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Abstract
Background and Aims: Considering the impact of total body water on the amount of saliva production, it seems that an increase in water intake can be used as a potential treatment in patients with
saliva production disorders. The present study aimed to investigate the effect of increased water
consumption on the level of saliva production.
Materials and Methods: In the current study, 60 patients (50 aged 20-25 and 10 aged 50-55 years)
were selected. This selection helped authors to evaluate changes in the passages of years. Participants were asked for drinking a substantial amount of fluids in a limited time (2 hours). Sterile
gauzes were used for measuring saliva production. Gauzes were weighed before and after placement
in the mouth to obtain saliva production weight and volume. After a basement measure of saliva
production, participants were asked to drink a total of 1.6 liters of water gradually every 15 minutes
using a glass with 200 cc capacity. After 90 seconds, the saliva amount was evaluated again in the
same way once without stimulation and then with saliva production stimulation using vinegar and
chewing. The same process was repeated after 2 hours. The amounts of saliva in the two groups before and after drinking water were measured in stimulated and unstimulated situations. Paired t-test
was run to compare saliva and ANOVA was used to compare age groups. Statistical analyses were
performed using SPSS, version 22.
Results: Based on the results of the current study, there was a significant difference between the
amount of saliva production before and after drinking water in both stimulated and unstimulated
situations (P=0.01). It was revealed that the younger group showed greater changes in saliva production after drinking water in comparison to the older group.
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that increasing fluid intake can improve the
symptoms of dry mouth via saliva production improvement and potentially prevent the recurrence of
salivary gland stones.
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 .1استادیار گروه جراحی دهان ،فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دندانپزشکی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ،فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .4استادیار گروه پروتزهای دندانی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .5استادیار گروه جراحی دهان ،فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
دریافت1399/11/04 :

پذیرش1400/06/13 :

چكيده:
سابقه و هدف :با توجه به تاثیر حجم آب بدن روی تولید بزاق ،به نظر میرسد نوشیدن آب میتواند به عنوان درمان یا تسکین در بیامرانی که دارای مشکالت ترشح
بزاق هستند ،کمککننده باشد .این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر افزایش مرصف آب بر میزان ترشح بزاق با استفاده از اندازهگیری بزاق انجام شد.
موا د و روش ها :در این مطالعه  60نفر در دو گروه سنی  20تا  25سال و  50تا  55سال برای بررسی تاثیر نوشیدن آب انتخاب شدند .سنجش میزان ترشح بزاق افراد
با اندازهگیری تفاوت وزن گازهای اسرتیل پیش و پس از قرار گرفنت در دهان افراد انجام شد .ابتدا میزان ترشح بزاق پایه افراد اندازهگیری شد ،سپس از رشکتکنندگان
خواسته شد  1/6لیرت آب را با استفاده از لیوانی با حجم  200ccهر  15دقیقه یکبار در کمرت از دو ساعت بنوشند .در اندازهگیری بزاق افراد ،هر گاز  90ثانیه در دهان
فرد باقی میماند .ابتدا بدون هیچ تحریک در این مدت میزان ترشح بزاق فرد پس از نوشیدن آب اندازهگیری شد .سپس دوباره با تحریک ترشح بزاق با جویدن و بوی
رسکه اندازهگیری بزاق انجام شد .مراحل بیان شده شده دوباره پس از دو ساعت تکرار شده و نتایح به دست آمده ثبت شد .برای مقایسه میزان بزاق از آزمونهای تی
تست زوجی و برای مقایسه گروه سنی از آزمون  ANOVAاستفاده شد .آنالیزهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد.
يافتهها :در متامی اندازهگیریهای بزاق اعم از بزاق غیر تحریکی و تحریکی ،پیش و پس از نوشیدن آب ،اختالف بین میزان ترشح بزاق پیش و پس از نوشیدن آب
معنادار شد ( .)0.01 = Pاختالف مشاهده شده در گروه جوانتر پس از نوشیدن آب در مقایسه با گروه دیگر بزرگتر بود.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای مطالعه میتوان گفت نوشیدن آب روی ترشح بزاق موثر بوده و میتواند در مشکالت خشکی دهان و پیشگیری از سنگ غدد بزاقی
موثر باشد.
واژگانكلیدی :بزاق ،نوشیدن آب ،سنگ مجرای بزاقی
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مقدمه
توﻟید بزاق بﻪ عهده ﺧوشﻪهایﯽ از سلول بﻪ نام  AcinusاستAcini .ها مایﻌی
ترشﺢ میکﻨﻨد کﻪ شامﻞ آب ،اﻟکتروﻟیت ها ،موکوس و آنزیﻢ ها است) .(2 ,1در
یک فرد ساﻟﻢ در اﺛر فﻌاﻟیت ﻏدد بزاﻗی اصلی و فرعی روزانﻪ حدود  1/5ﻟیتر بزاق
توﻟید میشود) .(3ترشﺢ بزاق اهﻤیت ویﮋهای در تﻨﻈیﻢ عﻤلکرد بخﺶ وسیﻌی از
کارکردهای ناحیﻪ دهان و دندان دارد .کﻢ بودن ترشﺢ بزاق میتواند مشکﻼتی در
جویدن ،بلﻊ ،هﻀﻢ و صﺤﺒت کردن ایجاد کﻨد و سﺒﺐ تشدید پوسیدگیهای دندانی

