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پیش گفتار

گر کسی را رغبت دانش بود گو دم مزن
زان که من دم درکشیدم تا به دانایی زدم

 ترجمــه متون مرجع هر یک از حیطه های پزشــکی و دندانپزشــکی همچــون کتاب جراحی دهان، فک و صورت فونســکا که 
سال هاســت بعنوان مرجع آزمون های ارتقاء و بورد این رشــته مورد استفاده قرار می گیرد تجربه ای بس خطیر و پر چالش بود که مگر 

با یاری و راهنمایی اساتید گرانقدر و مجرب این حقیر امکان پذیر نمی گردید.

 به دلیل حجم زیاد مطالب، صرفًا بخش هایی از این کتاب که مورد هدف ســؤاالت آزمون های ارتقاء و بورد رشــته جراحی دهان، 
فک و صورت می باشد در 8 جلد به چاپ می رسد: 

جلد اول:
 بیحسی/بیهوشی و کنترل درد

 جراحی دنتوآلوئوالر
 جراحی ایمپلنت

جلد دوم:
 جراحی پاتولوژی

 اختالالت تمپورومندیبوالر
جلد سوم:

 جراحی ارتوگناتیک
 جراحی زیبایی

 جراحی شکاف و جمجمه ای-صورتی

 امید است کوشش حاضر گره ای هر چند کوچک از کار همکاران عزیز بگشاید. 
 و در پایان این اثر را به پیشگاه تمامی اساتید پیشکسوت جراحی دهان، فک و صورت که راه را بر من و امثال من هموار و منور 

نموده اند تقدیم می نمایم.

دعوی مکن که برترم از دیگران به علم
چون کبر کردی از همه دونان فروتری

دکتر فرزین انصاری پور



27
 Orofacial Embryogenesis: A Framework

for Understanding Clefting Sites

بخش سوم    جراحی شكاف و كرانيوفيشيال

مقدمه 

ایــن فصــل به تشــریح مورفوژنز صــورت انســان با هدف 
فراهم ســازی چهارچوبی برای شــناخت پیدایش1 شــکاف های 
دهانی-صورتی2 می پردازد. طبق تعریــف Tessier، اکثر نواحی 
شــکاف متعدد در محلی تالقی3 مناطق مجزای مورفولوژیک یا 
مراکز رشــدی صورتی جنین قرار داشــته و ناشی از اختالل در 

رشد، جوش خوردگی4 یا ادغام5 آن ها می باشند.

پیچیدگی مورفوژنز صورت انسان 

صورت در حال تکامل عمدتًا متشــکل از بافت های مرتبط با 
برجســتگیfrontonasal 6 و قوس هــای اول حلقی در دو طرف 
)که قوس هــای branchial یا visceral نیز نامیده می شــوند( 
هستند. برجســتگی nasofrontal، مغز قدامی7 را احاطه کرده 
و برجســتگی های )یا تورم ها8 یا زواید9( مدیال و لترال نازال در 
دو طرف از آن منشأ می گیرند. پیشانی، بینی، فیلتروم لب باال، 
قســمتی از ریج آلوئول فوقانی و کام اولیه از این ســاختارهای 
جنینی منشــأ می گیرند. دیگر قســمت های صــورت معمواًل از 
قوس های اول حلقی منشــأ می گیرند؛ هر یک از قوس های اول 
حلقی شامل یک برجستگی ماگزیالری )که فک باال را می سازد( 

و یک برجستگی مندیبوالر )که فک پایین را می سازد( است. 
در شکل 1-27 طرح هایی از جنین انسان، 32 تا 44 روز بعد 
از لقاح قابل مشاهده می باشد. طبق نظر Streeter، یک صورت 

1. Genesis 
2. Orofacial clefts 
3. Interface 
4. Fusion 
5. Merging 
6. Prominence 
7. Forebrain 
8. Swellings 
9. Processes 

در حال تکامل متشکل از تعدادی تورم )برجستگی( صورتی است 
که منعکس کننده مراکز رشدی هستند. 

همــان طــور کــه در شــکل 1-27 قابل مالحظه اســت 
پریموردیوم های ماگزیال و فــک پایین، قبل از پیدایش تورم های 
مرتبط با زایــده frontonasal که تقعرهــای بویایی10 را احاطه 
می کنند، بصورت تورم هایی مجزا حضور دارند. با در نظر گرفتن 
بافتی که منشــأ فک پایین می باشد، Streeter پی برد که عالوه 
بر یک شــیار میانی )median(، شــیارهایی جانبی )lateral( و 
عرضی )transverse( نیز حضور داشــته و ایــن یافته حاکی از 
وجود مراکز رشــدی متعدد برای این ناحیــه از صورت در حال 
تکامل است. عالوه بر ســاخت فک پایین، بافت هایی از سطوح 
لترال و کــودال mandibular bar )یعنی قوس اول حلقی( در 
شــکل دهی به گوش خارجی، خصوصًا به tragus و crus نقش 
 hyoid bar در گوش از antitragus و helix دارند. قمست های

 .)F تا B 27-1 قوس دوم حلقی( منشأ می گیرند )شکل(
طبق توصیف Streeter مراکز رشدی تشکیل دهنده فک باال 
 characteristic شــامل مراکز ماگزیالری دو طرفه به همراه یک
subdivision تحت عنوان ´MAX هســتند )شکل C 27-1 تا 
MAX موقعیتی روسترالی تر از مراکز  F(. هر یک از زیرواحدهای́ 
اصلــی ماگزیالری )MAX( داشــته و در مجاورت زواید در حال 
تکامل frontonasal قرار دارد. طی تکامل بافت های برجســتگی 
frontonasal، تقعرهــای بویایی دو طرفه پدیدار شــده و در این 
زمان مراکزی رشدی تحت عنوان nasal wings )برجستگی های 
لترال نازال )LNPs(( با پیدایش خود، محدوده دورســال-لترال 
 )MNPs( تقعرهای بویایی را ساخته و برجستگی های مدیال نازال
نیز در سمت مدیال ریم های تقعرهای بویایی تظاهر پیدا می کنند. 
مراکز رشــدی قرار گرفته در انتهای حفــره دهانی )ونترالی( هر 
یــک از ریم های مدیال نازال، که مجزا از ریم نازال هســتند، در 
آینــده premaxilla را خواهند ســاخت. Streeter دریافت که 
 incisive یا intermaxillary این مراکز رشــدی را می توان مراکز

10. Olfactory pits 
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نیز در شــکل J 27-2 قابل مشــاهده است. در نخستین مرحله 
نشــان داده شده، بسته شــدن anterior neuropore در حال 
تکمیل شدن می باشد؛ این فرآیند به جدا شدن نورواپی تلیوم مغز 
قدامی از اپی تلیوم ســطحی برجستگی frontonasal می انجامد 
)شــکل A 27-2(. چشم های در حال تکامل، که حاصل جوانه 
زدن1 از مغز قدامی هســتند، در این مرحله بصورت دو برآمدگی 
)bulge( در هر ســمت از میدفیس فوقانی در حال تکامل رؤیت 
می شوند. تا روز 26، ناحیه anterior neuropore محو می گردد 
)شــکل B 27-2(. طی چند روز آتی، نواحی دو طرفه تقعرهای 
بویایی، کــه در اطراف آن ها بینی شــکل می گیرد، جلب توجه 
خواهند کــرد )شــکل A 27-1 و C 27-2(. همان طور که در 
شکل C 27-2 دیده می شود بین قوس های اول حلقی )که فک 
پایین از آن ها منشــأ می گیرد( در ابتدا یک شیار بینابینی عمیق 
به چشم می خورد. تا زمانی که رویان به هفته ششم تکامل خود 
وارد می گردد، اگر چه یک شــیار بینابینی کماکان حضور دارد، 
اما پل بافتی اتصال دهنده دو قوس اول حلقی بســیار عریض تر 

 .)D 27-2 شده است )شکل
همان طور که در تصاویر Streeter نیز مشــاهده گردید، در 
فــک تحتانِی در حال تکامل، یک شــیار کم عمق2 توده اصلی3 
بافت قوس اول حلقی را از آنچه که ظاهرًا یک مرکز رشدی مکمل 
مندیبوالر به نظر می رسد )و پیش ساز mentum می باشد( جدا 
می نماید. یک مرکز رشــدی دیگر در قوس اول حلقی که در این 
 )MANB( مرحله به چشم می خورد، ظاهرًا منشأ بادی مندیبل
خواهد بود. بین روزهای 37 و 40 تکامل، مراکز رشــدی گوش 
خارجــی، که auricular hillcocks نام داشــته و از قوس اول 
حلقی مشــتق می گردند، پدیدار می شــوند )شــکل D 27-2 و 
E(. مطابق با یافته های Streeter، یک مرکز رشــدی ماگزیالری 
مکمل کاماًل آشــکار )´MAX، شکل D 27-2 و F( در مجاورت 
ونترالی ترین قســمت LNP´( LNP(، و همچنین مراکز متمایز 
MNP و PREMAX، نیز در این مرحله از تکامل حضور دارند. 
در ســمتی از ´MAX که مقابل ´LNP می باشــد، توده اصلی 
 F 27-2 جــای دارد. اگر فک پایین مثل رویان شــکل MAX
حذف شود می توان دید که یک قسمت بزرگ از MAX تا درون 
حفره دهان گســترش پیدا می کند و طاقچه هــای کامی ثانویه 
 )RP( Rathke را تشــکیل می دهد. در این نما، بن بست )SP(

نیز که پیش ساز غده هیپوفیز قدامی است به چشم می خورد. 
تا انتهای هفته ششم، انتظار می رود که لب از دو طرف بسته 
 PREMAX شــده باشد اما یک شــیار بینابینی در میان مراکز
باقی خواهد ماند )شکل G 27-2(. همچنین در این زمان شش 

1. Evaginations 
2. Shallow furrow 
3. Bulk 

auricular hillock که منشــأ هر دو گوش خارجی می باشــند 
همگی قابل مشــاهده هستند. این ســاختارها بخش بزرگی از 
بافت قوس اول و دوم حلقی را تشــکیل می دهند. دیگر اجزای 
برجســته قوس اول حلقی، ´MAN و MANB هســتند. این 
زیرواحدهای مندیبوالر در اوایل هفته هفتم داخل رحمی نمایان 
می باشند )شکل H 27-2(. در این زمان مراکز PREMAX در 
خط وسط4 با یکدیگر ادغام شده اند. اگر چه در این مرحله کانتور 
لب باال شــروع به صاف تر شــدن می نماید اما نواحی دو طرفه 
یکپارچگــی5 بیــن ´MAX و PREMAX قابل رؤیت می مانند 
)شکل I 27-2(. تا شــروع دوره جنینی، پالگ های اپی تلیالی، 
نوســتریل ها را پر کرده و شکل گیری حاشــیه ورمیلیون لب باال 
جلــب توجه می نماید )شــکل J 27-2(. عالوه بر آن، در نتیجه 
یکپارچه شدن طاقچه های SP با یکدیگر و با کام اولیه )PP( )که 

از PREMAX مشتق شده است(، کام سخت بسته می شود. 
در شــکل 3-27 میکروگراف های اسکن الکترونی از نماهای 
لترال ســر و گردن مجموعه ای از رویان های انسانی در روزهای 
24 تا 53 داخل رحمی نشان داده شده اند. در روزهای 24 تا 25 
تکامل، انتهای کرانیالی neural tube انســان بطور کامل بسته 
 A 27-3 شکل( Carnegie 11 می شــود. این پدیده در مرحله
تا C( قابل رؤیت می باشــد. رویان شــکل A 27-3 هنوز دارای 
یک مغز قدامی بســیار باز می باشد؛ ریم مغز قدامی رویان شکل 
B 27-3 مشهود می باشد. همان طور که پیش تر نیز مطرح شد، 
برجستگی frontonasal قسمتی از صورت در حال تکامل است 
که با مغز میانی ارتباط دارد )آن را احاطه می کند(. درســت در 
قسمت کودالی برجســتگی frontonasal/مغز میانی در هر سه 
رویان Carnegie stage 11 یک مرکز رشــدی ماگزیالری متمایز 
به چشــم می خورد؛ و در ســمت کودال ناحیه در حال تکامل 

