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استادیار گروه بیماری های دهان و تشخیص ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ،تهران ،ایران.
دانشیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
دندانپزشک ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ،تهران ،ایران.
دستیار تخصصی گروه بیماری های دهان و تشخیص ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ،تهران ،ایران.
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تاریخ دریافت1332/2/3 :

تاریخ پذیرش مقاله1332/7/22 :

مقدمه :تومور بارداری که از جهت هیستولوژیک ،منطبق بر پایوژنیک گرانولوما (تومور بارداری) می باشد ،یک تورم
خونریزی دهنده تحریکی است که بیشتر در لثه زنان باردار ایجاد می شود و می تواند باعث بروز عفونت های ثانویه
دهانی شود .به دلیل شیوع باالی این ضایعه در زنان باردار و فقدان آماری دقیق در جامعه ایرانی ،مطالعه حاضر با
هدف بررسی فراوانی تومور بارداری و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روشکار :این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال  1333-32بر روی زنان باردار انجام شد .روش گردآوری داده ها از
طریق مشاهده ،معاینه بالینی ،تکمیل فرم اطالعاتی ،بررسی پرونده پزشکی و آزمایشات پاراکلینیکی بود .عوامل
مرتبط شامل سن ،محل ضایعه ،فک مبتال ،شکایت بیمار ،مصرف سیگار و بیماری سیستمیک شناخته شده ،وضعیت
بهداشتی دهان ،وجود ترمیم یا روکش دندانی نامناسب د ر محل ضایعه ،سه ماهه بارداری ،قدمت ضایعه و مصرف دارو
به ویژه داروهای هورمونی تزریقی در طول بارداری مورد بررسی قرار گرفتند .نمونه گیری به صورت مستمر انجام شد
و پس از ثبت یافته ها ،آنالیز آماری از طریق آزمون کای دو انجام شد.
یافتهها :از  1022زن باردار با میانگین سنی  20/3سال 72 ،نفر ( )%4/5مبتال به ضایعه بودند .در  00مورد ،ضایعه در
لثه ماگزیال و  0مورد در لثه مندیبل گزارش شد .وضعیت بهداشت دهان در  53نفر ( )%32/0ضعیف بود 52 .نفر از
مبتالیان ( )%03/4در سه ماهه سوم بارداری بودند و  5نفر ( )%0/3از  72نفر ،از تورم و خونریزی از ضایعه شکایت
داشتند 3 .ضایعه در مجاورت ترمیم یا روکش نامناسب قرار داشت.
نتیجهگیری :سن ،بهداشت دهانی و همچنین زمان بارداری ،تأثیری مستقیم در افزایش بروز تومور بارداری در زنان
باردار دارد.
کلمات کلیدی :بارداری ،پایوژنیک گرانولوما ،لثه
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همکاران ( )2224نشان داد که شیوع پیوژنیک گرانولوما
در زنان باردار 22 ،برابر بیشتر از زنان غیر باردار می باشد
( .)3در مطالعه ساوانا ( )2220نیز که بر روی  137نمونه
انجام شد ،شیوع پیوژنیک گرانولوما را در زنان 2/0 ،برابر
مردان گزارش کردند ( .)3در مطالعه الکسانیان و
همکاران ( )2221در ایران نیز با بررسی  522زن باردار،
شیوع ضایعه را  4درصد گزارش کردند ( .)12در مطالعه
ثائبی و همکار ( )1333نیز تومور بارداری در  12درصد
زنان باردار گزارش شد (.)11
به دلیل شیوع باالی این ضایعه در زنان باردار ( )3-13و
نداشتن آماری دقیق در این زمینه و با توجه به در
دسترس نبودن مطالعات جامع اخیر در ایران( ،دسترسی
به فقط یک مطالعه در دانشکده دندانپزشکی شهید
بهشتی ( ،))12مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی
تومور بارداری و عوامل مرتبط در مراجعین باردار
بیمارستان میرزا کوچک خان تهران در سال 1333-32
انجام شد.

