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شیوع آنومالی های زبان در کودکان مراجعه کننده به دانشکده 

 دندانپزشکی شهر رشت

 .3دکتر صبا نجفی، 2 دکترسید احمد موسوی، *1 دکتر مریم ربیعی

 دانشیار بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن.  -1

 ستادیار گروه کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن. ا -2

 دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن.  -3
 

 چکیده

 و درد باعث موارد از ای پاره در و شوند می تکرار دفعات به اختالالت این و گردد متعددی تغییرات دچار تواند می دهان مخاط :مقدمه

 زبیان  جغرافییایی   زبیان  جملیه  از زبیان  ضیایعات  از برخیی  فراوانیی  تعیین مطالعه این از هدف. شوند می عملکرد در اختالل و سوزش

 .باشد می رشت دندانپزشکی دانشکده به کننده مراجعه کودکان در...  و زبان چسبندگی شیاردار 

 زبیان  جملیه  از زبیانی  ضیایعات  وجیود  لحیا   از 94-95 های سال طی کودک 185 مقطعی  -توصیفی مطالعه این در :ها روش و مواد

 نیر   در آمیاری  هیای  آزمیون  از استفاده با شده آوری جمع اطالعات. گرفتند قرار بررسی مورد زبان چسبندگی شیاردار  زبان جغرافیایی 

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS21 افزار

  % 8/3 کامیل  انکیلوگلوسییای   % 3/4 شییاردار  زبیان   % 4/5 جغرافییایی  زبیان  شییو   کیه  اسیت  داده نشیان  آمیده  دست به نتایج :نتایج

 و جغرافییایی  زبیان    شییاردار  زبیان  بیروز  بیین  همچنیین . باشید  میی %  5/0 مییانی  رومبوئیید  گلوسیت و%  2/3 پارسیل انکیلوگلوسیای

 معنیی  ارتبیاط  مطالعیه  ایین  در والدین خویشاوندی ی رابطه وجود و والدین در آن نمایش و یکدیگر با همزمان پارسیل انکیلوگلوسیای

 (.>05/0p) شد یافت داری

 پاییه  آنهیا  اکتسیابی  انتقال و است شده پیگیری مطالعات اغلب در زبان چسبندگی و شیاردار زبان جغرافیایی  زبان همراهی :گیری نتیجه

  .نماید پررنگ تواند می را ضایعات این  اتیولوژیک های

 کودکان – شیاردار زبان –( بدن عضو)زبان :ها واژه کلید

 25/12/1394پذیرش مقاله: 20/07/1394وصول مقاله : 

 rabiei@gums.ac.ir مریم ربیعیدکتر ول: ئنویسنده مس

 

 مقدمه

زبان  عضویست در دهان که وظایف گوناگونی همچوون  

قوور ر د دن اوور  بووررون دنوود ن هوواچ بیوو چ  وو    وواییچ 

(. 1صووت ت کووردنچ م ووودن و رویوودن ر  بوور ع وود  د رد 

مخاط دهان می تو ند د ار دگرگونی گردد و  ین تنوعات 

ه بوه دعاوات ت ور ر دووند توا زمانو وه  بوا درد و         نانچو 

 تحقیقی
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سوزش همر   نگردند و بومار د ایتی ند دته بادد نوواز  

 به درمان خاصی ند رند.

