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Abstract
Introduction: According to previous studies, the prevalence of oral lesions in patients with
psoriasis is on the rise. But precise knowledge of the prevalence among Iranian patients is not
available. The aim of this study was to evaluate of oral lesions between psoriatic patients and
comparing by past results.
Materials and Methods: Present descriptive-analytic study is done on psoriatic patient and
also rheumatoid arthritis as control. After collecting demographic data; all subjects were
evaluated about oral and joint and nail complications. Finally data were analyzed via one way
Anova, chi-2 and logistic regression methods.
Results: 100 cases of psoriasis and 165 of rheumatoid arthritis were assessed. Significant
correlation between smoking and incidence of fissured tongue was seen in patients with
psoriasis. Among the people with psoriasis 53% have fissured tongue; 5% have geographic
tongue and among subjects with rheumatoid arthritis, 49.7% have fissured tongue and 9.7%
have geographic tongue. There is significant correlation between Geographic tongue and
severity of the disease and the lesions was higher in severe levels of illness. Also the geographic
tongue were significantly associated with gender. But in other relationship significance was not
found.
Conclusion: It seems that the evaluation of patients with autoimmune disease such as Psoriasis
and Rheumatoid arthritis is essential.
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مقدمه :طبق نتایج مطالعات گذشته شیوع ضایعات دهانی در بیماران پسوریازیس رو به افزایش است .اما اطالعات
دقیقی از میزان شیوع در بین بیماران ایرانی در دسترس نیست .هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی شیوع ضایعات
دهانی در بیماران پسوریازیس و مقایسه آن با نتایج گذشته بود.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بر روی بیماران دچار پسوریازیس به عنوان گروه آزمایش و نیز
بیماران دچار آرتریت روماتویید به عنوان گروه کنترل انجام گرفت .پس از جمع آوری اطالعات دموگرافیک؛ تمام
بیماران از لحاظ آسیب دهانی و نیز درگیریهای مفصلی و ناخنی ارزیابی شدند و ارتباط بین فاکتورهای دموگرافیک
با بروز ضایعات مخاطی و مفصلی بررسی شد .اطالعات به دست آمده از طریق آزمونهای کای-دو و رگرسیون
لجستیک و نیز آزمون  One Way Anovaارزیابی و تحلیل شدند.
یافتهها :تعداد  166نفر در گروه پسوریازیس و  161نفر در گروه روماتوئید آرتریت بررسی شدند .در بین افراد مبتال
به پسوریازیس  %13از افراد زبان شیاردار و  %1زبان جغرافیایی داشتند و از بین افراد مبتال به روماتویید آرتریت
 %99/8از افراد زبان شیاردار و  %9/8زبان جغرافیایی داشتند .بین وجود زبان جغرافیایی با شدتهای مختلف بیماری
ارتباط معنی داری دیده شد و این ضایعه در شدتهای باالتر بیماری بیشتر بود .همچنین در مورد زبان جغرافیایی
ارتباط معنی داری با جنسیت دیده شد .ارتباط معنادار بین مصرف سیگار با بروز زبان شیاردار در بیماران پسوریازیس
دیده شد .اما در سایر موارد ارزیابی شده ارتباط معناداری دیده نشد.
نتیجهگیری :به نظر میرسد بررسی بیماران دچار بیماریهای اتوایمیون نظیر پسوریازیس و روماتوئید آرتریت از
کلمات کلیدی :پسوریازیس؛ آرتریت روماتوئید؛ ضایعات زبانی؛ درگیری مفصلی
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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لحاظ درگیریهای دهانی و مفصلی ضروری باشد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.3.143

