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Abstract
Background and Aim: Due to the prevalence of Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS) and its
complications and the importance of its etiology as well as contradictory reports of the relationship
between serum -25Hydroxyvitamin D levels and RAS, the present study aimed to determine the
relationship between serum -25Hydroxyvitamin D levels and RAS in individuals referred to the
Department of Oral and Maxillofacial Medicine at the School of Dentistry of the Islamic Azad
University of Tehran in 2018.
Materials and Methods: The study was conducted using a case control method. The samples included
30 patients: 15 patients with RAS and 15 controls. The two groups were matched in terms of age, sex,
and inclusion criteria. Exclusion criteria included suffering from systemic diseases, blood diseases,
Behcet's disease, autoimmune diseases, iron deficiency, folate deficiency, and vitamin B12 deficiency
as well as multi vitamin, iron, calcium, and vitamin D consumption during the past 3 months.
Each volunteer received 5 ml of blood and their serum -25Hydroxyvitamin D level was determined
using HPLC device. The quantitative values, in terms of ng/ml, and their qualitative values, based
on normal values, were analyzed statistically running t-test and Fisher's exact test.
Results: Serum -25Hydroxyvitamin D level in the control group was 33.59 ± 85.5 ng / ml and was
12.65± 87.33 ng / ml in the case group. In terms of quality, %66.7 in the control group and %40 in
the case group had abnormal serum -25Hydroxyvitamin D levels.
Conclusion: It seems that -25Hydroxyvitamin D does not seem to play a role in RAS. For more
accurate results, furthure studies with larger sample sizes are recommended.
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چكيده:
سابقه و هدف :با توجه به شایع بودن آفت راجعه و عوارض شناخته شده آن و اهمیت اتیولوژی بروز بیامری و گزارشهای متناقض از ارتباط ویتامین  Dرسم
با آفت راجعه ،این تحقیق با هدف تعیین ارتباط میزان ویتامین  Dرسم و آفت راجعه در افراد مراجعهکننده به بخش بیامریهای دهان،فک و صورت دانشکده
دندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران در سال  1397انجام شد.
مواد و روشها :تحقیق به روش  Case controlانجام شد .منونهها شامل  30نفر ؛  15نفر مبتال به آفت راجعه و  15نفر شاهد بودند .افراد دو گروه از نظر سن ،جنس
و معیارهای ورود به تحقیق یکسانسازی شدند .معیارهای خروج تحقیق شامل ابتال به بیامریهای سیستمیک ،بیامریهای خونی ،بهجت و یا بیامریهای اتوایمیون،
مرصف مکمل مولتی ویتامین ،آهن ،کلسیم ،ویتامین  Dدر سهماه اخیر ،کمبود آهن ،کمبود فوالت ،وکمبود ویتامین  B12بود .از هر فرد داوطلب میزان پنجمیلیلیرت خون
دریافت و میزان ویتامین  Dرسمی آنها توسط دستگاه  HPLCتعیین شد و مقادیر کمی آنها برحسب نانوگرم برمیلیلیرت و مقادیر کیفی آنها بر مبنای مقادیرنرمال
در دوگروه با آزمون T-testو آزمون دقیق فیرش قضاوت آماری شد.
یافتهها :میزان ویتامین Dرسم گروه شاهد  85/8±33/59 ng/dlو گروه مورد  )p >0/9 ( 87/33±12/65 ng/dlو از نظر کیفی در گروه شاهد  66/7درصد افراد و در
گروه مورد  40درصد افراد (  )p >0/2ویتامین  Dغیر نرمال داشتند.
نتیجه گیری :به نظر میرسد ویتامین Dدر بروز آفت راجعه نقش نداشته باشد .برای نتایح دقیقتر بررسی با حجم منونه بیشرت توصیه میشود.
واژگانكلیدی :آفت راجعه دهانی ،ویتامین -25 ،Dهیدروکسی ویتامین  ،Dبیامریهای دندان
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مقدمه:
استوماتیت آفتی عودﮐننده یﮑی از شایﻊترین ﺑیﻤارىهاى مﺨاﻃی دهان است ﮐه
شیوع آن در جﻤعیت عادى از  5تا  66درصد ﮔﺰارش شده ) (1و متوسﻂ میﺰان
شیوع آن 20درصد است)2و .(1ﺑیﺸترین سن ﺑروز آن10-19سال است .ﺑیﺸتر
در زنان شایﻊتر از مردان است و در جوامﻊ ﺑا شرایﻂ اﻗتصادى ﺑاﻻتر دیده میشود.
ﺑیﺸترین مﺤﻞ شیوع ﺿایعه مﺨاط ﻏیرﮐراتینیﺰه است).(2
آفت راجعه یﮏ زخﻢ دردناك خودمﺤدود شونده در دهان است ﮐه توسﻂ یﮏ
ﻏﺸاى خاﮐﺴترى پوشیده شده و ﺣاشیه آن توسﻂ یﮏ هاﻟه ﻗرمﺰ پررنﮓ اﺣاﻃه
شده است.
تﻘﺴیﻢﺑندى این ﺿایعه ﺑرمﺒناى سایﺰ آن است:
آفت مینور :زخﻢ یا زخﻢهایی ﺑین 1-5عدد ﺑا اﺑعاد ﮐوﭼﮏتر از یﮏ سانتیمتر
ﮐه ﺑه مدت  7-14روز در دهان ﺑاﻗی میماند و اسﮑار ﺑاﻗی نﻤیﮔذارد .نﺴﺒت ﺑه
نوع ماژور و هرپتی فرم شایﻊتر است.

