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Abstract 
 

   Diabetes mellitus (DM) is one of the most important metabolic diseases and also a major 
public health alarm, characterized by hyperglycemia. DM can produce several complications on 
heart tissue, vascular disease, kidney, eyes and oral cavity by hyperglycemia condition. The 
periodontal diseases are the most prevalence chronic infectious inflammatory diseases and oral 
manifestations of diabetes in human.  Also, it has been shown one risk factor for diabetes 
mellitus. The other oral manifestations of diabetes are oral and dental infections, erythema, 
inflammation of gingiva and dilation of ulcer repaired that deficiency of blood to the tissues can 
be expressed its causes. Therefore, current research aimed to review the available evidence 
regarding the relation between diabetes and its complications and oral manifestation. In this 
regards, it will be important all dentists recognize every aspects of  the disease, and their 
management outcome to provide low risk treatments and well control to patients with DM. 

 

    Keywords: Diabetes mellitus, periodontal disease, oral manifestation. 

ClinExc 2016; 5(2): 17-27 (Persian). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Review 

17 



 مروري                                                                                                                                                                                                                         

 
             1395، پاییز 2دوره پنجم، شماره                                                                                                   تعالی بالینی                                   

  یـالینــی بــالــتع
  یپژوهش -آموزشی

  )17-27(2شماره   پنجم دوره

 وارض و تظاهرات دهانی دیابت ملیتوسمروري بر ع
 

  *3شهین عرب، 2آویده معبودي، 1آتنا شیوا

  چکیده
همچون  ییها بافتمتابولیکی شایع در جهان است که عوارض متعددي را در  يها يماریب نیتر مهمدیابت ملیتوس یکی از    

پریودنتال عالوه بر  يها يماریب .کند یماد افزایش غیر نرمال گلوکز خون ایج واسطه بهو دهان  چشم ،هیکل ،عروق وقلب 
تظاهر دهانی دیابت ملیتوس  نیتر عیشا و التهابی عفونی مزمن در انسان يها يماریب نیتر عیشایکی از  عنوان بهاینکه 

توس سایر تظاهرات دهانی دیابت ملی. است شده یمعرفبراي دیابت ملیتوس نیز  عامل خطر عنوان بهعین حال  در ،باشد یم
که ناشی از کاهش  باشد یم ها زخم ریتأخ، تورم چشمگیر لثه چسبنده و ترمیم با تمیار دهانی و دندانی، يها عفونتشامل 
دیابت و ارتباط آن با  ٔنهیزم در شده انجام يها پژوهشمطالعه حاضر، مروري بر  هدف .است ییجاها نینچبه  یرسان خون

 پزشکان دندانلذا شناخت دیابت ملیتوس و تظاهرات دهانی آن براي  باشد یمدهانی مرتبط با آن  يها يماریبعوارض و 
 يها درمانبه کنترل بهتر بیماري دیابت و انجام  با کنترل و بهبود شرایط دهانی بیماران توانند یمبسیار با اهمیت است زیرا 

  .نیز کمک کنند ها آنبراي  خطر یب
  .تظاهرات دهانی پریودنتال، يها يماریب دیابت ملیتوس، :يدیکل يها واژه

  

  
  

 مقدمه
شایع و  دیابت ملیتوس یک بیماري متابولیک  

است  ها دراتیکربوهپیچیده در متابولیسم  حال نیدرع
میلیون نفر را در سراسر جهان درگیر کرده  217که تعداد 

علت  ).1(و آمار مبتالیان به آن نیز در حال افزایش است
ل ناشناخته است و عل اساساًبیماري دیابت ملیتوس 

گرچه مشکل ) 2(کنند یممختلفی را براي آن ذکر 
کاهش تولید انسولین است و یا مقاومت بافتی  ای اساسی،

 ،یعیرطبیغنتیجه نهایی این حالت  یول به اثرات انسولین،
 نیتر مهم عنوان به گلیسمی،هیپر قند خون یا شیافزا

و گروه دیابت ملیتوس به د). 3(عارضه این بیماري است
، نقص در ترشح انسولین نوع یککه در  شود یمتقسیم 

در عملکرد انسولین دیده  نقص نوع دومو در 
مزمن بروز  صورت بهدیابت در همه سنین و  ).4(شود یم

باالي پایدار منجر به عوارض عروقی شامل  قند .کند یم
 يها يماریبماکروواسکوالر زودرس و  يها يماریب

کنترل مناسب قند  ).2(باشد یممیکروواسکوالر جدي 
یا بروز آن را  کند یمخون از توسعه عوارض جلوگیري 

