ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

مقاله پژوهشي

دوره  ،62شماره  ،2بهمن و اسفند(0011شماره پي در پي )001

بررسي شیوع خشكي دهان (زروستومیا) و کاهش
ترشح بزاق در افراد فاقد مشكالت دهان و دندان در
شهر شیراز
*

مريم زاهد ،آزيتا آزاد ،جنان قپانچي  ،زهرا رنجبر ،پگاه منصورآبادی ،نازبانو فرپور ،زهرا منصوری
مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان ،دانشگاه علوم پزشكي شیراز ،شیراز ،ايران.
تاريخ وصول0011/12/62 :

تاريخ پذيرش0011/12/60 :

چكیده
زمینه و هدف :بزاق يكي از مهمترين مايعات بدن است ،کمبود اين مايع پیامدهای زيادی برای بیمار دارد .لذا هدف از اين مطالعه
تعیین و بررسي شیوع خشكي دهان(زروستومیا) و کاهش ترشح بزاق در افراد فاقد مشكالت دهان و دندان در شهر شیراز بود.
روش بررسي :در اين مطالعه توصیفي ـ مقطعي که در سال  0۹1۱در دانشكده دندانپزشكي شیراز انجام شد 0۵1 .نمونه از بین
همراهان باالی  02سال بیماران مراجعه کننده به دانشكده دندانپزشكي شیراز انتخاب شدند .در اين مطالعه از پرسشنامه فاکس برای
ارزيابي ذهني خشكي دهان(زروستومیا) و مقیاس خود ارزيابي زونگ برای ارزيابي افسردگي استفاده شد .برای ارزيابي میزان بزاق
تحريک شده و بدون تحريک(خشكي دهاني عیني يا هايپوسالیواسیون) از روش تف کردن استفاده شد .هنگامي که میزان بزاق کمتر
از  1/0گرم در دقیقه بود ،خشكي دهاني عیني تحريكي و هنگامي که میزان بزاق کمتر از  1/۱گرم در دقیقه بود ،خشكي دهاني عیني
بدون تحريک در نظر گرفته شد .دادهها با استفاده از آزمون آماری مجذور کای تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :در اين مطالعه ۹11 ،بیمار( 002مرد 621 ،زن) مورد بررسي قرار گرفتند 02 ،درصد نفر از جمعیت ،خشكي دهان
ذهني(زروستومیا) يافت شد .با اين وجود 02/۵ ،درصد خشكي دهاني عیني بدون تحريک و  06/۹درصد خشكي دهاني عیني تحريک
شده داشتند .بیماران  ۹1تا  0۵ساله در مقايسه با ساير گروههای سني بیشتر از خشكي ذهني و عیني دهان رنج

ميبردند(p=1/102

و  .)p=1/1۹6افسردگي ،استفاده از داروهای ضدفشار خون باال و ضدديابت و سطح پايین تحصیالت به طور معني داری با خشكي
دهاني عیني ارتباط داشت( p<1/10 ،p<1/10و .)p=/1۹2
نتیجه گیری :خشكي دهان ذهني ميتواند فارغ از خشكي دهان عیني اتفاق بیافتد .همچنین ،خشكي دهان به عنوان يک عالمت عیني و
ذهني نه تنها در افراد مسن ،بلكه در جوانان نیز ميتوانند ديده شود .پزشكان و دندانپزشكان بايد با عوامل ايجاد کننده اين عارضه
مانند؛ افسردگي ،داروها و سطح تحصیالت به عنوان يک وضعیت ناتوان کننده و مخرب که بر همه رده های سني تأثیر مي گذارد،
آشنا باشند.
واژههای کلیدی :افسردگي  ،تحصیالت ،خشكي دهاني عیني ،خشكي دهان ذهني
*

نويسنده مسئول :جنان قپانچي ،شیراز ،دانشگاه علوم پزشكي شیراز ،مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان
Email: jannanghapanchi@gmail.com
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درک ذهنــي از خشــكي دهــان بــا اســتفاده از

