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Abstract
Background and Aim: At present, there are various methods for performing diagnostic tests. Due to the
fact that saliva is easily available compared to other body fluids, it can be collected from patients in a noninvasive way and there is no risk of cross-infection because of it, so its use has become more common.
Also, the analysis of substances in saliva can be a reflection of a person's oral and systemic conditions.
Despite its advantages as a diagnostic fluid, the lack of sufficient information about the methods of
collecting and storing samples prevents the repeated use of saliva. In this article, it has been tried to collect
the most standard methods of saliva collection, required conditions and supplies, and how to maintain, and
provide them to users.
Material and Methods: In this review article, data were collected by searching articles which were
published between year 2000 and 2020 in domestic and foreign journals, using databases such as: PubMed,
PubMed Central, Medline, EBSCO, Google Scholar and Embase with keywords: Saliva, Dry Mouth,
Xerostomia, Salivary Determination and Saliva Estimation. Among the relevant authorities, the articles that
were cited many times and were more up-to-date, were selected.
Conclusion: It seems like using saliva in modern diagnostic tests, makes the diagnosis of many

diseases easier, faster and more accurate. The standard methods of saliva collection in this article
can be used as a guide for laboratory-clinical researchs by researchers.
Key words: Saliva Estimation Test Dry Mouth, Xerostomia, Saliva, Salivary Determination
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خالصه:
سابقه و هدف :در حال حاضر ،روشهای متنوعی برای انجام تست های تشخيصی وجود دارد .با توجه به اینكه بزاق در مقایسه با سایر
مایعات بدن ،به راحتی قابل دسترس است ،می تواند به روش غير تهاجمی از بيماران جمع آوری شود و خطر ابتال به عفونت متقاطع در
اثر آن وجود ندارد ،لذا استفاده از آن کاربرد بيشتری پيدا کرده است .همچنين ،تجزیه و تحليل مواد موجود در بزاق می تواند بازتابی از
شرایط دهانی و سيستميک فرد باشد .عليرغم مزایای آن به عنوان یک مایع تشخيصی ،عدم وجود اطالعات کافی در مورد روش های
جمع آوری و ذخيره نمونه ها ،مانع استفاده مكرر از بزاق می شود .در این مقاله سعی شده است ،روش های استاندارد جمع آوری بزاق،
شرایط و لوازم مورد نياز و نحوه نگهداری نمونه ها جمع آوری و در اختيار کاربران قرارگيرد.
مواد و روشها : :در این مقاله مروری ،جمع آوری اطالعات از طریق جستجوی مقاالت موجود در ژورنال های داخلی و خارجی ،با
استفاده از پایگاه های اطالعاتی چون Google Scholar ،EBSCO ،Medline ،PubMed Central ،PubMed :و  Embaseبا واژه

های کليدی Salivary Determination ،Xerostomia ،Dry Mouth ،Salivaو  Saliva Estimation Testدر فاصله بين سالهای
 2888تا  2828صورت گرفت .در بين مراجع مرتبط ،تعداد  22مقاله معتبر که بارها مورد استناد قرار گرفته بودند و به روزتر بودند،
انتخاب گردیدند.
نتيجهگيری :به نظر می رسد که با استفاده از بزاق در تست های نوین آزمایشگاهی ،تشخيص بسياری از بيماریها راحت تر ،سریع تر و
دقيق تر می شود .روش های استاندارد جمع آوری بزاق در این مقاله ،می تواند به عنوان راهنمای تحقيقات آزمایشگاهی-بالينی توسط
محققان قرار گيرد.
کليد واژه هاSaliva Estimation Test ،Salivary Determination ،Xerostomia ،Dry Mouth ،Saliva :

مقدمه:

شود .بعالوه ،حداکثر ميزان ترشح بزاق ،قبل ،هنگام و بعد از غذا

بزاق یک اگزوکرین مخاطی روشن و کمی اسيدی است که از

می باشد و در حدود ساعت  52صبح به اوج خود می رسد و

غدد بزاقی مينور و ماژور ترشح می شود و می تواند حاوی

شب هنگام ،به خصوص زمان خواب ،به ميزان قابل توجهی

باکتریها و مواد غذایی باشد.

()5

کاهش می یابد.

