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Introduction: Today, smoking is recognized as a pervasive health problem, resulting in the growing number of people
exposing to secondhand smoke. Regarding this, children, who are in the early years of their growth, are more vulnerable than
adults. Exposure to environmental tobacco smoke (ETS) is considered one of the most toxic environmental exposures; in this
regard, passive smoking is one of the most important public health problems. Considering the effects of cigarette smoke on
C-reactive protein (CRP), which is an important risk factor for the development of cardiovascular problems, this study was
conducted to compare the salivary CRP levels among passive smoker and non-smoker children and adolescents aged 12-15
years.
Materials and Methods: The statistical population of this case-control study consisted of 80 children and adolescents
aged 12-15 years (40 passive smokers and 40 non-smokers). To conduct the research, the unstimulated salivary samples were
collected from the study population. Salivary cotinine level was measured using a cotinine kit and enzyme-linked
immunosorbent assay technique. Moreover, a CRP kit and immunoturbidimetric method were used to evaluate the salivary
CRP level. The collected data were analyzed in SPSS software (version 23) using an independent t-test.
Results: Based on the findings, the salivary cotinine levels were not significantly different among male and female passive
smokers (0.12±0.34 and 0.15±0.37 ng/ml, respectively; P-value=0.8). Furthermore, no significant difference was observed
among male and female non-smokers (0.014±0.01 ng/ml and 0.017±0.014 ng/ml, respectively; P-value=0.86). However, the
salivary CRP levels were significantly higher in the passive smoker group (4.16±1.56 mg/l) than in non-smokers
(3.175±1.009 mg/l; P-value=0.001).
Conclusion: It can be concluded that children and adolescents' exposure to ETS would increase salivary CRP levels, which
is a strong predictor of the risk of cardiovascular disease in adulthood, and consequently endanger the individual's health.
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چکیده
 امروزه استعمال دخانیات به عنوان یک معضل بهداشتی فراگیر مطرح است و به طور طبیعی آمار افراد در معرض دود سیگار محیطی رو:مقدمه
ETS  مواجه با. کودکان که در سال های اولیه رشد خود هستند آسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگساالن دارند، در این بین.به افزایش است

) یکی ازPassive Smoking( ( یکی از سمی ترین اکسپوژر های محیطی است و سیگاری غیرفعالEnvironmental Tobacco Smoke)
 با توجه به اثرات دود سیگار بر پروتئین فاز حاد که ریسک فاکتوری مهم برای ابتال به مشکالت قلبی.مشکالت مهم سالمت عمومی می باشد
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عروقی است ،مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان  CRPبزاق در کودکان و نوجوانان سیگاری غیرفعال  12-15ساله با غیرسیگاری ها طراحی
گردید.
مواد و روش ها :در این مطالعه ی مورد -شاهدی ،نمونه ی بزاق غیرتحریکی  80نوجوان  12-15ساله ( 40مورد سیگاری غیرفعال و 40
مورد غیرسیگاری) جمع آوری گردید .اندازه گیری سطح کوتینین بزاق با کیت کوتینین و روش االیزا و ارزیابی  CRPبزاق با کیت  'CRPو
روش ایمونوتوربیدیمتری صورت گرفت .داده های بدست آمده با نرم افزار  SPSSویرایش  23و آزمون  t-testمستقل آنالیز شد.
یافته ها :میزان  CRPبزاق در گروه سیگاری غیرفعال ( )4/16±1/56mg/Lنسبت به غیرسیگاری ها ( )3/175±1/009 mg/Lبه طور بارزی
بیشتر بود ( .)P=0/001میزان کوتینین بزاق در پسران ( )0/12±0/34ng/mlو دختران ( )0/15±0/37ng/mسیگاری غیرفعال و همچنین در
پسران ( )0/014 ±0/010 ng/mlو دختران ( )0/017±0/014ng/mlغیرسیگاری تفاوت آماری معنی داری نداشت ( .)P =0/86،P =0/8
نتیجه گیری :قرار گرفتن در معرض دود سیگار درکودکان و نوجوانان موجب افزایش سطح  CRPبزاق می شود که یک پیشگویی کننده قوی
خطر بروز بیماری قلبی عروقی در بزرگسا لی می باشد و در نتیجه سالمت فرد را به مخاطره می اندازد.
کلمات کلیدی :سیگاری غیرفعال ،بزاق ،پروتئین واکنشی C
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مقدمه

مي گیرند ،میزان کوتینین بزاقي بیش از 0/05ng/ml

سیگار کشیدن حدود  65-85درصد استعمال دخانیات

دارند)3-5(.

