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Abstract  
 
Background and Objectives: Given the growing elderly population in 
the country, significant proportion of chronic diseases in this group, 
and necessity of investigation on aspects of the elderly health in order 
to prevent disability and reduce the complications of diseases in them, 
this study was conducted to determine the manifestations of nose, 
sinus, larynx, head, and neck among the elderly over 60 years in the 
rural areas around Rasht City. 
 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 35 villages of were 
randomly selected Rasht city from, and 413 elderly subjects randomly 
entered the study. After obtaining a written informed consent, the 
elderly were examined by general practitioners and an 
otolaryngologist.   
 
Results: A total of 413 subjects [195 (47.20%) females and 218 
(52.80%) males] with the mean age of 73.47±7.04 participated in this 
study. The most common sinonasal disorder was septal deviation 
(60.68%). Other sinonasal disorders were mucosa paleness (18.23%), 
stuffy nose feeling (12.83%), hyposmia (12.10%), anosmia (3.14%) 
and nasal polyposis (1.43%). The most common oral disorder was 
dental problems (88.90%). Other common disorders of the mouth, 
pharynx, and larynx included dry mouth (46.73%), dysphagia 
(24.21%), snoring (40.19%), inflamed mucosa (14.50%), and the most 
common neck disorder was thyroid enlargement (2.56%). 
 
Conclusion: The results of the present study showed that the 
prevalence of nose, sinus, larynx, head, and neck disorders is 
significant among the elderly population of Guilan. 
Keywords: Nose; Paranasal Sinuses; Larynx; Head and neck; 
Geriatrics. 
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  چكيده
هاي  توجه بيماري و سهم قابل به افزايش جمعيت سالمندان در كشور  جهتو با زمينه و هدف:

مزمن در اين گروه و لزوم بررسي ابعاد سالمت سالمندان براي پيشگيري از ناتواني و كاهش 
تعيين تظاهرات بيني، سينوس، حنجره و سر و اين مطالعه با هدف ها در آنان،  عوارض بيماري

  ال مناطق روستايي شهرستان رشت انجام شد.س 60گردن در سالمندان باالي 
روستاي شهرستان رشت،  35طور تصادفي  مقطعي، به -در اين بررسي توصيفي  روش بررسي:

نامه كتبي،  صورت تصادفي وارد مطالعه شدند. پس از اخذ رضايت سالمند به 413انتخاب و 
  دند.سالمندان توسط پزشكان عمومي و متخصص گوش و گلو و بيني معاينه ش

ميانگين %) مرد} با 80/52نفر(218%) زن و 20/47نفر ( 195نفر { 413در اين مطالعه ها:  يافته
%) 68/60ترين اختالل سينونازال؛ انحراف سپتوم (  شركت كردند. شايع الس 47/73±04/7سني 

 بيني گرفتگي حساس%)، ا23/18بود. ساير اختالالت سينونازال به ترتيب مخاط رنگ پريده (
%) بود. 43/1%) و پوليپ بيني (14/3%)، عدم حس بويايي (10/12%)، بويايي ضعيف (83/12(

%) بود. ساير اختالالت شايع دهان، حلق 90/88مشكالت دنداني( ؛ترين اختالل حفره دهاني شايع
%)، خروپف 21/24%)، اشكال در بلع (73/46( دهان خشكي احساسو حنجره عبارت بودند از: 

%) و بيشترين اختالالت معاينه گردن نيز مربوط به بزرگي 50/14ملتهب ( %)، مخاط19/40(
  %) بود.56/2تيروئيد (
نتايج مطالعه حاضر نشان داد شيوع اختالالت مختلف بيني، سينوس، حنجره و سر  گيري: نتيجه

  توجه است. و گردن در جمعيت سالمند استان گيالن قابل
  سالمندان. ؛و گردنسر بيني؛ حنجره؛؛ هاي اطراف بينيسينوسها: كليد واژه

  مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
  95 شهريوردوره دهم، شماره ششم، 

  93الي  85صفحه 

 
  مقاله پژوهشيمقاله پژوهشي

(Original Article)  
 

  :نماييد استناد زير صورت به مقاله اين به لطفاً
Banan R, Nemati Sh, Dadashi A, Saberi A, Karimi Z, Pastadast M, et al. An 

investigation of the manifestations of nose, sinus, larynx, head, and neck among 
the elderly population in rural areas of Rasht City, Iran (2013-2014).  
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  مقدمه
شناختي است نه يك  خودي خود يك پديده زيست سالمندي به

باشد كه هر  بيماري، و در واقع يك روند طبيعي و فيزيولوژيك مي
اي  . سالمندي دوره)1(دهد  ارگاني را در بدن تحت تأثير قرار مي

. )2(شود  مي سالگي آغاز 60-65از زندگي است كه معموال ًاز 
هاي  دهد سهم بيماري مطالعات مرگ و مير و سالمت نيز نشان مي

