چکيده
هدف:آپانديسيت شايع ترين علت جراحي اورژانس در جهان است و شيوع آن در سنين جواني
بيشتر است.اهميت اين موضوع با توجه به شيوع سني آن در بين سربازان و پرسنل نظامي
بهخوبي احساس ميشود .تشخيص زودرس و اقدام درماني بهموقع میتواند از عوارض بعدي
آپانديسيت حاد جلوگيري کند .بيلیروبين بهعنوان يک مارکر خونی در آپانديسيت افزايش
مييابد وسطح بيلیروبينسرم و احتماالً مقدار آن در بزاق میتواند در تشخيص زودرس
کمککننده باشد.از اينرو در اين مطالعه به بررسي ارزش سنجش بيلیروبين در بزاق به
عنوان يک مايع فيزيولوژيک در دسترس پرداخته شد.
مواد وروشها:در اين مطالعۀ مقطعي  30نفر از مبتاليان به آپانديسيت حاد مراجعه کننده
به بيمارستان امام رضا (ع) و  30نفر افراد سالم که از نظر سن و جنس همسان شده
بودند،با توجه به معيارهاي ورود و اخذ رضايتنامه آگاهانۀ کتبي ،وارد مطالعه شدند.
از داوطلبين سالم و بيماران نمونۀ خونوريدي و بزاق قبل از مراجعه به اتاق عمل گرفته
شد ومقداربيلیروبين بزاق و سرم بهروش االيزا اندازهگيري شد .مقايسه مقادير بزاقي يا
سرمي به روش  student’s unpaired t-testدو دامنه صورت گرفت.براي بررسي ميزان همبستگي از روش
آماري  Pearson correlationاستفاده شد.
يافتهها :نتايج مطالعۀ حاضر نشان داد که در گروه بيمار نسبت به گروه سالم سطح
بيلی روبين توتال سرم افزايش داشت ،ولی اين افزايش معنادار نبود ( 0±1/18 mg/dlدر
مقابل .)0/0±70/17 mg/dlسطح بيلیروبين مستقيم سرم در گروه بيمار نسبت به گروه سالم
کاهش داشت ( 0/0±017/004 mg/dlدر مقابل )0/0±027/005 mg/dlو اين کاهش معنادار بود(
 ) P>0/05از طرف ديگر در گروه بيمار نسبت به گروه سالم سطح بيلیروبين توتال بزاق
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و
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بود().P>0/01سطح بيلی روبين مستقيم در گروه بيمار نسبت به گروه سالم بزاق کاهش داشت
(0/0±003/001 mg/dlدر مقابل )0/0±008/001 mg/dlو اين کاهش معنادار بود(.).P>0/01
نتيجه گيري:بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه ،استفاده از بيلیروبين بزاقي که
آزموني آسان ،سريع ،حساس ،ارزان و غيرتهاجمي محسوب ميگردد ،در جهت قطعي کردن تشخيص
در افراد مشکوک به آپانديسيت توصيه ميشود .البته انجام مطالعاتبيشتر در اين زمينه
و در مقايسه با ساير آزمونهاي تشخيصي به منظور آگاهي هرچه بيشتر از مزاياي اين
آزمون در مطالعات آينده توصيه ميشود.
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