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قدیم هب کلیه اساتید زبرگوار و ت با سپاس از رپوردگار متعال و 

گانی    ...هک علم را رد محضر ایشان آموختم فرزان
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 :تقدیم هب

 

 

 ! پدر و مارد زبرگوارم

کار و ابیتشپنی محکم و  ی اه و دشوار هک رد سختی اهی زندگی همواره یاوری دلسوز و فدا

 .اند مطمئن ربایم بوده

 

 ...انربای کلیه بیمار  و سالمتی و با آرزوی بهبودی
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 :چکیده

 
 کودکاندر  مادرزاديناهنجاري  نیتر عیشا (CHD)مادرزادي قلب هاي ماريیب :مقدمه و هدف

 يمحدود قاتیتاکنون تحق. باشد یهاي مادرزادي م ناهنجاري از  یناش ریمرگ و م یاست و علت اصل

این مطالعه با هدف  .انجام شده است مارانیب نیا در یدندان -یدهان تیوضع راتییدر خصوص تغ

آن با  سهیتحت درمان و مقا یقلب يماریساله مبتال به ب 7-41بزاق در کودکان  تیو کم تیفیک یبررس

 .انجام شد افراد سالم

سنناله مبننتال بننه بیمنناري هنناي  7-41کننود   14شنناهدي   -مننورددر ایننن مطالعننه : هوو  روشموود و و 

طبق پروتکن   . کود  سالم به عنوان گروه شاهد مقایسه شدند 14مادرزادي قلبی به عنوان گروه مورد با 

  سنطب کلسنیم    pHنمونه بزاق از همه کودکان گرفته شد و پارامترهاي بزاقی شام  مینزان ترشنب بنزاق     

و آزمنون هناي     SPSS-21داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار آماري. شداندازه گیري  IgAفسفر و 

 .کاي دو و تی و مدل رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلی  گردید

 ياختالف آمار IgA  سطب فسفر و pHترشب بزاق   زانیدو گروه مورد و شاهد از لحاظ م نیب :ه  ی فته

 يدو گروه مورد و شاهد  تفاوت معنادار نیب می  اما سطب کلس(P<45/4)وجود داشت يمعنادار

ارتباط آماري معناداري بین ابتال به بیماري مادرزادي قلبی و پارامترهاي بزاقی از قبی  (. P>45/4)نداشت

وجود IgA (4444/4>P )و ( =44/4P)  سطب فسفرpH (42/4P=)  (P<4444/4)میزان ترشب بزاق

 (.=41/4P)معناداري مشاهده نشدداشت  اما با سطب کلسیم بزاق ارتباط 

و  یقلب يمادرزاد يماریب انیم يمطالعه نشان داد که ارتباط معنادار نیا جینتا :گیری بحث و نتیجه

 یدهان يابتال به عفونت ها يدهان برا طیامر باعث مستعد شدن مح نیوجود دارد که ا یبزاق يپارامترها

 .شود یدندان ها در کودکان مبتال م یدگیو پوس

 بزاق  کودکان  بیماري قلبی مادرزادي :و ژه ه ی کلیدی
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 :فصل  ول

 کلیات پژوهش
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 :لهئبیان مس -4-4

ناهنجاري  نیتر عیشا (CHDیا  Congenital Heart Disease)مادرزادي قلب هاي ماريیب    

-1)باشد یهاي مادرزادي م ناهنجاري از  یناش ریمرگ و م یاست و علت اصل کودکاندر  مادرزادي

-25درصد  در جنین هاي سقط شده  5/4-1/4 مادرزادي قلب در نوزاد ترم زنده هاي ماريیب وعیش(. 4

 هاي ماريیب جادیدر ا(. 5)درصد می باشد 2درصد و در نوزادان نارس  3-1درصد  در مرده زایی  44

در پاتوژنز آن  ینقش مهم یکیژنت و یطیثر است و عوام  محؤقلب عوام  متعددي م مادرزادي

  یتشک یحاملگ هفته دوم تا دهم نیب نیاعضاي بدن جن ریقلب و سا مختلفهاي  قسمت(. 5-44)دارد

در قلب و  یاختالالت آناتوم جادیسبب ا تواند یم دوره نیا  اثرات مضر عوام  فوق الذکر در. شود یم

 ریثأت نیو ضربان قلب جن عملکرد تواند روي یعوام  م نیدوره ا نیبدن شود و پس از ا گرید اعضاي

 یمادرزادي قلب هاي ماريیمادرزادي قلب شام  ب هاي ماريیب انواع نیتر مهم. گذاردب

 (. 42)باشد یم کیانوتیس ریغ یمادرزادي قلب هاي ماريیو ب (4-2و  4-4تصویر )کیانوتیس

تصویر ()VSD)یبطن نیب وارهینقص د هاي ماريیرا ب آن درصد 15هاي مادرزادي قلب  ماريیب انیدر م

 یتنگ  (4-5تصویر )آئورت ونیکوراکتاس  (4-1تصویر ()ASD)زيیدهل نیب وارهینقص د  (3-4

 یم  یقلب تشک مادرزادي هاي ماريیب عیشا ریدرصد آن را انواع غ 45و  وي یر انیشر یآئورت  تنگ

ماه اول  دردرصد  54- 04درصد موارد در هفته اول عمر و در  14-54 هاي مادرزادي قلب ماريیب. دهد

 قیقلب از طر هاي یتمیو آر مادرزادي هاي ماريیب صیتشخ(. 43)شود یداده م صیتشخ

قلب در  مادرزادي هاي ماريیبروز ب نییتع(. 41 45است ریامکان پذ نیجن قلب یوگرافیاکوکارد

تولد زنده یا بیشتر  4444در  5/47تا  7/3قرار گرفته است که از حدود  یمطالعات متعددي مورد بررس

در کودکان  ریاز عل  مرگ و م یکیمادرزادي قلب  هاي ماريیب نکهیبا توجه به ا. گزارش شده است



8 

 

-41)شود یآل م دهیمان او در بیماران ریو م مرگ از ريیزودرس آن باعث جلوگ صیتشخ  باشد یم

40.) 

 

 (بیماری سیانوتیک قلبی)ساختار قلب در تترالوژی فالونقص در  -4-4تصویر 

 

 سیانوز در کودک مبتال به بیماری سیانوتیک قلبی -4-2تصویر 
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 VSDساختار قلب در نقص در  -4-3تصویر 

 

 ASD ساختار قلب درنقص در  -4-1تصویر 
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 کوارکتاسیون آئورت ساختار قلب درنقص در  -4-5تصویر 

 

 رونوالکتونیاسپ)هاکیورتیبواسطه د ییمدت دارو یدرمان طوالن ازمندیاختالل ن نیکودکان مبتال به ا    

غیره  و( نیوارفار)ضد انعقاد يداروها  (نیگوکسید)یقلب يهادیکوزی  گل(پروپرانولول)  بتا بلوکرها (

از  ستهد نیا در یدندان -یدهان تیوضع راتییدر خصوص تغ يمحدود قاتیتاکنون تحق .(41)هستند

حفظ سالمت حفره دهان در بزاق وجود  يبرا یاصل ياز فاکتورها ياریبس. انجام شده است مارانیب

-74)فکی زیربزاق توسط غدد بزاقی . کند یم فایدر حفاظت از حفره دهان ا یو بزاق نقش مهم اردد

 یمواد معدن يبزاق دهان حاو(. 4-0تصویر )ترشب می شود%( 5)زیرزبانیو %( 24-25)  پاروتید%(05

 یها م میو آنز ها نیمونوگلوبولیها  ا دراتیها  کربوه نیمانند پروتئ ی  فسفات و مواد آلمیمانند کلس

 تیو خاص یکروبیحاص  از پال  م تهیدیکردن اس یتوان به خنث یبزاق م ياز عملکردها .(41)باشد

دندانها  تیخاص نیا. کربنات و فسفر در بزاق است یب يها ونیوجود به آن اشاره کرد که وابسته  يبافر