توجه بيشتر از ديگر سنين  طور قابل مزمن در سنين سالمندي به
است. بنابراين، با باال رفتن اميد به زندگي در سنين سالمندي، دوره 

همين دليل  شود و به شده همراه با ناتواني و ناخوشي بيشتر مي سپري
اقتصادي، سالمت سالمندان و  -هاي اجتماعي  مشكالت هزينه

هاي سني  نيازهاي آنان به خدمات بيمارستاني نسبت به ديگر گروه
هاي  به مراتب بيشتر بوده و با توجه به ماهيت متفاوت بيماري

تهديدكننده سالمت سالمندان، اهميت بررسي ابعاد سالمتي 
امروزه با توسعه علوم پزشكي، . )3(شود  آشكار مي سالمندان بيشتر

 ،ميزان مرگ و ميرهاي اقتصادي و اجتماعي؛  و بهبود شاخص
طبق آمار  .)4(كاهش و اميد به زندگي افزايش يافته است 

% 5-10منتشرشده از سوي سازمان بهداشت جهاني، ايران داراي 
دهد درآينده روند  . مطالعات نشان مي)5(جمعيت سالمند است 
يابد و  ران با سرعت و شدت بيشتري ادامه ميسالمندي جمعيت اي

رو خواهد  اي با پديده سالمندي جمعيت روبه طورگسترده ايران به
% 6/6% جمعيت جوامع پيشرفته و 25در حال حاضر . )6(شد 

سال دارند كه انتظار  60ميليون نفر) باالي  4جمعيت ايران (بيش از 
ميليون نفر  10اين افراد به بيش از ، تعداد 1400رود تا سال  مي

برسد. آشكار است كه با افزايش تعداد سالمندان، مسائل و 
مشكالت حمايتي، اجتماعي، توانبخشي، بهداشتي و درماني آنها 

در اين بين براساس منابع موجود،  .)4(كند  نيز افزايش پيدا مي
  .)6(عنوان پيرترين استان كشور شناخته شده است  استان گيالن به
و همكاران با بررسي اختالالت Okhanu در مطالعه 

% 60/16اتوالرينگولوژيك در جمعيت سالمندان، مشخص گرديد 
ا آنه  ترين از افراد اختالالت رينولوژي دارند كه شايع

% افراد نيز اختالالت 40/8%) بوده است، 38/11رينوسينوزيت (
ترين اين اختالل،  فارنگوالرنگولوژيك داشتند كه شايع

% افراد دچار 50/2%) اعالم شد، همچنين 90/45فارنگوالرنژيت (
  %) 30/27ر (ـواتـترين آن گ ايعـه شـردن بودند كـاختالالت سر وگ

  

اختالالت رينولوژيك شايع در سالمندان شامل: . )1(گزارش شد 
رينيت، اپيستاكسي، انسداد بيني و سينوزيت، اختالالت 
اروفارنژيال شايع مانند ديسفاژي، آسپيراسيون، خشكي دهان و 

انسداد بيني در  .)7(باشد  اختالالت الرنژيال مانند خشونت صدا مي
هاي  تواند ناشي از عوامل متعددي مانند رينيت ميسالمندان 

 60آلرژيك و وازوموتور باشد. عملكرد بويايي در افراد باالي 
 80% افراد باالي 50كند و بيش از  تدريج كاهش پيدا مي سال به
تنها و همكاران،  Murphyمشكل بويايي دارند. در پژوهش ،سال
 بودند كه در زمان% از سالمندان از اختالل بويايي شاكي 50/9

% از آنها 40/25هاي بويايي، اختالل بويايي در  استفاده از تست
% 50/62يافت ( وجود داشت و با افزايش سن، اين رقم افزايش مي

مبتال به اختالل بويايي)، اين اختالل در بين  ،ساله 80-97از افراد 
. ديسفاژي، از ديگر )8(تر از زنان گزارش شد  مردان شايع

  % افراد10-30 اختالالت دوران سالمندي است كه ممكن است در
. خشكي دهان نيز يك عالمت شايع در )9(فتد بيسالمند اتفاق 

% سالمندان بوده كه رژيم چنددارويي، ديابت، 20 بيش از
. )10(شناختي و پرتودرماني از علل آن هستند  هاي رواندارو

شود،  ديده مي هاي سني در تمام گروه ريفالكس حلق به حنجره
  .)11(ولي در سالمندان بيشتر است 

 Gorhamگزارش دادند شايد بتوان 2006(سال  و همكاران (
خصوص زنان) را  بخشي از شيوع خشونت صدا در سالمندان (به

عالوه بر افزايش سن، به اختالالت آناتومي و تغييرات هورموني 
نژاد و همكاران نيز مشخص  در پژوهش مطلب .)12(نسبت داد 

حداقل يك ضايعه  ،سال 65% از سالمندان باالي 84گرديد 
. در زمينه وضعيت سالمت سالمندان، )13(مخاطي در دهان دارند 