افراد دیابتیک همواره بیشتر از  ).5(اندازد یم ریتأخبه 
و تظاهرات بالینی متعدد قلبی  عوارض ریدرگافراد عادي 

مشکالت  خصوص به و یچشم ،یعصب ،يویکل عروقی،
  ).5(باشند یمدهانی 

از بیماري  اند عبارتبت ملیتوس تظاهرات دهانی دیا
پریودنتال که نسبت به افراد دیگر در این بیماران بیشتر 

  .کند یمپیشرفت  تر عیسرو  دهد یمرخ 
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ناشی از کاهش  که ،ها زخمهمچنین بهبودي و ترمیم 
بیشتري صورت  ریتأخبا  باشد یم ها بافتبه  یرسان خون

 دهانی و دندانی، يها عفونتو احتمال وقوع  ردیگ یم
بیشتر  ها آناریتم و تورم چشمگیر لثه چسبنده نیز در 

 عنوان به ملیتوس را دیابت مطالعات متعدد، ).6(باشد یم
هاي  بیماريایجاد ترین عوامل خطرساز در  یکی از مهم

  .)7(ورندآ به شمار می) اي هاي لثه بیماري(پریودنتال 
که پریودنتیت را  شواهد زیادي نیز وجود دارد حال نیدرع

براي بیماري دیابت ملیتوس در  عامل خطریک  عنوان به
بیماري التهابی لثه از موارد التهاب مزمن  ).1(گیردنظر می

افراد . شود یماست که توسط عفونت باکتریایی ایجاد 
مبتال به دیابت به دنبال ایجاد پالك میکروبی در دهان 

و با شدت بیشتري با تخریب لثه مواجه  تر عیسر
است  تر عیشالثه نیز در افراد دیابتی  يها آبسه .)8(شوند یم

در  ها یابتیدعلت کاهش توان دفاعی بدن  و این شیوع به
این بیماران نسبت به  عالوه به ).9(مقابل عفونت است

. ترند حساساشکال متفاوت بالینی کاندیدیازیس دهانی 
 اند نشدهکنترل  یخوب بهکه  یکدر بیماران مبتال به نوع 

خیم ممکن است زایگومایکوزیس و گلوسیت خوش
  رم دوطرفه منتشر وهمچنین تو. مهاجر نیز رخ دهد

غیر حساس غدد پاروتید سیاالدنوزیس دیابتیک نامیده 
). 2(و امکان دارد در هر دو نوع دیابت دیده شود شود یم

عمده  طور بهشدت و میزان این عوارض دهانی  یطورکل به
) 10(گلیسمی استبه میزان قند خون و کنترل هایپر وابسته

نی آن براي لذا شناخت دیابت ملیتوس و تظاهرات دها
 عنوان به توانند یماست زیرا  تیاهم بابسیار  پزشکان دندان

عضوي از تیم بهداشتی در کشف موارد جدید دیابت 
   هايدرمان نقش داشته باشند و در ضمن قادر باشند

را بدون  پزشکی الزم براي افراد به دیابت ملیتوسدندان
مروري  این مقاله .به انجام برسانند ها آنهیچ خطري براي 

 عوارض اتیولوژي، ،کوتاه روي دیابت ملیتوس
چگونگی درمان آن  و 1پریودنتال ، دهانی،سیستمیک

 .کند یمبحث 
 

                                                
1. Periodontal 

  مطالعهروش 
معتبر علمی  هايپایگاهاین مقاله مروري با جستجو در    

 PubMed, Science Direct, Scopus, Web ofچون 

Science واژهاي و با استفاده از کلیدDiabetes mellitus, 

periodontal disease, oral Manifestation  از بین
استخراج  1990-2016 مقاالت منتشر شده در بین سال هاي

در این مطالعه، انواع کارآزمایی بالینی انجام شده . گردید
در ارتباط با دیابت، عوارض و تظاهرات دهانی آن مورد 

بررسی  ارتباط موضوعی مطالعات با .بررسی قرار گرفت
در مجموع مقاله  60از . عنوان و خالصه مقاله ارزیابی شد

مقاله انتخاب و موردتجزیه و تحلیل و بررسی قرار  41
گرفت که همگی بیانگر بیماري دیابت و عوارض ناشی از 

انتخاب در نهایت مقاالتی . آن محسوب می شدند
گردیدند که داراي طراحی مناسب و نتایج معقول و قابل 

 .اطمینان بودند
 
 افته های

  اتیولوژي
است ولی بر اساس ناشناخته  اساساًعلت دیابت ملیتوس     

در بسیاري  یک، قبل از بروز دیابت نوع شواهد و مطالعات
 از موارد یک عفونت ویروسی یا استعداد ژنتیکی وجود

