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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۰۱/۰۶/۲۰۲۱   یشیبهار قر هیداکتر راض

 « در قاموس کبیر افغانستان لبکام و   شکاف  علت طبی » یحتشر 
 

سیاسی و طبیعی، به مسائل صحی نیز توجه  اقتصادی،  قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی،
سال اخیر بر اثر ادامۀ جنگ، بیماریهای مختلف   40کرده، امراض و عالئم آنها را معرفی می نماید، مخصوصاً که طی 

در افغانستان گسترش یافته و مردم را دچار مشکالت فراوان کرده. ازینرو کوشش به عمل می آید تا راههای پیشگیری و  
 ن ناجوریها از طریق تداوی طب مکتبی و طب یونانی به دسترس هموطنان گذاشته شود. در این سلسله به معرفی  معالجۀ ای 

 .شودپراخته می  کام و لب  علت شکاف سوزش بیماری 
 

 

 
 

  .است یسالهاست که تحت بررس یدهان یهاشکاف هٔ جادکنندیعوامل ا
شکاف کام و لب بدست    یبرا  یاریمتعدد، علل بس  یهایدر بررس  گرچه

نشده  ییاختالل شناسا نیا یبرا یآمده اما هنوز علت مشخص و مستقل
  .است

م  بطور دهان  توانیکل  شکاف  ترک  یاجهینت  یصورت-یگفت    ب یاز 
  .است یطیو عوامل مح یعوامل وراثت

اختالل است    ن یا  جادیدر ا  یکه وراثت فاکتور مهم  شدیتصور م  نخست
شکاف   مارانیب  ٪۳۰تا    ۲۰تنها در    کی اند که ژنتاما مطالعات نشان داده 

  .لب نقش دارد ایکام 
 ک یبلکه در واقع    ست،یوراثت ساده مد نظر ن  کیذکر است که    قابل

  .مطرح است یو چندعامل یوراثت چندژن
در زمان  یطیمح  یفاکتورها و   ینیاز تکامل جن  یبحران  یهااحتماالً 

لب و کام در حال اتصال هستند، در بروز شکاف   یکه ساختارها  یزمان
 *.است( یاول باردار هٔ ماه دخالت دارند )منظور سه

 ژن،یگوناگون، کمبود اکس  ی تابش اشعه، داروها  ،یی  هیغذ ت  یکمبودها
  .ندیشکاف نما  جادیا توانندیخاص م تیها در موقعکمبود آن ای و  هانیتامیو یادیز ها،روسیو
بروز شکاف   زانی. باال بودن سن هر دو والد، با مدانندیم  نیرا سن والد  نهیزم  نیدر ا  رگذاریث أاز عوامل ت  گری د  یک ی

 .و همکاران( نی)گر ارتباط دارد ییلب و کام، و شکاف کام به تنها
ناشناخت  یهاسمیتوسط مکان   یصورت-یدهان  یهاخالصه شکاف  بطور . عدم  گرددیم  جادیا  یط یمح- یک یژنت   هٔ کامالً 

  .سازدیرا دشوار م یر یشگیپ یهاوه یعارضه، ش نیدر مورد علت ا یوجود دانش کاف
 طبیب  هٔ یبدون توص  ی مثل عدم مصرف هر گونه دارو  ی دوران باردار  یهاانجام مراقبت  نه،یزم  نیدر ا  شنهادیپ   تنها

  .است ی روح یو فشارها جانیاسترس، ه طیو دور بودن مادر از شرا
  .دیریکمک بگ  کیاز مشاوران ژنت دیتوانیم تان، یخانوادگ  هٔ خچیاختالل در تار نیاز ا  ییدر صورت وجود سابقه *
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 مدالهابرمن#
 نوزاد#

 .نیاز نوزاد شکاف کام در روز اول تولد، تغدیه است ترینیضرور معموال
 

عدم وجود    جه،یچراکه باز بودن کام موجب نشت هوا و در نت  ست؛یمادر مقدور ن   هٔ نیاز س  ریش  هٔ ینوزادان تغذ  نیا  یبرا
 .شودیم ری مکش ش یالزم برا یفشار منف

 
)هابرمن    ریششه یش  هٔ یته  ل،یدل  نیهم  به کام  شکاف  ا  -مخصوص  از  استفاده  آموزش  و  جهت    ریششه یش  نیمدال( 

 .مهم است ارینوزاد بس یریگوزن
 د؟یدانیم ایآ 

دکتر سامرلد و با استفاده از میكروسکوپ ترمیم    کی كام نرم با تکن  هٔ برندعمل ترمیم شكاف كام چنانچه عضالت باال  در
  یاز موارد نیاز به #گفتاردرمان  یو در بسیار  شودینزدیک م  یبیمار بالفاصله بعد از عمل به حالت طبیع  یشود،  صدا

 .شودیمحدود م
 د؟یدانیم ایآ 

بعد از عمل    ل،یدل  نیبه هم   شود؛ینم  یكام نرم ترمیم و بازساز  هٔ باالبرند  یعضالن  هٔ حلق   ،یجراح  یهاسایر روش  در
 .در بهبود شرایط ندارد یهم نقش چندان موثر یو گفتاردرمان شودی نم یصدا عاد

 د؟یدانیم ایآ
 .كام است هٔ باالبرند یعضالن هٔ ،ترمیم حلق یطبیع یراه تولید صدا تنها