آفت ماژور :زخﻤی ﺑا اﺑعاد ﺑﺰرگتر از یﮏ سانتیمتر ﮐه ﺑه مدت ﭼند هﻔته ﻃول
میﮐﺸد و اﻏﻠﺐ ﺑا اسﮑار هﻤراه است.
آفت هرپتیفرم :زخﻤی ﺑا اﺑعاد ﮐوﭼﮏتر از یﮏ سانتیمتر است ﮐه تعداد
زخﻢها در این ﺿایعه ﺑیﺶ از  10عدد است .ﺑه صورت ﮔﺴترده روى مﺨاط دهان
پراﮐنده شده است).(2
عوامﻞ اتیوﻟوژیﮏ آفت عﺒارتند از :وراﺛت ،نارساییهاى خونی ،آﻟرژى ،ﮐﻤﺒودهاى
تﻐذیهاى ،تﺄﺛیرهاى هورمونی ،تروما و استرس ،اﮐﺴﭙوژر ﺑه توﮐﺴینهاى موﺿعی،
ﺑﻬداشت ﺿعیﻒ دهان وﮐﻤﺒود ویتامینها و مینرال مانند آهن و زینﮏ).(3
ﮐﻤﺒودهاى تﻐذیهاى مانند ﮐﻤﺒود ویتامین ،B12فوﻻت و ویتامین Dﺑیﺸتردر ارتﺒاط
ﺑا آفت دیده میشوند .عالوه ﺑر آنﮑه ﺑر سیﺴتﻢ خونی تاﺛیر میﮔذارند ،سﺒﺐ ﮐاهﺶ
ﺿﺨامت نﺴﺒی مﺨاط دهان میشوند) .(1سد مﺨاﻃی در جﻠوﮔیرى از آفت مﺆﺛر
است ﮐه میتواند دﻟیﻞ ﺣﻀور استوماتیت آفتی را در مﺨاط ﻏیرﮐراتینیﺰه توﺿیﺢ
دهد .شیوع نﻘایﺺ خونی در مﺒتالیان ﺑه آفت  18-28درصد است).(4
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در ﺑرخی مﻄاﻟعات وجود آنتیﺑادى عﻠیه تیروﮔﻠوﺑوﻟین ،آنتیﺑادى میﮑروزومال
تیروﺋیدى و آنتیﺑادى عﻠیه سﻠولهاى پاریه تال در ﺑیﻤاران مﺒتال ﺑه آفت راجعه
دیده شده است .این ﺑیﻤاران داراى ﮐﻤﺒود آهن سرم ،ویتامین  ، B12اسید فوﻟیﮏ و
هیﭙوهﻤوسیﺴتﺌینﻤی نیﺰ ﺑودهاند .ﺑناﺑراین ﺑررسی شﻤارش ﮐامﻞ ﮔویﭽههاى خون،
اتوآنتی ﺑادى سرم ،هﻤاتینیﮏ و میﺰان هﻤوسیﺴتﺌین ﻗﺒﻞ از درمانهاى مﻘتﻀی
ﻻزم است).(5
در ﺑعﻀی از تﺤﻘیﻘات نیﺰ ،سﻄﺢ سرمی آهن ،فریتین و اسید فوﻟیﮏ در ﺑیﻤاران
مﺒتال ﺑه آفت نﺴﺒت ﺑه ﮔروه شاهد ﮐاهﺸی نداشته و فﻘﻂ ﮐاهﺶ ویتامین B12
ﮔﺰارش شده است).(6-8
(.
)
ویتامین Dمتعﻠﻖ ﺑه ﮔروهی از ترﮐیﺐهاى مﺤﻠول در ﭼرﺑی است  9عﻤﻠﮑرد
اوﻟیه آن ﺣﻔﻆ تعادل ﮐﻠﺴیﻢ و فﺴﻔات و تنﻈیﻢ متاﺑوﻟیﺴﻢ ﺑافت استﺨوانی در
ﺑدن انﺴان است و ﺑه عنوان عامﻞ ﺑاﻻنس مینراﻟی ﺑه عنوان رﮔوﻻتور سیﺴتﻢ
ایﻤنی و ﺿد اﻟتﻬاب ﺑاﻟﻘوه هومﺌوستازﺣﻔره دهان عﻤﻞ میﮐند) .(10عالوه ﺑر
این ،در دهه ﮔذشته نﺸان داده شده است ﮐه ویتامین  Dو مﺸتﻘات آن ﺑه عنوان
عوامﻞ ایﻤنی مﺆﺛر در ﮐنترل ﺑیﻤارىهاى خودایﻤنی ،عﻔونتها و نﺌوپالسﻢها
نﻘﺶ دارند) .(11شناسایی ﮔیرندههاى ویتامین  Dدر ماﮐروفاژها ،ﮐراتینوسیتها،
سﻠولهاى اندوتﻠیال و نﺌوپالسﻢ ،مﮑانیﺴﻢهاى اﺿافی از فعاﻟیت ویتامین D
را نﺸان میدهد ﮐه شامﻞ فعاﻟیتهاى ایﻤنسازى و ﺿد انعﻘادى است).(12
نتایﺞ تﺤﻘیﻘات اخیر نﺸان میدهد ﮐه ﮐﻤﺒود ویتامین Dفرد را در معرض خﻄر
پیﺸرفت ﺑیﻤارىهاى مرتﺒﻂ ﺑا سیﺴتﻢ ایﻤنی از جﻤﻠه ﻟوپوس اریتﻤاتوز ،آرتریت
روماتوﺋید ،آسﻢ ،ﺑیﻤارىهاى اﻟتﻬاﺑی روده ،موﻟتیﭙﻞ اسﮑﻠروز و دیاﺑت نوع یﮏ ﻗرار
میدهد).(13-18
ﺑررسیمیﺰان-25هیدروﮐﺴی ویتامین  Dﺑا استﻔاده از آزمایﺶHigh pressure) :
 liquid chromatography) HPLCانجام می شود) .جدول(19).(1
 Oguraو هﻤﮑاران در سال  2001دریافت ﮐه نه تنﻬا ﮐاهﺶ سﻄﺢ سرمی آهن و
جدول  .1میﺰان-25هیدروﮐﺴی ویتامین  Dﺑرﺣﺴﺐ نانوﮔرم/میﻠیﻟیتر
میﺰان اپتیﻤﻢ

