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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

 (دانشکده دندانپزشکی)

 چکیده 

 عنوان:  

) در بیماران مبتال به بیماري انسدادي مزمن ریوي CPITNپریودنتال( بررسی شاخص نیازهاي درمانی

)COPD 1392) شهر اردبیل در سال 

 سابقه:

بیماري انسدادي مزمن ریوي یکی از شایعترین بیماري هاي موجود در جامعه و از مهمترین عوامل مرگ و 

عفـونی حفـره دهـان بـه خصـوص      میر به شمار می آید.یافته هاي اخیر نشان می دهنـد کـه بیمـاري هـاي     

پریودنتیت می توانند در ایجاد و پیشرفت برخی از بیماري هاي سیستمیک نظیـر بیمـاري انسـدادي مـزمن     

 ریوي تاثیر گذار باشند.

 هدف:

ین و مقایسه میزان سالمت پریودنتال با استفاده از شاخص نیازهاي درمانی پریودنتال یهدف از این مطالعه تع

 ورد و شاهد بود.در هر دو گروه م

 مواد و روشها:

مبتال به بیماري انسـدادي مـزمن   نفر از بیماران  23شاهدي بود.گروه مورد شامل -این مطالعه به روش مورد

بودند که توسط پزشک فوق تخصص ریه از بین بیماران مرد مراجعه کننده بـه کلینیـک تخصصـی و     ریوي

وارد �ه به معیارهاي ورودي و خروجـی معـین شـده   فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با توج

پس از یکسان سازي از لحاظ سن و جنس �نفر بودند 33مطالعه شدند و سپس افراد گروه شاهد که شامل 

 انتخاب شدند.�و تایید نداشتن بیماري انسدادي مزمن ریوي توسط پزشک فوق تخصص ریه

سابقه پخت نان و نتایج اسپیرومتري و تسـت  �محل سکونت�سن�اطالعات مربوط به مشخصات فردي

کیفیت زندگی بیماران و شدت  تنگی نفس  در پرسشنامه اي ثبت می شد و بیمـاران پـس از تاییـد توسـط     

براي انجام معاینات دندانپزشکی ارجاع داده مـی شـدند.اطالعات مربـوط بـه      �پزشک فوق تخصص ریه 

نحوه تمیز کردن دندانها و نتایج حاصل از معاینات �نپزشکسابقه مراجعه به دندا�سابقه استعمال دخانیات



  Spss16دندانپزشکی بر اساس شاخص نیازهاي درمانی پریودنتال ثبت می شد.داده ها باستفاده از نرم افزار  

 واریانس یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.�مونت کارلو�فیشر�و آزمون هاي آماري مجذور کاي

 یافته ها:

ین تحقیق ارتباط معنی داري بین شاخص نیازهاي درمانی پریودنتال و گروه آزمودنی هـا نشـان   یافته هاي ا

 بیماري انسدادي مزمن ریوي اصـالً  به بدین معنا که پریودنشیوم سالم در گروه بیماران مبتال )P=0.001داد.(

و وضـعیت بـدتر   که نشان دهنده افزایش عمق پاکـت پاتولوژیـک    4و 3کد هاي  وجود نداشت و در مقابل

افزایش چشم گیري نسبت بـه گـروه شـاهد    انسدادي مزمن ریوي  در گروه بیماران�پریودنشیوم می باشند

همچنین بین میانگین حداکثر  بدتر از گروه شاهد می باشد.�دارد و در کل وضعیت پریودنشیوم گروه مورد

نیازهـاي درمـانی پریودنتـال    و کـدهاي مختلـف شـاخص     (FEV1)حجم بازدمی در ثانیه اول ماتور بازدم 

(CPITN)  ارتباط معناداري مشاهده شد(P=0/041). 
 

 نتیجه گیري:

بیماري انسدادي مزمن ریوي را تایید می کننـد.  شدت نتایج این تحقیق ارتباط بین بیماري هاي پریودنتال و 

  .می باشدایجاد و تشدید این بیماري در  زیکی از عوامل خطرسابه نظر می رسد که پریودنتیت 

بنابراین توجه بهینه به رعایت اصول بهداشتی دهان و دندان و مراجعه دوره اي مـنظم بـه دندانپزشـک مـی     

 کاهش حمالت وخیم بیماري و کنترل روند آن شود.تواند باعث 

 

  کلمات کلیدي:

 نیازهاي درمانی پریودنتال ، بیماري انسدادي مزمن ریوي ، بیماري هاي پریودنتال 
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 اول فصل
 

 تحقیق طرح

 



1 

 

 فصل اول / کلیات 1

 مقدمه 1-1

 نقاط دیگر بر توانند می دهان حفره هاي بیماري که است بوده این بر اعتقاد ،بشریت تاریخ سراسر در

 به اشاره همگی رومیان و ها عبرانیان، آشوریان، یونانی قرون نوشته طول در. باشند گذار تاثیر نیز بدن

 )1(.دارند انسان بدن کلی سالمت در دهان بهداشت اساسی نقش و اهمیت

 مکانیسم و شده شناخته تنفسی هاي پاتوژن اصلی منشاء و منبع بعنوان دهان حفره مطالعات از بعضی در

  و پریودنتال هاي بیماري میان ارتباط بهبیشتري  توجه اخیرا اینرو از .است شده مطرح آن براي نیز هایی

COPD  )2است.( شده معطوف )ریوي مزمن انسدادي بیماري( 

COPD افراد در میر و مرگ عوامل مهمترین از و بوده جامعه در موجود هاي بیماري ترین شایع از یکی 

  )3.(آید می شمار به سالخورده

 پیشرفت و سیر در پریودنتیت بیماري بخصوص دهانی هاي عفونت که اند داده نشان اخیر کشفیات

باشند. بهداشت نامناسب دهان و دندان باعث رشد باکتري  می گذار تاثیر سیستمیک هاي بیماري از بسیاري

 به رمنج هایی مکانیسم سري یک طریق از که ).4هاي بی هوازي و تکثیر پالك و جرم دندانی می شود (

 بافتهاي حد از بیش گرفتن قرار معرض در .شوندمی ها تروفیلون بخصوص التهابی هاي سلول شدن فعال

 تخریب به منجر موقع به درمان عدم و هاتروفیلون جانب از مترشحه آنزیمهاي برابر در لثه همبند

 عفونی هاي بیماري ترین شایع از یکی پریودنتیت .شد خواهد )دندان کننده حمایت ساختمان(پریودنشیوم 

 باعث  مزمن پریودنتیتدهد.  قرار می تاثیر تحت را دندان کننده حمایت ساختمان که باشد می دهان حفره

 می دندانها دادن دست از به پروسه این نهایتا و شده آلوئولر استخوان و پریودنتال تخریب لیگامان و آسیب

 )5انجامد.(

 نسوج وضعیت که مختلفی هاي پارامتر از پریودنتیت به مبتال بیماران درمان طرح و معاینه براي 

 )6شود.( می دهند، استفاده می نشان را پریودنتال

 را درمانی پریودنتال، نیازهاي وضعیت بررسی بر عالوه که هایی شاخص ترین مهم و معروفترین از یکی

 و Ainamo توسط جهانی، بهداشت سازمان سفارش به بنا که باشد می CPITN نماید، شاخص می ثبت نیز

 عدم یا مخصوص، وجود پریودنتالی پروب از استفاده با شاخص این در .گردید طراحی) 1982(همکاران

 پاکت وجود عدم یا اي، وجود لثه زیر یا فوق جرم وجود عدم یا پروبینگ، وجود حین خونریزي وجود


