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بررسي شيوع عوارض مزمن گاز خردل بر بافت نرم دهاني در
جانبازان شيميايي شهر زاهدان
سميه ساالري صديق  ،3حجتاله يوسفيمنش  ،*3جواد سرآباداني

2

 3بخش پريودنتولوژي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه جندي شاپور اهواز
 2بخش تشخيص بيماريهاي دهان ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد
(دريافت مقاله -33/2/22 :پذيرش مقاله)33/6/7 :

چكيده
زمينه :عراق در جنگ تحميلي بارها از گازهاي شيميايي بهويژه خردل (سولفورموستارد) عليه نيروهاي ايراني استفاده نمود .اثرات گاز
روي بافتهاي مختلف بدن به مقدار سم و مدت تماس بستگي دارد .با توجه به اهميت بررسي شيوع ضايعات دهاني ،اين پژوهش در
مواد و روشها :اين بررسي از نوع مقطعي -توصيفي بر روي  77بيمار صورت گرفت .پس از کسب رضايت از بيماران فرم پرسشنامه
مشخصات فردي بيمار تكميل و معاينه شدند .در صورت وجود ضايعه در بافت نرم مورد بررسي دقيق قرار گرفتند .همه اطالعات
بهدست آمده در فرمهاي مخصوص گردآوري گرديد و با نرمافزار  SPSSويرايش  36مورد آناليز آماري قرار گرفت.
يافتهها :از ميان  62بيمار مراجعه کننده  62نفر داراي ضايعه دهاني و  36نفر داراي مخاط دهاني سالم بودند .شايعترين ضايعات دهاني
مشاهده شده در اين بررسي پس از پيگمانتاسيون ( 62/6درصد) زخم ( 42 /6درصد) و افزايش حجم و خونريزي از لثه ( 14/2درصد)
و ضايعات سفيد (پاک شونده ( 26/6درصد) و غيرپاک شونده ( 22/6درصد) بود.
نتيجهگيري :شايعترين محل ضايعات در لثه و زبان بودهاند .شمار زيادي از مراجعه کنندگان از وجود ضايعات در دهان خود مطلع
نبودند و اين مسأله لزوم تأکيد بر معاينات دورهاي دهاني توسط متخصصين را ايجاب ميکند.
واژگان کليدي :ضايعات دهان ،گاز خردل ،شيوع ،ايران
* اهواز ،دانشگاه جندي شاپور اهواز ،دانشکده دندانپزشکي ،بخش پريودنتولوژي
E-mail: yousefimanesh_h@ajums.ac.ir
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شهر زاهدان بر روي جانبازان شيميايي صورت گرفت.

عوارض گازخردل در دهان/

ساالري صديق و همكاران

مقدمه
ميباشد و بهدليل ايجاد تاول در تماس با پوست يا

باشد وزيکولهاي کوچکي اطراف نواحي اريتماتو

مخاط بهعنوان عامل وزيکانت يا  blisteringناميده

ايجاد ميشود که بعداً تبديل به تاول ميگردند.