ف انجام گرفته مطالعات و تحقيقات زيادي در كشورهاي مختل
هاي سالمت سالمندان  كننده دهنده تفاوت در تعيين است كه نشان

. مطالعات اندكي در ايران نيز بر روي مشكالت بيني، )14(است 
گرفته كه  سينوس، حنجره و سر و گردن در سالمندان صورت

هاي سالمندان  ترين مشكل در اين مطالعات؛ انجام آن در خانه مهم
(و نه در سطح جامعه) بوده كه معرف جامعه نرمال سالمندان 

هاي  زيابيايراني نيست. ماليري و جعفري در غربالگري ار
     % 65ش از ـد بيـزارش دادنـد، گـسالمن 130وژيك ـولـاتوالرينگ

  ر و استفاده از خدمات ـت املـه اتوالرينگولوژيك كـه معاينـراد بـاف
  

٨٧
 1395 شهريور، ششم، شماره دهممجله دانشگاه علوم پزشكي قم/ دوره 



 

 

  و همكاران اله بنان رحمت                                             1392تايي شهرستان رشت، سال بررسي تظاهرات بيني، سينوس، حنجره و سر و گردن در سالمندان مناطق روس

نژاد و شيرواني كه بر  در مطالعه مطلب .)15(توانبخشي نياز دارند 
روي سالمندان آسايشگاه كهريزك انجام شد، مشخص گرديد 

تواند موجب  علت عدم توانايي يا كاهش انگيزه مي افزايش سن به
رسد دقت بيشتر در مسائل  نظر مي بروز ضايعات بيشتر گردد، لذا به

 دهاني و دنداني، كمك مؤثري در تقليل مشكالت و ضايعات
. مسائل سالمندي در عين حال كه )13( استدهان سالمندان 

هاي بهداشتي درماني جوامع  مستقيماً هزينه بزرگي را به سيستم
كند، از نظر سيستم بهداشتي درماني، پزشكان خانواده و  وارد مي
عه نيز دور مانده و اين مسئله در سالمندان مناطق روستايي افراد جام

نسبت به افراد ديگر جامعه از نظر دسترسي به امكانات سيستم 
شود  بهداشتي درماني و پزشكان خانواده نيز بيشتر نمايان مي

. بنابراين، توسعه غربالگري سالمندان و اقدامات الزم )6،14(
گيري مراقبت بيشتر  كه نيازمند بهره دسته افرادي جهت شناسايي آن

هستند، امري ضروري بوده و منجر به بهبود كيفيت زندگي اين 
. با توجه به مسائل باال در كنار )16(شود  بخش بزرگ از جامعه مي
 شناخته )6( عنوان پيرترين استان كشور اين نكته كه استان گيالن به

توجه و استناد در مورد شيوع  شده، همچنين نبود پژوهش قابل
كشور، در اين  تظاهرات بيني، سينوس، حنجره و سر و گردن در

مطالعه تظاهرات بيني، سينوس، حنجره و سر و گردن در سالمندان 
  مناطق روستايي شهرستان رشت بررسي گرديد.

  
  روش بررسي

ســالمندان منــاطق مقطعــي روي  -ايــن مطالعــه بــه روش توصــيفي 
انجام شد. براساس آخرين  1391در سال روستايي شهرستان رشت 

، كل سـالمندان  1391آمار مركز بهداشت شهرستان رشت در سال 
ــتاهاي شهرســتان رشــت،    ــر ( 31704روس نفــر مــرد و   15319نف

نفر زن) و تعداد جمعيت كل روسـتاهاي شهرسـتان رشـت،    16385
  % اعالم شد.2/13سال،  60ي نفر بود. درصد جمعيت باال 239345

)، شيوع اخـتالالت اتوالرينگولوژيـك،   17با توجه به نتايج مشابه (
%؛ حجم نمونه مطالعه براساس فرمول زير 99% و با فاصله اعتماد 86

  تعيين گرديد:

  
  
  

اي بـود و بـا    صـورت خوشـه   گيـري در ايـن مطالعـه بـه     روش نمونه
، حجم نهايي اين مطالعـه  5/2 برابر با Design Effectدرنظرگرفتن 

نفر تعيين گرديد. از ليست روستاهاي تحـت پوشـش    462به تعداد 
هـاي بهداشـت    مراكز بهداشـتي درمـاني روسـتايي، همچنـين خانـه     

روستا) انتخاب شد. پـس از   178روستا (از بين  35طور تصادفي،  به
جهت انتخاب تعداد سـالمندان هـر روسـتاي اصـلي يـا قمـر از        ،آن

  استفاده گرديد. فرمول زير

  =تعداد سالمندان هر روستا×462
  

با توجه به اينكه انجام معاينات سالمندان در سه مرحله انجـام شـد،   
رغـم   كـه علـي   طوري تعدادي ريزش در هر مرحله وجود داشت، به

