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  یبررسی اثر فاز اول درمان پریودنتال بر پیشگیري از پره اکالمپس

دکتر مریم سادات حسینی 
1

 یدکتر فاطمه سرلت 
اریدکتر فرنا س ٢

#
 

3
ياحمد عتمداریشر ایدکتر رو

3
دکتر روشنک مومن 

4

  

  دانشیار گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -١

   واحد دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران  کسیودنتیگروه پر اریدانش  -2

   واحد دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران  کسیودنتیگروه پر اریاستاد -3

  دندانپزشک -4

  

            

  

  :خالصه

هدف از انجام قرار گرفته است.  مورد بررسی قاتیتحق بسیاري ازدر  یو عوارض حاملگ ودنتالیپر يماریب نیارتباط ب سابقه و هدف:

  در سه بیمارستان مرجع شهر تهران در سال یاز پره اکالمپس يریشگیبر پ ودنتالیدرمان فاز اول پر رتاثی بررسی این تحقیق

  بود. 87-1386

و  یا سابقه پره اکالمپسب 28تا  20هفته  نیخانم باردار ب 40مطالعه که به روش کارآزمایی بالینی انجام گرفت،  نیدر ا ها: روش و مواد

سازي  گر موثر بر بروز پره اکالمپسی یکسان انتخاب شدند. افراد هر دو گروه از نظر عوامل مداخله دیمتوسط تا شد ودنتالیپر يماریبا ب

نگرفت. افراد درگروه شاهد درمان پریودنتال صورت  کردند. افتیرا در ودنتالینفر بود که درمان فاز اول پر 20شدند. گروه مورد شامل 

 ندکسیشامل پالك ا ودنتالیپر يپارامترها .دیگرد یدر آنها بررس یشدند و بروز پره اکالمپس يریگیپ مانیهر دو گروه تا زمان زا

)PLI(، پاکت  عمق)PD(، يزیخونر ) پس از پروب کردنBOP(، لثه  لیتحل)GR( از دست رفتن اتصاالت پریودنتال  و)CAL(  بر

+) 1( ياور نیو پروتئمیلی متر جیوه  90/140باالتر از  با فشار خون ی. پره اکالمپسبه جز دندان عقل ثبت شدروي تمام دندانها 

از آزمون دقیق فیشر استفاده شد.جهت آنالیز آماري .  دیمشخص گرد

فراد گروه شاهد و مورد به در ا CAL  و میلیمتر 1/2 ±53/0 مورد گروه در و میلیمتر  8/2± 34/1 در افراد گروه شاهد PD ها: افتهی

 10نفر ( 2در گروه مورد ). P= 2/0( نبود دار معنی آماري لحاظبه  اختالف این که بود میلیمتر 1/2 ±63/0 و 4/2 ±65/1ترتیب 

 ) .P=3/0(دار نبود  یمعن ياختالف به لحاظ آمار نیشدند که ا یدرصد) دچار پره اکالمپس 20نفر ( 4درصد) و در گروه شاهد 

نشان داد  یسابقه پره اکالمپس يباردار دارا يها در خانم یدر بروز پره اکالمپس ودنتالیحاضر درمان فاز اول پر قیدر تحق: يریگ جهینت

دار  یمعن يولی از لحاظ آمار استدار  گر چه از نظر کلینیکی معنی یاز بروز پره اکالمپس يریشگیدر پ ودنتالیکه انجام درمان پر

  باشد . ینم

  ي، باردارودنتالی، درمان پری، پره اکالمپسودنتالیپر يماریبواژه ها:  دیکل

  

  27/5/90پذیرش مقاله:   22/4/90 اصالح نهایی:  12/2/1390وصول مقاله:

  
  

  مقدمه:

بـاردار   يها در خانم رونده شیپ عیسندرم سر یپره اکالمپس

بعـد از   شتریب ایمیلیمتر جیوه  90/140  است که با فشار خون

 ی+ در نمونه ادرار تصادف1 ياور نیو پروتئ یحاملگ یفتگه 20

و تکرر ادرار از  یینایشود . ادم ، سردرد ، مشکالت ب یمشخص م

 یشگاهیآزما يها افتهی. دیآ یبه شمار م یپره اکالمپس يها نشانه

هـا را   ، کبد و خـون نشـانه  هیدر تست فانکشن از کل یعیطب ریغ

تهـاجم   یپـره اکالمپسـ   دجـا یاز جملـه علـل ا   . کند یم لیتکم

 کیـ مونولوژیعـروق، عـدم تحمـل ا    یعیطب ریغ کیترومبوبالست
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 یقلبـ  راتییـ ، عدم تطابق مناسب مـادر بـا تغ  نیمادر و جن نیب