ماگزیالری نیز قوس اول حلقی قرار دارد. 
همان طور که در شکل D 27-3 تا G مشاهده می شود طی 
هفته پنجم تکامل، قوس اول حلقی یک قطعه پروگزیمال و یک 
قطعه دیســتال دارد. قطعه دیستال قوس اول حلقی مسئولیت 
ساخت فک پایین و نیز بخش های tragus و crus گوش خارجی 
را بر عهده دارد؛ در حالی که قطعه پروگزیمال قوس اول حلقی، 
بخش قدامی helix گوش خارجی و نیز ناحیه زایگوماتیکوتمپورال 

 .)I 27-3 ( صورت را تشکیل می دهد )شکلZT(
 )Carnegie stage 13( بیــن روزهای 28 تا 32 داخل رحمــی
 ،MNPs و LNPs و همزمان با شکل گیری )F و E 27-3 شکل(
olfactory placodes دو طرفــه بصــورت بخش هایی واضح از 
 برجســتگی frontonasal پدیدار می شــوند. درســت در پشت 
lens pit ،LNP بــه چشــم می خورد. عالوه بــر آن، گانگلیون 

4. Midline 
5. Union 



درمان جامع1 شــکاف لب و کام مستلزم شناخت مالحظات 
مرتبــط با پیچیدگی آناتومیک دفورمیتی و نیز تعادل ظریف بین 
مداخله و رشــد اســت. اهداف اختصاصی مداخله جراحی برای 

کودکانی که با شکاف لب و کام متولد می شوند عبارتند از: 
ظاهر نرمال لب و بینی از لحاظ زیبایی  ●
کام اولیه و ثانویه بی نقص2 ●
تکلم، گویش3 و شنوایی نرمال  ●
باز بودن4 راه هوایی بینی  ●
اکلوژن کالس I همراه با عملکرد جویدن نرمال  ●
سالمت مطلوب دندانی و پریودونتالی  ●
تکامل ایده آل روانی-اجتماعی  ●

مدیریت موفقیت آمیز کودک متولد شــده با شکاف لب و کام 
نیازمند یک رویکرد هماهنگ بین چندین تخصص مختلف است 
از جملــه جراحی دهان و فک و صورت، جراحی گوش و حلق و 
بینی، جراحی پالستیک، ژنتیک و dysmorphology، پاتولوژی 
تکلم-گویش، ارتودنســی، دندانپزشــکی کــودکان و پروتزهای 
دندانی. عالوه بر ترمیم های اولیه شکاف در نوزادی، طرح درمان 
باید مشتمل بر چندین مداخله درمانی در دوران کودکی با هدف 

دستیابی به مقاصدی که در باال مطرح گردید نیز باشد. 
شکل گیری تیم های چندتخصصی5 شکاف کام در دستیابی به 
دو هدف کلیدی در درمان موفق شــکاف نقش داشته است: )1( 
درمان هماهنگ از جانب کلیه تخصص های مورد نیاز، و )2( تداوم 
درمان با پیگیری6 در فواصل کوتاه در سرتاسر دوره های رشد فعال 
و مراحل پیاپی بازسازی7. بهترین نتایج زمانی حاصل می شوند که 
تیم درمان تمرکز خود را بر روی بیمار، خانواده و جامعه قرار دهد 

و نه صرفًا یک جراح، تخصص یا بیمارستان خاص. 

1. Comprehensive 
2. Intact 
3. Language 
4. Patency 
5. Interdisciplinary 
6. Follow-up 
7. Reconstruction 
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بازسازی شــکاف ها به روش جراحی مســتلزم آن است که 
جراح مسئول، شناختی نوین از خود این بدشکلی8 پیچیده و نیز 

سالمت روانی-اجتماعی بیمار و خانواده او داشته باشد. 

تاریخچه ترمیم شکاف لب و کام 

تاریخچه درمان شکاف لب و کام همیشه ارتباطی تنگاتنگ با 
دندانپزشکی و جراحی دهان، فک و صورت داشته است. 

Jehan Yperman اولین شخصی است که ترمیم شکاف لب 
یک طرفه و دوطرفه را تشریح کرده است. اولین تصویر دیاگرامی 
از کاربرد ترمیم شــکاف لب و ابچوراتور شــکاف کام مربوط به 
Ambrose Pare می باشد. مدت ها بعد اولین درمان موفقیت آمیز 
شــکاف کام در پاریس و در سال 1766 توسط یک دندانپزشک 
یعنــی Le Monnier به ثبت رســید. در دهه 1950، یک جراح 
دهــان و فک و صورت از گواتماال یعنــی Asensio یک تکنیک 
نوین برای ترمیم شکاف لب ابداع کرد که شامل چرخاندن قطعه 
فیلتــروم به طــرف پایین و جلو آوردن9 قطعه لترالی به ســمت 
 Ralph Millard .مدیال، توســط یک فلــپ چهارضلعی بــود
تکنیک کالسیک rotational advancement خود را در اواسط 
دهه 1950 ارایه نمود و اصول وی برای همیشــه درمان شــکاف 
را متحــول کرد. در واقع مهم ترین پیشــرفت تکنیکی در زمینه 
ترمیم شکاف لب مرهون Millard بوده و امروزه اکثر جراحان از 

تکنیک او یا مدیفیکاسیونی از آن بهره می گیرند. 
در اواسط قرن نوزدهم، Hullihen که با عنوان پدر جراحی 
دهان، فک و صورت آمریکا شــناخته می شود رساله ای پیرامون 
درمان جامع دفورمیتی های شــکاف لب و کام منتشر کرد. یکی 
دیگر از پیشــگامان یعنی Truman Brophy با انتشار مقاله ای، 
تجربیات خود از درمان بدشکلی های گوناگون دهان و ترمیم های 
آن هــا به روش جراحی، از جمله جزئیات ترمیم شــکاف را ارایه 

8. Malformation 
9. Advancement 
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کرد. Chalmers Lyons از دیگر پیشــگامانی اســت که کمک 
بسیار شایان توجهی به این زمینه کرده است. 

بســیاری از اصــول درمــان شــکاف کام توســط یک تیم 
چندتخصصی بوسیله Robert Ivy تدوین شده اند. 

در دهه 1950 ایده پیوند اســتخوانی اولیه یا زودهنگام نقص 
شکاف ماگزیالری توسط Schmid ارایه شد. اگر چه این ایده در 
آغــاز با اقبال زیادی از طرف برخــی جراحان روبرو گردید اما در 
نهایت به دلیل نتایج نامطلوب کنار گذاشــته شد. طی چند دهه 
بعدی، پیامدهای منفی پیوند استخوانی اولیه از لحاظ اسکلتی، 
دندانی و رشــدی بیشتر مشــخص گردید. در اوایل دهه 1970، 
Phillip Boyne اولین فردی بود که نتایج مطلوب اســتفاده از 
پیوندهای استخوانی اتوژن ذره ای1 را در بازسازی شکاف آلوئول/

ماگزیال در دوران کودکی و طــی دوره دندانی مختلط )به جای 
ســنین پایین تر( گزارش نمود. امروزه اصول پیوند اســتخوانی 
ثانویه Boyne رویکرد اســتاندارد اکثر مراکز درمان شــکاف در 

جهان به شمار می روند. 
بازســازی ارتوگناتیک در بیمار دارای نقایص شکاف توسط 
محققین زیادی بررســی شده اســت. اولین تکنیک ها، انتخاب 
جراح را محدود بــه mandibular setback می کردند. در دهه 
 Bell ماگزیالری توسط )total( 1970 کاربرد اســتئوتومی کامل
کلیــد خورد. نتیجه ایده جدید Bell وارد شــدن اســتئوتومی 
لفورت I به حیطه عملی مدرن بود. از آن زمان تغییرات تکنیکی 
متعددی جهت اســتفاده از اســتئوتومی لفــورت I در بیماران 
شکاف مطرح شده اســت. اکثر این تغییرات به دست دو تن از 
شــاگردان Bell یعنی Fonseca و Turvey صورت پذیرفته اند. 
Posnick جراح دهان، فک و صورت دیگری است که کامل ترین 
تعاریف از مدیفیکاسیون های تکنیک های جراحی را برای بیماران 
کاندید mid-face advancement در غیاب ســابقه بازســازی 
 با پیوند اســتخوان و نیز تجربیات غنــی خود از ثبات درازمدت 
mid-face advancement به دنبال انواع گوناگون شــکاف به 
کمک تکنیک های ارتوگناتیک منتشــر نموده اســت. به تازگی 
محبوبیــت distraction osteogenesis در اصالح هایپوپالزی 
میدفیس رو به افزایش گذاشــته اســت اما هنوز باید مزیت های 
بیشتری نســبت به تکنیک های متداول برای اکثریت بیماران از 

خود به نمایش بگذارد. 

جنین شناسی 

برای درک اهداف ترمیم شــکاف و لــب از منظر آناتومیک، 
جراح شــکاف باید شــناختی کامــل از مرحلــه ای از امبریوژنز 

1. Particulate 

که بــه پیدایــش شــکاف می انجامد داشــته باشــد. مراحل 
حیاتــی در تکامل جنین زمان هایی هســتند که جوش خوردن 
برجســتگی های مختلف، یکپارچگی و فرم لــب، بینی و کام را 
تشــکیل می دهد. آنومالــی هنگامی اتفاق می افتد که مســیر 
تکاملی نرمال بین این اجزا با اختالل روبرو شود. هر برجستگی 
متشــکل از اکتومزانشیمی می باشــد که از بافت ستیغ عصبی2 
mesencephalon و rhombencephalon مشــتق شده است. 
مزودرم نیز در این برجســتگی ها بعنوان بافت مزانشیمال وجود 
دارد. تراکِم از پیش تعیین شده هر یک از این سلول ها و بافت ها 
توسط ژن های گوناگونی که مهاجرت3، تکامل و آپوپتوز را تنظیم 
کرده و بافت های نرمال صورت جنین را شــکل می دهند کنترل 
می گردد. در سطح مولکولی، فاکتورهای بسیاری وجود دارد که 
به یکدیگر وابســته بوده و بر تکامل این بافت ها اثر می گذارند از 
جمله هدایت ســیگنال، استرس مکانیکی و ساخت فاکتورهای 

رشدی. 
تقریبًا در هفته ششم تکامل جنین انسان، برجستگی مدیال 
نازال به برجستگی لترال نازال و برجستگی های ماگزیالری جوش 
می خورد تا قاعده بینی، نوســتریل ها و لب باال را تشکیل دهد. 
اگر این مکانیســم با شکســت مواجه گردد شکاف های لب و یا 
ماگزیال رخ می دهند. تقریبًا در هفته هشتم بارداری، طاقچه های 
کامی صعود کرده و پس از جوش خوردن با ســپتوم، کام ثانویه 
بی نقص4 را شکل می دهند. اگر جوش خوردن یک طاقچه کامی 
با اجزای دیگر شکست بخورد، یک شکاف یک طرفه در کام ثانویه 
اتفــاق می افتد. اگر جوش خوردن هر دو طاقچه کامی با یکدیگر 
و با ســپتوم میدالین ناموفق باشد، یک شکاف دوطرفه کام به 

وقوع می پیوندد. 
جوش خوردن زمانی رخ می دهد که مرگ برنامه ریزی شــده 
سلولی )آپوپتوز( در لبه های طاقچه های کامی اتفاق بیفتد. جزء 
اکتودرمال، متالشــی شده و مزانشــیم جوش می خورد تا کام 
ســالم را تشکیل دهد. در فاصله کوتاهی بعد از این رویداد، کام 
اولیه قدامی به کام ثانویه جوش خورده و استخوان سازی به وقوع 
می پیونــدد. اگر جوش خوردن در هر یک از اجزای یاد شــده در 
هر مرحله ای دچار شکســت گردد یک شکاف در کام های اولیه 
و یا ثانویه رخ می دهد. بســته به درجه شکست جوش خوردگی، 

شکاف ها می توانند کامل یا ناکامل باشند. 

