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مقدمه :بهداشت دهان و دندان كودكان و سطح آگاهي والدين نقش مهمي در پيشگيري از
اندوكارديت عفوني دارد .هدف از اين مطالعه ارزيابي وضعيت سالمت دهان و دندان كودكان
مبتال به بيماري مادرزادي قلبي و بررسي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد والدين آنها در اين
زمينه بود.
مواد و روشها :در اين مطالعهي مقطعي توصيفي -تحليلي كه در سال  1931انجام شد،
شاخص لثه ،پالك و ) DMFT/dmft (Decay, missing, filling toothدر  06كودك 9-11
سالهي مبتال به بيماري مادرزادي قلبي مراجعهكننده به كلينيك فوق تخصصي قلب كودكان و
 06كودك سالم كه بهطور تصادفي انتخاب شده بودند ثبت گرديد .پرسشنامهاي بهمنظور
ارزيابي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد توسط والدين تكميل شد .از شاخصهاي آمار
توصيفي و آزمونهاي  chi-square 2-sample tو رگرسيون در نرمافزار  SPSSنسخه 10
براي تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد (.)α = 6/60
يافتهها :شاخصهاي پالك ،لثه و  DMFT/dmftدر گروه كودكان بيمار بهطور معنيداري
باالتر از گروه كنترل بود ( .)p value=6/661ميزان آگاهي و نگرش والدين با ميانگين
شاخصهاي پالك ،لثه و  DMFT/dmftرابطه معنيدار نداشت ( ،)p value < 6/60درحاليكه
ميزان عملكرد والدين با ميانگين  DMFT/dmftدر كودكان رابطه معنيدار داشت
( )p value = 6/61ولي با شاخصهاي پالك و لثه رابطه معنيدار نداشت ()p value < 6/60
در تحقيق حاضر آگاهي و عملكرد والدين در دو گروه تفاوت معنيدار نداشت
( .)p value< 6/60درحالي كه نگرش والدين در گروه كودكان بيمار بهطور معنيداري باالتر
از گروه ديگر بود (.(p value = 6/60
نتيجهگيري :كودكان مبتال به بيماري مادرزادي قلبي سطح بهداشت و سالمت دهان
پايينتري نسبت به كودكان سالم داشتند .ميزان آگاهي و عملكرد والدين دربارهي بيماري
قلبي و اهميت سالمت دنداني پايين بود .اما ميزان نگرش والدين كودكان بيمار بيشتر از
گروه كنترل بود كه ميتواند بيانگر نقش آموزش در افزايش سطح نگرش باشد.
كليد واژهها :اندوكارديت عفوني ،آگاهي ،نگرش
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كودكان مبتال به بيماري مادرزادي قلبي و ميزان آگاهي ،نگرش
و عملكرد والدين آنها نتايج متفاوتي را نشان دادهاند،
بهطوريكه تعدادي از مطالعات بيان كردهاند كه سالمت دهان و
دندان كودكان مبتال به بيماري قلبي مادرزادي با كودكان سالم
تفاوتي ندارد] [8-10اين در حالي است كه اكثر مطالعات،
سالمت و بهداشت دهان و دندان اين كودكان را بسيار ضعيف
گزارش نمودهاند]  .[1 ،3 ،11 ،12همچنين مطالعات بسيار كمي
آگاهي و نگرش والدين كودكان مبتال به بيماري مادرزادي قلبي
را در رابطه با سالمت دهان و دندان كودكانشان عالي بيان
كردند] .[8اكثر مطالعات ميزان آگاهي و نگرش والدين اين
كودكان را بسيار ضعيف عنوان نمودهاند].[2 ،4 ،9-11 ،13
با توجه به اينكه اين مطالعات قبلي در كشورهاي مختلف
صورت گرفته و اين جوامع از لحاظ سيستمهاي ارايه خدمات
سالمت با يكديگر بسيار متفاوت هستند و اين عامل ميتواند در
نتايج سالمت دهان و دندان اين كودكان و ميزان آگاهي و
عملكرد و نگرش والدين آنها تأثيرگذار باشد؛ و از آنجاييكه به
نظر ميرسد در ايران تا كنون مطالعهاي كه همه جوانب سالمت
دهان و دندان كودكان مبتال به بيماري قلبي و ميزان آگاهي،
نگرش و عملكرد والدين آنها را بررسي نمايد انجام نشده است،
ضرورت اجراي اين تحقيق احساس گرديد .هدف از اين مطالعه
تعيين وضعيت سالمت و بهداشت دهان و دندان كودكان مبتال
به بيماري مادرزادي قلبي و رابطهي آن با ميزان آگاهي ،نگرش
و عملكرد والدين آنها بود.