بررسی مقایسهای فراوانی بروز ضایعات دهانی در بین بیماران پسوریازیس و

موالیی و همکاران

191

بیماری پسوریازیس یک بیماری پاپولواسکاموس التهابی مزمن و
شایع با اتیولوژی نامعلوم است که پوست ،ناخنها ،مفاصل و
زبان را درگیر کرده و تظاهرات بالینی متعددی در اندامهای
بدن ایجاد مینماید [ .]1از زمان گذشته ،بافت زبان همواره به
عنوان شاخصی برای بررسی سالمت انسانها بوده است .اما این
اندام دهانی در بعضی بیماریهای سیستمیک دچار تظاهرات
پاتولوژیک میگردد [ .]2چهار اختالل شایع بافت زبان شامل
زبان جغرافیایی ،زبان شیاردار ،گلوسیت رومبوئید مدین و زبان
موئی است [ .]3زبان جغرافیایی که به نام گلوسیت مهاجر

بروز میکند [ .]3زبان شیاردار یا زبان اسکروتال با یک شیار
آشکار قدامی خلفی و یا شیارهای شاخه شده از شیارهای اصلی
دیده میشود .شیوع این حالت با افزایش سن بیشتر شده و با
بیماریهایی مانند پسوریازیس ،آکرومگالی و سندرومهای
شوگرن و داون همراهی دارد [ .]2زبان موئی نیز به افزایش
اندازه بیشتر از  3میلی متر پاپیهای فیلی فرم اطالق میشود
[ . ]9از آنجا که ضایعات زبانی فوق در جامعه نرمال نیز دیده
میشوند و از طرفی شایعترین ضایعات دهانی در بیماران مبتال
به پسوریازیس زبان جغرافیایی و زبان شیاردار گزارش شده
است ،این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین ضایعات دهانی و
بیماریهای پسوریازیس و روماتوئید آرتریت انجام گرفت.
مطالعات نشان دادهاند که وجود ضایعات دهانی میتواند با سیر
بیماری و شدت بیماری پسوریازیس در ارتباط باشد [ .]9به
دلیل اینکه عالوه بر بیماری ،عوامل دیگری نظیر داروها هم
درایجاد ضایعات مخاطی دخیل هستند ،جهت حذف این عوامل
مخدوش کننده؛ بیماران مبتال به آرتریت روماتویید (که همانند
پسوریازیس یک بیماری سیستمیک و التهابی بوده و داروهای
مصرفی در آن تقریباً مشابه با پسوریازیس میباشد) به عنوان
گروه کنترل انتخاب شدند .هدف از انجام مطالعه حاضر؛ بررسی
میزان شیوع ضایعات مختلف دهانی در بیماران شناخته شده
پسوریازیس و روماتوئیدآرتریت و مقایسه آن با نتایج یافتههای
مطالعات پیشین بوده است.

روش کار

یافتهها

این مطالعه به صورت توصیفی -تحلیلی در مدت  1ماه روی
 166نفر بیمار مبتال به پسوریازیس (از میان بیماران مراجعه

بیماران مبتال به پسوریازیس از لحاظ سن شروع بیماری به دو
گروه کمتر و بیشتر از  36سال تقسیم شده که  %96از افراد
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خوش خیم یا گلوسیت آره آتا نیز نامیده میشود ،یک اختالل
التهابی با علت ناشناخته است که باعث از دست دادن لوکال
پاپیهای فیلی فرم میشود و همراه با بیماریهایی مانند
پسوریازیس ،دیاتز آتوپیک ،دیابت ملیتوس ،آنمی و
سندرومهای داون ،رایتر و همچنین در طی دوره لیتیم تراپی

