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دریافت مقاله41/8/41 :
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دریافت مقاله اصالح شده41 /41/41 :



پذیرش مقاله41/41/48 :

مقدمه :زبان آتروفیک ناشی از آتروفی پاپیهای نخی شکل میباشد و زبان ممکن است ظاهر قرمز درخشان پیدا کند .این ضاایعه ممکان
است در بسیاری از بیماریهای سیستمیک دیده شود .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی شیوع زبان آتروفیک و ارتباط ایان ضاایعه باا خشاکی
دهان و سوزش زبان در بیماران مبتال به بیماریهای سیستمیک میباشد.
روش بررسی :این پژوهش توصیفی -تحلیلی در سال  4941بر روی  111نفر از افراد مراجعه کننده به مراکاز بدداشاتی -درماانی شادر
اصفدان ،انجام شد .مراجعهکنندگان بعد از تکمیل پرسشنامه در خصوص ویژگیهای دموگرافیک و سابقه بیماریهای دهاان ،ماورد معایناه
بالینی قرار گرفتند .در صورت مشاهده زبان آتروفیک ،جدت بررسی عفونت قارچی با سوآپ از موضع ،نمونهگیری شاد و در صاورت مببات
شدن کشت قارچ ،روش جرم تیوب جدت تعیین گونه کاندیدا استفاده شد .دادهها با استفاده از آزمون دوجملهای و کایاسکوئر مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :از بین افراد مورد بررسی %49 ،مبتال به زبان آتروفیک بودند %01 .افراد مورد مطالعه مبتال به بیماریهای سیساتمیک بودناد .در
 %39/4این ضایعات ،قارچ کاندیدا یافت شد .در روش جرم تیوب %73/4 ،گونه آلبیکنس و  %11/4گونه گالبراتا یافت شد .اخاتالف آمااری
معنیداری بین وجود زبان آتروفیک با خشکیدهان ،سوزش زبان ،سن و جنسیت مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد شیوع زبان آتروفیک در بیماران مبتال به بیماریهای سیستمیک نسبتاً قابل توجه است که نیاز
به کنترل و درمان بیماری سیستمیک را نشان میدهد و در اغلب ضایعات زبان آتروفیک ،کشت قارچ کاندیدا مببات اسات و گوناه کاندیادا
آلبیکنس و گالبراتا با نسبت تقریباً مساوی یافت میشود.
واژگان کلیدی :شیوع ،زبان آتروفیک ،بیماریهای سیستمیک ،مراکز بدداشتی و درمانی
ارجاع :مردانی حمیرا ،هاشمی رویا ،محمدی مهدی .بررسی شیوع زبان آتروفیک در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی .مجله پژوهشهای سالمت محور
4931؛ .762-726 :)9(4
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چکیده

