
 

 

 شکاف کام و لب

 

البته تعداد کمی از نوزادان به این بیماری مبتال . های نوزادان استشکاف کام و لب یکی از بیماری

کودک به شکاف کام و لب  ۲۸۰۰به عنوان مثال در آمارهای ایاالت متحده یک کودک از هر . شوندمی

 .وجود دارد اما در هر صورت احتمال وجود این مشکل در نوزادان. مبتال هستند

های آن ها، عوارض و درماندر این مقاله قصد داریم به توضیحات کاملی در مورد شکاف کام و لب، علت

 .کنیدها دست پیدا میاند که در طی مقاله به پاسخ آندر لیست پایین سواالتی ارائه شده. بپردازیم

 ؟چیست کام شکاف ●
 ؟چیست لب شکاف ●
 ؟چیست لب و مکا شکاف ایجاد هایعلت ترینمهم ●
 ؟چیست لب و کام در شکاف وجود عالئم؟ داد تشخیص تولد از پیش را لب و کام شکاف توانمی آیا ●
 ؟دارد عوارضی لب و کام شکاف آیا ●
 ؟دارد وجود لب و کام شکاف از پیشگیری برای راهی آیا ●
 ؟است بخشنتیجه کام و لب شکاف درمان آیا ●
 ؟چیست لب و کام شکاف درمان برنامه ●
 ؟است صورت چه به لب و کام شکاف  جراحی ●
 ؟بود خواهد چگونه جراحی عمل زا بعد درمان روند ●

 شکاف کام چیست؟



 

 

 

های سازنده سقف دهان برخی از بافت. کندسقف دهان یا کام در هفته ششم تا نهم بارداری رشد می

این موضوع . شودبه همین دلیل کام نوزادان کامل ساخته نمی. خوردپیوند نمینوزادان طی این مدت 

اما . شوددر برخی از نوزادان هر دو قسمت جلویی و انتهایی کام تشکیل نمی. نوزاد نام دارد کام شکاف

 . های سقف دهان شکاف وجود خواهد داشتدر برخی از نوزادان تنها در یکی از قسمت

 شکاف لب چیست؟

 

های مختلف ها قسمتبا گذشت زمان بارداری، بافت. گیرندکل میها در هفته چهارم تا هفتم بارداری شلب

های مختلف رسند و قسمتها از دو طرف سر به یکدیگر میاین بافت. سازندصورت و سر نوزاد را می

 . دهندصورت را شکل می
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شکاف لب منجر به باز . شودایجاد می لب شکافسازد، قبل از تولد کامل نشود، اگر بافتی که لب را می

در برخی از نوزادان . ها داردازه شکاف نیز وابسته به عملکرد بافتاند. شودشدن لب باالیی نوزاد می

 . رسدشکاف کوچک است و در برخی دیگر شکاف لب تا بینی نوزاد نیز می

اما برخی دیگر از . برخی از کودکان تنها به شکاف کام مبتال هستند یا فقط مشکل شکاف لب دارند

توانند به راحتی شیر ودکانی که شکاف کام و لب دارند، نمیک. نوزادان هنگام تولد هر دو شکاف را دارند

همچنین ممکن است،مشکل در ادای کلمات، عفونت گوش، کاهش شنوایی و مشکالت رشد . بخورند

 .ها نیز از دیگر مواردی است که برای کودکان دارای شکاف کام و لب هستند به وجود آیددندان

 ب چیست؟های ایجاد شکاف کام و لترین علتمهم

 

همانطور که گفته شد، بافت لب و سقف دهان . کام ولب ناشناخته استو دقیق ایجاد شکاف  اصلی علت

. دهداتفاقی که برای نوزادان دارای شکاف کام رخ نمی. شودتقریبا در ماه دوم و سوم بارداری ایجاد می

ترین علت شکاف کام و کنند، معتقدند که ژنتیک مهممحققان و پژوهشگرانی که در این زمینه فعالیت می