ولی در دیابت  شود یمرا سبب  2ایمنیخوددارد که پاسخ 
 يها يناهنجارتر ندارد و بیش ایمنیخودعلت  ظاهراً دونوع 

  ).11(شود یمژنتیکی در بیماران مبتال به این نوع دیده 
  

  عوارض سیستمیک و دهانی دیابت ملیتوس
 يماریب یکی از مشکالت اصلی همراه با دیابت ملیتوس،   

 ارسایی کلیوي،عروق محیطی است که در نهایت سبب ن
دهانی و همچنین  چشمی، ،مشکالت قلبی عروقی

بسیاري از  .شود یم ها اندامري گانگرنی درگی و 3ایسکمی
آنژیوپاتی با میکرو میمستق طور بهض دیابت ملیتوس عوار

انسداد عروق خونی کوچک و  سبب رایزدر ارتباط است 
عوارض دهانی  ).2(شود یمایسکمی و عفونت  تیدرنها

                                                
2. Autoimmune 
3. Ischemia 
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مل خشکی دهان، بیماران با کنترل ضعیف دیابت شا
ترمیم ضعیف  ،ارچیق ویروسی، ،باکتریایی يها عفونت

و  4التهاب لثه ،ها یدگیپوسبروز و شدت  شیافزا ،ها زخم
و عالئم سوزش  5اپیکالآبسه پري ،پریودنتال يها يماریب

دهانی در بیماران با دیابت  يها افتهی ).12(باشد یمدهان 
رفتن  کنترل نشده به میزان زیادي در ارتباط با از دست

 به عفونت، افتهیرییتغخ پاس ،مایعات زیاد از طریق ادرار
افزایش غلظت گلوکز  احتمالو  میکروواسکوالر راتییتغ

 عموماًتظاهرات دهانی دیابت ملیتوس  ).12(در بزاق است
این مشکالت  .باشد یم نوع یکمرتبط با بیماران 

با شدت باال و سرعت  پریودنتال يها يماریباز  اند عبارت
احتمال بیشتر براي  و ها زخم ریتأخترمیم با  ،پیشرفت سریع

واژه  1996در سال  .)2(دهانی و دندانی يها عفونتوقوع 
Periodontal Medicine  بین  دوطرفهجهت بیان

سیستمیک معرفی  يها يماریبو برخی  6پریودنتیت
  ).13(شد
  

  دیابت ملیتوس و بیماري پریودنتال
 يها يماریب نیتر عیشاپریودنتال یکی از  يها يماریب   

 يها سالدر  .ی و التهابی در انسان استمزمن عفون
سیستمیک  يها يماریبگذشته رابطه بین پریودنتیت و 

و سکته مغزي  ابتید قلبی عروقی، يها يماریبهمچون 
پریودنتال  يها يماریبعامل ایجاد  ).5(است شده شناخته

پالك دندانی ماده  .است پالك و جرم دندانی
در  قرارگرفته يها سمیکروارگانیمحاوي  افتهیساختار

ساکارید خارج ماتریکس گلیکوپروتئینی بزاق و پلی
 دندان،(که با سطوح سخت داخل دهان باشد یمسلولی 

اتصال محکمی  )و متحرك پروتز هاي ثابت ،ها میترم
دندانی به وجود  پالك مینرالیزاسیوندندانی از  جرم .دارد

خاص  يها گونهپریودنتال با رشد  يها يماریب ).14(دیآ یم
در  يهواز یبگرم منفی و  يها يباکترباکتریال با اکثریت 

هاي پاسخ میزبان به پاتوژن .شود یمآغاز  يا لثهنواحی زیر 
کند که منجر به پریودنتال التهاب مداومی را ایجاد می

                                                
4. Gingivitis 
5. Pre Apical 
6. Periodontitis 

   .شودکننده دندان میمحافظتهاي تخریب بافت
و  7)نزیویتژ(التهاب لثه ؛ریودنتال به دو دستههاي پبیماري

تخریب ساختارهاي حمایت کننده دندان شامل (پریودنتیت
طبقه بندي می  )استخوان آلوئوالر پریودنتال، افیال سمان،

مدیاتورهاي التهابی که به صورت موضعی در  ).5(شود
شوند وارد جریان خون سیستمیک پریودنتیت تولید می

 ).15(داد مقاومت به انسولین شونتوانند باعث ایجشده و می
ز طرفی در افراد دیابتی فراورده نهایی گلیکوزیالسیون با  ا

باعث  هاي لثه واکنش داده واي در سلولویژه هايگیرنده
ها نشان پژوهش ).16(شوندهاي التهابی میتولید پروتئین

