
- 

 أ

 

 

  



- 

 ة

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 استان اردبیل درماني 

  دانشكده دندانپزشكي
یدندانپزشکیایدررشتهحزفهدكتزاییخذدرجهبزایانامهپايان

 

 عنوان

ارجاع شده به  یدهانبررسی اپیدمیولوژیکی ضایعات 

های  اردبیل طی سال های پاتولوژی شهر آزمایشگاه

 5931تا  5931
 

 د راهنماتیاسا

ابوالفضلباقزیجنابآقایدكتز

جنابآقایدكتزعلیاكبزشکارچی
 

 مشاوراد تاس

سعیدصادقیهاهزیجنابآقایدكتز
 

 نگارش

 فاضلمطلبی


 سال تحصیلي

89-7981 

 نامه پايانشماره    

711 
 

 

 



- 

 ج

 

 تقدیر و تشکر 

سحمیكٕٚٞشاٜایٗإٞٙبدسسٕبْٔشاحُسوٝاثٛاِفضُثبلشیخٙبةآلبیدوششاسخٕٙذسإٞٙبیاصاػشبد

ا٘ذ.ثٛدٜ

اصاػشبدسإٞٙبیاسخٕٙذخٙبةآلبیدوششفّیاوجشؿىبسچیوٕٝٞٛاسٜوٕهٚسإٞٙبیثٙذٜدس

ا٘ذ.ا٘دبْایٗسحمیكثٛدٜ

ٞبیـبٖوٕهٔؤثشیوٝ٘ؾشارٚسإٞٙبییػقیذكبدلیٝاٞشیاسخٕٙذخٙبةآلبیدوششٔـبٚساصاػشبد

آٖثٛدٜاػز.٘شبیحثٙذیدساخشایسحمیكٚخٕـ

دا٘ـىذٜد٘ذا٘ذضؿىیٔحششْاصاػبسیذ

ٔحششْٔـبٚسآٔبساصاػشبد

ا٘ذسوبساٖسحمیكیٕٞىبساٖٚدػزاصوّیٝ
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 چكيده 

 

 هدف سابقه و

یدٞبٖدسخٛأعـٔخشّعفٚ٘یعضٔٙعبعكٔخشّعفٞبیصیبدیاص٘ؾشؿیٛؿضبیقبرٔخشّف٘بحیٝسفبٚر

ٝ -اسدثیعُ–یؿعٕبَرعشةوـعٛسخغشافیبییاصیهوـٛسٚخٛدداؿشٝٚؿیٛؿایٗضعبیقبردس٘بحیع

اسخبؿؿذٜیادیذٔیِٛٛطیهضبیقبردٞب٘ثبؿذ.دسایٗساػشب،سحمیكحبضشثبٞذفثشسػی٘بٔـخقٔی

ا٘دبْؿذ.1397سب1395ٞبیدسػبَاسدثیُٞبیدبسِٛٛطیؿٟشثٝآصٔبیـٍبٜ

 

 ها مواد و روش

ٞعبیضعبیقبریدٞعب٘یاصثیٕعبسا٘یوعٝثیٛدؼعیضبیق102ٍٝ٘ش،سقذاددسایٗسحمیكسٛكیفیٌٚزؿشٝ

َدٞب٘یآٟ٘بدسٔشاوضدبسِٛٛطیٚثبیٍب٘یثیٕبسػشبٖ 1397سعب1395ٞعبیٞبیػغحؿعٟشاسدثیعُدسػعب

ٞبثٝیهفشْٔٙشمُٚثجعزٌشدیعذ.ػعذغ،ثبیٍب٘یؿذٜثٛد٘ذ،ا٘شخبةٚثشسػیؿذ٘ذ.اعالفبردشٚ٘ذٜ

دٞععب٘یلشٔععض،ضععبیقبردٞععب٘یدیٍٕب٘شععٝ،ضععبیقبردٞععب٘یضععبیقبرثععٝسفىیععهضععبیقبرفشاٚا٘ععی