مقدمه
بزاق يكي از مهمترين مايعات بدن است که بـه

پرسشــنامه تشــخیص داده م ـي شــود ،در حــالي کــه

عنوان روان کننـده مخـاط دهـان ،سیسـتم بـافر ،منبـع

خشكي عیني اندازهگیری میزان جريان بزاق در حالـت

معدني شدن دندانها و همچنین يک ضـدباکتری بـرای

تحريک شـده يـا بـدون تحريـک اسـت .میـزان طبیعـي

حفظ سالمت دهان و دندان عمل ميکند ،همچنین نقـش

جريان بزاق بدون تحريک 1/۹ـ  1/0میليلیتر در دقیقه

مهمي در طعـم و گـوارش دارد( .)0عـدم ترشـح بـزاق

و محدوده طبیعي میـزان تحريـک بـزاق تحريـک شـده

ميتواند به طرق مختلف بر فرد تأثیر بگذارد و کیفیـت

0/۵ـ 6میليلیتر در دقیقه است(.)1

زندگي بیمار را بدتر کند( ۹و  .)6در افرادی که کـاهش

داليل خشكي دهان به دلیـل مكانیسـم پیچیـده

بزاق را تجربه مي کنند ،پوسیدگي پیشرونده ،احتبـاس

ترشح و عملكرد بزاق ،متعـدد و متنـوع اسـت .عوامـل

ضعیف دندان مصنوعي ،زخم ناشي از ضربه ،بوی بد

خطر رايج ذکر شده در پژوهشها عبارتنداز؛ اسـتفاده

دهان و بیماریهای عفوني مانند کانديديازيس مشاهده

از داروها و بیماریهای سیستمیک ،پرتودرماني سر و

مي شود( .)0همچنین مشكل در خوردن ،بلع و صحبت

گــردن ،اســتفاده از س ـیگار و الكــل ،کــم آب ـي بــدن و

کــردن از مشــكالت عنــوان شــده در خشــكي دهــان

بیماریهای رواني( .)۵داروهـای آنتـيکولینرژيـک بـه

ميباشد( 2و .)۵

عنوان يكـي از عوامـل اصـلي خشـكي دهـان شـناخته

زروستومیا يک احساس ذهني از خشكي دهان

ميشوند( .)01هـمچنـین اخـتالالت افسـردگي بـا رتبـه

اســـت ،در حـــالي کـــه کـــم کـــاری غـــدد بزاقـــي

چهارم در ايجاد ناتواني در جمعیتها باعث اخـتالل در

(هايپوسالیواسیون) کاهش قابل اندازهگیری در میـزان

بهداشت دهان و دندان ميشود .عالوه بر ايـن خشـكي

جريان بزاق است .هر دو خشكي دهان ذهنـي و عینـي

دهان و پوسیدگي و بیماری پريودنتال ناشي از آن در

ميتوانند علت سوزش دهان ،بوی بد و اختالل چشايي

اختالالت رواني گزارش شدهاند(0۹ـ.)00

باشند( .)۱همه بیماران مبتال بـه خشـكي دهـان لزومـا

از بین بردن عامل خشكي دهان درمـان اصـلي

دارای کم کاری غـدد بزاقـي نیسـتند ،بنـابراين در يـک

اين عالمت است ،بنـابراين سـابقه پزشـكي و ارزيـابي

تحقیق کامل و معتبر برای مديريت کامل بیمار ،خشكي

رژيـم غــذايي بسـیار مهــم اســت .نوشـیدن آب کــافي،

دهاني عیني و ذهني بايد تعیین شود(.)6

جويدن آدامس بدون قند و استفاده از روان کنندههـای

طیف وسیعي از شیوع  1/1تا  20درصد بـرای

خوراکي ميتواند به کاهش عاليم کمک کند ،برای چنین

خشكي دهان در پژوهشهای گزارش شده است ،اکثـر

بیماراني رژيم کم قند توصیه ميشـود .ويزيـت مـنظم

گزارش ها مربوط به جمعیـت بـاالی  ۵1سـال اسـت و

دندانپزشكي ،فلورايد درماني و اقدامات بهداشت دهـان

خشكي دهان عیني اندازهگیری نشده است(.)2

و دندان نیز بايد در اين بیمـاران توسـعه يابـد( .)1لـذا
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هدف از اين مطالعـه تعیـین و بررسـي شـیوع خشـكي

برای ارزيـابي خشـكي دهـان ذهنـي از نسـخه

دهان (زروستومیا) و کاهش ترشح بزاق در افراد فاقـد

فارسـ ـي پرسشـــنامه فـــاکس و همكـــاران اســـتفاده

مشكالت دهان و دندان در شهر شیراز بود.

شد(جدول  .)0روايي و پايايي اين پرسشـنامه فارسـي
بررسي و به عنوان سطح مطلوب در پژوهشهای قبلي

روش بررسي

ثبت شده است( .)00فاکس و همكاران دريافتند که سـه

در اين مطالعه توصیفيـ مقطعـي کـه در سـال

سوال از اين پرسشنامه ،که با ستاره مشخص شدهاند،

 0۹1۱در دانشــكده دندانپزشــكي ش ـیراز انجــام شــد،

بــه شــدت نشــان دهنــده عملكــرد بــزاق پــايین اســت.

نمونهها از بین همـراه بیمـاراني کـه بـرای غربـالگری

بنابراين ،ما افرادی را که حـداقل بـه يكـي از ايـن سـه

دندان به دانشكده دندانپزشكي شـیراز مراجعـه کـرده

سوال پاسخ مثبت داده بودند ،به عنوان بیمار مبتال بـه

بودند ،انتخـاب شـدند .همراهـان بیمـاران بـه گونـهای

خشكي دهان تشخیص داديم.