مقدمه
 دکتر ماندانا خطیبی و همكاران

یکی از مشکالت و ناراحتی های زنان باردار در دوران
بارداری ،افزایش میزان شیوع بیماری های دهان و دندان
و ضایعات متعاقب آن می باشد .این بیماری ها می توانند
اثرات مخربی بر سالمت فرد و جنین او داشته باشد (.)1
تومور بارداری ،از جمله این ضایعات می باشد که یک
رشد شبه توموری غیر نئوپالستیک شایع در حفره دهان
می باشد .تومور بارداری از جهت هیستولوژیک ،منطبق
بر پایوژنیک گرانولوما می باشد که تورم خونریزی دهنده
پایداری است و بیشتر بر روی مخاط لثه به ویژه ناحیه
قدامی فک باال بروز می کند و شیوع آن در دوران
بارداری به خصوص در اواخر دوره بارداری به دلیل
تغییرات هورمونی در بدن مادر (افزایش سطح استروژن)
افزایش می یابد ( .)2این ضایعه به دلیل ساختار بافتی
خاص خود ،تمایل بسیار زیادی به زخمی شدن و
همچنین خونریزی دارد ( )2-4و باعث ایجاد مشکالت
ثانویه از جمله ایجاد عفونت دهانی می شود .در صورت
عدم تشخیص ضایعه ،انجام درمان های نادرست مانند
تجویز دارو می تواند غیر ضروری و خطرناک باشد (،1
 .)5به دلیل ایجاد مشکالتی نظیر افزایش عمق پاکت و
کاهش دسترسی بیمار برای برداشت پالک میکروبی از
سطح دندان ها ،پوسیدگی های دندانی ،بیماری های لثه
و خطر عفونت های دهانی به دنبال بروز این ضایعه
افزایش می یابد که اهمیت و لزوم توجه به آن را توجیه
می سازد (.)1
تحریک مزمن که یک عامل ایجاد کننده این ضایعات می
باشد ،ممکن است به سختی تشخیص داده شود .ولی این
واقعیت که این ضایعات ،نزدیک مارژین لثه قرار گرفته
اند ،نشان می دهد که جرم ،خرده های غذایی و
برآمدگی های ترمیم های دندانی ،محرک های مهمی
هستند که بعد از جراحی و خارج کردن ضایعه باید
حذف شوند ( .)2در هر حال ،عوامل اتیولوژیک قطعی
پایوژنیک گرانولوما شناخته نشده است و عوامل ژنتیکی،
عوامل موضعی و ایمونولوژیک در ایجاد آن دخیل هستند
(.)7 ،0
مطالعات اپیدمیولوژیک از دیدگاه های مختلف ،به بررسی
ضایعه و عوامل مرتبط با آن پرداخته اند .مطالعه دیاز و