نفر سالمند توسـط   413جايگزين كردن اين گروه، در پايان طرح، 
اشـتي درمـاني ارزيـابي شـدند كـه ايـن       پزشكان خانواده مراكز بهد

طـور تصـادفي    تعداد از ليست سالمندان خانه بهداشت هر مركز، به
نامه كتبي در ابتـدا   . بعد از اخذ رضايتسيستماتيك انتخاب گرديد

هـاي   درماني كه آموزش -توسط پزشكان عمومي مراكز بهداشتي 
ي حــاو 1الزم را ديــده بودنــد، فــرم ثبــت اطالعــات (فــرم شــماره  

 2اطالعات دموگرافيك و وضعيت سالمت عمومي) و فرم شـماره  
(معاينات باليني) تكميل گرديد. وضعيت سـالمت عمـومي شـامل:    
احساس خشـكي دهـان، درد دنـدان، گلـودرد، مشـكل در بلعيـدن       
غذا، خروپف هنگام خـواب، احسـاس گرفتگـي و پـري در بينـي،      

احسـاس تغييـر و   ماه اخير، وضعيت بويايي،  6خونريزي از بيني در 
خشونت در صدا، سابقه بيماري و سابقه مصرف داروي خاص بود. 
ــاليني عبــارت بودنــد از: معاينــه گــردن (از نظــر وجــود    معاينــات ب
تيرومگــالي)، معاينــه حلــق و حفــره دهــان (از نظــر وجــود مخــاط  
ملتهب، مخاط خشك، زخم روي زبان يا داخل دهـان، مشـكالت   

يبوالر، تنـــدرنس مفصـــل دنـــداني، كليـــك مفصـــل تمپورومنـــد
)، معاينه حفره بيني (از نظر وجـود  PNDتمپورومنديبوالر و وجود 

پريدگي مخاط جدار جانبي، ترشحات داخل  انحراف سپتوم، رنگ
  وجود پوليپ و توده در بيني).  ،بيني

سپس معاينات تخصصي شامل: معاينات گـردن (معاينـه عضـالت،    
  د)، ـروئيـده تيـره و غـحنجت ـروق، اسكلـي، عـوپاتـادنـود لنفـوج
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رينوسكوپي قدامي (معاينه داخـل بينـي توسـط اسـپكولوم بينـي) و      
الرنگوسكوپي غيرمستقيم (مشاهده حنجـره و قاعـده زبـان توسـط     
ــي و     ــو، بين ــه الرنگوســكوپي)، توســط متخصــص گــوش، گل آين

  جراحي سر و گردن صورت گرفت.
تجزيــه و  19نسـخه   SPSSافـزار آمـاري    هـا بـا اسـتفاده از نـرم     داده

  تحليل شدند..
  

  ها يافته
شامل  47/73±04/7سالمند با ميانگين سني  413در مطالعه حاضر، 

%) زن مورد بررسي قرار 20/47نفر ( 195%) مرد و 80/52نفر ( 218
را  بيني پري و گرفتگي حساس%)، ا83/12سالمند ( 53 گرفت.

 از ونريزيخچارد اخير ماه 6 در%) نيز 90/3نفر( 16ذكر كردند. 
%) از 14/3نفر ( 13بودند. درباره وضعيت بويايي،  شده بيني

نفر  50كنند و  سالمندان ذكر كردند كه هيچ بويي را احساس نمي
نفر از  351%) ذكر كردند كه بوياييشان ضعيف شده است. 10/12(

سالمند نيز در معاينه تخصصي بيني مشاركت كردند (جدول  413
  ).1شماره 

  : بررسي فراواني مشكالت بيني در 1اره جدول شم
  معاينه تخصصي بيني در سالمندان 

 درصد فراواني مشكالت بيني

 68/60 213 انحراف سپتوم
 23/18 64  مخاط رنگ پريده

 43/1 5  پوليپ بيني
 57/0 2  رينوره چركي

 09/19 67  ساير

 100 351 جمع كل
 احساس ند از%) سالم73/46( 193شده،  سالمند معاينه 413از 

%) اشكال در 21/24نفر ( 100شاكي بودند و  دهان در خشكي
%) در بلعيدن 86/11نفر ( 49بلعيدن غذا را ذكر كردند كه 

%) در 20/9نفر ( 38% )در بلع مايعات و 14/3نفر ( 13جامدات، 
%) از 19/40نفر ( 166تمام غذاها مشكل داشتند. خروپف در 

%) از سالمندان 92/9نفر ( 41ر سالمندان ذكر شد و خشونت صدا د
  وجود داشت.