ــ ــاب یعروقــــ ــامل یو التهــــ ــو ژنت یگدوران حــــ    کیــــ

دهد  یقرار م ریرا تحت تاث نیمادر و جن يماریب نیا )1(.باشد یم

آنها در جهان  نیدران و جنما ریمرگ و م یاصل لیاز دال یکیو 

باردار بـروز   يها درصد خانم 5تا  3در که    )1-5(.رود یبه شمار م

در سـه ماهـه    ولا یدر حـاملگ  شـتر یب یپره اکالمپس )6(.کند یم

  بـــــروز  )2( ییو در چنـــــدقلوزا )3(یدوم و ســـــوم حـــــاملگ

آوردن نـوزاد و   ایو به دن یکند. درمان به صورت ختم حاملگ یم

موجود  قاتیبر اساس تحق )1( .مادر است تیدر وضعثبات  جادیا

سیسـتمیک   يهـا یماریب یو برخـ  ودنتالیپر يماریب نیارتباط ب

، یعروقـ  ي، مغـز یعروقـ  یلبق يهایماری، بتوسیمل ابتیمانند د

 )3-5(مطـرح شـده اسـت     یتولد نوزادان کم وزن و پره اکالمپسـ 

اول درمان انجام فاز  که دهد یانجام شده نشان م قاتیق. تح)8،7(

و صاف کـردن سـطح    يریکنترل پالك ، جرمگ یعنی ودنتالیپر

ــهیر ــاهش م    ش ــت ک ــه عل ــدان ب ــدن ــت  زانی ــالك و عفون    پ

 يمـار یب )10،9( .کاهش تولد نوزاد نارس مـوثر باشـد   رتواند دمی 

 جـاد یا يتوانـد رو  یاست که م یمزمن یالتهاب يماریب ودنتالیپر

هـا در   جه بـه تنـاقض یافتـه   . با تو)7، 8( موثر باشد  یپره اکالمپس

بـاردار مراجعـه    يهـا  خـانم  يحاضـر رو  قیتحق ،مطالعات مشابه

(ع)  نیو امام حسـ  شیرتج ي، شهداهیمهد مارستانیکننده به ب

  به روش کارآزمایی بالینی انجام شد . 1386-87تهران در سال 

  

