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 ها و اپیوئیدها کنندگان آمفتامین مقایسه تظاهرات پریودنتال در مصرف
هاي پریودنتال  بیماريدهنده و تشدید کنندهترین عوامل ایجاد از مهممصرف مواد مخدر  زمینه:
ترین مواد مخدر مصرفی در سطح جهان نقش مهمی  عنوان شایع ها و اپیوئیدها به آمفتامین .است

پریودنتال بهداشتی رو هدف این مطالعه مقایسه وضعیت  از این .در این زمینه دارند
  بود.1393ها و اپیوئیدها در شهرکرمانشاه در سال  کنندگان  آمفتامین مصرف
صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. باتوجه به  هب در کرمانشاه ترك اعتیادسه کلینیک  ها: روش

کننده  نفر مصرف 20ها و  کننده آمفتامین مصرفنفر  20تعداد  ،معیارهاي ورود و خروج از مطالعه
آوري  اي براي جمع پرسشنامه. فی انتخاب و در مطالعه وارد شدندصورت تصاد اپیوئیدها به

ها پس از  داده د.اطالعات مربوط به مواد مخدر مصرفی و متغیرهاي پریودنتال طراحی ش
تست   ویتنی و تی هاي آماري من آزمونوارد شد و با استفاده از  SPSS 18افزار  آوري در نرم جمع
  .د تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتمور

کنندگان  میزان عمق پاکت، ژنژیوال ایندکس و میزان خونریزي از لثه در مصرف :ها یافته
). میزان پالك ایندکس و تحلیل >021/0P( بود کننده اپیوییدها تر از افراد مصرفها بیش آمفتامین

). تعداد افراد مبتال به >001/0P( دوها ب گان اپیوییدها بیشتر از گروه آمفتامینکنند لثه در مصرف
  ) بود.%40نفر ( 8 ) و در گروه اپیوییدها%65( نفر13ها  بیماري پریودنتال در گروه آمفتامین

ها در  کنندگان آمفتامین وضعیت بهداشتی پریودنتال مصرفاین مطالعه نشان داد که  گیري: نتیجه
  باشد کنندگان اپیوئیدها بدتر می با مصرفمقایسه 

  پریودنتال، اعتیاد، آمفتامین، اپیوئید ها: کلیدواژه
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Background: Drug abuse is one of the most important etiologic and 
deteriorating factors in periodontal disease. Amphetamines and opioids, the 
most commonly used drugs worldwide, play an important role in this regard. 
The aim of this study was to compare the periodontal status of amphetamines 
and opioids consumers in Kermanshah city, Iran in 1393. 
Methods: Three drug rehabilitation clinics were selected randomly in 
Kermanshah. According to inclusion and exclusion criteria, 20 amphetamine 
consumers and 20 opioid consumers were selected randomly and participated 
in this study. A questionnaire for drug use and periodontal variables was 
designed. The collected data were entered into SPSS-18 software and Mann-
Whitney and t-test were used for statistical analysis.  
Results: Pocket depth, gingival index and gingival bleeding in amphetamines 
users were more than those in opioids consumers (P<0.021). Plaque index and 
gingival recession in opioids users were more than those of amphetamines 
consumers (P<0.001). The number of periodontal disease cases in 
amphetamines group were 13 persons (65%) and in opioids group 8 persons 
(40%).  
Conclusion: Our study showed that periodontal hygine in amphetamine 
consumers was worse than opioid consumers.  
Keywords: periodontal, addiction, amphetamines, opioids 
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  مقدمه
ترین معضالت جوامع بشري  اعتیاد یکی از بزرگ

تنها موجب اختالالت رفتاري و اجتماعی  که نه است
هاي مختلف سالمت  ثیر بر جنبهأگردد بلکه با ت می

خانواده و جامعه ، ا بر فردمالی هنگفتی ر بار ،جسمی
به مجموعه مواد  یدیاپیو هايمخدر ).1( سازد وارد می

طبیعی و شیمیایی مسکن شبیه به مرفین یا مواد افیونی 
چسبند.  اي عصبی اپیویید میه شود که به گیرنده گفته می