ژنتیک و اتیولوژی 

شکاف های لب باال و کام شایع ترین ابنورمالیتی جمجمه ای-

2. Neural crest 
3. Migration 
4. Intact 
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صورتــی مــادرزادی major بوده و در تقریبــًا 1 مورد از هر 700 
تولد زنــده اتفاق می افتند. اگر چه وراثت هم دخیل اســت اما 
شــکاف لب و کام یک بیماری تک ژنی به حســاب نمی آید. در 
عوض، شــکاف ها دارای اتیولوژی چندعاملی1 به همراه تعدادی 
فاکتور مداخله گر2 بالقوه هستند. از جمله این فاکتورها می توان 
مواد شیمیایی، اشعه، هایپوکســی مادر، داروهای تراتوژنیک، 
کمبودهــای تغذیه ای، انســداد فیزیکی و اثــرات ژنتیکی را نام 
 برد. ژن های متعددی در اتیولوژی شــکاف نقش دارند از جمله 
MSX ،LHX ،oid ،goose و DLX. اختــالالت فاکتورهــای 
رشدی یا گیرنده های آن ها نیز می تواند در شکست جوش خوردگی 
اثرگذار باشد مانند فاکتور رشــدی فیبروبالست، فاکتور رشدی 
transforming، فاکتــور رشــدی platelet-derived و فاکتور 

رشدی اپیدرمال. 
شــکاف های لب در جنسیت مذکر شیوع بیشتری نسبت به 
جنسیت مؤنث دارند. شــکاف سمت چپ لب شایع تر از شکاف 
سمت راســت لب است و شــکاف های یک طرفه لب نیز شیوع 
بیشــتری نسبت به شــکاف های دوطرفه لب دارند. شکاف های 
دوطرفه لب اکثرًا با هر دو شــکاف کام اولیه و کام ثانویه همراه 
می باشند. شکاف کام تنها تقریبًا در هر 1 تولد از 2000 تولد زنده 
دیده شــده و این شــیوع در همه گروه های نژادی مشابه است. 
بین جمعیت هــای مختلف از نظر نــژادی و قومی، تفاوت های 
قابل توجهی در شیوع شــکاف ها وجود دارد. برای مثال شیوع 
شکاف ها در افریقایی-امریکایی ها کمتر از جمعیت کل بوده و در 

آسیایی ها شیوع باالتری نشان می دهد. 
اکثر موارد شکاف یک طرفه لب و کام، یک نقص غیر سندرومی 
 major ایزوله حین تولد بوده که هیچ ارتباطی با دیگر آنومالی های
ندارند. از دیگر سو اما نسبت بسیار بیشتری از بیماران دارای یک 
شکاف ایزوله کام، مبتال به یک سندروم یا sequence مرتبط هستند. 
برخی از ســندروم های رایج تر در این گروه عبارتند از سندروم های 
Stickler ،van der Woude و DiGeorge. تشخیص زودهنگام 
اهمیت دارد زیرا مسایل عملکردی در اوایل زندگی پدیدار گردیده 
و تشخیص داده نشــده باقی خواهند ماند. مثاًل بیمارانی که یک 
شکاف ایزوله کام دارند باید خیلی زود توسط یک افتالمولوژیست 
مجرب اطفال از لحاظ احتمال ســندروم Stickler مورد ارزیابی 
قرار گیرند. بیماران مبتال به سندروم Stickler، ابنورمالیتی های 
چشمی منجر شــونده به retinal detachment دارند. در کودکی 
که از نظر ســایر موارد، ظاهری ســالم دارد تشخیص این یافته ها 
دشــوار بوده و بنابراین از دست رفتن زودهنگام بینایی، تشخیص 
داده نشده باقی خواهد ماند. در بسیاری از موارد، پیگیری ژنتیکی 
بلندمدت به منظور دستیابی به تشخیص قطعی و تسهیل مشاوره 

1. Multifactorial 
2. Contributing 

ژنتیکی ضروری می باشد. 
شــانس وقوع مجدد شــکاف در یک خانواده به فاکتورهای 
زیــادی بســتگی دارد از جملــه تاریخچه خانوادگی، شــدت، 
جنسیت، درجه رابطه با شخص درگیر شده و تظاهر یک سندروم. 
پیش بینــی الگوهای وراثتی در خانواده هایــی که تاریخچه ای از 
شــکاف لب و یا کام دارند پیچیده است. یک متخصص ژنتیک 
یا dysmorphologist باتجربه می تواند این احتمال را بر اساس 
آنالیز شــجره نامه و تست های ژنتیکی تعیین نماید. از آنجایی که 
اکثر شــکاف ها اسپورادیک هستند شــانِس داشتن یک کودک 
شکاف دار دیگر در یک خانواده پس از تولد کودکی که شکاف لب 
و کام یک طرفه داشــته است و هیچ تاریخچه ای از شکاف نیز در 
این خانواده وجود ندارد تقریبًا 2 تا 4 درصد می باشد. اگر تاریخچه 
خانوادگی شکاف مثبت باشد یا شکاف قبلی دوطرفه بوده باشد 
این شانس بیشتر خواهد شد. همین موضوع در بیماران مبتال به 
ســندروم های اتوزومال غالب مثل سندروم Stickler نیز صادق 
اســت که در آن اگر یکی از والدین ناقل ژن تغییریافته باشد، 50 

درصد از کودکان ممکن است سندروم را بروز دهند. 

طبقه بندی 

سیســتم طبقه بندی بالینی و متداول مورد استفاده جهت 
توصیف اســتاندارد شــکاف لــب و کام مبتنی بــر ویژگی های 
آناتومیک می باشــد. شکاف ها ممکن است یک طرفه یا دوطرفه؛ 
میکروفرم، ناکامل یا کامل بوده و می توانند لب، بینی، کام اولیه 
و یا کام های ثانویه را درگیر نمایند )شکل 1-28(. تظاهر شکاف ها 
بســیار متغیر اســت و هدف از درمان هر بیمار باید دستیابی به 
بهترین قرینگی و توازن باشد. شکاف های شدیدتر صورت معمواًل 
 Paul Tessier orbitocentric بر مبنای سیستم شماره گذاری
دســته بندی می شوند )شکل 2-28(. سایر سیستم ها بر مبنای 
پلن های جوش خوردگی امبریولوژیک بوده اما استفاده از آن ها در 

عمل و بصورت متداول دشوار است. 

مشاوره پیش از تولد 

پیشــرفت های جدید در تصویربرداری ســب پیدایش تحولی 
چشــمگیر در مراقبت قبل از زایمان و پزشکی مادر-جنین شده 
اســت. در حال حاضر نمایش شــکاف های لب به کمک تصاویر 
اولتراساوند تقریبًا در هفته 16 بارداری امکان پذیر می باشد. تهیه 
تصاویر تشخیصی از کام دشوارتر بوده و به همین دلیل تشخیص 
درســت شــکاف کام در دوره قبل از تولد، کمتر قابل پیش بینی 
است. ساختارهای قدامی کام ممکن است در نماهای ساجیتال 
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یا کرونال قابل نمایش باشند اما همین تصاویر نیز مستلزم آخرین 
تکنولوژی و یک اولتراســونوگرافر حــاذق و دارای تجربه در این 

زمینه است. 
وقتی شکاف لب در طی بارداری تشخیص داده می شود بهتر 
است خانواده جهت دریافت مشاوره قبل از زایمان به یک جراح 
مجرب ارجاع داده شــود. این مشاوره فرصت بسیار خوبی برای 
شفاف سازی تشخیص، بررســی مراحل مختلف مورد نیاز برای 
بازسازی شکاف لب و کام و آماده سازی والدین جهت مالحظات 
عملی همانند نحوه تغذیه کودک شــکاف کام اســت. ســپس 
خانواده به یک تیم شکاف و جمجمه-صورت ارجاع داده می شود 

تا رویکرد جامع تر چندتخصصی آغاز گردد. 
 dysmorphologist دریافت مشاوره از یک متخصص ژنتیک یا
بــه منظور بررســی مســایل مرتبط با تولــد و احتمــال دیگر 
دفورمیتی ها حایز اهمیت اســت. انجام تست های بیشتر با هدف 
بررسی دفورمیتی ها، ســندروم ها یا sequences اثرگذار بر روند 
تولد ضروری می باشد. اولتراســونوگرافرهای بسیار ماهر قادر به 
نمایش تکامل راه هوایی و دیگر ابنورمالیتی های آن بوده که ممکن 
 اســت نیازمند مداخله زودهنگام از طریق جراحی بر روی جنین، 
 exit procedures ،extracorporeal membrane oxygenation
یا مدیریت راه هوایــی به روش جراحــی )تراکئوتومی( در هنگام 

زایمان باشند. 

تغذیه کودکی که شکاف کام دارد 

کودکانی که با شــکاف ایزوله لب متولد می شوند می توانند 
بســیار عالی تغذیه کننــد و حتی در اکثر موارد قــادر به تغذیه 
از پســتان نیز می باشــند. اما نوزادان دارای شکاف کام به علت 
ناتوانی در برقراری seal کافی بین زبان و کام جهت ایجاد فشــار 
منفی کافی برای مکیدن مایع از شیشه، در تغذیه مشکل دارند. 
در مراحــل ابتدایی تکامل، احتمااًل برگشــت بــه بینی1 و عدم 
کفایت کنترل ترشــحات و غذاها نیز دیده می شود. جهت بهبود 
وضعیت تغذیه ای بالفاصله پس از تولد، استفاده از سرپستان ها2 
و شیشــه های اختصاصی ضرورت پیدا می کنــد. کاربردی ترین 
وسایل شامل ترکیبی از سرپستان های بزرگ3 به همراه فضاهای 
ذخیره ای و مدخل های بزرگ، یک شیشــه قابل فشــرده شدن 
جهت راندن مایع به قســمت سرپســتان و یک دریچه یک طرفه 
که امکان عبور حجمی معین از مایع از شیشــه به سرپستان را 
می دهد )صرفًا با هدف به حداقل رسیدن مقدار کاری که کودک 

برای تغذیه باید انجام دهد( هستند. 

1. Nasal regurgitation 
2. Nipples 
3. Oversized 

در این کودکان پایش نزدیک افزایش وزن حیاتی است. بطور 
عام در طول یک 24 ســاعت هر نــوزاد باید تقریبًا 2 تا 3 اونس 
شــیر به ازای هر پوند از وزن بدن بخورد. هر مرتبه شــیردهی 
نباید بیشــتر از 35 دقیقه به طول بیانجامد زیرا بیشــتر از این 
مدت برای کودک خسته کننده بوده و کالری بیشتری نسبت به 
مقداری که کودک مصرف می کند می سوزاند. نوزادان باید دست 
کم هفتــه ای یکبار و با یک تــرازو، ترجیحًا در مطب متخصص 

اطفال وزن شوند. 
مسأله شــیردهی با پســتان به نوزادی که شکاف کام دارد 
مناقشــه برانگیز اســت؛ برخی از آن حمایت کرده و برخی دیگر 
قویًا با آن مخالف هستند. شیردهی با پستان به یک نوزاد مزایای 
آشــکاری دارد مثل انتقال ایمونوگلوبولین غیر فعال4 از مادر به 
کودک در فرم IgA ترشحی و نیز تجربه برقراری پیوند بین مادر و 
کودک در این دوره مهم. در این دوره غالبًا ناتوانی نوزاد در ایجاد 
فشــار دهانی منفی نگهداری موفقیت آمیز از کودک را دشوار و 
حتی غیر ممکن می کند. به همین ســبب dehydration شدید 
و عدم تکامل در این گروه از نوزادان که با شــیر پســتان تغذیه 
شــده اند یافته ای نسبتًا شایع می باشــد. این مسأله به ویژه در 
نوزادانی که شــکاف های وسیع کام ثانویه دارند )وضعیتی که در 
آن شیردهی با پستان احتمااًل غیر ممکن می باشد( اهمیت دارد. 
رویکرد نویسنده پیرامون شیردهی با پستان در حضور شکاف کام 
اســتفاده از یک پروتکل ترکیبی است که شامل تغذیه متناوب با 
استفاده از یک شیشه اختصاصی به عالوه تالش جهت شیردهی 
از پستان می باشد. شیر پستان را می توان جهت بهره مندی نوزاد 
از مزایای تغذیه ای و ایمونولوژیک آن، توسط سرپستان و شیشه 
اختصاصی پمپ کرد. از این طریق والدین قادر خواهند بود مقدار 
اونس شــیر بلعیده شــده توســط نوزاد در طول یک روز را نیز 
مســتند کنند؛ این اندازه گیری در حالت طبیعی و شــیردهی با 
پســتان دشوار می باشد. عالوه بر آن مادر و کودک نیز از فرصت 
شیردهی با پستان در رژیم روزانه محروم نمی شوند. این رویکرد 
مستلزم مستندسازی منظم وزن کودک، دریافت مشاوره از یک 
مشاور شــیردهی5 و یک متخصص تغذیه نوزادان، و ارزیابی های 

دوره ای توسط جراح و متخصص اطفال می باشد. 

