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مقدمه :پوسیدگی دندانی شایعترین بیماری عفونی و قابل انتقال دندانها است .شاخص SiC

( )Significant caries indexیکی از شاخصهایی است كه توسط سازمان بهداشت جهانی با
هدف تعیین افرادی كه باالترین مقادیر  )Decay, Missing, Filling, Teeth( DMFTرا دارند،
معرفی شده است .هدف از این مطالعه ارزیابی میزان شاخصهای  SiCو  DMFTدر
دانشآموزان پسر  21ساله شهرستان سیرجان بود.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی توصیفی -تحلیلی تعداد  077دانشآموز شهرستان
سیرجان كه به روش خوشهای تصادفی انتخاب شدند ،شركت داشتند .جمعآوری دادهها
توسط معاینه و پرسشنامه بود .معاینه دندانها توسط سوند با نوك كند و آینه
دندانپزشکی و با نور چراغ قوه انجام شد .پرسشنامه نیز حاوی سؤاالتی در زمینه سطح
تحصیالت والدین ،تعداد فرزندان خانواده ،رتبهی تولد كودك ،تعداد دفعات مسواك زدن،
تعداد دفعات استفاده از دهانشویه فلوراید و تعداد دفعات مراجعه به دندانپزشک بود.
دادهها وارد نرمافزار  SPSSنسخه  21شده و با كمک آزمونهای آماری  T-Testو One-
 way ANOVAآنالیز شدند (.)α = 7/70
يافتهها :در این مطالعه در بین  077دانشآموز میانگین شاخص  4/01 ± 1/43 DMFTبود.
میانگین شاخص  SiCبدست آمده نیز  1/73 ± 2/41بود .میانگین شاخص  DMFTبا تعداد
فرزندان خانواده ( ،)p value = 7/721رتبهی تولد كودك ( ،)p value = 7/731دفعات مسواك
زدن ( )p value = 7/777و استفاده از دهانشویه فلوراید ( )p value = 7/731رابطهی
معنیدار داشت .ولی این شاخص با سطح سواد والدین ( )p value = 7/30و تعداد دفعات
مراجعه به دندانپزشک ( )p value = 7/291رابطهی معنیدار نداشت.
نتیجهگیری :میانگین شاخصهای  DMFTو  SiCدر دانشآموزان  21ساله شهرستان
سیرجان از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی باالتر است .همچنین تعداد فرزندان در
خانواده ،رتبه تولد كودك ،تعداد دفعات مسواك زدن و استفاده از دهانشویه فلوراید بهطور
قابل توجهی در پوسیدگی دندانی دانشآموزان تأثیرگذار است.
كلید واژهها :پوسیدگی دندانی ،شاخص  ،DMFسازمان بهداشت جهانی
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مقدمه
پوسیدگی دندانی شایعترین بیماری عفونی مزمن و قابل انتقال
دوران کودکی است که درصد باالیی از مردم صرفنظر از
جنس و سن و نژاد را درگیر کرده است[ .]1 ،2شیوع باالی
پوسیدگی دندانی یک مشکل مهم از نظر اجتماعی و سالمت
است .اگر چه پیشرفتهایی در زمینهی سالمت دهان و دندان
رخ داده است ،اما هنوز پوسیدگی دندانی یکی از بزرگترین
مشکالت در جامعه است[.]3
هدف سازمان بهداشت جهانی برای سالمت دندان در