هاي  دهنده ها در بدن همانند انتقال عملکرد همگی آن
ه از طریق تأثیر بر ها) است ک عصبی ضددرد (اندورفین

احساس درد در کاهش اعصاب مرکزي موجب  یستمس
اصطالحی است گسترده  ،اصطالح اپیوئید .شوند بدن می

که فعالیت  یهای ها و آنتاگونیست که تمامی آگونیست
یدي طبیعی از یمشابه مورفین دارند (مانند پپتیدهاي اپیو

 گاهی اوقات به. شود را شامل می )ها ندورفیناجمله 
این مواد  ونگردد چ اپیوئیدها اصطالح مخدر اطالق می

از . کنند آلودگی یا حالت چرت زدن ایجاد می خواب
 توان به تریاك و هرویین اشاره کرد ترین اپیوئیدها می مهم

). اثرات مخرب این دسته از مخدرها بسیار گسترده 2(
بر محیط دهان باعث خشکی  ها ثیر مستقیم آنأ. تاست

ها و  پوسیدگی دندان ش بزاق و متعاقباًدهان و کاه
که آمفتامین  مت ).2( شود هاي لثه و پریودنتال می بیماري
گردان  نام یک ماده روان معروف است، "شیشه"به نام 

ثیر مستقیم بر أبا ت ،ماده محرك اعصاب عنوان هکه ب است
شادي و هیجان در فرد احساس  باعث هاي مغز مکانیسم

ین باعث اختالل شدید در خواب یا آمفتام مت .گردد می
از دیگر عوارض مصرف این  شود. خوابی شدید می بی

کنندگان رواج دارد  که در بین مصرف استماده توهم 
ت مدف درازمصر ل و شایعمعموي نشانههااز ). یکی 3(

ن هادهاست که به اننددشدید  پوسیدگی ،مفتامینآ مت
خونی نیز ي هارگست. شیشه به وف امعراي)  متی (شیشه

ن را بدي بخشهام تمان خون جریاه و ساندرسیب آ
هاي پریودنتال  بافتسانی نرخو در نتیجه ،هددکاهش می

شیشه موجب ف مصردر ضمن . یابد هم کاهش می

(کاهش  که این دو عامل دمیشون هاد خشکی
رسانی و خشکی دهان) همراه با نداشتن انگیزه براي  خون

ر معرض ابتال به بیماري فرد را د  ،رعایت بهداشت دهان
). بیماري پریودنتال به 4( دهد پریودنتال قرار می

هاي اطراف دندان شامل  شود که بافت اي گفته می بیماري
نتوم را ملثه، لیگامان پریودنتال، استخوان آلوئوالر و س

ترین  شایعژنژیویت و پریودنتیت کند.  درگیر می
تهاب بافت لثه و . ژنژیویت الهستندهاي پریودنتال  بیماري

پریودنتیت التهاب پریودنشیوم است که به وراي لثه 
کننده  هاي حمایت بافتگسترش یافته و منجر به تخریب 

پریودنتیت انواع مختلفی دارد که  گردد. میدندان 
و بیشتر در بالغین  بودهترین نوع آن  پریودنتیت مزمن شایع

.  )6 و 5( شود ها هم دیده می شایع است ولی در بچه
اي با عنوان اعتیاد  ) در مطالعه2013ساینی و همکاران (

بیمار  115هاي پریودنتال، تعداد  به مواد مخدر و بیماري
هاي  معتاد به مواد مخدر را مورد بررسی قرار دادند. یافته

این مطالعه نشان داد که اعتیاد بر سالمت بافت 
 مکاران). دونالدسون و ه7( ثیر مستقیم داردأپریودنشیوم ت

ها  ) در پژوهش خود دریافتند که مصرف آمفتامین2006(
). 8شود ( و پوسیدگی وسیع می موجب خشکی دهان

) طی یک تحقیق دریافتند که 2004( حسن و همکاران
بین مصرف خوراکی آمفتامین و افزایش حجم لثه ارتباط 

) در 1382( ). صفوي و همکاران9معناداري وجود دارد (
نفر که سیگار و تریاك را  100 پژوهشی به بررسی
هاي پژوهش  کردند پرداختند. یافته همزمان مصرف می

 مخدر ماده و سیگار همزمان ها نشان داد که مصرف آن

  ).10( شود پریودنتال می هاي بیماري باعث تشدید
 باالیی یوعش يدر جوامع بشر اعتیاد به مواد مخدر

ه ساخته مواج يها را با خطر جد داشته و سالمت انسان
اعتیاد عوارض جسمی و روانی متعددي دارد که از است. 