طرح ریزی درمان و زمان بندی آن 

زمان بندی ترمیم شــکاف لب و کام مناقشــه برانگیز است. 
علیرغم پیشــرفت های معنادار بدســت آمده در زمینه مراقبت 
از بیماران دارای شــکاف لــب و کام، درباره زمان بندی دقیق و 
تکنیک های خاص مورد اســتفاده در طی هر مرحله از بازسازی 

4. Passive 
5. Lactation 
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که کــودک اندکی جثه بزرگ تری پیــدا می کند و لندمارک های 
آناتومیک واضح تر شــده و بهتر قابل شناسایی می شوند آسان تر 
خواهد بود. بطور مرســوم یافته های مرتبط با ریســک بیهوشی 
پیشــنهاد کرده اند که بی خطرترین زمان برای انجام جراحی در 
این جمعیت از نوزادان بر اســاس قانون ده ها معین می گردد. بر 
اساس این قانون ترمیم لب تا رسیدن کودک به سن 10 هفتگی، 
وزن 10 پوندی و سطح هموگلوبین حداقل mg/dL 10 به تعویق 
انداخته می شود. امروزه تکنیک های پیچیده تر بیهوشی اطفال، 
پیشرفت های بدست آمده در زمینه پایش1 حین عمل و داروهای 
بیهوشــی بهتر، انجام بیهوشی بی خطر را در سنین خیلی کمتر 
امکان پذیر ســاخته اند. به رغم این قابلیت هیچ گونه مزیت قابل 
سنجشــی برای انجام ترمیم لب قبل از ســن 3 ماهگی وجود 
ندارد. طبــق اعتقاد برخی جراحان و مبنی بــر تمرکز بر التیام 
زودهنگام شــبه جنینی )fetal-like(، ترمیم لب باید در اولین 
روزهای نوزادی به انجام برسد. متأسفانه چنین مزایایی به اثبات 
نرســیده اند و مشــکالتی از قبیل بر جای ماندن اسکار شدید و 
نتایج کمتر از حد مطلوب نیز حاصل شــده اســت. در این سن 
پایین، شــکل گیری اسکار در کودکان بیشــتر بوده و دستکاری 

1. Monitoring 

بافت های ایشــان به دلیل کوچک بودن آن ها دشوارتر می باشد. 
به همین دلیل اگر جراحی در ســنین پایین تر انجام شود، نتایج 
زیبایی نامطلوب تر می گردنــد؛ از آنجایی که هیچ مزیت واضحی 
برای ترمیم زودتــر وجود ندارد توصیه هــای موجود کماکان بر 

انجام این ترمیم در سن تقریبًا 3 ماهگی تمرکز دارند. 
ترمیم شــکاف کام حدودًا در ســن 9 تا 18 ماهگی به انجام 
می رسد. در تصمیم گیری راجع به زمان ترمیم، جراح باید تعادل 
ظریف بین محدودیت رشدی صورت به دنبال جراحی زودهنگام 
و تکامل تکلم که نیازمند یک کام ســالم می باشد را مد نظر قرار 
دهــد. اکثر کودکان جهت تولید صداهایــی خاص برای تکلم تا 
ســن 18 ماهگی نیازمند یک کام ســالم هســتند. اگر به دلیل 
وجود تأخیــر تکاملی، تکلم نیز دیرتر تکامــل پیدا کند می توان 
ترمیم را بیشــتر به تعویق انداخت. شواهد کمی وجود دارد که 
نشان دهنده مزیت انجام ترمیم کام قبل از سن 9 ماهگی باشد. 
ترمیم هایی که پیش از این سن صورت می گیرند با احتمال بسیار 
باالتر هایپوپالزی ماگزیالری در ســنین باالتر همراه بوده و هیچ 
مزیت اضافه ای نیز برای تکلم نشــان نمی دهند. به همین دلیل 
اکثر جراحان ترمیم شــکاف کام اولیه را در سن تقریبی 9 تا 18 

ماهگی انجام می دهند. 
بــا ادامه یافتن تکامل کودکان، درصد قابل توجهی از آن ها، 
حتی پس از ترمیم موفق کام، بســته شــدن ناکافی مکانیســم 
ولوفارنژیال )ناکفایتی ولوفارنژیال )VPI(( را خواهند داشــت که 
می تواند موجب تکلم تودماغی2 گردد. این کودکان معمواًل در سن 
3 تا 5 ســالگی، یعنی زمانی که یک ارزیابی دقیق از تکلم توسط 
یک پاتولوژیســت تکلم ماهر قابل انجام می باشد، تشخیص داده 
می شــوند. اگر VPI حالتی پایدار نشــان دهد و نقص آناتومیک 

2. Hypernasal speech 
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ایجاد کننده آن قابل شناسایی باشد، غالبًا جراحی کمک کننده 
خواهــد بود. هدف از درمان VPI، که توســط فلپ فارنژیال یا 
sphincter pharyngoplasty به انجام می رسد، بهبود انسداد 
)closure( بیــن حفرات دهان و بینــی و نیز کاهش فرار هوایی 
بینی1 در طی تولید صداهای خاص می باشــد. در بعضی بیماران 
انتخابی می تــوان کام را بوســیله two-flap palatoplasty یا 

تکنیک double-opposing Z-plasty ترمیم کرد. 
حدود 75 درصد از بیماران شــکاف دار، شــکاف ماگزیال و 
آلوئول دارند. بازسازی این ناحیه توسط پیوند استخوانی در طی 
دوره دندانــی مختلط و قبل از رویش کانین دایمی و یا ثنایاهای 
لترال دایمی به انجام می رسد. تعیین زمان این عمل جراحی به 
تکامل دندان ها، و نه سن تقویمی2، بستگی دارد. طبق تحقیقات 
Boyne، اکثــر جراحان ترمیم این ناحیه را در طی دوره دندانی 
مختلط و پیش از رویش کانین دایمی انجام می دهند. اگر ترمیم 
این ناحیه زودتر انجام شــود به محدودیت رشدی شدید ماگزیال 
می انجامد که نتیجه آن لزوم اصالح ارتوگناتیک در سنین باالتر 
در درصد بســیار زیادی از این بیماران خواهد بود. اســتاندارد 
طالیی برای بازســازی این ناحیه، اســتخوان اتوژن از کرســت 
ایلیاک قدامی است. استخوان های کرانیال، دنده، تیبیا، سمفیز 
مندیبل، زایگوما و آلوژنیک همگی مورد بررسی قرار گرفته اند اما 

هیچ کدام بهتر از کرست ایلیاک نبوده اند. 
و  ماگزیــالری  دیسکرپنســی های  ارتوگناتیــک  بازســازی 
مندیبوالر، بســته به ویژگی های رشــدی هر بیمار، در سن 14 
تا 18 سالگی به انجام می رســد. این مرحله به همراه ارتودنسی 
قبل و بعد از جراحی می باشــد. با این حــال در بعضی از موارِد 
هایپوپالزی شدید ماگزیال، استئوتومی لفورت I زودهنگام جهت 
بهبــود زیبایــی صورت و اکلــوژن، و با این فرض کــه در آینده 
اســتئوتومی های revision نیــز مورد نیاز خواهنــد بود انجام 
می شــود. این استئوتومی های زودهنگام می توانند درمان بعدی 
 )advancement( را بــا پیچیدگی مواجه ســازند. جلــو آوردن
زودهنگام ماگزیال بوســیله جراحی ارتوگناتیک برای شدیدترین 
موارد dysmorphology در نظر گرفته می شود و در اکثر بیماران 
ترجیح بر آن است که تکنیک های ارتوگناتیک استاندارد در زمان 
اســتاندارد به انجام برسند. تالش های صورت گرفته در استفاده 
از distraction osteogenesis با نرخ باالتر عوارض، در مقایسه 
با تکنیک های ارتوگناتیک اســتاندارد همراه بوده اســت. با این 
وجود این رویکرد هنوز یک گزینه انتخابی برای مواردی استثنایی 
از جلو آوردن بسیار زیاد و دیگر اندیکاسیون ها به شمار می رود. 
جراحی revision برای لب و بینی پس از تکمیل شدن بخش 
اعظم رشــد به انجام می رسد. بیشترین رشد لب و بینی پس از 

1. Nasal air escape 
2. Chronologic 

5 ســالگی به اتمام می رســد. جراحی lip revision را می توان 
قبل از شــروع مدرسه در سن تقریبًا 5 سالگی یا بعد از آن انجام 
داد. اما اگر این دفورمیتی، شــدید باشد می توان این جراحی را 
در سنین پایین تر به انجام رساند. جراحی nasal revision پس 
از سن 5 سالگی صورت می گیرد زیرا اکثر رشد بینی تا این زمان 
تکمیل شده است. اگر نیاز به بازسازی ارتوگناتیک محتمل باشد 
آن گاه معمواًل بهترین زمان برای راینوپالســتی، بعد از جراحی 
ارتوگناتیک خواهد بود چون جلو آوردن ماگزیال باعث بهتر شدن 
بسیاری از خصوصیات بینی می شود. اگر دفورمیتی بینی بسیار 
شدید باشد می توان راینوپالستی را، حتی اگر جراحی ارتوگناتیک 
قابل انتظار است، زودتر نیز انجام داد. از انجام چندین جراحی 
revision زودهنگام باید پرهیز کرد تا اسکار شدید ناشی از آن ها 

تداخل بالقوه ای در روند رشد ایجاد ننماید. 