شود) .(2ترشﺢ بزاق از تشکیﻞ کلونﯽ هاي پاتوژنیک در دهان با تﻐییر شرایﻂ مﺤیﻂ
دهان جلوگیري مﯽ کﻨد و بﻪ وسیلﻪ ﺧاصیت بافري ﺧود و ﺧاصیت شویﻨدگﯽ ،اسید
توﻟید شده از میکروارگانیﺴﻢهایی کﻪ مﯽتوانﻨد سﺒﺐ دمیﻨراﻟیزاسیون انامﻞ شوند را
کاهﺶ مﯽدهد .بﻪ ﻟﺤاظ ساﺧتاری بزاق مایﻊ پیﭽیدهاي است کﻪ از ﻃریﻖ ﺧواص
فیزیکی و شیﻤیایی اﺧتصاصﯽ و ﻏیر اﺧتصاصی بهداشت دهان و دندان را تﺤت تاﺛیر
ﻗرار مﯽدهد) .(4اهﻤیت بزاق در فﻌاﻟیتهای روزمره بﻪ ﻃور کامﻞ مشهود است.
موکوس در بزاق در اتصال مواد ﻏذایی جویده شده و تﺒدیﻞ آنها بﻪ یک بوﻟوس

بررسیتاﺛیرافزایﺶمصرفآبرویمیزانترشﺢبزاقتﺤریکیوﻏیرتﺤریکیدرسﻨیﻦمختلﻒ)مطاﻟﻌﻪتجربی(37/

