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ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺻﻮرت و ﺟﻤﺠﻤﻪ در واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم و ﻟﺐ
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1،2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﺪﻧﺴﯽ داﻧﺸﮑﺪۀ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ3 ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ
4رزﯾﺪﻧﺖ ارﺗﺪﻧﺴﯽ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺷﮑﺎف ﮐﺎم و ﻟﺐ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺎدرزادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﮏ و ﺻﻮرت را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼل
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﯿﻨﯽ ،ﺟﻮش ﺧﻮردن درزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺷﮑﺎف در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ و ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺬا ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺻﻮرت واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ ﺑـﺮوز ﺷـﮑﺎف ﻟـﺐ و ﮐـﺎم در
ﻓﺮزﻧﺪان ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دارای اﺳﺘﻌﺪاد ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﻟﺐ و ﮐﺎم را از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮد.
روش ﮐﺎر  :اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد – ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ روی  57زوج از واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻢ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﮐﺎم و ﻟﺐ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﯾﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻣﻮرد و  57زوج از واﻟﺪﯾﻦ دارای ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 16 .ﻣﻌﯿﺎر آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺳـﺮ و ﺻـﻮرت ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻋﺪد ﮐﻮﻟﯿﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  0/01و ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻧﻮاری در دو ﮔﺮوه ،اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی و ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺷـﺪ .ﺳـﭙﺲ اﻧـﺪازه ﻫـﺎی
ﻣﺬﮐﻮر در دو ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎی  tﻣﺴﺘﻘﻞ و زوﺟﯽ و ﻣﻦ -وﯾﺘﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ  :در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﺮض ﺳﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ،ﻃﻮل ﺳﺮ و ﻋـﺮض ﺻـﻮرت در ﭘـﺪران دارای ﻓﺮزﻧـﺪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﻌﻨﯽداری ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺪران دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ارﺗﻔﺎع ﺻﻮرت ،ﻋﺮض ﮔﻮش و ﻗﻮس ﻓﮏ ﺑﺎﻻ در آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداری ﺑـﯿﺶ از ﭘـﺪران دارای
ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻣﺎدران ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﻋﺮض ﺻﻮرت در زﻧﺎن دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﯽداری ﮐﻤﺘـﺮ از ﻣـﺎدران دارای
ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد و ارﺗﻔﺎع ﺻﻮرت ،ﻋﺮض ﮔﻮش ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﮔﻮﺷﮥ داﺧﻠﯽ ﭼﺸﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دوﮔﻮﺷﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﺸﻢ ،ﻗﻮس ﻓـﮏ ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﺋﯿﻦ و ﻣﺤـﯿﻂ
ﺳﺮ در ﻣﺎدران دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎف ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽداری ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﻣـﺎدران دارای ﻓﺮزﻧـﺪ ﺳـﺎﻟﻢ ﮔـﺰارش ﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻮرﺗﯽ در واﻟﺪﯾﻦ دارای ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺳﺮ وﺻﻮرت ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮی ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ژن ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺑـﺮوز ﺷـﮑﺎف ﻟـﺐ و ﮐـﺎم ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﯾﮑـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدد.
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