ميشود .اين گاز بهعنوان گاز موستارد ( ،)SMعنصر

آسيبهاي چشمي نسبت به آسيبهاي پوستي از دوره

موستارد نيز شناخته ميشود (.)1

تأخيري کوتاهتري برخوردارند ( 8و  .)9اين گاز

سولفور موستارد (گاز خردل) بهعنوان عامل الکيله

نخستين بار در سال  1917در جنگ بينالمللي اول

کنندهاي عمل ميکند که در هم گسيختگي پروتئينها

توسط آلمانيها در ناحيه  Ypresبلژيک بهکار گرفته

و اسيدهاي نوکلئيک را القا ،هموستاز سلولي را

شد و بدين علت به گاز  Yperiteنيز مشهور است

تخريب و باعث مرگ سلولي ميشود (.)2

( .)11در جنگ ايران و عراق با وجود منع استفاده از

سولفور خردل مايعي روغني است که به آهستگي در

سالحهاي شيميايي و بيولوژيک مواد شيميايي نظير

آب و هواي معتدل تبخير ميشود و بهصورت آئروسل

ارسنيک ،سيانور ،گاز اعصاب و غيره نيز به تنهايي يا

و اسپري درميآيد ( .)3با وجودي که گاز ميتواند

بهصورت مخلوط با گاز خردل استفاده گرديد و بار

کشنده باشد ولي بيشتر بهخاطر آسيبهاي ناشي از آن

ديگر نام سالحهاي شيميايي را بر سر زبانها انداخت

بر روي مجاري تنفسي ،چشم و پوست بهعنوان يک

و از آن بهعنوان تهديدي جدي عليه بشريت نام برده

عامل بازدارنده عمل مينمايد ( 4و  .)5عوارض گاز

شد ( .)11از آنجا که تاکنون تنها يک مطالعه درباره

خردل شامل عوارض ريوي ،چشمي ،پوستي ،اعصاب

بررسي عوارض دهاني گازهاي شيميايي و سرطانزائي

و روان ،دستگاه گوارش ،اندوکرين ،هماتولوژيک و

گازهاي شيميايي بهخصوص گازخردل انجام شده ،و

غيره است .ترکيبات موستارد در حيوانات آزمايشگاهي

با توجه به يافتههاي مختلف و وسعت منطقهاي لزوم

ايجاد سرطان ميکند .در انسان نيز افزايش معنيدار

انجام اين کار ضرورت داشته بنابراين در اين پژوهش

ابتال به تومورهاي بدخيم بهويژه سرطان ريه ،سرطان

به بررسي شيوع عوارض دهاني گازهاي شيميايي در

مثانه ،لوسمي ،سرطان حنجره و سرطان معده و غيره

جانبازان شيميايي شهرستان زاهدان پرداخته است تا

نيز گزارش شده است ( .)6اثرات گاز روي بافتهاي

با توجه به درگيري نواحي مختلف و عوارض مختلفي

در معرض محيط (پوست ،چشم ،راههاي هوائي) به

که برايشان ايجاد شده است نسبت به درمان آنها

مقدار سم و مدت تماس بستگي دارد و برخي مناطق

راهکار مختلف اعمال گردد.

آناتوميک مانند چينها و بخشهائي که اپيدرم نازک
دارند به گاز حساسترند ( .)7گاز خردل داراي اثرهاي

مواد و روشها

حاد و مزمن است که اثرات حاد آن در ساعات اوليه

اين مطالعه توصيفي -مقطعي 1بر روي  71جانبازان

تماس و اثرات ديررس آن ،ماهها ،سالها و شايد

شيميايي تحت پوشش بنياد جانبازان که داراي مدارک

دههها بعد بروز نمايد .پس از تماس با گاز خردل ،بعد

و مستندات تأئيد شده بنياد جانبازان و سابقه پزشکي

از يک دوره کوتاه تأخيري اريتم بيشتر با خارش،
Cross Sectional
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گاز خردل ماده شيميايي با فرمول (C4)H8(C12)S

سوزش و يا درد ايجاد ميشود .اگر مقدار سم زياد

دال بر مواجهه گاز خردل (منظور از مواجهه برخورد

را بيش از حد طبيعي خود بهداخل دهان برجسته کرده

حداقل يکبار با دوز باالي خردل که منجر به ناتواني

باشد ،بهعنوان ضايعهاي برجسته قلمداد ميشود.

دائم يا گذراي مصدومين شده باشد است) ،بودهاند

ضايعات سفيد پاک شونده :ضايعهاي سفيد که با

انجام شد .با هماهنگي با بنياد با اين افراد تماس گرفته

کشيدن آبسالنگ روي ضايعه ( )Scrubbingپاک شود.

شده و جهت بررسي وضعيت دهاني فراخوانده شدند.

ضايعات سفيد غير پاک شونده :ضايعه سفيدي که با

همه اين افراد مرد بوده و در مرکز جامعهنگر دانشکده

کشيدن آبسالنگ روي ضايعه پاک نشود.

دندانپزشکي زاهدان معاينه شدند .پس از توضيح در

ضايعات قرمز :هر گونه ضايعهاي با نماي قرمز

مورد

پژوهش و بيان اين نکته که انجام آن اثر

مخملي که از بافت نرمال قابلجداسازي باشد.

زيانباري براي بيمار نخواهد داشت و اين اطالعات

ضايعات سفيد و قرمز :هر گونه ضايعه با رنگ سفيد

محرمانه باقي خواهند ماند در صورت تمايل وي براي

و قرمز که از بافت نرمال اطراف قابل جداسازي باشد.