 د؟یدانیم ایآ 
 .كام را تشخیص بدهد و در عمل به هم نزدیك كند هٔ جراح باید بتواند سر عضالت باالبرند چشم

 د؟یدانیم ایآ 
 .راه دیدن عضله، استفاده از میکروسکوپ است تنها

 د؟یدانیم ایآ 
 .کام نرم، روش دکتر سامرلد است هٔ روش ترمیم عضل نیترسکیرو کم بهترین

 د؟یدانیم ایآ 
حالت، پزشک   نیکام کوتاه است، در اشود که طول نرم  دهید  یسالگ   ۴تا    ۳کودکان در سن    یاست در بعض  ممکن

 .کندیم یریگمیکام تصمدادن طول نرم شیبا هدف افزا یگرید یانجام جراح یجراح برا
 د؟یدانیم ایآ 

 جینتا  نیکه بهتر  شودیدکتر سامرلد انجام م   کیبا تکن  ها ی جراح  ٪۱۰۰)ع( اصفهان  نیکودکان امام حس  مارستانیب  در
 .را به همراه دارد

 _سامرلدکی تکن#
 شکاف_کام#
  نکات_مهم#
 -کی

حل این مشكل باید توسط  یاست؛ برا یا نیاز #نوزاد شکاف کام در روز اول تولد نیاز تغدیه ترین  یضرور معموال
 #مدالهابرمنهابِْرَمن داده شود.   هٔ پرستار تیم، آموزش تغذیه با شیش

 
 -دو
مراقبت درست از نوزاد مبتال به شكاف باید یک متخصص اطفال عالقمند و یا یک نفر فوق تخصص نوزادان    یبرا

 .عهده گیرده مراقبت از نوزاد را ب
 .و وظایف این همكاران استرشد و افزایش وزن مناسب جز كنترل

 
 -سه
 .ستیضرور یكلیه و سیستم ادرار یهمراه، انجام سونوگراف یهایسونو : با توجه به شیوع ناهنجار#
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  -چهار
دقیق و در صورت    هٔ ارجاع بیمار به فوق تخصص قلب كودكان و معاین  ،یقلب  یهایاکو : با توجه به شیوع ناهنجار#

 .ستینیاز اكوكاردیوگرافي قلب ضرور
  -پنج

 لب  یجراح اتیتا قبل از عمل  ینوزادان از ده روزگ نیا یدرمان #چسب_و_پالک برا انجام
 -شش

مستعد به ابتال به عفونت   مارانیب  : با توجه به وجود ناهنجاري و غیر عادي بودن عضالت شیپوراستاش، این  ییشنوا#
  ت یزیو  یوبین  حلق   و  توسط متخصص گوش  یسالگ ۱۲ماهه تا  ۶الزم است در فواصل     نیهستند؛ بنابرا  ی#گوش میان

 .شوند
 

 -هفت
 :طرفه شكاف لب یک ترمیم

  .یماهگ ۳سن_مناسب = بعد از #
  :شكاف لب دوطرفه میترم

 .كنیمی اقدام م یماهگ ۴سن_مناسب = بعد از #
  :شکاف لب میترم

 .كیلوگرم ۵/۵وزن_مناسب = حدود #
 -هشت
 :شكاف كام ترمیم

 یماهگ ۹سن_مناسب = بعد از #
 .كیلوگرم ۹/۵وزن_مناسب = حدود #
  -نه
 .انجام شود یماهگ ۱۴كوچک و یا عقب، ممكن است عمل بعد از  یتحتان االشهبیماران با  در
 -ده

  .والدین باید آموزش ببینند ءكام است و در ابتدا یبعد از عمل جراح معموالً  ی#گفتاردرمان شروع
 .ردیقرار گ یتحت مراقبت نزدیك كارشناس گفتاردرمان  دیتا چهار سالگي با ی سالگ ۴تا  یماهگ ۱۸از  کودک

 -ازده ی
 .قرار گیرد یماه یكبار باید در تیم مورد بررس۶شده، هر عمل بیمار

 -دوازده
ارزیاب  یفلوروسکوپ# در  در حدود    ی: چنانچه  است  نبود، ممكن  بیمار عادي  بیمار    یسالگ ۴بیمار، #گفتار  براي 

  .دادن محل عضله درخواست كنیماز كام در حین صحبت کردن براي نشان یبردارفیلم
 :ندگویی این كار م به

Lateral Video Fluoroscopy 
 -زدهیس

گفتار است و در صورت نیاز   یبراي ارزیاب  یاباید بفكر آن بود معاینات دوره  یاكه در معاینه  دوره  یدیگر  كار
 .وجود دارد یبین یامكان آندوسکوپ

 -چهارده
 .است یسالگ ۱۶حدود  سوم معموالً  هٔ مرحل یدوم لب، حدود سن قبل از مدرسه و جراح هٔ مرحل یجراح
 -پانزده

 .است یسالگ ۴صورت نیاز به جراحي مجدد کام، سن مناسب حدود  در
 -شانزده 

 .كه #شكاف_لثه داریم ضروریست یموارد هٔ است و در كلی  یسالگ ۸تا  ۶در حدود  یسن_مناسب #ارتودنس#
 -هفده

 است.  یسالگ ۹#سن_مناسب #پیوند_استخوان، حدود 
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