ضایاات زبان مم ن  ست مادرز دن یا  کتسابی بادند و 

باوودها در لووود زنوودگی  یطوواد و لووی مااینووات مامووود  

(. به لوور کیوی   4پزد ی یا دند نپزد ی دناسایی دوند 

 ینگونوووه تنوعوووات موووادرز دن در زبوووان ع ارتنووود  ز    

ماکروگیوسووواچ مو روگیوسووواچ توروزووود زبووانی و  وووز    

(.  سوایر موو رد   کتسوابی و ردودن ت وامیی      5-7زبانی 

ع ارتند  ز: زبان رغر عواییچ زبوان دووارد ر چ  سو ندگی    

کامووو و نوواقا زبووان چ زبووان کنگوور  د ر و گیوسوووت     

 (.8-10  روم وزود موانی

 خووتت ت ردوودنچ   ت ووانچ عاونووت هوواچ نووپتسوو  هووا و 

ها می تو نند باعث تغوور دو وچ سووزش و درد در   تروما

زبان  دوند. هرگونه  ختتد ظاهرن در زبان می تو ند به 

نگر نی بومار و خوانو د   شچ  دو اد در صوت ت کوردنچ     

 بون بد دهانچ م  تت تغریوه  ن و رو وی منطور دوود    

 ی  یوون مووو رد و تاوووون دوووو   ن ووا   (.  وور  دناسووای11 

می تو ند در درمان و رع  نگر نی و م  تت نادی  ز  ن 

 مورد  ستااد  قر ر گورد.

با توره به  عز یش رماوت و پر کنودگی گسوترد  رو مو     

مناسو  تور و مووررتر      نسانی و به منظور لر  ی هر ه

برنامه پو گورن و درمان در هر راماه ب رنچ  گاهی  ز 

نس ی دوو  و بروز بومارن هان  عضاء گونواگون   موز ن

بدن در  ن راماه  زم  سوت.  گواهی  ز مووز ن دووو  و     

بروز بومارن هان دهان و مارعی  ن ها به دند نپزدو ان  

 ز م وواور  هوواچ هزینووه هووا و درمان ووان اووور ضوورورن 

همچون تطویز د روها و  تی بووپسی و  نطام تسوت هوا   

 (. 12پو گورن می کند  

 زدو ج هان عامویی در ک ور هوان  عریقواییچ  سووایی و    

(. در ک ووور مووا نوووز 13 مری ووان  تووون متوود ود  سووت  

 -پسوورعمو و دخترخا ووه  -هووایی م ووو دخترعمووو زدو ج

پسرخا ه ر یج می بادند.  نچه که در پزد یچ خصوصوا   

در ژنتوووو و لوو   لاوواد مووورد تورووه  سووتچ  خووتت ت  

 ین  زدو ج هان عامویی  تااق  مادرز دن  ست که به دن اد

(.  ز  ین روچ ی ی  ز ماضتت درمانی ک وور  14  می  عتد

ورود  ختتد ها و ناهنطارن هوان موادرز دن در زمونوه    

می بادد که هزینه ما ی زیادن در ک وور    زدو ج عامویی

کند. و بار رو نی و  قتصادن زیادن در خانو د   یطاد می

قش   مگور تو رث در  یطاد در بسوارن  ز مطا اات به ن

هان ناهنطارن هان نا وه سر و گردن و همچنون  نوما ی

 (.15-18زبان  دار  دد   ست  

 ز دیگوور موضوووعاتی کووه برخووی منوواب  بووه بتووث در ن  

پرد خته  ند وروود عواکتور   ورژن و  سو  بوه صوورت       

همزمان با برخی تغوور ت دهانی  ز رمیه زبان رغر عوایی 

 می بادد . 

توره به تنو  با ن پر کندگی رغر عوایی  نوما ی هوان  با 

زبان و مطا اات گونواگون  در  یون زمونوه هود   ز  یون      

مطا اه بررسی عر و نی  نوما ی هان دای  دهان  ز ق ووو  

زبان رغر عواییچ دوارد رچ  سو ندگی زبوان در کودکوان    

مر راه کنند  بوه د ن و د  دند نپزدو ی گووتن  در لوی      

می بادد. همچنون پوگورن وروود   1394-1395ساد هان 

 رت اط   تما ی  ین پدید  ها با  زدو ج عاموییچ  نتقاد  ن وا  

 ز و  دین و وروود هرگونوه  رت واط   تموا ی بوا  سو  و       
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  رژن کودکان که در مطا اات  ز رمیه مو رد س   ساز 

 عرض دد   ندچ می بادد.   