حنجره؛  –حلق  -همچنين در معاينه تخصصي ناحيه دهان
دنداني در  مشكالت دنداني از قبيل پرشدگي، پوسيدگي و بي

  ).2سالمندان ديده شد (جدول شماره  %)90/88(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ر نفـ  49در معاينه الرنگوسكوپي غيرمستقيم، خلط پشـت حلـق در   
ــزاق  86/11( ــع ب ــد. تجم ــاهده گردي در   (Pooling Sign)%) مش

%) از 11/4نفـــر ( 17%) و ادم خلـــف حنجـــره در 20/0نفـــر( يـــك
در دوطـرف   TVCسالمندان ديده شد. در تمامي موارد، حركـات  

تقريباً متقارن و طبيعي بـود و ضـايعه فضـاگيري مشـاهده نشـد. در      
. دو مــورد تراشــه در خــط وســط قــرار داشــت  ،تمــامي ســالمندان

گـردن نيـز مشـاهده     Upper Juglar%) لنفادنوپاتي در ناحيه 50/0(
يـك غـده    نيـز  گرديد كه هـردو مـورد زن بودنـد. در يـك مـورد     

گـره   3-4متـر و در ديگـري    سـانتي  1×5/1 لنفاوي به ابعاد تقريبـي 
لنفاوي برجسته در همين ناحيه مشاهده شد كه بزرگترين سايز آنها 

نفـر،   413) بود. از Rubberyم آنها االستيكي (متر و قوا سانتي 1×2
نفر از سالمندان در معاينـه گـردن مشـاركت كردنـد (جـدول               351

  ).3شماره 
  
  
  
  

  : بررسي فراواني اختالالت ناحيه دهان 2جدول شماره 
 ه تخصصي سالمندان در معاين

 درصد فراوانيمخاط ملتهب در حلق و حفره دهان

 50/14 60 دارد

 50/85 353 ندارد

 100 413 جمع كل

 درصد فراواني ضايعات حفره دهان در معاينه

 20/4 17 دارد

 80/95 396 ندارد

 100 413 جمع كل

 درصد فراواني  مشكالت دنداني

 90/88 367 دارد

 10/11 46 ندارد

 100 413 جمع كل

 درصد فراواني كليك مفصل تمپورو منديبوالر

  30/13 55 دارد
 70/86 358 ندارد

 100 413 جمع كل

 درصد فراواني تندرنس مفصل تمپورومنديبوالر

 20/1 5 دارد

 80/98  408 ندارد

 100 413 جمع كل
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  : بررسي فراواني اختالالت ناحيه گردن در معاينه سالمندان3جدول شماره
  درصد  فراواني  متغيرها

 56/2 9 دارد  بزرگي تيروئيد

 44/97 342 ندارد

 100 351 جمع كل

 56/0 2 دارد  لنفادنوپاتي

 44/99 349 ندارد

 100 351 جمع كل

 30/0 1 دارد  ندول تيروئيد

 70/99 350 ندارد

 100 351 جمع كل

 80/0 3 دارد اسكار جراحي تيروئيد

 20/99 348 ندارد

 100 351 جمع كل

 1 4 دارد  توده گردن

 99 347 دندار

 100 351 جمع كل

  بحث
در پژوهش حاضر به بررسي فراواني اختالالت بيني، سينوس، 
حنجره و سر و گردن در افراد سالمند مناطق روستايي شهرستان 

ترين اختالل سينونازال،  در اين مطالعه شايعرشت پرداخته شد. 
ترين اختالل حفره دهاني، مشكالت  و شايعانحراف سپتوم بود 

ن اختالالت معاينه گردن نيز مربوط به بزرگي دنداني و بيشتري
سالمند بود  413تيروئيد گزارش شد. حجم نمونه مورد بررسي، 

نفر)،  275نژاد ( نفر)، مطلب Gorham )112كه نسبت به مطالعات 
سالمند از  52جليلوند با  و نفر) 40(Barozzi نفر)،  130ماليري (

تر از  و مهم )15-17( )12،13(تعداد نمونه بيشتري برخوردار بود 
صورت كامالً تصادفي  گيري در مطالعه حاضر به روش نمونه ،آن

اي شهرستان رشت) انجام گرفت. با روستاه طبيعي(ميان سالمندان 
كه قادر به مراجعه به  توجه به اينكه در مطالعه حاضر، افراد ناتواني

طور  گيري به هاي بهداشت نبودند از طرح حذف شدند، نمونه خانه
مقايسه با در كامل، بيانگر جمعيت نرمال جامعه نبود، ولي 

به جمعيت  هاي سالمندان انجام شده، كه در خانههاي مشابه  طرح
نفر  13در اين پژوهش  .)13،15(نرمال جامعه نزديكتر است 

%) نيز 10/12نفر ( 50عدم احساس بويايي و  ،%) از سالمندان14/3(
كه در پژوهش  حالياختالل خفيف بويايي را ذكر كردند، در

Murphy  و همكاران، شكايت خود افراد از اختالل بويايي تنها در
هاياز تستاستفاده% از بيماران مشـاهده گـرديد، ولي بـا5/9

