


 چکیده:

آرتریت روماتوئید یک بیماری چند سیستمی مزمن با علت احتمالی سیستم ایمنی :زمینه و هدف

ی عالئمدارای بیماری پریودنتال از سوی دیگر است و بسیار مورد توجه جوامع پزشکی می باشد. 

تحلیل استخوان آلوئل و از دست رفتن دندان ها می باشد و در بسیاری از افراد جامعه از جمله  مانند

شدت بیماری و  تعیین فراوانیبیماران مبتال به آرتریت روماتوئید دیده می شود.هدف این مطالعه 

 بود.مبتال به آرتریت روماتوئید ن پریودنتال در بیمارا

نفره شامل  05دو گروه انجام پذیرفت،  historical cohortوشدر این مطالعه که به ر:روش کار

از لحاظ  متشکل از افراد سالم ،گروه مورد که در آن بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید وگروه شاهد

وضعیت پریودنتال  شرکت داشتند. گروه مورد همسان شده بودند،سیستمیک که از نظر سن وجنس با

از دست رفتن اتصاالت عمق پاکت،دندانها، خونریزی حین پروبینگ،این دوگروه شامل تعداد 

داده ها با استفاده از نرم ن آلوئل و پالک ایندکس بررسی شد.پریودنتال،از دست رفتن استخوا

مورد تجزیه وتحلیل  Mann-Whitnyو   t-test های با آزمونو SPSS(version 19)افزار

 قرارگرفت.

درگروه مورد و  66/55مرد بامتوسط سنی  0زن و 50وگروه شامل شرکت کنندگان درهرد:یافته ها

گروه  در بودند.دربیماران مبتال به آرتریت روماتوئید نسبت به افراد سالم درگروه شاهد 66/55

مناطق دارای پاکت (،فراوانی نسبی =555/5p)شاهد،میزان ازدست رفتن اتصاالت پریودنتال

از (،فراوانی نسبی مناطق دچار =555/5p)رفتن استخوان آلوئلمیزان ازدست (،p= 550/5)غیرنرمال

به طور معناداری بیشتر (P=  505/5)وپالک ایندکس(p=0/010)دست رفتن اتصاالت پریودنتال

مناطق دچار ازدست رفتن  فراوانی نسبیدندانها، تعدادروه ازنظر خونریزی حین پروبینگ،بود.میان دوگ

گروه (. میان مصرف هیچ یک ازداروها درP>50/5اداری یافت نشد)استخوان آلوئل ارتباط آماری معن

 (.P>50/5)پارامترهای پریودنتال ارتباط آماری معناداری یافت نشدمورد با

بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید شرایط پریودنتال نامساعدتری داشتند وباید :نتیجه گیری

دنتیت درآنها جلوگیری تااز پیشرفت پریو،مالحظات خاصی برای این بیماران درنظر گرفته شود

این مطالعه می تواند  آغازگر سری مطالعاتی باشد تاعلت این ارتباط به صورت واضح مشخص شود.

 شود.

خونریزی حین پروبینگ،از پالک ایندکس،: آرتریت روماتوئید،بیماری پریودنتال،واژگان کلیدی

 دست رفتن استخوان آلوئل



Abstract 

 

Background and Objective: Rheumatoid arthritis is one of the chronic multi-

systemic diseases which is possibly caused by the immune system  and is so 

important to the medical community. On the other hand periodontal disease has 

some symptoms such as alveolar bone and tooth loss, could be observed in most 

of the people, specially rheumatoid arthritis patients. The objective of this study 

is to assess the prevalence and severity of periodontal disease among 

rheumatoid arthritis patients. 

Material and Method: In this study, which was undertaken through the 

historical cohort method, there were two groups of participants, one 

including rheumatoid arthritis patients, i.e., the case group, and the other 

including healthy people who were the same as case group in terms of age and 

gender i.e., the control group. Periodontal examination was performed for both 

groups and included tooth loss, bleeding on probing, pocket depth, clinical 

attachment loss, bone loss and plaque index. The data was analyzed by 

Microsoft SPSS (version 19.0), the Mann-Whitney test and the t-test. 

Results: Participants in each group included 45 women and 5 men with a 

mean age of 44.66 in the case group and 44.96 in the other group. Our 

results showed that the case group statistically had more sites with clinical 

attachment loss (P=0.010), abnormal pocket depth (P=0.001), plaque index 

(P=0.010), bone loss (P=0.000) and clinical attachment loss (P=0.000). 

There was no statistical difference between two groups in bleeding on 

probing, number of teeth and sites of clinical attachment loss (P>0.05). 

There was no statistical relationship between medicines that were taken by 

the case group and different periodontal parameters (P>0.05). 

Conclusion: rheumatoid arthritis patients have more periodontal problems 

in comparison with the control group and they should be under special 

care to prevent the progress of the disease. This work could be a starting 

point for a series of studies to clarify the cause of association between 

rheumatoid arthritis and periodontal problems. 
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