  :مواد و روش ها

دار خانم بـار  40 يبه صورت کارآزمایی بالینی بر رو قیتحق نیا

ها از افراد مراجعه  انجام شد.  نمونه يباردار 28تا  20هفته  نیب

 نحسـی  امام وي تجریش شهدا ،هیمهد يها مارستانیکننده به ب

انتخـاب شـدند. از    یکتبـ  تیطرح و کسـب رضـا   هیپس از توج

سـن، سـطح    ننـد ما کیاطالعات دموگراف هیپرسشنامه کل قیطر

 یخـانوادگ  خچـه یارتو  يو اقتصاد یاجتماع تی، وضعالتیتحص

 18ورود به مطالعـه شـامل: افـراد بـاالتر از      معیارهاي.ثبت شد

در  یسابقه پره اکالمپسـ  يدندان و دارا 15حداقل  يسال، دارا

خروج از مطالعه عبارت بودند از :  يارهایمع.بود یقبل يمانهایزا

، مشـکالت   ابـت ی( د کیـ و ارگان کیسـتم یس يهایماریابتال به ب

 يهـا یماریکـالژن، ب  يمـار یفشـار خـون، غـدد، ب   ، یعروقـ  یقلب

 کیوتیب ینقص رحم) مصرف دارو (آنت يدارا ، +HIV،  يویکل

 ي، داروهانیری، آسپ Aنیکلوسپوری،سانیتوئ ی، فن یالکسیپروف

ــدالتهاب ــغ یض ــتروئ ری ــاو، داريدیاس ــوثر در متابول يه ــمیم  س

، افـراد بـا   ی، الکلـ يگاریافراد س نی) و همچنیجنس يهورمونها

 .ریماه اخ 6در  ودنتالیپر يو سابقه درمانها ییچند قلو یملگحا

مـزمن متوسـط تـا     تیودنتیمبتال به پر يها انتخاب نمونه جهت

طبق معیارهاي موجود در کتب مرجع با استفاده از پروب  دیشد

ــلیو ــم(HU-Friedy,USA)زامی ــبندگ  زانی ــد چس  یح

تـا عمـق نفـوذ پـروب در      CEJ فاصـله  یعنی(CAL)کیینیکل

و  دباکالیــم ســتوباکال،ید وباکــال،ی(مز کــت در چهــار ســطحپا

 يریـ هـا بجـز دنـدان مـولر سـوم انـدازه گ       دندان متما )نگوالیل

 3از  شتریب ای يمساوCALيدارا کهینفر از افراد 40و  )11(شد

 .دهان بودند انتخاب شـدند  ی% نواح30از  شتریمتر و در ب یلیم

لثـه تـا عمـق     فاصله لبـه  یعنی(PD)عمق پاکت زانیسپس م

ه یـ متـر در چهـار ناح   یلـ یبر حسب م امزیلیپاکت توسط پروب و

 .و ثبـت شـد   يریگ از مولر سوم اندازه ریها غ فوق در همه دندان

با اسـتفاده از قـرص    (PLI,o’leary)ندکسیاپالك  نیهمچن

بـر اسـاس رنـگ    (SVENSKA Dentorama)    آشکارساز

بر  يزیخونر .بر حسب درصد محاسبه شد یسطوح دندان يزیآم

  lenox & kopczkندکسیامطابق (BOP)اثر پروب کردن

ـ از پـروب و لمـس د   دهبا اسـتفا  سـالکوس لثـه از    یداخلـ  وارهی

ثبـت   هیـ ثان 15پـس از   يزیو مشـاهده خـونر   الیتا مز ستالید

  )11(.شد

 میبه دو گروه مورد و شـاهد تقسـ   یها به طور تصادف نمونه آنگاه

نفـر بـود تحـت     20کـه شـامل    که گروه مـورد  يبه طور ،شدند

توســط دســتگاه  يریــشــامل جرمگ ودنتــالیدرمــان فــاز اول پر

و صاف کردن سطح  )woodpecker UDS-K( کیاولتراسون

SMمـک کـال    ورسـال یونی(کـورت   یبا قلـم دسـت   شهیر HU

friedy USA سـپس آمـوزش    .قرار گرفتند)  13/14 , 17/18

ن داده شـد.گروه  استفاده از مسواك و نخ دندا قهیبهداشت و طر

نکردنـد امـا بـه آنهـا      افتینفر بودند که درمان لثه در 20شاهد 

 ودنتـال یدرمـان پر  گـان یانجـام را  يبرا مانیشد بعد از زا هیتوص
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نظـر وقـوع پـره     از يها تا ختم دوران بـاردار  نمونه .ندیاقدام نما

 نکـه یبـا توجـه بـه ا    قیـ تحق نیـ شدند. در ا يریگیپ یاکالمپس

ــا از توز داده ــه ــوردار بودنــد   عی ــال برخ ــل   ،نرم ــت تحلی   جه

اســــتفاده شــــد. شــــریف قیــــهــــا از آزمــــون دق یافتــــه

 (AttributedRisk) AR  وRR(RelativeRisk) 

  محاسبه گردید.

  

  ها:  یافته

خانم باردار در دو گروه مورد و شاهد  40 يبر رو قیتحق

 28تا  20در هفته  در زمان درمان انجام شد. گروه مورد

وه گر دو افراد ند.بود) هفته 24±2/3متوسط (بطور  یحاملگ

مشابه بودند.  يریمورد و شاهد از نظر مکان و زمان نمونه گ

 و ی، بهداشتي، اقتصادیاجتماع ،يفرد اتیخصوص عیتوز

نشان داد که افراد دو گروه به لحاظ سن، اشتغال، سطح  یدرمان

، تعداد فرزند، بعد خونی گروه و قهوه ي، مصرف چاالتیتحص

 نیآخر نیب یبا همسر، فاصله زمان يشاوندیرابطه خو وار،خان

مشابه بودند و  ینحوه تصرف واحد مسکون و یفرزند و نوزاد فعل

  .) = 2/0P( دار نبود یمعن يآمار اظآنها به لح زیاختالف ناچ

  

  

  

، تعداد  ياز نظر هفته باردار یافراد مورد بررس نیهمچن

  ، سابقهنی، تعداد سقط جن یقبل مانیا، تعداد زیقبل یحاملگ

 زیمشابه بودند و اختالف ناچ نینوزاد کم وزن، سابقه سزار

  .) = 2/0Pمعنادار نبود ( يآنها به لحاظ آمار

، یقلب يماریب یخانوادگ خچهیاز نظر تار یمورد بررس افراد

نوزاد نارس و  یخانوادگ خچهیفشار خون، تار یخانوادگ خچهیتار

مشابه بودند و  یپره اکالمپس یخانوادگ خچهیتار نوزاد کم وزن،

 تیوضع )P=2/0(دار نداشتند  یاختالف معن ياز لحاظ آمار

BOP , PLI , CAL , PD مشابه بود و  طالعهم يدر ابتدا

  .) = 2/0P(.دار نبود یمعن ياختالف آنها به لحاظ آمار

) 1جدول(

  

درس زو مانیباردار در دو گروه زا يها از خانم چکدامیه

نوزادان کم وزن  .آوردند اینوزادان زنده به دن ینداشتند و همگ

درصد بروز کرد که  5درصد و در گروه مورد  10در گروه شاهد 

در گروه .)P=2/0(دار نبود  یمعن ياختالف آنها از نظر آمار

درصد)  10( نفر 2درصد) و در گروه مورد  20نفر(  4شاهد 

نشان داد  شریف قیآزمون دق شدند و یموارد دچار پره اکالمپس

 .)P=3/0( ستیدار ن یمعن ياختالف به لحاظ آمار نیکه ا

  )2جدول (

هاي مورد و شاهد و بر اساس درمان فاز اول پریودنتال به تفکیک گروه ،توزیع افراد مورد بررسی بر حسب پارامترهاي پریودنتال -1جدول 

هاي پریودنتال شاخص

گروه ها

PDCAl

PLIBOP

> 30≤ 30x±SD%20-040%-2040%>

12) 60(7) 35(1) 5(93±2015/11) 100(0) 0(4/2±8/265/1±34/1تعداد)=20  (شاهد

7) 35(8) 40(5) 25(89±2047/15) 100(0) 0(1/2±1/263/0±53/0تعداد)=20 مورد( 

         P-value2/02/02/02/0
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توزیع زنان حامله مورد بررسی بر حسب پیشگیري از پره  -2جدول 

