همكارانش.(  

مطالعه حاضر ميزان بروز شكاف لب و شكاف كام را در 
دخترها بيشتر از پسرها و شكاف لب و كام را در پسرها بيشتراز 

كه اين توزيع )  دختر66 پسر در مقابل 127(دخترها نشان داد
          Sherkat   و Rajabianجنسي كامالً مشابه يافته هاي

نتايج به دست آمده از اين تحقيق به جز راجع به ). 2( مي باشد
بروز بيشتر شكاف لب در دختران با نتايج به دست آمده از 

  ).21-24(ساير تحقيقات همخواني دارد 
 اگر چه بيشترين ميزان بروز شكاف )1(شماره براساس جدول 

 اما يك روند رو به ،لب در پسران در فصل پاييز مي باشد
افزايش در بروز كودكان تولد يافته با شكاف كام در بهار ديده 

ست كه بروز شكاف توام لب  انكته جالب توجه اين. مي شود
و كام در فصول بهار و پاييز در دو جنس روندي مغاير با 

كه اين روند در تابستان و زمستان در   در حالي،يكديگر دارد
اگر چه بروز تولد پسران . به يكديگر استپسران و دختران مشا

مبتال به شكاف كام در بهار بيشتر بود اما محاسبات آماري 
 با اين وجود، .تفاوت معني داري را ميان دو جنس نشان نداد

            بروز شكاف توام لب و كام در دختران پسران تفاوت
 شواهد موجود در اين .)P=03/0(يكديگر داشت معني داري با

     بروز شكاف هاي در  فصلي كه   عوامل نشان مي دهد مطالعه 

جا  از آن. دنمتفاوت مي باش  در دو جنس،تأثيرگذارند صورتي
كه بيشترين ميزان بروز شكاف لب، شكاف كام و شكاف لب 

 طبيعيو كام در چهار فصل سال متفاوت بوده و روند تكامل 
          جنيني صورت ناحية لب و كام در جنين در اواخر ماه دوم 

 بنابراين بررسي عوامل بالقوه فصلي موثر بر بروز ،مي گيرد
  .ناهنجاري بايد در فصول احتمالي بروز ضايعه بررسي شود

وجود تغيير و نوسان در رژيم غذايي مادر، كمبود ويتامين، شدت 
اشعه ماوراء بنفش و استفاده از كودهاي شيميايي يا سموم دفع 

عوامل متغير جزء  همگي مي تواند ، كشاورزيآفات نباتي در
  ). 17(كام دخيل هستند شكاف لب و سبب شناسي در كه باشند فصلي

 بيشترين ميزان بروز شكاف كام در اين مطالعه ،به عنوان مثال
 يعني دوره بحراني براي تأثير عوامل محيطي، ،بهار مي باشد

 ماوراء بنفش در اين دوره اشعه. ماههاي تير تا شهريور مي باشد
مي تواند از متغيرهاي فصلي مهم در بروز ناهنجاري شكاف 

 چرا كه احتماالً شدت اشعه ،لب و كام در نظر گرفته شود
. ماوراء بنفش در تابستان نسبت به فصول ديگر سال بيشتر است

همچنين مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي در 
از ساير فصول است كه اين كشاورزي در فصل تابستان رايج تر 

       مورد نيز مي تواند يكي از عوامل مستعد كننده بروز 
  .هاي صورتي باشد شكاف

 1376 تا 1371مقدار ساليانه شكاف لب، روند كاهشي از سال 
 و در 1372بيشترين مقدار بروز آن در پسران سال . نشان مي دهد
 و  و كامهايي به تنبروز شكاف كام  . مي باشد1375دختران سال 

 و در پسران در مورد شكاف كام، 1379سال در لب در دختران ، 
       ، به بيشترين ميزان خود 1371 و كام لب در سال 1373سال 

از آن جا كه واحد تحقيقات شكاف كام و لب دانشكده . مي رسد
دندانپزشكي مشهد يكي از مهمترين مراكز جهت ارجاع بيماران 

        با يا بدون شكاف كام مي باشد،  به نظرمبتال به شكاف لب 
مي رسد شيوع شكاف لب همراه يا بدون شكاف كام روند رو به 
كاهشي را با گذشت زمان طي كرده است، اگر چه نوساناتي نيز 

    .ها به چشم مي خورد در بين سال
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 باردار   زنان  توسط خاطر مصرف اسيد فوليك امر شايد به اين
 و Wilcoxدر اين زمينه،  .ل آبستني باشدسه ماهه او در

هاي اسيد فوليك در  همكارانش نشان دادند كه مصرف مكمل
هاي لب با يا بدون شكاف  اوايل بارداري خطر بروز شكاف

از طرف ديگر ). 25(كام را تا يك سوم كاهش مي دهد
Shawهايي كه از   خانم، و همكارانش گزارش كردند         
يتامين حاوي اسيد فوليك طي دوران هاي مولتي و مكمل

كاهش در ريسك بروز % 25-50 ،بارداري استفاده نموده اند
  ).26(نشان دادند  صورتي–دهاني هاي شكاف با همراه هاي زايمان

 فصلي نقش عاملكه كدام  تاكنون اطالعاتي مبني بر اين
مهمتري به عنوان عامل ايجاد كننده ناهنجاري بازي مي كند، 

به عالوه طراحي اين مطالعه اجازه پاسخ . نمي باشددر دسترس 
 در هر فرد مسئول بروز ناهنجاري عاملكه كدام  دقيق به اين

 را نمي دهد، با اين حال با تعيين دوره هاي زماني كه است
 هاي لب و كام بيشترين و كمترين ميزان بروز در ناهنجاري

تحقيقات ديده مي شود، اين مطالعه مي تواند زمينه اي براي 
  .اپيدميولوژيك گسترده تر باشد

  نتيجه گيري
شواهد به دست آمده توسط اين مطالعه پيشنهاد مي كند كه 

          از . عوامل فصلي در بروز شكاف هاي دهاني موثر هستند
جا كه تولد نوزادان مبتال به شكاف كام در مشهد بيشتر در  آن

 ناحيه لب و بيعي ط به اين كه تكاملتوجهبهار مي باشد و با 
هاي تير و  كام در اواخر ماههاي دوم تكامل جنيني است، ماه

هاي بحراني در بروز شكاف كام در جنين  شهريور از ماه
بيشترين ميزان بروز شكاف توام لب و كام در . قلمداد مي شود

اين مطالعه فصول بهار و پاييز در پسران و فصل زمستان در 
  . دختران نشان داده شد

  
  كر و قدردانيتش

جا الزم مي دانيم از زحمات آقاي عبداهللا جوان رشيد   در اين
براي انجام آناليزهاي آماري و نيز از مركز تحقيقات دانشكده 

  .نماييم قدرداني ،پزشكي مشهد دندان
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