عملکرد  یکروبیضدم تیخاص .دکن یحفظ م ونیزاسینرالیمانند دم pH راتییاز تغ یرا از صدمات ناش
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 دنیمانع از چسب IgA .باشد یمIgA  غالب بزاق  نیمونوگلوبولیبزاق است که بر عهده ا گرید

 یم جادیها اختالل ا يباکتر ونیزاسیکلون ندیشده و در فرآ یحفره دهان به سطوح دندان يهایباکتر

کاهش مزمن  یاز طرف .دهد یم شیها را افزا دندان یدگیبروز پوس سکیبزاق ر IgAکاهش  .(41)کند

 یدندان یدگیپوس سکیر شیعالمت اقزا نیتر يقو( قهیبر دق تریل یلیم 4/4-1/4کمتر از )ترشب بزاق

ترشب  تیو کم تیفیدر ک يرییمختلف بزاق هرگونه تغ يبا توجه به عملکردها .(24)گزارش شده است

علت  نیتر یاصل احتماالً مارانیب نیا در. قرار دهد ریثأسالمت دهان و دندان ها را تحت ت تواند یآن م

  نییپا pH يداروها دارا نیاز ا ياریکه بس است  چرا ییبزاق درمان دارو بیاختالل ترشب و ترک

 .(41 24)باشند یقند م يریباال و مقاد تهیدیاس

 

 غدد مترشحه بزاق در دهان انسان -4-6تصویر 
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 :تعریف و ژگ ن و  صطالح ت -

 :(Congenital Heart Disease)یم ورز و یقلب یم ریب -

 يماریب نیا .باشد یم یدر سال اول زندگ ریاز عل  مرگ و م یکیو  یتکامل يها يماریب نیتر عیاز شا

هم ه نرمال قلب را ب انیتواند جر یدر قلب است که از زمان تولد وجود دارد و م يمشک  ساختار کی

 نهیو قفسه س قلب يها یقلب و جراح يها يماریدرمان ب نهیحاصله در زم يها شرفتیپ جهیدر نت. بزند

 یبلوغ زنده م نیشوند تا سن یقلب متولد م يمادر زاد يها يماریکه با ب یخواران ریش% 15 باًیاطفال  تقر

 تیجمع کیاست و  شیقلب رو به افزا يمادرزاد يها يماریمبتال به ب نیآمار بالغ بیترت نیبه ا. مانند

قلب  تکام  .کنند یمراجعه م پزشکاناز گذشته جهت معالجه به  شیکه ب دهد یم  یبزرگ را تشک

 یقلب يماریصورت به ممکن است ب فرآیند نیاختالل در ا. ردیگ یانجام م ینیجن 1-42انسان در هفته 

 يماریب نیا. هستند  یدخ يماریب نیدر بروز ا یطیو عوام  مح یکیاختالالت ژنت. بروز کند يمادرزاد

 ينقص مادرزاد تیاندازه و ماه. سندرم باشد کیاز  یجزئ ایمنفرد  يماریب کیصورت ه ب تواند یم

 (.4-1)است يماریکننده زمان شروع عالئم ب نییشده تع جادیا

 :قلب یم ورز و یه ی م ری ند ع ب نیتر عیش  -

 : ی  د رهیو صینق (  لف

 :(ASD)نقص دیواره بین دهلیزي  (4

نقایص مادرزادي قلب را تشکی  داده است و در % 44-47یکی از شایع ترین نقایص مادرزادي است که 

نقص سوراخ اولیه و نقایص .   نقص سوراخ ثانویه استASDشایع ترین نوع . زنان شایع تر است

. ندتا سنین بزرگسالی بدون عالمت ا ASDاکثر مبتالیان به  .سینوس وریدي انواع دیگر آن می باشد

بیوتیک از  پروفیالکسی آنتی. نمود ASD خیر اقدام به بستن سوراخأباید بدون ت ASDپس از تشخیص 
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-1)نیاز نیست ASDهاي کوچک یا سوراخ بیضی باز یا پس از بستن  ASDنظر اندوکاردیت عفونی در 

4.) 

  :(VSD)نقص دیواره بین بطنی (2

اما از آنجا    تولد طبیعی رخ می دهد 544د در هر مور 4  ناهنجاري شایعی در کودکان است و تقریباً

ها در دوران کودکی بسته می شوند و سوراخ هاي بزرگ هم در سنین ابتدایی  VSDکه حدود نیمی از 

ها بر اساس   VSD.شوند  این نواقص در بالغین به ندرت مشاهده می شود با عم  جراحی ترمیم می

سیر عالئم بالینی به اندازه سوراخ . شود زیر گروه تقسیم بندي می 1موقعیتشان در دیواره بین بطنی به 

اکثر سوراخ هاي کوچک خود به خود بسته می شوند و اگر تا سنین جوانی نیز ادامه یابند . بستگی دارد

 (.4-1)با اختالل همودینامیک قاب  توجهی همراه نیستند معموالً

 :ی  چهیور صینق ( ب

 :یلت دو یآئورت چهیآئورت و در يمادرزاد یتنگ( 4

فوق  ای يا چهیتحت در  يا چهیبطن چپ ممکن است در سطب در یخروج يمجرا يمادرزاد انسداد

باعث انسداد قاب   یکودک  یو اوا یرخوارگیآئورت به ندرت در ش یلت دو چهیدر .باشد يا چهیدر

به  بیآس جهیخون و در نت انیدرچه باعث متالطم شدن جر یعیطب ریساختمان غ   اماشود یتوجه م

 تیاندوکارد یالکسیپروف. شود یم چهیدر يشدن و سر انجام تنگ شدن مجرا می  ضخچهیدر يلتها

 (.4-1)انجام شود يا چهیفوق در ای يا چهیتحت در یدر موارد تنگ دیبا

 :يویر چهیدر یتنگ (2

منفرد  یقلب عهیضا کیصورت ه ب بطن راست است که معموالً یخروج يعلت انسداد مجرا نیتر عیشا

در هنگام تولد  نکهیمگر ا  دارند یعیطب یزندگ یتا هنگام بلوغ و جوان مارانیاغلب ب .شود یمشاهده م
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 یتنگ. دارد یبطن راست بستگ ییو کارآ یعالئم به شدت تنگ شرفتیپ .باشد دیشد چهیدر یتنگ

متوسط  یدر تنگ. شود یبدون عالمت است و به ندرت منجر به بروز عارضه م تا متوسط معموالً فیخف

 (.4-1)شود یم دهید شروندهینفس پ یمفرط و تنگ یاغلب خستگ دیتا شد

 :آئدرت یه  یم ریب( ج

  :آئورت ونیرکتاساکو (4

 نیساب کالو انیبعد از مح  جدا شدن جر آئورت است که معموالً يداخ  مجرا کیبروتیف یتنگ

اکثر موارد . شود یم دهیاز زنان د شتریدر مردان ب عهیضا نیا. قرار دارد یانیشر گامانیل یچپ و در حوال

از  ییباال زانیدوران  م نیدر هم شوند  یداده م صیتشخ یرخوارگیآئورت در دوران ش ونیکوارکتاس

در مح   تیاندوکارد. دگرد یعم  نشده  مشاهده م دیشد ونیبه خاطر کوارکتاس ریمرگ و م

 (.4-1)باشد یعارضه خطرنا  م کیهمراه با آن  یدولت چهیدر يرو ای  ونیکوارکتاس

  (:PDA)باز یانیشر يمجرا (2

بسته  یکیاز نظر آناتوم زیهفته بعد از آن ن 1-1و  يچند ساعت پس از تولد از نظر عملکرد این اختالل

. تر است عیشا ند یآ یم ایکه در ارتفاعات باال به دن ینوزادان ایدر نوزادان زودرس  PDA. شود یم

PDA به  انیاکثر مبتال. تر از مردان است عیدر زنان شاPDA عالمت بوده و بدون  نکوچک بدو يها

