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:خالصه
یبعضیناشناخته است وليماریبنیمزمن است. گرچه علت ایمخاطیپوستیالتهابيماریبک بیپالن دهانکنیلسابقه و هدف:

و یمطالعه بررسنیدانند. هدف از ایملیدخيماریبنیاجادیرا در ايو کمبود رودانیاکسیعوامل از جمله استرس، کمبود آنت
پالن و افراد سالم است.کنیمبتال به لمارانیدر بيرویسرمسطحسهیمقا

مرد ) بعنوان گروه 11زن و 31پالن ( کنیمبتال به لماریب42انجام شد. يمطالعه که بصورت مورد ، شاهدنیدر امواد و روش ها:
در دو گروه انجام شد . يرویسطح سرميریمرد ) بعنوان گروه شاهد انتخاب شدند . اندازه گ13زن و 29شخص سالم ( 42مورد و 
قرار گرفتندسهیمورد مقا05/0يداریو درجه معنTبا آزمون يآماريداده ها

از يداریمعنيبود. اختالف آمارتریلیگرم بر دسکرومی1/12±5/1شاهدگروهدرو4/7±02/1سرم در گروه مورد  ها:افتهی
)P>01/0و گروه مشاهد شد . ( دنیسرم بيروزانیلحاظ م

.پالن کمتر از افراد سالم بودکنیمبتال به لمارانیدر بيرویمطالعه ما نشان داد که سطح سرمجینتا:يریگجهینت
هاندایاکسی،آنتيپالن ، روکنیل:يدیکلواژگان

17/9/94پذیرش مقاله:15/8/94اصالح نهایی:27/1/94وصول مقاله:

:مقدمه
مـزمن اسـت .   یمخـاط یپوسـت يماریبکییپالن دهانکنیل

، پـاپولر ، پـالك   کـولر یپـالن بصـورت رت  کنیمختلف ليفرمها
)1(باشد .یو بولوز مکیآتروفایویمانند اروز

عیشـا کیـ آتروفایـ ویپالن اروزکنیلمارانیو درد در بسوزش
شـناخته  پالن ناکنیبه درمان دارند . اگرچه علت لازیاست که ن
نیـ اجـاد یدر ایمنـ یاستمینقش سریاخيدر سالهایاست  ول

از جمله استرس ، يگریعوامل دراًیمحرز شده است .اخيماریب
يولـوژ یرا در اتيمثـل رو يو مواد مغـذ دانیاکسیکمبود آنت

)2(دانند.یموثر ميماریبنیا

يباشـدکه بـرا  یمـ ومیـ تلیمهـم رشـد اپـ   ياز اجزایکیيرو
هـا یو چربنی،پـروتئ دراتیـ کربوهسـم یو متابولیسلولعملکرد 

نقـش  یمنیاستمیمختلف سيدر جنبه هايباشد. رویالزم م
، لهــایمثــل نوتروفیمنــیايعملکــرد ســلولهايبــرايدارد ، رو
نی،از بــوزیفاگوسـت )3(، ماکروفاژهـا الزم اسـت.   NKيسـلولها 
ر نقص  و ها در اثنیتوکیسادیها و تولسمیکروارگانیبردن م

،بـر  يکمبـود رو نیشـود.همچن یدچار اشـکال مـ  يکمبود رو
گــــذارد وباعــــث  کــــاهش یاثــــر مــــTو Bيســــلولها

T helper1يشـود. کـاهش سـلولها   یمـ Thelper1يسلولها

شود  که یشده که عنوان مT helper2يسلولهاشیباعث افرا
باتوجـه بـه  نیهمچنـ )4(باشد.یپالن مکنیلجادیاز علل ایکی

، یسـلول يدر ثبات غشـا دانیاکسیآنتکیبعنوان ينقش رو
رفـتن  نیو از بـ ویداتیتواند حذف اسـترس اکسـ  یکمبود آن م

دیدچار اشکال نمایالتهابيندهایفرایآزاد را در طيکالهایراد
یمـ یپـالن دهـان  کنیجاد لیاز علل اگریدیکیزیامر ننیکه ا

مثـل  هـا یماریبیبعضجادیااز علل یکیزیامر ننیکه ا)4(باشد. 
کیـ در )5-8(.باشـد یمـ تیـ ودنتیوپرگـوس یپـالن و پمف کنیل

زانیـ کـه م دندیرسجهینتنیزاده و همکارانش به ایمطالعه قل
بـا  )9(از افراد سالم است وکمتریپالن اروزکنیلمارانیدر بيرو
در يروزانیـ مسـه یدر مـورد مقا قـات یبه تعداد کم تحقوجهت
. دیـ گردیطراحـ قیـ تحقنیـ پالن باافراد سالم، انکیلمارانیب
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کنیلـ مـاران یسرم در بيروزانیمسهیمقاقیتحقنیهدف از ا
پالن و افراد سالم بود.