شیوع زبان آتروفیک در بیماران

حمیرا مردانی و همکاران

مقدمه

میرساد کاه ایان اای ه در جم یا

زبان آتروفیک یک اختالل التهابی مخاا زباان اسا

چناادانی ناادارد و اغلااب ،افااراد دارای فاکتررهااای

که ظاهر صاف و درخشان با زمینه قرمز یا صاررتی را

مست د کننده کاندیدا (بیماریهای سیستمیک) از جمله

طرفی زباان ایجااد مایکناد کاه

مخا خشک و صدمه دیده مست د

مرتبط با آتروفای پااپیهاای نخای شال اسا

(.)1

دیاب

که به عل

عفرن

کاندیدا آلبیلانس هساتند باه زباان آتروفیاک

زمانی که پاپیهای زبان به صررت لرکالیزه در نراحی

مبتال مایشارند باه طارری کاه در مطال اه  Longو

درسال زبان در جلری پاپیالی جامی شل  ،آتروفیاک

هملاران ،آتروفی پاپیهای مرکازی درساال زباان در

Median

( ،)5در

میشرد باه آن مادین رومبرئیاد گلرسای

بیش از  %38افراد دیابتی گزارش شاده اسا

 )MRG( Rhomboid Glossitisیاا اا آتروفاا ای

نتیجه در این تحقیاق بار آن شادیم کاه شایرع زباان

پاپیهای مرکزی زبان میگریند ( .)2بیماران مباتال باه

آتروفیک و حضرر قارچ کاندیدا در این اای ه را در

درد یا سرزش زباان را در

بیماران مراج ه کننده به بخش غدد و داخلی سه مرکز

مح مبتال احساس کنند ( )3ولی درد اغلب در زباان

بهداشتی -درماانی اصافهان بررسای کنایم .از طرفای

آتروفیک مرتبط با سرءتغذیه احساس میشرد (.)4

بسیاری از بیماریهاای سیساتمیک ،دارای تظااهرات

زبان آتروفیک به طرر اولیه مارتبط باا و ا ی هاای

دهانی ( )5مانند ای ات زبان هساتند ( )18و دهاان

( ،)5آمیلرئیادوزیس ،تحریلاات

به عنران پنجرهای به بدن تصرر شرد ()5

زبان آتروفیک مملن اس

مختلف مث  :دیابا

مملن اس

شیمیایی ،واکنش دارویی ،سرءتغذیه ،آنمی پرنیسایرز،

در نتیجه تشخیص اولیه ای ات زبان مملن اس

سارکرئیدوز ،سندروم شرگرن ،بیمااریهاای عروقای،

تشخیص برخی از بیماریهای سیستمیک کمک کننده

ی کاندیدیازیس میباشاد (.)1

باشد ( )18همچنین با ترجه به این که افراد مباتال باه

کاندیدای دهاانی ،یلای از شاایعتارین عفرنا هاای

از احسااس سارزش و درد

سلیاک و عفرن

مر

قارچی در انسان اس

( .)6کاندیدای دهانی باه طارر

م مرل به انراع غشاء کااب

این ای ه ،مملن اسا

در

زبان به ویژه زمان غذا خرردن رنج ببرند ،امیاد اسا

حااد ،آتروفیاک حااد و

بتااران بااا درمااان بیماااریهااای سیسااتمیک و حااذف

مزمن و هیپرپالستیک مزمن ،طبقهبندی میشرد .بایش

کاندیدا در صررت وجارد ،ترساط داروهاای

عفرن

از  %08گرنههاای کاندیادا در انساان شاام کاندیادا

د قارچ از جمله دهانشریه نیستاتین ،به ترمیم نسبی

آلبیلاانس و تروپیلااالیس وگالبراتااا ،م ایباشااد (.)7

پاپیهای زبان و بهبرد عالئم این بیماران کمک کارده

تشخیص مخمر کاندیدا به وسیله تهیه اسمیر از مناطق

و کیفی

زندگی آنها را ارتقاء بخشیم.

عفرنی املانپذیر میباشد (.)5
با ترجه به تحقیقاتی که شایرع زباان آتروفیاک را در
جم ی

عادی بررسی کردهاند مث

Jainkittivong

روش بررسی

در این بررسای ترصایفی -تحلیلای کاه باه صاررت

و هملاااران ( )0و  Cebeciو هملاااران ( )9کااه بااه

مقط ی انجام شد از بین افاراد مراج اهکنناده باه ساه

ترتیب شیرع این اای ه را از باین  1688نفار%3/2 ،

مرکز بهداشتی و درمانی شهر اصفهان 3 ،ماه اول ساال

( )0و از بین 231نفر %8/5 ،گزارش کردند ( )9به نظر

288،1394نفر(بیماران بخش فار تخصصای غادد و
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در دُرسال و قسم

عاادی شایرع

شیوع زبان آتروفیک در بیماران

حمیرا مردانی و همکاران

داخلی) انتخا

ساده انجام شاد .م یاار ورود باه پاژوهش ،بیماارانی

تشخیص بالینی زبان آتروفیک براسااس عادم وجارد

بردند که به بخش غدد و داخلی مراج ه کارده بردناد

پاپیهای نخای شال روی دُرساال زباان و مشااهده

و تمای به پاسخگریی به ساؤاالت و نمرناهگیاری را

مناطق صاف واریتماترز ،صررت گرفا  .در صاررت

داشتند .م یار خروج از مطال ه :افرادی کاه بادحاال و

تشااخیص زبااان آتروفی اک ،جه ا

بستری بردند در نظر گرفته شد .ابتدا هادف م ایناه و

قارچی ،یک سرآ

روش انجام مطال ه برای هر فردی تر یح داده شاد و

شااد و سااپس روی محاایط کشاا

سپس فارمهاای مربرطاه باا حفا جنباه محرماانگی

سابرراددکسااااااتروزآگار agar

اطالعات و اخذ ر ای
افراد قرار گرف

آگاهانه از بیماران در اختیاار

و ب د از تلمی قسم های مربار

بررس ای عفرن ا

استری روی ایان منااطق کشایده

 )SDA( Sabouraud'sداخ تیر
سپس محیط کش

نیمااه جامااد
Dextrose

کشیده شد.

