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 :خالصه

 Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa)،Porphyromonasاظ آًجب وِ ثبوشطي ّبي دطيَزًشَدبسَغى اظ جولِ  :هدف و سابقه

gingivalis(Pg) وPrevotella intermedia(Pi)ًشبل ّؿشٌس ٍ ضزيبثي ثٌْگبم آًْب هي سَاًس زاضاي ًمف اٍليِ زض آغبظ ٍ ديكطفز ثيوبضي ّبي دطيَز

زالل زض سكريم وَزوبًي وِ ثِ ثطًبهِ ّبي هَثط ؾالهز زّبًي ثيكشطي ًيبظ زاضًس سب ذغط اثشال ثِ ثيوبضي ّبي دطيَزًشبل ثؼس اظ ثلَؽ ضا ثِ ح

 .ؾبل عطاحي ٍ اجطا گطزيس 13ًشبل وَزوبى ظيط ثطؾبًس، هغبلؼِ حبضط ثِ هٌظَض ثطضؾي هيعاى قيَع ثبوشطي ّبي دطيَزًشَدبسَغى ٍ ٍضؼيز دطيَز

ضضبيز ًبهِ اظ يىي اظ .وَزن ؾبلن وِ ثطاي ايي هغبلؼِ اًشربة قسًس اًجبم قس  60ضٍي  وcross-sectional سحميك ثب عطاحي  :مواد و روش هب
لجل .ثَزًس Bone Level ظيبثي ضازيَگطافيهٍاضPI))Plaque Index ،Gingival Index(GI) هؼبيٌبر وليٌيىي اًجبم قسُ قبهل.ٍالسيي گطفشِ قس

يطي اظ ّط گًَِ هؼبيٌِ وليٌيىي دالن ظيط ٍ ثبالي لثِ سَؾظ وَضر اؾشطيل اظ هَلطّبي اٍل زايوي ٍ زض نَضر ػسم ضٍيف آًْب اظ هَلطّبي زٍم ـ

ًوًَِ ّب وكز زازُ قسًس ٍ ثطاي .ُ قسجوغ آٍضي گطزيس ٍ اظ يه ؾَاة اؾشطيل ثطاي ًوًَِ ثطزاضي اظ هربط گًَِ ٍ ؾغح دكشي ظثبى اؾشفبز

قيَع ثبوشطي ّب ٍ ثيوبضي ّبي دطيَزًشبل زض ًوًَِ .هَضز هغبلؼِ لطاض گطفشٌس ZYM API-ؾيؿشنثطضؾي حضَض هيىطٍاضگبًيؿن ّبي هصوَض سَؾظ 

 .هَضز لضبٍر آهبضي لطاض گطفز اضسجبط آى ثب ؾبيط  ػَاهل ثب آظهَى وبي زٍّب سؼييي ٍ 

الشْبة .ثَز Aaآى ثبوشطي % 38.3ٍجَز زاقز وِ % 40زض  آلَزگي ثبوشطي ّبي دطيَزًشَدبسَغى,ًفط اًجبم گطفز 60ضٍي سؼساز سحميك  :يبفته هب

 >P).05/0)افعايف زاقز Aaؾبل ثطٍظ آلَزگي ثبوشطي  6ثب افعايف ؾي ثيكشط اظ .ٍجَز زاقز% 30ذفيف ٍ هشَؾظ لثِ زض 
                ؾبل قبيغ اؾز ٍ ثب افعايف  ؾي هيعاى آى 13زض هربط لثِ وَزوبى ظيط  Aaٍع ثبوشطي ثط دبيِ ًشبيج ايي هغبلؼِ  قي :نتیجه گیری

 .افعايف هي يبثس

 .دالن ،قبذم لثِ اي ، ؾغح اؾشرَاى ،قبذمٍضؼيز دطيَزًشبل، دطيَزًشَدبسَغىثبوشطي ّبي : هب واژه دیکل
 15/5/89 :پذيرش مقاله 12/2/89: اصالح نهايي 3/8/88:  وصول مقاله

 

 

 

 مقدمه

 هحممبى وكف وطزًس وِ گًَِ ّبي 70زض اٍاذط زِّ 

  Porphyromonasgingivalis(Pg) ثبوشطيبيي ذبني ّوبًٌس

Aggregatibacteractinomycetemcomitans (Aa),     

Prevotellaintermedia(Pi) دبسَغى دطيَزًشبل  ءثبوشطي ّبيجع

ًمف اسيَلَغيه  Pi و Pg و Aaثِ ًظط هي ضؾس .(1)ّؿشٌس 

اثشسايي زض آغبظ ٍ ديكطفز دطيَزًشيز زاقشِ ثبقٌس ظيطا اظ 

زضدطيَزًشيز  Aaاگطچِ.(2)ضبيؼبر دطيَزًشبل جسا قسُ اًس

                                                                 دطيَزًشبلي ثعضگؿبالى هكبّسُ قسُ ٍلي ثيكشطثبثيوبضيْبي

 

 