:مواد و روش ها

يهایماریبود . و در بخش بيشاهد- مطالعه از نوع مورد نیا
يسالهایدر طیدانشگاه آزاد اسالمیدهان واحد دندانپزشک

د.گردیانجام1392–93
مرد ) بعنوان گروه 11زن و 31پالن ( کنیمتبال به لماریب42

مرد ) بعنوان گروه شاهد 13زن و 29فرد سالم (42مورد و 
یکینیکه از لحاظ کلیعاتیاز ضایوپسیانتخاب شدند .  بعد از ب

در يسپالزیکه فاقد هرگونه دیمارانیپالن بودند بکنیلهیشب
يارهایانتخاب شدند. معوردبعنوان گروه منمونه فوق بودند

، يستولوژیهيدر نمايسپالزیشامل دمارانیبیخروج
، یخونيهایماری، بتماتوزی، لوپوس اریمنی، اختالالت ايباردار

واز ییغذايوعدم مصرف مکمل هاکیستمیسيهایماریب
يواکنشهاوریماه اخ3یدر طمارانیتوسط بيجمله رو

ها یمجاورت با پرکردگایبه مصرف داروها طبومردیکنوئیل
اخالق دانشگاه آزاد تهیمطالعه در کمنیادییپس ازتا)1(بود.

فرد 42زیمطالعه شروع شد. افراد گروه شاهد ننیا،یاسالم
به بخش يدوره اناتیمرد ) که جهت معا13زن و 29(
يهااریاز معچکدامیدهان مراجعه نموده بودند و هيهایماریب

خروج مشابه افراد گروه مورد را نداشتند، انتخاب شدند . 
شدند.  يهر دو گروه از لحاظ سن و جنس مشابه سازمارانیب

کامل داده شد و پس حاتیتوضقیتحقنیبه افراد گروه مورد ا
خون در تریلیلیم3از افراد هر دو گروه یکتبتیاز کسب رضا

سرم از يرویابیارزشد.  جهتتهگرفشانیحالت ناشنااز ا
, Liguid-statBeckman Instruments Incتیک

Carlsbad, CA .ها در دو گروه با آزمون افتهی)   استفاده شد
T05/0يداریو درجه معن<P و نرم افزارSpss18 مورد

قرار گرفتند.سهیمقا

یافته ها:
درو4/42±8/3سن در گروه مورد اریو انحراف معنیانگیم

از يداریمعنآمارياختالفکه5/43±5/2شاهدگروه
)P=4/0(دو گروه وجود نداشت.نیلحاظ سن ب

4/7±02/1سرم در گروه مورد يرواریو انحراف معنیانگیم
بود که تریلیگرم بر دسکرومی1/12±5/1شاهدگروهدرو

دو گروه وجود داشت .نیبيداریمعنياختالف آمار
)01/0<P(

13زن و 29مرد و در گروه شاهد 11زن و 31گروه مورد در
دو گروه نیبيداریمعنيمرد وجود داشت که اختالف آمار

مارانیمربوط به اطالعات بيهاافتهی) P=9/0(وجود نداشت. 
آمده است.2و1در جدول يروزانیدر دو گروه و م

اهد مشخصات دموگرافیک گروه مورد و ش-1جدول 

گروه هاي 
سنزنمردآزمایشی

4/42±11318/3گروه مورد

5/43±13295/2گروه شاهد

P- value9/04/0

میزان میانگین و انحراف معیار روي سرم در -2جدول 
مورد مطالعهدو گروه

-Pروي سرمگروه هاي آزمایشی value
1/12±5/1گروه شاهد

001/0<P
4/7±02/1گروه مورد

بحث:
کنیمبتال به لمارانیدر بيروسهیمطالعه مقانیهدف از ا

کنیليولوژیبعنوان اتيپالن و افراد سالم بود. عوامل متعدد
پالن کنیلیشود . اگر چه علت اصلیپالن در نظر گرفته م

ونیلتراسیمشخص شده است که انفینامشخص است ول
یاپالدر محل اتص)وص بخص( Tيسلولها

) 10(.استيماریبنیایو بافت همبند عامل اصلومیتل

مارانیسرم در بيروسهیتاکنون در مورد مقایکممطالعات
نیپالن و افراد سالم انجام شده است. به همکنیمبتال به ل

زاده و یباشد . قلیمیارزش خاصيخاطر مطالعه حاضر دارا
سرم يکه رودندیرسجهینتنیانش در مطالعه خود به اهمکار
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پالن کمتر از افراد سالم است  که مشابه کنیلمارانیدر ب
)9(باشد. یمطالعه ما م