در آزمایشگاه باه مادت  3روز در

به اطالعات فردی (سان ،جنسای ) در ماررد ساابقه

دمای  97 °Cانلربه شد .در مرحله ب د کلنی باا یاک

مصرف سیگار ،خشلی دهان ،سرزش زباان ،اساتفاده

قطاااره سااارم فیزیرلااار ی مخلااار شاااد و زیا ار

از پروتز دندانی متحرک ،سابقه بیماریهای سیستمیک

میلروسلرپ مشاهده شد .ب د از مثب

گزارش شدن

و مصرف دارو ،سؤال و فرم پرسشنامه تلمیا شاد و

نمرنه جدا شده (قارچ کاندیادا) ،جها

افتارا نارع

سپس فرد ،مررد م اینه قرار گرف  .برای ثب

عالم

کاندیدا ،جرم تیر

به روش لرلهای انجاام شاد و در

خشلی دهاان از ساؤاالت اساتانداردی کاه بارای آن

زیر میلروسالرپ مشااهده شاد و لرلاه زایاا ماررد

وجرد دارد استفاده شد که این سؤاالت شاام مارارد

بررسی قرار گرف  .در صاررت مشااهده لرلاه زایاا،
مثب

گزارش میشد( .مثبا

شادن جارم

زیر میباشد (:)11

جرم تیر

آیا هنگاام خارردن غاذا احسااس خشالی در دهاان

تیر  ،م رف وجرد کاندیدا آلبیلنس اس  .بارعلس

میکنید؟

عدم مشاهده لرله زایا به م نای منفی بردن جرم تیر

آیا هنگام خرردن غذاهای خشاک ،احسااس مشال

و حضاارر گرنااه کاندیاادا گالبراتااا اساا ) .در ایاان

میکنید؟

پژوهش از دو روش رنو آمیزی سریع سلرلی (گرم و

آیا هنگام بلع غذا نیاز به خرردن مای ات دارید؟

 )PASاسااتفاده شااد .نگاااره  :1نشااان دهنااده زبااان

آیا به طرر م مرل در دهان احساس خشلی دارید؟

آتروفیک اس

آیا میزان بزا دهان شما خیلی کم اس ؟

آتروفی شده اس  .نگاره  :2نشان دهنده زبان پارسای

در صررت مثب

که پاپیهای کا ساطح دُرساال زباان

بردن پاسا بیماار باه هار  5ساؤال

آتروفیک میباشد که فقاط قسامتی از ساطح دُرساال

نتیجهگیری میشد که بیمار مباتال باه خشالی دهاان

زبان فاقد پاپی میباشد .نگاره  :3نشاان دهناده جارم

اس .

تی ر

معاینه بالینی

و نگااااره  ،4نشاااان دهناااده جااارم تیا ار

م اینه ترسط دندانپزشک عمارمی انجاام شاد ،بادین

(کاندیداگالبراتا) ،با رنو آمیزی گرم میباشد.

صررت که زبان با گاز خشک و سپس ثاب
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شدند .نمرنهگیری باه روش تصاادفی

آبسااالنو و چااراه قااره مااررد م اینااه قاارار گرف ا .

شیوع زبان آتروفیک در بیماران

حمیرا مردانی و همکاران

میباشد)

فاقد پاپی میباشد)

نگاره  :3رنگآمیزی  ،PASجرم تیوب مثبت (کاندیدا آلبیکنس)

نگاره  :4رنگ آمیزی گرم ،جرم تیوب منفی (کاندیدا گالبراتا)