تواند موجب پیشگیري از دهد که کنترل دیابت میمی
عوارض عبارت دیگر، به ؛)9(عوارض این بیماري شود

دیابت، از جمله مشکالت دهان و دندان، معموال براي 
کند که کنترل مناسبی بر بیماري دیابت میافرادي صدق 

خوشبختانه در افراد داراي دیابت کنترل . خود ندارند
شده، شیوع و شدت بیماري پریودنتال مشابه افراد غیر 

ک باشد بنابراین کنترل قند خون در افراد دیابتی دیابتی می
شاخص مهمی در شروع و پیشرفت بیماري پریودنتال به 

  ).10(رود شمار می
 

پاتوژنز بیماري هاي پریودنتال و زخم ها ي دهانی 
  در دیابت ملیتوس

بروز عوارض مزمن دیابت با مقادیر باالي گلوکز خون    
باالي پایدار منجر به عوارض عروقی  قند .ارتباط دارد

 يها يماریبوالر زودرس و ماکروواسک يها يماریبشامل 
جز متابولیک شامل باال  ).2(باشد یممیکروواسکوالر جدي 

چربی –رفتن گلوکز خون همراه با متابولیسم پروتئین
. به علت نقص نسبی یا کامل انسولین است افتهیرییتغ

به  ماًیمستقبسیاري از عوارض دیابت ملیتوس 
 .شود یممیکروآنژیوپاتی ناشی از بیماري مرتبط 

 ،سبب انسداد عروقی خونی کوچک یوپاتیکروآنژیم
 .شود یمدر نهایت مستعد ابتال به عفونت  ایسکمی بافتی و

 بازگشت رقابلیغکه عوارض  دهند یمنشان  ها یبررس
گلوکز  وساز سوختدیابت ناشی از محصوالت نهایی 

                                                
7. Gingivitis 
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 آلبومین، ،با ایجاد تغییر در ترکیب کلسترولاست که 
نه بروز عوارض دیابت را در زمی نیهموگلوب وکالژن 

از بهترین معیارهاي  یکی .کند یمافراد دیابتیک فراهم 
کنترل این بیماري سنجش هموگلوبین گلیکوزیله 

HbA1c  هموگلوبین گلیکوزیله  ).17(باشد یمدر خون
یکی از ترکیبات گلیکوزیله شاخصی از وضعیت  عنوان به

متعاقب  ).18(باشد یم بدن در هاپروتئین گلیکوزیله شدن
کمی و کیفی چشمگیري  راتییتغپریودنتال  يها يماریب

 .شود یمدر ترکیب مولکولی بافت همبند پریودنتال ایجاد 
ایجاد  سبب لثه، يها لبهتجمع پالك دندانی در مجاورت 

مشاهدات  در .شود یمپاسخ التهابی در بافت همبندي لثه 
کالژن را در درصد  70بیش از  بیتخر هیستولوژیک،

صورت عدم رفع التهاب  در .دهد یمناحیه التهاب لثه نشان 
بافت به سمت نواحی  بیتخر وپاسخ التهابی ادامه یافته 

عمقی لیگامان پریودنتال و استخوان آلوئول پیشروي 
پاسخ میزبان قادر به رفع التهاب  که یهنگام ).5(دینما یم

در مورد مکانیسم . گردد یمنباشد پریودنتیت ایجاد 
هیپرگلیسمی بر روي ایجاد و القاء عارضه  ریتأثگی چگون

زیادي مبنی  يها يتئورمرتبط به آن  يها زخمپریودنتال و 
 ،دیابتیک داراي هایپرگلیسمی مزمن بر اینکه در افراد

و کاهش سنتز کالژن مشاهده  کالژنازفعالیت افزایش 
هایپرگلیسمی مزمن اثر مخرب  ).19(دارد وجود ،شود یم

بلوغ و بقا کالژن و ماتریکس خارج سلولی  ،روي سنتز
در وضعیت هایپرگلیسمی تعداد زیادي از  نیهمچن .دارد
خارج سلولی تحت فرایند  يها مولکولو  ها نیپروتئ

 به منجرو  رندیگ یمگلیکوزیالسیون غیر آنزیمی قرار 
و این  شود یمتولید محصوالت نهایی گلیکاسیون پیشرفته 

در افراد دیابتیک مسبب  شدهدیتول ازحد شیبمحصوالت 
که عالوه بر کاهش  شود یماتصاالت متقاطع بین کالژن 

حاللیت کالژن احتمال ترمیم و جایگزینی آن را کم 
پریودنتال نقش مهمی  يها يماریبو در پیشرفت  کند یم

