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 :اختصارات

 

PI : Plaque Index 

CAL : Clinical Attachment Level 

BOP : Bleeding On Probing 

PPD: Pocket Probing Depth 

PBI: Papillary Bleeding Index 

PPB: Previous Preterm Birth 



PSA: Previous Spontaneous Abortion 

SPSS : Statistical Package for Social Science



 چکیده

             ي ػفًَی درگیر کٌٌذُ اًساج دًذاى است کِ هٌجر تِ التْاب لثِ ٍیک تیواری هسه پریَدًتیت، :هقذهِ

تریي ػلل از دست دادى دًذاى هی  ّای پریَدًتال ٍ تخریة پیشرًٍذُ ی استخَاى شذُ ٍ یکی از شایغ تافت

 .تَاًذ ػاهل خطرزایی ترای زایواى زٍدرس تاشذ چٌیي پریَدًتیت هی ّنتاشذ. 

                 تا پریَدًتیت هادراى در استاى اردتیل در  تررسی راتطِ هیاى زایواى زٍدرسؼِ ّذف از ایي هطال ّذف:

 هی تاشذ.1395-96سال ّای  طی

ترآٍرد  ًفر 33در ّرگرٍُ  تؼذاد حجن ًوًٍَِ شاّذی تَدُ  هطالؼِ ی فؼلی از ًَع هَردّا:  هَاد ٍ رٍش

خاًن  33ى کردُ تا ًَزاد پرُ ترم ٍ افراد گرٍُ شاّذ شاهل خاًن تازُ زایوا 33افراد گرٍُ هَرد شاهل  .گردیذ

           زایواى زٍدرس قثلی، جٌسیت ًَزاد، رتثِ ی حاهلگی، تازُ زایواى کردُ تا ًَزاد ترم تَدًذ کِ از ًظر سي،

             ٍ افراد تحت هؼایٌات پریَدًتال قرار گرفتٌذ.  ّوساى شذُ تَدًذ. سقط خَدتخَدی قثلی تا گرٍُ هَرد،

از دست دادى چسثٌذگی کلیٌیکی ٍ ، ػوق پاکت حیي پرٍتیٌگ ایي هؼایٌات شاهل اًذازُ گیری شاخص پالک،

 ترای تشخیص پریَدًتیت از شاخص .تَدخًَریسی پاپیالری شاخص  تررسی خًَریسی حیي پرٍتیٌگ،

(clinical) attachment loss  ّا در  فرم ّای داد استفادُ شذ.از دست رفتي اتصاالت کلیٌیکی ُ                 

 هَرد آًالیس قرار گرفت. SPSS 16 جوغ آٍری ثثت ٍ تا ًرم افسارّای

              ایي هطالؼِ تا استفادُ از هقایسِ تیي دٍ گرٍُ شاّذ ٍ هَرد از ًظر شاخص ّای پریَدًتال ٍ  ّا: یافتِ

تثاط هؼٌاداری ٍجَد دارد ٍ زایواى زٍدرس ار Plaque Index ی زًاى ٍ زایواى ًشاى داد کِ تیيشاخص ّا

 ,Pocket Probing Depth Bleeding On Probing, Clinical Attachment Loss  ٍلی تیي

Papillary Bleeding Index  ٍزى  ،یي سي هادرّوچٌیي ت .ایواى زٍدرس چٌیي ارتثاطی ٍجَد ًذاشتزتا

 Previous Preterm Birth  ٍ Previous رتثِ ی حاهلگی، جٌسیت ًَزاد، ًَع زایواى، ًَزاد،

Spontaneous Abortion  پریَدًتیت ارتثاط هؼٌاداری یافت ًشذ.تا 

طثق ایي هطالؼِ ٍ شواری هطالؼات دیگر تیي زایواى زٍدرس ٍ پریَدًتیت هادراى ارتثاط  تحث ٍ ًتیجِ گیری:

گستردُ تر ٍ یي زهیٌِ تایذ هطالؼات در اتا ایي ٍجَد جْت تررسی دقیق تر ایي ارتثاط هؼٌاداری ٍجَد ًذارد 

 حجن ًوًَِ ی تاالتری اًجام گیرد. دقیق تر ٍتا

 .ًَزاد کن ٍزى زایواى زٍدرس، ،پریَدًتیت کلیذی: کلوات