روش کار
این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال 1333-32بر روی
زنان باردار انجام شد .روش گردآوری داده ها از طریق
مشاهده ،معاینه بالینی ،تکمیل فرم اطالعاتی ،بررسی
پرونده پزشکی و آزمایشات پاراکلینیکی و ابزار مورد نیاز،
دستکش یک بار مصرف ،آبسالنگ ،آینه یک بار مصرف،
سوند ،گاز استریل ،چراغ قوه ،قرص آشکار کننده و فرم
اطالعاتی بود .پس از تصویب طرح و فراهم کردن
تمهیدات الزم و پس از کسب موافقت از بیمارستان
میرزاکوچک خان تهران جهت همکاری ،مطالعه انجام
شد.
با مراجعه به بیمارستان میرزا کوچک خان تهران از مهر
ماه سال  1333تا پایان شهریور  ،1332زنان بارداری که
بر اساس معیارهای بالینی و پاتولوژیک ،به پایوژنیک
گرانولوما مبتال بودند پس از توجیه طرح ،موافقت کتبی
خود را جهت شرکت در طرح اعالم و مورد معاینه و
بررسی های بعدی قرار گرفتند .روش نمونه گیری به
صورت مستمر بود تا حجم نمونه به تعداد معین شده
رسید.
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حجم نمونه بر اساس مطالعه آزمایشی بر روی  122نفر و
شیوع عارضه در  %0افراد با سطح اطمینان  %32و میزان
خطای  %15از برآورد شیوع 1022 ،نفر برآورد شد .نمونه
گیری به صورت سرشماری از بین نمونه های در
دسترس با مراجعه به بیمارستان میرزا کوچک خان با
توجه به کثرت مراجعین و همکاری مرکز انجام شد.
تشخیص ضایعه پایوژنیک گرانولوما بر مبنای نمای بالینی
و در صورت تردید ،جهت تشخیص افتراقی از گرانولوم
سلول ژانت محیطی و فیبرومای محیطی با
کلسیفیکاسیون از طریق بررسی هیستوپاتولوژیک صورت
گرفت .معیار تشخیص بارداری بر اساس آزمایش HCG
ادرار و تست تکمیلی خون بود و انجام سونوگرافی برای
تشخیص قطعی صورت گرفت ( .)14پس از انتخاب زنان
مراجعه کننده باردار ،ابتدا مشخصات فردی و اجتماعی
افراد بررسی شد و در فرم اطالعاتی ثبت شد .همچنین
افراد از نظر ابتالء به بیماری سیستمیک خاص و
داروهای مصرفی ،مصرف سیگار ،وضعیت بهداشت دهان،
سه ماهه اول و دوم یا سوم بارداری ،قدمت و محل ضایعه
دهانی ،درگیری فک باال یا پایین ،شکایت بیمار از تورم و
خونریزی ،ترمیم یا روکش دندانی نامناسب در ناحیه
ضایعه از طریق پرسش ،بررسی پرونده پزشکی یا معاینه،
مورد بررسی قرار گرفتند.
معیار تعریف افراد سیگاری و غیر سیگاری ،بر مبنای
انجمن بین المللی مبارزه با سل و بیماری های ریوی
صورت گرفت .بر این اساس ،سیگاری حقیقی به شخصی
گفته می شود که در یک ماه اخیر 122 ،نخ یا بیشتر
سیگار یا معادل آن تنباکو استفاده کرده باشد .این
مصرف می تواند گاه به گاه و یا در عرض یک تعطیلی
آخر هفته باشد ( .)15ارزیابی بهداشت دهان ،بر اساس
مقیاس پالک 1سنجیده شد .شاخص پالک کمتر یا
مساوی  ،2بهداشت دهان خوب ،شاخص پالک بزرگ تر
از  2و کمتر یا مساوی  ،4بهداشت دهان متوسط و
شاخص پالک بیشتر از  ،4بهداشت دهان ضعیف تلقی
شد .جهت مشخص کردن سه ماهه بارداری به این شیوه
عمل شد :بارداری  3ماه به طول می انجامد که از تاریخ

یافته ها
میانگین سنی افراد مورد مطالعه 20/3 ،سال بود .بررسی
فراوانی تومور بارداری در  1022زن باردار نشان داد که
 72نفر ( )%4/5مبتال به ضایعه و  1523نفر ()%35/5
فاقد آن بودند .با توجه به این میزان شیوع در نمونه های
مورد بررسی ،میزان واقعی آن با اطمینان  %35از حداقل
 3/5درصد تا  5/5درصد برآورد شد .در تمامی موارد
محل ضایعات لثه و  00مورد در فک باال و  0مورد در
فک پایین رخ داده بود.
توزیع بیماران بر حسب ابتالء به تومور بارداری به تفکیک
عوامل مرتبط و سن ،وضعیت بهداشت دهان و سه ماهه
بارداری در جدول  1ارائه شده است .از بین بیمارانی که
دارای تومور بارداری بودند 53 ،نفر ( )%32/0و از بین
افرادی که فاقد تومور بارداری بودند 543 ،نفر ()%02/1
دارای بهداشت دهانی ضعیف بودند که بر اساس آزمون
کای دو ،این اختالف از نظر آماری معنی دار بود
()p>2/225؛ بدین ترتیب که افرادی که دارای تومور
بارداری بودند 2/5 ،برابر بیشتر از افرادی که تومور
بارداری نداشتند ،در مواجهه با وضعیت بهداشت
نامناسب بودند ( 52 .)OR=2/5±/33نفر ( )%03/4از
زنان بارداری که دارای تومور بارداری بودند و  077نفر
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 فراوانی پیوژنیک گرانولوما و عوامل مرتبط با آن