در ادامه این . تأثیر نیستالبته برخی از عوامل محیطی نیز در ایجاد شکاف بی. نوزادان استلب در 

 . بریمعوامل را نام می

 .استعمال دخانیات توسط مادر در دوران بارداری ●

 .دیابت مادر ●

 .استفاده از برخی از داروهای خاص هنگام بارداری ●

 .های خطرناک حین بارداریقرار گرفتن در معرض اشعه ●

 .چاقی بیش از حد مادر ●

توان شکاف کام و لب را پیش از تولد تشخیص داد؟ عالئم وجود شکاف در کام و لب آیا می

 چیست؟
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بنابراین . پذیر شده استاز طریق سونوگرافی سه بعدی امکان لب و کام شکاف تشخیصهای اخیر در سال

 پزشکان به مادران و پدرانی که زمینه ژنتیکی شکاف لب و کام را دارند، این نوع سونوگرافی را توصیه

 . ترین نکات در مورد این بیماری ظاهری ، تشخیص و درمان به موقع آن استیکی از مهم.  کنندمی

در این صورت شکاف . شودالبته در برخی موارد، شکاف کام و لب نوزاد تنها پس از تولد مشخص می

اف کام تأثیر البته شک. دهدموجود در دهان یا لب نوزاد، هر دو طرف صورت او را تحت تأثیر قرار می

اما شکاف لب از لثه باالیی نوزاد آغاز شده و در برخی موارد . آوردچندانی در ظاهر نوزاد به وجود نمی

 . کندتا زیر بینی امتداد پیدا می

بنابراین ممکن است حتی . در برخی موارد، شکاف کام در قسمت انتهایی دهان نوزاد ایجاد شده است

عالئمی چون مشکل . شوندها تنها با بروز عالئم مشخص میاین شکاف. نشوندهنگام زایمان نیز متوجه آن 

 .توانند بخاطر وجود شکاف در کام کودک باشنددر بلع، صدای تودماغی و عفونت بسیار شدید می

 آیا شکاف کام و لب عوارضی دارد؟
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کودکان . که شکاف لب و کام برای بیمار به دنبال دارد، اشاره کردیم عوارضیهای قبلی به در قسمت

 .شوندهای مختلفی روبرو میوابسته به اندازه و عمق شکاف لب و کامشان با چالش

البته اکثر کودکانی که . ستآورند، مشکالت تغذیه اها به وجود  میترین مشکلی که شکافمهم ●

اما مکیدن برای نوزادانی که شکاف کام . توانند از شیر مادر تغذیه کنندشکاف لب دارند، می

 .دارند، سخت است

عفونت گوش و کاهش یا از دست رفتن شنوایی از دیگر مشکالتی است که برای نوزادان با  ●

ارند، بیشتر در معرض عفونت گوش کودکانی که شکاف کام د. آیدشکاف لب و کام به وجود می

 .گیرندمیانی قرار می

به همین دلیل . ها داردسقف دهان نقش مهمی در صدای انسان: کاهش قدرت تکلم و ادای کلمات ●

در بهترین حالت صدای . توانند به خوبی صحبت کنندکودکانی که شکاف سقف دهان دارند، نمی

 .ها تودماغی و گرفته خواهد بودآن

ظاهر کودکان با شکاف کام و لب نسبت به دیگر کودکان متفاوت : عاطفی و رفتاریمشکالت  ●

کنند، دچار کنند و دوست پیدا میبه همین دلیل ممکن است زمانی که ارتباط برقرار می. است

. های پزشکی قرار دارندها همچنین مدام تحت درمانآن. ناراحتی و کاهش اعتماد به نفس شوند

 . تأثیر نیستها بیر روحیه آناین موضوع نیز د

 آیا راهی برای پیشگیری از شکاف کام و لب وجود دارد؟
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شود، پدر و مادر نگران وجود چنین زمانی که یکی از فرزندان خانواده با شکاف لب و کام متولد می