Earlyonset هبًٌسAggressivePeriodontitis  هطسجظ ثَزُ اؾز

ٍ ثِ ػٌَاى يه هيىطٍاضگبًيؿن هطسجظ ثب ؾي زض ًظط گطفشِ 

ػالٍُ ثط ايي هغبلؼبر اًجبم قسُ حضَض آى ضا زض .هي قَز

دالن ظيط لثِ اي وَزوبى ٍ ًَجَاًبًي وِ اظ لحبػ دطيَزًشبلي 

 ٍ ثطذي هَلفيي آى ضا جعء ثبوشطي اًسؾبلن اًس گعاضـ ًوَزُ 

دبسَغى ّبي  قيَعهغبلؼِ .(3)ّبي هيىطٍفلَض زّبًي هي زاًٌس

  وِ هيعثبى ايي ًيدطيَزًشبل زض سكريم ثٌْگبم وَزوب

ثبوشطي ّب ّؿشٌس ًٍيبظ ثِ ثطًبهِ ّبي ؾالهز زّبى ثيكشطي 

زاضًس ٍ  حصف ايي هيىطٍاضگبًيؿن ّب لجل اظ ايٌىِ هٌجط ثِ 

قًَس هي سَاًس  للسرطيت دطيَزًشبل قًَسيب ثِ افطاز زيگط هٌز

سب وٌَى هحل اوَلَغيىي عجيؼي  .(4ٍ5)ووه وٌٌسُ ثبقس 



 

 

  

هيىطٍاضگبًيؿن ّب ٍ ظهبى سثجيز اٍليِ اًْب زض حفطار زّبًي 

ٍ اعالػبر اًسوي زض ثبضُ قيَع ايي ثبوشطي ّب ثَزُ  ًبقٌبذشِ

زض .(2ٍ5ٍ6)زض دالن زًساًي وَزوبى ؾبلن ٍجَز زاضز 

وي اًجبم قسُ زض فلَض زّبًي هغبلؼبر وليٌيىي ٍ هيىطٍثيَلَغي

وَزوبى هؼوَالً گطٍُ ؾٌي ثرهَني هَضز هغبلؼِ لطاضگطفشِ 

اًس ٍ اعالػبر هَجَز زضثبضُ قيَع ايي ثبوشطي ّب ضسًٍميض 

زض هغبلؼِ ذَز (5)ٍ ّوىبضاى  Gafanثطاي هثبل .(2ٍ5)اؾز 

ثيبى ًوَزًس،زض % 49ٍ % 55ضا ثِ سطسيت  Pgو Aaزضنس قيَع 

ٍ % 8/1ّوىبضاى ايي هيعاى ضاثِ سطسيت  ٍ  Umedaحبليىِ 

ثِ هغبلؼِ حبضطلصا .(7)ثطاي ايي زٍ ثبوشطي اػالم وطزًس% 9/8

سؼييي قيَع ثبوشطي ّبي دطيَزًشَدبسَغى ٍ ٍضؼيز هٌظَض

ؾبل هطاجؼِ وٌٌسُ ثِ زاًكىسُ  13دطيَزًشبل وَزوبى ظيط 

زًساًذعقىي آظاز اؾالهي  ٍػَاهل هطسجظ زض ؾبل سحهيلي 

 .اًجبم گطفز 1387_1388

 