  ).20-23(دارد
دیگر در ایجاد عفونت، نقص عملکرد  مؤثر عامل

 .است ها آنوتاکسی اشکال در کم خصوص بهها نوتروفیل
در افراد ، هستند ها سلول یها که اولین سد دفاعنوتروفیل

ده، در بیماران با دیابت کنترل نش. ابدی یمدیابتی کاهش 
و ماکروفاژها  ها تیمنوس ،فونوکلئرهامورعملکرد پلی

هاي دفاع اولیه علیه پاتوژن جهیدرنت .شود یممختل 
ریال خارج از کنترل و تکثیر باکت افتهی کاهشپریودنتال 

 و رسوب هگلیکوزیله شد نهایی محصوالت ).24(شود یم
 هست نتیجۀ افزایش قند خون که جاها ینیچ يرو بر ها آن

را از دفاعی  يها سلولفنوتیپ ماکروفاژها و سایر  تواند یم
. اختصاصی سطح سلول تغییر دهد يها رندهیگطریق 

 عنوان بهها ماکروفاژها با تولید طیف وسیعی از سیتوکین
 لپریودنتا يها يماریبکلیدي در ایجاد  يها سلول

 ازحد شیبگلیکوزیله شدن  ).25(شوند یممحسوب 
در بیماري دیابتیک  ها آنو محصوالت نهایی  ها نیپروتئ

 ییها سلولبه  ها آنسبب تغییر ماکروفاژها و تبدیل 
هاي پیش التهابی به مخرب، تولید سایتوکاین صورت به

 Eو پروستاگالندین  TNFα ،کنترل ابلرقیغل شک
بخصوص  الذکر فوقاین عوامل . )26(گردد یم

التهابی در بدن  يها پاسخموجب  Eپروستاگالندین 
ها و همچنین در متابولیسم فیبروبالست گردند یم

 مؤثر توانند یمها و تحریک بازجذب استخوان لنفوسیت
کی از ی عنوان بهدر مطالعات متعددي از دیابت . باشند

در  ).27(جاد اکسیداتیواسترس یاد شده استعوامل ای
 ها نیپروتئدیابت هایپرگلیسمی و افزایش گلیکوزیالسیون 

و افزایش تولید  Cموجب افزایش فعالیت پروتئین کیناز 
هاي میتوکندریایی و پروستانوئیدها، افزایش سوپراکسید

ترس روند اکسیداتیو اس تاًینهاهاي آزاد و افزایش رادیکال
یا  ها اتمآزاد،  يها کالیراد ).28- 29(ردیگ یمشکل 
جفت  يها الکترون داشتن به دلیل که هستند ییها مولکول

بسیاري به  بیآس وبوده  ریپذ واکنشنشده، در بدن بسیار 
، لیپیدها و ها نیپروتئ، DNA بدن مانند يها ماکرومولکول
   ).30- 31(سازند یمها وارد کربوهیدرات
 يها کالیرادحذف  و بیعی در بدن بین تولیددر شرایط ط

عدم تعادل در این فرایند منجر به  .آزاد تعادل وجود دارد
بروز استرس اکسیداتیو و تغییرات پاتولوژیک متعدد در 

نشان  شده انجامبرخی از مطالعات  ).32(گردند یم ها سلول
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عوارض ناشی از  یدانیاکس یآنتکه تقویت سیستم  اند داده
  ).33- 34(دهد یما کاهش دیابت ر

  
  قارچی دهان در دیابت ملیتوس يها عفونت

 يها عفونتاز دیگر مشکالت شایع دهان در افراد دیابتی، 
 8آلبیکنسکه علت اصلی آن کاندیدا قارچی دهان است

این  دردهانکلینیکی متفاوتی  تظاهرات تواند یماست که 
درصد  30این عارضه در بیش از  ).35(بیماران ایجاد کند

کاندیدیازیس اریتماتوز گزارش شده  صورت بهبیماران 
یک  صورت بهپاپیالري مرکزي است که به شکل آتروفی

ناحیه اریتماتوز با حدود مشخص در پاپیالهاي سطح پشتی 
). 2(شود یمکه موجب سوزش دهان نیز  شده دهیدزبان 

 همچنین در برخی مواقع تظاهر دهانی کاندیدیازیس
ت سفیدرنگ هستند که در اصطالح ضایعا صورت به

افراد دچار بیماري دیابت شانس . شوند یمبرفک نامیده 
در میزان باالي  ها قارچابتال به برفک را بیشتر دارند چون 