 یبزرگ  در دراز مدت م PDAماندن  یباق. مانند یزنده م یتا بزرگسال تیپراهم کینامیعوارض همود

 يبرا یکیوتیب یآنت یالکسیپروف .منگر شود زنیبه همراه آ يویرمقاومت عروق  شیتواند باعث افزا

 (.4-1)ندداشته ا تیاندوکارد یکه سابقه قبل شود یحفظ م یمارانیب
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 :قلب دهیچیح الت پ ریو س  کی ندتیس ه ی یم ریب( و

 :فالو يتترالوژ (4

قلب را  يمادرزاد صیتمام نقا% 44در بزرگساالن است و  يمادرزاد کیانوتیس یعارضه قلب نیتر عیشا

شود  یم جادیا يویر انیآئورت و شر نیسپتوم بنامناسب  یريدر اثر قرار گ يتترالوژ. دهد یم  یتشک

 جهیکه در نت شود یم يویر انیآئورت و شر انیبه شر یانیتنه شر میباعث تقس ینیکه در دوران جن

  یجزء تشک 1فالو از  يتترالوژ. شود یمنحرف م يویر انیآئورت به سمت جلو به طرف شر انیشر

 :شده است

 :VSDسوار شدن آئورت بر  -4

 ای چهیفوق در چه یتحت در چه یبطن راست که ممکن است در سطب در یخروج يانسداد مجرا -2

 .باشد 3از هر  بیترک

3- VSD ییغشا 

 بطن راست یپرتروفیه -1

VSD شدت .شود یبطن راست و بطن چپ م بین در اغلب موارد بزرگ است و منجر به ارتباط آزاد 

 يویر انیشر یاگر تنگ. دارد یبطن راست بستگ یشانت راست به چپ به شدت انسداد راه خروج

در ( Pink Tetralogy)شود یمشاهده نم انوزیشانت راست به چپ اند  است و س زانیم  باشد فیخف

 ینت ماش یبه گردش خون عموم ژنیاز خون کم اکس ییاست و حجم باال دیشد یتنگ اغلب موارد

 (.4-1)افتد یاتفاق م انوزیس جهینت رو د گردد
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 :بزرگ يها انیکام  شر ییجا به جا (2

 يمادرزاد يماریب نیتر عیداده و شا  یقلب را تشک يمادرزاد يها يماریب% 5-7کام   ییبه جا جا

که  يها به طور انیبطن ها و شر نیب يعادریبا ارتباطات غ يماریب نیا. در نوزادان است کیانوتیس

 يزگردش خون موا دو نیبنابرا. شوند یاز بطن چپ خارج م يویر انیراست و شر طنیآئورت از 

در سال اول  ریمرگ و م% 14بزرگ در صورت عدم درمان با  يها انیکام  شر ییجا به جا. وجود دارد

 (.4-1)همراه هستند یزندگ

 :بزرگ يها انیاصالح شده شر ییجا به جا( 3

 يها انینادرست شر يریبطن ها و قرارگ یعبارت است از وارونگ يمادرزاد يماریب نیا مشخصه

 زیدار را از دهل ژنیدر سمت چپ قرار دارد و خون اکس کیبطن راست آناتوم  یآنومال نیدر ا .بزرگ

 .شود یم هیتخل  کند و خون به داخ  آئورت که به سمت قدام جا به جا شده است یم افتیچپ در

کند و  یم افتیراست در زیرا از دهل يدیدر سمت راست قرار دارد و خون ور کیآناتوم چپبطن 

 يماریب نیا .کند یم هیتخل  که به سمت عقب جا به جا شده است يویر انیسپس خون را به داخ  شر

 یم  یقلب را تشک يمادرزاد يها يماریب% 5است و تنها  عیناشا یو به طور کل ستین کیانوتیمعموال س

 (.4-1)دهد

 :فونتال یطن منفرد و عم  جراحب (1

و  يویبطن وجود دارد که خون گردش ر کیتنها  يقلب  از نظر عملکرد کینواقص آناتوم یبرخ در

 يویر انیآئورت و شر انیبه طور مشتر  به داخ  هر دو شر یبرون ده قلب. کند یم نیمأرا ت کیستمیس

آنها  یخروج انیجر ریبه درجه انسداد مس یدو بستر عروق نیاز ا کیبه هر  هیتخل زانیو م شود یم هیتخل

 شیاز پ  رندیقرار نگ یمیترم یکه تحت عم  جراح یبطن منفرد در صورت يدارا مارانیب .دارد یبستگ
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 انوزیدچار س مارانیب نیاکثر ا. سال است 41ها  طول عمر آن انهیکه م يبه طور  برخوردارند يبد یآگه

 (.4-1)برند یسود م ینیتسک یهستند و از عم  جراح یبدن تیدر فعال تیو محدود

 :CHD یه  ورم ن -

اختالل  نیمبتال به ا کودکان .باشد یم یو درمان داروئ یشام  مداخالت جراح مارانیب نیا درمان

در موارد .شوندیمحسوب م یها خط اول درمان کیورتید. مدت هستند یطوالن یدرمان داروئ ازمندین

بدون  ایبا همراه ( ACE Inhibitors)نیوتانسیآنژ میبا مهارکننده آنز یدرمان داروئ یقلب یینارسا

درمان  ایو  یقلب یتمیآر میتنظ يبرا رهابتا بالک. کاربرد دارد سیتالیجیمانند د یقلب يدهایکوزیگل

و  شوند یم یلخته خون  یمانع تشک نیضد انعقاد مانند وارفار يداروها .شوند یم زیتجو یقلب یینارسا

 يداروها برا نیا. دهد یتجمع پالکت ها را کاهش م Acetylsalicylic acidمانند  یضدپالکت يهاودار

 (.4-1)شوند یم زیتجو یقلب يها يماریاز ترومبوز در ب يریشگیپ

 :یبز ق غدو -

عالوه بر . ابدی یم انیجر یها به داخ  حفره دهان هستند که ترشحات آن يزی  غدد برون ریبزاق غدد

غده  نیشوند  چند یم دهینام یاصل یدهان قرار گرفته اند و غدد بزاق سه جفت غده بزرگ که در خارج

 یفرع یبزاق دمخاط پراکنده شده اند و غد ریکوچک هم وجود دارد که به طور گسترده در مخاط و ز

 یاصل یغدد بزاق. ابندی یشروع به تکام  م یداخ  رحم 14در حدود روز  یفرع یغدد بزاق .نام دارند

بزاق شام  مواد . بزاق است دی  تولیعم  غده بزاق نیتر مهم. زودتر تکام  خود را آغاز کرده اند یکم

 ینرم حفره دهان به شمار م يها فتدندان ها و با یعیمحافظ طب نیبوده  و اول يمتعدد یآل ریو غ یآل

 .(41-24)کند ی  بلع و هضم غذا کمک مدنیرود و در عم  جو
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 :بز ق -

  تحت دیپاروت يجفت غده ماژور به نام ها 3باشد که توسط  یو  محافظ دهان م ظیغل نسبتاً یعیما بزاق

روزانه  نیبالغ. شود یو به حفره دهان ترشب م دیتول نوریم یغده بزاق يادیو تعداد ز یو تحت زبان یفک

. باشد یزمان خواب م بهاز آن مربوط  یکنند که تنها مقدار کم یم دیبزاق در روز تول لیتر 5/4تا  4

Mixed saliva است از بزاق  یبیبزاق ترک این   چرا کهشود یبه بزاق اطالق م اصطالحی است که

ترشب  یزبان زیرو  یفک زیرتر که از غدد  ظیغل ینیو بزاق موس دیمترشحه از غده پاروت یآبک يسروز

عنوان عام  ضد ه ب يدینقش کل نیهضم غذاهاست و همچن يمهم برا اریبس يبزاق ماده ا. شود یم

ها   نیمانند پروتئ یو فسفر و مواد آل میمانند کلس یبزاق شام  مواد معدن. دارد یعیطب یدگیپوس