دنبال  توان به عوارض دهانی اشاره نمود. به آن جمله می
صدمات زیادي  ،مصرف خوراکی یا استنشاقی مواد مخدر

آن  شود که از هاي پریودنتال وارد می ها و بافت به دندان
 و ها، خشکی دهان توان به پوسیدگی دندان جمله می
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که استعمال دخانیات  جایی تحلیل لثه اشاره نمود. از آن
حساب  شده براي پریودنتیت مزمن به اثباتعامل خطر یک 
آید انتظار داریم که در افراد سیگاري و  می

شیوع باالتري از بیماري  ،کنندگان مواد مخدر مصرف
واد مخدر دو گروه عمده مپریودنتال را شاهد باشیم. 

یک از  . در هیچندباش می یوییدهاو اپ ها ینآمفتام ،مصرفی
مطالعاتی که تا به امروز درباره اثرات اعتیاد بر 

کنندگان این دو گروه  پریودنشیوم انجام شده است مصرف
یدها) از نظر وضعیت یها و اپیو (آمفتامین ماده مخدر

 هدفپژوهش حاض با اند.  پریودنتال با هم مقایسه نشده
 کنندگان اپیوییدها و صرفمقایسه وضعیت پریودنتال م

   .انجام شدها  آمفتامین
  

  ها مواد و روش
ها و  ینکنندگان آمفتام مصرفمورد مطالعه جامعه 

 يها ینیکبه کل 1393 ا آبانتاز مهر  کهبودند یی هایدییواپ
 ین. از ببودند مراجعه کردهشهر کرمانشاه یاد ترك اعت

 یفصورت تصاد هکرمانشاه، ب یادترك اعت يها ینیککل
ند. با توجه به معیارهاي انتخاب شد ینیکساده، سه کل

 دهکنن مصرفنفر  20تعداد  ،ورود و خروج از مطالعه
صورت  به هایدییواپ کننده نفر مصرف 20 ها و آمفتامین

مطالعه وارد شدند. معیارهاي ورود به و تصادفی انتخاب 
ماده  ،به مطالعه عبارت بودند از: آمفتامین یا اپیویید

ی غالب در سه سال گذشته باشد، بیمار داراي مصرف
طور منظم از هیچ  دندان باشد، در طی سه سال گذشته به

روش بهداشت دهانی براي کنترل پالك استفاده نکرده 
گونه درمان دندانپزشکی  هیچ ،جز کشیدن دندان هبو  باشد

دریافت نکرده باشد. معیارهاي خروج از مطالعه عبارت 
هرگونه بیماري سیستمیک یا مصرف  بودند از ابتال به

هاي پریودنتال  هرگونه دارویی که بر سالمت بافت
سال اخیر  3ثیرگذار باشد. ماده مصرفی غالب در طی أت
پس از عنوان ماده مصرفی اصلی در نظر گرفته شد.  هب

کتبی  نامه یتاهداف پژوهش و کسب رضا یحتشر
معاینه مورد  پژوهشگر، کلیه بیماران توسط یک آگاهانه

 عبارت یمورد بررس یرهاي. متغگرفتندقرار  دنتالپریو
شغل، سابقه مصرف مواد  یالت،تحص یزاناز سن، م بودند

پالك ایندکس، ژنژیوال  نحوه مصرف ماده مخدر، مخدر،
ایندکس، عمق پاکت، خونریزي هنگام پروب کردن، 

رفته. کلیه هاي از دست  تحلیل لثه و تعداد دندان
 SPSS 18افزار آماري  شده وارد نرم ريآو اطالعات جمع

مان ویتنی و -یو هاي آماري شدند و با استفاده از آزمون
  ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.متی تست 

  
  ها یافته

شود  طور که در جدول توزیع سنی مشاهده می همان
 سال و 5/40کنندگان اپیوییدها  یانگین سنی مصرفم