خیٓ،ضعبیقبردٞعب٘یثعذخیٓ،ضعبیقبردٞعب٘یداخعُاػعشخٛا٘ی،ٚصیىِٛٛثِٛٛص،ضبیقبردٞب٘یخٛؽ

یدٞبٖٚػبیشا٘ٛاؿضبیقبرٌضاسؽؿذٜٚآ٘بِیضٞبیآٔبسیثٝسفىیهخٙغٌٚشٜٚٞبی٘بحیٝویؼز

ؿذ.ا٘دبchi-squareْػٙیٞٓثبآصٖٔٛ



 ها یافته

سشیٗضبیقبردٞب٘یدسثیٕبس(،ؿبیـ27%)دس6/27ٞبیدٞب٘یثبؿیٛؿعجك٘شبیحسحمیكحبضش،ویؼز

%(،ضبیقبردٞب٘یداخ5/26ُٔٛسد،26خیٓ)ٞبثٛدٜاػز.ٕٞچٙیٗ،سٛٔٛسٞبیدٞب٘یخٛؽٔیبٖٕ٘ٛ٘ٝ

20اػشخٛا٘ی) سٛٔٛسٞبیدٞب٘یثذخیٓ)4/20ٔٛسد، ٔٛسد%12(، ضبیقبر)2/12، ػبیش ٔٛسد،%11(،

2/11( ٚصیىِٛٛثِٛٛص ضبیقبردٞب٘ی ،)%3 )1/3ٔٛسد، دیٍٕب٘شٝ ضبیقبردٞب٘ی ،)%2 0/2ٚٔٛسد، )%

ٞبیثقذیلشاسداؿشٙذ.%(دسسد0/1ٜٔٛسد،1ضبیقبردٞب٘یلشٔض)

ٚفشاٚا٘ی(p;012/0)ذٜداسیاص٘ؾشفشاٚا٘یسٛٔٛسٞبیثذخیٓثٝسفىیهػٗدیذٜؿٞبیٔقٙیسفبٚر

%،3/14%،9/5%،1/11)ثبؿیٛؿٞبثٛدٜاػزػبَثیـششاصػبیشٌش60ٜٚایٗسٛٔٛسٞبدسٌشٜٚػٙیثبالی

ػبَٚثبالی41-50ػبَ،31-40ػبَ،21-30ػبَ،11-20ٞبیػٙی%ثٝسشسیتدسٌش5/9ٚ%9/42ٜٚ

.ػبَ(60
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داسیثیـششاصٔشداٖثٝكٛسرٔقٙی%(8/29)دسص٘بٖٕٞچٙیٗ،فشاٚا٘یضبیقبردٞب٘یداخُاػشخٛا٘ی

داسیاص٘ؾشفشاٚا٘یضبیقبردٞب٘یداخُاػشخٛا٘یدسٞبیٔقٙیسفبٚر(ٚ٘یضp;027/0)ثٛدٜ%(8/11)

-10ٞبیػٙی%دسٌش3/14ٜٚ%0/50ٚ%،8/23%،3/14%،2/22%،2/22)ثبؿیٛؿٞبیػٙیٔخشّفٌشٜٚ

.(p;047/0)دیذٜؿذػبَ(ثشاثش60ٚثبالی1،20-11،40-31،50-41،60-51

سفبٚر ٔٛاسد، ػبیش ٌشٜٚٞبیٔقٙیدس خٙغدس دبسأششٞبیػٗٚ ٘ؾش ٞبیٔخشّفضبیقبرداسیاص

یدٞبٖٔـبٞذٍٜ٘شدیذ.٘بحیٝ

 

 گيري نتيجه

ٞبیثبیٍب٘یؿذٜاصثیٕبساٖداسایسشیٗضبیقبردسثیٛدؼیدٞبٖؿبیـیٞبی٘بحیٝویؼزثشایٗاػبع،

ضبیقبردٞب٘یدسؿٟشاسدثیُثٛدٜٚضبیقبرلشٔض،دیٍٕب٘شٝٚٚصیىِٛٛثِٛٛصٞٓؿیٛؿا٘ذویدسایٗ

صٔیٙٝثٝخٛداخشلبفدادٜثٛد٘ذ.دسارّتضبیقبر،دبسأششٞبیػٗٚخٙغفبوشٛسٞبیسقییٗوٙٙذٜ

.٘جٛد٘ذ

 

 هاي کليدي واشه

  ضبیقبردٞب٘ی،دبسِٛٛطی،ادیذٔیِٛٛطی
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 فهرست مطالب