جهان را تشكیل مي دهد و  20-80درصد جمعیت جهان

بیش از  1میلیارد بزرگسال سیگاری هستند و حداقل

در معرض دود تنباکو (سیگار و قلیان) مي باشند .براساس

هفتصد میلیون کودک هوای آلوده به دود سیگار را

آمار سازمان بهداشت جهاني  42/9درصد کودکان ایراني

استنشاق مي

کنند6(.و)4

در معرض دود سیگار هستند .مضرات دود سیگار محیطي

سیگار کشیدن موجب ورود مواد شیمیایي سمي از

تقریباً با سیگاری فعال برابر بوده و در این بین کودکان که

طریق حفره دهان به سیستم بیولوژیكي بدن مي شود و

در سالهای اولیه رشد خود هستند آسیب پذیری بیشتری

ممكن است موجب مشكالت لثه ،پوسیدگي دنداني و

نسبت به بزرگساالن

دارند)1(،

زیرا کودکان سیستم

برونشیال کوچک تری دارند و سیستم ایمني شان کمتر
تكامل یافته

است)2(.

سرطان دهان

شود)7(.

از طرفي بزاق نخستین مایع

بیولوژیكي است که در معرض دود سیگار قرار
مي

گیرد)8(.

بزاق آیینه تمام نمای بدن است ،زیرا حاوی

( Passive smokingسیگار کشیدن غیرفعال) یا

انواع پروتیئن ،هورمون و آنتي بادی مي باشد ،به همین

(ETS,

علت در بسیاری از موارد ردیابي تغییرات این مارکرها در

) Environmental tobacco smokeبه استنشاق ناخواسته

بزاق مي تواند در تشخیص و پیگیری مشكالت سیستمیک

اکسپوژر به دود تنباکوی موجود در محیط

دود سیگار و قلیان توسط افراد غیرسیگاری اطالق

مفید واقع

شود)2(.

مي شود .این واژه در سال  1970ابداع شد و از آن پس

بزاق نقش مهمي در حفظ و نگهداری بهداشت دهان و

به رابطه ی بین بیماری ها و افرادی که در معرض دود

دندان داشته و هر گونه تغییر در کمیت و کیفیت آن

سیگار هستند توجه بیشتری شد .کوتینین یكي از اصلي

مي تواند تأثیری بارز بر سالمت دهان

ترین متابولیت های حاصل از تجزیه نیكوتین است .افراد

واکنشي  )C-reactive protein:CRP( Cیک پروتئین

سیگاری غیرفعال که ناخواسته در معرض دود سیگار قرار

پالسمایي حساس به التهاب در انسان است( )10که در کبد

بگذارد)9(.

پروتئین
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در پاسخ به فاکتورهای آزاد شده از آدیپوسیت ها ساخته

مضر دود تنباکو نسبت به بزرگساالن حساستر است .این

کارایي پروتئین واکنشي  Cقبالً به عنوان

گروه غالبا در معرض المان های توکسیک دود تنباکو در

مي

شود)10(.

مارکر التهابي در عفونت ها و بیماری های التهابي مورد

محیط خانه قرار مي گیرند .یكي از اثرات جانبي

بحث بود ،زیرا اتصال آن به فسفوکولین موجود در سطح

 smokingدر نوجوانان افزایش خطر ابتال به بیماری قلبي

سلول های باکتریال موجب فعالسازی سیستم کمپلمان

عروقي مي باشد .بر اساس تحقیقات انجام شده ریسک

مي شود .امروزه مشخص شده است که  CRPنقش کلیدی

ابتال به مشكالت قلبي عروقي در نوجوانان ایراني 10

در آترواسكلروز دارد ،به طوریكه افزایش آن به میزان

درصد مي باشد که نسبت به میزان گزارش شده آن در

بیش از  2/1میلي گرم بر لیتر احتمال بیماری های قلبي را

کشورهای توسعه یافته بسیار باالتر

Passive

است19(.و18و)5

افزایش مي دهد .همچنین مطالعات نشان داده اند که بین

افزایش سطح  CRPمي تواند عامل خطری برای

آترواسكلروز قلبي و پریودنتیت و انفارکتوس قلبي ارتباط

بیماری های قلبي عروقي در کودکان و بزرگساالن

وجود دارد هرچند که هنوز علت و معلول این ارتباط

باشد )20(.برخي مطالعات ارتباط میان  ETSو افزایش سطح

مشخص نشده

است)10-12(.