سال است.  5/31ها  امینکنندگان آمفت میانگین سنی مصرف
کنندگان اپیوییدها و  اختالف میانگین سنی در مصرف

  ). 1(جدول  باشد سال می 9ها  آمفتامین
  

  ها و اپیوییدها کنندگان آمفتامین توزیع سنی مصرف -1جدول 
  ها آمفتامین  اپیوییدها  دامنه سنی

  درصد  فراوانی   درصد  فراوانی 
28-18  3  15   6  30  
39-29  7  35  7  35  
50-40  5  25  5  25  

  10  2  25  5  و باالتر 50
  100  20  100  20  مجموع

  
درصد  66د که نحوه مصرف در هد میها نشان  یافته

 36(خوراکی) و در  کننده اپیویید دهانی افراد مصرف
ها همچنین نشان دادند  درصد استنشاقی بوده است. یافته

ها در این  کنندگان آمفتامین درصد از مصرف 13که 
درصد  83(خوراکی) و  پژوهش سابقه مصرف دهانی

هاي  سابقه مصرف استنشاقی داشتند. در مقایسه سال
ها نشان داد که میانگین  مصرف بین دو گروه، یافته

سال و  11کنندگان اپیوییدها  هاي مصرف در مصرف سال
         .سال است 8ها  کنندگان آمفتامین رفدر مص
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ال از متغیرهاي پالك براي مقایسه وضعیت پریودنت  
ایندکس، ژنژیوال ایندکس، میزان خونریزي لثه، تحلیل 
 لثه، تعداد دندانهاي از دست رفته و عمق پاکت (جداول

    ) استفاده شد.5-2
کننده  میزان پالك ایندکس در بین دو گروه مصرف

ها متفاوت بود. جهت بررسی  اپیوییدها و آمفتامین
یتنی استفاده شد و مان-یو معناداري این تفاوت از آزمون

که نتایج نشان داد میزان پالك ایندکس در 
طور معناداري باالتر است  کنندگان اپیوییدها به مصرف

)001/0P< 4و 2) (جدول .(  
کننده  میزان ژنژیوال ایندکس در بین دو گروه مصرف

  ها متفاوت است. جهت بررسی اپیوییدها و آمفتامین
  

ها و  کننده آمفتامین در دو گروه مصرف میزان پالك ایندکس -2جدول 
  اپیوییدها

  ماده مصرفی  پالك ایندکس
  آمفتامین ها  اپیوییدها

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  0  0  0  0  فاقد پالك(صفر)

  %45  9  %25  5  )1کم(
  %35  7  %45  9  )2متوسط(
  %20  4  %30  6  )3زیاد(

  100  20  100  20  جمع
  

کننده اپیوییدها  س در دو گروه مصرفمیزان ژنژیوال ایندک -3جدول 
  ها و آمفتامین

  ماده مصرفی  ژنژیوال ایندکس
  آمفتامین ها  اپیوییدها

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  0  0  0  0  لثه نرمال

  15  3  60  12  )1التهاب خفیف (
  35  7  25  5  )2التهاب متوسط (
  50  10  15  3  )3التهاب شدید (

س، ژنژیوال ایندکس و عمق پاکت در میانگین پالك ایندک -4جدول 
  ها کننده اپیوییدها و آمفتامین دو گروه مصرف

  ماده مصرفی  متغیرها
  آمفتامین ها  اپیوییدها

انحراف   میانگین
  معیار

انحراف   میانگین
  معیار

  325/0  24/1  254/0  95/1  پالك ایندکس
  325/0  64/3  254/0  95/2  ژنژیوال ایندکس

  784/0  35/3  901/0  75/2  عمق پاکت
  

هاي از  میزان خونریزي لثه، تحلیل لثه و تعداد دندان -5جدول 
  ها کننده اپیوییدها و آمفتامین رفته در دو گروه مصرف دست