 :ها مواد و روش

 60سؼساز .قساًجبم  cross-sectionalسحميك ثِ ضٍـ        

هطاجؼِ  (sequential)ؾبل وِ ثِ عَض هؿشوط  13وَزن ظيط 

ايي سؼساز ًوًَِ ثط اؾبؼ .ًوَزًس هَضز ثطضؾي لطاض گطفشٌس

دؽ اظ اضائِ .ثطآٍضز گطزيس(7ٍ8)سؼساز ًوًَِ زض سحميمبر لجلي

ظم ٍ وبفي ٍ گطفشي ضضبيز ًبهِ اظ يىي اظ ٍالسيي سَضيحبر ال

ثيوبضي وَزوبى هجشال ثِ .وَزوبى،آًْب ٍاضز ايي سحميك قسًس

اظ ضهبُ اذي 3آًشي ثيَسيه زض وٌٌسُ  ؾيؿشويه ٍ ههطف

. حصف قسًس هغبلؼِ

هؼبيٌِ وليٌيىي ٍضازيَگطافي وَزوبى :هطحلِ اٍل

هَضز  PI,GIلزض ايي هطحلِ دبضاهشط ّبي وليٌيىي قبم         

اظ  ّبي هَجَزثطضؾي لطاض گطفشٌس ٍ ّوچٌيي  ضازيَگطافي 

. لحبػ احشوبل ٍجَز سحليل اؾشرَاى ثطضؾي قس

GI : ايي قبذم ثِ ػٌَاى ضٍقي ثطاي اضظيبثي قسر ٍ همساض

ثسيي سطسيت وِ هيعاى ذًَطيعي حبنل اظ  .الشْبة لثِ اي ثَز

الىَؼ ضا حطوز دطٍة دطيَزًشبل زض عَل زيَاضُ ثبفز ًطم ؼ

هَضز (،زيؿشبل فبؾيبل،ليٌگَال،هعيبل)ًبحيِ لثِ زًساًي  4زض 

 (Loe&silness1963)ثطضؾي لطاض زازُ ٍ ثب سَجِ ثِ هؼيبض ّبي

ؾذؽ ايي اػساز ضا . زازينضا ثِ آى ّب اذشهبل  3سب 0ًوطُ 

ًكبًگط  1سب  GI : 1/0ًوطُ .ًوَزين 4جوغ ًوَزُ ٍ سمؿين ثط 

 3سب 1.2ًگط الشْبة هشَؾظ ٍ ًكب 2سب  1.1الشْبة ذفيف،

. (4)سؼطيف قسًكبًگط الشْبة قسيس 

لثِ ًطهبل : 0

سغييط ون زض ضًگ ٍ اًسوي ازم،ثسٍى :الشْبة ذفيف: 1

(BOP*(Bleeding on probing 

ٍجَز زاضز  BOPلطهعي ،ازم ٍ ثطالي،:الشْبة هشَؾظ:2

لطهعي ٍ ازم لبثل هالحظِ،ظذن ٍ سوبيل :الشْبة قسيس:3

 (9)ٍزثِ ذَزيثِ ذًَطيعي خ

PI:Plaque Control Record,O leary Index)) 

هبزُ آقىبضؾبظ ثط ضٍي ّوِ ؾغَح زًساًي ثبالي لثِ 

ؾغح زًساًي ثِ جع ؾغح  4اي ثِ وبض ثطزُ هي قَز،ؾذؽ ّط 

اولَظال ثِ هٌظَض ثجز ٍجَز يب فمساى ضؾَثبر ضًگي ،هؼبيٌِ 

ثط  ايي ايٌسوؽ ثب سمؿين سؼساز ؾغَح زاضاي دالن.هي قَز

                        وطزى حبنل آى  100سؼساز ول ؾغَح ٍ ضطثسض 

 .(10)ثِ زؾز هي آيس 

BONE LEVEL : ِفبنلCEJ  اظ اؾشرَاى اعطاف زًساى

 BWزض ضازيَ گطافي 

  ًوًَِ ثطزاضي اظ وَزن:هطحلِ زٍم

ًوًَِ ثطزاضي اظ وَزوبى اظ دالن ثبالي لثِ اي ،هربط            

زض نَضر ضٍيف  زًساى هَلط اٍل . ًجبم قسگًَِ ٍ ثعاق ا

ٍ زض نَضر ػسم ٍجَز آى اظ هَلط زٍم قيطي ٍ  اظ آىزايوي 

ًوًَِ  اگط آى ّن زض زّبى هَجَز ًجَز اظ هَلط اٍل قيطي

ًوًَِ ثطزاضي اظ . اًجبم گطزيس ثطزاضي اظ دالن ثبالي لثِ اي

هربط گًَِ ٍ ثعاق ، سَؾظ ؾَاة ّبي اؾشطيل ٍ ًوًَِ ثطزاضي 

ًوًَِ ّب .ثبالي لثِ اي سَؾظ وَضر اًجبم قسظيط ٍ ظ دالن ا

 حبٍي  transport media ثالفبنلِ زض زاذل هحيظ ًگْساضًسُ

Thioglycolate لطاض گطفشٌس،ثطزاقز ٍاًشمبل ًوًَِ وبهال زض

ًوًَِ ّبي سْيِ قسُ دؽ اظ . هحيظ اؾشطيل نَضر دصيطفز

حيظ ثِ م زض حسالل ظهبىاًشمبل ثِ هحيظ ًگْساضًسُ 

زضجِ  4زض زهبيزض يرچبل آظهبيكگبُ اًشمبل زازُ قس ٍ 

. زض قطايظ هحيظ آظهبيكگبُ ًگْساضي قسؾبًشي گطاز 

  وكز ًوًَِ ّبي سْيِ قسُ:هطحلِ ؾَم

دؽ اظ اًشمبل ًوًَِ ّب ثِ آظهبيكگبُ ثالفبنلِ ضٍي هحيظ       

ذَى % 5حبٍي  TSA(Tryptocase soy Ager)  اذشهبني



 

 

  

 Tryptocase soy Agar , Broth +5% sheep)زفيجطيٌِ 

Blood +4gr yeastextract  +8 mg N-acetylmuramic 

Acid)             ٍ هحيظ   BHI      (Brain Heart Infusion 

Ager)  ذَى زفيجطيٌِ گَؾفٌس % 5حبٍي
(Brain Heart infusion Agar , Broth with 5% Blood 