26-80

کمبود خفیف /متوسط

10-26

کمبود شدید

10

مسمومیت

80
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موا د و روشها:
این تﺤﻘیﻖ ﺑه روش  case controlانجام
تﻤامی افراد مراجعهﮐننده ﺑه ﺑﺨﺶ ﺑیﻤارىهاى دهان دانﺸﮑده دندانپﺰشﮑی
دانﺸﮕاه عﻠوم پﺰشﮑی آزاد اسالمی تﻬران در سال  1397ﮐه داوﻃﻠﺐ ورود
ﺑه تﺤﻘیﻖ ﺑودند و موافﻘت ﮐتﺒی و آﮔاهانه خود را ﺑراى هﻤﮑارى اعالم
ﮐردند ،وارد مﻄاﻟعه شدند .در ﺿﻤن مﻄاﻟعه فوق در ﮐﻤیته اخالق مﻄرح و
ﮐد اخالق ﺑه شﻤاره  IR .IAU.DENTAL.REC. 1397 .046دریافت شد.
روش نﻤونهﮔیرى تﺤﻘیﻖ مﺒتنی ﺑر هدف ﺑود.
ﺑا توجه ﺑه سﻄﺢ اﻃﻤینان 95درصد و توان آزمون 90درصد ،تعداد نﻤونه هر
ﮔروه در تﺤﻘیﻖ ﺣاﺿر  15نﻔر و در مجﻤوع 30نﻔر ﺑررسی شد .
معیارهاى خروج از مﻄاﻟعه شامﻞ :اﺑتال ﺑه ﺑیﻤارىهاى سیﺴتﻤیﮏ مﺜﻞ
ﺑیﻤارىهاى خونی شناخته شده ،سندرم ﺑﻬجت ،ﺑیﻤارىهاى اتو ایﻤیون،
مصرف مﮑﻤﻞ موﻟتی ویتامین ،آهن ،ﮐﻠﺴیﻢ ،ویتامین  Dدر سه ماه اخیر،
ﮐﻤﺒود آهن ،ﮐﻤﺒود فوﻻت،ﮐﻤﺒود ویتامین B12درنﻈر ﮔرفته شد.
ﮔروه مورد ،افرادى ﮐه مﺒتال ﺑه آفت راجعه ﺑوده و در سال ﮔذشته ﺣداﻗﻞ
سه عدد آفت راجعه داشتند و ﺑه ﺑﺨﺶ ﺑیﻤارىهاى دهان ،فﮏ و صورت
مراجعه ﮐرده ﺑودند و ﮔروه شاهد افرادى ﮐه در یﮏ سال ﮔذشته ساﺑﻘه
آفت راجعه دهانی نداشتند و ﺑه عالوه از نﻈر سن و جنس مﺸاﺑه ﮔروه
مورد ﺑودند .معاینه ﺑیﻤاران توسﻂ متﺨصﺺ ﺑیﻤارىهاى دهان و دانﺸجوى
آموزش دیده توسﻂ او انجام شد و پس از ﺑررسی تاریﺨﭽه ﺑیﻤار ،اﺑتالى
خانوادﮔی ،معاینه ﺑاﻟینی و تﺸﺨیﺺ ﻗﻄعی آفت )  (2ﺑیﻤاران ﺑراى مراﺣﻞ
ﮐار توجیه شدند و ﺑا معرفینامه ﺑراى اخذ خون و ﺑررسی فاﮐتورهاى خونی
و ویتامین  ،B12آهن و فوﻻت و ویتامین  Dﺑه آزمایﺸﮕاه ارسال شدند.
از مراجعان میﺰان  5میﻠیﻟیتر خون درآزمایﺸﮕاه خصوصی تﻬران اخذ شد.
)نتایﺞ این آزمایﺸﮕاه ﻗﺒﻞ از شروع ﮐار توسﻂ مﺤﻘﻖ از نﻈر روایی و
پایایی ﺑررسی شده ﺑود( ونﻤونهها در نﻬایت تا 15دﻗیﻘه ﺑعد سانتریﻔیوژ
و در یﺨﭽال ﺑا دماى  8 -2درجه سانتیﮔراد نﮕهدارى شد .سﭙس میﺰان
ویتامین  Dاین افراد ﺑا روش  HPLCاندازهﮔیرى شد .این سیﺴتﻢ داراى
مﺨازن ﺣالل ،موتور یا پﻤﭗ ﺑراى انتﻘال ﺣالل و نﻤونه ﺑه داخﻞ ستونهاى
تعﺒیه شده در دستﮕاه و هﻤﭽنین داراى یﮏ تﺰریﻖﮐننده ﺑراى تﺰریﻖ نﻤونه
ﺑه داخﻞ ستونهاى دستﮕاه و ﺣاوى یﮏ آشﮑارساز ﺑراى ﺑررسی نﻤونه
است ) .(23
در خاتﻤه تﺤﻘیﻖ ،مﻘادیر ویتامین Dافراد دو ﮔروه ﺑه صورت میانﮕین و
انﺤراف معیار تعیین و ﺑا آزمون  t-testﻗﻀاوت شد.
شد.