 روش کار :

 بطوه بوا تاووون    مقطای  اضور در ر  -ن توصوایمطا اه

 کتسووابی و  عر و نووی  نومووا ی هووا یووا تنوعووات زبووان     

موووادرز دن( کودکوووان مر راوووه کننووود  بوووه د ن ووو د   

دند نپزد ی ردوت  نطوام گرعتوه  سوت. کود  خوتق  یون        

  IR.gums.REC.1394.337مطا اووووه بووووه دوووومار    

مووی بادوود. مااینووه دهووان توسووف متخصووا  لاووادچ     

سواد  خور   متخصا بوموارن هوان دهوان و د ن وطون     

چ بوا توروه بوه    د نپزد ی که  مووزش کواعی دیود  بوود    دن

چ  نطام گرعت. تو عو  مناسو  بوون  یون     WHOماوارهان 

% بود. تمام نمونوه هوا بوا     80 عر د به دست  مد که با ن 

 ستااد   ز  ینه دند نپزد یچ  ر غ یونوت یا  ر غ قوو  و  

ه و گاز مااینه ددند. پ   ز مااینه  لاا ی که بر ن مااینو 

درمان دند نپزد ی مر راه نموود  بودنود و مصوا  ه و    

مااینه و  دینچ در صورت ورود هرگونه تغوور در دهوان  

 لاادچ  لتعات رم   ورن دد  ر ت موی گردیود.  تاود د    

دودچ سوپ  بوا     SPSS21سرن د د  و رد نرم  عز ر 185

 رت اط بون  ختت ت بوا    Chi square ستااد   ز  زمون 

 زدو ج عامویی و  نتقواد  ز و  ود بوه کوود      سن و رن چ 

 بررسی گردید.

 یاعته ها:

 ناوور 94کووود  مااینووه دوودند کووه   185 یوون مطا اووه در

( پسور بودنود. مووانگون    %2/49نار   91%( دختر و  8/50 

سوواد  بووا   09/7± 93/1سوونی کودکووان مووورد مطا اووه   

سواد بودنود.  ز کوو     12ساد و بو وترین   3کمترین سن 

%( د ر ن ضایاات زبانی بودنودچ کوه    83/17ار ن 33 عر د 

%(  5/45ناور    15%( دختور و   5/54ناور    18 ز  ین تاد د 

 پسر بودند. 

نار  10عر و نی  نوما ی هان زبان دامو زبان رغر عوایی 

 13%( چ  ن ویوگیوسوا   3/4نار   8%( چ زبان دوارد ر  4/5 

ند و مدیان نار پارسوو  ن ر  د دت 6نار کامو و  7نار که 

 .(1 روودود دوومار   ناوور بووود 1روم ویووود گیوسوووت در 

عر و نوی ضوایاات زبوان ر  در مر راوه      1نمود ر دمار  

کنندگان به تا وو سن ن ان موی دهود. بو وترین مووز ن     

سا ه و سپ  در بوون   6-8 ختت ت زبان در گرو  سنی 

سا ه دید  دد. بوروز همزموان زبوان     10-12گرو  سنی 

ی و  ن ویوگیوسوان دوارد رچ زبان رغر عوای رغر عوایی و

چ زبان دوارد ر و  ن ویوگیوسوان پارسوو پارسوو و کامو

 ( م اهد  دد. P<0001/0در نمونه ها  

%(  ز دختور ن د ر ن  ن ویوگیوسووان پارسووو     4/6نار  6

بووون ورووود   Chi Squareبودنوودچ بوور  سووان  زمووون  

 رت وواط  ن ویوگیوسوووان پارسوووو بووا رنسوووت کودکووان   

. زبوووان رغر عووووایی P=(014/0مانووواد رن دیووود  دووود  

 402/0=r 0001/0چ>P)   491/0چ زبوووووان دووووووارد ر=r 

چ  r=158/0  و  ن ویوگیوسوووووان پارسوووووو  (P<0001/0چ

032/0=P در کودکووانی کووه و  وودین  ن ووا  زدو ج عووامویی )

چ  r=622/0د دووتند م وواهد  دوود. زبووان رغر عوووایی      

0001/0>P )  527/0دوارد ر و زبان=r  0001/0چ>P در )