خود از  کیولوژیزینقش ف تیبه علت اهم بزاق .باشد یم میها و آنز نیمونوگلوبولی  ادراتیکربوه

 يها يماریب صیبزاق شام  صدها جزء است که به تشخ. مورد مطالعه قرار گرفته است شیمدت ها پ

. فرد باشند يماریو ب یسالمت تیکننده موقع نییتع توانند یآن م يومارکرهایکمک کرده و ب کیستمیس

بزاق که  یحفاظت سمیمکان. است يحفره دهان ضرور یعیطب يولوژیزیحفظ ف يبزاق برا یکاف زانیم

 تیها  فعال يزدودن باکتر شود شام  یم یسطوح دندان یکپارچگینرمال و  یباعث حفظ فلور دهان

 .(41-24)است ونیزاسینرالیو رم ی  بافر کنندگمیمستق يضد باکتر

 :بز قو نقش  بیترک -

 را یبزاق نقش مهم. است lubrication و protection  ،digestion بزاق در دهان شام  ینقش اصلسه 

از پال   یناش تهیدیاس يساز یمهم آن خنث ينقش ها گریاز د. کند یدهان اجرا م ستمیدر اکوس

بزاق در مجاورت سطوح  یبافر کنندگ تیحجم و قابل. ذکر کرد توان یرا م يبافر تیو خاص یکروبیم

 ناتکرب یب يها ونیواسطه وجود ه ب تیخاص نیا. ها دارد یدگیدر حفاظت از پوس یدندان  نقش اساس
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است و ممکن  نیقاب  تخم ونیتراسیت يروش ها قیاز طر يبافر تیقابل .شود یو فسفر در بزاق حاص  م

بافرها  کاهش  تیمز. فعال باشد یدگیپوس يدارا مارانیبزاق در ب یابیارز يسودمند برا یاست روش

عنوان ه فراوان  بزاق ب الیکروبیم یآنت يدنبال وجود اجزاه ب نیهمچن. ستا هادیاس يریاحتمال شک  گ

 یگروه مهم از مواد دفاع کی .شود یها محسوب م سمیکروارگانیدر برابر م یدفاع ياز سدها یکی

غالب بزاق است که  نیمونوگلوبولیا( sIgA)یترشح IgA. ها هستند نیمونوگلوبولیموجود در بزاق  ا

توکو  پاستر رب sIgA. شود یساخته م یاصل یغدد بزاق يموجود در مجار يتوسط پالسماس  ها

 دنیمانع از چسب  IgA.ابدی یم شیافزا سمیارگان کرویم نیآن در برخورد با ا زانیثر است و مؤموتانس م

. کندیم جادیها اختالل ا يباکتر ونیزاسیکلون ندیشده و در فرآ یحفره دهان به سطوح دندان يها يباکتر

حالت فوق اشباع بزاق فرصت  نیا. و فسفات فوق اشباع است میکلس يها ونیاز  لمیف ویب عیو ما بزاق

از عوام   یکند و به حفاظت دندان در برابر مشکالت ناش یرا فراهم م نایم داریپا ونیزاسینرالیرم

 یسطوح دندان بهو فسفات  می  کلسدیبزاق مانند فلورا یانتشار مواد معدن. کند یزا کمک م یدگیپوس

شدن  یدنبال خنثه ب ونیزاسینرالیرم. شود یم دیمقاومت آن به اس شیو افزا نایم ونیزاسینرالیباعث رم

 .(41-24)خواهد بود سریبزاق م نگیبافر تیواسطه فعاله ب لمیوفیب تهیدیاس

 :ییو رو یوه ن ور ورم ن ه  طیمح ر تییتغ -

 يداروها نیاز ا ياریبس. مدت هستند یطوالن ییدرمان دارو ازمندین یقلب يماریمبتال به ب کودکان

قند هاي تخمیر شونده براي تسهی   .پایین و اسیدي باال و مقادیري قند هستند pHداراي  یمصرف

بیوفیلم  pHتواند سبب کاهش  داروها میقند این  .شوند همکاري کود  در مصرف داروها اضافه می

 ییدارو يها ارتباط بین گزروستومی و درمان. است  pHاسیدیته داروها عام  دیگر کاهش . دهان شود

خود   یتیتوتوکسیس تیداروها با خاص نیا. اند کیداروها گزروژن نیاز ا يشده است و تعداد دهید
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سبب  کینرژیکول یآنت تیاز داروها با خاص یگروه. شوند یم یبه غدد بزاق میمستق بیباعث آس

خواهند  يشتریب یدگیاستعداد به پوس بزاق کمتر احتماالً دیافراد با تول. ی گرددبزاق م انیکاهش جر

مختلف بزاق هرگونه  يتوجه به عملکردها با .باشد یطور کام  مشخص نمه البته اثرات داروها ب. داشت

 نیدر ا .قرار دهد ریثأسالمت دهان و دندان ها را تحت ت تواند یترشب آن م تیو کم تیفیدر ک يرییتغ

 .(41-24)است ییبزاق درمان دارو بیعلت اختالل ترشب و ترک نیتر یاصل احتماالً مارانیب

با هدف مطالعه  نیسالمت دهان و دندان  ا تیو اهم يمادرزاد یقلب يها يماریب وعیتوجه به ش با       

آن  سهیو مقا مارانیب نیا( و فسفر میکلس)تی  الکتروليبافر تیترشب  ظرف زانیم لحاظبزاق از   یبررس

 یکه م باشد یدهان م طیآن در مح تشده در بزاق و اثرا جادیا راتییتغ انیبا بزاق افراد سالم به منظور ب

جهت  نیمسئله از ا نیا. دینما انیب مارانیب نیرا در ا یدندانپزشک رانهیشگیاقدامات پ تینقش اهم تواند

به  یدرمان پزشک میت یو حت نیمعطوف شدن ذهن والد مارانیب نیسفانه در اأاست که مت تیحائز اهم

-یدهان راتییتغ نظیر یاحتمال راتییتغ رینسبت به سا دشو یباعث م یهمان مشک  قلب ای یاصل يماریب

نکته توجه خواهد  نیبه ا یسفانه زمانأو مت( 22)ردیصورت نگ یتوجه کاف  دسته کودکان نیدر ا ینداند

 .شده است جادیا یمتعدد دهان آسیبشد که احتماال 
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 :پژوهشف اصلی اهدا -2-4

آن با  سهیتحت درمان و مقا یقلب يماریسال مبتال به ب 7-41بزاق در کودکان  تیو کم تیفیک تعیین

 افراد سالم 

 :پژوهش فرعیاهداف  -3-4

 ی و افراد سالمقلب يمادرزاد يماریترشب بزاق در افراد مبتال به ب زانیم و مقایسهتعیین  -4

 ی و افراد سالمقلب يمادرزاد يماریبزاق در افراد مبتال به ب يبافر تیظرف و مقایسهتعیین  -2

 ی و افراد سالمقلب يمادرزاد يماریبزاق در افراد مبتال به ب میزان کلسیم و مقایسهتعیین  -3

 ی و افراد سالمقلب يمادرزاد يماریبزاق در افراد مبتال به ب میزان فسفر هو مقایستعیین  -1

 ی و افراد سالمقلب يمادرزاد يماریبزاق در افراد مبتال به ب IgA و مقایسهتعیین  -5

 :پژوهش ف کاربردیاهدا -1-4

افراد و  نیبر سالمت دهان و دندان ا یقلب يماریکودکان مبتال به ب یدارو درمان راتیثأت میزان تعیین

 افراد نیدر ا یدندانپزشک رانهیشگیاثبات لزوم اقدامات پ

 :پژوهش فرضیاتسؤاالت و  -5-4

 .تر است نییاز افراد سالم پا يبه طور معنادار یقلب يماریترشب بزاق در افراد مبتال به ب زانیم -4

 .تر است نییاز افراد سالم پا يبه طور معنادار یقلب يماریدر افراد مبتال به ب يبافر تیفرظ زانیم -2