در بیماران دیابتیک که  ).36-37(کنند یمگلوکز رشد 
خود مصنوعی  يا دندانهاز دست  و کنند یم مصرف سیگار

کنترل  یطورکل بهو  کنند یم مستمر استفاده طور به
به عفونت  بسیار پایین است نیز بیشتر ها آنبهداشت در 

این دسته از  ).36(شوند یمکاندیدیازیس مبتال  قارچی
، گلوکز خون در حد مطلوب کنترلبیماران دیابتیک با 

 یضدعفونو  شبانه عدم مصرف سیگار و خارج کردن
 یدیازیس،کانداز بروز  تواند یممصنوعی  يا دندانهدست 

  . دنجلوگیري نمای
کنترل  یخوب بهکه دیابت  یکنوع  به در بیماران مبتال 

اسیدوتیک هستند ممکن است و کتو اند نشده
و  طلب فرصترچی زایگومایکوزیس که یک عفونت قا

کتواسیدوز اتصال آهن به .رخ دهد ،است آسا برقاغلب 
سطح سرمی  رفتن باالترانسفرین را مهار کرده و باعث 

آهن تسهیل  لهیوس بهو رشد این قارچ  شود یمهن آ
قارچی شایع که  يها يماریبیکی دیگر از  ).3(شود یم
متعددي را در بیماران  يا لثهدهانی و  يها زخم تواند یم

                                                
8. Candida albicans 

عفونت  ،کند یممبتال به دیابت ملیتوس کنترل نشده ایجاد 
  ).2(باشد یمآسپرژیلوس 

  
  )گزروستومی(خشکی دهان

ه احساس بیمار مبنی بر خشکی دهان گفته گزروستومی ب   
 .با کاهش فعالیت غدد بزاقی همراه است غالباًکه  شود یم

عوامل بسیار زیادي در ایجاد خشکی دهان نقش بازي 
یکی از عوارض اصلی بیماري دیابت محسوب  و کنند یم
هایپرگلیسمی منجر به افزایش میزان ادرار و  ).38(شود یم

خارج سلولی و کاهش ترشح  مایعات در نتیجه خروج
دهان خشک  عارضه .شود یمبزاق و ایجاد خشکی دهان 

 ها عفونت، متعدد يها زخم، دهان سوزش مسبب تواند یم
در معاینه این  معموالً. )39-40(شدباو پوسیدگی دندانی 

و بزاق باقیمانده  شود یمبیماران کاهش ترشح بزاق دیده 
مخاط دهان  جهیدرنت ونیز بسیار غلیظ و کشسان است 

بیماران مبتال به گزروستومی به علت  در .شود یمخشک 
بزاق شیوع  یکنندگ پاكکاهش فعالیت ضد میکروبی و 

 عالوه به ).2(شود یمکاندیدیازیس دهانی زیاد 
و فلوئوراید  فسفات این بیماران میزان کلسیم، که ییازآنجا

دندانی  يها یدگیپوس به کمتري در بزاق دارند،
بسیار  يا شهیرسرویکال و  يها یدگیپوس صخصو به

  ).41-42(مستعدتر هستند
  

  خیم مهاجرگلوسیت خوش
 عمدتاًکه  باشد یم یمیخ خوشبیماري مخاطی شایع و     

و  کند یمزبان را درگیر  قدامی سطح پشتی دوسوم
با حدود مشخص،  رنگ قرمزنواحی متعدد  صورت به

ناشی از  عدرواق رنگ قرمزنواحی  .است صیتشخ قابل
نخی شکل زبان است که در اطراف این  يها یپاپ آتروفی

 کراتوتیک درنگیسف برآمدهنواحی آتروفیک، حاشیه 
که گلوسیت  اند کردهمطالعات بیان  یبرخ .وجود دارد

دیابت شیوع  یکخیم مهاجر در بیماران نوع خوش
  ).2(بیشتري دارد
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  بحث
، یکی از مشکالت اصلی شده یبررسدر بیشتر مقاالت     

عروق محیطی است که  يماریب همراه با دیابت ملیتوس،
 قلبی عروقی، مشکالت سبب نارسایی کلیوي، تیدرنها
گانگرنی  يریدرگ و و همچنین ایسکمی یدهان ،یچشم
عوارض دهانی بیماران با کنترل  .)2(شود یم ها اندام

 باکتریایی، يها عفونت ضعیف دیابت شامل خشکی دهان،
بروز و  شیافزا ،ها زخمضعیف  میترم ،یقارچ ،یروسیو

 پریودنتال، يها يماریبو  تیژنژو ،ها یدگیپوسشدت 
 ).12(باشد یماپیکال و عالئم سوزش دهان پري آبسه