sheep +4gr   yeastextract )   ازُ قس ٍ اًشمبل زض ز  وكز

ضٍظ زض  14سب  7ط ثي َّاظي اًجبم گطفز ٍ ثِ هسر قطاي

ًگْساضي قسًس ٍ زض  زضجِ ٍ زض قطايظ ثيَْاظي 37 اًىَثبسَض

 اظ ًظط قىل ٍ ضًگ نَضر ضقس ٍضؼيز ظبّطي دطگٌِ ّب

  .(11)هَضز ثطضؾي لطاض گطفز

ثب سَجِ ثِ قىل ظبّطي دطگٌِ ّب ،الم ثِ جْز ضًگ آهيعي  

ّيِ قس ٍ ّن چٌيي سؿز ّبيي اظ جولِ گطم ر

. آظ ٍ اًسٍل ثط ضٍي دطگٌِ ّب نَضر گطفز اوؿيساظ،وبسبالظ،اٍضُ

زض نَضر هكبّسُ ثبؾيل ّبي گطم هٌفي زض ظيط هيىطٍؾىَح 

ٍ ّن چٌيي ثب سَجِ ثِ ًَع دبؾد ثِ سؿز ّبي فَق الصوطاظ 

ولًَي هكىَن سه دطگٌِ سْيِ قسُ ٍ ضٍي هحيظ وكز 

 .زازُ قس وكز TSAاذشهبني

يه ولًَي ايعٍلِ ثِ  (ؾبػشِ 24سب  18)ؾذؽ اظ وكز جَاى 

سب  قس ؾبليي حل cc5اًساظُ هشَؾظ ثطزاقشِ زض 

ثِ  هغبثك ثب لَلِ ًين هىفبضلٌس ؾَؾذبًؿيَى ثبوشطيبيي ّوگي

 ؾذؽ اظ ايي ؾَؾذبًؿيَى ثطاي اًجبم سؿز.زؾز آيس

system:BioMerieuxItalia SpA,Roma,Italy APIZYM ازُ اؾشف

 20ايي سؿز هشكىل اظ اؾشطيخ ّبيي اؾز حبٍي .قس

ؾَؾذبًؿيَى عجك .گطٍُ لٌس ٍ آًعين 2هيىطٍسيَة زاضاي 

سب  3ضٍـ وبض ويز ثِ ايي هيىطٍسيَة ّب اضبفِ قس ٍ ثِ هسر 

زضجِ اًىَثِ قس ٍ ؾذؽ هؼطف ّبي  37زض زهبي ضٍظ  6

هطثَعِ اضبفِ قسًس ٍ ثب سَجِ ثِ ٍاوٌف ّب ٍسغييط ضًگ ّبي 

ضلوي ثِ زؾز آهس وِ ثب  9انلِ زض هيىطٍسيَة ّب يه وس ح

سغجيك آًْب ثب وسّبي وبهذيَسطي هَجَز جٌؽ ٍ گًَِ ثبوشطي 

 .ّب هكرم گطزيس

قيَع ثبوشطي ّبي دطيَزًشَدبسَغى ٍ قيَع ثيوبضي ّبي 

دطيَزًشبل زض ًوًَِ ّب سؼييي ٍ هيعاى ٍالؼي آى ثب احشوبل 

سطي ثب ثيوبضي ّبي اضسجبط ثبن زض جبهؼِ ثطآٍضز ٍ% 95

  . دطيَزًشبل ثب آظهَى وبي زٍ هَضز لضبٍر آهبضي لطاض گطفز

 

 :یافته ها

 31ًفط وَزن اًجبم گطفز وِ  60سحميك ضٍي سؼساز       

 21سؼساز .دؿط ثَزًس(%48.3)ًفط 29زذشط ٍ سؼساز (%51.7)ًفط

ؾبل  6ثيكشط اظ (%65)ًفط 39ؾبل ٍ ووشط ٍ سؼساز  6(%35)ًفط

% 40ًفط ثب قيَع  24هًَِ ّبي هَضز ثطضؾي سؼساز زض ى.ثَزًس

ثب سَجِ .هيعثبى يىي اظ هيىطٍاضگبًيؿن ّبي هَضز ثطضؾي ثَزًس

هيعاى ٍالؼي آى ثب  ,ثِ ايي قيَع زض ًوًَِ ّبي هَضز ثطضؾي

 24 اظگطزيسثطآٍضز % 52سب % 28اظ حسالل % 95احشوبل 

ا ٍ اظ ول ثبوشطي ُ% 95.8ثبوشطي يب  23ثبوشطي هكبّسُ قسُ

ٍجَز زاقز ٍ زض  Aaاظ ول وَزوبى هَضز ثطضؾي % 38.3يبزض 

اظ ول وَزوبى % 1.7اظ ول ثبوشطي ّب ٍ يب % 4.2يه ًفط يب 

قىل . زض ًوًَِ ّب هكبّسُ ًكس Piٍجَز زاقز ٍ   Pgثبوشطي

 .ضاًكبى هي زّس Aaولًَي هكىَن هطثَط ثِ  1

 

 
 

ستاره اي تک پرگنه تهیه شده از کلونی مشکوک،ساختار : 1شکل 

 است مشاهده می شود Aaشکل که مربوط به 

 

سَظيغ وَزوبى هَضز ثطضؾي ثط حؿت آلَزگي ثبوشطي ّبي 

 1دطيَزًشَدبسَغى ٍ ثِ سفىيه ػَاهل هطسجظ زض جسٍل قوبضُ 

  .زيسُ هي قَز

 

توزیع کودکان مورد بررسی بر حسب آلودگی با باکتري :1جدول 

 هاي پریودونتوپاتوشن

ّبي آلَزگي ثِ ثبوشطي

 دطيَزًشَدبسَغى

 

 ػَاهل هطسجظ

 

 ًساقشِ
 

N1=36 

 

 

 زاقشِ

 
N2=24 

 

 

ًشيجِ 

 آظهَى
 

 
O.R 

 

 



 

 

  

 جٌؽ

 زذشط

 دؿط

 

(55.6%)20 

(44.4%)16  

 