()2

غدد بزاقی ترشح کننده بزاق براساس اندازه و ساختار آناتوميک

بزاق از انواع الكتروليتها از جمله سدیم ،پتاسيم ،کلسيم،

به  2دسته مينور و ماژور تقسيم بندی می شوند .غدد بزاقی

منيزیم ،بی کربنات و فسفات ها تشكيل شده است .همچنين

ماژور شامل :غده بزاقی پاروتيد ،تحت فكی )(Submandibular

در بزاق ایمونوگلوبولين ها ،پروتئين ها ،آنزیم ها و محصوالت

و زیر زبانی )(Sublingualمی باشد .غدد پاروتيد ،که روبروی

نيتروژن مانند اوره و آمونياك یافت می شوند .این مواد در

دندان مولر اول فک باال قرار دارند و غدد تحت فكی و زیر زبانی

عملكرد بزاق نقش عمده ای دارند به عنوان مثال بی کربنات،

در کف دهان یافت می شوند .غدد بزاقی مينور نيز در لب ،زبان،

فسفات و اوره در تعدیل  pHو ایجاد حالت بافری موثر هستند،

خلف کام ،گونه ها و حلق یافت می شوند

()5

پروتئين های بزاق وظيفه کمک به متابوليسم پالك دندان و

ترشح روزانه بزاق بين  288تا  488ميلی ليتر متغير است .در

پاکسازی محيط دهان را برعهده دارند ،کلسيم ،فسفات و

هنگام استراحت ،ترشح بزاق می تواند  8/22تا  8/22ميلی ليتر

پروتئين ها به عنوان یک ضد حالليت در کنار هم کار می کنند

در دقيقه باشد که بيشترین مقدار این نوع بزاق توسط غدد

و باعث تعدیل دمينراليزاسيون دندان ها می شوند و در نهایت

تحت فكی و زیر زبانی توليد می شود .تحریک ترشح بزاق می

ایمونوگلوبولين ها ،پروتئين ها و آنزیم ها عملكرد ضد باکتریایی
()5

تواند ميزان ترشح را به  5/2ميلی ليتر در دقيقه برساند که

را ارائه می دهند.

بيشترین حجم این نوع بزاق توسط غدد پاروتيد ساخته می

به طور کلی عملكرد اصلی بزاق دهان را می توان در پنج بخش
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طبقه بندی کرد )5( :عملكرد حفاظتی ( )2عملكرد بافری و

بررسی بزاق دهان به عنوان ابزار تشخيصی جهت تشخيص

تميز کردن سطوح دهانی ( )2عملكرد ضد باکتریایی ( )4حفظ

بيماری های سيستميک بسيار کارائی داشته و در سال های

تماميت دندان ها و ( )2موثر در حس چشایی و هضم غذا.

()5

اخير عالقه زیادی به استفاده از آن به عنوان ابزار تشخيصی
مشاهده شده است2(.و )3توجه به اصول بررسی و شرایط و روش

مواد و روش ها:

های اندازه گيری استاندارد جهت کاربرد کلينيسن ها بسيار

در تهيه مقاله مروری از بانكهای اطالعاتی همچون PubMed

حایز اهميت می باشد .پژوهشگر جهت سهولت خواننده در ابتدا

 ,PubMed Central ,Medline EBSCO ,Embaseو

به بررسی عالئم آبژکتيو و اندازه گيری کمی بزاق با متد مختلف

 Google Scholarکمک گرفته شد و تعداد  04مقاله شامل

می پردازد.

 42مقاله انگليسی و  52مقاله فارسی در فاصله سالهای 2888

معيار های ورود جهت نمونه گيری بزاقي:

تا  2828که دارای حداقل یكی از کلمات کليدی مانند

 بيماران باید  50سال به باال باشند ،زیرا افراد جوان تر از

Saliva Estimation ،Xerostomia ،Dry Mouth ،Saliva

 50سال ممكن است پرسشنامه را درست متوجه نشده و

 Testو  Salivary Determinationدر عنوان خود بودند،

آن را به درستی پر نكنند .همچنين آنها ممكن است از

انتخاب و مطالعه شدند .سپس براساس سال انتشار ،نام نویسنده
اول و ميزان مرتبط بودن عنوان و هدف مقاالت مناسب مورد
بررسی قرار گرفتند .در انتها  22مقاله انگليسی و  0مقاله
فارسی برای تجزیه و تحليل نهایی و نگارش مقاله مروری

دستورات الزم حين پروسه نمونه گيری ،پيروی نكنند.
 بيماران باید قادر به خواندن ،تكميل و امضای پرسشنامه
باشند.
 بيماران بهتر است فاقد بيماری های خاص روحی یا
جسمی و یا حساسيت و خشكی چشم باشند.

انتخاب شدند.

معيارهای خروج از نمونه گيری بزاقي:
 بيمارانی که سن آنها کمتر از  50سال باشد.

بحث:
افزایش ميزان بزاق دهان به بيش از  5/2ليتر در روز ،سيالوره
( )droolingنام دارد که بنابر اتيولوژی مختلفی مانند بيماری
های خود ایمنی یا عوارض جانبی دارو ها ،صورت می گيرد.

()2

از سوی دیگر کاهش ميزان بزاق به بيش از  8/2ليتر در روز،
خشكی دهان (زروستومی) نام دارد .از دالیل ایجاد آن می توان
به بيماریهای زمينه ای ،پرتوتابی به سروگردن ،مصرف سيگار،
عوارض دارویی و ....اشاره کرد.