 .تر است نییاز افراد سالم پا يبه طور معنادار یقلب يماریبزاق در افراد مبتال به ب میکلس زانیم -3

 .تر است نییاز افراد سالم پا يبه طور معنادار یقلب يماریفسفر بزاق در افراد مبتال به ب زانیم -1

 .تر است نییاز افراد سالم پا يبه طور معنادار یقلب يماریبزاق در افراد مبتال به ب IgA زانیم -5
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 :بررسی متون -6-4

       Foley  پرداختند وکاردیبا نکروز م یبزاق يومارکرهایارتباط ب یبه بررس 2442و همکاران در سال .

 alcohol septal ablation (ASA) تحت درمان با یوپاتیومیکارد  یکه به دل ماریب 24منظور از  نیبد

 ينمونه ها. شد فتهنشده و نمونه خون گر کیقرار گرفته بودند  قب  و بعد از عم  نمونه بزاق تحر

سطوح . شدند زیآنال یبافت میالتهاب و ترم وکارد یم بیمربوط به آس ومارکریب 7حاص  از نظر 

( گروه شاهد)فرد سالم 17و سطوح به دست آمده از  هیشده با مقدار پا يریاندازه گ يومارکرهایب

 نی  کراتI نیتروپون رینظ)و التهاب وکاردیم بیآس يومارکرهاینشان داد که ب جینتا. دیگرد سهیمقا

 يبود که از لحاظ آمار افتهی شیبرابر بعد از عم  افزا 142تا  2در سرم ( CRPو  نیوگلوبی  مMB-نازیک

 یهمبستگ. بزاق مشاهده شد I نیو تروپون CRP زانیبرابر در م 5/3تا  2ر معنادا شیافزا. معنادار بود

 نکهیا جهینت. وجود داشت دازیلوپراکسیو م یکسیماتر 1-نازی  متالوپروتئCRPسطوح  نیب يمعنادار

شده توسط عم   جادیا وکاردینکروز م یکه ط است یراتییمنعکس کننده تغ یانتخاب یبزاق يومارکرهایب

ASA (.23)دهد یو پس از آن رخ م 

Haybar       بزاق  نیارتباط سطوح تروپون یبه منظور بررس یمقطع يمطالعه ا 2442و همکاران در سال

 صیبا تشخ ماریب 14 ینیمطالعه بال نیدر ا. انجام دادند وکاردیمبتال به انفارکتوس م مارانیو خون در ب

بعد از اخذ . رفتندقرار گ یمورد بررس نهیبعد از معا ستیولوژیکارد کیتوسط  وکاردیانفارکتوس م

 يها تیو با استفاده از ک ELISAنمونه بزاق از آن ها گرفته شد و با روش  ماران یاز ب یکتب تیرضا

 يمتوسط مثبت و معنادار ینشان داد که همبستگ جینتا. شد يریبزاق اندازه گ نیسطب تروپون  یصیتشخ

و سطب  2/442در سرم  نینسطب تروپو نیانگیم. خون و بزاق وجود داشت نیسطوح تروپون نیب

داشتند که نبا هم  يدر بزاق و خون تفاوت معنادار نیتروپون يبود و غلظت ها 7/441در بزاق  نیتروپون



23 

 

 چیه نکهیا جهینت. بود وکاردیانفارکتوس م ندیدر بزاق و خون در طول فرآ یثابت شینشان دهنده افزا

تواند نشان دهنده  یمسئله م نیندارد و ا ودبزاق و خون وج نیتروپون يغلظت ها نیب يادارتفاوت معن

 (.21)در خون و بزاق باشد ومارکارهایب نیا وستهیو پ ینسب شیافزا

Hegde     74ها  آن.به بررسی بزاق کودکان با مشکالت قلبی پرداختند 2442و همکاران در سال 

را به عنوان گروه  سانکود  هم 54و  موردسال با سابقه این بیماري را به عنوان گروه  0-44کود  

گروه اندازه  دو در و میزان سیالیک اسید بزاق pHمیزان ترشب بزاق  بدین منظور  .انتخاب کردند شاهد

دهان بزاق  میزان ترشب بزاق  پوسیدگی دندانی و وضعیت بهداشت  pHکه  نشان دادنتایج  .گیري شد

نتیجه . ارتباط داشتکاهش یافته است و با میزان سیالیک اسید بزاق مورد به طور معناداري در گروه 

 (. 25)مطرح گردیدشاخص مناسبی براي شدت بیماري دهان به عنوان میزان سیالیک اسید  اینکه

AL-Etbi       نفر کود  بیمار مبتال به  04وي ردر مطالعه اي که  2444و همکاران در سالVSD 34و 

سال به بررسی نقص مینا در ارتباط با وضعیت تغذیه کودکان مبتال  1تا  5نفر کود  سالم در سنین بین 

درصد بیشتري از نقایص مینایی در کودکانی که  نتایج نشان داد که. پرداختند( VSDنوع ) CHDبه 

و % 3/03درصد شیوع در گروهی که دارو درمانی نداشتند  و%( 14)شددیده   تحت دارو درمانی بودند

از بین نقایص مینایی هایپو پالزي در دندان هاي شیري کودکان  .اندازه گیري شد% 3/43 شاهددر گروه 

 (.20)بیشترین شیوع را داشت VSDمبتال به 

Rosen      منظور بررسی تغییرات بزاقی از جمله میزان ترشب ه مطالعه اي ب 2444 و همکاران در سال

در کودکان  بزاق IgAبزاق  ظرفیت بافري بزاق  میزان کلسیم  کلر  منیزیم  فسفات  پتاسیم  سدیم و 

نفر به عنوان گروه  21 و موردکود  به عنوان گروه  21. انجام دادند مبتال به نارسایی قلبی تحت درمان
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کاهش ترشب بزاق می نتایج نشان داد که  .شدندانتخاب  مسان بودند ه از نظر سن و جنس شاهد که

 (.41)تواند یک ریسک فاکتور براي کودکان تحت در مان با داروهاي نارسایی قلبی باشد

       Siahi-Benlarbi  کود  با سابقه جراحی پیوند  34در مطالعه خود روي  2444و همکاران در سال

آنتی ژن و  اري قلبی مادرزادي به بررسی فراوانی پوسیدگی  کاندیدا کود  مبتال به بیم 21قلب و 

به طور معناداري کمتر از دو گروه دیگر  HTXدر گروه  DMF/dmf. آنتی بادي کاندیدا پرداختند

بیشترین  سکاندیدا آلبیکن. تغییرات معناداري بین سه گروه وجود نداشت DMF در مورد .یافت شد

تفاوت معناداري از نظر کلونیزه  .%(1/75)مخمر یافت شده در بزاق و پال  و پوسیدگی و مدفوع بود

شدن کاندیدا در حفره دهان در بین سه گروه وجود نداشت اما کلونیزه شدن کاندیدا در نمونه مدفوع 

 ي نیزارتباط معنادار. ده دارا بوکمترین میزان را در بین سه گرو HTX  ؛گزارش شدسه گروه متفاوت 

بین بروز  يارتباط معناداریافت شد  اما بین بروز کاندیدا در بزاق و وضعیت دندانی و پوسیدگی 

 (.24)کاندیدا در مدفوع و وضعیت دندانی وجود نداشت

      Stecksen-Blichs کود  مبتال به بیماري قلبی  14 رويمطالعه اي  طی 2441 و همکاران در سال

 اطالعات مربوط به پوسیدگی  .نمودندارزیابی  راوضعیت پوسیدگی دندانی سال  5/0گین سنی با میان

 bite wing (BW)هاي از دست رفته و پرشده و پوسیدگی بین دندانی با استفاده از رادیوگرافی دندان

در گروه مطالعه باالتر بوده  dmftکه تمام شاخص هاي  دست یافتندها به این نتیجه  آن .جمع آوري شد