ﻟﻐزنده نﻘﺶ دارد .هر بخﺶ ﻏذاي جویده شده با واسطﻪ بزاق و ﺧاصیت ﻟیزکﻨﻨدگی و
اتصالدهﻨدگی آن بﻪ راحتی از ﻃریﻖ مری بدون وارد آوردن آسیﺐ بﻪ مخاط حرکت
میکﻨد .هﻤﭽﻨیﻦ براي ایﻦ کﻪ مزه موﻟکولهاي مواد ﻏذایﯽ ﭼشیده شود ،باید در
بزاق حﻞ شوند) .(2ترشﺢ بزاق بر عﻤلکرد تﻘویتی در هﻀﻢ نشاستﻪ نیز تاﺛیردارد؛
در بیشتر ﻏدد بزاﻗی ،از سلولهای موسیﻨی و آسیﻨار ،آﻟفا آمیﻼز ترشﺢ میشود کﻪ
نشاستﻪ را بﻪ ماﻟتوز تﺒدیﻞ میکﻨد و مرحلﻪ اول هﻀﻢ نشاستﻪ وابﺴتﻪ بﻪ ایﻦ ماده
است .هﻤﭽﻨیﻦ بزاق میتواند بﻪ عﻨوان یک بافر در دهان عﻤﻞ کﻨد).(5
زمانی کﻪ اﺧتﻼل در کیفیت یا کﻤیت ترشﺢ بزاق در فردی رخ میدهد ،ایﻦ احتﻤال
وجود دارد کﻪ فرد آﺛار ناﺧوشایﻨدی را بر سﻼمت دهان و سﻼمت سیﺴتﻤیک ﺧود
تجربﻪ کﻨد) .(6 ,1بﻪ عﻨوان مﺜال ،پرتودرمانیهای سر و گردن ،عوارض جانﺒی جدی
و مخربی بر حفره دهان از جﻤلﻪ از دست دادن عﻤلکرد ﻏدد بزاﻗی و شکایت مداوم
از ﺧشکی دهان را بر جای میگذارند) .(7در آسیﺐهای ترشﺢ بزاق عوارض متﻌددی
از اهﻤیت باﻟیﻨی برﺧوردارند کﻪ در ایﻦ میان میتوان بﻪ ﺧشکی دهان در اﺛر کاهﺶ
میزان بزاق کﻪ مﻨجر بﻪ کاهﺶ توان فرد در جویدن ،صﺤﺒت کردن آسان و بﻪ ﻃور
کلی حرکتهای ناحیﻪ دهان شود ،اشاره کرد) .(2در ﺧشکی دهان ریﺴک ابتﻼ بﻪ
عفونتهای مختلﻒ هﻢ افزایﺶ مییابد .هﻤﭽﻨیﻦ کاهﺶ ترشﺢ بزاق مﻤکﻦ است
مﻨجر بﻪ سﻨﮓ مجرای ﻏدد بزاﻗی )سیاﻟوﻟیت( شود .سﻨﮓ ﻏدد بزاﻗی در ﻏدد تﺤت
فکی بیشتر و در ﻏدد بﻨاگوشی)پاروتید( کﻤتر تشکیﻞ می شوند .کﻢ شدن بزاق بر
تشکیﻞ سﻨﮓ های بزاﻗی و هﻤﭽﻨیﻦ ﺧشکی دهان موﺛر است) .(2 ,1بﻨابرایﻦ در
صورتی کﻪ افزایﺶ میزان مصرف آب مﻨجر بﻪ زیاد شدن مﻘدار بزاق ترشﺢ شده شود،
می توان بﻪ بیﻤارانی کﻪ سابﻘﻪ سیاﻟوﻟیت و یا ﺧشکی دهان دارند دارند ،مصرف بیشتر
آب را بﻪ عﻨوان یک عامﻞ کاهﺶ احتﻤال بروز دوباره مشکﻼت ذکر شده توصیﻪ کرد.
استفاده از بزاق بﻪ عﻨوان یک روش تشخیصی و مانیتوریﻨﮓ برای بیﻤاریهای
پریودنتال و بﺴیاری دیگر از بیﻤاریهای عفونی مطاﻟﻌﻪ شده است .ماهیت بﻪ نﺴﺒت
آسان و ﻏیر تهاجﻤی از جﻤﻊآوری نﻤونﻪ بﻪ عﻨوان یک مرحلﻪ ساده و کﻢ هزیﻨﻪ
در نﻈر گرفتﻪ مﯽشود) .(4روشهای بﺴیاری برای اندازهگیری بزاق ترشﺤی افراد
ابداع شدهاند کﻪ بﻪ صورت کلی بﻪ روشهای تﺤریکی و روشهای ﻏیر تﺤریکی
تﻘﺴیﻢبﻨدی میشوند) .(8در روشهای ﻏیرتﺤریکی از فرد ﺧواستﻪ میشود کﻪ
بﻨشیﻨد و بدون صﺤﺒت کردن و یا جویدن و تﻒ کردن ،هر بزاق کﻪ در کﻒ دهانﺶ
تجﻤﻊ مییابد بﻪ یک ﻟوﻟﻪ از ﻗﺒﻞ وزن شده مﻨتﻘﻞ کﻨد .در مﻘابﻞ در روش های
تﺤریکی از فرد ﺧواستﻪ میشود یک تکﻪ گاز یا پارافیﻦ از ﻗﺒﻞ وزن شده برای یک
دوره  5تا 15دﻗیﻘﻪ ،بﻪ حدي کﻪ بزاق انﺒاشتﻪ شود ،بجود .بﻌد با تﻒ بﻪ یک ﻟوﻟﻪ pre-
 weightedو یا با وزن پد گاز مرﻃوب اندازهگیری شود).(8
در مطاﻟﻌﻪ فﻌلی با توجﻪ بﻪ اهﻤیت باالی ترشﺢ بزاق در حفﻆ عﻤلکردهای مذکور
و جلوگیری از عوارﺿی نﻈیر ﺧشکی دهان و سﻨﮓ مجرای ﻏده بزاﻗی و مشکﻼت
ﺛانویﻪ بﻪ آن و با توجﻪ بﻪ ایﻦ نکتﻪ کﻪ نوشیدن آب با افزایﺶ میزان آب کﻞ در
دسترس بدن میتواند بﻪ افزایﺶ ترشﺢ بزاق کﻤک کﻨد ،ارتﺒاط بیﻦ نوشیدن آب
و افزایﺶ ترشﺢ بزاق در شرایﻂ مختلﻒ و تﺤت استانداردهای مختلﻒ بررسی شد.