یافتهها:
تﺤﻘیﻖ ﺑه تعداد  30نﻔر شامﻞ  15نﻔر ﮔروه مﺒتالیان ﺑه آفت راجعه و  15نﻔر در
ﮔروه شاهد
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ویتامین  B12مﻤﮑن است در ﺑیﻤاران آفتی وجود داشته ﺑاشد ،ﺑﻠﮑه ﮐاهﺶ ﮐﻠﺴیﻢ
و ویتامین  Cنیﺰ در این ﺑیﻤاران مﺸاهده شده است) .(7در مﻄاﻟعه  Scullyو
هﻤﮑاران در سال  ،2003ارتﺒاط ﺑین ﮐﻤﺒود اسید فوﻟیﮏ ،آهن ،ویتامینهاى ﮔروه
 Bدر  18تا  28درصد از موارد ﮐالسیﮏ آفت در ﻗیاس ﺑا 8درصد در افراد ساﻟﻢ
ﮔﺰارش شد) Koyabsi .(4و هﻤﮑاران در سال  2006ﮔﺰارش ﮐردند ﮐه ﮐﻤﺒود
اسید فوﻟیﮏ Ca ، Mg ، P، Fe، TIBC،و فریتین ﺑین ﮔروه ﮐنترل و آفت از ﻟﺤاظ
آمارى راﺑﻄه معنادارى وجود ندارد ) .(6)(P<0/05در مﻄاﻟعه  Burganو هﻤﮑاران
در سال  2006هر ﭼند ﺑیﺸتر ﺑیﻤاران مﺒتال ﺑه آفت ﮐاهﺶ سﻄﺢ هﻤوﮔﻠوﺑین خون
را نﺸان دادند ،اما در مﻘایﺴه ﺑا ﮔروه ﮐنترل اختالف مﺸﺨصی وجود نداشت و از
نﻈر آمارى این اختالف معنادار نﺒود) Burgan (20و هﻤﮑاران در سال  2006از
 54ﺑیﻤار ﺑا آفت دهانی 37/8درصد ﮐاهﺶ سﻄﺢ سرمی فریتین را نﺸان دادند ﮐه
در مﻘایﺴه ﺑا 18/2درصد ﮔروه ﮐنترل ﮐه این اختالف از نﻈر آمارى معنادار ﺑود.
در این مﻄاﻟعه 4/9درصد از ﺑیﻤاران ﮐﻤﺒود فوﻻت داشتند در ﺣاﻟی ﮐه هیﭻ یﮏ از
افراد ﮔروه ﮐنترل ،سﻄﺢ فوﻻت خونشان پایین نﺒود و26/6درصد از افراد ﮔروه
ﺑیﻤار و 12/6درصد افراد ﮔروه ﮐنترل ﮐﻤﺒود ویتامین  B12داشتند) .(22خادمی
و هﻤﮑاران در سال  2006ﮔﺰارش ﮐردند ﮐه میانﮕین سﻄﺢ سرمی روى در ﮔروه
ﺑیﻤار 9±0,7 mg/dlو ﮔروه ﮐنترل14 ±4,9 mg/dlاست واختالف ﺑین این
دوﮔروه از نﻈر آمارى معنادار است)Solak Tekin .(21و هﻤﮑاران در سال 2007
نﺸان دادند ﮐه 30درصد ﺑیﻤاران مﺒتال ﺑه آفت ،آنﻤی داشتند در ﺣاﻟی ﮐه در ﮔروه
ﮐنترل 10/9درصد ﺑود61/8 .درصد ﮔروه ﺑیﻤاران و 37درصد ﮔروه ﮐنترل سایر
ﮐﻤﺒودهاى خونی را نﺸان دادند ،ﮐه اختالف ﺑین این دو ﮔروه ﺑارز است .در ﮔروه