ترمیم شکاف لب و کام 

 Presurgical Taping and Presurgical
Orthopedics

از facial taping توسط وسایل االستیک می توان برای وارد 
کردن فشــار خارجی انتخابی استفاده کرد؛ این کار سبب بهبود 
موقعیــت لب و بینــی قبل از جراحی ترمیم لب می شــود. این 
تکنیک ها در مواردی که شکاف وسیع و دوطرفه لب و کام وجود 
دارد تأثیر بیشــتری دارند زیرا در چنین مواردی دستکاری قطعه 
پری ماگزیالری موجب تسهیل تکنیکی ترمیم اولیه می گردد. اگر 
چه یکی از مهم ترین اصول بنیادین جراحی بســتن زخم ها تحت 
حداقل کشش3 می باشد اما تالش های صورت گرفته در راستای 
بهبود آرایش4 قطعات به کمک روش های taping نتیجه مطلوب 

قابل سنجشی نداشته است. 
برخــی از جراحــان جهت دســتیابی به اهداف یاد شــده، 
اپالینس هــای PSO 5 را بــه lip taping ترجیــح می دهنــد. 
اپالینس های PSO متشکل از یک base plate آکریلی اختصاصی6 
هستند که در طول فاز درمانی قبل از جراحی، تکیه گاهی7 بهتر 
برای ساختارهای در حال شکل گیری لب، بینی و آلوئول فراهم 
می کند )شکل 3-28(. اگر چه استفاده از این اپالینس ها احتمااًل 
باعث ترمیم آســان تر حین جراحی می شود اما هیچ گونه شواهد 
بالینی که نشان دهنده هر گونه بهبودی قابل سنجش در زیبایی 
بینــی یا لب، رابطه قوس دندانی، ماندگاری8 دندان ها یا اکلوژن 

3. Tension 
4. Arrangement 
5. Presurgical orthopedic  
6. Custom-made 
7. Anchorage 
8. Survival 
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باشــد وجود ندارد. بر اســاس تحقیقات صورت گرفته بر روی 
روابط قوس دندانی و ســایر نتایج در نوزادانی که از اپالینس های 
PSO استفاده شده اســت، هیچ گونه بهبودی حاصل نگردیده 
اســت. عالوه بر آن، در این بیماران هیچ گونه بهبودی در تکلم 
در بلندمدت بدســت نیامده است. همچنین نگرانی هایی درباره 
پیامدهای منفی احتمالی این نوع از اپالینس ها نیز پدیدار شــده 
است. اپالینس های PSO موجب باال رفتن هزینه و طول درمان 
در اوایل زندگی کودک می گردند. برای قالب گیری اولیه مورد نیاز 
جهت ساخت این اپالینس ها معمواًل بیهوشی عمومی مورد نیاز 
می باشد. جلسات منظم برای پایش تغییرات آناتومیک و تنظیم 

دوره ای اپالینس نیز مورد نیاز است. 
اپالینــس Latham برای عریــض کــردن )expanding( و 
ردیف کــردن )aligning( قطعات ماگزیــالری در بیماران دارای 
 شــکاف کام محبوبیت داشته اســت. این اپالینس یک دستگاه 
pin-retained )کــه در کام کارگذاری می شــود( همراه با زواید 
آکریلیک بر روی ریج های آلوئول می باشد. سپس از یک مکانیسم 
پیچی برای دستکاری دلخواه قطعات استفاده می گردد. استفاده 
از اپالینس Latham در کنار gingivoperiosteoplasty در دوره 
نــوزادی و با هدف نزدیک تر کردن قطعات بــه منظور ترمیم، به 
محدودیت رشدی شدید در میدفیس می انجامد. در 100 درصد از 
کودکانی که برای آن ها از اپالینس Latham اســتفاده شده است 
محدودیت رشــدی شــدید در میدفیس در نوجوانی بوجود آمده 
اســت؛ در حالی که تنها 25 تا 35 درصد از کودکانی که اپالینس 

Latham نداشته اند هایپوپالزی میدفیس نشان می دهند. 
جهــت   Grayson nasoalveolar molding اپالینــس 
دســتکاری قطعات قبــل از ترمیم لب و بینی بدون اســتفاده از 
pin retention با اقبال روبرو شــده است. تنظیم این اپالینس از 
طریق اضافه یا حذف کردن آکریل و دســتکاری اجزای پروتروزیو 
آن، که وظیفه شــکل دهی به غضروف های بینی را بر عهده دارند 
انجام می شود. هدف این اپالینس، ردیف کردن )align( قطعات 
آلوئول، ساختارهای لب و غضروف های بینی به منظور مطلوب تر 

شدن ترمیم می باشد. متأسفانه مزایای نویدبخش این اپالینس با 
واقعیت همخوانی نداشــته اند. عالوه بر آن هیچ شواهد طوالنی 
مدتی راجع به رشد اسکلت جمجمه-صورت به دنبال کاربرد این 
پروتکل موجود نیست. یافته های محدود درباره نتایج کوتاه مدت 
اســتفاده از این اپالینس را نمی توان برای تعیین نتیجه نهایی از 
لحاظ رشد، عملکرد و زیبایی مالک قرار داد. بسیاری از جراحان 
در کنــار PSO، از gingivoperiosteoplasty که شــامل کاربرد 
فلپ های کوچک برای بستن شــکاف آلوئول در طی ترمیم اولیه 
لب یا کام می باشــد اســتفاده می نمایند. بســیاری از جراحانی 
کــه از این اپالینس در کنار ترمیم اولیــه لب کمک می گیرند، از 
یک gingivoperiosteoplasty با هدف شــکل گیری استخوان 
در آلوئول اســتفاده می کنند. از آنجایی که فلپ های به کار رفته 
کوچک هســتند، اگر قطعات به یکدیگر نزدیک تر باشند انجام آن 
راحت تر خواهد بود. تجربیات استفاده از همین تکنیک ها در دهه 
1960 به همراه پیوند استخوانی اولیه نتایج ضعیفی از نظر رشدی 
به بار آورد. مطالعات بعدی نیز احتمال باالی محدودیت رشــدی 
را در این جمعیت تأییــد کردند. عالوه بر آن هیچ گونه اطالعات 
objective رضایت بخش و طوالنی مدتی از بهبودی زیبایی لب یا 

بینی بدست نیامده است. 
در حــال حاضر هیچ گونه شــواهد معتبر و رضایت بخشــی 
که نشــان دهنده بهبــود زیبایی، عملکرد یا رشــد در پی کاربرد 
اپالینس های PSO در بیماران شکاف لب و کام باشد وجود ندارد. 
همچنین این واقعیت که این اپالینس ها زمان بر بوده و ســاخت 
و اســتفاده از آن ها بســیار گران تمام می شــود توصیه به کاربرد 
روتین آن ها را نفی می کند. همانند ســایر مداخالت پیشنهادی 
برای بیماران شکاف دار باید از مداخالت ثابت نشده و هزینه بردار 
اجتنــاب گردد؛ اگر چه این مداخالت در موارد انتخابی می توانند 
مفید واقع شوند. گروهی از شکاف های شدیدتر ممکن است از این 

اپالینس ها سود ببرند. 

Lip Adhesion

برخــی جراحان قبل از جراحی قطعــی1 ترمیم لب و با هدف 
دســتیابی به رابطه ای بهتــر، هم در ســاختارهای لب و هم در 
قوس های دندانی، ســعی می کنند قطعات شکاف لب را به کمک 
 advancing جراحی به یکدیگر نزدیک نمایند. برای این منظور از
فلپ های کوچک بافتی در عرض ناحیه شکاف استفاده می گردد. 
بعضی از جراحان این تکنیک را در شــکاف های وســیع دوطرفه 
توصیــه می کننــد؛ اما این تکنیــک به ندرت در موارد شــکاف 
یک طرفه به کار بســته می شود. lip adhesion معمواًل در سن 3 
ماهگی صورت می پذیرد. در اکثر موارد، این تکنیک سبب تبدیل 
شــدن یک شکاف وســیع و کامل به یک شکاف وسیع و ناکامل 

1. Definitive 



مقدمه 

شکاف لب، همراه با درگیری کام یا بدون آن، مالفورماسیونی 
رایج اســت که تقریبًا 1 مورد از هر 700 تولد زنده را در آمریکای 
شــمالی درگیر می کند. وقتی یک شــکاف حداقل لب و آلوئول 
)کام اولیه( را درگیر می نماید، یک مالفورماســیون پیچیده سه 
بعدی )3D( حاصل می گردد. پوســت، ســاختارهای عضالنی، 
غشــاهای مخاطی و ساختارهای اســتخوانی زیرین و دندان ها 
دچار بدشکلی1 می شوند. اهداف ترمیم شکاف های یک طرفه لب 
و بینــی عبارتند از ایجاد یک لب باالی بی نقص با طول عمودی 
کافی و قرینگی، ترمیم ســاختارهای عضالنــی زیرین به همراه 
 Posnick .عملکرد نرمال آن ها و اصــالح اولیه دفورمیتی بینی
اهداف جراحی ترمیم شــکاف یک طرفه لب را این گونه توصیف 
می کند: بوجود آوردن یک ســاختار، دقیقــًا در مجاورت تصویر 
آینه ای خود که در آشکارترین ناحیه بدن انسان قرار گرفته است. 
نخســتین تکنیک هــای مورد اســتفاده در ترمیم شــکاف 
یک طرفه لب شامل بســتن نقص بصورت یک خط صاف بودند. 
مدیفیکاســیون هایی که شامل اســتفاده از یک فلپ چهارگوش 
بودند نســبت به آن تکنیک های اولیه مزایایی به همراه داشتند. 
تکنیک Tennison که در ســال 1952 ارایه گردید مشــتمل بر 
کاربرد یک فلپ ســه گوش و اصالح موقعیــت عمودی2 ناحیه 
 rotation تکنیک فلپ Millard ،بود. بعد از آن Cupid´s bow
and advancement را ابداع کرد که بعنوان مهم ترین پیشــرفت 
تکنیکی در زمینه ترمیم شــکاف یک طرفه لب و بینی به حساب 
می آید. امروزه اکثر جراحان در آمریکای شــمالی و در سرتاســر 
جهــان از تکنیک Millard یــا مدیفیکاســیونی نزدیک به آن 

استفاده می کنند. 
هر جراح شــکاف یک تکنیک مورد عالقه برای ترمیم شکاف 

یک طرفه لب دارد. 

1. Distortion 
2. Vertical reposition 
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ترمیم شکاف یک طرفه لب: مقایسه ای 

بین تکنیک های جراحی 
انتخاب زمان ترمیم شکاف لب 

در اولین پروتکل های بازسازی مرحله به مرحله دفورمیتی های 
شــکاف لب و کام از "قانون ده ها" بعنوان گایدالین عمومی برای 
تعیین زمان دقیق ترمیم شــکاف لب اســتفاده می شد. جراحی 
 تا رســیدن کودک به ســن حداقــل 10 هفتگــی، وزن حداقل 
10 پوندی و سطح هموگلوبین حداقل g/dl 10 به تعویق انداخته 
می شــد. هدف از این گایدالین ها در آن زمان به حداقل رساندن 
morbidity و mortality بیهوشــی در نــوزادان بــود. اگر چه 
پیشــرفت های بدســت آمده در تکنیک های بیهوشــی و عوامل 
فارماکولوژیک امکان انجام جراحی بی خطر در ســنین پایین تر 
را فراهم ســاخته است اما ترمیم شــکاف لب ندرتًا در طی دوره 
زودهنگام نوزادی انجام می شــود زیرا هیــچ مزیت قابل توجهی 
در انجام ترمیم لب قبل از ســن 10 تــا 12 هفتگی وجود ندارد. 
امروزه اکثر مراکز ترمیم شــکاف لب و کام، جراحی اولیه ترمیم 
شــکاف لب را تا رسیدن کودک به سن 10 تا 12 هفتگی به تأخیر 
می اندازند. این موضوع عمدتًا به این علت است که مزایای ترمیم 
زودهنگام لب در مقاالت جراحی به اثبات نرسیده اند. طرفداران 
انجام جراحی در طی دوره نوزادی غالبًا به التیام با اسکار کمتر، 
که ناشــی از تکامل جنینی می باشــد، استناد می کنند و اعتقاد 
آن ها بر این اســت که اگر جراحی در اوایــل دوره نوزادی انجام 
پذیرد انتظار وجود فیزیولوژی شبه جنینی و بر جای ماندن اسکار 
کمتر در موضع جراحی خواهد رفت. متأسفانه این فواید به اثبات 
نرسیده اند و برعکس مشکالت ناشی از تشکیل اسکار بیش از حد 
و نتایج کمتر مطلوب بر جای مانده اند. تشکیل اسکار در نوزادان 
در این سن پایین بیشتر است و از طرفی بافت های آن ها کوچک تر 
بوده و مدیریت این بافت ها دشــوارتر می باشد. یک منطق بالقوه 
دیگر برای جراحــی زودهنگام، مزیت روانی-اجتماعی زودهنگام 
است. بار دیگر ارزیابی های علمی در تبیین هر گونه مزیت روانی-
اجتماعی یا بهتر شدن پیوستگی میان مادر و کودک در پی ترمیم 