مقدمه
بيماري مادرزادي قلبي يكي از شايعترين نقايص تكاملي در
كودكان است] .[1اين بيماري شايعترين عامل مستعدكنندهي
كودكان به اندوكارديت عفوني است .اگر چه اندوكارديت عفوني
يك وضعيت كمياب در جامعه است اما خصوصا در بيماران با
شرايط قلبي مستعد ميتواند مشكالت جدي ايجاد كند].[2والدين
كودكان مبتال به بيماري مادرزادي قلبي به علت درگيري با
وضعيت پزشكي كودكان از بقيه جوانب سالمتي فرزندشان غافل
ميشوند .اكثر مواقع ،اين كودكان پس از مواجهه با يك فوريت
دنداني به دندانپزشك مراجعه مينمايند كه به علت داشتن
بيماري قلبي كنترل هر دو وضعيت پزشكي و دنداني مشكل
خواهد بود] .[3مطالعه  Grahnو همكاران] [4نشان داد كه
بسياري از اين كودكان معاينهي دنداني زود هنگام را به دليل
اينكه در طي سالهاي اول زندگي درمانهاي پزشكي و
جراحيهاي پيشرفته را دريافت كرده و در بيمارستان بستري
هستند ،دريافت نميكنند .همچنين مشكالت ديگري از جمله
داشتن تهوع و استفراغ در طي سالهاي اول زندگي ،مصرف
داروهاي حاوي ساكاروز و مصرف ديورتيكها ميتواند بر روي
سالمت دهان و دندان اين كودكان اثر بگذارد].[1 ،4
رابطهي بين ميكروارگانيسمهاي دهان و ميكروارگانيسمهاي
ايجادكنندهي اندوكارديت عفوني نيز به خوبي شناخته شده است.
ميكروارگانيسمهاي ايجاد كننده اندوكارديت عفوني در بيش از
 %60بيماران ،استرپتوكوكها هستند] .[2بنابراين مراقبتهاي
دنداني كودكان مبتال به بيماري مادرزادي قلبي بايستي با در نظر
گرفتن نيازهاي خاص اين كودكان از همان سالهاي اول زندگي
آغاز شود .از طرفي آگاهي ،نگرش و عملكرد والدين نيز در اين
رابطه اهميت زيادي دارد] .[4بهطوريكه  Poutanenو
همكاران] [5در مطالعهي خود نشان دادند كه دانش و عملكرد
والدين نقش مهمي در سالمت دهان فرزندان دارد .همچنين در
مطالعهاي ديگر نگرش والدين بهطور قابل توجهي در سالمت
دهان كودكان تاثيرگذار بوده است] .[6مطالعهي  Suvarnaو
همكاران]  [7در همين زمينه نشان داد كه سالمت دهاني ضعيف
در كودكان مبتال به ( Chronic heart disease )CHDبيانگر
فقدان آگاهي والدين در زمينهي حفظ بهداشت دهاني است.
مطالعات انجام شده در زمينهي رابطهي سالمت دهان و دندان