همهی کشورها این بود که تا سال  2222شاخص DMFT
( )Decay, Missing, Filling, Teethبرای کودکان  12ساله
از  3باالتر نباشد .با وجود این هنوز بسیاری از افراد در جوامع
هستند که میزان پوسیدگی آنها باالتر از سطح تعیین شده
توسط سازمان بهداشت جهانی است[.]4 ،5
همچنین آنالیزهای دقیقتر ،یک شیوع غیرخطی از
پوسیدگی را نشان میدهد ،به این معنا که درصدی از کودکان
 12ساله در یک جامعهی مشخص ،شاخص  DMFTباال یا
حتی خیلی باال دارند و از طرفی درصدی از کودکان همین
جامعه بهطور کلی فاقد پوسیدگی هستند .در نتیجه میانگین
شاخص  DMFTبه درستی وضعیت پوسیدگی را برای تمام
جمعیت مشخص نمیکند[.]6 ،7
برای رفع این عیب  Bratthallشاخص جدیدی به نام SiC
( )Significant Caries Indexرا در سال  2222تعریف کرد
که هدف آن توجه به افرادی است که باالترین میزان پوسیدگی
را در هر جامعه دارند .این شاخص میانگین  DMFTیک سوم
جامعه مورد مطالعه را که بیشترین مقادیر شاخص  DMFTرا
دارند ،نشان میدهد[.]5
هدف جدید سازمان بهداشت جهانی تا سال  2215این
است که شاخص  SiCبرای کودکان  12ساله باید کمتر از = 3
 DMFTباشد[.]5
بر اساس اطالعات سازمان بهداشت جهانی میانگین
شاخص  SiCدر اتریش برابر  ،5/6در استرالیا  ،4/7در جمهوری
چک  ،7/7در ترینیداد  8/1و در آلمان  5/3-6/8است[.]8
 Gomez-Santozو همکاران[ ]9نیز نتایج سه مطالعه را
که در سالهای  1991و  1998و  2226در  2222کودک 12
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ساله در جزایر قناری انجام شده بود را مورد بررسی قرار داده و
دریافتند که شاخص  SiCاز  4/28به  3/15و  3/72کاهش
یافته است[.]9
 Pontigo-Loyolaو همکاران[ ]12نیز در مکزیک
میانگین شاخص  SiCرا در گروه سنی  12سالهها  2/41و در
گروه  15سالهها  3/46گزارش نمودند .در ترکیه نیز  Namalو
همکاران[ ]8میانگین شاخص  SiCرا در کودکان  5-6ساله
 7/75بهدست آوردند.
در ایران نیز مطالعهای در همین زمینه در اصفهان توسط
جوادینژاد و همکاران[ ]11انجام شده است .نتایج این مطالعه
میانگین شاخص  DMFTدر دانشآموزان  12ساله را  2/4و
شاخص  SiCرا  4/6نشان داد.
اگر چه سازمان بهداشت جهانی همواره توصیه میکند که
همیشه باید مطالعات اپیدمیولوژیک ملی جهت بررسی وضعیت
سالمت دهان در جمعیت سنی خاص انجام شود اما در ایران
مطالعات اپیدمیولوژیک منطقهای و ملی جهت بررسی سالمت
دهان بسیار کم است .در یک مطالعه ملی در سال  1999در
ایران مشخص شد که شیوع پوسیدگی در نوجوانان  12ساله
 52/3درصد با میانگین شاخص  1/5 DMFTاست[.]12
همچنین از آنجا که هدف شاخص  SiCتوجه به افرادی
است که باالترین میزان پوسیدگی را در هر جامعه دارند و
بهعنوان یک عامل عدالت در سالمت است لذا اندازهگیری آن