یافتهها

نتایﺢ بﻪ دست آمده از بررسیهای آماری بﻪ شرح زیر است .میانگیﻦ بزاق ترشﺢ شده
در گروههای مطاﻟﻌﻪ شده در جدول شﻤاره  1نشان داده شده است .در نﻤودارهای
شﻤاره  1و  2بﻪ ترتیﺐ میزان بزاق ﻏیرتﺤریکی و تﺤریکی گروههای مطاﻟﻌﻪ شده بﻪ
صورت مﻘایﺴﻪای پیﺶ و پﺲ از مصرف آب آورده شده است.
بر اساس نتایﺞ حاصﻞ از مطاﻟﻌﻪ کﻨونی ،در تﻤامی اندازهگیریهای بزاق اعﻢ از بزاق
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مواد و روش ها
نﻤونﻪهای گروه سﻨی 20تا 25سال از دانشجویان و افراد جوان ساﻟﻢ و گروه سﻨی
 50تا  55سال از بیﻦ افراد میانﺴال ساﻟﻢ انتخاب شدند .پﺲ از انتخاب نﻤونﻪ،
توﺿیﺢ کافی در ﺧصوص مطاﻟﻌﻪ داده شد .برگﻪ رﺿایتنامﻪ در دسترس نﻤونﻪها
ﻗرار گرفت و امﻀا شد .شرکتکﻨﻨدگان افراد ساﻟﻢ جوان  20تا  25سال و افراد ساﻟﻢ
میانﺴال  50تا  55سال کﻪ از ﻟﺤاظ ترشﺢ بزاق هیﭻ مشکﻞ و بیﻤاری نداشتﻨد .تﻤامی
شرکتکﻨﻨدگانی کﻪ سابﻘﻪ مداﺧلﻪهای جراحی در ناحیﻪ ﻏدد بزاﻗی ،رادیوتراپی سر
و گردن ،مصرف داروهای مدر و سایر داروهای موﺛر بر ترشﺢ بزاق داشتﻨد ،از ادامﻪ
مطاﻟﻌﻪ کﻨار گذاشتﻪ شدند .شرکتکﻨﻨدگان در ایﻦ مطاﻟﻌﻪ سابﻘﻪای از بیﻤاریهای
ﻏدد بزاﻗی یا بیﻤاریهای سیﺴتﻤیک نﻈیر دیابت ،سﻨدرم شوگرن و  ...کﻪ روی
میزان ترشﺢ بزاق موﺛر باشد ،نداشتﻨد .تﻤامی شرکتکﻨﻨدگان در ﻃول روز بﻨا بر
گزارش شخصی کﻤتر از  1/5ﻟیتر آب مینوشیدند و مﻨﻊ مصرف مایﻌات بﻪ دالیﻞ
پزشکی و یا ﻏیرآن را نداشتﻨد.
روش جﻤﻊآوری بزاق در ایﻦ مطاﻟﻌﻪ بﻪ صورت ابداعی و سادهتریﻦ روش و در عیﻦ