آخرین دوره قاعدگی ( )LMPبه سه دوره که هر کدام
تقریباً سه ماه می باشد تقسیم شد ( .)14قدمت ضایعه
نیز بر اساس سوابق ارائه شده توسط بیمار و یا گواهی
دندانپزشک بیمار بر حسب روز ،مورد بررسی قرار گرفت.
جهت کشف پایوژنیک گرانولوما لثه ،وستیبول ،مخاط
آلوئول ،لب ،کف دهان ،حلق ،لثه ،مخاط گونه ،سطح
پشتی و شکمی و حاشیه های طرفی زبان ،کام نرم و
سخت توسط دانشجوی ترم آخر دندانپزشکی و زیر نظر
استاد مشاور ،مورد معاینه قرار گرفت.
سپس فراوانی ضایعه دهانی در نمونه ها تعیین و میزان
واقعی آن (فاصله اطمینان) در جامعه با احتمال 35
درصد برآورد شد .بروز ضایعات در این بیماران با استفاده
از شاخص کای دو یا فیشر مورد ارزیابی قرار گرفت و
نسبت شانس هر عامل با بروز ضایعه در نمونه تعیین و
فاصله اطمینان آن در جامعه برآورد شد.

 دکتر ماندانا خطیبی و همكاران

اهمیت تلقی نمودن آن ،تقریباً اکثر مراجعین دارای
ضایعه ،زمان دقیقی برای قدمت آن بیان نکردند .در
ضمن هیچ یک از بیماران ،به بیماری سیستمیک خاص
مبتال نبودند ،دارویی مصرف نمی کردند و سیگار نیز نمی
کشیدند .در بین افراد مبتال به پایوژنیک گرانولوما 3 ،نفر
( )%12/5دارای ترمیم و روکش نامناسب دندانی در محل
ضایعه بودند .در  7مورد ( ،)%3/7ضایعه یافت شده در
مجاورت ترمیم آمالگام نامناسب و در  2مورد ( )%2/7در
مجاورت روکش نامناسب قرار داشت .هیچ یک از زنان
باردار ،دارویی غیر از داروهای مختص این گروه (مانند
اسید فولیک) را مصرف نمی کردند .همچنین  5نفر
( )%0/3از افراد دارای پایوژنیک گرانولوما ،دارای شکایت
به علت تورم و خونریزی از ضایعه بودند.

( )%44/3از زنان بارداری که فاقد تومور بارداری بودند،
در سه ماهه سوم بارداری قرار داشتند که بر اساس
آزمون کای دو ،این اختالف از نظر آماری معنی دار بود
()p>2/2225؛ به این معنا که زنان باردار دارای تومور
باردرای 2/3 ،برابر بیشتر از زنان فاقد تومور در سه ماهه
سوم بارداری قرار داشتند (.)OR=2/3±/41
همچنین از بین افراد باالی  25سال 43 ،نفر ()%00/0
مبتال به تومور بارداری و  310نفر ( )%53/4فاقد آن
بودند .بر اساس آزمون کای دو ،ارتباط بین سن و بروز
تومور بارداری معنی دار بود ( )p>2/23و افراد با سن
باالی  25سال 1/7 ،برابر بیشتر در مواجهه با تومور
بارداری قرار داشتند ( .)OR=1/7±2/32با توجه به بی
اطالع بودن اکثر افراد از حضور ضایعه دهانی یا کم

جدول -9فراوانی پایوژنیک گرانولوما در مراجعین باردار به تفكیک عوامل مرتبط
پایوژنیک گرانولوما
عوامل مرتبط
سن
وضعیت بهداشت
دهان
 3ماهه بارداری

دارد

ندارد

< 25سال

(712)40/0

(24)33/4

> 25سال

(310)53/4

(43)00/0

خوب و متوسط

(573)37/3

(14)13/3

ضعیف

(343)02/1

(53)32/7

اول و دوم
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سوم
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نتیجه آزمون
سطح معنی داری

OR

p<2/23

1/7

p<2/225

2/5

p<2/2225

2/3

بهداشت دهانی ضعیف و ضعف آموزش بهداشت دهان
در دوران بارداری ،جزء مشکالت اصلی در بروز تومور
بارداری در نظر گرفته شد (.)12
در مطالعه لوین و همکاران ( )1337که با هدف بررسی
پایوژنیک گرانولوما و درمان آن در دوره زمانی -33
 1332انجام شد %74 ،ضایعات در لثه یافت شدند که
دلیل تفاوت نتایج دو مطالعه را می توان به تفاوت در
جوامع مورد بررسی ،حجم نمونه و نوع مطالعه نسبت
داد .نکته قابل بررسی در مطالعه لوین ،میزان شیوع
پایوژنیک گرانولوما در زنان باردار به میزان  %21بود که
 3مورد از مجموع  33مورد را شامل می شدند .چنین
تفاوت آماری به واسطه انتخاب جامعه مورد بررسی
متفاوت در دو مطالعه می باشد که در مطالعه حاضر