زودهنگام شکاف لب ناموفق بوده اند. 
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توضیح تکنیک های جراحی و مقایسه آن ها 
با یکدیگر 

 Rotation and Advancement تکنیک فلپ

 rotation and یــک بخش تکنیکــی مهم در تکنیک فلــپ
advancement، که توســط Millard ابداع شده است، ایجاد 
یک برش افقی back-cut در ناحیه فوقانی لب نزدیک به قاعده 
کلومال می باشــد. این برش امکان چرخش رو به پایین قســمت 
مرکزی لب را به منظور ایجاد طول کافی برای لب فراهم ساخته 
و چرخش رو بــه پایین مورد نیاز در ناحیــه Cupid´s bow را 
تأمین می نماید. در مقابل، تکنیک Tennison امکان جابجایی1 
رو به پایین یک ســوم تحتانی لــب و Cupid´s bow را فراهم 

می کند. 
پس از برش های عمودی لب و افقی back-cut، قطعه ای از 
 C-flap پوســت در طول قاعده کلومال ایجاد می گردد که به آن
گفته می شود. این C-flap قســمتی از پوست اضافی در ناحیه 
medial superior lip/prolabial اســت که بعنوان بخشــی از 
ترمیم nasal sill کاربرد داشته یا می توان از آن در قطعه مدیالی 

به منظور ایجاد طول بیشتر استفاده نمود. 
فلپ advancement همان قطعه لترالی لب است که در طی 
ترمیم تا درون نقص موجود جلو آورده می شود. آماده سازی قطعه 
لترالی لب شــامل ایجاد یک برش عمودی به همراه خارج سازی 
 ،orbicularis oris بافت هایپوپالســتیک و شناســایی عضلــه
اندرماین کردن پوست پوشاننده و ایجاد برش های آزادکننده در 
داخل وســتیبول ماگزیالری است. عالوه بر آن، ایجاد یک برش 
افقــی در طول alar base باعث متحرک شــدن فلپ به میزان 
کافی برای جلو آوردن لبه جلویی2 فلپ جهت بستن نقص موجود 

می گردد. 
ترمیم شکاف یک طرفه لب و دفورمیتی بینی بوسیله تکنیک 
فلپ rotation and advancement شــامل این گام ها اســت: 
چرخاندن قطعه مدیالی لب به طرف پایین، آزاد نمودن اتصاالت 
غیرنرمال ســاختارهای عضالنی و غضروفــی، جلو آوردن قطعه 
لترالی لب و ترمیم الیه های ســه گانه بافتــی )مخاط، عضله و 
پوســت(. محبوبیت تکنیک Millard به دلیــل مزایای بارز آن 
می باشــد مانند قابلیت نرمال کردن موقعیت Cupid´s bow و 
ایجاد طــول کافی برای لب همراه با قرارگیری اســکار عمودی 
لــب در داخل خط طبیعــی philtral column. این تکنیک از 
تمام پوســت prolabial جهت بوجود آوردن بعد عمودی کافی 
برای لب استفاده می کند. تکنیک Millard برای طیف وسیعی 

1. Reposition 
2. Leading edge 

از مالفورماســیون های شــکاف قابل اســتفاده بوده و همواره 
موفقیت آمیز اســت. عالوه بر آن، این تکنیک دست جراح را به 

میزان قابل توجهی برای تنظیمات حین عمل باز می گذارد. 
معایــب تئــوری تکنیــک rotation and advancement به 
احتمال زیاد در موارد نقایص وســیع شــکاف بروز می نماید. یک 
چالــش، ناکافی بودن طول لب در موارد نقایص شــکاف کامل و 
شــدید است. جمع شدگی3 زخم در محل اسکار عمودی منجر به 
کوتاه شدن لب خواهد گردید. در طی سال های گذشته این تکنیک 
 Millard اولیه دست خوش مدیفیکاسیون ها و اصالحاتی از جانب

و سایرین، به منظور غلبه بر این مشکالت بالقوه شده است. 

 Tennison تکنیک فلپ مثلثی

 Tennison در تکنیک ترمیم لب ،Millard بر خالف تکنیک
از یک برش back-cut در پایین قســمت مرکزی لب در پوست 
فیلتروم در طول white roll اســتفاده می گردد. ســپس نقص 
بوجودآمــده در این ناحیه توســط یک فلــپ مثلثی با ضخامت 
کامل، که از قطعه لترالی لب بلند شــده اســت ترمیم می شود. 
این برش که در راســتای قسمت تحتانی philtral column زده 
می شود، جابجایی رو به پایین Cupid´s bow را ممکن می نماید 
ولی به انــدازه تکنیک Millard قابلیــت جابجایی رو به پایین 

)یعنی افزایش طول عمودی( کل لب را ندارد. 
در مقایسه با تکنیک Millard، تکنیک Tennison تعدادی 
مزیــت تئوری دارد. تکنیک Tennison میــزان قابل توجهی از 
جابجایی عمودی Cupid´s bow را با یک مانور نســبتًا ســاده 
)بــرش افقی بــه مــوازات white roll( امکان پذیر می ســازد. 
طرفداران این تکنیک مدعی اند که طراحی مثلثی آن از مشــکل 
جمع شدگی زخم و کوتاه شدن طول لب در ناحیه اسکار عمودی 
philtral column کــه در تکنیــک Millard رخ می دهد فارغ 
است. همچنین گرایش به خارج سازی مقدار بسیار زیاد بافت در 
راســتای nasal sill و بر جای ماندن یک نوستریل کوچک تر در 

سمت شکاف دار در تکنیک Tenisson کمتر می باشد. 
مهم ترین نقد وارد شــده به تکنیک Tennison با برش افقی 
 philtral column تا درون white roll در راســتای back-cut
جهت تســهیل چرخش رو به پایین Cupid´s bow ارتباط دارد. 
ایراد این روش عبارتســت از قرارگیری یک برش افقی و اســکار 
حاصــل از آن در عرض فیلتــروم. جراحانی که بصورت روتین از 
تکنیک Tennison اســتفاده می نمایند سعی می کنند از طریق 
کنترل میزان گســترش بــرش افقی در عرض فیلتروم، اســکار 
حاصلــه را به حداقل برســانند. این ایده شــامل امتداد دادن 
 philtral برش افقی صرفًا تا میدالین و پرهیز از گســترش آن را
 Tennison سمت مقابل است. دیگر ایراد بالقوه تکنیک column

3. Contracture 
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حساســیت تکنیکی بیشتر آن می باشــد. در طراحی فلپ ها از 
کالیپر برای اندازه گیری طول برش ها بر مبنای چندین لندمارک 
آناتومیک اســتفاده می شود. به محض بلند کردن فلپ ها فرصت 
کمــی برای تغییــر دادن طراحی آن ها وجود داشــته و در واقع 
بســیاری از جراحان اذعان دارند که در این هنگام هیچ برگشتی 
امکان پذیر نبوده و کمترین مدیفیکاسیون )یا عدم مدیفیکاسیون( 
 Millard ممکن می باشد. این ویژگی در تقابلی آشکار با تکنیک
قــرار دارد که در آن تنظیمات حین عمل امکان پذیر اســت. در 
ادامه این فصل، نویسنده پیشــنهادی عالی را مطرح می نماید: 
شــروع تکنیک Tennison با ایجاد برش ها و فلپ ها در ســمت 
مدیال نقص شــکاف. با این روش جراح خواهد توانســت نقص 
موجود را مجددًا در حین عمل مورد ارزیابی قرار دهد و هر گونه 

مدیفیکاسیون نهایی را در فلپ لترالی لحاظ نماید. 

 Delaire ترمیم شکاف لب به روش عملکردی: فلسفه

نظریه ماتریکس فانکشــنال، که تنظیم کننده تکامل صورت 
می باشــد، بــه تفصیل در مقــاالت ارتودنســی و جراحی مورد 
بررســی قرار گرفته اســت. بر اســاس این نظریه، رشد اجزای 
دندانی-صورتی و اســکلتی توســط ماتریکس بافت های اطراف 
)مثل پوســت و عضله( شــکل می گیرد. این اصل تکاملی مهم، 
در کانــون ترمیم شــکاف لب بــه روش عملکــردی خودنمایی 
می کند. شکاف های ناحیه صورت، نواحی عضالنی فانکشنال یا 
واحدهای عضالنی-آپونوروتیک را در طول تکامل جنینی مختل 
می نماینــد. این عناصر بافت نرم بــا موقعیت غیرنرمال موجب 
اختالل در تکامل ساختارهای اسکلتی و غضروفی زیرین خواهند 
 گردید. در یک شــکاف لب باال گروه های عضالنی خاص از قبیل 
،orbicularis oris ،transversalis nasi ،alaeque nasi
 levator labii superioris و zygomaticus ،levator anguli oris
همگی توسط شکاف درگیر می شــوند، موقعیت نامناسبی پیدا 
می کنند، و اتصــاالت غیرنرمالی به آناتومی اســتخوانی مجاور 
دارند. با گذشــت زمان، این موقعیت و فانکشــن غیرنرمال به 
نحــوی فرم را تحت تأثیر قرار می دهند که این اتصاالت عضالنی 
و محل غیرنرمال آن ها منجر بــه یک دفورمیتی ثانویه در بافت 

سخت خواهد شد. 
Delaire نخســتین شــخصی بــود که یــک روش جراحی 
اصــالح کننده شــکاف کام و لب را با محوریــت موقعیت دهی 
آناتومیک صحیــح به اتصاالت عضالنی و آپونوروتیک زیرین ارایه 
نمود. Delaire یک سیســتم مشتمل بر چند اسفنکتر یا حلقه 
عضالنی را در ارتباط با ســاختارهای دهان و بینی معرفی کرد. 
نتیجه کارهای Delaire بوجود آمدن این فلســفه بود که جراح 
شــکاف باید موقعیت نرمال این واحدهای عضالنی را به گونه ای 
بازیابی کند که ماتریکس فانکشــنال صورت را تشــکیل دهند و 

در نتیجه آن الگوهای نرمال رشــد و فانکشن ایجاد گردند. این 
ایده عبارتســت از اصالح موقعیت سیستم عضالنی-آپونوروتیک 
و برقراری تعادل و تــوازن بین فعالیت عضالت nasolabial. به 
تازگی Carstens این ترمیم ماتریکس فانکشنال را با تأکید ویژه 
بر منشــأ جنینی عناصــر بافت نرم و عضالنی ترمیم شــونده با 

جزئیات تشریح کرده است. 
فلسفه ترمیم فانکشنال از لحاظ عمل جراحی، اختالف هایی 
 Tennison و فلپ مثلثی rotation/advancement کلیدی با فلپ
دارد. اول از همــه در تکنیک ترمیم فانکشــنال از دایسکشــن 
ساب پریوستئال اســتفاده می گردد. دایسکشن ساب پریوستئال، 
آزادســازی تهاجمی عناصر عضالنی-آپونوروتیک و غضروف های 
lower lateral از کمپلکس نازال را میســر می کند. یک مزیت 
تئوریک برای دایسکشــن ساب پریوســتئال عبارتست از اختالل 
کمتر در خون رســانی به عضالتی که قرار است جهت گیری آن ها 
اصــالح گردد. این توجه ویژه به حفظ خون رســانی در الگوهای 
برش و فلپ ترمیم فانکشنال نیز رعایت می شود. جراحانی که از 
 back-cut ترمیم فانکشنال استفاده می کنند غالبًا از به کارگیری
در عرض پوســت قاعده کلومال حذر کرده و استفاده از برش های 
افقی را در lateral base حذف نموده یا به حداقل می رسانند تا 

از هر میزان اختالل در خون رسانی اجتناب کنند.