مواد و روشها
در اين مطالعهي مقطعي كه در سال  1391در كرمان انجام
شد 71 ،كودك  3-12ساله از هر دو جنس كه بر اساس
معيارهاي ورود ،مبتال به بيماري مادرزادي قلبي بوده و بر
اساس معيارهاي انجمن قلب آمريكا مستعد اندوكارديت عفوني
شناخته شدند ،وارد اين مطالعه گرديدند] .[2اين كودكان از بين
كودكان مراجعه كننده به مطب خصوصي پزشك فوق تخصص
قلب كودكان بهصورت تصادفي انتخاب شدند .معيارهاي خروج
در اين مطالعه شامل كودكاني بود كه داروهاي حاوي ساكاروز،
ديورتيكها و داروهاي تأثيرگذار بر مقدار و غلظت بزاق مصرف
ميكردند ،كه به اين ترتيب  11كودك از مطالعه حذف شدند.
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جهت مقايسه وضعيت سالمت دهان و دندان كودكان مبتال به
بيماري مادرزادي قلب 60،كودك سالم به عنوان گروه كنترل
انتخاب شدند .كودكان سالم از بين دانشآموزان مدارس بر
اساس معيارهاي ورود (كودك سالم بدون هيچگونه بيماري
سيستميك و سندرميك كه از نظر سن و جنس مشابه گروه مورد
مطالعه بودند) بهصورت تصادفي انتخاب شدند .تعداد دختران و
پسران در گروه كنترل به ترتيب  27و  33نفر بود .همچنين
سطح تحصيالت والدين در  %40والدين كودكان بيمار و %38/8
والدين كودكان سالم در حد ديپلم بود و تنها  %21/7والدين
كودكان بيمار و  %28/3والدين كودكان سالم تحصيالت
دانشگاهي داشتند.
جمعآوري اطالعات در هر دو گروه مورد مطالعه و كنترل در
پرسشنامهاي كه توسط والدين تكميل شد و معاينه باليني
كودكان توسط دانشجوي سال آخر دندانپزشكي انجام شد.
پرسشنامهي مذكور يك پرسشنامهي پژوهشگر ساخته بود كه
بر اساس مطالعات مشابه ] ،[1 ،2 ،4 ،11طراحي شد و سپس
روايي و پايايي آن تأييد گرديد ،بدين صورت كه جهت تأييد
روايي آن پرسشنامه به 12نفر از متخصصين دندانپزشكي و
پزشكي ارايه شد و اعتبار پرسشنامه به تفكيك سؤاالت مربوط
به آگاهي ،نگرش و عملكرد به ترتيب  %90 ،%91و  %95و اعتبار
پرسشنامه بهطور كلي  %92بهدست آمد .سپس جهت تأييد
پايايي آن پرسشنامه به  20نفر از والدين كودكان داده شد و
پايايي پرسشنامه (با استفاده از ضريب آلفا كرونباخ) به تفكيك
سؤاالت مربوط به آگاهي ،نگرش و عملكرد به ترتيب 0/7 ،0/7و
 0/88و پايايي پرسشنامه بهطور كلي 0/76بهدست آمد
(پيوست.)1
هدف از پرسشنامه جمعآوري اطالعاتي در رابطه با ميزان
آگاهي والدين از مفهوم اندوكارديت عفوني] ،[2 ،13احتمال
ايجاد اندوكارديت عفوني بعد از انجام درمانهاي دندانپزشكي
در كودكان بيمار و نياز به مصرف آنتيبيوتيك قبل از
درمانهاي دندانپزشكي ،ميزان نگرش والدين در رابطه با
نقش بهداشت دهان در پيشگيري از اندوكارديت عفوني ،اهميت
روش صحيح مسواك زدن و نخ كشيدن كودك ،ميزان عملكرد
والدين در رابطه با مسواك زدن كودكان و دفعات ويزيت
دندانپزشكي در طول سال در هر دو گروه مورد مطالعه و