کننده به درمانگاه پوست بیمارستان بقیه اهلل عج و بیمارستان
پوست رازی که بیماری پسوریازیس آنها قبالً توسط متخصص
پوست اثبات شده بود) و  166بیمار شناخته شده روماتویید
آرتریت (مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان بقیه
اهلل عج) به عنوان گروه کنترل انجام گرفت .ابتدا فرم رضایت نامه
آگاهانه توسط کلیه بیماران پر شده و اطمینان داده شد که
اطالعات به دست آمده از تمام بیماران به صورت محرمانه و
بدون ذکر نام مورد استفاده قرار میگیرد .سپس جمع آوری
اطالعات دموگرافیک برای هر بیمار شامل سن ،جنس ،مدت
شروع بیماری ،سابقه خانوادگی بیماری ،مصرف سیگار و الکل از
طریق پرسشنامه انجام شد .کلیه بیماران در هر دو گروه تحت
معاینه دهان قرار گرفته و از نظر زبان جغرافیایی ،زبان شیاردار،
گلوسیت رومبویید و سایر ضایعات دهانی بررسی شدند .شدت
بیماری پسوریازیس از طریق پر کردن فرم برای هر بیمار و
استفاده از شاخص  PASIکه یک شاخص عددی برای نمایش
شدت بیماری است مشخص شد.
جهت بررسی همراهی مدت شروع بیماری و وجود زبان شیاردار
و زبان جغرافیایی بیماران به سه دسته تقسیم شدند :دسته اول
بیمارانی که کمتر از  1سال از بیماری آنها میگذرد؛ دسته
دوم بیمارانی که  1-16سال از شروع بیماری آنها میگذرد و
دسته سوم بیمارانی که بیش از  16سال از شروع بیماری آنها
میگذرد .دادههای جمع آوری شده در بانک نرمافزاری SPSS
ورژن  17ذخی ره شد .برای تجزیه و تحلیل آماری متغیرها از
آزمون کای دو و تستهای آماری مولتی واریان استفاده شد و
( )P > 6/61به عنوان شرط معناداری اختالفها در نظر گرفته
شد .با استفاده از آزمون  ANOVAهمراهی وجود زبان
شیاردار و سن شروع بیماری مورد آزمون قرار گرفت .با استفاده
از آزمون کای دو همراهی زبان شیاردار و زبان جغرافیایی در
شدتهای مختلف بیماری در بیماران پسوریازیس مورد آزمون
قرار گرفت و با استفاده از آزمون کای دو همراهی وجود زبان
شیاردار و زبان جغرافیایی و انواع بیماری در بیماران
پسوریازیس مورد آزمون قرار گرفت .با استفاده از آزمون کای
دو همراهی وجود زبان شیاردار و زبان جغرافیایی و سیگار در
بیماران پسوریازیس مورد آزمون قرار گرفت .همچنین برای
بررسی همراهی وجود ضایعات مخاطی در شدتهای مختلف
بیماری از  DAS28که شاخصی عددی برای نمایش شدت
بیماری است استفاده شد.
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کمتر از  36و  %19بیشتر از  36سال بودند .سن بیماران در
محدوده  11-81سال بود (جدول .)1
درافراد مبتال به پسوریازیس؛  %71از بیماران مبتال به
پسوریازیس نوع پالکی ()Plaque Psoriasis؛  %16به نوع
پالموپالنتار ( )Palmoplantar Psoriasisو  %1به نوع
پوسچولر ( )Pustular Psoriasisمبتال بودند .مدت شروع
بیماری پسوریازیس در افراد مورد مطالعه بین  6/7-36سال بود
و میانگین  7/21سال داشت .ارتباط معنی داری بین مدت
شروع بیماری و هیچ یک از ضایعات وجود نداشت .بین همراهی

جدول  :1اطالعات دموگرافیک و میزان فراوانی بروز زبان شیاردار و جغرافیایی در هر گروه
تعداد بیماران
مرد

زن

حداقل سن شروع بیماری

حداکثر سن

زبان جغرافیایی

زبان شیاردار

پسوریازیس

12

81

7

13

1

97

جدول  :2رابطه بین مصرف سیگار با زبان شیاردار و زبان جغرافیایی در بیماران مورد مطالعه
سیگار