انتخاب شدند که در زمان معاينه هیچگونـه شـكايتي از
مشكالت دهان و دندان نداشتند و همه افـراد بـاالی 02
سال بودند .حجم نمونـه بـا توجـه بـه شـیوع خشـكي
دهاني در پزوهشهای قبلي  ۹0۵اندازهگیری شـد(=۵۵
 pبه عنوان مرجع  α=1/1۵و d =۵/۵درصد(  01درصد
از شیوع)) .ما 0۵1بیمار را برای نتايج دقیقتـر و قابـل
اعتماد ارزيابي کرديم.افرادی که قـادر بـه پاسـخگويي
مناسب به سواالت نبودند يا مايل به شرکت در تحقیـق
نبودند ،از نمونه حذف و در نهايت از میان  0۵1نمونه،
 ۹11فرد وارد مطالعه شدند .لـذا همـه افـراد يـک فـرم
رضايت آگاهانه امضا کردند و اين مطالعـه بـه وسـیله
کمیته اخالقي دانشكده پزشكي شیراز تأيید شد.
همه بیمـاران يـک فـرم بـا اطالعـات توصـیفي

بــرای ارزي ـابي افســردگي در افــراد از نســخه
فارســي مقیــاس افســردگي خــود ارزيــابي زونــگ
)) (self-rating depression scale (SDSاستفاده شد .اعتبار
و پايايي اين نسخه نیـز در پـژوهشهـای قبلـي مـورد
ارزيابي قرار گرفته است( .)0۵ايـن پرسشـنامه شـامل
 61سوال است که به جنبههای مختلف عاليم عاطفي و
جسماني افراد مربـوط مـيشـود .هـر سـوال دارای 0
پاسخ است 01 .سوال تجربیات مثبتي مانند "مـن مثـل
قبل غذا ميخورم" را نشان مـيدهنـد کـه بـه صـورت
معكوس نمرهگـذاری مـيشـوند 01 .سـوال دارای يـک
جنبه منفـي ماننـد "مـن احسـاس نـاراحتي و گرفتگـي
دارم" است .درصد نمره شاخص  ۵1درصد(نمره خام
= )01عاليم بالیني قابل توجهي را با سـه سـطح شـدت
رتبهبندی زير نشان مـيدهـد ،نمـره شـاخص 01ــ6۵

ماننـــد؛ ســـن ،جـــنس ،آدرس ،ســـطح تحصـــیالت،

درصد(نمره خام 01ـ )61نرمال؛ ۵1ـ ۵1درصد (نمرات

سابقه بیماریهـای سیسـتمیک و مصـرف دارو را پـر

خام  0۱ـ )00خفیف تـا متوسـ 21ــ(( 21نمـرات خـام

کردند.
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میزان جريان بزاق =(وزن بعدی فنجان  -وزن

۵۵ـ )02متوس تا شديد .و ۱1درصـد و بـاالتر(نمرات

اولیه فنجان( گرم())/زمان جمعآوری( دقیقه)) و هنگامي

خام  ۵2و باالتر) شديد.

که نتايج کمتر از  1/0گرم در دقیقـه بـود ،عملكـرد کـم

برای ارزيابي کم کاری بزاق بدون تحريـک ،از

بزاق غیر تحريكي در نظر گرفته شد(.)02

بیماران خواسته شـد کـه از خـوردن هرگونـه غـذا يـا
نوشیدني يک ساعت قبل از جلسه آزمـايش خـودداری

میزان جريان بـزاق تحريـک شـده طبـق روش

کنند .سیگار کشیدن ،جويدن آدامـس و خـوردن قهـوه

قبلي اندازهگیری شد ،با ايـن تفـاوت کـه هـر بیمـار در

نیز در اين ساعت ممنوع بود .همـه افـراد بـین سـاعت

حال جويدن آدامس بدون طعـم بـود .سـرعت تحريـک

06ـ 01صبح ارزيابي شدند .به افراد توصیه شد دهـان

بزاق ≤  1/۱گرم در دقیقه به عنوان کاهش ترشح بزاق

خود را چندين بار با آب ديونیزه(مقطر) شستشـو داده

در نظر گرفته شد.

و ســپس بــزاق خــود را در جرف(فنجــان از قبــل وزن

دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از

شده) هر  ۹1ثانیه به مـدت  ۵دقیقـه جمـعآوری کننـد،

نرمافزار  SPSSو آزمون آماری مجذور کای تجزيـه و

سپس وزن بـزاق ثبـت شـد .میـزان جريـان بـزاق بـر

تحلیل شدند.