 بيمارانی که قادر به خواندن یا تكميل فرم پرسشنامه
نيستند.
 زنان حامله یا افرادی که از بيماری خشكی چشم خود
شكایت دارند.
 بيماران مبتال به ضایعات دهان ،بيمارانی که از بيماری
های خود ایمنی رنج می برند ،افرادی که مصرف حاد یا
مزمن داروهایی که به دليل خشكی دهان مصرف می

()4

پژوهشگران جهت تعيين ميزان تغييرات بزاق از بررسی عالئم

شوند را دارند ،بيمارانی که تحت پرتو درمانی (عمدتا برای

سابژکتيو و آبژکتيو بيماران بهره وری می نمایند .در بررسی

درمان سرطان سر و گردن) قرار گرفته اند ،افراد مبتال به

عالئم آبژکتيو به اندازه گيری کمی بزاق با متد مختلف توجه

بيماری مزمن پزشكی ،در صورتی که به خوبی کنترل

می شود و در بررسی عالئم سابژکتيو از پرسشنامه های

نشده باشند و افراد مبتال به عفونت ، HIVهپاتيت  Bیا

استاندارد موجود کمک می گيرند.

()2

هپاتيت  ،Cنيز بهتر است از تست های دیگر تشخيصی
استفاده نمایند.
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 حداقل  58دقيقه پس از شستشو با آب مقطر صبر شود تا

شرايط عمومي نمونه گيری بزاق:
 اتاق نمونه گيری باید آرام ،ساکت و ایزوله و مجهز به
تهویه و بدون استرس و یا تصاویر پاتولوژیک و رعب آور
باشد .وجود بوهای تند مانند مواد دندانپزشكی که سبب
ایجاد تهوع و یا افزایش بزاق می شود ،در محيط ممنوع
است .پوشيدن دستكش ،روپوش ،شيلد و ماسک برای
آزمون گر و استفاده از وسایل نمونه گيری تميز برای

از رقيق شدن نمونه قبل از جمع آوری بزاق جلوگيری
شود.

()0

 42 دقيقه قبل از نمونه گيری جهت جلوگيری از تحریک،
شستشوی دندانها با مسواك انجام نشود.
 از هرگونه کار دندانپزشكی  24ساعت قبل از نمونه گيری
پرهيز شود.
 از حرکت بی دليل عضالت سر و صورت جهت پرهيز از

جلوگيری از ایجاد آلودگی ضروری می باشد.
 ویال هایی که برای جمع آوری نمونه بزاق استفاده می
شوند ،بهتر است از جنس پلی پروپيلن و در صورت لزوم
توزین شده یا استریل باشند .ضمنا توصيه می شود از ویال
با دو برابر ظرفيت حجم نمونه مورد نظر استفاده شود.

()2

تحریک ترشح بزاقی حين نمونه گيری پرهيز شود.
 در نهایت ،ظرف  38دقيقه پس از جمع آوری نمونه ،وعده
غذایی اصلی نباید خورده شود.

()2

 تحت هيچ شرایطی نباید نمونه جمع آوری شده

 در مواردی که نياز به فریز کردن نمونه می باشد ،در

 UNIDENTIFIEDباقی بماند .زدن برچسب های واضح

قسمت باالیی ویال برای گسترش بزاق در طول فرایند یخ

و خوانا برای شناسایی و سازماندهی مناسب نمونه ها

زدن ،فضای هوا باقی باید گذاشته شود .در نهایت ،درپوش

الزامی می باشد.

بر روی کرایو ویال قرار می گيرد.

 در صورتی که نياز به انجماد و نگهداری نمونه بزاقی می

()0

 بهتر است نمونه گيری بين ساعت  0تا  55صبح( )5یا  5تا

باشد ،از برچسب هایی که برای انجماد توصيه می شود،

 52صبح ()58صورت بگيرد و بيمار در حالت عمودی روی

استفاده شود زیرا برچسب های کاغذی معمولی هنگام

صندلی دندانپزشكی قرار گيرد و حداقل برای پنج دقيقه
استراحت نماید.

ذوب شدن نمونه ها از بين می روند.

()0

 نمونه ها بالفاصله پس از جمع آوری باید منجمد شوند،

(2و)5

 بالفاصله قبل از جمع آوری نمونه از مصرف غذاهای دارای

زیرا این کار ،نمونه را برای استفاده احتمالی در مطالعات

قند یا اسيدیته یا کافئين زیاد خودداری شود ،زیرا ممكن

بعدی حفظ می کند .در صورت عدم امكان ،برای به

است با کاهش  pHبزاق و افزایش رشد باکتری ها ،روش

حداقل رساندن تخریب آناليت های ناپایدار و جلوگيری از

تشخيصی دقت کافی نداشته باشد.