ه دنیا به همین دلیل بسیاری از پدر و مادرها دیگر فرزندی ب. مشکلی برای فرزندان بعدی نیز هستند

. همانطور که گفته شد، علت واضح و مشخصی برای ایجاد بریدگی در دهان پیدا نشده است. آورندنمی

 به ابتال ریسکاما پیشنهادهایی وجود دارد که . دهند که این یک مشکل ژنتیکی باشددانشمندان احتمال می

 .دهدکام در نوزادان را کاهش می شکاف

اگر سابقه ارثی باز بودن  کام و دهان در خانواده وجود دارد، حتما . پیشنهاد مشاوره ژنتیک است اولین

در . فرستددر صورت نیاز او شما را به مشاوره ژنتیک می. پیش از بارداری با پزشک خود مطرح کنید

 .توان تا حدودی احتمال ابتال به شکاف لب و کام را تخمین زداین مشاوره می

ها و داروهای تقویت کنید، احتماال پزشک ویتامینکه مشکل موروثی را با پزشک مطرح می زمانی

 .تواند در پیشگیری از بروز این مشکل موثر باشدها میمصرف آن. کندای برای شما تجویز میکننده

یشگیری توانید برای پهایی است که میپرهیز از مصرف دخانیات و الکل حین بارداری از دیگر فعالیت

 .از شکاف کام و لب انجام دهید

رسیدن به وزن مناسب پیش از بارداری و کنترل قند خون از دیگر مواردی هستند که عالوه بر پیشگیری 

ازعارضه درز در ناحیه  کام و لب، برای پیشگیری از بسیاری از مشکالت مادر و نوزاد نیز کاربرد 

 . دارند

 ش است؟بخآیا درمان شکاف لب و کام نتیجه
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ترین سوالی است که برای پدر و مادرهایی که نوزادی با شکاف کام و لب دارند، وجود این سوال مهم

بسیاری از نوزادانی که به شکاف کام و لب مبتال هستند، با استفاده از جراحی توسط متخصص . دارد

فته است که بعد از های جراحی شکاف تا حدی پیشرروش. شوندجراحی فک دهان و صورت ، درمان می

. البته این موضوع به اندازه و عمق شکاف نیز وابسته است. ماندمدتی هیچ اثری از این شکاف باقی نمی

انتخاب جراح متخصص و . ها و شکاف روی لب باقی بمانددر برخی از افراد، ممکن است آثاری از زخم

 . .ای در این زمینه نیز اهمیت زیادی داردحرفه

 ان شکاف کام و لب چیست؟برنامه درم



 

 

 

ها و راحیدر این روند ج. کندبا شکاف کام و لب را از بعد تولد آغاز می نوزادان درمان روندپزشک 

عالوه بر پزشک، پدر و مادر نیز نقش مهمی در روند درمان و نگهداری از . شودهایی انجام میمراقبت

 .رودمعموال درمان شکاف مطابق با روند زیر پیش می. نوزاد دارند

های اطفال انجام تست شنوایی و بیماری. کنندتا قبل از شش هفته به نوزاد در تغذیه کمک می ●

 .شودمی

 .ماهگی جراحی ترمیم شکاف لب ۶تا  ۳ ●

 .ماه جراحی ترمیم شکاف کام ۱۲تا  ۶ ●

 .سال گفتاردرمانی و حل مشکالت ناشی از وجود شکاف کام و لب ۵ماه تا  ۱۸ ●

 .های موجود در لثهسال پیوند استخوان برای ترمیم شکاف ۱۲تا  ۸ ●

 .سال ارتودنسی و نظارت بر روند رشد فک ۱۵تا  ۱۲ ●

. شود، تحت نظر پزشک باشدسالگی که رشد فک کامل می ۲۱وند درمان نیز فرد باید تا سن بعد از اتمام ر

 .کندبرنامه نسبت به شرایط بیمار و نوع و اندازه شکاف تغییر می. البته برنامه باال به صورت کلی بود