  
  ماده مصرفی

  ها ایندکس
خونریزي لثه 

  (درصد)
  تحلیل لثه

(میانگین به 
mm(  

میانگین تعداد 
هاي از  دندان

  دست رفته
  )2-15(9  8/3  %33  اپیوییدها

  )0-13(7  2/3  %74  آمفتامین ها
  
یتنی استفاده شد و مان-یو معناداري این تفاوت از آزمون

که نتایج نشان داد میزان ژنژیوال ایندکس در 
طور معناداري باالتر است  ها به کنندگان آمفتامین مصرف

)021/0P<4و  3) (جدول .(  
ها هنگام پروب کردن  درصد خونریزي از لثه همچنین

کننده  ین تحلیل لثه در بین دو گروه مصرفو میانگ
ها متفاوت است. جهت بررسی  اپیوییدها و آمفتامین
یتنی استفاده و مان-یو ها از آزمون معناداري این تفاوت

 شد که نتایج نشان داد این تفاوت معنادار است
)021/0P<(  جدول)در زمینه میانگین تعداد )5 .

معناداري بین دو  هاي از دست رفته تفاوت آماري دندان
  گروه دیده نشد.

ویتنی مشخص شد که   مان-یوبا استفاده از آزمون 
 75/2هاي اپیویید  کننده میانگین عمق پاکت در مصرف
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که  باشد می 35/3هاي آمفتامین  کننده و در مصرف متر میلی
  ).=010/0P( این تفاوت معنادار بود

افراد از  انجام معاینات بالینی و تشخیصی، تعداد  پس
کنندگان  مبتال به بیماري پریودنتال در گروه مصرف

 8کنندگان اپیوییدها  نفر و در گروه مصرف 13آمفتامین 
هاي پژوهش نشان داد که بین  نفر گزارش شد. یافته

(به سال) در  بیماري پریودنتال و سابقه مصرف
ها و اپیوییدها رابطه معنادار  کنندگان آمفتامین مصرف

). اما این رابطه براي میزان >016/0P( وجود دارد
  ).>115/0P( تحصیالت معنادار نبود

هاي پژوهش نشان داد که بین بیماري  همچنین یافته
(دهانی، استنشاقی و تزریقی)  پریودنتال و نحوه مصرف

ها و اپیوییدها رابطه معناداري  کنندگان آمفتامین در مصرف
  ).>022/0P( وجود دارد

  
  بحث

آن بود که  یدؤم یفیدر بخش توص پژوهش يها یافته
کننده  مصرفدر گروه کنندگان  شرکت یسن یانگینم

کنندگان  سال و در گروه مصرف 5/40اپیوییدها 
توجه به باالتر بودن میانگین  با. است 5/31ها  آمفتامین

توان چنین  سال) می 9( سنی در گروه اپیوییدها
ا گیري کرد که افراد این گروه در مقایسه ب نتیجه

زمان بیشتري مواد مخدر  ها مدت کنندگان آمفتامین مصرف
بنابراین انتظار داریم عوارض پریودنتال  .اند مصرف کرده

که نتیجه مطالعه نشان داد  درحالی ،ها شدیدتر باشد در آن
تر و در نتیجه  رغم سن پایین ها علی که گروه آمفتامین

وضعیت پریودنتال  ،تر مواد مخدر مدت مصرف کوتاه
ها بر  تر آمفتامین ثیر مخربأبدتري دارند که بیانگر ت

. سطح تحصیالت استپریودنشیوم در مقایسه با اپیوییدها 
درصد  75کنندگان اپیوییدها و  درصد مصرف 90در 

باشد که  ها زیر دیپلم می کنندگان آمفتامین مصرف
دهنده شیوع باالتر اعتیاد در افراد با سطح تحصیالت  نشان
ها در افراد با  ست. در ضمن مصرف آمفتامینتر ا پایین
  رف اپیویید ـتر از مص م شایعـر از دیپلـالت باالتـتحصی

  پژوهش در  ینکننده در ا افراد شرکت یشتر. بباشد می
  آزاد اشتغال داشتند. يها شغل

 يها سال یانگینکه م پژوهش نشان داد يها یافته
ان کنندگ دو گروه متفاوت است. مصرف ینمصرف در ا

 11( داشتند يباالتر ي مصرفها سال یانگینها میوییداپ
با عامل  یشتره بهمواج یعتاًو طبسال)  8سال در مقابل 