كنترل بود .از آنجا كه انجام منظم ويزيت دندانپزشكي در اين
گروه سني از كودكان مستقيما توسط والدين انجام ميشود و از
طرفي ميانگين سني كودكان در اين مطالعه  7  3سال بود و
در اين سن والدين بايستي يا خود مسواك كودك را بزنند و يا
نظارت مستقيم همراه با كمك به كودك را در مسواك زدن به
عهده بگيرند بنابراين اين عوامل به عنوان عملكرد والدين
بررسي شد] .[2 ،13سؤاالت آگاهي و عملكرد بر اساس مقياس
ليكرت مورد بررسي قرار گرفتند و سؤاالت نگرش  4گزينه
داشتند كه از عدد  1تا  4نمرهدهي ميشدند .عدد  1بيشترين
نگرش و عدد  4كمترين نگرش را در بين والدين نشان داد.
قبل از انجام معاينات يك رضايتنامه آگاهانه نيز از والدين پس
از توضيح شفاهي و كتبي در مورد اهداف ،اهميت و روش
اجراي اين مطالعه كسب گرديد .به هر كودك نيز يك مسواك
داده شد و روش بهداشت دهان و دندان نيز در زمان معاينه
آموزش داده شد.
اندازهگيري شاخصهاي باليني در هر دو گروه مورد مطالعه
و كنترل توسط دانشجوي سال آخر دندانپزشكي كه آموزش
كافي ديده است و به كمك آبسالنگ و در زير نور كافي انجام
شد (معاينات شامل تعيين شاخص پالك بر اساس تعريف
 Sillnessو  ،[14])1964( Leoتعيين شاخص لثه كه به
صورت ( Modified gingival index)MGIانجام شد كه در
سال1986توسط  Lobeneو همكاران] [15معرفي شد و در
واقع شكل اصالح شدهي شاخص لثهاي مطرح شده توسط
 Sillnessو  Leoدر سال  1963ميباشد كه از پروب پرودنتال
استفاده نميشود و بنابراين خطر ايجاد باكتريمي براي كودكان
وجود ندارد .در اين روش كه بر روي  6دندان كه مشابه
دندانهاي معاينه شده در اندازهگيري شاخص پالك هستند،
انجام ميشود ،ابتدا دندانها با رول پنبه خشك گرديده و سپس
سطوح باكال و لينگوال (به كمك آينه دهاني)
تحت نور چراغ قوه مشاهده ميگردند].[15
همچنين تعيين وضعيت پوسيدگي دندانها به كمك ايندكس
) DMFT /dmft (decay, missing, filling toothبراي
دندانهاي شيري و دايمي ،بر اساس معيارهاي سازمان
بهداشت جهاني انجام شد] .[16كودكان بر اساس شاخص
پالك به  4گروه تقسيم شدند (صفر = عدم وجود پالك،
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مبتال به بيماري مادرزادي قلبي در رابطه با سالمت دهان
كودكانشان در جدول  2آمده است 21 .نفر ( )%35/6از والدين
با روشهاي صحيح مسواك زدن آشنايي كامل داشتند و  16نفر
( )%27/1از والدين ميدانستند كه مسؤوليت بهداشت دهان
كودك تا سن  8-9سالگي به عهدهي والدين است ،و  13نفر
( )%28/9از والدين اين اطالعات را از طريق رسانههاي عمومي و
تنها  9نفر ( )%20از طريق دندانپزشك كسب نموده بودند45 .
نفر ( )%75از والدين  3بار مسواك زدن كودك در شبانه روز را
براي سالمت دندانها كافي ميدانستند 30 ،نفر ( )%50از والدين
روش صحيح مسواك زدن را مهمتر از تعداد دفعات مسواك زدن
ميدانستند 29 .نفر( )%48/3از كودكان يكبار در شبانه روز
مسواك ميزدند و  8نفر ( )%13/3اصالً مسواك نميزدند33 .
نفر( )%55از كودكان در طول يكسال گذشته اصالً مراجعه به
دندانپزشك نداشتند و  12نفر ( )%20فقط يكبار ويزيت
دندانپزشكي داشتند كه از اين ميان  %30موارد مراجعه به
دندانپزشك در كودكان بيمار به علت پوسيدگي و  %26/7به
علت درد و آبسه دندانها و تنها  6نفر ( )%20براي معاينه
دندانهاي سالم بود (جدول  .)3ميزان آگاهي و نگرش والدين با
ميانگين شاخصهاي پالك ،لثه و  DMFT/dmftرابطهي
معنيداري نداشت ( .)p value < 0/05در حاليكه ميزان
عملكرد والدين با ميانگين  DMFT/dmftدر كودكان رابطهي
معنيداري داشت ( )p value = 0/01ولي با شاخصهاي پالك
و لثه رابطهي معنيدار نداشت (( )p value < 0/05جدول .)4
مقايسهي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد والدين در دو گروه
بيمار و سالم در جدول  5آمده است.