با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  ،15ابتدا

از  288نفر مررد مطال ه 158 ،زن ( )%75و  58مرد

شاخصهای آماری ترصیفی برای هر سؤال

( )%25بردند .میانگین سنی افراد مررد مطال ه،

پرسشنامه محاسبه شد و سپس برای انجام استنبا

 58/4±15/69و دامنه سنی افراد بین  6-02سال

بررسی ارتبا

برد .شیرع زبان آتروفیک در این مطال ه 26( %13

آماری از آزمرن کای اسلرئرجه

بین زبان آتروفیک با هر یک از خصرصیات بیماران

نفر) برآورد شد .شیرع انراع زبان آتروفیک به این

(سن ،جنسی  ،خشلی دهان و سرزش زبان ،نرع

صررت

آتروفیک

بیماری سیستمیک ،استفاده از پروتز دندانی متحرک

 .%8/5MRG ،%12/5همانطرر که در جدول ،1

بررسی میزان

دوجملهای ،اختالف

و مصرف سیگار) استفاده شد و جه
مثب

شدن تس

قارچ در افرادی که زبان آتروفیک

داشتند و همچنین جه

مشاهده میشرد از طریق تس
بین مثب

و منفی شدن تس

بررسی میزان احتمال
دو

قارچ در افراد مبتال به

قارچ از تس

جملهای استفاده شد .سطح م نیداری 8/85 ،در نظر

احتمال مثب

شدن تس

زبان آتروفیک %73/1 ،برد و مطابق با جدول  ،2از
طریق تس

دوجملهای احتمال یاف

آلبیلنس و گالبراتا در کش

یافتهها

قارچ در افراد مبتال به

زبان آتروفیک قاب ترجه برد ( .)P=8/829همچنین

وجرد دو گرنه کاندیدا در کش
گرفته شد.

برد:

کام

یا

پارسی

شدن کاندیدا

قارچ مثب  ،به ترتیب

 %57/9و %42/1برد و اختالف بین درصد یاف
شدن این دو گرنه کاندیدا م نیدار نبرد(.)P=8/640

723

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال اول /شماره / 3زمستان 4331

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 20:20 +0330 on Monday September 21st 2020

نگاره  :1زبان آتروفیک (پاپیهای کل سطح درسال ،آتروفیک

نگاره  :2زبان پارسیل آتروفیک (فقط قسمتی از سطح دُرسال زبان

شیوع زبان آتروفیک در بیماران

حمیرا مردانی و همکاران

ترتیب بین شیرع زبان آتروفیک در گروههای سنی

از طریق م اینه کلینیلی از جمله فشار خرن ،تس

مختلف ( )P =8/568و در مردان و زنان (=8/255

ورزش و اکرکاردیرگرام و تس های البراتراری (از

 )Pو در افراد دارای خشلی دهان و بدون خشلی

جمله :تس

شمارش سلرلهای

دهان ( )P=8/876اختالف آماری م نیداری

خرن و سایر تس های مربرطه) وجرد بیماریهای

مشاهده نشد ،همچنین بین شیرع زبان آتروفیک در

مذکرر در آنها ت یین شده برد .همان طرر که در

افراد دارای سرزش زبان و فاقد سرزش زبان

جدول  ،3مشاهده میکنید اختالف آماری

(=8/181

م نیداری بین شیرع زبان آتروفیک و بیماریهای

 .)Pدرصد بیماریهای سیستمیک در افراد مررد

سیستمیک مذکرر و همچنین مصرف سیگار وجرد

اختالف آماری م نیداری وجرد نداش

قند خرن ،تس

ای ه با پروتزهای

مطال ه نیز بدین شرح برد %32 :مبتال به دیاب

نداش  ،ولی بین شیرع این

بردند %45/5 ،مبتال به آنمی فقر آهن بردند%37/5 ،

متحرک دندانی اختالف م نیداری مشاهده شد

مبتال به فشار خرن باال بردند و  %17/5مبتال به

(.)8/848

بیماریهای قلبی بردند (برخی بیماران به طرر
جدول :1توزیع فراوانی کشت قارچ کاندیدا در افراد مبتال به زبان آتروفیک
آماره توصیفی

درصد

تعداد

P - value

نتیجه کشت قارچ کاندیدا
منفی

2

76/3

مثبت

43

29/4

جمع

76

433

3/373

جدول  :2توزیع فراوانی گونه کاندیدا در کشت قارچ مثبت در افراد مبتال به زبان آتروفیک
آماره توصیفی

تعداد

درصد

P- value

گونه کاندیدا
آلبیکنس(جرم تیوب مثبت)

44

گالبراتا(جرم تیوب منفی)

8

17/4

جمع

43

433
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مطابق با جدول  ،3به وسیله آزمرن کایاسلرئر ،به