اساس اين معادله محاسبه شد:

جدول  :0سواالت فاکس و همكاران در مورد خشكي دهان ذهني (زروستومیا)
بلي

سواالت

خیر

آيا شبها يا هنگام بیدار شدن شما احساس خشكي دهان مي کنید؟
آيا در ساير ساعات روز دهان شما احساس خشكي مي کند؟
آيا يک لیوان آب کنار تخت خود نگه مي داريد؟
آيا برای کمک به بلع غذاهای خشک مايعات مي نوشید؟*
آيا هنگام خوردن غذا دهان شما خشک مي شود؟*
آيا در بلعیدن هر ماده غذايي مشكل داريد؟*
آيا برای رفع خشكي دهان روزانه آدامس مي جويد؟
آيا روزانه از آب نبات سفت يا نعناع برای رفع خشكي دهان استفاده مي کنید؟
آيا به نظر مي رسد میزان بزاق دهان شما بسیار کم يا زياد است يا متوجه میزان آن نمي شويد؟

بسیار کم

بسیار زياد

متوجه میزان آن نمي شوم

*اين سواالت با اقدامات عیني خشكي دهان در مطالعه فاکس و همكاران در سال  01۱2ارتباط داشت.
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درصـــد) و  20نفـــر( 02/۹درصـــد) ،هـــمزمـــان از

يافتهها
از میــان  0۵1بیمــار مــورد بررســي بــا حــذف
پرسشــنامههــای نــاقص ۹11 ،بیمــار وارد مطالعــه

داروهــای ضــد فشــارخون و ضــد ديابــت اســتفاده
ميکردند.

شــدند .تجزي ـه و تحلی ـل توص ـیفي دادههــا نشــان داد

نتــايج وجــود زروســتومیا و افســردگي ،بــا

کــه  002نفــر مــرد و  612نفــر زن بودنــد .بــر اســاس

توجــه بــه پرسشــنامههــای خــود گــزارش شــده و

محــدوده ســني در نظــر گرفتــه شــده 062 ،نفــر(۹6
درصــد)  02تــا  ۹1ســـال 020 ،نفــر( 0۵/0درصـــد)
0۵ـ ـ ۹0ســال ۱0 ،نفــر( 02/۵درصــد) 21ـ ـ 02ســال و
 02نفر( 0درصد) افراد باالی  21سال

بودند.

از نظــــــر ســــــطح تحصــــ ـیالت0۵/۹( 20
درصـــد)) زيـــر ديـ ـپلم 61/0(002 ،درصـــد)) ديـ ـپلم،
 01/2(026درصـــــد) مـــــدرک کارشناســـــي۱(62 ،
درصــد) مــدرک کارشناســي ارشــد و  2(۹6درصــد))
مــــدرک تحصــ ـیالت تكمیلــ ـي و ســــطوال بــــاالتر
تحصیلي داشتند.

خالصه شده است(جدول .)6
نتـــايج مقايســـه متغیرهـــايي ماننـــد؛ ســـن،
جـــنس ،افســـردگي ،ســـطح تحصـــیالت و میـــزان
مصــرف دارو بــا هايپوسالیواســیون و زروســتومي
در جـــدول  ۹خالصـــه شـــده اســـت ،امـــا وجـــود
افســــــردگي بــــــه طــــــور معنــــــيداری بــــــا
هايپوسالیواســیون(تحريک شــده و بــدون تحريــک)
ارتبــاط داشــت( ،)p<1/1۵اگرچــه ســطح افســردگي
طبــق طبقــهبنــدی  SDSارتبــاط معنـيداری بــا خشــكي
دهــــــان نــــــدارد .مصــــــرف دارو نیــــ ـز بــــــا

 ۵1/2(61۹درصــــــد) از افــــــراد ســــــابقه
مصـــرف دارو نداشـــتند 0۹ .مـــورد( 01/۱درصـــد)
انــواع مختلــف داروهــای پرفشــاری خــون اســتفاده
مي کردنـد ،قـر

هــمچن ـین ارزي ـابي کــاهش ترشــح بــزاق در جــدول 6

هـای ديـابتي  61نفـر( ۱/6درصـد)،

هايپوسالیواســیون (تحري ـک شــده و بــدون تحري ـک)
مــرتب بــود( .)p<1/1۵ســطح تحصــیالت بــا کــاهش
ترشـــح بـــزاق بـــدون تحريـ ـک رابطـــه معنـ ـي داری
داشت(()p<1/1۵جدول .)۹

داروهـــای ضـــدبارداری خـــوراکي  06نفـــر(01/۵
درصــــد) ،داروهــــای ضدافســــردگي  02نفــــر(0/۵
جدول  :6نتايج بررسي زروستومیا ،افسردگي و ارزيابي میزان ترشح بزاق در جمعیت نمونه

زروستومیا
افسردگي
بزاق غیر تحريكي< 1/0دقیقه بر گرم
بزاق تحريكي <  1/۱دقیقه بر گرم

تعداد

درصد

بله

02۹

0۵/1

خیر

602

۵0/0

بله

601

۵۵

خیر(نرمال)

0۱1

0۵

بله

۱0

02/۵

خیر

۹6۵

20/۵

بله

01

06/۹

خیر

۹۵1

2۱/2

۹11

011

جمع کل

مجله ارمغان دانشـ دوره 62ـ شماره2ـ بهمن و اسفند(0011شماره پي در پي)001

979

مريم زاهد و همكاران

جدول  :۹مقايسه کاهش ترشح بزاق و زروستومیا با افسردگي ،جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت و میزان مصرف دارو
بزاق غیر تحريكي