اکالمپسی  و به تفکیک درمان فاز اول پریودنتال

    

  پره اکالمپسی                        

  ازاول درمان ف

  پریودنتال

جمعنداشتهداشته

(شاهد)نداشته
4)20(16)80()100 (20

(مورد)داشته
2)10(18)90()100 (20

3/0نتیجه آزمون

تحت فاز اول  یسابقه پره اکالمپس يزنان جامعه دارا اگر

در  یخطر نسبی بروز پره اکالمپس ،رندیقرار گ ودنتالیدرمان پر

واثر درمان فاز اول )RR=2( ابدی یآنها دو برابر کاهش م

  )AR=10( .% است10 یپریودنتال در کاهش بروز پره اکالمپس

  

  :بحث

ایشان تا  يریگ یخانم باردار و پ 40 يمطالعه حاضر بر رو

درصد از افراد گروه دریافت  10نشان داد که  مانیزمان زا

درصد افراد گروه شاهد  20کننده درمان فاز اول پریودنتال و 

 یکینیاز نظر کل نکهیبا ا جهینت نیشدند. ا یدچار پره اکالمپس

 قاتینبود. تحق ردا یمعن ياز نظر آمار یول دار است یمعن

پره  يماریو ب ودنتالیپر يماریب انیارتباط م یبه بررس یمتفاوت

) و OR= 1/2با (  Boggess قاتیتحقپرداختند:  یاکالمپس

Canakci  47/3(با=OR(،  cota با )88/1=OR(،  

Kunnen ) 9/7با  =OR و (Shetty  با )78/5 OR=( 

 يباردار يها در خانم ینشان دادند که بروز پره اکالمپس یهمگ

  )13،7،5،3،4(.است شتریدارند ب ينامطلوبتر ودنتالیپر تیکه وضع

و  ودنتالیپر يماریارتباط بو همکاران  Khader قیتحق 

  سایر مطالعات توسط )2(کرد. یرا نف یمپسپره اکال يماریب

 Ruma  وHerrara یانجام گرفته است که به بررس  

C-Reactive Protein(CRP)و  ودنتالیپر يماریو ب

  .پرداختند یپره اکالمپس يماریب

  

  

Ruma  8/5(باOR=(وHerrara کردند که انیب

(CRP ) روز ب زانیم ودنتالیپر يماریبا ب ییها خانم درباالتر

  )14،8( دهد. یم شیرا افزا یپره اکالمپس

 ودنتالیدرمان فاز اول پر ریتاث نهیکه در زم یقاتیتحق اغلب

درمان فاز  ریتاث یدر دسترس است به بررس يباردار جیبر نتا

 چیکنند و ه یبر بروز تولد نوزاد نارس اشاره م ودنتالیاول پر

  )9،10،12،14(د.را مطالعه نکردن یبر پره اکالمپس ریکدام تاث

Lopez در  ودنتالینشان داد که درمان فاز اول پر  

برابر موجب کاهش تولد نوزاد نارس  49/5باردار  يها خانم

نیز این امر را تایید  Offenbacherمطالعه  )10(.شود یم

  )9(.کرد

سابقه پره  يحامله دارا يها حاضر نشان داد خانم قیتحق

شانس  ،کنند افتیرا در تالودنیاگر فاز اول درمان پر یاکالمپس

به  ریتاث نیاما ا .در آنها کمتر خواهد شد یبروز پره اکالمپس

این یافته به دلیل  رسد که به نظر می دار نبود یمعن يلحاظ آمار

از  یول بود. ما هاي مطالعه یتکه از محدوداست  حجم کم نمونه

 فتایرا در ودنتالیفاز اول درمان پر مارانیب یوقت یکینینظر کل

توجه  با  یابد. میبرابر کاهش  2 یکنند شانس بروز پره اکالمپس

به  یدچار پره اکالمپس يها در خانم ودنتالیپر يماریب نکهیبه ا

 است ذکر شده يماریب نیبروز ا یاحتمال از عواملیکیعنوان 

سطح سالمت مادران و  شیجهت افزا ودنتالیلزوم درمان پر

توسط افراد  يقبل از باردارمناسب  یبهداشت يها هیلزوم توص

شود. یم هیصالح توصیذ

 يریشگیو پ ودنتالیارتباط درمان فاز اول پر قاین تحقی در 

 یم هیتوص ونشان داده شد یکینیبه شکل کل یاز پره اکالمپس

و گسترده تر در  شتریبا تعداد نمونه ب يشتریب قاتیشود تحق

  .ردیانجام گ نهیزم نیا
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بررسي اثر فاز اول درمان پريودنتال بر پيشگيري از پره اكلامپسی  

دكتر مريم سادات حسيني 1 دکتر فاطمه سرلتی 2 دکتر فرنا سیار# 3دکتر رویا شریعتمدار احمدی3 دکتر روشنک مومن4

1- دانشيار گروه زنان و زايمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

2-  دانشیار گروه پریودنتیکس واحد دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي تهران  

3- استادیار گروه پریودنتیکس واحد دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي تهران  

4- دندانپزشک

خلاصه:

سابقه و هدف: ارتباط بین بیماری پریودنتال و عوارض حاملگی در بسياري از تحقیقات مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثیر درمان فاز اول پریودنتال بر پیشگیری از پره اکلامپسی در سه بيمارستان مرجع شهر تهران در سال
87-1386 بود.