رشد باکتریها ،توصيه می شود همه نمونه ها بالفاصله در

 مصرف الكل ،کافئين ،نيكوتين و داروهای بدون نسخه نيز

دمای  4درجه سانتيگراد نگهداری شوند و در این درجه

در عرض  52ساعت قبل از انجام تست حتما باید به

حرارت بيش از حد الزم (در حالت ایده آل کمتر از 2

پزشک اطالع داده شود.

ساعت) نگهداری نشوند .پس از  2ساعت ،نمونه ها حتما

 فعاليت بدنی شدید و وجود بيماریهای دهانی یا هرگونه

خانگی معمولی) نگهداری شوند.

زخم و آسيب دیدگی باید در پرونده مستند شود.
 در مطالعات کار آزمایی بالينی ،هرگونه آلرژی به مواد

 نمونه های ذخيره شده برای بيش از  4ماه باید در دمای
 -08درجه سانتيگراد منجمد شوند .انجماد و سانتریفيوژ

شوینده و داروئی باید در پرونده بيمار درج شود.
 قبل از نمونه گيری ،دهان باید ترجيحا با آب مقطر شسته
شود تا باقيمانده مواد غذایی از بين برود.

باید در دمای  -28درجه سانتيگراد (دمای یک فریزر

همچنين به رسوب دهی موسين در نمونه ها کمک می
کند و این کار پيپتينگ را آسان تر می کند.
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بررسي عالئم آبژکتيو جريان بزاق:
در بررسی عالئم آبژکتيو ،به اندازه گيری کمی بزاق با متد
مختلف توجه می شود.

()2

است ،به مدت  52-28دقيقه جاری می شود و حجم بزاق
تقریباً  2ميلی ليتری جمع آوری می شود

()54،52

سپس نمونه ها برای حذف ذرات ،سانتریفيوژ شده

تعريف بزاق تحريکي و غير تحريکي:

( 2x58888gدقيقه) و در دمای  -08درجه سانتيگراد
()52

جریان بزاق زمانی به عنوان استراحت یا بزاق غير تحریكی

نگهداری می شوند.

ناميده می شود که هيچ گونه تحریک برون زا یا دارویی وجود

 :Whole Saliva Collection -2جمع آوری کامل بزاق

نداشته باشد و هنگامی که ترشح توسط محرك های مكانيكی

روشی آسان و غير تهاجمی است .مشخص شده است که در

یا روده ای یا توسط عوامل دارویی صورت می گيرد ،بزاق

ارزیابی اختالل عملكرد غده بزاقی این روش از نظر بالينی

تحریكی خوانده شود.

اهميت بيشتری دارد.

()55

()2

هم چنين این روش هم برای جمع

اندازه گيری بزاق غير تحريکي:

آوری بزاق تحریكی و هم غير تحریكی کاربرد دارد که در اینجا

برای اندازه گيری بزاق غير تحریكی ،روشهای زیر وجود دارد:

به نوع غير تحریكی آن پرداخته می شود:

 :Drool saliva collection method -5این روش به دو فرم
در کليه آناليزها تأیيد شده است.
روش اول :برای انجام تست ابتدا درپوش از روی کرایو ویال
برداشته می شود .سپس ) Saliva Collection Aid( SCAاز
بسته بندی خارج شده و با دقت در داخل کرایو ویال قرار داده
می شود .به فرد آموزش داده می شود که بزاق خود را در
دهان جمع نماید (در بعضی افراد تصور خوردن غذای مورد
عالقه می تواند مفيد باشد) .سپس با خم شدن سر فرد به جلو،
از طریق  SCAبزاق خود را به داخل کرایو ویال هدایت نمایند.
این فرایند آنقدر تكرار شده تا نمونه کافی بزاق جمع شود.
در قسمت باالیی ویال برای گسترش بزاق در طول فرایند یخ
زدن ،فضای هوا وجود دارد .در نهایت ،درپوش بر روی کرایو
ویال قرار می گيرد )0(.در این روش معموال به ميزان  2ميلی
ليتر بزاق جمع آوری می شود و معموال پس از آن ،نمونه
بالفاصله روی یخ قرار می گيرد.

()52

روش دوم :از افراد خواسته می شود از نوشيدن ،خوردن هر نوع
ماده غذایی ،ورزش جسمی و سيگار کشيدن دو ساعت قبل از
نمونه گيری خودداری نمایند .سپس یک بار دهان خود را با آب
مقطر شستشو داده و به صورت منفعالنه شروع به جمع آوری
بزاق غير تحریكی می کنند .پس از  52دقيقه ،بزاق از لب پایين
افراد به داخل یک لوله آزمایش که قيفی در باالی آن چسبيده
مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره هجدهم /شماره دوم /تابستان