حال دﻗیﻖ ،انتخاب شد .با توجﻪ بﻪ ایﻦ کﻪ هدف از ایﻦ مطاﻟﻌﻪ دانﺴتﻦ تاﺛیر افزایﺶ
میزان مصرف آب بر میزان ترشﺢ بزاق بود ،تصﻤیﻢ گرفتﻪ شد کﻪ فرد میزان ﻗابﻞ
توجهی مایﻌات را در زمان کﻤی بﻨوشد .ایﻦ زمان دو ساعت بود .از فرد ﺧواستﻪ شد
کﻪ  1/6ﻟیتر آب را بﻪ تدریﺞ در دو ساعت میﻞ بﻨوشد .بﻪ ایﻦ صورت کﻪ هر  15دﻗیﻘﻪ
یک ﻟیوان  200سی سی را بﻨوشد .برای اندازهگیری بزاق زمان یک دﻗیﻘﻪ و30
ﺛانیﻪ را در نﻈر گرفتیﻢ کﻪ گاز در ایﻦ مدت داﺧﻞ دهان فرد میماند .ایﻦ زمان ﻃﺒﻖ
اندازهگیریهای آزمایشی ) (Pilotکﻪ پیﺶ از شروع مطاﻟﻌﻪ انجام شد ،در نﻈر گرفتﻪ
شد ،بﻪ ایﻦ صورت کﻪ زمان کﻤتر و بیشتر از زمان مذکور در نﻈر گرفتﻪ شد ،اما در
زمان کﻤتر بزاق کﻤی جذب گاز شده بود و در زمان بیشتر هﻢ بزاق ﺧیلی بیشتری
جذب شد و تﺤﻤﻞ آن برای فرد مﻤکﻦ نﺒود ،بﻨابرایﻦ یک دﻗیﻘﻪ و  30ﺛانیﻪ زمان
مﻨاسﺒی بود .تﻤامی اندازهگیریها در ساعتهای بیﻦ  10تا11صﺒﺢ انجام شد .افراد
مطاﻟﻌﻪ شده از ﺧوردن ،آشامیدن ،سیگار کشیدن و جویدن آدامﺲ ،دو ساعت ﻗﺒﻞ از
نﻤونﻪگیری اجتﻨاب کردند.
نﻤونﻪهای گروه سﻨی 20تا 25سال از دانشجویان و افراد جوان ساﻟﻢ و گروه سﻨی
50تا 55سال از بیﻦ افراد میانﺴال ساﻟﻢ انتخاب شدند .پﺲ از انتخاب نﻤونﻪ ،توﺿیﺢ
کافی در ﺧصوص مطاﻟﻌﻪ داده شد .برگﻪ رﺿایت نامﻪ در دسترس نﻤونﻪ ها ﻗرار
گرفت و امﻀا شد.
برای انجام مطاﻟﻌﻪ از گازهای استریﻞ و یک ترازوی حﺴاس دیجیتاﻟی)PD-Series.
 (Professional Digital Pocket Scaleبا حﺴاسیت  0/gr01و ﻇرفیت حداکﺜر
 gr100و سرکﻪ برای تﺤریک بزاق استفاده شد.
ابتدا سﻪ گاز ﺧشک وزن شد و بﻌد از ﺛﺒت وزن آن ها ،سﻪ گاز وزن شده درون دهان
در مﺤﻞ های تﻌییﻦ شده )یک گاز در ناحیﻪ ﺧروجی مجرای استﻨﺴﻦ راست ،یک
گاز دیگر در ناحیﻪ ﺧروجی مجرای استﻨﺴﻦ ﭼﭗ و گاز سوم در ناحیﻪ ﺧروجی مجرای
وارتون( ﻗرار داده شد .سر فرد ﻗدری بﻪ سﻤت پاییﻦ ﻗرار گرفت و از فرد ﺧواستﻪ شد
کﻪ در مدت اندازهگیری بلﻊ انجام ندهد ،پﺲ از گذشت یک دﻗیﻘﻪ وسی ﺛانیﻪ گازهای
آﻏشتﻪ بﻪ بزاق از دهان ﺧارج  ،وزن و ﺛﺒت شد .اندازهگیری در مﺤیطی بدور از هر
نوع عامﻞ تﺤریک ترشﺢ بزاق )دیداری ،بویایی (...،انجام شد.
سﻪ گاز ﺧشک دیگر وزن شد و در دهان )مﺤﻞهای پیشیﻦ( ﻗرار داده شد و بﻪوسیلﻪ
بوییدن سرکﻪ و جویدن گازها ،ترشﺢ بزاق تﺤریک شد .بﻌد از گذشت یک دﻗیﻘﻪ و
سی ﺛانیﻪ گازهای آﻏشتﻪ بﻪ بزاق وزن شد و تﻤامی اندازههای بﻪ دست آمده در جدول
اندازهگیری کﻪ برای هر فرد بﻪ صورت جداگانﻪ تﻨﻈیﻢ شده بود ،ﺛﺒت شد.
پﺲ از پایان مرحلﻪ ﻗﺒﻞ ،فرد  1/6ﻟیتر آب را در دو ساعت نوشید .فرد هر  15دﻗیﻘﻪ
 200میلیﻟیتر آب نوشید .بﻨابرایﻦ در مجﻤوع  1/6ﻟیتر آب در دو ساعت نوشیده شد.
هﻤان مراحﻞ اندازهگیری پیشیﻦ پﺲ از نوشیدن آب پﺲ از دو ساعت ،در مورد بزاق
تﺤریکی و ﻏیرتﺤریکی انجام و در جدول ﺛﺒت شد.
در انتهای هر مرحلﻪ ،وزن گاز ﺧاﻟﺺ پیﺶ از شروع از وزن بﻪ دست آمده پﺲ از
ﺧروج از دهان کﻢ شد و بﻪ ایﻦ ترتیﺐ وزن ﺧاﻟﺺ بزاق پﺲ از ﺧروج از دهان بﻪ
دست آمد و ﺛﺒت شد.
با توجﻪ بﻪ ایﻨکﻪ در مطاﻟﻌﻪها نشان داده شده است کﻪ میزان ترشﺢ بزاق بﻌد از 20
ساﻟگی کاهﺶ مییابد) ،(5 ,2انتخاب شد و  10نفر گروه دوم بﻪ عﻨوان گروه شاهد
برای دانﺴتﻦ تاﺛیر افزایﺶ سﻦ بر میزان ترشﺢ بزاق انخاب شدند .میانگیﻦ و انﺤراف
مﻌیار پارامترهای اندازهگیری شده در هر گروه سﻨی اندازهگیری شد .هﻤﭽﻨیﻦ حداﻗﻞ
و حداکﺜر در اندازهگیریهای مربوط بﻪ هر پارامتر در هر گروه سﻨی بیان شد .برای
مﻘایﺴﻪ میزان بزاق از آزمونهای تیتﺴت زوجی و برای مﻘایﺴﻪ گروه سﻨی از آزمون
 ANOVAاستفاده شد .آناﻟیزهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنﺴخﻪ 22
انجام شد.
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جدول  :1اندازهگیریهای بزاق تﺤریکی و ﻏیرتﺤریکی ،پیﺶ و پﺲ از نوشیدن آب در دو گروه سﻨی
گروه سﻨی