 CRPسرم را مورد بررسي قرار داده

اند21(.و)20

با این

اثرات منفي قرار گرفتن در معرض  ETSبر روی

وجود سطح بزاقي این مارکر در این افراد کمتر مورد

سالمتي ،اولین بار در سال  1928گزارش شد و مورد

مطالعه قرار گرفته است و مطالعه مشابهي در زمینه ارتباط

توجه دانشمندان و پزشكان قرار گرفت ،WHO .اثرات

میان سطح  CRPبزاق و اکسپوژر به  ETSدر کودکان و

مضر  ETSبر سالمتي بدن را برای اولین بار در سال 1950

نوجوانان وجود ندارد .از آنجا که تشخیص سریع و به

گزارش نمود؛ اثرات  ETSبر سالمتي کودکان و زنان

موقع بیماریها نقش عمدهای در درمان به موقع و موفق

باردار از دهه  1960مورد بررسي قرار گرفته

است)13(.

بیماریها دارد ،دسترسي به روش های نمونهگیری

تأثیر  ETSبر سالمتي بدن در کودکان و بزرگساالن

غیرتهاجمي ،مانند بزاق در بررسي بیماری ها و نتایج

شناخته شده است ETS .با انواع مختلف سرطان ،بیماری

درماني آنها ،هدف مطلوبي محسوب ميشود .روی کار

و افزایش مرگ و

آمدن ابزارهای تشخیصي جدید در آنالیز اجزای بزاقي،

و

اهمیت بزاق را به عنوان یک ابزار تشخیصي چند برابر

نیز تشدیدکننده آسم است( )15و موجب افزایش اختالالت

کرده است .با توجه به اینكه استفاده از سیگار در حال

ایمونولوژیک همچون آتوپي واگزما در کودکان

افزایش است و تعداد زیادی از افراد ناخواسته هوای آلوده

مي شود )16(.اگر چه  ETSموجب بیماری قلبي عروقي در

به دود سیگار را استنشاق مي کنند ،و نیز به دلیل اهمیت

بزرگساالن مي شود ،برخي مطالعات نشان داده اند که

سالمت عمومي افراد در معرض دود سیگار ،این مطالعه

 ETSبا افزایش خطر بیماری قلبي عروقي زودرس در

با هدف مقایسه میزان  CRPبزاق در کودکان و نوجوانان

ریوی و قلبي عروقي در

بزرگساالن()13

میر ناشي از مشكالت ریوی در کودکان همراه

بچه ها نیز همراه

بوده()14

است)17(.

 Passive smokingاثرات مخربي بر سالمتي کودکان و
نوجوانان دارد زیرا راه های هوایي آنها در برابر اثرات

سیگاری غیرفعال (در معرض  (ETSبا افراد غیرسیگاری
صورت گرفت.
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پریودنتیت با از دست رفتن چسبندگي لثه مساوی یا بیش

مواد و روش ها

در این مطالعه مورد-شاهدی ،تعداد  80دانش آموز 12

از  5میلي متر ،عدم مصرف دخانیات و

الكل)24(.

همچنین

تا  15ساله شامل  40فرد سیگاری غیرفعال بعنوان گروه

افراد چاق یا مبتال به سندرم متابولیک نیز از مطالعه خارج

مورد و  40فرد غیرسیگاری بعنوان گروه شاهد وارد

شدند)20(.

مطالعه شدند )22(.روش انتخاب نمونه ها بدین صورت بود

این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشكي

که پس از تصویب طرح و مراجعه به اداره آموزش و

زاهدان تصویب شده است .در ابتدا هدف مطالعه برای

پرورش شهر ،لیست اسامي مدارس (دخترانه و پسرانه)

تمام داوطلبین شرح داده شد و رضایت نامه کتبي جهت

تهیه شد و شش مدرسه (سه مدرسه دخترانه و سه مدرسه

شرکت در مطالعه از والدین آنها اخذ گردید .پس از

پسرانه) به صورت تصادفي انتخاب شدند .پس از مراجعه

تكمیل پرسشنامه اطالعاتي حاوی مشخصات دموگرافیک،

به مدارس و انتخاب تصادفي دانش آموزان (حدود 100

نمونه بزاق شرکت کنندگان در شرایط و مكان یكسان در

نفر) برای افراد پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک،

دمای اتاق و حدود ساعت  8-10صبح جمع آوری گردید.