اما  کند یجادرا ا يتر يتواند مشکالت جد یخطرساز م
رغم مدت  ها علی ها نشان دادند که گروه آمفتامین یافته

وضعیت پریودنتال بدتري  ،تر مواد مخدر مصرف کوتاه
 یشترینپژوهش نشان داد که ب يها یافته ین. همچندارند
 کنندگان اپیوییدها مصرف ینمصرف مواد مخدر در ب نحوه

ها  کنندگان آمفتامین و در مصرف )ی(خوراک یاز راه دهان
 یاست. مطالعات نشان داده است مواجهه دهان استنشاقی

 یشدهان، افزا یبا مواد مخدر سبب کاهش بزاق و خشک
   ).2د (شو یم یدگیپوس یشو افزا یکروبیپالك م

پالك  یزاناز آن بود که م یپژوهش حاک يها یافته
با  یسهها در مقایوییدکنندگان اپ در مصرف یندکسا

تواند  باشد که می باالتر میها  ینکنندگان آمفتام مصرف
علت شیوع باالتر مصرف خوراکی اپیوییدها در مقایسه  به

یج با نتایافته  ین. اباشد ها (بیشتر استنشاقی) با آمفتامین
. )10( خوانی داشت) هم1382( و همکاران يصفو مطالعه

کننده  خود نشان دادند که افراد مصرف هها در مطالع آن
  هستند.  يباالتر یندکسپالك ا يها دارایوییداپ

 یوالژنژ قادیرپژوهش نشان داد که م يها یافته
 باالتریار ها بس ینکنندگان آمفتام مصرف یندر ب یندکسا

اي که اثر ماده مخدر بر ژنژیوال  تاکنون مطالعه .است
آنگل و ایندکس را بررسی نموده باشد انجام نشده است. 

ها  نعنوان کردند که مصرف آمفتامی )2012( همکاران
ها میشود که با این مطالعه  باعث التهاب و خونریزي از لثه

وفی لثه ). البته با در نظر گرفتن هیپرتر11( باشد همسو می
عنوان یکی از معیارهاي مورد بررسی در ژنژیوال  به

مطالعات  یجبا نتااین مطالعه را  یجنتا توان ایندکس می
. )9( مورد مقایسه قرار داد )2004( حسن و همکاران

 یمصرف خوراک ینخود نشان دادند که ب هها در مطالع آن
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 يلثه ارتباط معنادار یش حجمو افزا ها آمفتامین) ی(دهان
 یزيخونر یزانم یسهپژوهش در مقا يها یافته وجود دارد.

ها و  ینکننده آمفتام در افراد مصرف هنگام پروب کردن لثه
 هنگام پروب کردن یزيخونر یزانها نشان داد که میوییداپ

 شود یم همشاهد یشترها ب ینکننده آمفتام در افراد مصرف
نواحی  %33ها در مقایسه با نواحی در گروه آمفتامین 74%(

در ) 2013( و همکاران ینیسا یدها). البتهیدر گروه اپیو
ثیر اعتیاد به مواد گوناگون بر أاي که به بررسی ت مطالعه

اي در  پریودنشیوم پرداختند دریافتند که خونریزي لثه
اي در زمینه میزان  تر است اما مقایسه افراد معتاد شایع

 .)7( ندادند اي بین مواد مخدر مختلف انجام خونریزي لثه
هم نشان داد که  )1382(مطالعه صفوي و همکاران 

میزان خونریزي  ،مصرف همزمان سیگار و مواد مخدر
 ).10( دهد اي را افزایش می لثه

 یلتحل یزانپژوهش نشان داد که م يها یافته ینهمچن
 . همچنینتر استیشب یوییدهاکننده اپ لثه در گروه مصرف

 یسهگروه در مقا ینه در هماز دست رفت يها تعداد دندان
که از این نظر با  است یشترب ینآمفتام يها کننده با مصرف

. )10( باشد ) همسو می1382(مطالعه صفوي و همکاران 
در مجموع با در نظر گرفتن معیارهاي تشخیص بیماري 
پریودنتال اعم از عمق پاکت، خونریزي هنگام پروب 