مصرف آب

بزاق تﺤریکی  /ﻏیرتﺤریکی

میزان بزاق )گرم(  ±انﺤراف مﻌیار

20 - 25

پیﺶ از نوشیدن آب

ﻏیر تﺤریکی

1/4444 ± 0/5948

پﺲ از نوشیدن آب

ﻏیر تﺤریکی

2/5368 ± 0/6434

متوسﻂ تﻐییرهای پیﺶ و
پﺲ از نوشیدن آب

ﻏیر تﺤریکی

-1/0924 ± 0/5827

پیﺶ از نوشیدن آب

ﻏیر تﺤریکی

0/6890 ± 0/2306

پﺲ از نوشیدن آب

ﻏیر تﺤریکی

1/3830 ± 0/5462

متوسﻂ تﻐییرهای پیﺶ و
پﺲ از نوشیدن آب

ﻏیر تﺤریکی

-0/6940 ± 0/5776

50 - 55

تﺤریکی
تﺤریکی
تﺤریکی
تﺤریکی
تﺤریکی
تﺤریکی

2/ 4316 ± 0/6130
3/6832 ± 0/7101

-1/2516 ± 0/7174

1/2470 ± 0/2428
1/8950 ± 0/4431

-0/6480 ± 0/3124

ﻏیرتﺤریکی و تﺤریکی پیﺶ و پﺲ از نوشیدن آب ،اﺧتﻼف بیﻦ میزان ترشﺢ بزاق
پیﺶ از نوشیدن آب و پﺲ از نوشیدن آب مﻌﻨادار شد) .(01/0 =Pدر گروه سﻨی 50
تا  55سال در مﻘایﺴﻪ با گروه سﻨی  20تا  25سال میزان تﻐییرها کﻤتر بود)نﻤودار
 1و نﻤودار .(2