وجود فرد سیگاری در خانواده ،محل سیگار کشیدن عضو

از داوطلبین خواسته شد  90دقیقه قبل از نمونه گیری از

خانواده و  ...تكمیل شد .معیار ورود برای گروه سیگاری

خوردن ،آشامیدن و مسواک زدن بپرهیزند.

غیرفعال قرار گرفتن در معرض دود سیگار یا قلیان در

قبل از جمع آوری بزاق از بیماران خواسته شد دهان

محیط خانه و کوتینین بزاق بیش از  0/05نانوگرم/

خود را با سرم فیزیولوژیک بشویند .سپس بزاق

میلي لیتر و برای گروه غیرسیگاری کوتینین بزاق کمتر از

غیرتحریكي در طي  5دقیقه با روش  Spittingجمع آوری

 0/05نانوگرم/میلي لیتر بود که روشي قابل اعتماد برای

گردید؛ به این ترتیب که از بیمار خواسته شد به مدت 5

قرار گیری در معرض دود حاصل از تنباکو مي باشد .البته

دقیقه هر دقیقه یكبار بزاق جمع شده در دهان خود را در

افرادی که کوتینین بزاقشان بیش از  8نانوگرم/میلي لیتر

لوله های مخصوص که در اختیار وی بود ،تخلیه

نماید()25

بود نیز از مطالعه خارج شدند .زیرا کوتینین باالی 8

سپس نمونه های بزاق با سرعت  2000دور در دقیقه به

دو گروه

مدت  10دقیقه سانتریفوژ گردید .مایع رویي و شفاف

سیگاری فعال و غیرسیگاری از نظر سن و جنس جور

حاصله به میكروتیوب های اپندورف انتقال یافت و در

شدند.

دمای  -70درجه سانتي گراد تا زمان کامل شدن نمونه

نشان دهنده استعمال دخانیات مي

باشد23(.و)4

با این وجود جهت تایید اکسپوژر به دود تنباکوی

گیری و انجام آزمایشات بیوشیمیایي نگهداری

شد)24(.

محیطي ،سطح کوتینین بزاقي همه افراد مورد مطالعه مورد

در روز آزمایش ،ابتدا با استفاده از کیت

سنجش قرار گرفت و معیارهای ورود برای تمامي

 Eastbiopharm cotinine (h)_testساخت کشور چین( ،به

شرکت کنندگان شامل موارد زیر بود:

روش االیزا ،سطح کوتینین نمونه ها) اندازه گیری شد.

عدم وجود بیماری سیستمیک ،عدم مصرف هر گونه

جهت اندازه گیری سطح کوتینین بزاق ،ابتدا نمونه ها به

دارو شامل داروهای ایمونوساپرسیو ،مكمل های ویتامیني

مدت  30دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد .نمونه ها و

و  NSAIDsدر  3ماه گذشته ،عدم قاعدگي ،عدم وجود

استاندارد به میكروپلیت های  96-wellحاوی آنتي بادی
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برای کوتینین و کوتینین متصل شده به کونژوگه اضافه

یافته ها

شد .کوتینین موجود در استاندارد یا نمونه ها ،با کونژوگه

در مطالعه حاضر میانگین سن گروه مورد

برای اتصال به این نواحي رقابت مي کند .بعد از
انكوباسیون و شستشوی اجزای باند نشده ،کونژوگه باند

( )13/5±1/13و شاهد ( )13/6±1/07تفاوت آماری
معني داری نداشت( (P=0/6( .جدول )1

شده که طي واکنش آنزیم پراکسیداز با  TMDرنگ آبي

میزان کوتینین بزاق در افراد سیگاری غیرفعال و

تولید مي کند ،اندازه گیری شد .سپس رنگ زرد در اثر

غیرسیگاری در دانش آموزان پسر و دختر تفاوت آماری

توقف واکنش با اسیدسولفوریک  2موالر ایجاد شد .در

مشخصي نداشت P=0/86 ،P=0/8 (.جدول )2

نهایت شدت جذب نوری توسط دستگاه
( 450نانومتر) ثبت

ELISA reader

( )4/165±1/561mg/Lنسبت به گروه غیرسیگاری

شد)23(.

