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و خدمات  دانشگاه علوم پزشکي        درماني قزوين -بهداشتي

 دانشکده دندانپزشکي

 پايان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکي

 عنوان به فارسي:

 بزاق در افراد بالغ با و بدون پوسیدگي IgA مقايسه ی میزان

 :عنوان به انگليسي

Comparison of salivary IgA levels between adults with or without dental caries 

 سيد حسام الدین حائری عراقينام و نام خانوادگي دانشجو : 

 دکتر مهدیه زرآبادی پورنام و نام خانوادگي استاد راهنما: 

 نام و نام خانوادگي استاد/اساتيد مشاور: 

 شاداب خسروشاهيدکتر 

 دکتر محمد حسين خوئينيها   

 استاد مشاور آمار:خانم شيوا اسماعيلي   

 787شماره پایان نامه:                             4951-59سال تحصيلي 
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 چکیده

بزاق يکي  .پوسیدگي دنداني شايعترين بیماری عفوني دهان و شايعترين بیماری مزمن کودکي  است زمینه:

 میزان بافرينگ،توان  غلظت، میزان، از عوامل بافر کننده محیط دهان است که وظايف زيادی بر عهده دارد.

مطالعات فراواني در اين زمینه و  و چگونگي ترشح ايمونوگلوبولین و... عوامل موثر در عملکرد بزاق هستند.

بر حفره دهان و باالخص پوسیدگي دنداني انجام شده که نتايج ضد و نقیضي را گزارش  IgAآثار مختلف 

 .میکنند

 

 انجام گرفت. و بدون پوسیدگي با بالغ بزاق در افراد IgA مقايسه سطحتحقیق حاضر با هدف هدف:

 

ساله که به دانشکده دندانپزشکي  04-04نفر از افراد  04در يک تحقیق تجربي آزمايشگاهي،روش انجام کار:

قزوين برای معاينه روتین مراجعه کرده بودند،به صورت داوطلبانه انتخاب و بزاق غیر تحريکي آنها به روش 

Spitting .تايي تقسیم شدند: 04گروه  0بیماران از نظر پوسیدگي به جمع آوری گرديد 

 :بدون پوسیدگي0گروه 

 پوسیدگي 0تا  0: 0گروه 

 پوسیدگي 0تا  3: 3گروه 

 پوسیدگي و بیشتر 5: 0گروه 

 .هیچ يک از افراد بیماری سیستمیک يا سابقه مصرف دارويي که موثر بر حجم يا کیفیت بزاق باشند،نداشتند 

IgA  بزاقي آنها به روش ايمونو توربیدومتری اندازه گیری شده و نتايج به دست آمده مورد تجزيه و تحلیل

 آماری قرار گرفت.

 

 ( >4045pديده شد.)  0و  0ني داری بین گروه در مطالعه حاضر تفاوت آماری معنتایج:

 ( <4045pنشد.)تفاوت معني داری ديده  0و3ن و همچنی 3و0، 0و0ولي بین گروه های 
 

بر اساس يافته های اين مطالعه میتوان نتیجه گرفت که با افزايش تعداد پوسیدگي های  نتیجه گیری:

بزاقي به عنوان شاخصي از عملکرد سیستم ايمني بدن،باال میرود.در واقع اينطور  IgAدنداني ،مقادير مختلف 

بزاقي عامل پیشگیری از پوسیدگي نبوده و فقط پاسخي از سیستم ايمني به   IgAاستنباط مي شود که

 حضور میکروارگانیسم ها و شايد تالشي برای مهار آن ها بوده است.

 بزاقي،پوسیدگي دنداني IgAبزاق،کلمات کلیدی:

 