در هر جامعهای عالوه بر اینکه باعث سوق دادن خدمات
بهداشتی به افرادی که پوسیدگی دندانی باالیی دارند ،منجر به
صرفهجویی در هزینههای ملی نیز میشود .هدف از این مطالعه
تعیین میانگین شاخصهای  DMFTو  SiCدر دانشآموزان
پسر  12ساله شهرستان سیرجان بود .همچنین ارتباط میانگین
شاخصهای فوق با عواملی چون رتبهی تولد کودک ،تعداد
فرزندان خانواده ،سطح سواد والدین ،تعداد دفعات مسواک زدن
در روز ،دفعات مراجعه به دندانپزشک و استفاده یا عدم استفاده
از دهانشویه فلوراید نیز بررسی گردید.
مواد و روشها
در این مطالعهی مقطعی توصیفی تحلیلی که در سال تحصیلی
 1387-1388انجام شد ،تعداد  722دانشآموز پسر  12ساله
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شهرستان سیرجان شرکت داشتند .انتخاب نمونهها به روش
خوشهای و تصادفی بود که از چندین مدرسه راهنمایی در
مناطق مختلف شهر انجام شد .در این مطالعه نمونهگیری به
روش چند مرحلهای انجام شد ،در مرحله اول اسامی تمام
مدارس ناحیه  1و  2از آموزش و پرورش تهیه گردید .با توجه
به اینکه دانشآموزان این دو ناحیه بر اساس وضعیت فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی با هم متفاوت میباشند بنابراین افراد
شرکت کننده در پژوهش از هر دو ناحیه انتخاب شدند .با توجه
به اینکه این دو ناحیه شامل مدارس دولتی و غیر دولتی بود
بنابراین در مرحله بعد ،این مدارس بهعنوان خوشه در نظر
گرفته شده و بهصورت تصادفی چند مدرسه دولتی و غیرانتفاعی
انتخاب و سپس در هر مدرسه تعداد افراد واجد شرایط مطالعه
( 12سالهها) در هر کالس بهصورت تصادفی از روی لیست
اسامی دانشآموزان و با توجه به حجم نمونه انتخاب گردیده و
وارد مطالعه شدند .که بدینترتیب در حدود دوازده مدرسه
نمونهها معاینه شدند .مدت زمان انجام معاینات حدود چهار تا
پنج ماه به طول انجامید.
معیارهای ورود به مطالعه شامل افرادی بود که سن 12
سال داشته باشند ،هیچگونه بیماری سیستمیک (بیماری دیابت،
اختالالت خونریزی دهنده ،بیماریهای تنفسی ،بیماریهای
قلبی و عروقی ،اختالالت تکاملی و  )...و مصرف طوالنی مدت
دارو نداشته باشند و تمام دندانهای دائمی آنها رویش یافته
باشد .جمعآوری دادهها توسط معاینه و پرسشنامه انجام شد.
پس از دریافت رضایتنامه آگاهانه از والدین ،معاینه دندانها
توسط دانشجوی سال آخر دندانپزشکی که توسط متخصص
دندانپزشکی جامعهنگر و سالمت دهان آموزش دیده و در
زمینه تشخیص پوسیدگی با همین شخص کالیبره شده بود ،به
کمک سوند با نوک کند و آینه دندانپزشکی و با نور چراغ قوه
انجام شد و میزان شاخص D = decay, M= ( DMFT
 )missing, F = fillingدانشآموزان بر اساس معیارهای
سازمان بهداشت جهانی اندازهگیری و در پرسشنامه هر