به فرد توصيه می شود از مصرف هر نوع غذا یا نوشيدنی یک
ساعت قبل از جلسه آزمون خودداری کند .همچنين سيگار
کشيدن ،جویدن آدامس و مصرف قهوه در این یک ساعت
ممنوع است .به فرد توصيه می شود که چندین بار دهان خود
را حداقل به مدت  5دقيقه با آب دیونيزه شده یا مقطر بشوید و
سپس برای پنج دقيقه استراحت نماید .ضمنا قبل و در طول
پروسه نمونه گيری باید حرکات بدنی به حداقل برسد و قبل از
شروع فرآیند نمونه گيری ،تمام بزاق باقی مانده در دهان خود
را ببلعد .سپس سر خود را به لوله و قيف متصل تكيه داده و
دهان خود را کمی باز نگه دارد و بزاق را داخل لوله تخليه
نماید .توصيه می شود چشمان فرد باز باشد .در پایان،
درخواست می شود بزاق دهانی که در دهان باقی مانده را به
درون لوله آزمایش تخليه نماید.

(54و)52

در این روش کل بزاق غير تحریكی به ميزان  2ميلی ليتر در
زمان  2دقيقه در یک لوله پالستيكی به حجم  28ميلی ليتر که
از قبل توزین ،خشک ،دیونيزه و استریل شده ،جمع آوری می
شود .سپس می توان با کم کردن وزن لوله خالی از وزن لوله پر
از بزاق ،وزن نمونه بزاق را تعيين و نرخ جریان بزاق براساس
گرم بر دقيقه یا ميلی ليتر بر دقيقه محاسبه نمود .در نهایت
نمونه ها  58دقيقه سانتریفيوژ شده و بالفاصله در دمای منفی
 28درجه سانتيگراد ذخيره خواهند شد.
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 :Glandular Saliva Collection -2در این روش بزاق

از دستگاه های دیگری همچون Wolff Collector

مترشحه توسط غدد بزاقی اندازه گيری می شود که در اینجا به

 )54()4نيز می توان برای جمع آوری بزاق این غدد استفاده کرد،

انواع بزاق غير تحریكی جمع آوری شده می پردازیم:

بدین صورت که ابتدا یک پيپت استریل  588ميكرو ليتری به

الف) بزاق تحت فكی و زیر زبانی :بزاق این غدد را می توان با

نوك دستگاه و یک لوله جمع آوری کننده مخروطی پالستيكی

استفاده از کانوالسيون یا  Segregator Methodو یا Suction

به بدنه نصب می شوند .سپس از افراد خواسته می شود که

 Methodجمع آوری کرد که از بين آنها روش ساکشن از بقيه

دهان خود را  5دقيقه با آب مقطر شستشو دهند .در مرحله

راحت تر است.

بعد ،اسفنج های پنبه ای استریل را در کف دهان و روی مخاط

 روش ساکشن :در این روش با مسدود کردن مجرای

باکال برای جلوگيری از خروج ترشحات غدد پاروتيد و زیر زبانی

استنسن با استفاده از رول پنبه یا ( 0Lashley Cupشكل

قرار داده و در نهایت بزاق تحریک شده از غدد تحت فكی با

صورت می گيرد .سپس ،بزاق جمع شده در کف

قرار دادن ميكروپيپت در دهانه مجرای وارتون جمع آوری می

دهان با استفاده از سرنگ یا ميكروپيپت یا با مكش مالیم

شود .سپس به روش مشابه ترشحات غدد زیر زبانی را می توان

)2

()55

(شكل

()54،50،55

آسپيره می شود .دستگاه مكش مورد استفاده ممكن است

جمع آوری کرد.

دستگاه مكش دندانپزشكی ،پمپ وکيوم قابل حمل و یا

ب) بزاق غدد فرعی :بزاق غدد باکال با استفاده از روش

دستگاه مكش آزمایشگاهی باشد.

Periopaper/Sialopaper Absorbent

 کانوالسيون :از لوله های پلی اتيلن مخروطی می توان
برای کانوالسيون مجرای وارتون استفاده کرد.
 5وسيله ای که برای جمع آوری مداوم بزاق توليد شده توسط
غدد بزاقی پاروتيد استفاده می شود.
اما از آنجا که این مجرا نازك و مستعد پارگی است ،این روش
معموال استفاده نمی شود.
 روش تفكيک کننده :در این روش از دستگاهی که قادر به
جمع آوری بزاق تحت فكی و زیر زبانی با محرك های
مناسب است ،استفاده می شود .دستگاه جمع کننده روی
فک پایين قرار گرفته و لوله پلی اتيلنی محفظه را به لوله
جمع کننده وصل می کند .دستگاه باید دارای فضای
محيطی کافی و احتباس مناسب برای به حداقل رساندن
احتمال مخلوط شدن بزاق غده تحت فكی و زیر زبانی و از
بين بردن آلودگی توسط بزاق پاروتيد باشد .اتاق مرکزی
بزاق غده تحت فكی را جمع می کند ،در حالی که دو اتاق
جانبی بزاق غده زیر زبانی را جمع می کنند .این روش
زمان بر است زیرا دستگاه باید به صورت جداگانه برای هر
فرد تنظيم شود.