مواد و روشها: در این مطالعه که به روش كارآزمايي باليني انجام گرفت، 40 خانم باردار بین هفته 20 تا 28 با سابقه پره اکلامپسی و با بیماری پریودنتال متوسط تا شدید انتخاب شدند. افراد هر دو گروه از نظر عوامل مداخلهگر موثر بر بروز پره اكلامپسي يكسانسازي شدند. گروه مورد شامل 20 نفر بود که درمان فاز اول پریودنتال را دریافت کردند. درگروه شاهد درمان پريودنتال صورت نگرفت. افراد هر دو گروه تا زمان زایمان پیگیری شدند و بروز پره اکلامپسی در آنها بررسی گردید. پارامترهای پریودنتال شامل پلاک ایندکس (PLI)، عمق پاکت (PD)، خونریزی پس از پروب کردن (BOP)، تحلیل لثه (GR) و از دست رفتن اتصالات پريودنتال (CAL) بر روي تمام دندانها به جز دندان عقل ثبت شد. پره اکلامپسی با فشار خون بالاتر از 90/140 ميلي متر جيوه و پروتئین اوری (1+) مشخص گردید . جهت آناليز آماري از آزمون دقيق فيشر استفاده شد.

یافتهها: PD در افراد گروه شاهد 34/1 ±8/2  ميليمتر و در گروه مورد 53/0± 1/2 ميليمتر و  CAL در افراد گروه شاهد و مورد به ترتيب 65/1± 4/2 و 63/0± 1/2 ميليمتر بود كه اين اختلاف به لحاظ آماري معنيدار نبود (2/0 =P ). در گروه مورد 2 نفر (10 درصد) و در گروه شاهد 4 نفر (20 درصد) دچار پره اکلامپسی شدند که این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار نبود (3/0=P) . 

نتیجهگیری: در تحقیق حاضر درمان فاز اول پریودنتال در بروز پره اکلامپسی در خانمهای باردار دارای سابقه پره اکلامپسی نشان داد که انجام درمان پریودنتال در پیشگیری از بروز پره اکلامپسی گر چه از نظر كلينيكي معنيدار است ولي از لحاظ آماری معنیدار 
نمیباشد .

کلید واژه ها: بیماری پریودنتال، پره اکلامپسی، درمان پریودنتال، بارداری

وصول مقاله:
12/2/1390
اصلاح نهايي:
22/4/90
پذيرش مقاله: 27/5/90

مقدمه:


پره اکلامپسی سندرم سریع پیشرونده در خانمهای باردار است که با فشار خون   90/140 میلیمتر جیوه یا بیشتر بعد از 20 هفتگی حاملگی و پروتئین اوری 1+ در نمونه ادرار تصادفی مشخص میشود . ادم ، سردرد ، مشکلات بینایی و تکرر ادرار از نشانههای پره اکلامپسی به شمار میآید. یافتههای آزمایشگاهی غیر طبیعی در تست فانکشن از کلیه، کبد و خون نشانهها را تکمیل میکند.  از جمله علل ایجاد پره اکلامپسی تهاجم ترومبوبلاستیک غیر طبیعی عروق، عدم تحمل ایمونولوژیک بین مادر و جنین، عدم تطابق مناسب مادر با تغییرات قلبی عروقی و التهابی دوران حاملگی و ژنتیک 
میباشد.(1) این بیماری مادر و جنین را تحت تاثیر قرار میدهد و یکی از دلایل اصلی مرگ و میر مادران و جنین آنها در جهان به شمار میرود.(5-1)   كه در 3 تا 5 درصد خانمهای باردار بروز میکند.(6) پره اکلامپسی بیشتر در حاملگی اول در سه ماهه دوم و سوم حاملگی(3) و در چندقلوزایی (2) بروز 
میکند. درمان به صورت ختم حاملگی و به دنیا آوردن نوزاد و ایجاد ثبات در وضعیت مادر است. (1) بر اساس تحقیقات موجود ارتباط بین بیماری پریودنتال و برخی بیماریهای سيستميك مانند دیابت ملیتوس، بیماریهای قلبی عروقی، مغزی عروقی، تولد نوزادان کم وزن و پره اکلامپسی مطرح شده است (5-3) (8،7). تحقیقات انجام شده نشان میدهد كه انجام فاز اول درمان پریودنتال یعنی کنترل پلاک ، جرمگیری و صاف کردن سطح ریشه دندان به علت کاهش میزان پلاک و عفونت 
 میتواند در کاهش تولد نوزاد نارس موثر باشد. (10،9) بیماری پریودنتال بیماری التهابی مزمنی است که میتواند روی ایجاد پره اکلامپسی موثر باشد  (8،7). با توجه به تناقض يافتهها در مطالعات مشابه، تحقیق حاضر روی خانمهای باردار مراجعه کننده به بیمارستان مهدیه، شهدای تجریش و امام حسین (ع) تهران در سال 87-1386 به روش كارآزمايي باليني انجام شد .