% از آنها وجود داشت كه با 4/25، اختالل بويايي دربويايي
 80 -97% از افراد 5/62اين رقم افزايش يافته بود ( ،افزايش سن

تر از  ساله اختالل بويايي داشتند) و اين اختالل در بين مردان، شايع
آوردن اعداد  دست رسد براي به نظر مي . به)8(زنان گزارش شد 
هاي تشخيص  استناد در اين حوزه، انجام تست دقيق و نتايج قابل

برخوردار است. با بررسي  اختالل بويايي نيز از اهميت فراواني
رسد اختالالت  نظر مي و همكاران، به Murphyتكميلي پژوهش 

كند و ازطرفي، منطقه  بويايي با افزايش سن، سير صعودي پيدا مي
جغرافيايي و فاكتورهاي ديگر از جمله سيگار و يا اختالالت 

تواند در اين خصوص مدنظر  اي (از جمله ديابت و...) نيز مي زمينه
. در معاينه تخصصي بيني، شيوع انحراف سپتوم با )8(ر گيرد قرا

مطالعه %)، بيشترين فراواني را داشت. در 68/60نفر ( 213
Mladiana افراد انحراف سپتوم بيني داشتند 20/89همكاران،  و %

. در )18سال بودند ( 60-80% از آنان در گروه سني10/7كه
طور كلي،  و همكاران نيز شيوع انحراف بيني به  Minمطالعه

% گزارش شد كه بيشتر در مردان رايج بود و با افزايش سن 38/22
. از داليل باال بودن ميزان شيوع اين مؤلفه )19(يافت  افزايش مي

هاي ژنتيكي اشاره كرد كه  شرط توان به پيش در مطالعه حاضر مي
ر انحراف سپتوم مؤثرند. باعنايت به شيوع رو به رشد ب

، رقم حدود   گوارشي هاي ناحيه سر و گردن و سيستم بدخيمي
 % بـراي خـشـونت صـدا، همـچـنيـن شيـوع اختـالل در بـلـع در10
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%) (اكثراً نيز در بلع جامدات ذكر شده است) 21/24نفر ( 100
هاي مناسب و  ازنظر انجام غربالگري باشد كه بايد توجه مي بلقا
هاي بهداشتي استاني  تواند راهنماي برنامه موقع لحاظ گردد و مي به

و همكاران Gorham باشد. در مقايسه پژوهش حاضر با مطالعه 
)، شايد بتوان بخشي از شيوع خشونت صدا در 2006(سال 

بر افزايش سن به اختالف خصوص زنان) را عالوه  سالمندان (به
. در پژوهش )12(آناتومي و تغييرات هورموني نسبت داد 

Okhakhu  ،10/8اختالل صوت در و همكاران بر روي سالمندان %
. مطالعات بر )1(وجود داشت م حنجره ئز بيماران مبتال به عالا

است با افزايش سن،  شان دادها نروي اثر پيري بر كيفيت صد
يابد  كاهش ميان زن در صدا و افزايش ،انصداي مردس پايه فركان

تغييرات صداي وابسته به سن در مردان بيشتر رايج . بنابراين، )18(
ي عضالت چربتخريب  ،با افزايش سنطوركلي  . به)19( است

تراكم فيبر و الياف االستين در تارهاي صوتي  و افزايش ،حنجره
، شيوع اختالل در بلع Barikrooدر پژوهش  .)20( يابد كاهش مي

% گزارش شد كه نسبت آن در بين 20/41در ميان سالمندان، 
. )21(سن، افزايش نشان داد  باال رفتنهاي سني مختلف با  گروه

هاي  تواند به دليل افزايش احتمال وقوع بيماري نتايج ذكرشده مي
حلقي در نتيجه  -مختلف با افزايش سن و كاهش كفايت دهاني 

  كهولت سن باشد.
% ) از سالمندان 40نفر( 166در پژوهش حاضر خروپف در بيش از 

ذكر شد كه احتماالً در صورت پرسش از اطرافيان، از اين مقدار 
و همكاران، ميزان خروپف در   Enrightاست. درمطالعهبيشتر بوده 

در . )22(% گزارش شد 19% و در زنان سالمند، 33مردان سالمند، 
در هر % 60وهمكاران، شيوع خروپف بيشتر از  Whitneyمطالعه 

شيوع آن باالتر بود دو جنس اعالم گرديد كه از مطالعات ديگر 
هاي گلو و  باال رفتن سن و تحليل ماهيچه . با توجه به)23(

شيوع باالي آن در سالمندان دور از ذهن تر شدن آن،  باريك
 احساس %) از73/46(سالمند  193نيست. در مطالعه حاضر، 

و همكاران نيز در  . Gonsalvesشاكي بودند دهان در خشكي
ه خشكي % افراد سالمند ب29-57پژوهش مروري خود بيان كردند 

%)، 50/14نفر( 13در پژوهش حاضر در  .)24(اند  دهان مبتال بوده
ترين  مخاط ملتهب در حلق و حفره دهان ديده شد كه شايع

  اختالالت مربوط به حلق و حنجره بود. 
  