همزمان به چند بیماری فر الذکر مبتال بردند) که

شیوع زبان آتروفیک در بیماران

حمیرا مردانی و همکاران

جدول  :3توزیع فراوانی زبان آتروفیک بر حسب ویژگیهای دموگرفیک بیماران مورد مطالعه
وضعیت زبان آتروفیک

ندارد

دارد

P- value

جمع کل

ویژگیهای دموگرافیک
433
433

گروهبندی

 93سال و کمتر

73

39/7

7

6/7

94

سنی

 94-17سال

76

89/3

7

46/4

94

 16-63سال

29

88

43

47

89

433

 64سال به باال

16

89/6

3

46/1

77

433

3/763

مرد

3

48

14

87

73

433

زن

42

44/9

499

88/2

473

433

6

79/4

73

26/3

76

433

3/434

خشکی دهان

43

46/2

37

89/9

441

433

3/326

آنمی فقر آهن

49

41/9

28

87/2

34

433

3/674

فشار خون باال

43

49/9

67

86/2

27

433

3/341

بیماری قلبی

6

42/4

73

87/3

97

433

3/177

دیابت

2

43/3

72

83/4

63

433

3/777

مصرف سیگار

3

3

3

433

3

433

3/633

استفاده از پروتز متحرک

41

42/3

61

87

28

433

3/313

سوزش زبان

اطالعات و سابقه

3/777

بیماری

دندانی

بحث و نتیجهگیری

( .)10در مطال ه  Solemdalو هملاران ،شیرع این

در بررسی شیرع زبان آتروفیک در 288فرد مراج ه

ای ه در بین افراد سالخررده و بستری که ترانایی

کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان 26 ،نفر()%13

رعای

را نداشتند %27/6 ،گزارش شد

به زبان آتروفیک مبتال بردند .در بررسی انجام شده

( .)19البته باید ترجه کرد که در مطال ات مذکرر

ترسط سایر محققین ،شیرع این ای ه در جم ی
عادی بین  8-9درصد گزارش شده اس
 .)9،به عل

نسب

(12-16

این که در مطال ه حا ر شیرع زبان

آتروفیک در افراد دارای مشلالت سیستمیک
بررسی شده اس  ،کمی شیرع این ای ه نسب
بررسیهای انجام شده در جم ی
اس

به

عادی بیشتر

و در مطال اتی که افراد مررد مطال ه ،مبتال به

بیماری سیستمیک بردند ،شیرع این

بهداش

بیشتری را مررد

به مطال ات حا ر ،جم ی

مطال ه قرار دادهاند ،در نتیجه شیرع بیشتری را
گزارش کردهاند.
شیرع آتروفی پاپیهای مرکزی زبان در اکثر
بررسیها بین  8/2-2/4درصد گزارش شده اس
( .)28-25در مطال ه حا ر هم شیرع این
 %8/5برد .طیف وسیع این

ای ه

ای ه را میتران به

ای ه بیشتر

وسیله خصرصیات مت دد نمرنهگیری ،سن و

گزارش شده اس  .مطال ه  Byahattiو Ingafou

جنسی  ،بیماریهای سیستمیک ،تشخیص و

که از بین  468نفر مررد بررسی )17( %25/6 ،و

روشهای دیگر که در انراع مختلف پژوهشها

مطال ه  Rabieiو هملاران ،که شیرع این ای ه را

استفاده شده اس  ،ترجیه کرد.

از بین  268نفر مررد مطال ه %25 ،گزارش کردند
727

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال اول /شماره / 3زمستان 4331

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 20:20 +0330 on Monday September 21st 2020

تعداد

درصد

تعداد

درصد

جنسیت

تعداد

درصد

شیوع زبان آتروفیک در بیماران

حمیرا مردانی و همکاران

در مطال ه حا ر از  26فرد مبتال به زبان آتروفیک،
در  19نفر ( )%73/1گرنه کاندیدا مثب