ﺑیﻤار 25/4درصد ﮐﻤﺒود فریتین و 26/3درصد ﮐﻤﺒود ویتامین  B12و یﮏ ﺑیﻤار
ﮐﻤﺒود اسید فوﻟیﮏ داشتند ،در ﺣاﻟی ﮐه در ﮔروه ﮐنترل 5/4درصد ﮐﻤﺒود فریتین
و 5/4درصد ﮐﻤﺒود ویتامین  B12داشتند و هیﭻ یﮏ ﮐﻤﺒود اسیدفوﻟیﮏ را نﺸان
ندادند .سﻄﺢ هﻤوﮔﻠوﺑین و هﻤاتوﮐریت ،آهن سرمی و فریتین در ﮔروه ﺑیﻤار ﺑﺴیار
ﮐﻤتر از ﮔروه ﮐنترل ﺑود .در ﺣاﻟیﮐه ﻇرفیت ﺑاند آهن سرمی در ﮔروه آفتی ﺑاﻻ
ﺑود().(22
زخﻢهاى آفتی در ﺑﺴیارى از افراد سﺒﺐ ناتوانی در تﻐذیه وﮐارهاى روزمره زندﮔی
میشود و خیﻠی از ﺿایعهها ﺑﺨصوص نوع آفت ماژور سﺒﺐ ترس از سرﻃان و
درمانهاى ناﺑجا شده و زندﮔی ﺑیﻤاران را تﺤتاﻟﺸعاع ﻗرار میدهد .یافتن دﻟیﻞ
این زخﻢها و ﺑررسیهاى ﻏرﺑاﻟﮕرى اﺑتدایی ،ﻻزم ﺑه نﻈر میرسد .ﺑا توجه ﺑه
شایﻊ ﺑودن آفت راجعه و عوارض شناخته شده آن و اهﻤیت مﻄاﻟعههاى اتیوﻟوژیﮏ
و ﮔﺰارشهاى متناﻗﺾ درمورد نﻘﺶ ارتﺒاط میﺰان ویتامین  Dﺑا آفت راجعه،
مﻄاﻟعهاى ﺑا هدف تعیین ارتﺒاط میﺰان ویتامین  Dسرمی و آفت راجعه انجام شد.
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)افراد ساﻟﻢ(انجام شد .توزیﻊ افراد ﺑررسی شده ﺑر ﺣﺴﺐ جنس و سن در جدول
شﻤاره  2اراﺋه شده و نﺸان میدهد ﮐه افراد دو ﮔروه از این نﻈرمﺸاﺑه ﺑودند
) .(P<0,7هﻤﭽنین افراد مﻄاﻟعه شده از نﻈر مراجعه ﺑه یﮏ مرﮐﺰ تﺸﺨیصی نیﺰ
مﺸاﺑه و هﻤﮕون ﺑودند.
جدول  .1مﺸﺨصات دموﮔرافیﮏ در ﮔروههاي مﺨتﻠﻒ

خصوصیت

جنس
مرد

آفت راجعه

زن

6

ندارد(شاهد)

7

دارد(مورد)
نتیجه آزمون

9

P<0,7

8

سن
27,33±5,48سال
28,12±6,83سال
P<0,7

میﺰان)ﮐﻤیت( و نیﺰ ﮐیﻔیت )ﮐﻤتر یا ﺑیﺸتر از مﻘادیر نرمال ویتامین  ( Dو ﺑه
تﻔﮑیﮏ ﮔروهها در جدول شﻤاره  3اراﺋه شده و نﺸان میدهد :
جدول  .1مﺸﺨصات دموﮔرافیﮏ در ﮔروههاي مﺨتﻠﻒ