زبان شیاردار

زبان جغرافیایی

هردوضایعه

بدون ضایعه

کل

تعداد

16

1

1

1

17

%77/7

%1/1

%1/1

%1/1

%166

%16

%1

%1

%1

%17

6/619

6/637

6/329

در بین افراد سیگاری
در جمعیت کل
P-Value

در گروه کنترل (جمعیت مبتال به روماتویید آرتریت)  136زن
و  36مرد در محدوده سنی  87-12سال با میانگین سنی
 97/31سال وجود داشت .از بین این افراد  89نفر زبان شیار
دار ( )%98/9و  16نفر ( )%9/8زبان جغرافیایی و  3نفر ()%1/7
هر دو ضایعه را با هم داشتند .بیماران مبتال به روماتویید
آرتریت از لحاظ سن شروع بیماری به دو گروه کمتر و بیشتر از
 96سال تقسیم شدند %93/1 .از افراد کمتر از  96و %16/1
بیشتر از  96سال داشتند .همچنین بیشترین شیوع زبان
شیاردار در این بیماران در دهه سنی  16-66سال دیده شد ،اما
ارتباط معنی داری بین همراهی وجود زبان شیاردار در دهههای
سنی مختلف وجود نداشت .ضمناً ارتباط معنی داری بین
همراهی وجود زبان جغرافیایی و سن شروع بیماری؛ مدت
شروع و شدت بیماری در بیماران روماتویید آرتریت دیده نشد.
در بین افراد مبتال به پسوریازیس  13نفر از افراد زبان شیاردار
( )%13و  1نفر ( )%1زبان جغرافیایی داشتند و از بین افراد
مبتال به روماتویید آرتریت  89نفر از افراد زبان شیاردار
( )%98/9و  16نفر ( )%9/8هم زبان جغرافیایی داشتند .ارتباط
معنی داری بین شیوع زبان شیاردار و زبان جغرافیایی در

بیماران پسوریازیس و روماتویید آرتریت وجود نداشت .بین
وجود زبان شیاردار در شدتهای مختلف از لحاظ آماری ارتباط
معنی داری وجود نداشت ،اما بین وجود زبان جغرافیایی در
شدتهای مختلف از لحاظ آماری ارتباط معتی داری دیده شد
واین ضایعه در شدتهای باالتر بیماری بیشتر دیده میشد
( .)P = 6/661در مورد زبان شیاردار ارتباط معنی داری با
جنسیت وجود نداشت ،اما در مورد زبان جغرافیایی ارتباط
معنی داری با جنسیت دیده شد ( .)P = 6/663در این مطالعه
ارتباط معنی داری بین سن شروع بیماری و ضایعات مخاطی
یافت نشد .همچنین در رابطه با همراهی این ضایعات با تعداد
مفاصل درگیر نیز از لحاظ آماری ارتباط معنی داری یافت نشد.

بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع ضایعات مخاطی در افراد
مبتال به پسوریازیس و روماتویید آرتریت و ارتباط این ضایعات
با سن بیمار ،سن شروع بیماری ،مصرف الکل و سیگار و شدت
بیماری در این بیماران طراحی شد .نتایج ما نشان داد بیشترین
شیوع زبان شیاردار در دهه سنی  96-16و بیشترین شیوع
زبان جغرافیایی در دهه سنی  36-96دیده میشود .اما تفاوت
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روماتوئید آرتریت

36

87

9

89

16

136
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وجود زبان شیاردار و زبان جغرافیایی در شدتهای مختلف
بیماری نیز ارتباط معنی داری وجود نداشت .همچنین بین
همراهی زبان شیاردار و انواع بیماری در بیماران پسوریازیس
ارتباط معنی داری وجود نداشت .در بین افراد مورد مطالعه 17
نفر سیگاری بودند که  16نفر مبتال به زبان شیاردار و  1نفر
مبتال به زبان جغرافیایی بودند .ارتباط معنی داری بین همراهی
مصرف سیگار با زبان شیاردار وجود داشت ( .)P = 6/19اما
ارتباط معنی داری بین همراهی مصرف سیگار و زبان
جغرافیایی در بیماران پسوریازیس وجود نداشت (جدول .)2
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در مطالعه  Azmiو همکارانش در سال  2612به عنوان

درگیری ناخن داشتند [ .]1از بین بیماران تنها  7نفر درگیری

شایعترین ضایعه دهانی معرفی شده بود [ .]6در این مطالعه

مفصلی داشتند که از این تعداد  3نفر زبان شیاردار داشتند که
از لحاظ بررسی آماری ارتباط معناداری بین درگیری مفصلی و
زبان شیاردار دیده نشد.