نفر از  13 ،کردن و میزان از دست رفتن چسبندگی
نفر از  8) و %65( ها کنندگان آمفتامین مصرف
عنوان مبتال به بیماري  ) به%40( یدهایکنندگان اپیو مصرف

تعداد مبتالیان در گروه  .پریودنتال تشخیص داده شدند
  .یدها استیاري باالتر از گروه اپیوطور معناد ها به آمفتامین

و  یودنتالپر هاي یماريب ینارتباط ب یبررس در
از  یپژوهش حاک يها یافتهمصرف مواد مخدر،  يها الس

سابقه  يها سال یشارتباط بود. با افزا ینمعنادار بودن ا
ها و یوییدکننده اپ مصرف مواد مخدر در افراد مصرف

. یابد یم یشافزا یودنتالپر يها یماريب یزانها م ینآمفتام
مواد مداوم  مصرفآن است که  یدؤن ارتباط میدر واقع ا

 یماريب یجادزدن به بافت لثه و ا یبموجب آس مخدر
مطالعات  یجمطالعات با نتا ینا یجشود. نتا یم یودنتالپر

ها در  . آن)7(است ) همسو 2013( و همکاران ینیسا
مواجهه مواد  طوالنیکه زمان  مطالعه خود نشان دادند

 يها یماريدر شدت ب یمهم یاربس نقشمخدر با بافت لثه، 
  دارد. یودنتالپر

 یزانو م یودنتالپر هاي یماريب ینخصوص ارتباط ب در
ها و  ینکننده آمفتام دو گروه مصرف در هر یالتتحص

ها نشان  یافته یننشد. ا یافت يارتباط معنادار یوییدهااپ
 ینکننده در ا افراد شرکت یالتتحص یزاندادند که م

نداشته  یودنتالپر يها یماريبا ب يارتباط معنادار ،پژوهش
) 2012( با مطالعات آنگل و همکاران یجنتا ینااست. 

ها در مطالعه خود بر ارتباط سطح  . آن)11( ناهمسو بود
 یناشاره کرده بودند. ا یودنتالپر هاي یماريبا ب یالتتحص

از تعداد کم حجم نمونه در  یتواند ناش یموضوع م
  با مطالعه آنگل و همکاران باشد.  یسهمقا

 ینارتباط ب یینتعپژوهش در خصوص  يها یافته
ها و یوییدکنندگان اپ و شغل مصرف یودنتالپر يها یماريب

 هاي یماريب ینب ينشان دادند که ارتباط معنادار ینآمفتام
پژوهش  ینکننده در ا و شغل در افراد شرکت یودنتالپر

  وجود ندارد.
هاي  بیماري ینارتباط ب زمینهپژوهش در  يها یافته

کنندگان  د مخدر در مصرفو نحوه مصرف موا یودنتالپر
 ینب ينشان داد که ارتباط معنادار یوییدهاها و اپ ینآمفتام

دو گروه  نحوه مصرف در هر و یودنتالپر هاي یماريب
 ینوجود دارد و بد یوییدهاها و اپ ینکننده آمفتام مصرف

 ،ی(خوراکی)که مصرف دهان تتوان گف یم یبترت
هر دو گروه در  یودنتالپر ر وضعیتاثر را ب یشترینب

تواند خشکی  که علت آن می گذارد یم یکننده باق مصرف
دهان ناشی از مصرف دهانی و نیز ماهیت اسیدي 

دونالدسون و  هبا مطالع یجنتااین . ها باشد آمفتامین
 ی. مصرف دهان)8( همخوانی دارد )2006( همکاران

مواد مخدر و بافت لثه  یممستقتماس موجب  (خوراکی)
بهداشت دهان و  یتبا عدم رعامشکل  ینشود که ا یم

منجر به بدتر شدن وضعیت  یکروبیپالك متجمع دندان و 
  گردد. پریودنتال می
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  یريگ نتیجه
   بر یمخرب یاربس یرثأها ت ینها و آمفتامیوییدمصرف اپ

  

ها  ینآمفتاممخرب اثرات  مدت دارد. در کوتاه یودنشیومپر
 دها است.یییوتر از اثرات اپیدشد یودنتالپر وضعیتبر 
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