مواد و روش ها:

این تحقیق به صورت كارآزمايي باليني بر روی 40 خانم باردار بین هفته 20 تا 28 بارداری انجام شد.  نمونهها از افراد مراجعه کننده به بیمارستانهای مهدیه، شهداي تجريش و امام حسین پس از توجیه طرح و کسب رضایت کتبی انتخاب شدند. از طریق پرسشنامه کلیه اطلاعات دموگرافیک مانند سن، سطح تحصیلات، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و تاریخچه خانوادگی ثبت شد .معيارهاي ورود به مطالعه شامل: افراد بالاتر از 18 سال، دارای حداقل 15 دندان و دارای سابقه پره اکلامپسی در زایمانهای قبلی بود. معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از : ابتلا به بیماریهای سیستمیک و ارگانیک ( دیابت ، مشکلات قلبی عروقی، فشار خون، غدد، بیماری کلاژن، بیماریهای کلیوی،  HIV+ ، دارای نقص رحم) مصرف دارو (آنتی بیوتیک پروفیلاکسی ، فنی توئین،سایکلوسپورینA ، آسپیرین، داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی، داروهای موثر در متابولیسم هورمونهای جنسی) و همچنین افراد سیگاری، الکلی، افراد با حاملگی چند قلویی و سابقه درمانهای پریودنتال در 6 ماه اخیر. جهت انتخاب نمونههای مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید طبق معيارهاي موجود در كتب مرجع با استفاده از پروب ویلیامز (HU-Friedy,USA) میزان حد چسبندگی کلینیکي(CAL)یعنی فاصله CEJ تا عمق نفوذ پروب در پاکت در چهار سطح (مزیوباکال، دیستوباکال، میدباکال و لینگوال) تمام دندانها بجز دندان مولر سوم اندازه گیری شد(11) و 40 نفر از افرادیکه دارای CALمساوی یا بیشتر از 3 میلی متر و در بیشتر از 30% نواحی دهان بودند انتخاب شدند. سپس میزان عمق پاکت (PD) یعنی فاصله لبه لثه تا عمق پاکت توسط پروب ویلیامز بر حسب میلیمتر در چهار ناحیه فوق در همه دندانها غیر از مولر سوم اندازهگیری و ثبت شد. همچنین پلاک ایندکس (PLI,o’leary) با استفاده از قرص آشکارساز    (SVENSKA Dentorama)بر اساس رنگ آمیزی سطوح دندانی بر حسب درصد محاسبه شد. خونریزی بر اثر پروب کردن(BOP)مطابق ایندکس lenox & kopczk  با استفاده از پروب و لمس دیواره داخلی سالکوس لثه از دیستال تا مزیال و مشاهده خونریزی پس از 15 ثانیه ثبت شد.(11)

آنگاه نمونهها به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند، به طوری که گروه مورد كه شامل 20 نفر بود تحت درمان فاز اول پریودنتال شامل جرمگیری توسط دستگاه اولتراسونیک (woodpecker UDS-K) و صاف کردن سطح ریشه با قلم دستی (کورت یونیورسال مک کال SM HU friedy USA 17/18 , 13/14 ) قرار گرفتند. سپس آموزش بهداشت و طریقه استفاده از مسواک و نخ دندان داده شد.گروه شاهد 20 نفر بودند كه درمان لثه دریافت نکردند اما به آنها توصیه شد بعد از زایمان برای انجام رایگان درمان پریودنتال اقدام نمایند. نمونهها تا ختم دوران بارداری از نظر وقوع پره اکلامپسی پیگیری شدند. در این تحقیق با توجه به اینکه دادهها از توزیع نرمال برخوردار بودند، جهت تحليل 
يافتهها از آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
 (AttributedRisk) AR و RR(RelativeRisk) محاسبه گرديد.

يافتهها: 


تحقیق بر روی 40 خانم باردار در دو گروه مورد و شاهد انجام شد. گروه مورد در زمان درمان در هفته 20 تا 28 حاملگی (بطور متوسط 2/3±24 هفته) بودند. افراد دو گروه مورد و شاهد از نظر مکان و زمان نمونه گیری مشابه بودند. توزیع خصوصیات فردی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی نشان داد که افراد دو گروه به لحاظ سن، اشتغال، سطح تحصیلات، مصرف چای و قهوه گروه خونی، تعداد فرزند، بعد خانوار، رابطه خویشاوندی با همسر، فاصله زمانی بین آخرین فرزند و نوزاد فعلی و نحوه تصرف واحد مسکونی مشابه بودند و اختلاف ناچیز آنها به لحاظ آماری معنی دار نبود (2/0P = ).