شخص ثبت گردید[ .]13پرسشنامه نیز حاوی سؤاالتی در
زمینه سطح تحصیالت والدین (بی سواد ،زیردیپلم و دیپلم،
لیسانس و فوق لیسانس ،دکتری و باالتر) تعداد فرزندان خانواده
(یک ،دو ،بیشتر از دو فرزند) ،رتبهی تولد کودک (یک ،دو،
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سه ،چهار ،بیش از چهار) ،تعداد دفعات مسواک زدن (حداقل
یکبار در روز ،بهطور نامرتب ،اصال مسواک نمیزند) ،تعداد
دفعات استفاده از دهانشویه فلوراید (عدم استفاده ،بهطور
هفتگی ،نامنظم) و تعداد دفعات مراجعه به دندانپزشک (عدم
مراجعه ،هر  6ماه یکبار ،هر سال یکبار و بیشتر) بود که
توسط والدین دانشآموز تکمیل شد .جهت تعیین میانگین
شاخص  ،SiCپس از محاسبهی شاخص  ،DMFTاشخاص را
بر اساس  DMFTآنها دستهبندی نموده  1/3جمعیت را که
باالترین  DMFTرا داشتند انتخاب کرده و میانگین DMFT
آنها اندازهگیری شد ،عدد بهدست آمده میانگین شاخص SiC
است[ .]14برای تعیین ارتباط دو شاخص با عوامل دیگر دادهها
وارد نرمافزار  SPSSنسخه  16شده و با کمک آزمونهای
آماری  T-Testو  One-way ANOVAآنالیز شدند ( = 2/25
.)α
يافتهها
در بین  722دانشآموز  12ساله پسر معاینه شده 24 ،درصد
آنها فرزند اول خانواده بودند 72/3 .درصد از خانوادهها بیش از
دو فرزند داشتند 71/7 .درصد پدران و  65/7درصد مادران
دیپلم داشتند .میانگین شاخص  DMFTدانشآموزان در این
مطالعه  3/56 ± 2/34بود 22/3 .درصد از افراد نیز فاقد
پوسیدگی بودند (جدول  .)1میانگین  SiCبهدست آمده که
شامل یک سوم افرادی است که باالترین میانگین شاخص
 DMFTرا دارا هستند ( 256نفر) نیز  6/24 ± 1/32بود .در
این مطالعه گروهبندی توزیع پوسیدگی پراکندگی زیادی دارد که
دلیل آن این است که دانشآموزان در سن  12سالگی از نظر
دندانی در دوره انتقال دندانهای شیری به دایمی قرار دارند لذا
ممکن است بعضی از دندانهای شیری آنها تازه اکسفولیه
شده و دندان دایمی در حال رویش باشند که احتمال پوسیدگی
آنها کم است .از طرفی دیگر در دهان همهی آنها دندان 6
چندین سال است که رویش یافته است .لذا با در نظر گرفتن
اینکه تنها پوسیدگی در دندانهای مولر اول دایمی وجود
داشته باشد (یکی یا هر چهار دندان) در گروه یک تا چهار
پوسیدگی قرار گرفت .اما در صورتیکه پوسیدگیهای بیشتری
وجود داشته باشد ،از جمله پوسیدگی دندانهای دایمی قدامی و
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پرمولرهای تازه رویش یافته که نشان دهنده پوسیدگی سریع ًا
پیشرونده دوران کودکی است در تقسیمبندی دوم یعنی پنج تا
نه پوسیدگی قرار گرفتند.
جدول  .0توزيع فراوانی افراد بر حسب تعداد دندانهاي پوسیده
( ،(Decayاز دست رفته ) (Missingو ترمیم شده ( (Fillingو شاخص
DMFT