کودکان همزمان در  د قو ی ی  ز و  دین  ن ا دید  دود   

کوودکی کوه    10%(  ز بوون   30ناور   3 ست. به لورن کوه  

د ر ن زبان رغر عوایی بودندچ مادر ن ان نوز  ین ضوایاه  

کوودکی کوه د ر ن    8ر  ن ان می د دند. همچنوون  ز بوون   
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ناور   2 ز  ن ها مادر ن وان و  نار  3زبان دوارد ر بودندچ 

 ز  ن ها پدر ن ان زبان دوارد ر د دتند.  ز  هد   دیگور  

 ین مطا اه تاوون همزمانی  س  و   رژن و  نوما ی هان 

نتوطوه گرعتوه    X2زبان می بادد که با  ستااد   ز تسوت  

دد که زبان رغر عوایی با بومارن  س  و   رژن   رت واط  

همچنوون  ن ویوگیوسووان   (. p=0.001مانی د رن د دوت  

کامو نوز در  یون بررسوی بوا  سو   و   ورژن همزموانی       

د دوووت و  رت ووواط مانوووی د رن بوووون  ن وووا یاعوووت      

 (. p=0.001دد 

 زدو ج عامویی و  دین بر ورود همزمان زبان رغر عووایی  

و  ن ویوگیوسوان پارسووو در کودکوان نووز توارور مانوی      

  ودین   تمواد   د رن د رد. بطورن که با  زدو ج عوامویی و 

مووی بادوود.  75/0بووروز  وود قو ی ووی  ز  یوون دو ضووایاه 

همچنون  زدو ج عامویی و  دین بر ورود زبان رغر عووایی  

و  ن ویوگیوسوان کامو تارور ماناد رن د رد. بطوورن کوه   

با  زدو ج عامویی   تماد بروز  د قو ی وی  ز دو ضوایاه   

دود.  موی با  52/0زبان رغر عوایی و ن ویوگیوسوان کاموو  

عر و نی زبان دوارد ر و  ن ویوگیوسوان پارسوو به لوور  

% بودچ  زدو ج عامویی و  دین بور   5/0همزمان در کودکان 

ورود همزمان  ین دو ضایاه تارور مانوی د رن د رد بوه   

لورن که با  زدو ج عامویی   تماد بوروز  ود قو ی وی  ز    

 می بادد.  57/0 ین دو ضایاه 

 بحث: 

ه بررسی عر و نی  نوما و ان زبوان در  هد   ز  ین مطا ا

کودکان مر راه کنند  به د ن  د  دنود ن پزدو ی گووتن    

بود. بررسته ترین یاعته ن پژوهش که مور  تااوت  ین 

مطا اه با سایر مطا اات موی دوودچ وروود  رت واط بوون      

تو رث و همچنون زمونه   زدو ج عامویی و  دین با تنوعوات  

 ایی و زبووان دوووارد ر  زبووانی همچووون زبووان رغر عووو   

می بادد. عتو  بر  ن  س  و   رژن در  ین کودکوان بوا   

زبان رغر عوایی مرت ف می بادد.  ین عرضووه همو وه  ز   

پوش زمونه ن قون برخوورد ر بوودچ و وی  رت واط  ن در     

 مو رد کمی گز رش دد  و یا  صت رابت ن د  بود.