همچنین افراد مورد بررسی از نظر هفته بارداری ، تعداد حاملگی قبلی، تعداد زایمان قبلی ، تعداد سقط جنین، سابقه

نوزاد کم وزن، سابقه سزارین مشابه بودند و اختلاف ناچیز آنها به لحاظ آماری معنادار نبود (2/0P = ).

افراد مورد بررسی از نظر تاریخچه خانوادگی بیماری قلبی، تاریخچه خانوادگی فشار خون، تاریخچه خانوادگی نوزاد نارس و نوزاد کم وزن، تاریخچه خانوادگی پره اکلامپسی مشابه بودند و از لحاظ آماری اختلاف معنیدار نداشتند (2/0=P) وضعیت BOP , PLI , CAL , PD در ابتدای مطالعه مشابه بود و اختلاف آنها به لحاظ آماری معنیدار نبود.(2/0P = ).  )جدول1 (

هیچکدام از خانمهای باردار در دو گروه زایمان زودرس نداشتند و همگی نوزادان زنده به دنیا آوردند. نوزادان کم وزن در گروه شاهد 10 درصد و در گروه مورد 5 درصد بروز کرد که اختلاف آنها از نظر آماری معنیدار نبود (2/0=P). در گروه شاهد 4 نفر( 20 درصد) و در گروه مورد 2 نفر (10 درصد) موارد دچار پره اکلامپسی شدند و آزمون دقیق فیشر نشان داد که این اختلاف به لحاظ آماری معنیدار نیست (3/0=P). (جدول 2)



جدول 2- توزیع زنان حامله مورد بررسی بر حسب پیشگیری از پره اکلامپسی  و به تفکیک درمان فاز اول پریودنتال

		                       پره اکلامپسی 


درمان فازاول 


پریودنتال

		داشته

		نداشته

		جمع



		نداشته(شاهد)



		4(20)

		16(80)

		(100) 20



		داشته(مورد)



		2(10)

		18(90)

		(100) 20



		نتیجه آزمون 

		3/0





اگر زنان جامعه دارای سابقه پره اکلامپسی تحت فاز اول درمان پریودنتال قرار گیرند، خطر نسبي بروز پره اکلامپسی در آنها دو برابر کاهش می یابد (2=RR) واثر درمان فاز اول پريودنتال در کاهش بروز پره اکلامپسی 10% است. (10=AR)

بحث:

مطالعه حاضر بر روی 40 خانم باردار و پیگیری ايشان تا زمان زایمان نشان داد که 10 درصد از افراد گروه دريافت كننده درمان فاز اول پريودنتال و 20 درصد افراد گروه شاهد دچار پره اکلامپسی شدند. این نتیجه با اینکه از نظر کلینیکی معنی دار است ولی از نظر آماری معنیدار نبود. تحقیقات متفاوتی به بررسی ارتباط میان بیماری پریودنتال و بیماری پره اکلامپسی پرداختند: تحقیقات Boggess  با (1/2 =OR) و Canakci با (47/3=OR)،  cota با (88/1=OR)،  Kunnen با (9/7 = OR) و Shetty  با (78/5 OR=) همگی نشان دادند که بروز پره اکلامپسی در خانمهای بارداری که وضعیت پریودنتال نامطلوبتری دارند بیشتر است.(13،7،5،3،4)


 تحقیق Khader و همكاران ارتباط بیماری پریودنتال و بیماری پره اکلامپسی را نفی کرد.(2) ساير مطالعات توسط
 Ruma و  Herrara انجام گرفته است که به بررسی
 C-Reactive Protein(CRP)و بیماری پریودنتال و بیماری پره اکلامپسی پرداختند.

  Ruma با (8/5OR= )و Herrara بیان کردند که (CRP )بالاتر در خانمهایی با بیماری پریودنتال میزان بروز پره اکلامپسی را افزایش میدهد. (14،8)

اغلب تحقیقاتی که در زمینه تاثیر درمان فاز اول پریودنتال بر نتایج بارداری در دسترس است به بررسی تاثیر درمان فاز اول پریودنتال بر بروز تولد نوزاد نارس اشاره میکنند و هیچ کدام تاثیر بر پره اکلامپسی را مطالعه نکردند.(9،10،12،14) 

Lopez نشان داد که درمان فاز اول پریودنتال در 
خانمهای باردار 49/5 برابر موجب کاهش تولد نوزاد نارس میشود.(10) مطالعه Offenbacher نيز اين امر را تاييد كرد.(9)

تحقیق حاضر نشان داد خانمهای حامله دارای سابقه پره اکلامپسی اگر فاز اول درمان پریودنتال را دریافت کنند، شانس بروز پره اکلامپسی در آنها کمتر خواهد شد. اما این تاثیر به لحاظ آماری معنیدار نبود كه به نظر ميرسد اين يافته به دليل حجم كم نمونه است كه از محدوديتهاي مطالعه ما بود. ولی از نظر کلینیکی وقتی بیماران فاز اول درمان پریودنتال را دریافت کنند شانس بروز پره اکلامپسی 2 برابر كاهش مييابد.  با توجه به اینکه بیماری پریودنتال در خانمهای دچار پره اکلامپسی به عنوان یکی از عوامل احتمالی بروز این بیماری ذکر شده است لزوم درمان پریودنتال جهت افزایش سطح سلامت مادران و لزوم توصیههای بهداشتی مناسب قبل از بارداری توسط افراد ذیصلاح توصیه میشود.