اندازه گیری سطح  CRPبزاق نیز با استفاده ازدستگاه
اتوآناالیزر و کیت ( CRPمارک  ،Bionikساخت کشور
چین) با روش ایمونوتوربیدیمتری و با حساسیت باال
اندازه گیری و ثبت

میزان  CRPبزاق در گروه سیگاری غیرفعال
(mg/L

 )3/175±1/009به طور بارزی بیشتر بود)P=0/001( .
(جدول.)3
مقایسه میزان  CRPدر دو گروه مورد مطالعه
(غیرسیگاری و سیگاری غیرفعال) نشان داد که میانگین

گردید)25(.

در نهایت داده های به دست آمده توسط نرم افزار

 CRPبزاق در دختران سیگاری غیرفعال بیشتر از دختران

 SPSSویرایش  23محاسبه و جهت مقایسه یافته ها از

غیرسیگاری بود ،لیكن این اختالف از لحاظ آماری معنادار

آزمون آماری Independent sample t-test ،استفاده شد.

نبود )P=0/06(.با این وجود میزان  CRPبزاق در پسران
سیگاری غیرفعال با گروه شاهد از نظر آماری تفاوت
معناداری داشت و در پسران سیگاری غیرفعال بیشتر بود.
(( )P=0/005جدول .)4

جدول : 1

توزیع فراواني سن و جنس افراد سیگاری غیرفعال و غیرسیگاری
متغیر

گروه
میانگین سني±انحراف معیار

مرد

زن

(سال)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

غیرسیگاری

13/6 ±1/07

)25/0(20

)25/0(20

سیگاری غیرفعال

13/5 ±1/13

)25/0(20

)25/0(20

نتیجه آزمون

P=0/6

P=1
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جدول : 2

(فاطمه نشاط و همكاران)

میانگین  CRPبزاق در افراد سیگاری غیرفعال و غیرسیگاری

متغیر

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمون  tمستقل

CRP

غیرسیگاری

40

3/175

1/009

P=0/001

سیگاری غیرفعال

40

4/165

1/561

جدول : 3

میزان کوتینین بزاق ( نانوگرم  /میلي لیتر) در افراد سیگاری غیرفعال و غیرسیگاری بر اساس جنس
کوتینین بزاق

جنس

(میانگین±انحراف معیار)
غیرسیگاری
سیگاری غیرفعال

جدول : 4

مذکر

0/014 ±0/010

مونث

0/017± 0/014

مذکر

0/12±0/34

مونث

0/15±0/37

P value
آزمون تي مستقل
0/86
0/80

میانگین و انحراف معیار  CRPدر دختران سیگاری غیرفعال و گروه شاهد

متغیر

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمون tمستقل

CRP

دختران سیگاری غیرفعال

20

4/28

1/75

P=0/06

دختران گروه شاهد

20

3/36

1/16

پسران سیگاری غیرفعال

20

4/05

1/37

پسران گروه شاهد

20

2/98

0/80

P=0/005

بحث

آیا دود سیگار اثر آتروژنیک خود را از طریق افزایش

در سال های اخیر چندین ریسک فاکتور برای

 CRPاعمال مي کند یا خیر.

بیماری های قلبي عروقي معرفي شده است .در برخي

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان  CRPبزاق در

مطالعات پروتئین واکنشي  Cبه عنوان فاکتوری مؤثر در

کودکان و نوجوانان  12تا  15ساله سیگاری غیرفعال

بروز بیماری های عروق کرونر مطرح شده و نقش سیگار

(گروهي پرخطر در معرض دود تنباکو) نسبت به

در بروز این بیماری ها از طریق مكانیسم های متعددی به

غیرسیگاری ها به طور مشخص بیشتر بود .علیرغم اینكه

مطالعات اخیر نشان داده که

 CRPبزاق در دختران سیگاری غیرفعال و غیرسیگاری

سیگاری غیرفعال  70-80درصد ریسک بیماری قلبي را

تفاوت آماری مشخصي نداشت ،لیكن پسران سیگاری

افزایش مي دهد ،بنابراین این فرضیه مطرح مي شود که

غیرفعال سطح  CRPبزاقي بیشتری نسبت به پسران

اثبات رسیده

است)26(.

غیرسیگاری داشتند .این امر مي تواند به دلیل افزایش

چ
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میزان سیگار کشیدن در مردان نسبت به زنان باشد که

است)27(.