تتد % چ دوایاترین  خو   4/5زبان رغر عووایی بوا عر و نوی    

زبانی در بون کودکان  ین مطموعوه موورد مطا اوه بوود      

 سووت.   یوون  عر و نووی همپووان مطا اووه متققووون  ز رمیووه 

Khozeimeh (2) چVoros-Balog (19)  وDarwazeh 

  سووت کووه بووه ترتووو  عر و نووی زبووان رغر عوووایی ر  (20 

% گز رش کرد   ند. در  ا و ه برخی  8/4% و  7/5%چ  8/4

-عنو ن نمود  %27تا  13 ین ضایاه ر   ز مطا اات دوو  

و در مقابو برخی مطا اات  ین موز ن ر  ( 24-21چ 15   ند

 .(30-25چ 6  % بوان نمودند 6/2% تا  8/0کمتر و  ز 

در  ین مطا اهچ عر و نی زبوان رغر عووایی در بوون گورو      

 Bessaهان سنی مختیفچ تااوت   مگورن ند دتچ  ما 

سووا ه بو ووتر  ز  0-4در کودکووان  یوون عر و نووی ر   (22 

 گر وه در  یون بررسوی زبوان      سا ه یاعت. 5-12کودکان 

رغر عوووایی در دخترهووا قوودرن بو ووتر  ز پسوورها بووودچ   

(p=0.212)  در مطا اووه نKhozeimeh   نوووز عر و نووی

(چ  مووا  یوون 2زبووان رغر عوووایی در دخترهووا بو ووتر بووود  

ر   ز   ختت  مانی د ر ن ود. برخی مطا اات  یون تاواوت  

در مقابوو برخوی    چ(6چ21   تاظ  موارن مانوی د ر یاعتنود   

 مطا اات  ین پدید  ر  در پسرها بو وتر گوز رش نمودنود   

      .(31چ19چ15 
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بون  همزمانی  س  و   رژن  و  بوروز زبوان رغر عووایی     