ترشﺢ بزاق ﻏیرتﺤریکی و تﺤریکی ،پیﺶ از نوشیدن آب بر میزان ترشﺢ بزاق
تﺤریکی و ﻏیرتﺤریکی ،پﺲ از نوشیدن آب نیز تاﺛیرگذار است ،زیرا زمانی
کﻪ میزان بزاق اوﻟیﻪ کﻪ پیﺶ از نوشیدن آب ،از فرد گرفتﻪ شده بود کﻢ بود،
بﻪ هﻤان میزان بزاق ﺛانویﻪ کﻪ پﺲ از نوشیدن آب از فرد گرفتﻪ شد،کﻤتر بود .
در مطاﻟﻌﻪ  Percivalو هﻤکاران کﻪ روی  116نفر ،در 4گروه سﻨی  20تا
 40 ،39تا  60 ،59تا  79و  80سال انجام شد)  ،(10کاهﺶ ﻗابﻞ مﻼحﻈﻪای
در میزان ترشﺢ بزاق ﻏیرتﺤریکی در رابطﻪ با سﻦ در جﻤﻌیت مطاﻟﻌﻪ شده
)  (P <0 /001مشاهده شد .اما تفاوت ﭼشﻢگیری در میزان بزاق تﺤریکی دیده
نشد .هﻤﭽﻨیﻦ در ایﻦ مطاﻟﻌﻪ نشان داده شد کﻪ جﻨﺴیت نیز بر میزان ترشﺢ
بزاق تاﺛیرگذار است کﻪ در زنان میزان ترشﺢ بﻪ ﻃور ﻗابﻞ توجهی پاییﻦتر از
مردان در بزاق ﻏیرتﺤریکی ) (0 , 005 > Pو بزاق تﺤریکی ) (0 , 05 > Pبود .
نتایﺞ بﻪ دست آمده از افراد جوان و مﺴﻦ در میزان بزاق ﻏیر تﺤریکی و
تﺤریکی مشابﻪ نتایﺞ بﻪ دست آمده از مطاﻟﻌﻪ ماست .
در مطاﻟﻌﻪ  Fischerو هﻤکاران کﻪ بﻪ بررسی اﺛر سﻦ روی تﻨوع میزان ترشﺢ
بزاق ﻏده پاروتید در باﻟﻐان ساﻟﻢ پرداﺧتﻨد)  ،(11نتایﺞ نشان داد کﻪ میزان
ترشﺢ بزاق ﻏیرتﺤریکی و تﺤریکی ﻏده پاروتید در افراد جوان و مﺴﻦتر کﻪ
در زمان مشابﻪ اندازهگیری شدند ،یکﺴان است .اﺧتﻼف در انﺤراف استاندارد

بحث
بر اساس نتایﺞ حاصﻞ از اندازهگیریهای انجام شده ،در ﺧصوص میزان بزاق
تﺤریکی و ﻏیرتﺤریکی ،پیﺶ و پﺲ از نوشیدن آب ،اﺧتﻼف مﻌﻨاداری بیﻦ
میزان بزاق ﻏیرتﺤریکی و تﺤریکی ،پیﺶ و پﺲ از نوشیدن آب در دو گروه
سﻨی وجود دارد .در گروه سﻨی دوم )  50تا 55سال( ایﻦ اﺧتﻼف کﻤتر دیده
می شود ،بﻪ دﻟیﻞ ایﻨکﻪ بﻌد از  20ساﻟگی میزان ترشﺢ بزاق کﻤتر می شود ) .(9
بر اساس مطاﻟﻌﻪهای انجام شده ،تفاوتهایی بیﻦ میزان بزاق تﺤریکی و
ﻏیرتﺤریکی ،پیﺶ و پﺲ از نوشیدن آب مشاهده شد .هﻤﭽﻨیﻦ مشاهده شد
کﻪ با باال رفتﻦ سﻦ میزان ترشﺢ بزاق تﺤریکی و ﻏیر تﺤریکی کاهﺶ پیدا
میکﻨد ،اما با نوشیدن آب افزایﺶ میزان ترشﺞ بزاق تﺤریکی و ﻏیرتﺤریکی
مشاهده شد .
در ایﻦ مطاﻟﻌﻪ ﻃﺒﻖ اندازههای بﻪ دست آمده ،میتوان نتیجﻪ گرفت کﻪ میزاق
دور  ،45شماره  ،1400 ،4صفحات  35ات 39

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-08-20

نﻤودار .1مﻘایﺴﻪ میزان بزاق ﻏیرتﺤریکی پیﺶ و پﺲ از نوشیدن آب در دو گروه سﻨی

نﻤودار .2مﻘایﺴﻪ میزان بزاق تﺤریکی پیﺶ و پﺲ از نوشیدن آب در دو گروه سﻨی

بررسیتاﺛیرافزایﺶمصرفآبرویمیزانترشﺢبزاقتﺤریکیوﻏیرتﺤریکیدرسﻨیﻦمختلﻒ)مطاﻟﻌﻪتجربی(39/

