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 چکیده:

وحساسیت جامعه نسبت به موضوع   HIVبا توجه به روند رو به افزایش ابتالء به ویروس  سابقه و هدف:

مورد تحقیق وعدم توجه ویا کم توجهی پزشکان متخصص عفونی در معاینات بالینی درسیستم دهان ودندان 

ق با و بسنده کردن به درمان سیستماتیک وعالقه مجری به موضوع مورد تحقیق و امکان انجام این تحقی

قابل  HIVامکانات مالی و زمانی محدود تصمیم  به اجرا  بررسی  تظاهرات دهانی مبتالیان به ایدز و 

 دسترس و گزارش موارد ارجاعی از مرکز بیماریهای رفتاری شهر قزوین گرفته شد.

جام تحقیق به روش توصیفی و مروری بر مقاالت موجود و با استفاده از پرسشنامه و ان مواد و روشها:

نفر( از مرکز بیماریهای رفتاری قزوین )شهید بلندیان( در بخش  01معاینات بالینی مبتالیان ارجاع شده)

(سال صورت گرفت. این 62-45جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی قزوین با میانگین سنی )

های وابسته وزمینه پرسشنامه شامل: اطالعات دموگرافیک،تاریخچه بیماری ،تاریخچه بیماری خاص وبیماری

 (.HARRTساز ، راههای ابتالء به بیماری، وضعیت بهداشتی و تاریخچه دار درمانی)

در نمونه های مورد بررسی هیچگونه تظاهرات دهانی حاد ومشهود رویت نگردید و در سابقه  یافته ها:

ی نیز گزارش شد. تمام همگی نمونه ها رفتار پر خطر جنسی مشهود بود ودر گروه مردان سابقه اعتیاد ورید

 بودندوهیچ سابقه بیماری وابسته به ایدز گزارش نگردید. (HAARTنمونه تحت پوشش درمان )

( و مراجعه مستمر بیماران مبتالء و رعایت نسبی HARRT)رعایت دقیق دستورات دارویینتیجه گیری: 

فی بودن آزمایشات )سل اصول پیشگیری توصیهای بهداشتی جهت پیشگیری از عفونتهای فرصت طلب و من

وسایر بیماریهای باکتریایی(که خود حاکی از باال بودن مقاومت سیستم ایمنی افراد می باشد، عوامل 

 برشمرده شده میتواند دلیل موجهی بر عدم بروز تظاهرات دهانی این افراد باشد.

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Profile and Goal : 

By regarding to increasing number of affected people to HIV, sensitivity of 

society toward researching subject,neglect of  infectious practitioner at 

examination of  teeth and mouth system, sufficing to systematic treatment and 

interest of people to related searching subject, they decided to performing  this  

research by limited  financial  tools  and  time scheduling for examination 

mouth  problems of  people  who affected  by HIV and  AIDS  and  referent  

reports  was given by  center of  behavioral  disease  of Qazvin city. 

Materials  and  methods: 

Research  done  by descriptive and  studying  available  article  and  by  using  

questionnaires  and  examination of affected  people from  center of  behavioral 

 disease  in Qazvin  (shahid  Bolandian ) at  the  maxillofacial surgical  

department  of  dentistry  faculty  in Qazvin with  average age  of(26-54). 

This  questionary  is  consist of  demographic  information, disease  history and 

 dependent  disease,way of affection to disease,health condition  and treatment  

history. 

Finding: 

At the researched  sample, there  was  no apparent  mouth  problems  but there  

was  clear the sex dangerous  behavior  on  the history of  samples. 

And  they  report  history  of  vein  addiction   between  men.all  samples  were  

under  treatment(HAART). 

There  was  no  disease  history  dependent  to  AIDS. 
Conclusion : 

Exact  consideration  of  drug  orders , regular  visit of affected  disease and  

relative  consideration  of  preventive  role  at  health  advice  for preventing  of 

 appearance  of   opportunity  infection  and  being  negative  of  examination ( 

TB,other Bacterial disease) which  is representative  of  increasing  resistance  

of  immune  system,all of the above  mentioned  agent  are  preferred  reason  of 

mouth problems. 
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