 در اين تحقيق ارتباط درمان فاز اول پریودنتال و پیشگیری از پره اکلامپسی به شکل کلینیکی نشان داده شدو توصیه می شود تحقیقات بیشتری با تعداد نمونه بیشتر و گسترده تر در این زمینه انجام گیرد.

References:

1- Cunnigham F.G ,Leveno K.L,Bloom S.L,Hauth J.C, Gilstrap L. , Wenstrom K.D. Williams Obstetrics , 23th ed, F.G.Gunningham , Uunited States of America. 2010. Chapter 34; 706-750 .


2- Khader Y.S,Jibeal M,Al-Omiri M, Amarin Z. Lack of Association Between Periodontal Parameters and Preeclampsia. J Periodontol .2006 Oct ; 77 (10):1681-7 . 


3- Canakci V , Canakci C.F , Canakci H , Canakci E , Cicek Y, Ingec M, et al. Periodontal Disease As A Risk Factor For Preeclampsia. A Case Control Study . Am J obstet Gynecol .2004 Dec; 44 (6):568-73.


4- Boggess K.A , Lieff S, Murtha A.P , Moss K , Beck J , Offenbachers, et al . Maternal Periodontal Disease is Associated With An Increased Risk for Preeclampsia . Am Obstet Gynecol .2003 Feb ; 101 :227-31 . 


5- Cota L O, Guimaraes  AN , Costa JE , Lorentz TC , Costa FO.  Association Between Maternal Periodontists and Oncreased Risk of Preeclampsia . J Periodontol .2006 Dec; 77(12): 2063 -9.


6- Contreras A, Herrera J .A, Soto J .E, Arce R.M, Jaramillo A, Boterro J.E. Periodontitis Is Associated With Preeclampsia In Pregnant Women .J Periodonto. 2006 Feb; 77:182-8. 


7- Kunnen A , Blaauw J , Van Doormaal JJ , Van Pampus MG , Van Derschans CP , Aarnoudse JG , et all.  Women With A Recent History of Early –Onset preeclampsia Have a Worse Periodontal Condition . J clin Periodontal. 2007Mar; 34 (3): 202-7.


8- Ruma M , Boggess K , Moss K , Jared H , Murtha A , Beck J , et al.  Materna; Periodontal Disease Systemic Inflammation and Risk for Preeclampsia . Am J obstet Gynecol .2008 Apr;198(4):389.e1-5. Epub 2008 Mar 4.


9- Offenbacher S , Lin D , Strauss R , Mackaig R , Irving J , Barros SP , et al. Effects of Periodontal Status , Biologic Parameters , and Pregnancy out Comes : A Pilot Study . J Periodentol. 2006Dec; 77 (12):2011-24.  


10- Lopez NJ, Smith PC, Guterrez J. Periodontal Therapy May Reduce the Risk of Preterm Low Birth Weight in Women With Periodontal Disease : A Randomized controlled trial .J Periodontal .2002 Aug; 73(8):911-24.


11-  Newman M.G.,Takei H.H., Klokkevold P.R.,CarranzaF.A. Carranza’s clinical periodontology, 11th ed.Saunders,California 2011,ch:44;452-60.


12-    Boggess KA , Edelstein BL : Oral Health in Women During Preconception And Pregnancy : Implications for Birth Outcomes And Infant Oral Health . Matern Child Health J. 2006 Sep; 10(5 Suppl):S169-74.


13-  Shetty M, Shetty PK, Ramesh A, Thomas B,Prabhu S, Rao A. Periodontal Disease in Pregnancy Is A Risk Factor for Preeclampsia. Acta Obstet Gynecol Scand.2010May; 89(5):718-21


14-    Herrara JA , Parra B , Herrar E , Botero JE , Arce RM , Contreras A , et al . Periodontal Disease Severity is Related to High Levels of C-Reactive Protein In Preeclampsia .J Hypertens. 2007 Jul; 25(7):1459-64.

جدول 1- توزیع افراد مورد بررسی بر حسب پارامترهای پریودنتال، به تفکیک گروههای مورد و شاهد و بر اساس درمان فاز اول پریودنتال





شاخص های پریودنتال





گروه ها�

PD�

CAl�

PLI�

BOP�

�

�

�

�

< 30�

≥ 30�

x±SD�

%20-0�

40%-20�

40%<�

�

شاهد(  20=تعداد)�

34/1±8/2�

65/1±4/2�

(0) 0�

(100) 20�

15/11±93�

(5) 1�

(35) 7�

(60) 12�

�

مورد(  20=تعداد)�

53/0±1/2�

63/0±1/2�

(0) 0�

(100) 20�

47/15±89�

(25) 5�

(40) 8�

(35) 7�

�

         P-value�

2/0�

2/0�

2/0�

2/0�

�
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