مزمن  يها يماریب نیتر عیشاپریودنتال یکی از  يها يماریب
عفونی و التهابی در انسان است که در افراد دیابتی شیوع 

 يها گونهپریودنتال با رشد  يها يماریب). 5(داردبسیار 
گرم منفی و  يها يباکترخاص باکتریال با اکثریت 

میزبان  پاسخ .شود یمآغاز  يا رلثهیزدر نواحی  يهواز یب
 کند یمپریودنتال التهاب مداومی را ایجاد  يها پاتوژنبه 

 شود یمدندان  کننده تیحما يها بافتکه منجر به تخریب 
موضعی در التهاب  صورت بهالتهابی که  يتورها ایمد ).5(

وارد جریان خون عمومی شده و  شوند یملثه تولید 
 ).15(مقاومت به انسولین هم شوند جادیاباعث  توانند یم

موجب  تواند یمکه کنترل دیابت  دهد یمنشان  ها پژوهش
در مطالعات ). 9(پیشگیري از عوارض این بیماري شود

یکی از عوامل ایجاد  عنوان هبمتعددي از دیابت 
در دیابت ). 27(اکسیداتیواسترس یاد شده است

 ها نیپروتئهایپرگلیسمی و افزایش گلیکوزیالسیون 
و افزایش تولید  Cموجب افزایش فعالیت پروتئین کیناز 

هاي میتوکندریایی و روستانوئیدها، افزایش سوپراکسیدپ
روند  تا شود یمموجب  تاًینهاآزاد و  يها کالیرادافزایش 

   ).28- 29(اکسیداتیو استرس شکل گیرد
هاي حذف رادیکال و در شرایط طبیعی در بدن بین تولید

عدم تعادل  ولی در بیماري دیابت، آزاد تعادل وجود دارد
در این فرایند منجر به بروز استرس اکسیداتیو و تغییرات 

برخی از  ).32(گردد یم ها سلولپاتولوژیک متعدد در 
که تقویت سیستم  اند دادهنشان  شده انجام مطالعات

عوارض ناشی از دیابت را کاهش  یدانیاکس یآنت

از دیگر مشکالت شایع دهان در افراد  ).33-34(دهد یم
که علت اصلی آن  قارچی دهان است يها عفونتدیابتی، 
تظاهرات کلینیکی  تواند یماست که  آلبیکنسکاندیدا

در بیماران  ).35(جاد کنداین بیماران ای دهان درمتفاوتی 
 دچار و اند نشدهکنترل  یخوب بهدیابت که  یکبه نوع  مبتال

ممکن است زایگومایکوزیس که  اند شدهکتواسیدوتیک 
 است، آسا برقاغلب و  طلب فرصتیک عفونت قارچی 

به ترانسفرین را مهار  آهن اتصالکتواسیدوز  .رخ دهد
و رشد  شود یمسطح سرمی آهن  رفتن باالکرده و باعث 

هایپرگلیسمی  ).3(شود یمآهن تسهیل  لهیوس بهاین قارچ 
مایعات  منجر به افزایش میزان ادرار و در نتیجه خروج

خارج سلولی و کاهش ترشح بزاق و ایجاد خشکی دهان 
 سوزش مسبب تواند یمدهان خشک  عارضه .شود یم

و پوسیدگی دندانی  ها عفونت، متعدد يها زخم، دهان
  ).39- 40(شدبا
  
  يریگ جهینت 

دیابت و عوارض  ٔنهیزم در شده انجامبا توجه به مطالعات    
دهانی ناشی از آن افراد دیابتیک همواره بیشتر از افراد 

و تظاهرات بالینی متعدد قلبی  عوارض ریدرگعادي 
مشکالت  خصوص به و یچشم ،یعصب ،يویکل عروقی،
یو مشکالت عروقی، شرایط اکسیدات. باشند یمدهانی 
و عدم تعادل در سیستم ایمنی شرایط را  کاهش استرس،

گرم منفی و مثبت و همچنین  يها يباکتربراي رشد انواع 
ر دهان و لثه آلبیکنس دکاندیا خصوص به ها قارچانواع 

در مورد بیماران مبتال به  مسئله نیتر مهم. سازد یمفراهم 
کنترل دقیق سطح  یکنوع  باألخصدیابت ملیتوس 

فراوانی عوارض ناشی از این  خون جهت کاهشگلوکز 
تنها راه الزم براي بیماران با  حال نیدرع .بیماري است
نیز اصالح رژیم غذایی همراه با افزایش  دودیابت نوع 

که ارتباط  مسئلهواقع درك این  در .باشد یمفعالیت بدنی 
 دوجانبه کامالًبین دیابت و عوارض دهانی و پریودنتال 