 .(p<0.005) در کودکان  رت واط مانوی د رن یاعوت دود    

 21) Mojarrad    نوووز بووون   وورژن و زبووان رغر عوووایی

 رت اط  یون دو  Akhavi Rad  رت اط یاعته بود در ا و ه 

 رت واط ضواوای    Voros-Balog( 16ر  نای کورد  بوود    

(  در 19بون   رژن و زبان رغر عوان مطور  کورد  بوود     

% به دست  مد  3/4مطا اه  اضر عر و نی زبان دوارد ر 

درصودن گوز رش دود      3/4که  ین مووز نچ بوا عر و نوی    

و   Ambika (26  درصودن  88/4چ   Rabiei(18  توسف

تقری ا نزدیو  ست در  ا و ه   Ghanaie(28  درصدن 4

%(  بسووار   20/29توا   13 ز بسوارن  ز تتقواات گردوته   

(.  برخووی مطا اووات 23چ24چ4چ32چ33چ19کمتوور مووی بادوود  

ها تارور پریر بودن  ین پدید   ز سن و  عزود  ددن دوار

بایود   چ(33چ40چ19چ22ان مطور  نموود   نود     ر  در لی زمو 

ادر به  ذعان نمود که بد وو سن ک  کودکان   ین مطا اه ق

 .بازتان  نون د د   ن ن ود

همزمانی دو تنو  زبانی  ز رمیه زبوان دووارد ر و زبوان    

در  یون مطا اوه م واهد  دود و      ) >000/0P(رغر عوایی 

پو ون  ز  ین دسوت هو  بووان     ین  مر در سایر مطا اات 

 (.31چ15چ21چ19دد   ست  

در  یووون مطا اوووه  ن ووگیوسووووا بوووه دو زیووور گووورو     

 ن ویوگیوسوان کاموو و  ن ویوگیوسووان پارسووو تقسوو      

دد که تقری ا سو   ماواد ی د دوتند  کوه تقری وا م وابه       

و Rabiei ( در  ا و وه  19بوود    Voros-Balogمطا اوه  

عر و نوی  سو ندگی زبوان ر      (15 هم ار نش در  هوطان 

%  ز  ن هوووووا  6/81% گوووووز رش نمودنووووود کوووووه  7/6

%  ز  ن هووووووا  4/18 ن ویوگیوسوووووووان پارسوووووووو و  

 ن ویوگیوسوان کامو بودنود. همچنوون  یون ضوایاه ر  بوا      

 ختت  مانی د رن در پسرها بو تر  ز دختر ها گز رش 

. در مطا اووه ن دیگوورن کووه توسووف  (p=0.004)کردنوود 

Rabiei صورت گرعتچ  (18  ر نش در د ر ردتو هم ا

%  ز  ن هوا   8/78% بود کوه   9/7عر و نی  س ندگی زبان 

%  ز  ن ها به صوورت کاموو    2/21به صورت پارسوو و 

عر و نووی  ن ویوگیوسوووا ر    Ambika. (26 گووز رش دوود

%  ن ویوگیوسوان پارسووو   98/7% گز رش نمود که  37/8

. در مطا اوه  ن کوه   %  ن ویوگیوسوان کامو بودند 39/0و 

 19) Voros-Balog  در مطارسووتان  نطووام د دچ عر و نووی

% بوود کوه بوا مووز ن بوه       88/0 ن ویوگیوسوان پارسووو   

 دست  مد   ز  ین مطا اه تااوت   مگورن د رد.

در  یوون مطا اووه دخترهووا بو ووتر  ز پسوورها م ووتت بووه     

 ن ویوگیوسووووا بخصووووپ عووورم پاسووووو  ن بودنووود    

(p=0.014) ا ی که در  ک ر مطا اوات  نطوام دود     چ در 

 (.2چ15چ6 ین موز ن در پسرها با تر بود 

%  5/0عر و نی گیوسوت روم ویود مووانی در  یون مطا اوه    

بود و  گر ه  ین ویژگی در  اد  اضور بوه زیور گورو      

ضایاات م تت به قارچ کاندید  تای  د رد و وو ن همچنوان   

  ضووایاات متققووون بوود وو رویوود دش در زبووان در اا وو

ت امیی نوز می بونند. داید  ین  مر س   وقو  بو وتر  ن  

در  لاوواد بادوود.  یوون موووز ن م ووابه  برخووی مطا اووات   

( و تاود د  21چ20چ15چ25چ29بررسی دوو  دیگر می بادد  

 دیگرن  ز متققان  ن ر  قدرن بو تر گز رش نموود   نود  

 (.6چ29چ11چ2 
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 :نتیجه گیری

ایر مطا اوات  نطوام دود     همچنان که در  ین مطا اه و س

م وواهد  دوودچ عر و نووی  خووتت ت مووورد بررسووی  نقوودر 

با ستچ و بومار ن مامو  عاقد د ایت هستند که  ز  ن وا  

و یوا   Normal variationsتتت عنوو ن  صوطت  عیموی    

 تنوعات ل وای نام برد  می دود. 

  :پیشنهاد

باید در نظر د دت که   تماد قور ر گورعتن ژن برخوی  ز    

ضووایااتی کووه در  ک وور مطا اووات  نطووام گرعتووه بووروز    

همزمانی با یی د دتندچ موی تو نود در یوو رایگوا  ژنوی      

م تر  بادد کوه  نتقواد  ن هوا در  ک ور موو رد بوا هو         

صورت می گورد و  ین ه عرضوه ن  زدو ج عوامویی و بوه   

خصوپ بروز ی ی  ز ضایاات در و  دین باعث تسو وو  

در کودکان می دود. بنابر ین ن انه د ر ددن  ن ضایاه 

مطا اووات باوودن بووه دوو و رماوتووی  مووی تو نوود پوگووورن 

 ژنتو ی  ین ضایاات بادد.

 تشکر و قدردانی :

نویسندگان  ین تتقو   ز هم ار ن بخش کودکوان کوه در   

  رر ن  ین  مور موا ر  یوارن نمودنود صومومانه قودرد نی       

خوان   می نمایند.  ین پروژ  ما صو پایان نامه تتقوقاتی 

 می بادد.    1516ص ا نطای به دمار  ر ت 

 

های سنی مختلف( درصد وجود اختالالت زبان در رده1نمودار   

 

 

 تعیین ارتباط جنسیت کودکان با اختالالت زبانی آنها

 p-value مجموع)%( دختر)%( پسر)%( اختالالت

(3/3)3 زبان جغرافیایی  7(4/7)  10(4/5)  212/0  

شیاردارزبان   2(2/2)  5(3/5)  7(8/3)  266/0  

(0)0 انکیلوگلوسیای پارسیل  6(4/6)  6(2/3)  014/0  

(5/5)5 انکیلوگلوسیای کامل  2(1/2)  7(8/3)  230/0  
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