 (.27)دارد dmftارتباط معناداري با مقدار دیگوکسین است و تعداد ماه هاي تحت درمان با 

Franco      04کود  مبتال به بیماري قلبی مادرزادي و  04مطالعه اي روي  4110و همکاران در سال 

 شاهدبزاق کودکان بیمار را با گروه  IgAدر این مطالعه میزان . انجام دادند شاهدکود  به عنوان گروه 

 (.21)بزاق دو گروه تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند IgAنتایج حاص  نشان داد که میزان  .مقایسه شد
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 :مووفصل 

 مواد و روش ها
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  :جدول متغیرها -4-2

 

 

 ردیف

 

 

 عنوان متغیر

نوع  متغیر نقش

 متغیر

مقیاس 

 گیری اندازه

 

 

 واحد

 اندازه گیری 

وابسته
مستقل 
 

يزم
نه ا

ش کننده ي
مخدو

 

کمي
کيفي 
ا سمي 
 

رتبه
  

ي
ا

سبتي 
ي يا ن

فاصله ا
 

 ml/min *    *    * ترشح بز قمیز ن  1

 pH *    *    * طرفیت ب فری 2

 mMol/l *    *    * کلسیم 3

 mMol/l *    *    * فسفر 4

5 IgA *    *    * mg/l 

 ندارد -دارد   * *    *  م ورز وی قلبیبیم ری  6

 

  :نوع مطالعه -2-2

 .بوده است (Case-Control)شاهدي -مورد تحلیلی و -توصیفی مطالعه از نوع نیا     

  :جامعه مورد مطالعه -3-2

 شاهد نیز ازگروه . بودند مارستانیدر ب يبستر يمادرزاد یقلب يماریمبتال به ب هسال 7-41 کودکان     

 .بودند یعروق-یقلب يماریسالم بدون سابقه ب افراد کامالً
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   :جمع آوری داده هاروش حجم نمونه و  -1-2

و توان % 15فرمول زیر با سطب اطمینان  حجم نمونه با استفاده ازبا ترکیبی از نتایج مطالعات مشابه        

روش نمونه گیري به روش غیرتصادفی و در . نفر در هر گروه تعیین گردید 14برابر % 14آماري 

 .دو گروه مورد و شاهد از لحاظ سن و جنس همسان سازي شدند. دسترس از میان بیماران انجام گردید

 

 :انجام پژوهشروش  -5-2

 مارستانیکه در ب( سال 41تا  7 نیسن)يمادرزاد یقلب يماریببالینی  صیبا تشخ ماریب 14 مطالعه نیدر ا     

 يمادرزاد یقلب يماریفاقد سابقه ب کهسالم  فرد کامالً 14و    به عنوان گروه موردشده بودند يبستر

مام از تآگاهانه  یکتب هنام تیرضا .بودند  به عنوان گروه شاهد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند

نمونه  مارستانیروز خاص در ب کیاز بزاق در  يبردار نمونه. اخذ گردید مطالعهشرکت کنندگان در 

 قهیدق 14 شد  به این صورت کهداده  توضیب مارانیهمه ب راينمونه ب يپروتک  جمع آور. گردیدانجام 

خواسته  مارانیاز ب .نمایندخودداري و مسوا  زدن  دنیآشام  غذا خوردن از يقب  از انجام نمونه بردار

بزاق را در دهان خود نگه داشته و پس از آن  قهیدق کی به مدت و نندیبنش یصندل يآرام رو شد که

و نمام بزاق حاص  را  دهیجو قهیدق 5مدت  بهرا  ینیموم پاراف کیسپس . قورت دهند ایخارج نموده و 

ترشب آن  زانیو م شد يریبالفاصله اندازه گ يدیحجم بزاق تول زانیم .ندیخارج نما شیدر لوله آزما

 Dentobuffپد تست يقطره بزاق رو کی  يبافر تیظرفو  pH يریاندازه گ يبرا. محاسبه گردید

Strip محاسبه  مقادیر حاص   شرکت سازندهرنگ پد و جدول  راتییگذاشته شده و با توجه به تغ

 4 به 4نمونه ها به نسبت  مقادیر کلسیم و فسفر بزاق  نییتع يبرا(. زرد<1 وسبز =  5/1-5/5  یآب>0)شد
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نمونه ها تا  سپس .گردید وژیفیسانتر قهیدور در دق 43244و  قهیدق 24و به مدت  شده قیبا آب مقطر رق

نانومتر  7/122در  کیبا روش جذب اتم میمقدار کلس. شدند زفری -24℃ يدر دما ينمونه بردار  یتکم

غلظت  .شد يریتوتال اندازه گ میکلس يبرا 5/4 تا 1/4استاندارد در محدوده  یو با منحن لنیبا شعله است

 يریفسفات توتال اندازه گ يبرا 7/5 تا 2/2استاندارد  ینانومتر و منحن 744فسفات با روش مشابه در 

 نییتع يشده که برا زیو فر وژیفیسانتر قیبزاق رق از همان نمونه یبزاق IgA نییتع يبرا. گردید

خالص شده  colostrsl IgA  استاندارد کیبه عنوان  .استفاده گردید کار برده شد ه ها ب تیالکترول

sigma  ومنیه یخالص آنت يباد یآنت .شداستفاده  3755/4به شماره IgAα (رهیزنج یاختصاص α )

 ومنیه یآنت ه یثانو يباد یکار برده شد و به عنوان آنته ب هیاول يباد یاستخراج شده از بز به عنوان آنت

IgAα و غلظت  گرفتصورت  زایال يها تیبا پل زهایآنال .گردیداستفاده  دازیکونژوگه با پراکسIgA  با

 .گردید نییتع (mg/l)تریبر ل رمگ یلیم نیانگینانومتر به صورت مقدار م 114اسپکتروفتومتر در 

سال مبتال به بیماري قلبی مادرزادي و معیارهاي  7-41معیارهاي ورود به مطالعه شام  کودکان        

  عدم رضایت والدین و عدم نمونه گیري یعضالن يتروما  یدهان عاتیضاخروج از مطالعه شام  

 .بود صحیب بزاق

  :ها روش تجزیه و تحلیل داده -6-2

مورد تجزیه و  SPSS-21داده هاي جمع آوري شده پس از کدبندي و ورود با نرم افزار آماري       

بین  مقایسه براي. گردیداستفاده  اریو انحراف مع نیانگیمبراي توصیف داده ها از . تحلی  قرار گرفت

بیماري قلبی و مادرزادي و پارامترهاي بزاقی از و براي بررسی ارتباط  (t-test)تی آزمون ازگروه ها 

سطب . نمودارها و جداول براي نمایش توزیع داده ها رسم گردید .شد استفادهمدل رگرسیون لجستیک 

 .شددر نظر گرفته   45/4آزمون ها برابر  هیدر کل يدار یمعن
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  :مالحظات اخالقی -7-2

 تیاخذ رضا و باب علوم پزشکی  دانشگاه کمیته اخالق در پژوهش مطالعه پس از کسب مجوز      

به پژوهش حاص  از این تمام اطالعات اطمینان داده شد که  آن هابه و  شدانجام  بیماراناز آگاهانه 

 .و حق خروج در هر مرحله از مطالعه را دارند محفوظ می ماندصورت محرمانه نزد محقق 
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 :سدمفصل 

 های پژوهش یافته
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  :پژوهش نتایج -4-3

کود  سالم از لحناظ پارامترهناي بزاقنی     14کود  مبتال به بیماري مادرزادي قلبی با  14 در مجموع     

نتایج حاص  از اندازه گیري پارامترهناي بزاقنی در دو گنروه منورد و     . مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند

 .آمده است 3-5تا  3-4و نمودارهاي  3-4شاهد در جدول 

 

 مقایسه میانگین پارامترهای بزاقی بین دو گروه مورد و شاهد -3-4 جدول

 گروه                  

 پارامتر      

 Pمقدار  شاهد مورد

 میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار

 <4444/4 33/4±41/4 72/4±17/4 میز ن ترشح بز ق

pH 21/4±00/0 14/4±17/0 42/4 

 21/4 00/4±12/4 75/4±31/4 کلسیم

 44/4 45/1±35/4 11/1±27/4 فسفر

IgA 32/7±15/34 43/47±12/07 4444/4> 

 