ترین  یکی از مهم عنوان به ملیتوس دیابتتنها نه  باشد یم
به  پریودنتال دهانی و هاي بیماريایجاد عوامل خطرساز در 

 عنوان بهنیز  يا لثهو التهابات  ها زخمبلکه  دیآ یمشمار 
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 .براي بیماري دیابت ملیتوس مطرح است عامل خطریک 
 افراد مبتال بهاین نکته ضروري است که  تیرعا

 يها مراقبت ،دیابت دهانی ناشی از يها مزخپریودنتیت و 
در مورد دهان و دندان خود انجام دهند  يا ژهیوبهداشتی 

بیماري خود را تحت کنترل  يمؤثرتر طور بهتا بتوانند 

 زیآم تیموفقواقع جهت رسیدن نتایج  در .درآورند
  .درمان کنند باهمهر دو بیماري را همزمان  ستیبا یم
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  سؤاالت
  :جز بهاست ) گزروستومی(دهان یاز خشکهمه موارد زیر ناشی  -1
  و فلوئوراید در بزاق فسفات افزایش میزان کلسیم، )لفا

  دهان سوزش) ب
  متعدد يا زخمه )ج

  و پوسیدگی دندانی ها عفونت )د 
  است؟یک بیماران دیابت مهاجر درخیم از موارد زیر از عوارض گلوسیت خوش کی کدام-2

  متعدد يا زخمه )الف
  با حدود مشخص قرمزرنگنواحی متعدد  )ب
  ات بزاقافزایش ترشح) ج
  باکتریایی يها زخم )د
  پریودنتال در افراد دیابتیک است؟ يها زخماز موارد زیر از عوامل ایجاد  کی کدام -3

  .استبافت لثه  يها سلولها که اولین سدهاي دفاع عملکرد نوتروفیلکاهش ) الف
  کاهش فعالیت کالژناز) ب
  Cتغییر در فعالیت پروتئین کیناز ) ج
  قرمز يها لگلبوکاهش تعداد  )د
  ؟باشد یمدر افراد دیابتی  ها زخماز موارد زیر از پاتوژنز  کی کدام-4

  در سطح باال HbA1c) الف
  TNF αها و افزایش ترشح عوامل پیش التهابی سایتوکاین) ب
  ها سلولفنوتیپ ماکروفاژها و سایر تغییر ) ج
  .همه موارد فوق صحیح است) د
  است؟ شده انیبو عوارض دیابت صحیح  یدانیاکس یآنتتقویت سیستم  ورد ارتباط بینزیر در م يها نهیگزاز  کی کدام -5 

  .اثري در کاهش عوارض دیابت ندارد )الف
  .دهد یمعوارض ناشی از دیابت را کاهش  )ب
  .تنها بر روي تولید سوپراکسیدها در دیابت اثر دارد )ج
  .براي درمان دیابت کاربرد دارد )د
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  ؟باشد ینم ارد زیر در اثر ایجاد اکسیداتیو استرس ناشی از دیابت صحیحاز مو کی کدام -6
  ها مولکولافزایش گلیکوزیالسیون  )الف

  Cتغییر در فعالیت پروتئین کیناز  )ب
  ها قارچشرایط ایجاد رشد  )ج
  افزایش تولید سوپراکسیدهاي میتوکندریایی و برهم زدن تعادل پروستانوئیدها )د
  ؟باشد ینم ها یابتیدخاص بروز مشکالت دهان و دندان در  يها از نشانهزیر  از موارد کی کدام -7

  پریودنتیت) الف
  کاندیدیازیس) ب
  ها دندانتغییر رنگ  )ج
  ها دندانلق شدن ) د
  ناشی از چیست؟ شوند یمافراد دیابتیک دیده  دردهانکه ضایعات سفیدرنگ  -8

  عفونت باکتریایی) الف
  بیکنسعفونت قارچی کاندیدا آل) ب
  در اثر خشکی دهان) ج
  ضایعات بدخیم) د
  ؟افتد یمبیماران دیابتی نسبت به افراد سالم به چه دلیلی بیشتر اتفاق  باکتریایی در يها عفونت - 9

  سیستم ایمنی فعالیت عادي) الف
  قند خون پایین )ب
  میکروآنژیوپاتی )ج
  گلیکوزوري) د

  دیابت ملیتوس مطرح است؟ خطر عامل عنوان بهزیر  يها يماریباز  کی کدام -10
  پریودنتیت) الف

  ژنژویت) ب
  کاندیدیازیس) ج
 خیم مهاجرگلوسیت خوش) د
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