آفت راجعه
ویتامین D
کمی (نانوگرم /میلی لیتر)

کیفی

نرمال
غیرنرمال

ندارد(شاهد)

دارد(مورد)

نتیجه
آزمون

85,8±33,59

87,33±12,65

)( p<0,2

)5(33,3%

)10 (66,7%

)9(60%

)6 ( 40 %

)( p<0,2

 از نﻈر ﮐﻤی میﺰان ویتامین Dدر ﮔروه شاهد  85/5نانوﮔرم ﺑر میﻠیﻟیتر و درﮔروه مورد 87/3نانوﮔرم ﺑر میﻠیﻟیتر ﺑود و آزمون نﺸان داد ﮐه میﺰان ویتامین D
در دو ﮔروه مﺸاﺑه ﺑوده و اختالف آنها ﺑه ﻟﺤاظ آمارى معنادار نﺒود) .(>p 0,2
مﻘادیر ویتامین Dافراد دو ﮔروه ﺑه صورت میانﮕین و انﺤراف معیار تعیین و ﺑا
آزمون  t-teﬆﻗﻀاوت شد.
نﻤودار 1میﺰان-25هیدروﮐﺴی ویتامین  Dسرم ﺑرﺣﺴﺐ نانوﮔرم/میﻠیﻟیتر
رادرﮔروهها نﺸان میدهد.

بحث:
درتﺤﻘیﻖ ﺣاﺿر ،توزیﻊ افراد ﺑررسی شده ﺑر ﺣﺴﺐ سن ،جنس و مراجعه ﺑه یﮏ
مرﮐﺰ تﺸﺨیصی مﺸاﺑه ﺑود و اختالف آنها ﺑه ﻟﺤاظ آمارى معنادار نﺒود).(P< 0,7
درﺿﻤن میﺰان ویتامین  Dسرم در ﮔروه شاهد 85 /8نانوﮔرم/میﻠیﻟیتر و در ﮔروه
مورد  87/3نانوﮔرم /ﺑرمیﻠیﻟیتر ﺑود و آزمون نﺸان داد ﮐه میﺰان ویتامین  Dدر دو
ﮔروه مﺸاﺑه ﺑوده و اختالف آنها ﺑه ﻟﺤاظ آمارى معنادار نﺒود).( >p 0,2
ﺑاتوجه ﺑه نامﺸﺨﺺ ﺑودن دﻟیﻞ ﻗﻄعی ایجاد آفت ،درمانهاى اﺛﺒات شدهاى
ﺑراى این ﺑیﻤارى وجود ندارد .مﻄاﻟعههاى مﺨتﻠﻔی استﻔاده از درمانهاى موﺿعی