 جراحی شکاف کام و لب به چه صورت است؟
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حین عمل . شوداین عمل با بیهوشی عمومی انجام می. شوددر سن سه ماهگی انجام می لب شکاف جراحی 

کشد و نوزاد عمل معموال بین یک الی دو ساعت طول می.شودشکاف با استفاده از بخیه دوخته و ترمیم می

ها را کند و یا بخیهقابل جذب استفاده میپزشک یا از بخیه . باید یک یا دو روز در بیمارستان بستری باشد

کنند تا به مرور زمان ها را روی خط لب ایجاد میای، زخممتخصصین حرفه. کندبعد از چند روز باز می

 .ها باقی نمانداثری از آن

. این جراحی نیز با بیهوشی عمومی است. شودماهگی انجام می ۱۲تا  ۶جراحی سقف دهان، در سن 

سپس اقدامات الزم روی عضالت و پوشش سقف دهن را نیز . بندددر فک باال ، را میپزشک پارگی 

عمل ترمیم پارگی . های ناشی از این جراحی داخل دهان است و تأثیری در ظاهر نداردزخم. دهدانجام می

 .شودکشد و نوزاد تا سه روز در بیمارستان بستری میکام یک تا دو ساعت طول می

تشخیص این موضوع بر عهده پزشک . ای نیز نیاز داشته باشدهای اضافهبه جراحی ممکن است نوزاد

های اضافی هستند که های زیبایی بینی، فک یا لب از جمله جراحیجراحی پیوند استخوان و جراحی. است

 .ها نیاز داشته باشدممکن است بیمار به آن

 روند درمان بعد از عمل جراحی چگونه خواهد بود؟
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تشخیص و درمان شکاف کام و لب به موقع انجام شده باشد و نوزاد از بعد تولد تحت نظر پزشک بوده  اگر

ها نیاز به ها یا بعد از آناما ممکن است در حین جراحی. باشد، معموال با مشکل خاصی مواجه نخواهد بود

 . ود داشته باشدوج جانبی کارهایانجام برخی از 

بنابراین پزشکان . بسیاری از نوزادان با شکاف کام در دوران نوزادی با مشکل بلع و مکیدن مواجه هستند

 . های کمکی استفاده کنندها کمک کنند و از روشباید برای تغذیه به آن

متخصص  بنابراین نوزاد باید تحت نظر. هاستعفونت گوش و مشکالت شنوایی از دیگر عوارض شکاف

شنوایی نوزاد باید به صورت مداوم سنجیده شود و در صورت نیاز . گوش، حلق و بینی نیز قرار گیرد

 .راهکارهای درمانی ارائه شود

نظارت بر . های دهانی و دندانی از دیگر مواردی است که پدر و مادر باید به آن توجه داشته باشندمراقبت

از مواردی هستند که در این مرحله باید به آن توجه .... ودنسی وها، شروع به موقع ارتروند رشد دندان

 .داشت

در پایان اگر فرزند شما بخاطر وجود شکاف کام و لب، تکلم ضعیفی دارد، باید به کمک گفتاردرمانی این 

 . مشکل را نیز از بین ببرید

 بندیجمع
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های مختلف در ارتباط ی در زمینهابرای حل مشکل شکاف کام و لب باید با پزشکان و متخصصان حرفه

توانید اطمینان داشته باشید در صورتی که بتوانید روند درمان فرزندتان را به خوبی پیش ببرید، می. باشید

 . ماندکه در سنین بزرگسالی هیچ یک از عوارض شکاف لب و کام برای او باقی نمی

توانید به پیج شخصی دکتر م نیاز دارید، میاگر به اطالعات بیشتر و مشاوره در زمینه شکاف لب و کا

 . تا شما را در زمینه ترمیم شکاف کام و لب کودکان راهنمایی کنند. مهدی سزاوار مراجعه کنید

 