يك = اليه اي نازك از پالك چسبيده به دندان در مجاورت
مارژين آزاد لثه ،دو = تراكم متوسط رسوبات نرم در پاكت لثه يا
دندان ،سه = تراكم زياد رسوبات نرم در پاكت لثه يا دندان) .و
بر اساس شاخص لثهاي به  5گروه (صفر = عدم وجود التهاب،
يك = التهاب خفيف در بخشي از واحد لثه ،دو = التهاب خفيف
در تمام واحد لثه ،سه = التهاب متوسط ،چهار = التهاب شديد
لثه) تقسيم شدند .در نهايت براي تجزيه و تحليل آماري دادهها
ابتدا تمام متغيرهاي تحت مطالعه با استفاده از شاخصهاي آمار
توصيفي (فراواني ،درصد ،ميانگين)...گزارش شدند .در مرحلهي
بعد به منظور مقايسه شاخصهاي پالك ،لثه و DMFT/dmft
در دو گروه بيمار و سالم از آزمون  2-sample t testاستفاده شد.
در راستاي بررسي متغيرهاي كيفي در دو گروه از آزمون
 chi-squareو براي بررسي رابطهي آگاهي ،نگرش و عملكرد
والدين با شاخصهاي پالك ،لثه و  DMFT/dmftاز آزمون
رگرسيون خطي استفاده شد (.)α = 0/05
يافتهها
ميانگين سني گروه كودكان مبتال به بيماري مادرزادي
قلب 7/3  3/0و كودكان سالم در گروه كنترل 7/28  3/0
بود 66 .تا از  120كودك ،پسر ( )%55و  54كودك دختر ()%45
بودند .در ميانگين سن و جنس بين دو گروه اختالف معنيداري
وجود نداشت ( .)p > 0/05در اين مطالعه براي هماهنگ كردن
گروه كنترل با گروه مورد مطالعه ،ميانگين سني كودكان ،جنس و
ميزان تحصيالت مادران آنها در دو گروه همسان گرديد.
مقايسهي شاخص پالك ،لثه و پوسيدگي در دو گروه كودكان
سالم و بيمار در جدول  1و توزيع فراواني آگاهي والدين كودكان

جدول  .9مقايسه شاخص هاي پالك ،لثه و پوسيدگی در دو گروه كودكان بيمار و سالم
DMFT
PI
GI

بيمار
سالم
بيمار
سالم
بيمار
سالم

ميانگين

انحراف معيار

تفاوت ميانگين

آمار آزمون

P value

5/63
2/83
1/73
1/34
1/4
1/09

3/7
2/4
0/4
0/5
0/5
0/5

2/8

4/4

<0/001

0/39

4/3

<0/001

0/38

3/9

<0/001

GI: Gingival Index
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PI: Plaque Index

DMFT: Decay, Missing, Filling tooth
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جدول  .2توزيع فراوانی آگاهی والدين كودكان مبتال به بيماري مادرزادي قلبی در رابطه با سالمت دهان كودكانشان
مفهوم

خطر ايجاد اندوكارديت عفوني

نياز به مصرف آنتي بيوتيك

اهميت حفظ بهداشت دهاني خوب

آگاهي

اندوكارديت

بعد از درمانهاي

قبل از درمان هاي

كودك در پيشگيري از عفونت

عفوني()%
(11)%18/3
(49)%81/7
(60)%100

دندانپزشکي()%
(10)%17
(50)%83
(60)%100

دندانپزشکي()%
(24)39/7%
(36)%60/3
(60)%100

بلي
خير
جمع

قلب()%
( 37)% 61/7
(23)%38/3
(60)%100

جدول  .3توزيع فراوانی عملکرد والدين كودكان مبتال به بيماري مادرزادي قلبی در رابطه با سالمت دهان كودكانشان
گروه

تعداد

درصد

دفعات مسواك زدن كودكان در طول شبانه روز
اصالً مسواك نميزند
 1بار
 2بار
بيش از  3بار

8
29
15
8

13/3
48/3
25/1
13/3

جمع

(60)%100

دفعات ويزيت دندانپزشکي كودكان در طول يك سال
گذشته
اصالًمراجعه نداشتيم
 1مرتبه
 2مرتبه
بيش از  3مرتبه

9
30
15
6

13/6
50/8
25/4
10/2

دليل مراجعه كودكان به دندانپزشك
معاينه دندانهاي سالم
پوسيدگي
درد و آبسه
ساير موارد

12
18
16
14

20
30
26/7
23/3

(60)%100

(60)%100

 .جدول  .1رابطهي ميزان آگاهی ،نگرش و عملکرد والدين با شاخصهاي پوسيدگی ،پالك و لثه
آگاهي