ؿٕبسٜكفحٝفٙٛاٖ


چىیذٜ

 فصل اول: طرح تحقیق

 2ٔمذٔٝ-1-1

3ثیبٖٔؼأِٝ-1-2

5ٞبسقشیفٚاطٜ-1-3

6اٞذافسحمیك-1-4

6ٞذفوّی-1-4-1

6اٞذافاخشلبكی-1-4-2

6اٞذافوبسثشدی-1-4-3

7فشضیبرٚػؤاالرسحمیك-1-5

  فصل دوم: پیشینه تحقیق
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 فهرست مطالبی  ادامه

ؿٕبسٜكفحٝفٙٛاٖ
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31سٚؽاخشایسحمیك-3-6

31سٚؽسدضیٝٚسحّیُآٔبسی-3-7

32یلٔالحؾبراخال-3-8

 های پژوهش( فصل چهارم: نتایج )یافته

34ٚسحّیّیسٛكیفیآٔبس-4-1
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51ثحث-5-1
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 جداولفهرست 

ؿٕبسٜكفحٝفٙٛاٖ



ثٝٞبیاسخبؿؿذٜٕ٘ٛ٘ٝدسسٛصیـفشاٚا٘یضبیقبردٞب٘یلشٔضثٝسفىیهخٙؼیزٚػٗ-1-4خذَٚ

139534-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ

ٞبیاسخبؿٕ٘ٛ٘ٝدسسٛصیـفشاٚا٘یضبیقبردٞب٘یٚصیىِٛٛثِٛٛصثٝسفىیهخٙؼیزٚػٗ-2-4خذَٚ

139536-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُؿذٜثٝآصٔبیـٍبٜ

ٞبیاسخبؿؿذٜثٕٝ٘ٛ٘ٝدسدٞب٘یدیٍٕب٘شٝثٝسفىیهخٙؼیزٚػٗسٛصیـفشاٚا٘یضبیقبر-3-4خذَٚ

139538-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ

ٞبیاسخبؿٕ٘ٛ٘ٝدسثٝسفىیهخٙؼیزٚػٗخیٓسٛٔٛسٞبیدٞب٘یخٛؽسٛصیـفشاٚا٘ی-4-4خذَٚ

139540-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُؿذٜثٝآصٔبیـٍبٜ

ٞبیاسخبؿؿذٜٕ٘ٛ٘ٝدسسٛصیـفشاٚا٘یسٛٔٛسٞبیدٞب٘یثذخیٓثٝسفىیهخٙؼیزٚػٗ-5-4خذَٚ

139542-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُثٝآصٔبیـٍبٜ

 فشاٚا٘ی-6-4خذَٚ سٛصیـ اػشخٛا٘ی داخُ ػٗضبیقبردٞب٘ی سفىیهخٙؼیزٚ ثٝ ٞبیٕ٘ٛ٘ٝدس

1395-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُاسخبؿؿذٜثٝآصٔبیـٍبٜ

44

 -7-4خذَٚ فشاٚا٘ی ػٗٞبویؼزسٛصیـ ٚ خٙؼیز سفىیه ثٝ ثٕٝ٘ٛ٘ٝدس ؿذٜ اسخبؿ ٞبی

1395-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ

46

 -8-4خذَٚ فشاٚا٘ی فالئٓسٛصیـ ػٗػبیش ٚ خٙؼیز سفىیه ثٝ ثٕٝ٘ٛ٘ٝدس ؿذٜ اسخبؿ ٞبی

1395-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ

48
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 نمودارهافهرست 

ؿٕبسٜكفحٝفٙٛاٖ



 -1-4ٕ٘ٛداس خٙؼیز سفىیه ثٝ لشٔض دٞب٘ی ضبیقبر فشاٚا٘ی سٛصیـ ؿذٜٕ٘ٛ٘ٝدس اسخبؿ ثٝٞبی

139535-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ

ٞبیاسخبؿؿذٜثٕٝ٘ٛ٘ٝٞبیػٙیدسٌٜشٚسٛصیـفشاٚا٘یضبیقبردٞب٘یلشٔضثٝسفىیه-2-4ٕ٘ٛداس

139535-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ

