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 یفارس خالصه

 :عنوان 

 شده یدرمان پرتو تحت  مارانیب در V کالس یدگیپوس وعیش و بزاق حجم کاهش زانیم ارتباط یبررس 

 لیاردب شهر در1391 سال در  گردن و سر سرطان

  : مقدمه

 و  آن حجم  کاهش هرگونه،انسانها یزندگ تیفیک بر آن ریتاث و دهان ي حفره در  بزاق تیاهم به توجه با

 اثرات باعث ،گردن و سر یسرطان  مارانیب در ،یمانپرتودر در اشعه افتیدر از پس  انده یخشک جادیا

 تیفیک نیهمچنو شده یدگیپوس جمله از يبعد ارضعو جادیا به منجرو  شده دهان طیمح يرو بر انبخشیز

 وعیش و بزاق حجم کاهش زانیم ارتباط مطالعه نیا در جهت نیبد.دهد یم قرار ریتاث تتح را مارانیب یزندگ

  .ه استگرفت قرار یبررس مورد گردن و سر شده یدرمان پرتو مارانیب در V کالس یدگیپوس

  : ها روش و مواد

 یم قرار  یدرمان پرتو تحت که گردن و سر سرطان به مبتال ماریب 30 ، یمقطع _یفیتوص مطالعه نیا در

 پرتو ازآغاز بعد هفته سه و یپرتودرمان شروع از قبل یعنی مرحله دو در مارانیب نیا. شدند انتخاب،گرفتند

 در ها داده. گرفتند قرار یبررس مورد دندانها V کالس یدگیپوس و بزاق حجم کاهش زانیم نظر از یدرمان

  .گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد) T.test(  يآمار آزمون با و شده وارد   SPSS افزار نرم
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  : ها افتهی

 و)   ML48/11 ( یدرمان پرتو از قبل بزاق حجم نیانگیم. بود یدرمان پرتو تحت ماریب 30 مطالعه مورد افراد

 قبل دندانها V کالس یدگیپوس درصد نیانگیم نیهمچن و ،)  ML57/4 ( یدرمان پرتو شروع از بعد هفته سه

 تفاوت T آزمون جینتا براساس که بوده)2/ 93% (یدرمان پرتو شروع از بعد هفته سه ،) %0( یدرمان پرتو از

 . بود دار یمعن يآمار نظر از Vکالس یدگیپوس و بزاق حجم کاهش ها داده نیانگیم نیب

 )P<0.05 (  

  : يریگ جهینت

 یدگیپوس شیافزا و بزاق حجم ریگ چشم کاهش باعث ،مارانیب در یدرمان پرتو از یناش اشعه مطالعه نیا در

  .دارد وجود رابطه V کالس یدگیپوس شیافزا و بزاق حجم کاهش نیب و شده دندانها V کالس

  : يدیکل يها واژه

  ایزروستوم – یدرمان پرتو – V کالس یدگیپوس
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  :مقدمه -1- 1

بلع و تکلم را تسهیل می  ، بافت هاي دهانی را لغزنده می سازد: بزاق نقش مهمی در حفره ي دهان دارد 

به حفاظت بافت  موجود در بزاق خصوصیات ضد میکروبی دارند و بعضی از پروتئین ها و آنزیم هاي. کند

نقش مهمی در  بزاق همچنین.دن کمک می نمایند سخت دندان در برابر حمالت اسیدي و معدنی زدایی ش

و ضروري می  عملکرد درست غدد بزاقی براي سالمتی دهان و دندان حیاتی. تشخیص مزه ي غذاها  دارد 

اثرات زیانبخشی بر روي محیط دهان دارد  کمیت بزاق چه درکیفیت و چه در   ،نقص در عملکرد آن . باشد

   )2و1(.در قرار می دهو کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثی

        سه جفت غدد بزاقی که دهان را احاطه می کنند و ترشحات خود را از طریق مجاري به داخل دهان

لیتر بزاق  5/1تا  1روزانه به میزان . ساب لینگوال و ساب مندیبوالر می باشند  ،غدد پاروتید  ،می ریزند

 ،در زیر و جلوي گوش ها قراردارند  ،ي راموس فک غدد پاروتید که رو.)1(توسط این غدد تولید میشود

آستر حفره ي دهان  از غشاي مخاطی تشکیل یافته که  غده اصلی 3عالوه بر این . باشند بزرگترین غدد می 

درصد  90سه جفت غده بزاقی اصلی تقریبا نزدیک به . شامل تعداد زیادي غدد بزاقی فرعی کوچک می باشد

منبع اصلی بزاق غدد  ،مثال خوردن یا آشامیدن  ،در حین فانکشن . ر عهده دارند از کل ترشحات بزاقی را ب

مسئول اصلی  ،دروقتی که هیچ ترشحی وجود ندا,)  recoveryفاز( در حین استراحت . پاروتید می باشند 

ی درصد کل ترشحات را تامین م 5تا  2غدد  ساب لینگوال . ترشحات بزاقی غدد ساب مندیبوالر می باشند

غدد پاروتید از آسینی هاي سروزي تشکیل . بقیه ي ترشحات بزاقی توسط غدد فرعی تامین می شود . کنند 

در حالی که غدد ساب مندیبوالر و ساب لینگوال هر دو از آسینی . یافته که ترشحات آبکی تولید می کنند 

در این . از پرتو مستعد است  بافت غدد بزاقی بسیار به آسیب ناشی.  سروزي و موکوسی تشکیل یافته اند

آسینی هاي سروزي حساس تر از آسینی هاي موکوسی . غدد پاروتید حساس ترین بافت را دارند  ،میان 

  )2و1( .نسبت به تابش پرتو می باشند

بلع  ،جویدن  ،که شایعترین مشکل بیماران سرطان سر و گردن به دنبال پرتو درمانی می باشد  ،خشکی دهان 

 ،خشکی دهان دائمی ،جدا از اثر همیشگی آن بر  زندگی روزمره . از دنچر را مشکل می سازد  و استفاده

چون پروتئین هاي ضد میکروبی بزاق نقش  ،بیمار را در معرض ابتال به کاندیدیازیس دهانی قرار می دهد 