بحث
در مطالعه حاضر از بین  1022زن باردار 72 ،نفر
( )%4/5دارای تومور بارداری بودند .تمام این  72مورد
( )%122در لثه و از این میزان 00 ،مورد در ماگزیال و 0
مورد در مندیبل گزارش شد.
نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه الکسانیان و همکار
( )2221که با هدف بررسی شیوع تومور بارداری در
زنان به روش مستمر انجام شد ،قابل مقایسه است .در
مطالعه مذکور ،تعداد نمونه ها  522مورد و تعداد افراد
باردار دارای تومور بارداری 22 ،مورد ( )%4گزارش شد
که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت .در مطالعه
الکسانیان ،بیماران مراجعه کننده از نظر سن ،بهداشت
دهان ،مصرف دخانیات و ترم بارداری مورد ارزیابی قرار
گرفتند و در آن مطالعه نیز مانند مطالعه حاضر،
4
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 فراوانی پیوژنیک گرانولوما و عوامل مرتبط با آن

"زنان باردار" و در مطالعه لوین " 33مورد پایوژنیک
گرانولوما" مورد بررسی قرار گرفتند (.)12
در مطالعه الخطیب و همکار ( )2223نیز که در بازه
زمانی  1331-2221در اردن با هدف آنالیز کلینیکی و
پاتولوژی تظاهرات دهانی پایوژنیک گرانولوما بر روی
 123نفر انجام شد ،محل اصلی ضایعه در  %44افراد ،بر
روی لثه بیان شد که علت تفاوت آن مطالعه با مطالعه
حاضر را می توان ناشی از تفاوت در جامعه آماری
دانست .در مطالعه الخطیب ،شیوع در ماگزیال نسبت به
مندیبل بیشتر بود که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی
داشت .در مطالعه الخطیب ،شکایت اصلی افراد،
خونریزی ضایعه ( )%53/3و زخمی بودن ضایعات
( )%3/2بود ،در حالی که در مطالعه حاضر ،شکایت
اصلی بیماران به علت تورم ( )%0/3بود .اختالف آماری
فوق را می توان به تفاوت جغرافیایی جوامع مورد
مطالعه و سطح آموزش بهداشت نسبت داد ( .)10در
مطالعه ساوانا ( )2220که در هند و با هدف درمان
پایوژنیک گرانولوما انجام گرفت ،از  137مورد پایوژنیک
گرانولوما 21 ،مورد در زنان باردار گزارش شد که میزان
شیوع باال در این گروه خاص را نشان می دهد.
همچنین محل ضایعه در ناحیه لثه گزارش شد که با
مطالعه حاضر همخوانی داشت (.)3
در مطالعه دیاز ( )2224که با هدف تفکیک شیوع و
شدت بیماری های پریودنتال و همچنین بررسی شیوع
ضایعات مخاط دهان در زنان باردار و غیر باردار بر روی
 7352زن در مکزیک انجام شد ،میزان شیوع ضایعات
مخاط دهان در افراد باردار و غیر باردار تفاوت معنی
داری نداشت ،در حالی که شدت پایوژنیک گرانولوما در
زنان باردار 22 ،برابر گروه غیر باردار گزارش شد.
فراوانی حداکثری ضایعات در لثه و ارتباط آن با ترشح
هورمون زنانه که در سه ماهه های بارداری مشهود
است ،قابل مقایسه با نتایج مطالعه حاضر و همسو با آن
می باشد (.)3
در مطالعه زارعی و همکاران ( )2223نیز که با هدف
بررسی هایپرپالزی تحریکی انجام شد ،محل اصلی
ضایعه ،لثه گزارش شد ( )%04و شیوع بیشتر در ماگزیال