استﻔاده از موﻟتی ویتامین در ﺑﻬﺒود شرایﻂ مﺒتالیان نیﺰ نتایﺞ ﺿدونﻘیﺾ داشته
است).(24
تﺤﻘﺒﻘات زیادى نﺸان دادهاند ﮐه ویتامین  Dدر سیﺴتﻢ ایﻤنی نﻘﺶ دارد)-31
 .(33این ویتامین ،سیﺴتﻢ ایﻤنی ذاتی و اﮐتﺴاﺑی را از ﻃریﻖ ﮐاهﺶ فعاﻟیت
ماﮐروفاژهاى عرﺿهﮐننده آنتیژن تﺤت تاﺛیر ﻗرار میدهد .میﺰان ترشﺢ
سیتوﮐاینها در اﺛر ویتامین  Dتﻐییر میﮐند و سﺒﺐ میشود سیتوﮐین Th1
ﮐاهﺶ و توﻟید سیتوﮐین  Th2افﺰایﺶ یاﺑد).(25
ﺑین ﮐﻤﺒود ویتامین Dو تعداد زیادى از ﺑیﻤارىهاى واﺑﺴته ﺑه سیﺴتﻢ ایﻤنی از
جﻤﻠه آفت راجعه و سندرم ﺑﻬجت)  (26و ماﻟتیﭙﻞ اسﮑﻠروزیس) (27ارتﺒاط وجود
دارد .اﻃالعات مﺤدود در زمینه اﺛر ویتامین  Dﺑر ﺑیﻤارىهاى داخﻞ دهانی،
ﺿرورت تﺤﻘیﻖهاى ﮔﺴتردهتر در این زمینه را مﺸﺨﺺ میﮐند.
  Aynureو هﻤﮑاران در سال  2018ﺑه ﺑررسی مﻄاﻟعهاى ﺑا عنوان سﻄﺢ ویتامین Dدر ﺑیﻤاران ﺑا ساﺑﻘه آفت راجعه پرداختند .در این مﻄاﻟعه 40ﺑیﻤار مﺒتال ﺑه آفت و
 70فرد ساﻟﻢ از نﻈر سﻄﺢ سرمی ویتامین  Dﺑا استﻔاده از روش اﻟﮑتروایﻠومینﺴنس
ﺑررسی شدند .افراد شرﮐتﮐننده از نﻈر سن و جنس و خصوصیات پایه ﺑا هﻢ
تﻔاوت معنادارى نداشتند .متوسﻂ ﻗﻄر اندازه آفتها  0/5سانتیمتر ﺑود و تعداد
متوسﻂ ﺿایعههاى آفتی 1/5 ± 2/2وسﻄﺢ سرمی ویتامین  Dدر افراد مﺒتال
ﺑه آفت راجعه نﺴﺒت ﺑه افراد ساﻟﻢ در این مﻄاﻟعه پایینتر ﮔﺰارش شد p=0,004
پ ) .(5نتیجه این مﻄاﻟعه ﺑا تﺤﻘیﻖ ﺣاﺿر مﻐایر است ﮐه دﻟیﻞ این تﻔاوت می
تواند ﺑررسی ﺑیﻤاران فﻘﻂ از نﻈر ساﺑﻘه اﺑتال ﺑه آفت مینور و تعریﻒ ﺑازه سنی ﺑین
 18تا 50سال ﺑراى مﺸارﮐت ﮐنندﮔان در این تﺤﻘیﻖ ﺑاشد.
  Krawieckaو هﻤﮑاران در سال  2017ﺑه ﺑررسی مﻄاﻟعهاى ﺑا عنوان»وﺿعیت ویتامین  Dدر آفت راجعه « پرداختند .روش ﮐار ﺑه این صورت ﺑود ﮐه
 66نﻔر مﺒتال ﺑه آفت راجعه و  66فرد ساﻟﻢ از نﻈر سﻄﺢ سرمی ویتامین  Dﺑررسی
شدند ﮐه تﻔاوت معنادارى ﺑین دوﮔروه مﺸاهده نﺸد .p=0,2073 .ویتامین Dدر
ﮔروه مورد در  5نﻔر نرمال و در  16نﻔر ﮐﻤﺒود متوسﻂ ودر  45نﻔر ﺑا ﮐﻤﺒود شدید
ﮔﺰارش شد و در ﮔروه شاهد در هﺸت نﻔر نرمال و در  18نﻔر ﮐﻤﺒود متوسﻂ و
در  40نﻔر ﮐﻤﺒود شدید ﮔﺰارش شد و هیﭻ ارتﺒاﻃی ﺑین ﮐﻤﺒود شدید ویتامین D
و آفت راجعه ﮐﺸﻒ نﺸد (  .(27)(p =0,1517نتیجه این تﺤﻘیﻖ از این نﻈر ﮐه
ارتﺒاط معنادارى ﺑین میﺰان سرمی ویتامین Dو آفت راجعه وجود نداشت ،مﺸاﺑه
ﺑا نتیجه تﺤﻘیﻖ ﺣاﺿر ﺑود.
 lallaو هﻤﮑاران در سال  2012ﺑه ﺑررسی مﻄاﻟعهاى ﺑا عنوان » موﻟتی ویتامین
درمانی ﺑراى استوماتیت آفتی راجعه« پرداختند .در این مﻄاﻟعه نویﺴندﮔان یﮏ
مﻄاﻟعه تﮏ مﺤور ،تصادفی ،دوﻃرفه ،ﮐنترل شده ﺑا پالسﺒو را ﺑراى ﺑررسی
تﺄﺛیر مﮑﻤﻞ موﻟتی ویتامین روزانه ﺑر تعداد و مدت زمان آفت راجعه انجام دادند.
نویﺴندﮔان ﺑه ﻃور تصادفی  160فرد ﺑاﻟﻎ را ﮐه ساﺑﻘه ﺣداﻗﻞ سه مورد آفت
راجعه در  12ماه ﮔذشته داشتهاند را ارزیاﺑی ﮐردند .ﮔروه اول ) 83نﻔر( یﮏ موﻟتی
ویتامین روزانه ﺣاوى ویتامینهاى ﺿرورى و ﮔروه دو ) 77نﻔر (یﮏ ﺑار در روز،
روزانه دارونﻤا را ﺑراى  365روز دریافت ﮐردند .نتیجه نﻬایی این ﺑود ﮐه مصرف
روزانه موﻟتی ویتامین شامﻞ ویتامینهاى ﺿرورى تاﺛیرى در تعداد ) (p =0,69و
مدت آفت راجعه ندارد) .(28هر ﭼند ﮐه این تﺤﻘیﻖ ﺑه صورت مﺸﺨﺺ ﺑه ارتﺒاط
سرمی ویتامین  Dو آفت راجعه نﭙرداخته است ،وﻟی نتیجه این تﺤﻘیﻖ از جﻬت
نﺒود ارتﺒاط ﺑین ویتامین  Dو آفت راجعه مﺸاﺑه تﺤﻘیﻖ ﺣاﺿر است.
خﺒازى و هﻤﮑاران در سال  2014ﺑه ﺑررسی مﻄاﻟعه اى ﺑا عنوان »ﺑررسی سﻄﺢ
سرمی ویتامین  Dدر ﺑیﻤاران مﺒتال ﺑه استوماتیت آفتی راجعه« پرداختند .در این
مﻄاﻟعه  46نﻔر مﺒتال ﺑه آفت ﺑاساﺑﻘه ﺣداﻗﻞ سه ﺑار اﺑتالى آفت مینور در سال و
 49نﻔر ﺑه عنوان ﮔروه شاهد انتﺨاب شدند .روش ﺑررسی ویتامین در این تﺤﻘیﻖ
 ELISAﺑوده و ﮐﻤﺒود ویتامین  Dدر ﮔروههاى مﺒتال ﺑه آفت راجعه ،ﺑیﺸتر از
ﮔروه ﮐنترل ﮔﺰارش شده است ) .(p < 0,0001ارتﺒاﻃی ﺑین میﺰان سﻄﺢ سرمی
ویتامین Dو مدت زمان اﺑتال ﺑه آفت راجعه و تناوب ﺣﻤﻠههاى ﺑین ﮔروهها وجود
نداشت)  .(p <0,05نتیجه این مﻄاﻟعه ﺑا تﺤﻘیﻖ ﺣاﺿر متﻔاوت ﺑود ﮐه مﻤﮑن
است ﻟیﻞ این تﻔاوت ،ﺑررسی ﺑیﻤاران فﻘﻂ از نﻈر ساﺑﻘه اﺑتال ﺑه آفت مینور ﺑاشد
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نﻤودار .2میﺰان-25هیدروﮐﺴی ویتامین  Dسرم ﺑرﺣﺴﺐ نانوﮔرم/میﻠیﻟیتر ﺑر ﺣﺴﺐ ﮔروه
و اﺑتال ﺑه آفت راجعه