(45.8%)11 

(54.2%)13  

 

5/0 P< 

 

P< 6/0  

_ 

 ؾي

 ؾبل ٍ ووشط6

 ؾبل 6ثيف اظ 

 

(44.4%)16 

(55.6%)20  

 

(20.8%)5 

(79.2%)19  

 

P< 05/0  
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 ٍ ًساى ضػبيز ثْساقز زّبى

 زاضز         

 ًساضز         

 

(91.7%)33 

(8.3%)3  

 

(87.5%)21 

(12.5%)3  

 

 

 

0.3 
(N.S) 

 

 
_ 

 

 

زض لثِ سَظيغ وَزوبى هَضز ثطضؾي اظ ًظط ٍضؼيشبلشْبة    

ًفط  42ٍ ًكبى هي زّس وِ زض  زيسُ هي قَز 1ًوَزاض قوبضُ 

 ثِ سطسيت% 1.7ٍ % 28.3لثِ ؾبلن يب ًطهبل ثَزُ ٍ % 70يب 

زض وَزوبى  GIزاضاي الشْبة ذفيف ٍ هشَؾظ ثَزًس ٍ يب قيَع 

ثب سَجِ ثِ ايي قيَع زض ًوًَِ ّبي هَضز .ثَزُ اؾز% 30

سب حساوثط % 18.5قيَع ٍالؼي آى زض جبهؼِ اظ حسالل  ,ثطضؾي

 .گطزيسثطآٍضز % 41.5

 

 GIکودک مورد بررسی بر حسب وضعیت  60توزیع :1نمودار 

هيلي هشط سحليل اؾشرَاى زض  1ضاي ؾبلِ زا 2يه وَزن      

دبييي ثَزٍ ايي وَزن فبلس هيىطٍاضگبًيؿن  cزيؿشبل زًساى 

ٍ ثِ سفىيه  GIثطضؾي ثط حؿت سَظيغ وَزوبى هَضز . ثَز

اضائِ گطزيسُ ٍ  2ثبوشطي ّبي دطيَزًشَدبسَغى زض جسٍل قوبضُ 

اظ وَزوبًي وِ الشْبة زاقشٌس زض % 44.4ًكبى هي زّس 

اظ وَزوبًي وِ الشْبة % 38.1ضي ثَزًس ٍ هَاجِْ ثب ثبوز

ًساقشٌس زض هَاجِْ ثب ثبوشطي ثَزًس ٍ آظهَى ًكبى زاز وِ ايي 

 . >P 6/0اذشالف ثِ لحبػ آهبضي هؼٌي زاض ًيؿز

و به  GIتوزیع کودکان مورد بررسی بر حسب وضعیت :2جدول 

 تفکیک باکتري هاي پریودنتوپاتوشن

 

 :بحث 

گًَِ هرشلف اظ ثبوشطي ّبيي وِ زض حفطُ زّبى  600      

ولًَيعُ هي قًَس هيشَاًٌس ثط سؼبزل هَجَز هيبى هيعثبى ٍ 

ٍ هَججبر ؾالهشي يب ثيوبضي ضا فطاّن  ثبوشطي اثط گصاض ثَزُ

سحميمبر ثيبى گط ايي هغلت اؾز وِ سٌْب گطٍُ .(12)آٍضًس

ذبني اظ هيىطٍاضگبًيؿن ّب وِ ثِ آًْب دطيَزًشَ دبسيه گفشِ 

هي قَز هيشَاًٌس ثِ ػٌَاى ػبهل اسيَلَغيه اٍليِ زض ثيوبضي 

 :ّبي دطيَزًشبل ًمف زاقشِ ثبقٌس

َAggregatibacterPorphyromonas gingivalisوactinomycetemcomitans, 

ًشبيج حبنل   .(13)اظ جولِ آًْب ّؿشٌس  Prevotella  intermedia و

 Pgثَزُ ٍ % 3/38زاضاي قيَع Aaاظ هغبلؼِ هب ًكبى زاز وِ 

زض ّيچ يه اظ ًوًَِ ّب   Piسٌْب زض يه وَزن ٍجَز زاقز ٍ 

ًشبيج  سحميمبر گًَبگَى اًجبم قسُ زض ايي ظهيٌِ.يبفز ًكس

زض ايي هيبى ثؼضي .(7ٍ4ٍ3)هشفبٍسي ضا ثيبى زاقشِ اًس

 APIهغبلؼبر ثب ضٍـ وكز هيىطٍثي ٍ اؾشفبزُ اظ ؾيؿشن 

اًجبم قسُ اؾز وِ هكبثِ ثب ضٍـ سحميك هب زض هغبلؼِ حبضط 

هيعاى قيَع  2000ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  Paolantonio    .اؾز

Aa  قْطي زض  ًوًَِ 275ًوًَِ ًبحيِ حَهِ قْط ٍ  505زض

ؾبل لطاض زاقشٌس ثِ سطسيت  14سب  6ايشبليب ضا وِ زض ؾٌيي 

گعاضـ ًوَزًس وِ ثِ ًشبيج حبنل اظ هغبلؼِ هب % 16ٍ % 3/30

ًوًَِ   paper pointآًْب ثب اؾشفبزُ اظ .(3)ًعزيه هي ثبقس

گيطي وطزًس ٍ سٌْب دالن ظيط لثِ اي ضا هَضز هغبلؼِ لطاض 

 هيعاى الشْبة ثط     

 GIؼ اؾب         

 ثبوشطي

 