چکیده 

تکنیک Millard )فلپ rotation/advancement( کماکان 
محبوب ترین روش مورد اســتفاده برای ترمیم شکاف یک طرفه 
لب اســت. آنچه که بین هر سه تکنیک مشترک می باشد تأکید 
بــر اهمیت طراحی دقیق برش، ترمیم عضالنی کافی، و توجه به 

ترمیم اولیه دفورمیتی نازال است. 

Part 1: Rotation And Advancement Flap 
Technique For Unilateral Cleft Lip Repair

ناقرینگی شکاف یک طرفه لب و کام یک دفورمیتی چندبعدی 
و پیچیده می باشــد. تکنیک فلپ rotation/advancement را 
می توان احتمااًل پرکاربردترین روش جراحی مورد اســتفاده برای 
ترمیم شــکاف یک طرفه لب به حســاب آورد. عالمت گذاری ها 
و اندازه گیری هــای تکنیک Millard ســاده1 بوده و می توان در 
صورت لزوم تنظیمات حین عمل را نیز به آن ها اضافه نمود. در 
این تکنیــِک اصطالحًا “trim as you go” نتایج بهتری بصورت 

روتین بدست می آید. 
اهداف ترمیم شــکاف یک طرفه لب عبارتنــد از: )1( به هم 
رساندن2 شکاف بدون آن که لندمارک های طبیعی از بین بروند؛ 

1. Straightforward  
2. Approximation 
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)2( بازگرداندن Cupid´s bow به موقعیت نرمال؛ )3( قرارگیری 
برش ها و اسکارها در طول خطوط طبیعی؛ )3( ترمیم عضالت و 
alignment آن ها؛ )5( balancing of the alar bases؛ )6( و 
دســتیابی به یک کلومالی مساوی از دو طرف. اهداف یادشده، 
ناقرینگی ذاتی مشــهود در شکاف های کامل یا ناکامل لب و کام 
اولیه را نیز برطرف می نمایند. اجزای اختصاصی دفورمیتی های 
شکاف orofacial درگیرکننده لب و آلوئول )کام اولیه( عبارتند 
از: )1( نقص در یکپارچگی1 عضله؛ )2( دفی شنسی عمودی لب 
در سمت درگیر؛ )3( دفی شنسی ســاختارهای نازال در سمت 
درگیر؛ )4( موقعیت تحتانی تر dome در nasal ala در ســمت 
درگیــر؛ )5( کوتاه بودن احتمالی کلومــال؛ و )6( دفورمیتی در 
اسلکت زیرین که مشخصه آن کراس بایت دندانی و ضعیف بودن 
فونداســیون استخوانی است که ســاختارهای دهانی و بینی بر 

روی آن قرار می گیرند. 
اگر چه تکنیک Millard همواره به نتایج مطلوبی می انجامد 
اما پرسش هایی نیز راجع به محدودیت های آن در موارد استفاده 
برای نقایص عریض شکاف یک طرفه لب مطرح شده است. ایراد 
احتمالی مختص تکنیک Millard برای شــکاف های عریض این 
است که لب حاصله دچار کوتاه شدگی در بعد عمودی به همراه 
ورمیلیــون ناکافی لتــرال لب می گردد. برای حل این مشــکل 
مدیفیکاسیون هایی برای تکنیک Millard ایجاد شده است. این 
 white مدیفیکاســیون ها شامل فلپ های پوستی تحتانی و فلپ
roll )یــک درهم فرورفتگی2 کوچک مثلثی، درســت در باالی 
ورمیلیون( می باشند. علت اضافه شدن این مدیفیکاسیون ها آن 
بــود که برخی جراحــان پی بردند کــه rotation ناکافی بوده و 
دفورمیتی های whistle-type قابل توجهی به دنبال فلپ اصلی 

Millard اتفاق می افتد. 
یک راهکار دیگر در نقایص عریض شکاف کام و لب، استفاده 
از یک جراحی lip adhesion بعنوان فاز مقدماتی جراحی است. 
این عمل بصــورت زودهنگام و در نوزادی به انجام می رســد و 
چند ماه بعد از آن عمل قطعی ترمیم لب بوســیله تکنیک فلپ 
 adhesion lip .انجــام خواهد شــد rotation/advancement
شــامل یک ترمیم ســاده دو الیه ای )پوست و مخاط لب( است 
کــه یک نقص عریض و کامل را با گذشــت زمــان به یک نقص 
ناکامل و باریک تر تبدیل می نماید. عالوه بر باریک تر کردن فاصله 
 lip adhesion خالی شکاف، یک مزیت تئوریک دیگر برای عمل
عبارتســت از شــکل دهی ثانویه3به قطعات شــکاف ماگزیالری 
و رســاندن آن ها به یک موقعیت آناتومیــک مطلوب تر، پیش از 
ترمیم نهایــی لب و یا کام. ترجیح برخی جراحان نیز اســتفاده 

1. Continuity 
2. Interdigitation 
3. Secondary molding 

کردن از دســتگاه های ارتوپدی قبــل از جراحی )مثل اپالینس 
Latham(، بــا یا بدون یک عمل lip adhesion می باشــد. اگر 
چه ترکیب lip adhesion و اپالینس Latham ترمیم نهایی لب 
را آســان تر خواهد کرد اما اغلب اوقــات در آینده تأثیری منفی 
بر رشــد میدفیس می گذارد. به تازگی اســتفاده از تکنیک های 
)nasoalveolar molding )NAM، محبوبیت پیدا کرده است. 
NAM قبل از جراحی با هدف بهبود موقعیت قطعات ماگزیالری 
و ایــده آل کردن کانتور و موقعیت بافت نرم، قبل از ترمیم اولیه 
لب و بینی به انجام می رســد. کاربرد NAM در بیماران شکاف 

کام و لب در فصل 31 با جزئیات بیشتر مطرح شده است. 
در دهه هــای 1940 و Asensio ،1950 بطــور همزمــان در 
rotation/ حال کار بــر روی یک تکنیک مدیفای کننــده فلپ
advancement بود. عمل Asensio برای ترمیم شکاف یک طرفه 
لب از این نظر حایز اهمیت اســت که امکان ایجاد بعد عمودی 
قابل توجه را همزمان با حفظ ورمیلیون لترال فراهم می ســازد. 
تکنیــک Asensio در موارد بزرگ بودن نقایص شــکاف و عدم 
امکان اســتفاده از lip adhesion و اپالینس های ارتوپدیک قبل 
از جراحی مؤثر عمل می کند. این جراحی معمواًل تحت بیحســی 

موضعی و آرامبخشی به انجام می رسد. 

اقدامات قبل از جراحی 

چنانچــه NAM ،lip taping، یــا اپالینس هــای ارتوپدی 
Latham( pin-retained( در طــرح درمــان باشــند بایــد در 
طول هفته های دوم تا چهارم زندگی آغاز گردند. برای ســاختن 
اپالینس ها از قالب گیری اســتفاده می شــود. تکنیک ترجیحی 
برای lip taping، استفاده از نوعی پانسمان occlusive بر روی 
پوســت است تا چسب با پوست تماس پیدا نکند. ابتدا پانسمان 
توســط یک skin adhesive گذاشته می شود و سپس هر گونه 
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بر جای می گذارند و در زمان primary cheilorhinoplasty الزم 
است اصالح جهت گیری عضالت بطور کامل به انجام برسد تا یک 
ماتریکس فانکشنال نرمال بوجود آید که در بستر آن، فرم و تکامل 

 .)Moss مناسب به وقوع بپیوندد )نظریه
facial anatomic field concept که از واحدهای بنیادین 
جنینی نشــأت گرفته و تعیین کننده تکامل نادرست دفورمیتی 
شکاف می باشــد به خوبی توسط Carstens و Schendel مورد 
تشــریح و بررســی قرار گرفته است. خوشــه هایی از سلول های 
نورومریــک برنامه ریزی شــده تحــت تأثیر منفی یــک رویداد 
در رحم )مثاًل هایپوکســی( قرار می گیرند کــه نتیجه آن ایجاد 
یک وضعیت ناقص در ســلول ها )کاهــش در تعداد یا حجم( یا 
پیدایش ســلول هایی با برنامه ریزی غلط است که بصورت نرمال 
در تمایز ســلولی آتــی نقش آفرینی نمی کننــد و منجر به ایجاد 
یک شکاف می شــوند. نتیجه، پیدایش اجزای بافتی جابجاشده 
یا دارای اختــالل در ناحیه دهان-صورت اســت که اصلی ترین 
آن ها پوشش عضالنی پیرامون نواحی بینی، لب و کام می باشد. 
ساختارهای اسکلتی زیرین نیز به تبع از بافت نرم دچار جابجایی 
یا هایپوپالزی می گردند. فانکشــن عضالنی نقشی تحریک کننده 
برای اســتخوان زیرین داشته و اگر بازســازی عضله به درستی 
انجام نپذیــرد، هایپوپالزی و دفورمیتی ریم پیریفورم، کف بینی 
و قــدام ماگزیال باقی خواهد ماند. با اصالح جهت گیری عضالت 

می توان functional matrix repair را به انجام رساند. 

 Cleft Model and Repair

Delaire سیســتم عضالنــی دهان-صــورت را بصــورت 
مجموعه ای از اســلینگ ها یا اسفنکترهای عضالنی-آپونوروتیک 
محیطی پیرامون دهان و بینی تعریف می کند )شکل 29-25(. 
هر یــک از این عضالت بوســیله اتصــاالت آپونوروتیک یا 
غیرمســتقیمًا توســط orbicularis outer sleeve به همتای 
خــود می پیونــدد. در حضور شــکاف، محل اتصال ســرهای 
transversalis و labii( levator و alaeque( بطــور نابجــا 
موقعیتــی فوقانی-لترالــی دارد. نتیجه ایــن وضعیت، طویل 
شــدن، نازک شــدن و افتادگیala 1 و عقب نشینی غیر نرمال 
 ،perioral قطعه لبی می باشــد )شــکل26-29(. در ناحیــه
عضله orbicularis oris مســیری مایل را به طرف لترال طی 
می کند که در حضور شــکاف دچار تشــدید می شود. همچنین 
باعث جابجایی بیشــتر الیه عضالنی-آپونوروتیک به طرف پایین 
و خلف می گــردد زیرا هیچ چیز آن را در اســلینگ به همتای 
خود وصــل نمی نمایــد. در نتیجه، محورهای میدســاجیتال 

1. Slumped 

و افقــی صورت به طرف فاقد شــکاف انحــراف پیدا می کنند. 
غلبه بر چنین دیستورشــنی دشوار است مگر آن که در جراحی 
primary repair، عضله بطور کامل آزاد شده و جهت گیری آن 
 اصالح گردد. یک ترمیم غیرفانکشنال، همان طور که در شکل 
27-29 مشــهود اســت نمی تواند موجب برطرف شــدن تأثیر 
موقعیــت عضالنی غیرنرمال بر روی تکامل اســکلتی شــود. 
نتیجه، مختل شــدن رشد نرمال لب و nasal ala خواهد بود. 
CT اســکن ســه بعدی می تواند مورفولوژی غیرنرمال اسکلتی 
را که شــامل هایپوپالزی ریم پیریفورم در سمت درگیر می باشد 

نشان دهد. 
 lower در هماهنگــی با ترمیم مناســب عضلــه، غضروف
lateral سمت شــکاف دار نیز باید بوسیله دایسکشن انتخابی2 
آزاد گردد تا ترمیم بافت نرم بتواند جهت دهی مناسب به اجزای 
غضروفی را نیز انجام دهد زیرا اســلینگ عضالنی بازسازی شده 
)یعنی اساســًا levators و transversalis( به ترتیب همراه با 
خود پوســت رویی و زیرین نازال و وســتیبوالر را خواهد آورد. 
 ،)transversalis ،levators(  muscular contraction
 muscular و ،)deep orbicularis( muscular constriction
myrtiformis( depressor action( ســبب بهتر شدن تکامل 
و فرم بافــت نرم خواهد گردید. در واقــع Park و Ha بر لزوم 
 orbicularis sleeve میکرودایسکشــن و جهت دهی صحیح به
تأکیــد کرده اند تا بتوان به پری در فرم و فانکشــن طبیعی لب 
دســت پیدا کرد. تحریک و رســوب اســتخوان نیز تحت تأثیر 
مثبت عضالت اتفاق افتاده و منجر به یک اســکلت متعادل تر و 

قرینه تر خواهد شد. 