زروستومیا

افسردگي

بلي

خیر

بلي

۹۱

002

خیر

۹۱

0۱1

بلي

01

0۱1

خیر(نرمال)

6۵

0۵0

نرمال()6۵-01
خفیف تا متوس
()۵1-۵1
متوس تا شديد

سن

میزان تحصیالت

دارو

معنيداری*
1/061

6۱

0۵2

66

010

06

0۱۱

۱

0۱6

معنيداری*
1/022

12

060

20

1۵

0

۹

1

0

6

6

۱

۹1

0

06

0۱

61

1/1۹6

1/210

>1/110

1/2۱2

6۹

006

01

شديد()<۱1

0۹

0۱0

62

022

01۹

000

مرد

01

11

0۵

01۹

۵۹

2۵

زن

66۵

۵۵

۹0

60۱

0۹1

0۵0

02-۹1

6۹

01۵

0۱

00

21

22

۹0-0۵

۹2

000

66

0۵2

10

11

02-21

06

26

0

۱1

62

02

<21

۹

0۹

۵

00

2

01

زير ديپلم

۱

۵۹

0

۵1

۹1

۹0

ديپلم

60

1۵

60

1۵

۵۱

۵1

کارشناسي

۹۹

061

01

00۹

۱۱

2۵

کارشناسي ارشد

2

66

۹

6۵

01

02

دکترا و باالتر

۱

6۵

0

62

1

6۹

خیر

6۵

0۱2

۹

611

10

011

ضد فشارخون

02

6۱

02

6۱

60

66

ضد ديابت

2

6۹

01

01

00

02

ضد بارداری

2

۹2

6

06

0۱

6۵

ضد افسردگي

۵

0۹

2

01

00

۱

02

02

01

۱1

62

۹2

خون و ضد ديابت

1/111

1/260

1/116

1/۱12

1/1۹6

1/1۹2

1/110

1/220

1/۵21

002

1/01۱

معنيداری*
-

20
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سطح

بلي

سطح

بلي

سطح

خیر

۱0

()21-21

جنسیت

بزاق تحريكي
خیر

زروستومیا
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1/21۵

1/102

1/02۱

1/201

شیوع خشكي دهان و کاهش ترشح بزاق در شیراز

توجهي بر میزان ترشـح بـزاق بـدون تحريـک داشـت،

بحث
احساس خشكي دهان و کاهش ترشح بزاق يک
حالت ناتوان کننده است که مي تواند در کیفیت زنـدگي

بیماراني که تحصیالت تكمیلـي نداشـتند ،بیشـتر تحـت
تأثیر خشكي دهان قرار گرفتند.

افراد تأثیرگذار باشد( 02و ،)0۱لذا هدف از اين مطالعـه

گزارشهای قبلي در مورد مقايسه زروستومیا

تعیین و بررسي شیوع خشكي دهـان (زروسـتومیا) و

و میزان ترشح بزاق نـادر اسـت .مشـابه گـزارش مـا،

کاهش ترشـح بـزاق در افـراد فاقـد مشـكالت دهـان و

مطالعه انجام شـده در کرمـان ،ايـران ،در سـال 610۹

دندان در شهر شیراز بود .بر اساس اطالعات به دست

نشان داد کـه  ۵۵درصـد از جمعیـت مـورد مطالعـه از

آمده ،اين مطالعه تـا بـه حـال در شـیراز انجـام نشـده

عاليم زروستومیا يا خشكي دهان ذهني رنج ميبرنـد.

است.

آنها دريافتند کـه بیمـاریهـای سیسـتمیک ،داروهـا و
اين مطالعه برای اولـین بـار در شـهر شـیراز،

ايران ،بر روی جمعیتي انجام شد کـه هـیچ شـكايتي از
عاليم دهان و دندان نداشتند .نتايج نشان داد که تقريبا
 02درصد دچار خشكي دهان ذهني يا احساس خشكي
دهان شدهاند .با اين وجود ،تنهـا  02/۵و  06/۹درصـد
به ترتیب کاهش ترشح بزاق بدون تحريـک و تحريكـي
را داشتند .هیج ارتباط معنيداری بین وجـود احسـاس
خشكي ذهني و عیني وجود نداشت .طبق مقیاس خـود
ارزيــابي زونــگ ۵۵ ،درصــد از ايــن گــروه از عاليــم
افســـردگي رنـــج مـــي بردنـــد .هايپوسالیواســـیون
واقعي(تحريک شـده و بـدون تحريـک) بـه طـور قابـل
توجهي با عاليـم افسـردگي مـرتب بـود .اسـتفاده از
دارو نیز به طور قابـل تـوجهي بـا هايپوسالیواسـیون