 الشْبة

 ًساضز

 

 الشْبة

 ذفيف سب هشَؾظ

 10(%55.6) 26(%61.9) ًساضز

 8(%44.4) 16(38.1) زاضز

 18(%100) 42(%100) جوغ



 

 

  

ضر ثطاي ثطزاقز دالن ظيط ٍ زازًس،هب زض هغبلؼِ ذَز اظ وَ

ثبالي لثِ ٍ اظ ؾَاة ثطاي ًوًَِ گيطي اظ هربط ثبوبل ٍ ؾغح 

زض  1994ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  Petit.دكشي ظثبى اؾشفبزُ وطزين

% 12ؾبل ،  15هبُ سب  3وَزن اظ  49ضا زض  Aaّلٌس قيَع 

 34ضا سٌْب زض يه وَزن يبفشٌس ٍ Pgگعاضـ ًوَزًس،

الظم ثِ شوط .ثَزًس  Piعبلؼِ هيعثبى زض ايي م (%38/69)وَزن

اؾز وِ حسالل يىي اظ ٍالسيي ايي وَزوبى دطيَزًشيز زاقشٌس 

ٍ هيعثبى ثبوشطي هَضز ًظط ثَزًس، وِ ايي هيشَاًس قيَع ثبالي 

Pi سؼسازي اظ هغبلؼبر ثِ ضٍـ . (2)ضا زض آًْب سَجيِ وٌس

PCR  ِاًجبم قسًس ،اظ آى جولKulekci   ّوىبضاى زض ؾبل ٍ

ؾبل  13سب  6وَزن  41ضا زض  Aa  ٍPgهيعاى قيَع  2008

ٍ % 24زض سطويِ وِ اظ لحبػ دطيَزًشبلي ؾبلن ثَزًس ثِ سط سيت 

ثْطُ  PCRآًْب زض هغبلؼِ ذَز اظ ضٍـ .شوط ًوَزًس% 12

هيعاى .(8)جؿشٌس ٍ سٌْب ًوًَِ ثعاق ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازًس

 (%7/1)ػِ هب زض ايي سحميك ثب ًشيجِ حبنل اظ هغبل Pgقيَع 

زض سضبز ثَز وِ ايي هي سَاًس ثِ ضٍـ هشفبٍر سحميك ًؿجز 

گعاضـ ًوَزًس  2004ٍ ّوىبضاى زض ؾبل   Gafan.زازُ قَز

ؾبلِ وِ اظ  9سب  5وَزن  65زض  Aa   ٍPgوِ هيعاى قيَع 

ثَزُ % 49ٍ % 55لحبػ دطيَزًشبلي ؾبلن ثَزًس ثِ سطسيت 

% 59يَيز زاقشٌس وَزن زيگط وِ غًػ 53ايي هيعاى زض .اؾز

اًجبم  PCRايي هغبلؼِ وِ ثِ ضٍـ .(5)شوط قسُ اؾز% 47ٍ 

گطفز ٍ جوغ آٍضي ًوًَِ اظ دالن ثبالي لثِ ٍ سَؾظ ذالل 

زًساى اًجبم قس ًشبيج هشفبٍسي ضا ثِ ذهَل زض هَضز قيَع 

Pg   زض همبيؿِ ثب هغبلؼِ هب ثيبى زاقشِ اؾز، وِ هي سَاًس زض

ثبقس ظيطا زض   PCRفبزُ اظ سىٌيه اضسجبط ثب ضٍـ سحميك ٍ اؾز

ايي ضٍـ اظ ثيي ضفشي ثبوشطي زض جطيبى هطاحل آظهبيكگبّي 

ثبػث ايجبز ًشيجِ هٌفي ًوي قَز ٍ ثِ ًظط هي ضؾس وِ زض 

زض  "ثؿيبض حؿبؼ ثَزُ ٍ احشوبال  Pgضٍـ وكز هيىطٍثي 

 Kimura.جطيبى هطاحل وكز سؼسازي اظ اًْب اظ ثيي ضفشِ ثبقٌس

ضا  Aaزضنسي  50زض غادي قيَع  2002ؾبل  ٍ ّوىبضاى زض 

ؾبل وِ اظ لحبػ دطيَزًشبلي ؾبلن  13سب  2وَزن  144زض 

ثِ    Piزض ّيچ ًوًَِ اي ضزيبثي ًكس ٍ   Pgثَزًس گعاضـ ًوَز،

ؾبل ٍجَز زاقز  4عَض غيط هىطض زض وَزوبى ثبالسط اظ 

اًجبم قس زض ذهَل   PCRايي هغبلؼِ وِ ثِ ضٍـ .(13)

ًشبيج هكبثْي ضا ثب سحميك هب ًكبى هي  Aa ٍ Pgقيَع 

ضا زض  Pgو  Aaقيَع  2000ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  Okada.زّس