تعداد

شاخص

درصد

دندانهای پوسیده ((Decay

عدم پوسیدگی
یک تا چهار پوسیدگی
پنج تا نه پوسیدگی
دندانهای از دست رفته ))Missing
عدم از دست رفتن دندان
یک تا چهار دندان از دست رفته
پنج تا ده دندان از دست رفته
دندانهای ترمیم شده ((Filling
عدم ترمیم دندانها
یک تا دو دندان ترمیم شده
سه تا پنج دندان ترمیم شده
شاخص DMFT
DMFT = 2
DMFT = 1-5
DMFT = 6-12

142
491
67

22/3
72/2
9/5

314
382
6

44/9
54/3
2/8

588
122
12

84
14/6
1/4

98
461
141

14
65/8
22/1

DMFT: Decay, Missing, Filling, Teeth

از نظر متغیرهای مربوط به بهداشت دهان  42/3درصد افراد
حداقل یکبار در روز مسواک میزدند و  39/3آنها هرگز به
جدول:0
متغیرها
سطح سواد مادر

رتبه تولد

تعداد فرزندان خانواده

دندانپزشکی مراجعه نکرده بودند .تقریباً نیمی از افراد ( 47/9درصد)
هم دهانشویه فلوراید را بهصورت نامنظم استفاده مینمودند.
بین سطح سواد پدر (  )p value = 2/447و مادر (2/472
=  )p valueبا میانگین شاخص  DMFTدر نوجوانان رابطهی
معنیدار وجود نداشت (جدول .)2
بین تعداد فرزندان خانواده و شاخص  DMFTرابطهی
معنیدار وجود داشت ( ،)p value = 2/216بهطوریکه
خانوادههایی که بیش از دو فرزند داشتند ،میانگین شاخص
 DMFTفرزندشان بهطور معنیداری بیشتر بود (جدول .)2
همچنین رابطهی آماری معنیدار بین تعداد دفعات مسواک زدن
و میانگین شاخص  DMFTوجود داشت (.)p value = 2/222
بدین معنی که دانشآموزانی که حداقل روزی یکبار مسواک
میزدند بهطور معنیدار نسبت به آنهایی که بهطور نامنظم یا
اصالً مسواک نمیزدند شاخصهای  DMFTو  SiCباالتری
داشتند (جدول .)3
بین تعداد دفعات مراجعه به دندانپزشک و میانگین شاخص
 DMFTرابطهی معنیدار وجود نداشت (.)p value = 2/198
همچنین مقایسه میانگین شاخص  DMFTبا دفعات استفاده از
دهانشویه فلوراید ( )p value = 2/242و رتبهی تولد کودک
( )p value = 2/242رابطهی آماری معنیداری را نشان داد
(جدول .)3

مقايسه سطح سواد مادر ،رتبه تولد و تعداد فرزندان خانواده با میانگین شاخص DMFT

شاخص
بیسواد
دیپلم
لیسانس و فوق لیسانس
دکتری و باالتر
یک
دو
سه
چهار
پنجم و بیشتر
یک
دو
بیش از دو

DMFT

تعداد

میانگین و انحراف معیار

118
462
122
2
168
162
154
121
95
26
182
492

3/65 ± 2/62
3/52 ± 2/32
3/72 ± 2/23
1/52 ± 2/12
3/15 ± 2/42
3/59 ± 2/42
3/53 ± 2/32
3/75 ± 2/21
4/23 ± 2/48
2/69 ± 2/23
3/27 ± 2/42
3/71 ± 2/31

p value

2/472

2/242

2/216

DMFT: Decay, Missing, Filling, Teeth
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جدول :1مقايسه وضعیت مسواک زدن ،مصرف فلورايد و مراجعه به دندانپزشک با میانگین شاخص DMFT

متغیرها
وضعیت مسواک زدن

مصرف دهانشویه فلوراید

مراجعه به دندانپزشک

شاخص

DMFT

تعداد
296

میانگین و انحراف معیار

p value

2/55 ± 1/83

2/222

نامرتب

295

3/78 ± 2/34

مسواک نمیزند

129

5/72 ± 1/97

روزانه

42

2/69 ± 2/72

نامرتب

335

3/58 ± 2/24

عدم استفاده

323

3/66 ± 2/37

هر  6ماه

122

3/17 ± 2/53

هر سال

325

3/63 ± 2/28

عدم مراجعه

275

3/61 ± 2/34

حداقل یکبار در روز

2/242

2/198

DMFT: Decay, Missing, Filling, Teeth

بحث
در این مطالعه میانگین شاخص  DMFTبین  722دانشآموز
 12ساله معاینه شده در شهرستان سیرجان  3/56 ± 2/34و
میانگین شاخص  SiCنیز  6/24 ± 1/32بود .میانگین
 DMFTدر این مطالعه در مقایسه با مطالعهای که در
کشورهای دیگر از جمله ترکیه ( )3/74انجام شده[ ]8تقریباً
مشابه و از کشور برزیل ( ]15[)1/7بیشتر و از بوسنی و
هرزگوین ( )4/16کمتر[ ]16میباشد.
میانگین  SiCدر مقایسه با مطالعات دیگر از جمله مطالعات
انجام شده در برزیل ( ،]17[)5/28آلمان ( ]18[)2/72و ایتالیا
( ]19[)5/5بیشتر میباشد و کمتر از کشورهایی چون بوسنی و
هرزگوین ( ،]16[)7/41مکزیک ( ]22[)6/25و ترکیه (]8[)7/75
میباشد.
هدف جدید سازمان بهداشت جهانی این است که شاخص
 SiCتا سال  2215در همهی کشورها از  3 DMFTکمتر
باشد[ .]5همانگونه که در نتایج این مطالعه مشاهده میشود
میانگین  SiCاز مقدار تعیین شده بسیار باالتر میباشد که تأیید
کنندهی شیوع باالی پوسیدگی در این شهرستان است .که
بایستی با برنامهریزیهای صحیح و طرحهای ملی سالمت در
جامعه این میزان پوسیدگی را به حد استاندارد کاهش داد.
علت انتخاب دانشآموزان  12ساله در این مطالعه این است
که غربالگری کودکان در این سنین جهت تعیین وضعیت
094