نگرش

عملکرد

ضرايب تعديل شده ()adjusted

ضرايب تعديل شده ()adjusted

ضرايب تعديل شده ()adjusted
ضريب رگرسيون()β

p value

شاخص پوسيدگي

-0/122

0/209

-0/153

0/107

-0/232

0/107

شاخص پالك

-0/047

0/731

0/209

0/119

0/040

0/119

شاخص لثه

0/157

0/239

0/087

0/501

0/163

0/501

متغير

ضريب رگرسيون()β

p value

ضريب رگرسيون()β
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جدول  .5مقايسهي ميزان آگاهی ،نگرش و عملکرد والدين در دو گروه بيمار و سالم
تفاوت ميانگين

آمار آزمون ()t

p value

آگاهي

-0/050

-0/363

0/717

نگرش

0/550

2/928

0/004

عملكرد

-0/117

-1/028

0/306

بحث
در اين مطالعه نشان داده شد كه ميانگين DMFT/dmft
در گروه كودكان مبتال به بيماري مادرزادي قلبي بهطور قابل
توجهي بيش از كودكان سالم در گروه كنترل بود كه اين نتايج
مشابه نتايج مطالعهي  Blicks-Stekcsenو همكاران] [1در
سال  2004در سوئد و  Da Silvaو همكاران] [2در سال
 2002در برزيل بود .همچنين مطالعهي ديگري نيز وضعيت
سالمت دهان و دندان كودكان مبتال به بيماري مادرزادي قلبي
را ضعيف و ميزان پوسيدگي آنها را باال گزارش نمودند].[9
مطالعات ديگري نيز وجود دارند كه نتايجي متفاوت با نتايج اين
مطالعه داشتند از جمله مطالعه طالبي و همكاران] [10در سال
 2004در مشهد و همچنين مطالعهي  [12]Balmerدر انگليس
كه در آنها تفاوت معنيداري در ميانگين DMFT/dmft
كودكان سالم و بيمار وجود نداشت .در مطالعهي حاضر با
اندازهگيري شاخص لثهاي مشخص شد كه كودكان بيمار
بهطور قابل توجهي از سالمت لثهاي پايينتري نسبت به
كودكان سالم برخوردارند بهطوريكه اين نتايج مشابه
مطالعهي  [2]Da Silvaدر سال  2002است كه  %99كودكان
بيمار خونريزي از لثه (درجه  )3را نشان دادند .در مطالعه زينالو
و همكاران] [3در سال  1388در قزوين نيز  %40/6كودكان
بيمار التهاب لثه داشتند .همچنين در اين مطالعه تفاوت آماري
معني دار بين شاخص پالك در گروه كودكان بيمار در مقايسه
با كودكان سالم وجود داشت ،بدين معني كه بهداشت دهان
كودكان بيمار به طور قابل توجهي كمتر از بهداشت دهان
كودكان سالم بود كه مشابه بعضي مطالعات بود].[2 ،10 ،11
علت باال بودن  ،DMFT/dmftشاخص پالك و شاخص لثهاي
در كودكان بيمار را ميتواند اينگونه بيان نمود كه با توجه به
درگيريهايي كه والدين اين كودكان از ابتداي تولد به خاطر
مشكل پزشكي آنها دارند و احتمال بستري شدنهاي طوالني