بیان شد که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت
(.)17
همچنین در مطالعه ثائبی و همکار ( )1333که با هدف
بررسی بافت های پریودنتال در دوران بارداری انجام
گرفت ،شیوع پایوژنیک گرانولوما در  12درصد زنان
باردار گزارش شد .با توجه به اینکه این مطالعه از طریق
مطالعه پرونده بیماران انجام گرفت و معاینه انجام نشد،
تفاوت نتایج آن با مطالعه حاضر را می توان ناشی از
تفاوت در مطالعه بررسی اطالعات موجود در مقابل
بررسی توصیفی دانست (.)11
همچنین در مطالعه دیگر ثائبی و همکار ( )1334که با
هدف بررسی میزان شیوع بیماری های پریودنتال در
جامعه زنان باردار انجام گرفت ،میزان شیوع پایوژنیک
گرانولوما 2 ،درصد بیان شد که علت این تفاوت آماری،
شاید ناشی از حجم نمونه کم مطالعه باشد 122( :نفر و
از بین آنها  2نفر دارای پایوژنیک گرانولوما بودند) .در
مطالعه ثائبی ،بیماری های پریودنتال و پاکت موضعی
به عنوان عوامل مرتبط در بروز ضایعه گزارش شد که با
بهداشت دهان کامالً در ارتباط بوده و از عوارض
بهداشت دهانی ضعیف می باشد که این یافته در
مطالعه حاضر نیز تأیید شد (.)13
از بین عوامل مرتبط مورد بررسی در مطالعه حاضر،
ارتباط معنی داری بین بیماری سیستمیک شناخته
شده ،مصرف دارو ،مصرف سیگار و فراوانی تومور
بارداری مشاهده نشد 5 .نفر از افراد به دلیل تورم از
ضایعه شکایت داشتند .در  7مورد از کل موارد ضایعه
در مجاورت ترمیم آمالگام نامناسب و  2مورد نیز
مجاورت روکش معیوب بود.
اما در مطالعه حاضر بین بهداشت ضعیف دهان و بروز
تومور بارداری در زنان باردار ارتباط معنی داری
مشاهده شد که با سوابقی که برای عوامل مستعد
کننده به خصوص بهداشت دهانی ضعیف در کتب
مرجع ( )2 ،1بیان شده ،قابل توجیه می باشد .عواملی
که باعث افزایش خطر بروز بیماری های پریودنتال به
صورت موضعی و منتشر می شوند شامل :وجود پاکت
عمیق یا کاذب ،وجود جرم و همچنین ترمیم ها یا
روکش های نامناسب که به فضای پریودنتال تجاوز

کرده و سالمت آن را دچار مشکل می کند نیز در بروز
 در.)1(  نقش مستقیم ایفا می کنند،تومور بارداری
ضمن با توجه به تغییرات هورمونی خاص زنان باردار و
 می توان بروز،تأثیر مستقیم آن بر روی التهاب لثه ای
مشکالت پریودنتال و به تبع آن بروز ضایعاتی نظیر
 در ضمن در مطالعه.)1( تومور بارداری را انتظار داشت
 بین سه ماهه سوم بارداری و افزایش شیوع،حاضر
تومور بارداری نیز ارتباط معنی داری وجود داشت که
علت آن را می توان ناشی از تغییرات هورمونی این
دوران دانست و اینکه سطح هورمون های مؤثر در
دوران بارداری در سه ماهه سوم به شدت افزایش می
 همچنین هرچه فرد باردار به انتهای بارداری.یابد
 مدت زمان بیشتری در معرض،نزدیک تر می شود
مستعد کننده های ابتالء به تومور بارداری قرار می
 در پایان پیشنهاد می شود بررسی در سایر.)1( گیرد
مراکز درمانی و آموزشی و در دیگر مراکز کشوری انجام

نتیجه گیری
شیوع تومور بارداری به خصوص در سه ماهه سوم
بارداری و در حضور عوامل تحریک کننده لثه و
 لذا بر تدوین.بهداشت ضعیف دهان قابل توجه می باشد
برنامه های آموزش بهداشت دهان برای این گروه خاص
.تأکید می شود

تشكر و قدردانی
در پایان از همکاری مدیریت و پرسنل بیمارستان میرزا
 جناب،کوچک خان و همچنین از مشاور آمار مقاله
.مهندس ناصر والیی تشکر و قدردانی می شود
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 دکتر ماندانا خطیبی و همكاران

شود تا امکان تعمیم نتایج حاصل از این مطالعه فراهم
.شود