انجام بررسي ،پس از کسب رضايتنامه از اين افراد
پرسشنامه براي آنها تکميل گرديد .در صورتي که فرد
از داروهايي مانند داروهاي شيمي درماني استفاده
ميکرد و يا به بيماريهاي سيستميکي که ممکن بود به
تغييراتي در مخاط دهان منجر شود مبتال بود ،از
پژوهش حذف ميشد .اطالعات اوليه مربوط به
مشخصات فردي ،شدت جراحت شيميايي اوليه ،مدت
زمان حضور ضايعه در دهان و سابقه مصرف دارو و
نوع گاز شيميايي آسيب رسان و درصد مسموميت از
پرونده بيمار استخراج گرديد و در فرم پرسشنامه ثبت
گرديد .مخاط دهان ،گونه ،کام ،لثه ،زبان ،عمق
وستيبول و کف دهان تمام بيماران زير نور يونيت و با
استفاده از آبسالنگ معاينه شدند .ضايعات بر اساس
بيماريهاي دهان ،تشخيص داده شد و در فرم
پرسشنامه جانباز ثبت گرديد .ضايعات بر اساس
دستهبندي زير ارزيابي شد .طبقه بندي مورد نظر شامل
موارد زير است (.)12

پيگمانتاسيون :هر گونه تغيير رنگ غير طبيعي مخاط.
ضايعات برجسته :هر گونه رشد پاتولوژيک که در وراي
حدود طبيعي سطوح مخاطي دهان باشد و يا مخاط دهان

در بافت که بهگونهاي پاتولوژيک بهوجود آمده باشد.
زخم :ضايعهاي که در آن پيوستگي اپيتليوم از بين رفته
و ضايعه به عمق بافت همبند نفوذ کند.
از اين رو تنوعات ساختماني 2مانند فوردايس گرانول،
لکوادم و غيره در اين بررسي آماري مد نظر قرار نميگيرد.
پس از پر کردن پرسشنامهها ،کدگذاريهاي الزم انجام
شده اطالعات وارد رايانه شد و پس از اطمينان از
صحت دادههاي ورودي جدول توزيع فراواني و
شاخصهاي آماري مانند ميانگين و انحراف معيار با
استفاده

از

نرمافزار

SPSS

(

SPSS

 )USA،Il،Chicago،Incويرايش  18و آزمونهاي
 t-testو  x2محاسبه گرديد.

يافتهها
پژوهش کنوني که با هدف بررسي تظاهرات دهاني
جانبازان شيميايي شهر زاهدان در دورهاي ده ماهه
صورت گرفت ،نشان داد که از  71نفر مورد پژوهش،
ميانگين سن آنها ( 54±14حداقل  41و حداکثر 68
سال) بود .افراد معاينه شده  52نفر داراي ضايعه دهاني
Normal variation
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گرفتن تاريخچه و نماي باليني توسط متخصص

شيار و شقاق :هر گونه شکاف يا فرورفتگي يا ترک

عوارض گازخردل در دهان/

ساالري صديق و همكاران

و  18نفر داراي مخاط دهان سالم بودند .بيشتر

اساس آن مشخص شد که با افزايش درصد جانبازي

جانبازان مورد پژوهش ( 31/91درصد) داراي مدرک

(درصد مسموميت) شيوع زخم در آنها افزايش مييابد

ديپلم بودند 8/5 .درصد زير ديپلم 17/14 ،درصد فوق

که يافتهها در جدول  2بيان شده است .درباره با

ديپلم 24/28 ،درصد ليسانس و  18/17درصد فوق

مقايسه تظاهرات دهاني در جانبازان شيميايي با توجه

ليسانس بودند .شايعترين ضايعات در کل جمعيت

به سن و تحصيالت جانبازان و مصرف داروها ،در

مورد نظر شامل پيگمانتاسيون ،زخم و ضايعات لثهاي

هيچ موردي تفاوت معنيداري مشاهده نشد.

بود که در جدول  1بيان شده است .شايعترين محل
ضايعات در لثه و زبان بودهاند که در نمودار  1نشان
داده شده است.

جدول  )2توزيع فراواني انواع ضايعات بافت نرم در
مبتاليان به ضايعه جانبازان شيميائي مراجعه براساس درصد
مسموميت

جدول  )3توزيع فراواني انواع ضايعات بافت نرم دهان

درصد شيميايي

جانبازان شيميائي

کمتر از  25درصد

افزايش حجم و خونريزي از لثه و پيگمانتاسيون

 25-51درصد

زخم -زبان جغرافيايي و ضايعه سفيد پاک شونده

درصد

درصد

فراواني

ضايعه

افرادفراگير

زخم

31

16/48

42/8

ضايعه سفيد پاکشونده (برفک)

