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 تاثیر بیماری های پریودنتال مادر بر عواقب بارداری

 2سارا عابدیان 

 گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان، سمنان، ایران .2

تغییرات فیزیولوژیک بارداری بر بافت های دهان و لثه می تواند اثر داشته و باعث افزایش شدت مشکالتی از قبیل التهاب،  مقدمه :

 خونریزی و تورم لثه گردند. بیماری های پریودنتال به عنوان یک کانون عفونی در بدن می تواند ایفای نقش کند.

با بهره گیری از متون کتابخانه ای و اطالعات موجود در سیستم اینترنتی و پایگاه های اطالع رسانی معتبر به بررسی مقاله  روش کار :

 های منتشر شده در این زمینه پرداخته شد.

یتوکین ها تاثیر گذاشته و که می توانند بر تولید سا   نتایج تحقیقات نشان دادند که بیماری های پریودنتال عفونت هایی هستند یافته ها :

باعث ایجاد دردهای زایمانی زودرس، پاره شدن پرده های جنینی و زایمان زودرس می شود. تولد نوزاد نارس منجر به افزایش مرگ و 

چنین دارد. هم میر نوزادی نیز می شود. پژوهش ها نشان دادند بیماری های پریودنتال مادران باردار با تولد نوزاد کم وزن در آن ها ارتباط

تال نپریودنتیت با افزایش فاکتورهای التهابی، به عنوان فاکتور خطر دیابت بارداری مطرم است. یافته ها نشان داد که ابتال به بیماری پریود

ی تال به دیابت بارداربرابر بیشتر از افراد بدون بیماری پریودن 7/3با دیابت بارداری ارتباط داشت و زنان باردار مبتال به بیماری پریودنتال 

 مبتال می شوند.

با توجه به نقش وضعیت پریودنتال مادران باردار در سالمت فرزندان آینده آن ها، ضرورت یک برنامه ریزی   بحث و نتیجه گیری :

ماری های یمناسب برای افزایش سطح آگاهی زنان و بهبود وضعیت دهانی آن ها بیش از پیش آشکار می شود. با پیشگیری و درمان ب

پریودنتال در زنان باردار می توان از وقوع این عوارض کاست. تایید سالمت پریودنتال زنان توسط دندانپزشک پیش از اقدام به بارداری 

 در این مسیر می تواند بسیار موثر باشد.

 بیماری پریودنتال، عواقب، بارداری کلمات کلیدی :
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