مانند ژلهاى ﺑیﺣﺴیً،ﺿدعﻔونی ﮐنندهها و ژلهاى ﺑیﺣﺴی را توصیه ﮐردهاند.
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:محدودیتهای مطالعه
 در ﺿﻤن انتﺨاب ﺑیﻤاران مﺤدود.شامﻞ عدم هﻤﮑارى مناسﺐ ﺑرخی ﺑیﻤاران ﺑود
ﺑه ﺣﻀور در ﺑﺨﺶ ﺑیﻤارىهاى دهان دانﺸﮑده دندانﭙﺰشﮑی دانﺸﮕاه آزاد اسالمی
 هﻤﭽنین ﺑه.تﻬران ﺑوده است و نتیجه مﻤﮑن است ﻗاﺑﻞ تعﻤیﻢ ﺑه ﮐﻞ نﺒاشد
 توصیههاى عالمتی درمان آفت،افرادى ﮐه زخﻢهاى آفتی در دهان داشتند
 هﺰینه آزمایﺶ افراد ﺑررسی شده.توسﻂ متﺨصﺺ ﺑیﻤارىهاى دهان انجام شد
 این.ﺑا هﻤاهنﮕی مﺴﺌوﻻن آزمایﺸﮕاه از ﻗﺒﻞ توسﻂ مﺤﻘﻖ پرداخت شده ﺑود
.موﺿوع میتوانﺴت در جﻬت هﻤﮑارى ﺑیﺸتر افراد ﺑررسی شده موﺛر واﻗﻊ شود
:نتیجهگیری وپیشنهادات
سرمی و آفتD از آنجا ﮐه هنوز اﻃالعات ﺿدونﻘیﺾ در مورد ارتﺒاط ویتامین
 ﺑه نﻈر میرسد نیاز ﺑه مﻄاﻟعههاى ﮔﺴتردهتر راجﻊ ﺑه،راجعه دیده میشود
این موﺿوع هﺴت ونتیجه این تﺤﻘیﻖ میتواند ﺑه عنوان پایهاى ﺑراى انجام
.تﺤﻘیﻖهاى ﺑعدى در این زمینه ﺑهﮐار ﮔرفته شود
:تقدیر و تشکر
ﺑدینوسیﻠه ازهﻤﮑارى پرسنﻞ مﺤترم آزمایﺸﮕاه سعید سﭙاسﮕﺰارى می شود
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 مﻄاﻟعهاى ﺑا عنوان میﺰان2019  و هﻤﮑاران در سالBurcin -

ویتامین
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 در این مﻄاﻟعه. در ﺑیﻤاران ﺑا ساﺑﻘه آفت راجعه« انجام دادندD ﺑﺰاﻗی ویتامین
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