ٞبیاسخبؿؿذٜثٕٝ٘ٛ٘ٝدسسٛصیـفشاٚا٘یضبیقبردٞب٘یٚصیىِٛٛثِٛٛصثٝسفىیهخٙؼیز-3-4ٕ٘ٛداس

139537-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ

ٞبیاسخبؿٕ٘ٛ٘ٝدسٞبیػٙیٌشٜٚسٛصیـفشاٚا٘یضبیقبردٞب٘یٚصیىِٛٛثِٛٛصثٝسفىیه-4-4ٕ٘ٛداس

139537-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُؿذٜثٝآصٔبیـٍبٜ

 سفىیهخٙؼیز-5-4ٕ٘ٛداس ثٝ دیٍٕب٘شٝ فشاٚا٘یضبیقبردٞب٘ی سٛصیـ ثٕٝ٘ٛ٘ٝدس ؿذٜ ٞبیاسخبؿ

139539-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ

ٞبیاسخبؿؿذٜٕ٘ٛ٘ٝٞبیػٙیدسٌشٜٚسٛصیـفشاٚا٘یضبیقبردٞب٘یدیٍٕب٘شٝثٝسفىیه-6-4ٕ٘ٛداس

139539-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُثٝآصٔبیـٍبٜ

ٞبیاسخبؿؿذٜثٕٝ٘ٛ٘ٝدسثٝسفىیهخٙؼیزخیٓسٛٔٛسٞبیدٞب٘یخٛؽسٛصیـفشاٚا٘ی-7-4ٕ٘ٛداس

139541-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ

ٞبیاسخبؿٕ٘ٛ٘ٝٞبیػٙیدسٌشٜٚثٝسفىیهخیٓسٛٔٛسٞبیدٞب٘یخٛؽسٛصیـفشاٚا٘ی-8-4ٕ٘ٛداس

139541-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُؿذٜثٝآصٔبیـٍبٜ

 -9-4ٕ٘ٛداس فشاٚا٘یسٛٔٛسٞبیدٞب٘یثذخیٓ سفىیهخٙؼیزسٛصیـ ثٝ ثٕٝ٘ٛ٘ٝدس ؿذٜ ٞبیاسخبؿ

139543-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ

 سفىیه-10-4ٕ٘ٛداس ثٝ فشاٚا٘یسٛٔٛسٞبیدٞب٘یثذخیٓ ٌشٜٚسٛصیـ ٞبیاسخبؿٕ٘ٛ٘ٝٞبیػٙیدس

139543-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُؿذٜثٝآصٔبیـٍبٜ

 سفىیهخٙؼیزضبیقبردٞب٘یداخُاػشخٛا٘یسٛصیـفشاٚا٘ی-11-4ٕ٘ٛداس ثٝ ٞبیاسخبؿٕ٘ٛ٘ٝدس

139545-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُؿذٜثٝآصٔبیـٍبٜ



- 

 ی

 

 سفىیهضبیقبردٞب٘یداخُاػشخٛا٘یسٛصیـفشاٚا٘ی-12-4ٕ٘ٛداس ٌشٜٚثٝ ٞبیٕ٘ٛ٘ٝٞبیػٙیدس

139545-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُؿذٜثٝآصٔبیـٍبٜاسخبؿ

 سفىیهخٙؼیزٞبویؼزسٛصیـفشاٚا٘ی-13-4ٕ٘ٛداس ثٝ ثٝآصٔبیـٍبٜٕ٘ٛ٘ٝدس ٞبیٞبیاسخبؿؿذٜ

139547-1397ٞبیػبَدسدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُ

 -14-4ٕ٘ٛداس فشاٚا٘ی ٞبویؼزسٛصیـ سفىیه ٌشٜٚثٝ دس ػٙی ثٕٝ٘ٛ٘ٝٞبی ؿذٜ اسخبؿ ٞبی

139547-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ

ٞبیٞبیاسخبؿؿذٜثٝآصٔبیـٍبٜٕ٘ٛ٘ٝدسثٝسفىیهخٙؼیزػبیشفالئٓسٛصیـفشاٚا٘ی-15-4ٕ٘ٛداس

139549-1397ٞبیػبَدسدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُ

 -16-4ٕ٘ٛداس فشاٚا٘ی فالئٓسٛصیـ ػبیش سفىیه ٌشٜٚثٝ دس ػٙی ثٕٝ٘ٛ٘ٝٞبی ؿذٜ اسخبؿ ٞبی

139549-1397ٞبیػبَدسٞبیدبسِٛٛطیؿٟشاسدثیُآصٔبیـٍبٜ






 

 

 

 


 

 