% 6/9ٍ % 7/7ؾبلِ زض غادي ثِ سطسيت  12سب  2وَزن  104

ثب ًشبيج حبنل اظ  "ّط زٍ ايٌْب وبهال. (14)گعاضـ زازًس

زض ايي سحميك ًوًَِ گيطي سَؾظ .هغبلؼِ هب زض سمبثل ثَز

ثطاي ضزيبثي ثبوشطي ّب   PCRقسٍ ٍ اظ ضٍـ هؿَان اًجبم 

اؾشفبزُ گطزيس،وِ قبيس ثشَاى ايي ّب ضا اظ ػَاهل هَثط زض ايي 

زض  2004ٍ ّوىبضاى زض ؾبل   Umeda.ًشبيج هشفبٍر زاًؿز

 Aaؾبلِ ضا هغبلؼِ وطزًس وِ زض آًْب  15سب  1وَزن  56غادي 

ًشبيج وِ ايي . (7)قيَع زاقشٌس% 9/8ٍ %  8/1ثِ سطسيت  Pg و

آًْب .ثب ًشبيج هغبلؼِ هب زض سضبز ثَز Aaثِ ذهَل قيَع دبييي 

 PCRًوًَِ ثعاق ٍ دالن ثبالي لثِ اي وَزوبى ضا ثِ ضٍـ 

هغبلؼِ وطزًس ٍ ػسم حضَض دالن ظيط لثِ اي هي سَاًس اظ 

ٍ  Kononen.(7)زض ايي هغبلؼِ ثبقس Aaزاليل ون ثَزى قيَع 

سب  2وَزن  23ضا زض  Piزض زاًوبضن  2000ّوىبضاى زض ؾبل 

زض   Piؾبلِ هغبلؼِ وطزًس ٍ ًشيجِ حبنل هجيي ايي ثَز وِ  3

وِ ايي ًشبيج ثب . (15)ّيچ يه اظ ايي وَزوبى ٍجَز ًساقز 

هغبلؼِ هب زض سَافك ثَز،ثب ايي سفبٍر وِ حسٍز ؾٌي هَضز 

ٍ Ni XY .ثطضؾي زض هغبلؼِ هصوَض ثؿيبض هحسٍزسط ثَز

يي  زض هغبلؼِ ذَز زض زض چ 2010زض ؾبل    ّوىبضاى

ضا ثِ سطسيت  Pg ٍAaؾبلِ قيَع  12سب  7 وَزوبى

زض هغبلؼِ ٍي   Aaقيَع.گعاضـ وطزُ اًس% 27.6%ٍ54.3

زضنس ثبالسطي ضا  Pgًعزيه ثِ هغبلؼِ هبؾز ٍلي زض هَضز 

 21زض سحميك حبضط ، اظ هيبى .  (16)گعاضـ وطزُ اؾز 

زاضاي  (%8/23)ًفط  5ؾبل ٍ ووشط ؾي زاقشٌس  6وَزوي وِ 

Aa  ًفط  18ؾبل  12ؾبل سب  6وَزن ثبالي  39ثَزًس ٍاظ

ثَزًس، وِ ايي ًشبيج ثيبًگط ايي هؿئلِ  Aaهيع ثبى (15/46%)

،زض افعايف هي يبثسثب ثبال ضفشي ؾي  Aaاؾز وِ هيعاى قيَع 

سَجيِ ايي اهط هي سَاى سغييط فلَض هيىطٍثي زّبى ٍ اضسجبط 

 Paolantonio.ضا شوط وطزثيكشطثبهحيظ جْز اوشؿبة ثبوشطي 

اضسجبط هؼٌي زاضي ضا هيبى ؾي ٍ حضَض ثبوشطي  ٍ ّوىبضاى 

ٍ ّوىبضاى ًيع ثب سَجِ ثِ قيَع  Kimura.(3)ثسؾز ًيبٍضزًس

زض سوبهي گطٍُ ّبي ؾٌي زض هغبلؼِ ذَز،ايي  Aaزضنسي  50

ٍ ّوىبضاى زض هغبلؼِ  Okada. (13)اضسجبط ضا ًفي هي وٌٌس



 

 

  