میزان ترشﺢ بزاق ﻏیرتﺤریکی و تﺤریکی بیﻦ افراد جوان و مﺴﻦ وجود ندارد
و هیﭻ تﻐییری در میزان ترشﺢ بزاق ﻏده پاروتید ،با توجﻪ بﻪ افزایﺶ سﻦ،
در اندازهگیريهای تکراری مشاهده نشد .در مﻘایﺴﻪ با مطاﻟﻌﻪ ما میتوان
گفت کﻪ نتایﺞ بﻪ دست آمده از تﻐییرها در میزان ترشﺢ بزاق در سﻨیﻦ باالتر
با نتایﺞ ما متفاوت است .
در مطاﻟﻌﻪ  Sawairو هﻤکاران کﻪ بﻪ بررسی میزان ترشﺢ بزاق ﻏیرتﺤریکی
روی  244نفر 110 ،نفر مرد و  134نفر زن با میانگیﻦ سﻨی  15تا  33سال
انجام شد)  ،(3نتایﺞ نشان داد کﻪ میانگیﻦ میزان ترشﺢ بزاق ﻏیر تﺤریکی
0 /46 -0 /25میلی ﻟیتر/دﻗیﻘﻪ( بود .مﻘایﺴﻪ ﭼﻨدگانﻪ نشان داد کﻪ میزان ترشﺢ
بزاق ﻏیرتﺤریکی در افراد جوانتر از  20سال بﻪ ﻃور ﻗابﻞ توجهی بیشتر از
میزان ترشﺢ بزاق ﻏیرتﺤریکی در گروههای سﻨی دیگر بود ،میزان ترشﺢ بزاق
در افراد  20تا  29ساﻟﻪ بﻪ ﻃور ﻗابﻞ توجهی بیشتر از 60ساﻟﻪ بود ،اما تفاوت
در میزان ترشﺢ بزاق بیﻦ بیﻤاران در گروههای سﻨی  30تا  40 ،39تا 50 ،49
تا  59دیده نشد .اندازههای بﻪ دست آمده از ایﻦ مطاﻟﻌﻪ با توجﻪ بﻪ افزایﺶ
سﻦ ،مشابﻪ اندازه های حاصلﻪ از مطاﻟﻌﻪ ماست .

نتیجه گیری
بﻨابرایﻦ با توجﻪ بﻪ مطاﻟﻌﻪهای بیان شده و نتایﺞ بﻪ دست آمده از مطاﻟﻌﻪهای ما در
بررسی میزان ترشﺢ بزاق در سﻨیﻦ مختلﻒ ،میتوان بﻪ ایﻦ نتیجﻪ رسید کﻪ میزان ترشﺢ
بزاق ﻏیرتﺤریکی در جوانان بیشتر بوده و بتدریﺞ بر اﺛر افزایﺶ سﻦ کﻤتر میشود ،وﻟی
میزان بزاق تﺤریکی در بیﻦ گروههای مختلﻒ سﻨی تفاوت کﻤتری دارد .هﻤﭽﻨیﻦ با
توجﻪ بﻪ اندازههای بﻪ دست آمده از میزان ترشﺢ بزاق ﻏیرتﺤریکی و تﺤریکی ،پیﺶ و
پﺲ از نوشیدن آب میتوان نتیجﻪ گرفت کﻪ افزایﺶ میزان مصرف مایﻌات بر میزان
ترشﺢ بزاق تاﺛیرگذار است.
با توجﻪ بﻪ ایﻦ نکتﻪ کﻪ بخشی از بزاق فرد در اﺛر تﺒخیر یا مکانیﺴﻢهای دیگر از دست
میرود ،نویﺴﻨدگان ایﻦ مﻘاﻟﻪ توصیﻪ میکﻨﻨد روش اندازهگیری ترشﺢ بزاق ایﻦ مطاﻟﻌﻪ
کﻪ با توجﻪ بﻪ مﺤدودیتهای مطاﻟﻌﻪ انتخاب شده بود ،با استفاده از روشهای تکﻤیلی
جایگزیﻦ در آیﻨده تکﻤیﻞ شود .مطاﻟﻌﻪهای تکﻤیلی با حجﻢ نﻤونﻪ بیشتر و با پوشﺶ
گروههای سﻨی وسیﻊتر توسﻂ مﺤﻘﻘان ایﻦ مطاﻟﻌﻪ توصیﻪ میشود.
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