برد و نسب

 Pedersonو هملاران و  Espinozaو هملاران
نیز شیرع

ای ات مخاطی دهان با سن و جنس

این نتایج مشابه تحقیقات  Teraiو Shimahara

 Jainkittivongو هملاران زبان آتروفیک با

که شیرع کاندیدا را در این ای ات%72/5 ،

در حالی که شیرع زبان

اس

جنس ،ارتباطی نداش

گزارش کردند ( .)7با ترجه به این که بیماریهای

آتروفیک با سن مرتبط برد ( .)0همچنین در مطال ه

سیستمیک از عرام مسبب زبان آتروفیک هستند و

 vorosBalogو هملاران ،ای ات زبان با سن و

کاندیدا در افرادی که سیستم ایمنی آنها تض یف

مطال ه

شده اس

رشد میکند و افراد مررد مطال ه اغلب

جنسی

ارتبا

()18

نداش

در

 Ghabanchiو هملاران نیز  MRGبا سن و

دارای این عرام مست د کننده بردند این نتایج قاب

جنسی

ترجیه اس .

 Bihariو هملاران MRG ،در مردان شایعتر برد

در مطال ه حا ر ،زبان آتروفیک در  %18/9افراد

( )24و در مطال ه  Rabieiو هملاران

دیابتی و  %13/3در هیپرتنشن (فشار خرن

مخاطی دهان از جمله  MRGدر زنان شایعتر برد

باال) %17/1،در افراد مبتال به بیماریهای قلبی و

( .)10باید در نظر داش

تنها

 %14/3در افراد مبتال به کمخرنی مشاهده شد .در

عرام مرتبط با این ای ه نیستند و عرام مت ددی

ای ات

از جمله بیماری سیستمیک ،داروها ،سرء تغذیه و

زبان (زبان جغرافیایی ،شیاردار و آتروفیک و

خشلی دهان نیز از عرام

ای ه

آتروفی پاپیهای مرکزی زبان) با بیماریهای

هستند.

مطال ه  vorosBalogو هملاران ،ارتبا

سیستمیک،

بدین صررت برد :در دیاب

ارتباطی نداش

( .)27ولی در مطال ه
ای ات

که سن و جنسی

مرتبط با این

در مطال ه حا ر شیرع زباان آتروفیاک باا سارزش

ملیترس ،%29/83در هیپرتنشن (فشار خرن باال)

زبان ،ارتبا م نایداری نداشا

 ،%20/63در بیماریهای خرنی  %17/54و در افراد

مطال اه  Byahattiو  ،Ingafouمایباشاد ( .)17در

مبتال به بیماریهای قلبی-عروقی  .)18( %25/15در

مطال ه  Sunو هملااران %188 ،بیمااران مباتال باه

مطال ه  Grein Cavalcantiو هملاران ،شیرع

زبان آتروفیک ،سرزش زبان را احسااس مایکردناد

زبان آتروفیک در بیماران آنمی فانلرنی بدون پیرند

( .)20تناقض نتایج مطال هحا ر باا مطال اه  Sunو

سلرلهای بنیادی هماترپریتیک ،%1/5 ،گزارش شده

کاه بار

اس

کاه مشاابه نتاایج

هملاران ،بدین صررت قاب ترجیاه اسا

( .)26طیف وسیع بیماریهای زبان را میتران

خالف مطال ه حا ر که شایرع زباانآتروفیاک ،در

به وسیله نرع ،طرل مدت همچنین میزان کنترل

افراد مبتال به خشلی دهان و سرزش زباان بررسای

بیماری سیستمیک ،ترجیه کرد.

شده اس  Sun .و هملاران درصد سرزش زبان را

در مطال ه حا ر شیرع زبان آتروفیک با سن و
جنس ارتبا

م نیداری نداش  .در مطال ه
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در افراد مبتال به زبان آتروفیک بررسی کرده اس
از طرفی این ای ه همیشه ماهیا

و

حااد نادارد در
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گرنه کاندیدا آلبیلنس و گالبراتا تقریباً مساوی برد.

مارتباط نابارد ( .)16،21هامچنین در ماطاال ااه

شیوع زبان آتروفیک در بیماران

نتیجه مملن اس

فاقد عالم

حمیرا مردانی و همکاران

باشد.

در مطال ه حا ر شیرع زبان آتروفیاک باا خشالی
دهان ارتبا م نایداری نداشا

طرل مدت بیماری سیستمیک و نرع داروهاایی کاه
بیمار مصرف میکند.