حلق و و همكاران نيز مخاط ملتهب در  Okhakhuدر پژوهش 
ترين اختالل بود و  % گزارش شد كه شايع9/45حفره دهان، 

. )1(شد  هاي اتوالرينگولوژيك را شامل مي % از تشخيص90/3
% 84مشخص گرديد  ،نژاد و همكاران همچنين در پژوهش مطلب

سال حداقل يك ضايعه مخاطي در دهان  65از سالمندان باالي 
نفر معادل  17اين رقم در پژوهش حاضر كمتر بود ( )13(دارند 

توان به  %). از علل تفاوت در نتايج حاصله در اين حوزه مي10/4
گيري در مراكز نگهداري سالمندان اشاره كرد، همچنين  نوع نمونه

اي بسيار بيشتري نسبت به سالمندان  اين افراد عموماً بيماري زمينه
هاي فرهنگي از نظر نوع رژيم  جامعه دارند و به تفاوت طبيعي

توان اشاره كرد؛  غذايي مصرفي، همچنين مسائل اقليمي نيز مي
كه ميزان كمتر ضايعات دهاني در اين خطه از كشور  بدين معني

شايد به دليل مصرف سبزيجات و ساير اغذيه تازه باشد كه البته 
تري نياز  درخصوص نقش دقيق آنها، به مطالعات بيشتر و تكميل

. شايان ذكر است در مطالعات آتي بهتر است نوع ضايعات است
تر مورد بررسي قرار گيرد. در پژوهش حاضر  بيشتر و دقيق ،دهاني

 367دنداني در  مشكالت دنداني از قبيل پرشدگي، پوسيدگي و بي
در پژوهش خود   Gonsalves%) سالمندان ديده شد.9/88نفر (

 60 ان در بيماران بااليبيان كرد ميزان بروز پوسيدگي ريشه دند
 80% افراد باالتراز 64ساله است. همچنين  30برابر افراد  2سال، 

. در پژوهش ميرزايي )24(سال نيز مبتال به پوسيدگي دندان هستند 
ن عنوان بيشتري به ،نيز مشكالت دنداني بعد از مشكالت بينايي

 پژوهشكه نتايج اين مطالعات با  ،)14(شكايت سالمندان ذكر شد 
  حاضر همخواني داشت.

ن مربوط به بزرگي در مطالعه حاضر بيشترين اختالالت معاينه گرد
و همكاران در  Brochmannبود.  }%)56/2نفر ( 9{تيروئيد 

كاري و پركاري تيروئيد را در زنان سالمند  مطالعه خود، ميزان كم
% گزارش كردند كه در مردان سالمند هيچ 90/0و  50/3به ترتيب 

. همچنين شيوع هيپوتيروئيدي و )25(موردي مشاهده نشد 
سال در مطالعات مختلف  60تيروتوكسيكوز در افراد مسن باالي 

  .)14(% گزارش شده است 14-17به ترتيب بين 
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  گيري نتيجه
نتايج مطالعه حاضر نشان داد با توجه به جمعيت سالمند استان 
گيالن؛ شيوع اختالالت مختلف بيني، سينوس، حنجره و سر و 

الحظه است و با توجه به تأثير برخي از اين م گردن نيز قابل
اختالالت بر كيفيت زندگي و سالهاي عمر افراد، بررسي حاضر 
درخصوص كسب آگاهي از تمامي اين اختالالت، بسيار مفيد و 

  باشد. كارگشا مي
  
  
  

  تشكر و قدرداني
خانم دكتر زهرا كريمي،  نامه سركار اين مطالعه حاصل پايان

ني و جراحي سر و گردن دانشگاه علوم دستيار گوش،گلو، بي
صورت طرح تحقيقاتي مصوب  باشد كه به پزشكي گيالن مي

) توسط معاونت تحقيقات و فناوري گيالن به 11789شماره  (به
ثبت رسيده است. نويسندگان اين مقاله مراتب تشكر و قدرداني 
خود را از كاركنان مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم 
پزشكي گيالن به سبب همكاري شايسته در اجراي تحقيق اعالم 

 دارند. مي
  
  

References: 
 
1.  Okhakhu A, Okolugbo N, Onyeagwara N. Pattern of otolaryngological disorders amongst geriatric population in 

Benin City, Nigeria. Int J Mod Altern Med Res 2013:14-9. 
 
2.  WHO. Aging and life course. WHO; 2008. Available From: http://www.who.int/ageing/en/. Accessed: October 5, 

2014. 
 
3.  Groupt W. Study protocol for the World Health Organization project to develop a Quality of Life assessment 

instrument (WHOQOL). Qual Life Res 1993;2(2):153-94. 
 