پوسیدگی در جامعه ،مقرون به صرفه و منطقی است و از طرف
دیگر سن  12سالگی بهعنوان یکی از سنین کلیدی جهت
ارزیابی وضعیت پوسیدگی میباشد[.]21
 Campusو همکاران[ ]19مطالعهای را جهت تعیین معتبر
بودن شاخص  SiCدر جمعیت  12سالهها انجام دادند با هدف
اینکه توانایی دو شاخص  DMFTو  SiCرا برای اهداف
پیشگیری و تشخیصی آنها با هم مقایسه کنند .در نهایت
اینگونه نتیجه گرفتند که استفاده از شاخص  SiCمشکل توزیع
نامتقارن پوسیدگی را حل میکند .در واقع هدف این شاخص
تمرکز توجه به کودکانی است که باالترین میزان پوسیدگی را
در هر جامعه دارند که این خود باعث منافع قابل توجهی برای
افراد جامعه میشود و در برنامههای هدفمند ،پیشگیری اهمیت
ویژهای دارد[.]5
در این مطالعه بین سطح سواد پدر و مادر با میانگین
شاخصهای  DMFTدر نوجوانان رابطهی معنیدار وجود
نداشت ( .)p value < 2/25این درحالی است که مطالعهی
 Campusو همکاران[ ]22نتایج متفاوتی را نشان داد .آنها
دریافتند که رابطهی مشخصی بین سطح تحصیالت پدر و خطر
پایین پوسیدگی در کودکان وجود دارد Ismail .و ]23[Sohn
نیز در مطالعهی خود بیان داشتند کودکانی که والدین آنها
تحصیالت دانشگاهی داشتند بهطور قابل توجهی پوسیدگی
کمتری نسبت به کودکانی که والدین آنها سطح تحصیالت
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پایینتری داشتند نشان دادند .همچنین مطالعه انجام شده در
نروژ نشان داد که سطح تحصیالت والدین با پوسیدگی دندانی
فرزندانشان رابطه مستقیم دارد[ .]24دلیل تفاوت مطالعه حاضر
با مطالعات فوق با در نظر گرفتن سطح باالی پوسیدگی در
دانشآموزان ،میتواند مربوط به این باشد افزایش سطح
تحصیالت منجر به افزایش آگاهی و نگرش کافی در زمینه
بهداشت دهان و دندان در والدین نشده است .عالوه بر این
دندانپزشکان متخصص اطفال در زمینه ایجاد این آگاهی و
نگرش نقش بسیار مؤثری دارند که در شهرستان سیرجان
دندانپزشک متخصص اطفال وجود ندارد.
در این مطالعه رابطهی تعداد فرزندان خانواده با شاخص
 DMFTمعنیدار بود بهطوریکه کودکان خانوادههایی که
دارای یک فرزند بودند پوسیدگی کمتری نسبت به کودکانی که
در خانوادههای دارای  2فرزند و بیشتر زندگی میکردند داشتند
که با مطالعه جوادینژاد و همکاران[ ]11همخوانی داشت.
همچنین در مطالعه  Christensenو همکاران[ ]25نیز نشان
داده شد که در خانوادههایی که تعداد فرزندان کمتر است،
پوسیدگی کمتری در کودکان دیده میشود .در واقع با کمتر
بودن تعداد فرزندان ،والدین فرصت بیشتری جهت رسیدگی به
بهداشت دهان کودکان خود داشته و از نظر مراجعه مرتب به
دندانپزشک بهتر عمل مینمایند .همچنین ممکن است
افزایش تعداد فرزندان بر وضعیت اقتصادی و کاهش توجه به
فرزندان به دلیل کمبود وقت و امکانات در خانوادههای
پرجمعیت تأثیرگذار باشد.
این مطالعه بین میانگین شاخص  DMFTو رتبه تولد
نوجوان رابطهی معکوسی را نشان داد .یعنی نوجوانانی که فرزند
اول خانواده بودند بهطور قابل توجهی پوسیدگی کمتری نسبت
به آنهایی که فرزند دوم و یا بیشتر بودند نشان دادند .در
حقیقت به نظر میرسد والدین در فرزند اول عالقه و انگیزه