21

11/98

28/5

ضايعه سفيد غيرپاکشونده

16

8/79

22/8

ضايعه قرمز

3

1/64

4/2

ضايعه دهاني

تعداد

ضايعه سفيد و قرمز

1

1

1

افزايش حجم و خونريزي از لثه

24

13/18

34/2

پيگمانتاسيون

37

21/32

52/8

شقاق ()angular cheilitis

6

3/29

8/6

زبان جغرافيايي

13

7/14

18/5

زبان شياردار

2

1/19

2/8

آفت ماژور (راجعه)

12

6/59

17/1

واريس زبان

1

1/54

1/4

تحليل لثه

3

1/64

4/2

هيپرکراتوز

1

1/54

1/4

استوماتيت نيکوتيني

14

7/69

21

نوع ضايعه

باالي  51درصد

زخم – آفت ماژور  -ضايعه قرمز و ضايعه سفيد

 51-71درصد

غيرپاک شونده

بحث
گاز خردل داراي اثرهاي حاد و مزمن است که اثرات حاد
آن در ساعات اوليه تماس و اثرات ديررس آن ،ماهها،
سالها و شايد دههها بعد بروز نمايد که لزوم پيگيري
دقيق و درمان مصدومان شيميايي عزيز را ايجاب ميکند.
عوارض گاز خردل شامل عوارض ريوي ،چشمي،
پوستي ،اعصاب و روان ،دستگاه گوارش ،اندوکرين،
هماتولوژيک و غيره است (.)3-5
ترکيبات موستارد در حيوانات آزمايشگاهي ايجاد سرطان
بدخيم بهويژه سرطان ريه ،سرطان مثانه ،لوسمي ،سرطان
حنجره و سرطان معده و غيره نيز گزارش شده است .در
باره ضايعات دهاني نيز تنها يک مطالعه صورت گرفته
است بنابراين در اين خصوص به مقايسه شيوع ضايعات
بافت نرم دهان با افراد عادي جامعه پرداخته شده است.

نمودار  )1توزيع فراواني انواع ضايعات بافت نرم دهان جانبازان شيميائي

در مطالعه کنوني از  71جانباز شيميايي مراجعه کننده به

در مورد درصد جانبازي نيز ضايعات بررسي شد و بر

مرکز جامعهنگر دانشکده دندانپزشکي زاهدان  52نفر
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ميکند .در انسان نيز افزايش معنيدار ابتال به تومورهاي

کلينمان ،بسا و جونز ()Kleinman ,Bessa & Jones

عادي در مقايسه با جانبازان شيميايي ميباشد .ميزان

شيوع ضايعات دهاني را در افراد عادي جامعه بررسي

شيوع ضايعات دهاني در مطالعه مشابه که توسط

کردهاند و بهترتيب  27 ،5/2و  26/2درصد گزارش شده

کاکويي و همکاران بر روي مجروحان شيميايي جنگ

است (.)13-15

تحميلي استان کرمان صورت گرفت  72/8درصد

در مطالعه پيشرو شايعترين محل هاي بروز ضايعه

بيان شد که با مطالعه اخير همخواني دارد.

به ترتيب :لثه ،زبان و لب باال بودند .در حالي که در

در مطالعه کاکويي و همکاران بر روي جانبازان

مطالعه کلينمان و همکاران در افراد عادي بيشترين

شيميايي کرمان ،زخم  28/6درصد از ضايعات بافت

محل بروز ضايعه به ترتيب مخاط گونه ،مخاط لبيال و

نرم دهان اين افراد را شامل ميشد که در مطالعه اخير

زبان گزارش گرديد ( )13و در مطالعه شولمان

اين ميزان  42/8درصد بود ،که باز هم اختالف

( )Shulmanبيشترين مکان مشاهده ضايعات لب بود

معني داري بين اين تحقيقات و مطالعه اخير ميباشد

و بعد زبان که اکثراً سطح پشتي زبان را درگير

که مهم ترين علت آن تفاوت در گروههاي مورد

مي کند .از اين رو لزوم تأکيد بيشتر بر اهميت درمان

بررسي ميباشد ( .) 21با توجه به شيوع باالتر زخم

ضايعات لثه (اعم از افزايش حجم و خونريزي آن) و

شايسته است اهميت بيشتري به درمان اين ضايعات

زبان و لب بارز ميگردد (.)16

در جانبازان شيميائي داده شود.