 3ثَز  Aaچىشطيي فطزي وِ هيعثبى ذَز ثيبى زاقشٌس وِ وَ

زض هغبلؼِ هب وَچىشطيي فطز .(14) ؾي زاقز هبُ 5ؾبل ٍ 

 Petit (2ٍ14)و  Okada .هبُ ؾي زاقز 7ؾبل ٍ  Aa 3زاضاي 

سحميمبر لجلي ثط ؾط ايي هَضَع اسفبق ًظط  ثب زض ًظط گطفشي

ؾبل ديسا ًوي  5/2زض وَزوبى ظيط  Aaزاقشٌس وِ 

زض جْز سبييس ايي ًظطيِ هي  ًشبيج هب ًيع.(2ٍ14)قَز

ضا ثب افعايف  Pi ٍ ّوىبضاى اظ عطفي هيعاى قيَع  Petit.ثبقس

زض هغبلؼِ حبضط ّيچ .  (2)ؾي زاضاي ًؿجز هؿشمين زاًؿشٌس

اضسجبط هؼٌي زاضي هيبى جٌؽ وَزن ٍ حضَض ثبوشطي ٍجَز 

ٍ ّوىبضاى ًيع ّيچ اضسجبعي ضا هيبى ايي زٍ   Kulekci.ًساقز

 .(8)ًس دبضاهشط ًيبفز

ٍ  PI ،GIدبضاهشط ّبي دطيَزًشبل ثطضؾي قسُ زض هغبلؼِ هب 

Bone level  ثَزًس وِ اضسجبط هؼٌي زاضي ضا ثب حضَض ٍ يب ػسم

ٍ ّوىبضاى زض  Paolantonio.حضَض ثبوشطي ًكبى ًسازًس

ضا ثطضؾي وطزًس ٍ ًشيجِ CALو PI ،BOP،PD سحميك ذَز

ضيؿه ثبالسطي زض دالن ظيط لثِ اي ثب  Aaگطفشٌس وِ حضَض 

ًَاحي ّوطاُ %  50هثجز زض ثيف اظ  BOPثطاي 

ٍ ّوىبضاى ثِ ايي ًشيجِ ضؾيسًس وِ سفبٍر  Gafan.(3)ثَز

زض زٍ گطٍُ ؾبلن ٍ  AaٍPg هؼٌي زاضي زض هَضز هيعاى قيَع 

ٍ ّوىبضاى زٍ قبذم   Umeda.(5)غًػيَيز ٍجَز ًساضز
Papillary-Marginal-Attachment Index(PMA Index) ٍOralHygiene 

Index(OHI-S)  ٌِضا اًساظُ گيطي وطزًس وِ ثب ضٍـ هؼبي

 Pi آًْب زضيبفشٌس وِ وَزوبًي وِ.وليٌيىي هب هشفبٍر ثَز

ًكبى  Pi ثبالسطي ضا ًؿجز ثِ وَزوبى فبلس OHIزاقشٌس 

زض همبيؿِ ثب ؾبيط  Aa اضسجبط ايي دبضاهشط ّب ثب.(7)زازًس

ُ هصوَضهشفبٍر ثَز هيىطٍاضگبًيؿن ّبي ثطضؾي قسُ زض هغبلغ

ّن ضزيبثي   حشي زض وَزوبى ثسٍى جطم ٍ الشْبة لثِ Aaظيطا 

 PI ،BOP ، PD دبضاهشط ّبيي اظ جولِ (2)ٍ ّوىبضاى Petit .قس

Pocket depth)) ،CAL( Clinincal Attachment level)  ٍ ضًگ،

ٍ اظْبض زاقشٌسوِ ّيچ گًَِ . سَضم لثِ ضا زض ًظط گطفشٌس

 Aa وليٌيىي ٍ حضَض يب ػسم حضَض اضسجبعي ثيي ٍضؼيز

ايي ًشيجِ هكبثِ ثب ّوبى ًشيجِ ايؿز .(2)ٍجَز ًساقشِ اؾز

زض سحميك هب . وِ هب زض سحميك ذَز ثِ آى زؾز يبفشين

ثْساقز زّبى ثب حضَض يب ػسم حضَض هيىطٍاضگبًيؿن  ٍضؼيز

ٍ ّوىبضاى ًشيجِ گطفشٌس وِ  Paolantonio.اضسجبعي ًساقز

ًؿجز ثِ  Aaوِ زاضاي زضنس ثيكشطي  ًوًَِ ّبي حَهِ قْط

ثِ عَض هؼٌي  (%16ًؿجز ثِ %3/30)ًوًَِ ّبي قْطي ثَزًس

 (3).زاضي زاضاي دالن ثبالي لثِ ثيكشطي ثَزًس

ايي ًشيجِ ثب ًشيجِ هغبلؼِ هب زض سضبز اؾز،زض حبليىِ ضٍـ 

ٍ  Umeda.ثَزُ اؾز PI ّط زٍ ثطاي اًساظُ گيطي دالن

سٌس وِ ثبوشطي ّبي ّوىبضاى ايي گًَِ ًشيجِ گطف

دطيَزًشَدبسيه ثيكشط زض وَزوبًي ثب ثْساقز زّبًي ضؼيف 

زض ايي  Aaشوط قس "الجشِ ّوبًغَض وِ لجال .(7)حضَض زاضًس

سحميك اظ ايي لبًَى ديطٍي ًىطزُ اؾز ٍ حشي زض وَزوبى 

 .ثسٍى جطم ٍ الشْبة لثِ ضزيبثي قسُ اؾز

 

 : گیري نتیجه 

      Aa  ؾبل اظ قيَع ثباليي  13زض هيبى وَزوبى ظيط

قيَع ثؿيبض   Pg.ثطذَضزاض اؾز ٍ ايي هيعاى جبي ًگطاًي زاضز

زض  Aaزض وَزوبى هغطح ًيؿز ٍ قيَع  Piدبييٌي زاضزٍ 

 .وَزوبى ثب ثبال ضفشي ؾي افعايف ذَاّس يبفز

ثيي ػَاهلي چَى  جٌؽ ، قبذم ّبي ثْساقشي ٍ دبضاهشط 

ًظط زض ايي گطٍُ ّبي  وليٌيىي ثب قيَع ثبوشطي ّبي هَضز  

 .قسىؾٌي اضسجبط هؼٌي زاضي يبفز 
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