بالطبع موجب مي شود پسران بیشتر در معرض دود سیگار

آترواسكلروز در  732فرد بالغ جوان مشخص شد،

قرار گیرند.

در سال های اولیه زندگي موجب تغییرات دایمي در

با توجه به سطح کوتینین بزاقي ،شرکت کنندگان

عروق خوني مي

معیار اصلي ورود به مطالعه (کوتینین بزاقي بیش از
 0/05ng/mlبرای گروه سیگاری غیرفعال و کمتر از
 0 /05ng/mlبرای گروه غیرسیگاری) را دارا بودند.
عدم برآورد دقیق قرارگرفتن افراد در معرض دود
سیگار ،نگراني مهمي برای مطالعات اپیدمیولوژیک است.
بررسي مواجهه غیرفعال به دود سیگار یا تنباکو ،حتي از
گزارش سیگار کشیدن مشكل تر است .در این زمینه
ارزیابي مطلوب برای کمیت در معرض قرارگرفتن اخیر
دود سیگار ،تجزیه و تحلیل کوتینین در مایعات بدن انسان
(خون ،بزاق ،ادرار) است و حتي اگر تغییرات فردی در
رابطه با کمیت بین میزان کوتینین در مایعات بدن و
مصرف کوتینین به دلیل تفاوت های فردی در تبدیل
نیكوتین به کوتینین و در میزان متابولیسم کوتینین وجود
داشته باشد ،باز هم حضور کوتینین در یک سیال
بیولوژیک قطعاً مواجهه با نیكوتین را نشان مي دهد.
بر اساس یافته های مطالعه حاضر  CRPبزاق با قرار
گرفتن در معرض دود سیگار افزایش مي یابد .اخیرا یک
مطالعه مقطعي روی  139کودک  2تا  5سال نشان داد که
سطح باالی کوئینین با افزایش فاکتورهای خطر مختلف
مشكالت قلبي عروقي از جمله  CRPهمراه است؛ یافته ای
که در بزرگساالن نیز تأیید شده

است)21(.

مطالعات انجام شده نشان داده اند که قرار گرفتن در
معرض دود سیگار عامل مسبب بیماری قلبي عروقي و
سندرم متابولیک در بچه ها و بزرگساالن است )20(.متاآنالیز
بر روی  19تحقیق مختلف نشان داده که ریسک بیماری
قلبي عروقي در افرادی که در معرض  ETSبوده اند بیشتر

در یک مطالعه ای دیگر طي بررسي ریسک
ETS

شود)28(.

در مطالعه  Earlبا استفاده از داده های

)(NHANES

National Health and Nutrition Examination Survey

کمیته بررسي مشاهدات ملي و تغذیه ،در بچه های  3تا
 17سال ،مشابه مطالعه حاضر ،مشخص شد که سطح
با قرار گرفتن در معرض  ETSافزایش مي

CRP

یابد)29(.

مطالعه ای دیگر بر روی کودکان و نوجوانان  6تا 18
سال با استفاده از از داده های  NHANESنشان داده که با
قرار گرفتن در معرض  ETSسطح  CRPافزایش
مي

یابد)30(.

که از این نظر مطابق با یافته های مطالعه

حاضر در نوجوانان  12تا  15ساله است.
 Azarو

همكاران()22

بطور مشابهي نشان دادند که

میزان  CRPبزاق در افراد سیگاری فعال و غیرفعال به طور
معناداری بیشتر از غیرسیگاری ها است.
مطالعات  Chiu Y-HMو
همكاران()32

((P=0/001

همكاران()31

و  Jeffrisو

ارتباط معني داری را بین افزایش میزان

CRP

سرم و سیگاری غیرفعال نشان دادند که با نتایج مطالعه
حاضر همخواني دارد.
 Panagiotakosو همكاران( ،)33میزان  CRPسرم در
 137مرد و  211زن سیگاری غیرفعال که بیش از سه روز
در هفته در معرض دود سیگار بودند را بررسي نموده و
دریافتند میزان این مارکر در این افراد بیشتر از
غیرسیگاری ها است.
 Kangو

همكاران()20

نیز به این نتیجه رسیدند که

ارتباط مثبتي بین سطح  CRPو اکسپوژر نسبت به

ETS

حتي در کودکان  3-5ساله سیگاری غیرفعال وجود دارد.
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(فاطمه نشاط و همكاران)

همسو بودن نتایج مطالعات فوق با تحقیق حاضر موید

عروقي در بچه ها و بالغین گردد .افزایش پایدار سطح

اثرات مضر نیكوتین بر سطح بزاقي و سرمي  CRPاست.