شايع ترين ضايعات دهاني مشاهده شده در اين

در مطالعه کوال ( )Kullaشيوع ضايعات زبان و زبان

بررسي پس از پيگمانتاسيون ( 52/8درصد) زخم

جغرافيايي به ترتيب  5و  2/1درصد بود (.)21

( 42/8درصد ) و افزايش حجم و خونريزي از لثه

همچنين در مطالعه سبسي شيوع زبان شياردار 4/6

( 34/2درصد ) و ضايعات سفيد (پاک شونده 28/5

درصد بود ( .)18در اين بررسي ميزان شيوع زبان

درصد) و غيرپاک شونده  22/8درصد) بود.

جغرافيايي و شياردار به ترتيب  18/5و  2/8بود که

در مطالعه کويباشي ( ،)Koybasiکلينمان و سبسي

از نظر شيوع زبان جغرافيايي تفاوت معني داري

( )Cebeciزخم هاي آفتي در افراد معمول جامعه

وجود نداشت.

به ترتيب با شيوع  1/2 ،3/6و 6/6درصد گزارش

 Angular cheilitisنوعي شقاق اريتماتوي در گوشه

گرديد ( 17 ،13و .)18

دهان بوده که با کانديدا آلبيکانس يا عفونت استاف

در پژوهش موسوي و همکاران در مورد  111تن از

اورئوس در ارتباط است ( .)22در مطالعه کريولي

جانبازان شيميايي اهواز شيوع زخم هاي آفتي دهان

( )Crivelliميزان  1/1 Angular cheilitisدرصد بود

 5درصد گزارش شد که در تحقيق کنوني 17/1

( )23و بر عکس در مطالعه کويباشي اين ميزان  9درصد

درصد بود که اختالف معني داري با تحقيقات قبل

گزارش شد ( )17در حالي که در مطالعه ما بر روي

داشته که علت عمده تفاوت با جامعه آماري مرتبط

جانبازان  8/6 Angular cheilitisدرصد شيوع داشتند

مي باشد (.)19

که با اين تحقيق همخواني دارد .در مطالعه کاکويي بر
روي جانبازان  Angular cheilitisبا شيوع  5درصد
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( 74/2درصد) داراي ضايعه دهاني بودند .در مطالعات

اين مطالعات بيانگر شيوع پايينتر ضايعات در افراد

/عوارض گازخردل در دهان

ساالري صديق و همكاران

 اين تحقيق بر.جامعه انجام شده بود تفاوت نداشتند

گزارش گرديد که اگر چه پايينتر از تحقيق پيش

روي گروه محدودي از اين جانبازان صورت و جهت

روگزارش گرديده بود ولي تفاوت معنيداري وجود

گسترش و نتيجهگيري دقيقتر پيش نهاد ميگردد که

.)21( نداشت

بر روي گروههاي وسيعتر و بهصورت کار مشترک با

آگاهي از اثرات عوامل محيطي نظير گازهاي شيميايي و

.رشتههاي پزشکي صورت گيرد

عوامل راديواکتيو بر مديريت بحران و درمانهاي اوليه
رفع آلودگي اثر داشته و از تشديد اثرات آن ميتواند

سپاس و قدرداني

 از اين رو در اين پژوهش وضعيت،)24( جلوگيري کند

در نهايت از تمامي جانبازان عزيز و همچنين از

دهاني جانبازان شيميايي مورد بررسي قرار گرفت و

 ارگانها و افرادي که در انجام اين پژوهش،سازمانها

يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که برخي ضايعات

. صميمانه قدرداني مينماييم،به ما کمک کردند

شيوع باالتر داشته ولي بعضي از اين ضايعات دهاني در
افراد مورد پژوهش با مطالعاتي که بر روي افراد سالم
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Abstract

Background: Chemical gas, especially sulfate mustard (SM) was used against Iranian forces repeatedly
during the Iraq war. Gas effects on various tissues within the body depend on amount and duration of
exposure. According to the prevalence of oral lesions, this study was conducted in Zahedan city on the
chemical warfare.
Material and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 70 patients. After
obtaining the patient's consent form, a demographic questionnaire was completed by patients and the patients
were examined. If there was soft tissue lesions, the cases were examined more closely. All data were
collected on special forms and statistical analysis was performed by the SPSS computer program.
Results: Among the 82 patients, 52 patients were with oral lesions and 18 patients were with healthy oral
mucosa. The most common oral lesions seen in the study were pigmentation (52.8 %), ulcer (42.8%) and
bleeding and gingival enlargement (34.2 %) and white lesions [picking (28.5 %) and Peel off (22.8 %)],
respectively.
Conclusion: The most common lesion sites were in the gums and tongue. Many patients referring were not
informed of the lesions in their mouth and this problem emphasizes that the periodic oral examinations are
required by specialists.
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