استفاده از سیگار يا مواد افیـوني عوامـل خطـر مهمـي
برای خشكي دهان ذهني هسـتند .آنهـا میـزان جريـان
بــزاق را در جمعیــت خــود محاســبه نكردنــد( .)0۱در
تحقیقي که بر روی  ۵22بیمار انجام شد 01/2 ،درصد
زروستومیا را نشان داند .کاهش ترشح بـزاق تنهـا در
 ۹1درصـد از بیمــاراني کــه از خشــكي دهــان شــكايت
کرده بودند مشاهده شد .در اين تحقیق کیفیـت زنـدگي
مرتب با سالمت دهان و دندان با وجـود زروسـتومیا
ارتباط معنيداری داشـت .ايـن مطالعـه نشـان داد کـه
احساس خشكي دهـان مـيتوانـد يـک بیمـاری نـاتوان
کننــده اصــلي باشــد( .)02در جمعیــت هلنــدی شــیوع
زروستومیا  ۵6درصد و کاهش ترشح بزاق  02درصد

تحريک شده و بدون تحريک مرتب بود .بیماران تحت

در حالت استراحت و  21درصد هنگام جويدن(تحريک

درمــان بــا داروهــای ضدفشــارخون و بیمــاراني کــه

شده) بود .اين مطالعه بر روی افراد مسن در خانههای

همزمـان از داروهـای ضـد فشـارخون و ضـد ديابـت

سالمندان انجـام شـد( .)01نتـايج مطالعـه فعلـي نشـان

اســتفاده مــيکردنــد ،بیشــتر از خشــكي دهــان رنــج

ميدهد کـه خشـكي دهـاني مـيتوانـد عالمتـي جـدا از

ميبردند .عالوه بر اين ،سـطح تحصـیالت تـأثیر قابـل

میزان ترشح عیني بزاق باشد ،احساس خشـكي دهـان
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ذهني در افرادی که ترشـح بـزاق طبیعـي دارنـد ديـده

در افــراد افــزايش دهــد( .)0۹خشــكي دهــان ذهنــي بــا

ميشود.

افسردگي ،استرس و اضـطراب در يـک مطالعـه ديگـر

ما همچنین از اهمیـت ارزيـابي عینـي و ذهنـي

مرتب بود .عالوه بر اين ،میزان کم جريان بزاق بـدون

خشكي دهان در تمام ردههای سني ،نـه تنهـا در افـراد

تحريک با مصـرف داروهـای روانگـردان ،ضدآسـم و

مسن ،حمايت ميکنیم .همانطـور کـه در ايـن ارزيـابي

ديورتیکها ارتباط معنيداری داشت( .)06مطالعهای بر

مشاهده مـيشـود ،افـراد  ۹1-0۵سـاله در مقايسـه بـا

روی نمونهای از شرکت کننـدگان  ۵1سـاله يـا بیشـتر

ساير سنین کاهش میزان ترشح بزاق بیشتری داشتند.

نشان داد که عاليم افسردگي فقـ مربـوط بـه میـزان

سن باال با استفاده از دارو و بیمـاریهـای سیسـتمیک

پايین بزاق دهـان متوسـ اسـت( .)6۹تحقیقـي کـه در

ارتباط دارد و هـمچنـین اخـتالالت روانـي در بیمـاران

جمعیت مسنتر در ژاپن انجام شـد ،نتـايج مشـابهي را

مسن بیشتر شـايع اسـت( 60و  .)0۱ ،61بـا ايـن حـال،

نشان داد .در  ۹0درصد از گروه مورد مطالعه ،خشكي

پژوهشهايي وجود دارد که هیچ ارتبـاطي بـین سـن و

دهان ذهني مشاهده شد ،در حالي که در  00/۵درصـد

احساس خشكي دهان نشـان نـداد( .)00اگرچـه توزيـع

کاهش ترشح بزاق (هايپوسالیواسیون) مشـاهده شـد،

سن در گروههای مورد مطالعـه مشـابه نبـود ،بـا ايـن

استفاده از دارو به طور قابل توجهي با میـزان ترشـح

وجود اين تفاوت معنيدار بـود .افـراد  ۹1تـا  0۵سـاله

بزاق بدون تحريک ارتباط داشت .اين محققان دريافتند

مي توانند بیش از ساير سنین با شـراي اسـترسزای

که افسردگي ،بر اساس مقیاس خود ارزيابي زونگ ،با

کار و زندگي روزمره روبرو شوند .اين ميتواند علـت

روســتومیا ارتبــاط دارد ،امــا بــا میــزان ترشــح بــزاق

عملكرد پايین غـدد بزاقـي باشـد کـه ايـن موضـوع در

ارتباطي ندارد( .)60در يک مطالعه مشاهدهای ،دريافتند

پژوهشهای آينده نیاز به ارزيابي بیشتری دارد.

