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 اره انار برای کنترل وضعیت پریودنتال خانم های باردارخواص عص

 ، علی بیات2احمدرضا میرزایی

 ایران-انجمن علمی دانشجویی طب سنتی و دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز،کرج-5

ه در شایع در میان بزرگساالن جوامع رایج است به ویژبیماری های پریودنتال به عنوان یک بیماری عفونی و التهابی بسیار : مقدمه و هدف

د لزنان در دوران بارداری بسیار دیده می شود. این بیماری عامل مهم از دست دادن دندان ها در بزرگسالی می باشد و همچنین می تواند با تو

یودنتال هی مطرم برای کنترل و پیشگیری بیماری های پرنوزاد زود رس و پره اکالمپسی مرتبط باشد. عصاره انار به عنوان یکی از دارو های گیا

 مطرم می باشد که توانای کاهش عالئم بالینی اولیه بیماری های پریودنتیت را نیز دارد.

برای انجام بررسی های الزم بعداز تعیین دقیق کلید واژه های مورد نیاز جست و جو های مربوطه در پایگاه های علمی  : روش مطالعه

Pubmed  وgoogle scholar  وSID  تا اکنون که مرتبط با خواص انار برای کنترل وضعیت  1000انجام شده سپس مقاالت از سال

 پریودنتال خانم های باردار هستند را مورد بررسی قرار می دهیم.

مقاله به  73جمع آوری شد از  google scholarمقاله در  35و SIDمقاله در  4و Pubmedمقاله در  23در بررسی اولیه تعداد  : هایافته

مقاله با توجه به داشتن جامعه آماری بهتر، اعتبار علمی باالتر، روش انجام و بررسی دقیق تر، انتخاب شد. بررسی مطالعات  21دست آمده 

نقش به  ودنتال عصاره انار داراینشان داد باتوجه به وجود خاصیت آنتی باکتریال برای عصاره انار در مقابل عوامل پاتوژن بیماری های پری

 سزایی در کنترل و پیشگیری بیماری های پریودنتال میتواند داشته باشد.

با توجه به خواص عصاره انار دارو گیاهی مناسبی برای کنترل وضعیت پریودنتال افراد باردار محسوب می شوند. بیماری های  : نتیجه گیری

د تولد نوزاد زودرس و کم وزن را در پی داشته باشند این امر باعث افزایش اهمیت این موضوع می پریودنتال در دوران بارداری می توانن

 شود.

 بیماری های پریودنتال، عصاره انار، بارداری، دارو های گیاهی : هاکلید واژه
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