()2

دستگاه جمع آوری کننده بزاق غدد زیر زبانی و تحت فكی
نوارهای مخصوص کاغذی که  8تا  5/2ميكرو ليتر مایعات را
جذب یا حمل می کنند.
جمع آوری می شود ،در حاليكه بزاق ناحيه غدد خلف کام با
استفاده از کاغذ فيلتر یا روش پيپت جمع آوری می شود.

()2

برای جمع آوری ترشحات غده بزاقی فرعی مخاط لب پایين،
ابتدا با استفاده از رترکتور گونه به ناحيه دسترسی مناسب پيدا
کرده .سپس مخاط لب تحتانی با رول پنبه ایزوله شده 2 ،مرتبه
با اسپری آب شسته و خشک می شود و در مرحله بعد ،با رول
پنبه های جدید ایزوله می شود .جریان بزاق با استفاده از
محلول  ٪2اسيد سيتریک یک اپليكاتور که در مرز جانبی زبان
ریخته می شود ،تحریک شده و هنگامی که قطرات ترشحی
روی مجرای غده ای شكل گرفت ،نمونه با استفاده از نوك
پيپت ميكروليتری پالستيكی متصل به پيپت گيلسون جمع
آوری می شود .در نهایت ،مایع درون یک لوله  5/2ميلی ليتری
پلی پروپيلن اپندورف تخليه می شود.
توان با پریوترن تعيين کرد.

()28

مقدار بزاق را نيز می

()2

 :Modified Schimer TEST-4در این روش کل بزاق غير
تحریكی توسط نوار کاغذی شيرمر اندازه گيری می شود .انجام
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این روش آسان ،کم هزینه و در زمان کوتاه انجام می شود برای
بيماران مسن و مبتالیان به بيماریهای زمينه ای کارائی دارد.
از فرد درخواست می شود که از خوردن غذا ،نوشيدن و سيگار
کشيدن  2ساعت قبل از تست خودداری نماید .سپس به صورت
قائم روی صندلی دندانپزشكی بنشيند و یک بار برای پاك
کردن دهان ،تمام بزاق دهان خود را قورت دهد.
سپس به آرامی زبان خود را به باال و عقب ببرد تا از خيس
کردن غير عمدی نوار تست شيرمر جلوگيری شود .نوار به
کمک انبر یا پنس دندانپزشكی عمودی نگه داشته می شود ،در
حالی که ته کاغذ در تماس با کف دهان (طرف راست یا چپ
فرنوم زبانی ) می باشد.

()25

در این پروسه ،رنگ نوار به علت

تماس با رطوبت بزاق به قهوه ای تغيير رنگ پيدا می کند و
طول این منطقه قهوه ای رنگ نوار برحسب ميلی متر در
فواصل  2 ،5و  2دقيقه ثبت می شود .اگر طول این منطقه
کمتر از  22ميلی متر در مدت  2دقيقه باشد ،بيانگر کاهش
سرعت جریان بزاق در بيمار و خشكی دهان می باشد.

()22،25

اندازه گيری بزاق تحريکي:
انواع روش های اندازه گيری بزاق تحریكی عبارتند از:
( Whole Saliva Collection -5نوع تحریكی) :فرد باید
بدون حرکت نشسته و سر خود را به جلو حرکت دهد .حتما
قبل از شروع فرآیند ،تمام بزاق باقی مانده در دهان خود را
ببلعد .سپس از بيمار خواسته می شود که آدامس را با توجه به
سرعت مترونوم ،بجود (تقریباً  48ضربه در دقيقه) و هر یک
دقيقه یكبار ،بدون اینكه بلع صورت بگيرد ،بزاق خود را داخل
لوله تخليه نماید( .یک ليوان پالستيكی یا کاغذی ممكن است
برای این منظور استفاده شود) .پس از  5دقيقه جویدن بيمار،
این فرآیند دوباره تكرار می شود .سپس اطالعات مجموعه دو
دقيقه اول کنار گذاشته می شود و پروسه سه دقيقه ی دیگر
ادامه می یابد .پس از اتمام  2دقيقه ،از بيمار درخواست می
شود که بزاق و آدامس) را داخل لوله تخليه نماید.
قبل از توزین لوله و قيف ،حتما آدامس از لوله خارج می
شود52(.و54و22و )24در پایان ميزان جریان بزاق با تقسيم مقدار
مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره هجدهم /شماره دوم /تابستان

بزاق جمع آوری شده (وزن یا حجم) بر مدت زمان جمع آوری
نمونه ( 2دقيقه) محاسبه و در صورت لزوم  PHبزاق نيز توسط
()22
 PHمتر اندازه گيری می شود.
( Glandular Saliva Collection -2نوع تحریكی) :دهانه
مجرای غده پاروتيد در روبروی مولر اول و دوم ماگزیال قرار
دارد .جریان بزاق این غده تحت توسط محرك اسيدی جمع
آوری می شود .با اضافه کردن محلول اسيد سيتریک (٪4-2
وزن  /حجم) به سطح پشتی زبان تحریک این غده صورت می
گيرد .بزاق پاروتيد با استفاده از یک کانول یا Lashley Cup