بین سن وشیوع ضایعات وجود نداشته است [ .]1زبان شیاردار

شیوع زبان شیاردار در افراد باالی  96سال بیشتر بود و شیوع
زبان جغرافیایی در افراد کمتر از  96سال بیشتر بود .اما این
تفاوت در هیچ کدام از ضایعات از لحاظ آماری معنی دار نبود.
در مطالعه دکتر زرگری هر دو ضایعه در گروه با شروع زودرس
بیشتر دیده شده بود که البته در آن مطالعه هم ارتباط معنی
داری بین سن و شیوع ضایعات وجود نداشته است [ .]1از

خطیبی و همکاران در سال  2619بود [ .]8ضایعات دهانی در
بیماران مبتال به پسوریازیس در  61نفر از افراد دیده شد ()%61
که  13نفر زبان شیاردار ( )%13وتنها  1نفر زبان جغرافیایی
داشتند و این در حالی است که در مطالعه انجام شده در
مکزیک تنها در  %26بیماران پسوریازیس زبان شیاردار و در
مطالعهای که در ایتالیا انجام شده در  %22/6بیماران
پسوریازیس و در برزیل  %16/2از بیماران پسوریازیس و در
مطالعهای که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده
 %39/71زبان شیاردار داشتند که به طور معنادار کمتر از شیوع
این ضایعه در بیماران شرکت کننده در مطالعه حاضر میباشد
[ .]11-7در این مطالعه بین مصرف سیگار و زبان شیاردار
ارتباط معناداری وجود داشت .ولی ارتباطی بین مصرف سیگار و
زبان جغرافیایی یافت نشد .در مطالعهای که دکتر زرگری در
رشت انجام داده بود نیز ارتباطی بین مصرف سیگار و ضایعات
یافت نشده بود [ .]1از بین افراد وارد مطالعه تنها  6نفر مصرف
الکل داشتندکه ارتباطی بین مصرف الکل و ضایعات دهانی
وجود نداشت .از بین افراد مبتال به پسوریازیس  39نفر درگیری

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که بررسی ضایعات دهانی در
بیماران دچار پسوریازیس ضروری به نظر میرسد .هر چند در
تحقیق ما بین بروز این ضایعات و برخی فاکتورهای تأثیر گذار
ارتباط معنادار دیده نشد؛ اما انجام چنین طرحی در حجم
نمونه باالتر شاید نتایج دیگری مشابه نتایج تحقیقات پیشین
داشته باشد .بنابراین یکی از محدودیتهای ما در این مطالعه
حجم نمونه بود و پیشنهاد میگردد که در تحقیقات آتی از
حجم نمونه باالتر استفاده شده و فاکتورهای متعدد دیگری
همچون سابقه فامیلی نیز در نظر گرفته شود .به دلیل مراجعه
کمتر بیماران پسوریازیس به بیمارستان بقیه اهلل حجم بیماران
مورد پژوهش نسبت به سایر مطالعات کمتر بود .همچنین در
بررسی همراهی ضایعات مخاطی با انواع بیماری به علت تعداد
مراجعه کم انواع بیماران پسوریازیس (به جز فرم فرم پالکی)
این عامل به طور دقیق قابل ارزیابی نبود .بهر حال پیشنهاد
میگردد که در روند درمان بیماران پسوریازیس ،بروز و
پیشرفت ضایعات دهانی -زبانی کامالً مد نظر قرار گیرد.
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