بیشتری نسبت به بهداشت دهان کودک خود داشته و از طرف
دیگر مشغله کمتری دارند این خود منجر به وضعیت بهتر
سالمت دهان کودک میشود .این در حالی است که مطالعه
جوادینژاد و همکاران[ ]11و  Namalو همکاران[ ]8عکس
این نتایج را نشان میدهند.
در مطالعهی حاضر تعداد دفعات مسواک زدن افراد با
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میانگین شاخصهای  DMFTرابطهی معنیداری داشت ،بدین
معنی که هر چه دفعات مسواک زدن کودک در روز بیشتر بود
پوسیدگی کمتری مشاهده شد .در مطالعهی Vallejos-
 Sanchezو همکاران[ ]26نشان داده شد که فاکتورهای
اجتماعی ،اقتصادی ،بهداشت دهان و نگرش مادران در تعداد
دفعات مسواک زدن کودکان تأثیرگذار است که خود نقش
مؤثری در کاهش پوسیدگی دارد Tagliaferro .و
همکاران[ Ismail ،]27و  Namal ،]23[Sohnو همکاران[]8
نیز در مطالعات خود نقش تعداد دفعات مسواک زدن در کاهش
پوسیدگی را تأیید کردند .اگرچه با استفاده از روشهای صحیح
مسواک زدن ،دفعات مسواک زدن میتواند به یک بار در شبانه
روز کاهش پیدا کند اما چون اغلب دانشآموزان با روشهای
صحیح مسواک زدن آشنایی ندارند و یا زمان کافی را صرف
مسواک زدن نمیکنند ،بنابراین میتوانند از افزایش دفعات
مسواک زدن سود ببرند.
در این تحقیق بین مراجعه به دندانپزشک با میانگین
شاخص  DMFTارتباط آماری معنیداری مشاهده نگردید .بر
خالف این مطالعه  Ismailو  ]23[Sohnدریافتند که کودکانی
که بهطور منظم به دندانپزشک مراجعه میکردند ،پوسیدگی
کمتری داشتند .همچنین در مطالعه  Tadakamadleو
همکاران[ ]1نیز عنوان شد که بین پوسیدگی دندانی کودکان و
دفعات ویزیت دندانپزشکی رابطه معکوس وجود دارد.
ویزیتهای منظم دندانپزشکی در صورتیکه با هدف چک آپ
و کنترل سالمت دهان باشد میتواند یک فاکتور مؤثر در
کاهش پوسیدگی باشد اما از آنجا که در این مطالعه اکثر افراد
فقط در هنگام درد و مشکل به دندانپزشک مراجعه میکردند،
بنابراین تعداد ویزیتهای دندانپزشکی تأثیری در کاهش
پوسیدگی نداشته است و این عامل میتواند دلیل تفاوت نتایج
این مطالعه با مطالعات مذکور باشد.
در این مطالعه بین میانگین شاخص  DMFTو استفاده از
دهانشویه فلوراید رابطه آماری معنیداری مشاهده گردید
بهطوریکه افرادی که بهطور روزانه و حتی نامنظم از
دهانشویه فلوراید استفاده میکردند نسبت به افرادی که از
دهانشویه استفاده نمیکردند ،پوسیدگی کمتری داشتند که با
مطالعات  Antunesو همکاران[ Milciuviene ،]28و
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 ساله شهرستان12  در دانشآموزان پسرSiC  وDMFT
سیرجان بیشتر از استانداردهای تعیین شده در اهداف سازمان
 همچنین تعداد فرزندان. میباشد،2215 بهداشت جهانی تا سال
 تعداد دفعات مسواک زدن و، رتبه تولد کودک،در خانواده
استفاده از دهانشویه فلوراید بهطور قابل توجهی در پوسیدگی
 درحالیکه سطح سواد.دندانی دانشآموزان تأثیرگذار است
والدین و دفعات مراجعه به دندانپزشکی تأثیری بر میزان
.پوسیدگی دندانی دانشآموزان ندارد
تشکر و قدرداني
از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
.کرمان به دلیل حمایتهای مالی تشکر و قدردانی میگردد