 CRPمي تواند عالمت هشداردهنده اولیه برای بیماری

در تحقیق  Boshtamو

همكاران()34

میزان  CRPسرم

قلبي عروقي

باشد)20(.

افراد سیگاری بیشتر از غیرسیگاری ها و سیگاری غیرفعال

پاتوفیزیولوژی تأثیر  ETSدر بچه ها هنوز نامشخص

بود .لیكن بر خالف مطالعه حاضر ،تفاوت مشخصي بین

است .کودکان به ازای هر واحد وزن بدن میزان هوای

سیگاری های غیرفعال و غیرسیگاری ها وجود نداشت.

بیشتری استنشاق مي کنند ،ولي بعلت وجود آنزیم های

تفاوت در معیارهای ورود و خروج ،به خصوص
میزان کوتینین در تحقیق حاضر و تفاوت در حجم نمونه،
گروه سني ونیز تحقیق بر روی سرم در مطالعه

نابالغ ،فرایندهای سم زدایي ناقص عمل کرده و روند
سم زدایي را کند مي

برخي فرضیه ها در مورد مكانیسم افزایش خطر ابتال به

Boshtam

توجیه کننده ی این اختالف است.

کند)20(.

بیماری های قلبي عروقي در کودکان در صورت اکسپوژر

براساس تجزیه و تحلیل گذشته نگر از داده های 192

به دود سیگار وجود دارد .دود تنباکو متشكل از بیش از

ETS

 4000ماده پیچیده از جمله مواد سمي و سرطان زا

قرار داشتند که حتي از نسبت زنان و مردان غیرسیگاری

مي باشد .در بین این مواد 7 ،و  12دی متیل بنزو نترانس

(به ترتیب  35درصد و  33درصد) باالتر بود .بعالوه ،منبع

و بنزو پیرن ،که متعلق به کالس شیمیایي هیدروکربن های

کشور 40 ،درصد کودکان  0تا  14سال ،در معرض

 ETSاغلب والدینشان

بود)14(.

آروماتیک چند حلقه ای است ،مستقیما به عضله صاف

مطالعه حاضر نشان مي دهد که میزان  CRPبزاق افراد

عروق آسیب رسانده و موجب ناهنجاری های اندوتلیال
شود)20(.

یک مطالعه برروی کودکان سالم  9تا 13

در معرض دود سیگار بیشتر از افراد غیرسیگاری است و

مي

از آنجا که  CRPبه عنوان یک مارکر التهابي شناخته شده

ساله نشان داده که آسیب اکسیداتیو باعث ایجاد مواد
شود)35(.

و نشان داده شده که افزایش آن در آترواسكلروز قلبي

التهابي مي

نقش مهمي دارد ،بنابراین قرار گرفتن در معرض دود

اکسیداتیو بر عروق ،موجب آسیب عروقي و کاهش

سیگار ميتواند یک خطر بالقوه برای سالمتي انسان باشد.

عملكرد اندوتلیال مي شود .در این صورت  ETSموجب

با توجه به شروع پروسه آترواسكلروز در کودکي،
افزایش  CRPبا خطر وقوع زودرس بیماری قلبي عروقي
در بچه ها همراه

است)20(.

در نهایت تأثیر افزایش استرس

کاهش پروفایل لیپیدها و درنتیجه تسریع تشكیل پالک
آترواسكلروتیک مي

گردد)36(.

فرضیه دیگر ،تجمع

نامناسب پالکت ها (که در روند طبیعي هموستاز نقش

یک مطالعه روی بچه های سالم فاقد چاقي یا سندرم

دارند) در این افراد مي باشد .انعقاد پالکت ها موجب

متابولیک با تایید ارتباط میان ضخیم شدن انتیمای شریان

آترواسكلروز (نه تنها در اثر آسیب دیواره رگ بلكه در

کاروتید و سطح  CRPبیان نمود که سطح باالی  CRPبا

اثر تشكیل پالک) از طریق ترومبوز مي شود .تعداد

شروع روند آترواسكلروز در ارتباط

است)35(.