 Principles of Functional Repair

Carstens اصول ترمیم ماتریکس فانکشــنال را بطور جامع 
ارایه نموده است: 

 آشــنایی با مناطق تکاملــی امبریولوژیک صورت که - 1
منشأ ساختارهای لب، بینی و ماگزیال می باشند. 

 حفظ کردن پایه های عروقی کلومال، نازال، و پوشش - 2
عضالنی-پریوستی از طریق دایسکشن ساب پریوستئال. 

 شناسایی و اصالح کردن جابجایی ها و دیستورشن های - 3
پاتولوژیک عضالنی. 

  realign کــردن عضالت، قراردهــی آن ها در محل - 4
درست چسبندگی، و نگه داشتن آن ها در همان جا. 

 تالش برای حذف مؤلفه هــای غیرنرمال نیرو بر روی - 5
پوشش بافت نرم و اسکلت زیرین. 

2. Selective 



 Two-Flap Palatoplasty

مقدمه 

هدف از ترمیم1 شــکاف کام نرم و سخت عبارتست از مجزا 
کــردن حفــرات بینی و دهــان از یکدیگر از طریــق ایجاد یک 
مکانیسم ولوفارنژیال فانکشنال. در حالت ایده آل انتظار می رود 
که این عمل منجر به شــنوایی و تکلم نرمال، رشد بدون مانع، 
اکلــوژن ایده آل، و پیشــگیری از عقب ماندگــی تکامل روانی-
اجتماعی شود. در ســناریوی ایده آل، تحت یک عمل جراحی و 
بدون بر جای مانــدن بیماری یاتروژنیک می توان به این مقاصد 

دست پیدا کرد. 
دربــاره بهترین توالی2 اتفاق نظر وجود ندارد. در مواردی که 
همزمان با شــکاف کام، شکاف لب نیز وجود دارد نتیجه درمان 

آن ها بطور اجتناب ناپذیری به یکدیگر گره خورده است. 

تاریخچه 

کــردن  جفــت  شــامل   von Langenbeck تکنیــک 
مارجین های شــکاف، برش های lateral relaxing، دایسکشن 
 greater ساب پریوستئال، و حفظ کردن دســته عصبی-عروقی
palatine بوده و امکان بستن هر دو کام نرم و سخت را طی یک 

عمل جراحی فراهم می نماید. 
بــه تدریج تمرکز پاالتوپالســتی به ســمت ایجــاد یک کام 
فانکشنال معطوف شد. مانورهای زیادی برای مدیالیزه کردن و 
 ،Billroth افزایش طول کام نرم مطرح گردید. روش پیشنهادی
شکســتن هامولوس به منظور متحرک ســازی3 کام نرم، بدون 

آسیب به عضله بود. 

1. Repair 
2. Optimal sequence 
3. Mobilize 
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Ganzer: بســتن کام ســخت بــه روش V-Y که ســبب 
 Ganzer .جابجایی رو به خلف در مخاط کام ســخت می شــود
اولین شخصی بود که به جای قطع کردن4 مارجین شکاف، برش 

زدن آن را پیشنهاد کرد. 
Ernst: پی برد که نازوفارنکس بیماران دارای شکاف، بزرگ تر 
بوده و پیشــنهاد کرد که باریک کردن حلق نیز بخشی از جراحی 
ترمیم کام باشد. وی برای متحرک کردن کام نرم، دایسکشن در 
داخل یک فضای تئوریک را که در سمت مدیال تنگ کننده حلق 

قرار دارد پیشنهاد کرد. 
Victor Veau: اســتفاده از V-Y pushback، فلپ هــای 
 indispensible وومر برای بســتن مخاط بینی، و مهم تر از همه

suture repair برای شکاف عضالنی کام نرم. 
ابداعــی   relaxing برش هــای  دادن  امتــداد   :Bardach
von Langenbeck تا لبه قدامی مارجین شکاف و سپس ایجاد 
دو عدد فلپ مخاطی-پریوستی full-thickness با الگوی اگزیالی 
و با پایه دســته عصبی-عروقی greater palatine. این تکنیک 
که اصطالحًا flap-2 نامیده می شــود، دسترسی بیشتری را به 

بافت های نرم نازال و velar فراهم می نماید. 
Kreins: اصطالح ولوپالســتی را مطرح نمــود و مجددًا بر 
ایده Braithwate مبنی بر اهمیت بازســازی ایزوله عضالنی کام 
نرم تأکید کرد. تکنیک ولوپالســتی Kreins شامل این مراحل 
اســت: قطع کردن medial tensor tendon از هامولوس، جدا 
 blunt از کام ســخت خلفی، و دایسکشن velar کردن عضالت
به منظور آزاد نمودن levator veli palatini از تنگ کننده های 
حلق. Kreins اجتناب از جدا کردن عضالت از مخاط نازال را به 

علت احتمال نکروز مخاط نازال توصیه کرده است. 
طــی دهه های 1970 و 1980 اثربخشــی IVV 5 زیر ســؤال 
برده شــد. در حال حاضر تعریف IVV به شکل متقاعدکننده ای 
ســبب بهتر شدن تکلم می شــود و شــامل این مراحل است: 

4. Excising 
5. Intravelar veloplasty 
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انجام IVV بصورت کامل یا تهاجمی به همراه آزادســازی غالف 
پریوستی دســته عصبی-عروقی greater palatine، قطع کردن 
 ،levator دایسکشن آناتومیک ،tensor tendon قسمت مدیالی
retrodisplacement به وسط کام نرم، به همراه به هم رساندن1 

یا همپوشانی2 به منظور ایجاد کشش مناسب. 

آناتومی  

کام سخت متشکل است از کام های اولیه و ثانویه. کام اولیه، 
یا همان premaxilla، شامل آلوئول و ثنایاهای ماگزیالری بوده و 
از خلف به فورامن اینسایزیو ختم می شود. عقب تر از این فورامن، 
کام ثانویه در نتیجه جوش خوردن بین اســتخوان ماگزیالری و 

پاالتین با میدالین وومر تشکیل می گردد. 
کام نرم و عضالت مرتبــط با آن اصطالحًا velum نام دارند 
که نقش یک دریچه را داشــته که از ســطح خلفی کام ســخت 
در یــک جهت فوقانی-خلفی لوال می شــود تا یک مهر و موم3 با 
دیواره های خلفی و لترالی حلق ایجاد نماید. نقش کام نرم، مجزا 
کردن حفرات بینی و دهان از یکدیگر در حین تکلم و بلع است. 
 levator عمدتــًا متکی به فعالیت velopharyngeal closure
veli palatini در ترکیب با تنگ کننده فوقانی حلق می باشــد. 
velum از چندیــن الیه متمایز تشــکیل شــده اســت. مخاط 
 fibrofatty دهــان به الیه ای متراکم از غدد بزاقی فرعی و بافت
چســبندگی دارد. در زیر غدد بزاقی فرعی، محل تالقی عضالت 
یافت می شود. در آخر نیز یک الیه فاشیایی نازک وجود دارد که 
حاصل امتداد پریوســت دهانی و نازال کام سخت بوده و توسط 

الیه ای نازک و ظریف از مخاط نازال پوشیده می شود. 
ســاختار عضالنی یک velum سالم و بدون شکاف متشکل 
است از یک عضله تکی داخلیmuscularis uvula ،4، و عضالت 
 ،palatopharyngeus  ،palatoglossus متعــدد:  خارجــی5 
عضلــه   .levator veli palatini و   ،tensor veli palatini
palatoglossus بــا صعود از خلف زبان به طرف کام، یک کمان 
حلقی قدامی تشــکیل می دهد و به آپونــوروز پاالتال اتصال پیدا 
می کند. عضله palatopharyngeus یک عضله تخت6 اســت که 
از دیواره لترالی حلق و شاخ های بزرگ7 غضروف تیروئید حنجره 
منشأ می گیرد. این عضله با امتداد به طرف باال و مدیال، کمان 
حلقــی خلفی را تشــکیل داده و بعد از وارد شــدن به کام نرم، 

1. Approximation 
2. Overlap 
3. Seal 
4. Intrinsic 
5. Extrinsic 
6. Flat 
7. Greater horns 

 levator veli همراه با الیافی که موازی با بخش قدامی و خلفی
palatini طی مســیر می نمایند تقسیم می گردد. بعضی از الیاف 
عضله به آپونوروز و برخی نیز به uvula متصل می شوند اما بخش 
 palatopharyngeus اعظم الیاف عضله پس از یکی شدن با عضله
سمت مقابل، یک حلقه8 می سازند. عضالت palatoglossus و 
palatopharyngeus به همراه زبان، یک اسفنکتر دهانی-حلقی 
را تشکیل می دهند که نقش آن در بلع چشمگیرتر از تکلم است. 
عضلــه tensor( tensor veli palatini( عضله ای نازک، پهن و 
تخت می باشد که پس از منشــأ گرفتن از scaphoid fossa در 
قاعــده تریگوئید پلیت مدیال و مارجین های لترالی غضروف لوله 
اوستاش، از سمت قاعده جمجمه و به موازات لوله اوستاش نزول 
می کند تا به کام نرم برسد. در محل جدا شدن از سطح تحتانی 
لوله اســتاش، tensor حالتی تخت و تقریبًا عمودی داشته و به 
تاندونی ختم می شود که به دور هامولوس )تحتانی ترین قسمت 
تریگوئید پلیت مدیــال( می پیچد. این تاندون به طرف مدیال تا 
درون velum امتــداد پیدا می کند و در شــکل دهی به آپونوروز 
پاالتال در ســطح خلفی خار خلفــی بینی ایفای نقش می نماید. 
نقــش tensor، باز کردن لوله اوســتاش در حین بلع و خمیازه 
است تا متعادل شدن فشار و درناژ گوش میانی امکان پذیر گردد. 
levator veli palatini احتمااًل مهم ترین عضله در بســته شدن 
نرمال ولوفارنژیال می باشــد. عضلــه levator از بخش پتروس 
اســتخوان تمپورال و محل اتصال قطعات استخوانی و غضروفی 
لوله اوســتاش نزول کرده و بــه طرف قدام، مدیــال و پایین، 
هم راستا با سطح خلفی و تحتانی لوله اوستاش درست در پشت 
tensor veli palatini امتــداد پیدا می کند. عضله levator در 
سطح تحتانی لوله اوستاش، لوله ای شکل بوده و با ورود به کام 
نرم، تخت می شود. برخی از الیاف این عضله به طرف قدام و کام 
 uvula ســخت می روند، برخی دیگر به سمت خلف رفته و وارد
می شــوند و بخش اعظم الیاف عضله نیز پس از یکی شــدن با 
levator سمت مقابل، یک اسلینگ را در 40 تا 50 درصد میانی 
کام نرم تشکیل می دهند. کل مسیر عضله levator در یک نمای 
مایل کرونال به همراه ماهیت اســلینگ مانند آن و فانکشن آن 
برای معلق کردن، باال کشــیدن و عقب بردن کام به طرف حلق 

خلفی قابل مشاهده می باشد. 
تنگ کننــده فوقانــی حلق یــک عضله نازک با منشــأهای 
متعدد اســت کــه به چند بانــدل عضالنی متمایــز می انجامد 
 ،mylopharyngeus  ،glossopharyngeus جملــه  از 
buccopharyngeus، و pterygopharyngeas. این باندل های 
عضالنی پــس از امتداد به طرف خلف، در امتــداد رافه حلقی 
به یکدیگر می پیوندند. عضلــه تنگ کننده فوقانی حلق می تواند 
از طریق ایجــاد حرکت در دیواره های خلفــی و لترالی حلق در 

8. Loop 