4.  Shamsipour-Dehkordy P, Aslankhani M, Shams A. Effects of physical, mental and mixed practices on the static and 

dynamic balance of aged people. J Shahrekord Univ Med Sci 2011;12(4):71-7. [Full Text in Persian] 
 
5.  Sturnieks DL, St George R, Lord SR. Balance disorders in the elderly. Neurophysiol Clin 2008;38(6):467-78. 
 
6.  Abbasi M, Farzad F, Pakdaman F. Elderly face of Guilan province (Characteristics of economic, social and health). 

Guilan: Vice-Chancellor for health of Guilan University of Medical Sciences Publishing Gilan; 2012. [Text in Persian] 
 
7.  Gates GA, Cooper J. Incidence of hearing decline in the elderly. Acta Otolaryngol 1991;111(2):240-8.  
 
8.  Murphy C, Schubert CR, Cruickshanks KJ, Klein BE, Klein R, Nondahl DM. Prevalence of olfactory impairment in 

older adults. JAMA 2002;288(18):2307-12. 
 
9.  Barczi SR, Sullivan PA, Robbins JA. How should dysphagia care of older adults differ? Establishing optimal practice 

patterns. Semin Speech Lang 2000;21(4):347-61. 
 
10.  Lipsky B, Baker C. Fluoroquinolone toxicity profiles: A review focusing on never agents. Clin Infect Dis 

1999;28(2):352-64. 
 
11.  Shindo M, Hanson D. Geriatric voice and laryngeal dysfunction. Clin Infect Dis 1999;28(2):352-64. 
 
12.  Gorham-Rowan MM, Laures-Gore J. Acoustic-perceptual correlates of voice quality in elderly men and women. J 

Commun Disord 2006;39(3):171-84. 
 
13.  Motalebnezhad M, Shirvani M. Oral mucosal lesions in the elderly. J Babol Med Sci Univ 2002;4(3):28-34. [Full Text 

in Persian] 
 
14.  Sataloff RT, Johns MM, Kost KM. Geriatric otolaryngology. New York: Thieme Pub; 2015. 

 
 
 
 

 1395شهريور،ششم، شمارهدهممجله دانشگاه علوم پزشكي قم/ دوره٩٢



 

 

  و همكاران اله بنان رحمت                                             1392تايي شهرستان رشت، سال بررسي تظاهرات بيني، سينوس، حنجره و سر و گردن در سالمندان مناطق روس

15.  Malayeri S, Jafari Z. Frequency distribution of hearing loss among nursing home residents of Tehran province. Razi J 
Med Sci 2004;11(40):299-306. [Full Text in Persian]  

 
16.  Barozzi S, Giuliano D, Giordano G, Cesarani A. Dynamic stabilometric findings in equilibrium disorders of the 

elderly. Acta Otorhinolaryngol Ital 2005;25(4):220-3. 
 
17.  Jalilvand L, Ashrafi M, Khosravi E, ShahidipoorZ, Vafayi F. Screening of hearing and assessment of need to hearing 

aid in elderly. Audiology 2008;16(2):38-45. [Full Text in Persian] 
 
18.  Mladina R, Čujić E, Šubarić M, Vuković K. Nasal septal deformities in ear, nose, and throat patients: An international 

study. Am J Otolaryngol 2008;29(2):75-82. 
 
19.  Min Y, Jung H, Kim C. Prevalence study of nasal septal deformities in Korea: Results of a nation-wide survey. 

Rhinology 1995;33(2):61-5. 
 
20.  Slavit D. Phonosurgery in the elderly: A review. Ear Nose Throat J 1999;78(7):505-12. 
 
21.  Barikroo A, Hosseini Z, Ansari Z. The prevalence of or pharyngeal dysphagia among nursing home residents in 

Isfahan. J Res Rehabil Sci 2011;7(2):155-61. [Full Text in Persian] 
 
22.  Enright PL, Newman AB, Wahl PW, Manolio TA, Haponik EF, Boyle P. Prevalence and correlates of snoring and 

observed apneas in 5,201 older adults. Sleep 1996;19(7):531-8. 
 
23.  Whitney CW, Enright PL, Newman AB, Bonekat W, Foley D, Quan SF. Correlates of daytime sleepiness in 4578 

elderly persons: The Cardiovascular Health Study. Sleep 1998;21(1):27-37. 
 
24.  Gonsalves WC, Wrightson AS, Henry RG. Common oral conditions in older persons. Am Fam Physician 

2008;78(7):845-52. 
 
25. Brochmann H, Bjooro T, Gaarder PI, Hanson F, Frey HM. Prevalence of thyroid dysfunction in elderly subjects. Acta 

Endocrinol (Copenh) 1988;117(1):7-12. 
 

٩٣
 1395 شهريور، ششم، شماره دهممجله دانشگاه علوم پزشكي قم/ دوره 