  سطب pHمیزان ترشب بزاق    بین دو گروه مورد و شاهد از لحاظ Pو مقادیر  3-4بر اساس جدول       

اختالف آماري معناداري وجود داشت  اما سطب کلسیم بین دو گروه مورد و شاهد   IgAفسفر و 

 .تفاوت معناداري نداشت
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 در دو گروه مورد و شاهد میزان ترشح بزاقمیانگین  -3-4 نمودار

 

 

  تفاوت آماري ترشب بزاق بین دو گروه مورد و شاهدمیزان میانگین   3-4نمودار بر اساس       

در کودکان مبتال به بیماري ترشب بزاق میزان میانگین   به گونه اي که (P<4444/4)داشتمعناداري 

 .معناداري نسبت به کودکان سالم داشت افزایشمادرزادي قلبی 
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 و شاهددو گروه مورد  در pHمیانگین  -3-2 نمودار

 

 

آماري معناداري   تفاوت بین دو گروه مورد و شاهد pH  میانگین 3-2نمودار بر اساس       

افزایش در کودکان مبتال به بیماري مادرزادي قلبی  pH  به گونه اي که میانگین (=42/4P)داشت

 .معناداري نسبت به کودکان سالم داشت
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 در دو گروه مورد و شاهد سطح کلسیممیانگین  -3-3 نمودار

 

 

  تفاوت آماري معناداري بین دو گروه مورد و شاهد سطب کلسیممیانگین   3-3نمودار بر اساس       

  اگرچه میانگین کلسیم در کودکان مبتال به بیماري مادرزادي قلبی بیشتر از کودکان (=21/4P)نداشت

 .سالم بود
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 در دو گروه مورد و شاهد سطح فسفرمیانگین  -3-1 نمودار

 

 

  تفاوت آماري معناداري گروه مورد و شاهد میانگین سطب فسفر بین دو  3-1نمودار بر اساس       

افزایش در کودکان مبتال به بیماري مادرزادي قلبی میانگین سطب فسفر   به گونه اي که (=44/4P)داشت

 .معناداري نسبت به کودکان سالم داشت
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 در دو گروه مورد و شاهد IgAسطح میانگین  -3-5 نمودار

 

 

 

  تفاوت آماري معناداري گروه مورد و شاهد بین دو IgAمیانگین سطب   3-5نمودار بر اساس       

کاهش در کودکان مبتال به بیماري مادرزادي قلبی  IgAمیانگین سطب   به گونه اي که (=44/4P)داشت

 .معناداري نسبت به کودکان سالم داشت
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ارتباط آماري معناداري بین ابتال  تحلی  داده هاي آماري با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک نشان داد

  pH (42/4P=)  (P<4444/4)میزان ترشب بزاقپارامترهاي بزاقی از قبی  به بیماري مادرزادي قلبی و 

  اما با سطب کلسیم (3-1تا  3-0نمودارهاي )وجود داشتIgA (4444/4>P )و ( =44/4P)سطب فسفر

 (.3-44نمودار ()=41/4P)بزاق ارتباط معناداري مشاهده نشد

 

 

 ارتباط بیماری مادرزادی قلبی با میزان ترشح بزاق -3-6 نمودار

 

  ارتباط مستقیم و معناداري بین بیماري مادرزادي قلبی و میزان ترشب Pو مقدار  3-0بر اساس نمودار 

 .بزاق وجود داشت
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 بزاق pHارتباط بیماری مادرزادی قلبی با  -3-7 نمودار

 

 

 

بزاق  pH  ارتباط مستقیم و معناداري بین بیماري مادرزادي قلبی و Pو مقدار  3-7بر اساس نمودار 

 .وجود داشت
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 بزاق سطح فسفرارتباط بیماری مادرزادی قلبی با  -3-8 نمودار

 

 

 سطب فسفر  ارتباط مستقیم و معناداري بین بیماري مادرزادي قلبی و Pو مقدار  3-1بر اساس نمودار 

 .بزاق وجود داشت
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 بزاق IgAارتباط بیماری مادرزادی قلبی با  -3-9 نمودار

 

 

بزاق  IgAو معناداري بین بیماري مادرزادي قلبی و  معکوس  ارتباط Pو مقدار  3-1بر اساس نمودار 

 .وجود داشت
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 بزاق سطح کلسیمارتباط بیماری مادرزادی قلبی با  -3-41 نمودار

 

 

  بزاق میسطب کلس  ارتباط معناداري بین بیماري مادرزادي قلبی و Pو مقدار  3-44بر اساس نمودار 

 .داشتنجود 
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 :چه رمفصل 

و  گیری نتیجه ،بحث

 پیشنهادات
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  :بحث -4-1     

پارامترهاي بزاقی در کودکان مبتال به بیماري مادرزادي قلبی با کودکان مقایسه شدند  در مطالعه حاضر

نتایج حاص  نشان داد که میزان ترشب بزاق در گروه . و ارتباط آن ها با بیماري مورد ارزیابی قرار گرفت

در گروه مورد افزایش معناداري بزاق نیز  pHمقدار . مورد به طور معناداري بیشتر از گروه شاهد بود

از لحاظ سطب فسفر نیز این افزایش معنادار در گروه مورد مشاهده شد  اما . نسبت به گروه شاهد داشت

بزاق در کودکان گروه مورد کاهش معناداري داشت  به گونه اي که در کودکان مبتال به  IgAسطب 

با این وجود  سطب کلسیم . زاق یافت گردیدب IgAکاهش در سطب % 54بیماري مادرزادي قلبی بیش از 

همچنین از میان پارامترهاي بزاقی مورد بررسی  میزان ترشب . بزاق تفاوت معناداري بین دو گروه نداشت

و فسفر ارتباط مثبت و معناداري با بیماري قلبی مادرزادي داشتند  به گونه اي که کودکان  pHبزاق  

 از سوي دیگر  . ش قاب  مالحظه اي در مقایسه با کودکان سالم داشتمبتال  سطب پارامترهاي فوق افزای

IgA  بزاق ارتباط منفی و معناداري با بیماري مادرزادي قلبی داشت  به طوري در کودکان مبتال  سطب

IgA علیرغم ارتباط آماري قوي بین . بزاق کاهش قاب  مالحظه اي در مقایسه با کودکان سالم داشت

بزاق  ارتباط معناداري بین بیماري و سطب  IgAقلبی با میزان ترشب بزاق و سطب  بیماري مادرزادي

 .کلسیم بزاق مشاهده نشد

مطالعات انجام شده پیرامون مقایسه پارامترهاي بزاقی در کودکان مبتال به بیماري مادرزادي قلبی با        

ط پرامترهاي بزاقی و انواع بیماري هاي افراد سالم بسیار اند  است  اما مطالعات مشابه در زمینه ارتبا

و  Foley مطالعه. قلبی گزارشات همسو یا متناقضی با یافته هاي مطالعه حاضر ارائه نمودند

  I نیتروپون رینظ وکاردیم بیآس يومارکرهایبنشان داد که ارتباط معناداري میان  (2442)همکاران

داشت و در این شرایط التهابی سطب با نکروز میوکارد وجود  CRPو  نیوگلوبی  مMB-نازیک نیکرات
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 می تواند منعکس کننده  یبزاق يومارکرهایبدر نتیجه . بیومارکرهاي مذکور افزایش معناداري می یابد

در مطالعه حاضر اگرچه انفارکتوس میوکارد قلبی  (.23)گردد وکاردینکروز م ایجاد شده در راتییتغ

در  IgAمورد بررسی قرار نگرفته است  اما یافته هاي حاص  نشان داد که بیومارکرهاي بزاقی نظیر 

بیماري مادرزادي قلبی کاهش قاب  مالحظه اي می یابد که با تحلی  نتایج این دو مطالعه می توان این 