توان به خواص یپالن را مکنیلمارانیدر بيکاهش  روعلت
مرتبط دانست. یمنیاستمیستیو تقومیدر رشد و ترميرو
دارد. همانگونه که یضد التهابودانیاکسیآنتتیخاصيرو

از علل یکیاز مطالعات نشان داده شده  است یدر بعض
یسرم و بزاق مدانیاکسیپالن کاهش آنتکنیلیاحتمال
یآنتتیتواند با توجه به خاصیميکاهش رونرویاز ا)6(باشد.
پالن باشد . جذب کنیلجادیاز علل ایکیآن یدانیاکس

دیو بافت همبند باعث تولومیتلیال اپبه محل اتصتهایلکوس
ژنیآزاد اکسکالیرادجادیشود که ایمیخاصيهانیتوکیس
یصورت کمبود آنتدرآزاد يکالهایرادنی. که ادینمایم

شود که یمیآپوپتوز سلولجادیباعث ایسرميهادانیاکس
)11(.باشدیپالن مکنیشروع کننده لانگرنشکی

به افراد سالم باعث يروزیده است که تجونشان دامطالعات
شود . که از یمMDA(Malonidialdehyde(کاهش 

بطور معکوس يرو)12. (باشندیها مدانیمهم اکسياجزا
TNFلیاز قبیالتهابيهانیتوکائیعرضه کننده سيژنها

کند که مشخص شده است که یممیبتا را تنظIL-Iآلفا و 
ژنیآزاد اکسيکالهایراددیکننده تولکیتحرتهایتوکیسنیا

آزاد يکالهایرادشتریبدیباعث توليهستند پس کاهش رو
یماده  آنتکیيمشخص شده است که رونیشود. همچنیم

است که ینگهدارنده سلولکینیهمچنياست. روکیآپوپت
. دینمایحفظ مونیرا از دژنراسکینوکلئدیو اسنهایپروتئ
و Hennig.)13(.دهدیپالن رخ مکنیلکه در یسمیمکان

و الیاندوتليدر حفظ ثبات سلولهايروتیهمکاران اهم
)14(فانکشن آنها راثابت نمودند. 

نشان داده است که کمبود یشگاهیآزمايدر موشهامطالعات
- مخاط معده ومیتلیدر اپیزخمعاتیضاجادیباعث ايرو

)15(شده است. يروده ا

تواند باعث آپوپتوز یمياره شد کمبود روکه اشهمانطور
پالن کنیلجادیایاصليسمهایاز مکانیکیشود که یسلول

موثر و اریبسیزخممیدر ترميرونیهمچن)15(باشد. یم

)16(.موثر استیبافتونیزاسیالیتلیاپيدر رياست. رودیمف

Carioنشان داده یتبافمیرا در ترميو همکارانش نقش رو
و مو و ناخن توسط ومیتلیدر اپيرومیترمتی. خاصاند

)17(قرار گرفته شده است. دیمورد تائشانیا

که تحت یمارانیدر بيروزیداده شده است که تجونشان
)18(شود.یمدهانیيهستند باعث بهبود زخمهایوتراپیراد

آن یعملکرد ضد التهابيمهم رواتیاز خصوصگریدیکی
تیمثل آسم و آرتریالتهابيهایماریاز بيرایاست . در بس

ابومحمد و . ابدییمشیافزادیاسکیترینزانیمدیروماتوئ
تواند از یميدر مطالعه خود نشان داده است که روهمکاران

نی. ادینمايریا بتا جلوگنینترلوکیو ادیپوساکاریلدیتول
)19(دهند.یمشیرا افزاکیتریدنیاسجادیو ادیعناصر تول

کیکه NF-Kβتیاز فعاليریجلوگلیبدليرونیهمچن
داشته یضد التهابتیصتواند خایاست میالتهابشیژن پ

ياز شاخصه هایکیباشد . همانگونه که مشخص شده است 
بخصوص یالتهابيسلولهاونیلتراسیپالن وجود انفکنیل

CD8و بافت همبند است  ومیتلیاپيدر محل التهاب سلولها
تواند یميکه با توجه به مطالب گفته شده در باال کمبود رو

)20(پالن شود.کنیليریگلو شکیروند التهابنیمانع ا

به  Th1يسلولهاچیتواند باعث سوئیميکمبود رونیهمچن
Th2زانیمشیباعث افزارییتغنیشود که اIL4 وIL5 و
يهایماریوژنر بکه در پاتE2نیدو پروستاگالنB4نیلکوتر
پالن نقش کنیو لکیآلرژيهایماریمثل آسم ، بیالتهاب
)21(دارند. یمهم

نتیجه گیري:
نتایج این مطالعه نشان داد که میزان روي در بیماران مبتال به 

.لیکن پالن نسبت به افراد سالم  کمتر بود
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