بررسي شاخص پوسیدگي در دانشآموزان سیرجان

] که میان مصرف فلوراید و کاهش پوسیدگی29[همکاران
 با توجه به اینکه در کشور. همخوانی دارد،ارتباط یافته بودند
ایران فلوریداسیون آب آشامیدنی انجام نشده است استفاده از
دهانشویهها میتواند بهطور قابل توجهی باعث کاهش
.پوسیدگی شود
در این مطالعه بهدلیل قوانین اداره آموزش و پرورش
 ساله دختر12  امکان معاینه دانشآموزان،شهرستان سیرجان
 لذا انجام.میسر نشد که از محدودیتهای این مطالعه بود
مطالعه مشابه در دانشآموزان دختر این شهرستان بهمنظور
.مقایسه وضعیت پوسیدگی در دو جنس پیشنهاد میگردد
نتیجهگیری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین شاخصهای
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Evaluation of DMFT index and Significant Caries Index in 12-yearold students in Sirjan, Kerman

Fatemeh-Sadat Sajadi*, Shahram Mosharafian, Molook Torabi,
Saeed Hajmohamadi
Abstract
Introduction: Dental caries is the most common infectious and transmissible disease of the teeth.
Significant Caries Index is one of the indices defined by WHO to identify individuals who have the
highest DMFT (Decayed, Missing, Filled teeth). The aim of this study was to evaluate DMFT index
and Significant Caries Index in 12-year-old male students in Sirjan.
Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study seven hundred 12year-old students from Sirjan, selected by systematic cluster-randomized sampling, were evaluated.
Data were collected by examination and a questionnaire. The teeth were examined with a blunt-tip
dental explorer, a dental mirror and illumination by torchlight. The questionnaire consisted of
questions on parents’ educational level, birth rank of the student, number of children in family,
toothbrushing frequency, fluoride use and dental visit status. Data were analyzed with SPSS 16
using t-test and one-way ANOVA (α = 0.05).
Results: The mean of DMFT and SiC indices were 3.56 ± 2.34 and 6.04 ± 1.32, respectively. There
were significant relationships between DMFT index and the number of children in the family (p
value = 0.016), birth rank (p value = 0.042), toothbrushing frequency (p value = 0.000) and
fluoride use (p value = 0.042). However, there were no significant relationships between DMFT
index and parent’s educational level (p value = 0.047) and dental visits (p value = 0.198).
Conclusion: The means of DMFT and SiC indices in 12-year-old students in Sirjan were higher
than standards defined by WHO. Furthermore, the number of children in the family, birth rank,
toothbrushing frequency and fluoride use had significant effects on dental caries in students.
Key words: Dental caries, DMF index, World Health Organization
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