ﺷﮑﺎف ﻟﺐ و ﺷﮑﺎف ﮐﺎم

ﺷﮑﺎف ﻟﺐ و ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ,ﺷﮑﺎف ﻫﺎﯾﯽ در ﻟﺐ ﺑﺎﻻ  ،ﺳﻘﻒ دﻫﺎن )ﮐﺎم( ﯾﺎ ﻫﺮ
دو اﺳﺖ .ﺷﮑﺎف ﻟﺐ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺻﻮرت در ﺣﺎل
رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺷﮑﺎف ﻟﺐ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ
ﻣﺎدرزادی ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رخ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﺪرم ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ارﺛﯽ ﻫﻤﺮاه
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ
ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ .در اﮐﺜﺮ ﻧﻮزادان  ،ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ
را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻇﺎﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﻋﻼﯾﻢ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﮑﺎف ﻟﺐ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .ﺷﮑﺎف ﮐﺎم و
ﻟﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد:
ﺷﮑﺎف در ﻟﺐ و ﺳﻘﻒ دﻫﺎن )ﮐﺎم( ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺻﻮرت را درﮔﯿﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﺎﻓﯽ در ﻟﺐ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﮐﻮﭼﮏ در ﻟﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﺎ
از ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺜﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎم را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﮑﺎف در ﺳﻘﻒ دﻫﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.

ﺑﻪ ﻧﺪرت  ،ﺷﮑﺎف ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﺎم ﻧﺮم )ﺷﮑﺎف ﮐﺎم زﯾﺮ ﻣﺨﺎﻃﯽ(
رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ دﻫﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﮑﺎف اﻏﻠﺐ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮد .و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪاً ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﻮد .ﻋﻼﺋﻢ و
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﺎف ﮐﺎم زﯾﺮ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﻠﻊ  ،ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮوج ﻣﺎﯾﻌﺎت ﯾﺎ ﻏﺬاﻫﺎ از ﺑﯿﻨﯽ
ﺻﺪای در ﺑﯿﻨﯽ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﮔﻮش

ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را در آن زﻣﺎن آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻢ و
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﺎف ﮐﺎم زﯾﺮ ﻣﺨﺎﻃﯽ دارد  ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﻠﻞ
ﺷﮑﺎف ﻟﺐ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت و دﻫﺎن ﻧﻮزاد ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﻓﺖ دﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه
ﻟﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﺑﺎرداری ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﻟﺐ و ﺷﮑﺎف ﮐﺎم وﺟﻮد دارد  ،ادﻏﺎم ﻫﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق
ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ .ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﮏ دﻫﺎﻧﻪ )ﺷﮑﺎف( ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮزادان  ،ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺸﻒ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ژن ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺎف را ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﺪروم ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﯾﺎ
ﺷﮑﺎف ﮐﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد  ،ﻧﻮزادان ژﻧﯽ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺎف
را در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺮک ﻣﺤﯿﻄﯽ در واﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ﺷﮑﺎف ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﻄﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﺐ و ﮐﺎم را در
ﻧﻮزاد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ  ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﮑﺎف ﻟﺐ دارﻧﺪ ،
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﮑﺎف ﻟﺐ و ﮐﺎم دارﻧﺪ.
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد در دوران ﺑﺎرداری :ﺷﮑﺎف ﻟﺐ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻧﺎن ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ  ،اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از داروﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رخ دﻫﺪ.
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ :ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﭽﻪ دار
ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺷﮑﺎف ﮐﺎم را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﭼﺎﻗﯽ در دوران ﺑﺎرداری :ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﭼﺎق ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺎف
ﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﺑﺎ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ﯾﺎ ﺑﺪون آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﺎف
ﮐﺎم ﺑﺪون ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻟﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﻤﺘﺮ در آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ-آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ راﯾﺞ
اﺳﺖ.

ﻋﻮارض
ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ,ﺑﺎ و ﯾﺎ ﺑﺪون ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ,ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺪت
ﺷﮑﺎف ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻐﺬﯾﻪ :ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻮری ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ  ،ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻧﻮزادان دارای ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﮑﯿﺪن را ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ :ﻧﻮزادان دارای ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﯾﻊ ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت دﻧﺪاﻧﯽ :اﮔﺮ ﺷﮑﺎف از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﺜﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ  ،رﺷﺪ
دﻧﺪان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻔﺘﺎری :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎم در اﯾﺠﺎد ﺻﺪاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ :ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در
ﻇﺎﻫﺮ و اﺳﺘﺮس ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،
ﻋﺎﻃﻔﯽ و رﻓﺘﺎری روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﮑﺎف
اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی
ﺗﻮان از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد
اﻓﺰاﯾﺶ درک ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ،

 ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻧﮕﺮان
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﮑﺎف ﮐﺎم و ﻟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد  ،ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﺸﺎوره ژﻧﺘﯿﮏ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم و
ﺷﮑﺎف ﻟﺐ دارﯾﺪ  ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد اﻃﻼع دﻫﯿﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ژﻧﺘﯿﮏ ارﺟﺎع دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم و ﺷﮑﺎف ﻟﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی دوران ﺑﺎرداری ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﻪ زودی

ﺑﺎردار ﺷﻮﯾﺪ  ،از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی دوران
ﺑﺎرداری ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﯾﺎ اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ
دﺧﺎﻧﯿﺎت در دوران ﺑﺎرداری ﺧﻄﺮ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزادی را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ) آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﺘﯿﮏ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ژﻧﻮم اﺻﻔﻬﺎن – ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ژﻧﺘﯿﮏ
ژﻧﻮم (