که بیمـاریهـای روانـي ماننـد؛ اضـطراب ،افسـردگي،

افســردگي ي ـک عامــل خطــر اصــلي در ايجــاد

اســكیزوفرني و اخــتالالت دوقطبــي باعــث تغییــرات

خشكي دهان عیني در مطالعه حاضر بود .بررسيهای

احساسي ميشوند که به خشكي دهان منجر ميشـود.

قبلي در اين مورد نتايج مشـابهي را نشـان داد(60- 6۹

پیشــنهاد مــيشــود روانپزشــكان و روانشناســان در

و  .)0۹در مطالعه ديگری کـه در زنجـان ،ايـران انجـام

تشـخیص چنـین عاليمـي و مـديريت بیشـتر بیمـار بـا

شد ،اضطراب ،استرس و افسردگي به طور معنيداری

دندانپزشكان همكاری کننـد( .)60افـرادی کـه از عاليـم

با کاهش ترشـح بـزاق و زروسـتومي ارتبـاط داشـت.

رواني رنـج مـيبرنـد ،معمـوال از داروهـای ضـدروان

محققان به اين نتیجه رسیدند کـه وجـود میـزان بـزاق

پريشي مختلفي استفاده مـيکننـد کـه مـيتوانـد عامـل

کمتر از  1/0میليلیتر در دقیقه همراه با خشـكي دهـان

کــاهش ترشــح بــزاق و خشــكي دهــان باشــد .اگرچــه،

ذهني ميتواند سطح اضطراب ،استرس و افسـردگي را

پرسشنامههای افسردگي خود رتبهبندی مـيتوانـد در
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بیماراني که تحت هیچ نوع اختالالت رواني تحت درمان

شــناختي و زوال عقــل رنــج مــيبرنــد نیــز مســتعد

قــرار نمــيگیرنــد ،نیــز مثبــت باشــد( .)0۹بنــابراين،

زروستومیا هستند ،آنتي کـولین اسـترازها و ممـانتین

پژوهشهای بیشتر بـا انـدازه نمونـه بزرگتـر و سـاير

داروهايي هستند کـه مـيتواننـد ايـن عالمـت را ايجـاد

پرسشنامههای استاندارد افسردگي و اضـطراب بـرای

کنند( .)61توصیه ميشود کـه از داروهـای جـايگزين،

تشخیص ارتباط اختالالت روانشناختي با خشكي دهان

سیالوگهای خوراکي يا سیستمیک ،جايگزينهای بزاق

عیني و ذهني ضروری است.

و يا دستگاههای تحريک کننده الكتريكي برای اقـدامات

در مطالعه حاضر ،استفاده از داروها ،به ويـژه
داروهای ديابتي و داروهای ضدفشـارخون ،بـه طـور

پیشگیرانه و حمايتي در خشـكي دهـان ناشـي از دارو
استفاده شود(.)6۵

قابل توجهي با کاهش ترشح بزاق عیني ارتباط داشـت.

سطح تحصیالت فق به طور قابـل تـوجهي بـا

دادههای محدودی در مورد اپیدمیولوژی خشكي دهان

میزان جريـان بـزاق پـايین بـدون تحريـک در مطالعـه

ناشي از دارو وجود دارد و اکثر گزارشها با تعداد کم

حاضر مرتب بود ،بیشتر بیماران با سطح تحصـیالت

و روشهای مختلف انجام ميشود( .)6۵بـه هـر حـال،

ديپلم دبیرستان يا کارشناسي تحت تأثیر قرار گرفتنـد.

يافتههای حاضر از پـژوهشهـای قبلـي کـه بـر تـأثیر

اين عامل قبال در پژوهشهای ديگر مورد بررسي قرار

استفاده از دارو و خشكي دهان تأکیـد دارنـد ،حمايـت

نگرفتــه اســت .ســطح تحص ـیالت از نظــر اقتصــادی و

و همكـاران

اجتماعي بر زندگي افراد اثرگذار است و سطوال بـاالتر

انجام شد ،آنها دريافتند که استفاده از داروهای متعـدد

تحصـیالت معمــوال در طبقــات بـاالتر اقتصــادی ديـده

منجــر بــه از دســت دادن بیشــتر دنــدان در جمعیــت

ميشود .وضعیت اجتماعي اقتصادی با سطح سـالمت

خانــههــای ســالمندان بــا میــانگین ســني  2۹/1ســال

ارتبــاط تنگــاتنگي دارد( .)6۱بنــابراين ،پــژوهشهــای

ميشود .آنها به اين نتیجه رسـیدند کـه مصـرف دارو

بیشتر برای يافتن ارتباط بین سطوال اجتماعي بیمـار و

منجــر بــه کــاهش ترشــح بــزاق م ـيشــود کــه عامــل

خشكي دهان عیني و ذهني ضروری است.