 ETSممكن است موجب افزایش فاکتورهای التهابي
مسبب تشكیل پالک آترواسكلروتیک و تشدید تخریب

پالکت ها به میزان قابل توجهي پس از قرار گرفتن در
معرض  ETSکاهش مي یابد و فرض بر این است که
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نیكوتین ،مونواکسید کربن و سایر مواد سمي حاصل از
دود سیگار بر روی حساسیت پالکتي تأثیرگذار

باشد)37(.

مقرون به صرفه بوده و براحتي برای جامعه آماری با حجم
باال در مدت زمان کوتاه قابل انجام است

نكته قابل توجه این است که قرارگرفتن در معرض

مطالعه حاضر نشان مي دهد که  ETSاثراتي مشابه

دود سیگار حتي به مدت کوتاه مي تواند حساسیت

سرم بر روی افزایش  CRPبزاق دارد .از این رو مي توان

پالکتي را افزایش داده و تجمع پالکتي در افراد

گفت بزاق آیینه تمام نمای بدن است و مي تواند جایگزین

غیرسیگاری در معرض  ،ETSبه همان نسبت افراد

مناسبي برای آزمایشات روتین بجای سرم باشد.

سیگاری افزایش مي یابد .بنابراین ،اکسپوژر نسبت به
یک تأثیر وابسته به دوز در آسیب اندوتلیال

ETS

دارد)20( .

موقعیت استثنائي جهت ایجاد انگیزش و کمک به

مطالعات نشان داده اند که افزایش دوز و مدت زمان
در معرض دود سیگار بودن نیز ممكن است روی عوامل
خطر بیماری قلبي عروقي تأثیرگذار

باشد38(.و)20

دندانپزشكان و کارکنان سالمت دهان دارای یک

یک

بیمارانشان جهت ترک انواع مختلف تنباکو هستند و مي
توانند به بهبود این وضعیت کمک

کنند)42(.

نتیجه گیری

مطالعه نشان داده است که با افزایش سطح کوتینین در

براساس یافته های مطالعه حاضر میزان  CRPبزاق

نوجوانان  12-19سال خطر ابتال به سندرم متابولیک (یكي

(پیش بیني کننده قوی خطر بیماری قلبي عروقي) در

از فاکتورهای خطر قلبي عروقي) افزایش یافته

است)39(.

کودکان و نوجوانان سیگاری غیرفعال به طور مشخصي

کودکان و نوجوانان وقت زیادی را در خانه مي

نسبت به غیرسیگاری ها افزایش یافته بود و پسران

گذرانند و هرچه جوان تر باشند ،تمایل بیشتری به ماندن

سیگاری غیرفعال سطوح  CRPبزاقي بیشتری داشتند .قرار

در خانه دارند .از آنجا که کودکان وقت زیادی را با

گرفتن در معرض دود سیگار مي تواند موجب ایجاد

والدین یا سرپرستان خود مي گذرانند که برخي از آنها

بیماری های جدی در کودکان و نوجوانان شود .نتایج

نیزسیگاری هستند ،خانه جایي است که معموالً بسیاری از

مطالعه کنوني بیانگر این است که کودکان و نوجوان نباید

کودکان در معرض  ETSقرار مي گیرند.

در معرض دود سیگار قرار گیرند .از این رو تدوین

اکسپوژر باالتر نسبت به  ETSدر کودکان خانواده های

برنامه های آموزشي ضداستعمال سیگار برای والدین و

با موقعیت اقتصادی اجتماعي پایین در برخي مطالعات

سرپرستان مي تواند جهت کاهش قرار گرفتن در معرض

گزارش شده است41(.و )40در تدوین سیاست های بهداشت

 ETSدر خانه و جلوگیری از بروز زودهنگام بیماری های

عمومي باید توجه ویژه ای به کودکان خانواده های کم

قلبي عروقي در بچه ها مفید باشد.

درآمد شود تا میزان وضعیت سیگاری غیرفعال و

تشکر و قدردانی

قرارگیری آنها در معرض دود سیگار کاهش یابد.

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکترای دندانپزشكي

مطالعات انجام شده در این زمینه اغلب بر روی سرم

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان با شماره ثبت  8040است.

که روش تهاجمي و

از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

زمانبر است ،در حالیكه استفاده از بزاق یک روش آسان و

و مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش قدرداني

صورت صورت گرفته

است(34و)32

مي گردد.

چ
)(فاطمه نشاط و همكاران

...  بزاقC تأثیر دود سیگار محیطي بر پروتئین واکنشي
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