یا دستگاه اصالح شده  Carlson Crittendenجمع آوری می
شود )54(.دستگاه فوق دارای یک محفظه بيرونی و داخلی است.
محفظه داخلی به یک لوله پالستيكی و محفظه بيرونی از طریق
لوله پالستيكی به یک وسيله مكش وصل می شود و فنجان
روی دهانه مجرا قرار می گيرد .به طور متوسط  5تا  2ميلی
ليتر بزاق پاروتيد در مدت زمان  52-58دقيقه قابل جمع آوری
است .این روش پيچيده ،کند و تهاجمی می باشد .همچنين نياز
به پرسنل ماهر و متخصص دارد ،زیرا این کار با استفاده از
دستگاه های مخصوص جمع آوری بزاق نزدیک دهانه مجاری
غدد انجام می شود.

()50،54،2

 :Spitting Method -2در این روش از فرد خواسته می شود
که اجازه دهد بزاق در کف دهان تجمع یابد و آن را درون لوله
های آزمایشی از قبل توزین شده ،تخليه کند .از آنجا که
ممكن است در برخی موارد این روش اثر تحریكی داشته باشد،
از این رو نمی توان از آن برای اندازه گيری بزاق غير تحریكی
استفاده کرد .از مزایای این روش کاربرد آن ،در کاهش توليد
جریان بزاق در افراد مبتال به خشكی دهان است.

(2و)22

 :Swabbing Method -4این روش به کمک اسفنج گاز
مصنوعی ،سواب از قبل توزین شده یا پد پنبه ای انجام می
شود به گونه ای که ابتدا یک رول پنبه یا اسفنج یا گاز استریل
 58در 58سانتی متر مربع از وسط تا زده شده و در یک لوله
پالستيكی  38ميلی ليتری استریل قرار داده می شود و با هم
توزین می شوند .سپس گاز  /اسفنج  /رول پنبه در مدخل غدد
بزاقی اصلی (پاروتيد  /کف دهان) به مدت دو دقيقه قرار می
/5488پياپی 30
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گيرد .سپس برداشته شده و در یک لوله آزمایش استریل قرار

نماید .پس از برداشت بزاق ،سواب درون محفظه امن قرار

گرفته و دوباره توزین می شود .سپس می توان با کم کردن

می گيرد .سپس یک لوله ميكرو گنجانيده شده درون

وزن لوله خالی از وزن لوله پر از بزاق ،وزن نمونه بزاق را تعيين

دستگاه ،بزاق را به طور مستقيم به ظرف نهایی سانتریفيوژ

و نرخ جریان بزاق براساس گرم بر دقيقه یا ميلی ليتر بر دقيقه،

می نماید .این روش احتمال آلودگی نمونه با ذرات معلق

محاسبه نمود.

در هوا را کاهش می دهد.

اگرچه این روش از اعتبار کمتری برخوردار است ،اما به ارزیابی

 :Verofy روش منحصر به فردی است که با استفاده از

ميزان خشكی دهان کمک می کند .همچنين این تست عمدتا

ایمونوکروماتوگرافی با کيفيت باال نتایج را به صورت فوری

برای نظارت بر سطح داروها ،هورمونها یا استروئيدها استفاده
می شود.

(2و22و)23

تحویل می دهد.

()2

بررسي عالئم سابژکتيو جريان بزاق:

روشهای جديد تعيين ميزان بزاق:

پژوهشگران از پرسشنامه های پژوهشگر ساخته یا استاندارد

عالوه بر روش های مذکور ،امروزه تكنيک های جدید تری نيز

موجود جهت بررسی سابژکتيو جریان بزاق کمک می گيرند.

ابداع شده اند که عمدتا حاصل ایجاد اصالحاتی در روش های

این پرسشنامه ها به تشخيص آسان و سریع خشكی دهان

قدیمی هستند که تعدادی از آنها شامل ،Saligene ،Oragene

کمک می نمایند.

 Oracolو  Verofyمی باشند.

 -5پرسشنامه فاکس ) :)fox questionnaireپرسشنامهی

 :Oragene تكنيک بسيار پيشرفته ای است که در آن مواد

استانداردی بوده و اعتبار و قابليت تعميم پذیری آن قبالً اثبات

نگهدارنده برای محافظت از یكپارچگی نمونه اضافه می

شده است .این پرسشنامه شامل ده سؤال بله  /خير می باشد.