با تغییر در پارامترهاي بزاقی و  و مصرف داروهاي قلبی اي قلبیچنین استنباط نمود که بیماري ه

بیومارکرهاي التهابی همراه است و عدم توجه به این تغییرات می تواند موجب آسیب وسیع حفره دهان 

 نیب يمثبت و معنادار یهمبستگدر مطالعه خود ( 2442)و همکاران Haybarهمچنین  .و دندان ها شود

 نیب يتفاوت معنادار چیه دست یافتند که جهینت را گزارش نمودند وبه اینخون و بزاق  نیسطوح تروپون

 وستهیو پ ینسب شیتواند نشان دهنده افزا یمسئله م نیندارد و ا ودبزاق و خون وج نیتروپون يغلظت ها

 pHکه  نشان داد (2442)و همکاران  Hegdeنتایج مطالعه (.21)در خون و بزاق باشد ومارکارهایب نیا

بیماران قلبی بزاق  میزان ترشب بزاق  پوسیدگی دندانی و وضعیت بهداشت دهان به طور معناداري در 

به عنوان میزان سیالیک اسید ارتباط داشت و در نتیجه و با میزان سیالیک اسید بزاق یافت کاهش 

زان ترشب بزاق در اما در مطالعه حاضر  می(. 25)مطرح گردیدشاخص مناسبی براي شدت بیماري دهان 

میزان سیالیک . بیماران قلبی مادرزادي افزایش قاب  مالحظه اي داشت که بر خالف مطالعه فوق است

بزاق می  IgAاسید نیز در مطالعه حاضر اندازه گیري نگردید اما با توجه به مطالعه حاضر می توان از 

ستفاده نمود  چرا که کاهش قاب  توان به عنوان شاخص آسیب پذیري حفره دهان در بیماران قلبی ا

بزاق در کودکان مبتال به بیماري مادرزادي قلبی بیماران می تواند باعث کاهش فعالیت  IgAمالحظه 

باکتري هاي پاتوژن و در نتیجه بروز عفونت  و کلونیزاسیونضدمیکروبی و مساعدشدن محیط براي رشد

در تغییرات بزاقی  پیرامون (2444)ارانو همک  Rosenمطالعه. دندان شودپوسیدگی هاي دهان و 
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نشان داد که کاهش ترشب بزاق می تواند یک ریسک  کودکان مبتال به نارسایی قلبی تحت درمان

اما در مطالعه حاضر  میزان (. 41)فاکتور براي کودکان تحت در مان با داروهاي نارسایی قلبی باشد

ترشب بزاق در کودکان مبتال به بیماري مادرزادي قلبی افزایش معناداري نسبت به گروه شاهد داشت که 

. بته ممکن است علت این تفاوت  اختالف در نوع بیماري قلبی باشددر تناقض با مطالعه فوق است  ال

Stecksen-Blichs به این نتیجه دست یافتند که پوسیدگی دندان در کودکان مبتال  (2441)و همکاران

از آنجا که بیماري هاي قلبی مادرزادي باعث در (. 21)به بیماري هاي قلبی به طور معناداري بیشتر بود

بزاق می شود  از این رو  می تواند  IgAو سطب  pHاقی از جمله میزان ترشب بزاق  پارامترهاي بز

 IgAمستعدکننده بیماري هاي دهان و دندان در بیماران شود  همان طور که در مطالعه حاضر نیز سطب 

کاهش یافته   %54بزاق در کودکان مبتال به بیماري مادرزادي قلبی نسبت گروه شاهد بیش از 

در میان کودکان مبتال بزاق  IgAکه میزان  ندنشان داد با مطالعه خود نیز( 4110)و همکاران  Franco.بود

که با نتایج مطالعه ( 20)تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند به بیماري مادرزادي قلبی و کودکان سالم

 .حاضر در تناقض است

تحلی  یافته هاي مطالعه حاضر و مطالعات مشابه دیگر حاکی از آن است که بیماري هاي قلبی به      

باعث تغییر در پارامترها و  و مصرف داروهاي قلبی ویژه بیماري هاي مادرزادي قلبی در کودکان

نت هاي بیومارکرهاي بزاقی می شود که این امر موجب آسیب پذیر نمودن محیط دهان در مقاب  عفو

و  از آنجا که کودکان در مقایسه با بالغین در مقاب  عفونت ها  گرددمیکروبی و  پوسیدگی دندانها می 

آسیب پذبرترند و بهداشت دهان و دندان در آن ها کمتر از بالغین رعایت می شود  از این رو ارزیابی 

ودکان مبتال به بیماري هاي در ک وضعیت بهداشت دهان و دندان و تغییرات پارامترهاي بزاقیمستمر 

 .قلبی که زمینه ساز عفونت هاي دهانی و پوسیدگی دندان ها است  ضروري به نظر می رسد
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 :نتیجه گیری -2-1

ارتباط معناداري میان بیماري مادرزادي قلبی و پارامترهاي بزاقی وجود  نتایج این مطالعه نشان داد که     

دارد که این امر باعث مستعد شدن محیط دهان براي ابتال به عفونت هاي دهانی و پوسیدگی دندان ها در 

از این رو مراقبت پیوسته از بهداشت دهان و دندان و ارزیابی پارامترهاي بزاقی . کودکان مبتال می شود

بزاق می تواند به عنوان شاخص آسیب  IgAاز سوي دیگر  . ضروري استاي تعیین شدت بیماري بر

 .مورد استفاده قرار گیردپذیري دهان و دندان در کودکان مبتال به بیماري هاي مادرزادي قلبی 

  :پیشنهادات -3-1

نتایج مطالعه حاضر انجام که مطالعات تکمیلی با حجم نمونه وسیع تر براي اثبات پیشنهاد می شود       

با طراحی مطالعات کوهورت و پیگیري طوالنی مدت بیماران مبتال به بیماري هاي قلبی  تغییرات . گردد

پارامترهاي بزاقی و تأثیر آن بر سالمت دهان و دندان مورد ارزیابی قرار گیرد و ارتباط عفونت هاي 

از سوي دیگر  نتایج به . بررسی شود روهاي قلبیو دا دهانی و پوسیدگی دندان ها با بیماري هاي قلبی

 .دست آمده در ژورنال هاي پژوهشی و کنگره هاي معتبر علمی ارائه گردد
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  :چکیده انگلیسی -2-5

 

Title: The Assessment of the Quality and Quantity of Saliva in Children Aged 7-

14 Years with under Treatment Congenital Heart Disease Compared with 

Healthy Controls. 

 

Background: Congenital heart disease (CHD) is the most common congenital 

abnormalities in children and the major cause of mortality due to congenital 

abnormalities. Few studies have been conducted on the changes in the patient's oral-

dental status. The aim of this study was to assess the quality and quantity of saliva in 

children aged 7-14 years with under treatment congenital heart disease compared with 

healthy controls. 

Materials & Methods: In this case-control study, 40 children aged 7-14 years with 

congenital heart disease as case group were compared with 40 healthy children as 

controls. According to protocol, saliva samples were collected from all children, and 

salivary parameters including the amount of saliva, pH, calcium, phosphorus and IgA 

were measured. Collected data were analyzed by SPSS-21 statistical software and chi-

square, t- test and logistic regression model. 

Results: There was a significant difference between two groups in the amount of 

saliva, pH, phosphorus and IgA levels (P<0.05), but calcium levels between two 

groups were not significantly different (P>0.05). A significant association between the 

congenital heart disease and salivary parameters such as the amount of saliva 

(P<0.0001), pH (P =0.02), P (P=0.01) and IgA levels (P<0.0001), but no significant 

association was observed for calcium level (P=0.18). 

Discussion & Conclusion: The results of this study showed that there is a significant 

association between congenital heart disease and salivary parameters which can be 

prone to infections of the oral cavity and dental caries in children with heart disease. 

Keywords: Saliva, Children, Congenital Heart Disease,  

 