مطال ه  Espinozaو هملااران مایباشاد ( .)21در

زبانآتروفیک در بیماران مبتال به بیماریهای

حالی که در مطال ه  Pedersonو هملااران ،شایرع

و در اغلب

ای ات مخاطی دهان با خشلی دهان مارتبط بارد
( .)16وجه تمایز آن با مطال ه حا ر بررسی ارتبا
ک

ای ات مخاطی دهان با خشلی دهان اس  .در

سیستمیک نسبتاً قاب

ترجه اس

ای ات زبان آتروفیک ،کش
اس

قارچ کاندیدا مثب

و گرنه غالب کاندیدا در این ای ات کاندیدا

آلبیلنس و گالبراتا با نسب

تقریباً مساوی میباشد

مطال ه حا ر  %16/7از افراد مبتال به خشلی دهاان

همچنین شیرع زبان آتروفیک با سن ،جنس،

به زبان آتروفیک مبتال بردناد .همچناین در مطال اه

خشلی دهان و سرزش زبان ارتباطی ندارد.

 Jarvinenو هملاااران ،افااراد مبااتال بااه زبااان
آتروفیک حاداق ترشاح بازا را داشاتند ( .)29در
مطال ه  Sunو هملاران ،شیرع خشالی دهاان در
افراد دارای کمبرد آهن همرگلربین ویتامین  B12کاه
مبتال به زبان آتروفیک بردناد %79 ،بارد ( )20و در
بررسای  Teraiو  Shimaharaاز ب این  48نفاار
مبااتال بااه زبااان آتروفی اک 5 ،نفاار ( )%12مبااتال بااه
خشلی دهان بردند ( .)7دلی تناقض نتاایج مطال اه
حا ر با  Sunو هملاران  Jarvinenو هملاران ،و
 Teraiو  Shimaharaرا این گرنه میتران ترجیه
کرد که بر خاالف مطال اه حا ار کاه شایرع زباان
آتروفیک در افراد مبتال به خشلی دهاان و سارزش
زبان بررسی شده اس  ،در مطال ات مذکرر درصاد
خشلی دهان و سرزش زباان را در افاراد مباتال باه
زبان آتروفیک بررسی کردهاند .همچنین باید مادنظر
داش

که خشلی دهان و سرزش زبان به نربه خرد

تح

تأثیر عراما دیگاری اسا  ،از جملاه :سان،

پیشنهادها

با ترجه به این که مملن اس

نرع ،مدت ،میزان

کنترل بیماری سیستمیک و حتی نرع ،مدت و دوز
داروهای مصرفی بر شیرع زبان آتروفیک تأثیر
بگذارد نتایج حاص قاب ت میم به ک جام ه نمی
باشد و الزم اس

مطال ات دیگری که نرع ،دوز

دارو و مدت زمان مصرف داروها را هم درنظر
بگیرد انجام شرد.
سپاسگزاری

انجام این پرو ه تحقیقاتی با مساعدت مراکز درمانی
بیمارستان الزهراء ،کلینیک قائدی ،درمانگاه تأمین
اجتماعی رهنان و آزمایشگاه دکتر برادران ،میسر
گردید .بدین وسیله ،از هملاری این مراکز مراتب
سپاسگزاری اعالم میگردد.
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Abstract
Introduction: Atrophic tongue or smooth tongue is resulted from atrophy of the filiform
papillae. The tongue often shows a shiny red appearance. This lesion may be seen in many
systemic diseases.
Method: This descriptive analytic study was conducted on 200 patients referred to Isfahan
health clinics in spring 2015. A questionnaire about demographic characteristics and history
of mouth diseases was filled out for each patient and they were clinically examined
afterwards. If the atrophic tongue was observed, a sample was taken by swab from the site of
the lesion to assess fungal infection. For positive fungal cultures, Candida species were
detected using germ tube method. Data were analyzed using χ2 and binomial test and through
SPSS15.
Results: Of the studied patients, 174 ones had systemic diseases and 26 patients (13%) had
atrophic tongue. Candida was found in 73.1% of the lesions. Germ Tube detected 57.9%
Candida Albicans and 42.1% Candida Glabrata. Atrophic tongue showed no significant
association with dry mouth, burning sensation of tongue, age and gender.
Conclusion: This study showed a significant prevalence of atrophic tongue in patients with
systemic diseases. Therefore, systemic diseases should be controlled and treated. There is
high chance of detecting Candida in atrophic tongue with equal chance of detecting Candida
Albicans and Candida Glabrata in this lesion.
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