ميکند .در تحقیقي که بـه وسـیله جانسنس

پوســیدگي دنــدان و در نتیجــه از دســت دادن دنــدان

به علت محدوديت در جمع آوری بـزاق و عـدم

اســت( .)62در مطالعــه ديگــری اســتفاده از داروهــای

همكاری افراد در ايـن زمینـه ،نمونـهگیـری بـا سـختي

آنتــيکولینرژيــک در افــراد مســن ســاکن در بخــش

انجام شد .پیشنهاد ميشـود در پـژوهشهـای آتـي بـا

سالمندی نیز به طور قابـل تـوجهي بـا خشـكي دهـان

افزايش حجم نمونه و همچنین بررسي کیفیـت زنـدگي

مرتب بود ،اما بر عكس داروهـايي کـه باعـث افـزايش

وابسته به سالمت دهان در افراد دچـار خشـكي دهـان

ترشح بزاق ميشوند ،يک اثر محـافظتي در برابـر ايـن

ذهني و عیني هر چه بیشتر به بهبود زندگي ايـن افـراد

عالمــت دارنــد( .)01بیمــاران مســني کــه از اخــتالالت

کمک شود.
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نتیجهگیری
همانطور که در باال ذکر شد ،احساس خشـكي

مرکز توسعه و تحقیقات دانشـكده دندانپزشـكي جهـت
تجزيه و تحلیل آماری تشكر به عمل مي آورند.

دهان ممكن است با میزان عینـي کـاهش ترشـح بـزاق
منطبق نباشـد .هـمچنـین ،مـيتـوان نتیجـه گرفـت کـه
خشكي دهان به عنوان يک عالمت عیني و ذهني صرف
نظر از سن فرد است و پزشـكان و دندانپزشـكان بايـد
با اين پديده بـه عنـوان يـک وضـعیت نـاتوان کننـده و
مخرب که بر همه ردههای سني تأثیر ميگـذارد ،آشـنا
باشند .آنها بايد از عاليم خشكي دهـان آگـاه باشـند و
در بیمـاران خـود ايـن عالمـت را جسـتجو کننـد تــا از
عواقــب مخــرب آن از همــان ســنین پــايین جلــوگیری
شود .عالوه بر اين ،پزشكان بايد با داروها و اختالالت
رواني که باعث خشكي دهان ميشـود آشـنا باشـند و
بايد با تشخیص عاليم اين عالمت از مراحـل اولیـه بـه
بیمــاران کمــک کننــد تــا از بــار بیشــتر بــرای بیمــار
جلوگیری کنند .ثبت میزان بزاق کامل بـرای هـر بیمـار
در اولـین ويزي ـت ي ـا قبــل از اســتفاده از هــر دارويــي
م ـيتوانــد ارزش اولی ـه خــوبي بــرای ارزي ـابي عالي ـم
خشــكي دهــان و پیشــگیری از ايــن عارضــه قبــل از
عوارض آن باشد.

تقدير و تشكر
مطالعه حاضر برگرفته از پايـان نامـه دکتـری
رشته دندانپزشـكي خـانم پگـاه منصـورآبادی ،بـا کـد
اخالق  IR.SUMS.REC.1397.422دانشگاه علوم پزشـكي
شیراز ميباشد و با حمايت مـالي ايـن دانشـگاه انجـام
شد .هم چنین نويسندگان از دکتر مهرداد وثوقي عضو
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Abstract:
Background & aim: Saliva is one of the most important body fluids. The lack of this fluid has many
outcomes for the patient. The aim of the present study was to detect objective and subjective dry
mouth in individuals with no oro-dental complications in Shiraz, Iran and compare these factors to
depression level, medication intake and level of education.
Methods: In the present descriptive cross-sectional study conducted at Shiraz Dental School in
2018, 450 samples were selected from the Patients' companions referred to Shiraz Dental School
over 18 years. In the present study, the Fox questionnaire was used to mentally assess dry mouth
(zerostomia) and the Zong self-assessment scale was used to assess depression. Spitting method
was used to evaluate the amount of stimulated and unstimulated saliva (objective dry mouth or
hyposalivation). When saliva was less than 0.1 g/min, objective dry mouth was stimulated and
when saliva was less than 0.7g/min, objective dry mouth was considered non-irritating. Data were
analyzed using SPSS software and chi-square test.
Results: In the present study, 399 patients (118 males, 280 females) were studied. Dry mouth
(zerostomia) was found in 46% of the population. However, 18.5% had non-stimulated objective
dry mouth and 12.3% had objectively stimulated dry mouth. Patients aged 30 to 45 years suffered
more from mental and objective dry mouth compared to other age groups (p=0.048 and p=0.032).
Depression, use of antihypertensive and antidiabetic drugs and low level of education were
significantly associated with objective dry mouth (p<0.01, p<0.01 and p=0.038).
Conclusion: Mental dry mouth can occur apart from objective dry mouth. Correspondingly, dry
mouth as an objective and mental symptom can be seen not only in the elderly but similarly in the
young peoples. Physicians and dentists must deal with the factors that cause this complication,
such as; depression, medications, and education levels as a disabling and destructive condition
that affects all age groups.
Keywords: Depression, Education, Objective dry mouth, Mental dry mouth
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