شوند .همچنين کيت این مجموعه ،یک کيت تجاری در

اگر فردی به چهار سوال از  58سوال فوق 0پاسخ مثبت دهد،

دسترس است که برای جداسازی  RNAاز بزاق طراحی

می توان نتيجه گرفت که فرد به بيماری خشكی دهان یا

شده است .در این روش به شرکت کنندگان دستور داده

زروستومی مبتال است .ضمنا از این پرسشنامه می توان جهت

می شود که دندانهای خود را روی سطح زبان و بزاق جمع

پيگيری وضعيت بيمار ،فالوآپ های درمانی یا پاسخ به

سپس

دارودرمانی و مداخله های کارآزمایی نيز قبل و پس از درمان

آوری شده طبق دستورالعمل کيت بچرخانند.

()24

()53 ، 22-28

 RNAاز  228ميلی ليتر نمونه بزاق استخراج می شود.

استفاده نمود.

معموال به جمع آوری  8/2ميلی ليتر بزاق برای انجام

 -2پرسشنامه اصالح شده فاکس ( modified fox

مطالعات ژنتيكی نياز می باشد.

()2

 :)questionnaireجهت تسهيل کاربردی پرسشنامه ،اصالحاتی

 :Saligene یک روش جایگزین است که در آن یک لوله

روی پرسشنامه فاکس صورت گرفت و تعداد سواالت به  3عدد
()4،22،28

جمع آوری کننده ،بزاق را با یک حجم از پيش تعيين

کاهش یافت.

شده خارج کرده و وارد یک محفظه می نماید .سپس با

 -2پرسشنامه وجود زروستومی

فشار دادن یک پيستون ،درپوشی روی آن قرار گرفته و

)questionnaire

فشار محفظه باالتر می رود .این فشار ،بافری را درون

 ،Thomsonاین پرسشنامه  55سوالی را جهت سنجش ميزان

نمونه آزاد می کند و باعث می شود نمونه تا زمان ارسال

و شدت خشكی دهان در بيماران مبتال به زروستومی ارائه داد

برای پردازش بيشتر نگهداری شود.

()20

Inventory

Xerostomia

:)The

که در آن بيمار می تواند از بين  2گزینه هيچوقت( امتياز ،) 5

 :Oracol مبتنی بر جمع آوری بزاق از طریق یک سواب

به ندرت( امتياز  ،) 2معموال( امتياز  ،) 2اکثر اوقات( امتياز )4

فوم جاذب است که تا  5ميلی ليتر بزاق را جذب می

و هميشه( امتياز  ،) 2یكی را انتخاب نماید .در انتها ،امتياز کلی
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بيمار محاسبه شده و وضعيت نهایی او مشخص می گردد .هر

 -2پرسشنامه  :Pai et alاین پرسشنامه دو جنبه اصلی جریان

چه امتياز بيمار باالتر باشد ،شدت خشكی دهان او باالتر

بزاق ،یعنی خشكی مخاط دهان و عملكردهای دهانی که تحت

در اکثر مواقع از این پرسشنامه می توان جهت

تأثير احساس خشكی دهان قرار می گيرند را ارزیابی می کند.

است.

()54

پيگيری وضعيت بيمار ،فالوآپ های درمانی یا پاسخ به دارو

()4

درمانی و مداخله های کار آزمایی نيز استفاده نمود .در هنگام

یعنی مقدار بزاق و سطح تشنگی ،نيز آناليز می شوند.

عالوه بر این ،دو موضوع مهم در خصوص خشكی دهان
()22

فالوآپ بيمار اگر امتيازات کسب شده در هر بار مراجعه با
یكدیگر به ميزان  3یا بيشتر اختالف داشته باشند ،این موضوع
از نظر بالينی معنی دار است.

()25

نتيجه گيری:
به نظر می رسد که با استفاده از بزاق در تست های نوین

 -2پرسشنامه خالصه شده وجود زروستومی ( Summated

آزمایشگاهی ،تشخيص بسياری از بيماریها راحت تر ،سریع تر و

 Van der :)Xerostomia Inventory-Dutchو همكارانش،

دقيق تر می شود .روش های استاندارد جمع آوری بزاق در این

پر سشنامه ارائه شده توسط تامسون را کوتاه کردند و

مقاله ،می تواند به عنوان راهنمای تحقيقات آزمایشگاهی-

پرسشنامه Summated Xerostomia Inventory-Dutchرا

بالينی توسط محققان قرار گيرد.

ارائه دادند که فقط پنج سوال در آن درج شده بود.

()4

در این

پرسشنامه ،پاسخ هيچوقت معادل  5امتياز ،پاسخ معموال معادل
 2امتياز و پاسخ هميشه معادل  2امتياز در نظر گرفته شد.

()4

 -4پرسشنامه خشكی دهان (:(Xerostomia questionnaire
ابزاری مهم برای ارزیابی ميزان کاهش عملكرد غده بزاقی پس
از رادیوتراپی سر و گردن می باشد.

()22
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