مدت اين كودكان در بيمارستان وجود دارد ،اغلب از سالمت
دهان و دندان كودكان خود غافل ميشوند .از طرفي ديگر اين
كودكان بهطور مكرر داروهايي كه اغلب حاوي كربوهيدراتها
ميباشند را مصرف مينمايند و همچنين اختالالت تغذيهاي
احتمالي اين كودكان و احتمال بيشتر وجود نقايص دنداني در
آنها ،باعث استعداد بيشتر به پوسيدگي دنداني و بهداشت
ضعيفتر دهان ميشود] .[4 ،17در اين مطالعه براي هماهنگ
كردن گروه كنترل با گروه مورد ميانگين سني كودكان بيمار،
جنس و ميزان تحصيالت مادران آنها در نظر گرفته شد .علت
در نظر گرفتن ميزان تحصيالت مادر به عنوان يك عامل
هماهنگ كننده دو گروه سالم و بيمار از اين جهت بود كه در
كشور و فرهنگ ما در بيشتر موارد مادران نقش اصلي را در
رعايت بهداشت و سالمت دهان و دندان كودكان دارا ميباشند،
هر چند كه ممكن است وضعيت اجتماعي -اقتصادي بين دو
گروه متفاوت باشد و اين ميتواند نتايج را تحت تأثير قرار دهد.
همچنين در مطالعهي حاضر يك معاينهكننده ،همهي كودكان
در دو گروه را معاينه نمود تا تأثير متغير تشخيص پوسيدگي در
بين معاينهكنندههاي مختلف حذف شود .در تحقيق حاضر
آگاهي و عملكرد والدين در زمينه اهميت و اصول بهداشت
دهان و دندان كودكان در دو گروه كودكان بيمار و سالم تفاوت
معنيدار نداشت ( .)p value < 0/05در حاليكه نگرش والدين
در گروه كودكان بيمار بهطور معنيداري باالتر از گروه ديگر بود
( .)p value > 0/05اين عامل ميتواند مربوط به مالقاتهاي
مكرر والدين كودكان بيمار با پزشكان و كادر پزشكي از جمله
پرستاران در بيمارستان و مطب باشد كه اطالعرساني اين افراد
در افزايش نگرش والدين كودكان بيمار ميتواند تأثيرگذار باشد.
اگرچه بيان شده كه عوامل اقتصادي و فرهنگي -اجتماعي از
جمله درآمد خانواده ،سطح تحصيالت مادر و تعداد فرزندان
خانواده ميتواند بر سالمت دهان و دندان كودكان تأثيرگذار
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باشد] [4اما در اين مطالعه سعي شد كه تمام اين عوامل در دو
گروه يكسان شوند.
مطالعهي حاضر نشان داد كه تنها  %18/3والدين كودكان
بيمار از معني عفونت قلب آگاهي داشتند ،بهطوريكه در
مطالعهي قاسمپور و همكاران] [13در سال  ،%42/9 ،1384در
مطالعهي  Da Silvaو همكاران] [2در سال  %9/6 ،2002و در
مطالعهي طالبي و همكاران] [10در سال  ،2004هيچكدام از
والدين اطالعي در مورد واژهي اندوكارديت عفوني نداشتند.
همچنين ميزان آگاهي والدين كودكان بيمار در مورد خطر ايجاد
اندوكارديت عفوني پس از اعمال دندانپزشكي  %17بود،
بهطوريكه اين ميزان در مقايسه با مطالعه  Da Silvaو
همكاران] %60/6 ،[2و در پژوهش قاسمپور و
همكاران] %57/1،[13و بسيار كمتر بود .در زمينهي نياز به
مصرف آنتيبيوتيك قبل از درمانهاي دندانپزشكي%39/7 ،
والدين كودكان بيمار آگاهي داشتند .اين نتايج در مطالعهي
 Da Silvaو همكاران] 72% ،[2و در مطالعهي زينالو و
همكاران] %68/7 ،[3بود .اين ميتواند بهدليل ويزيت
دندانپزشكي كمتر كودكان در اين مطالعه نسبت به مطالعات
ذكر شده باشد ،بهطوريكه هرچه كودكان ويزيت و درمانهاي
دندانپزشكي كمتري داشته باشند ،اطالع والدين از خطر
اندوكارديت عفوني و نياز به مصرف آنتيبيوتيك كمتر ميباشد.
مقايسهي نتايج حاضر با ساير مطالعات] [2 ،3نشان ميدهد كه
سطح آگاهي والدين كودكان بيمار در زمينهي خطر عفونت قلب
بعد از اعمال دندانپزشكي و نياز به مصرف آنتيبيوتيك در اين
مطالعه بسيار پايين ميباشد و لزوم اطالعرساني و آگاهسازي
مردم جامعه را نشان ميدهد كه پزشكان و دندانپزشكان و
رسانههاي عمومي ميتوانند نقش بسيار مؤثري را ايفا نمايند.
در مطالعهي حاضر %13/3 ،كودكان در طول شبانه روز اصال
مسواك نميزدند بهطوريكه در مطالعه  Da Silvaو
همكاران] %5/8 ،[2و در مطالعه زينالو و همكاران]%9/4 ،[3
اصال مسواك نميزدند .نتايج نشاندهندهي اين است كه در
اين مطالعه در مقايسه با ساير مطالعات كودكاني كه اصال
مسواك نميزدند به نسبت بيشتر بودند .در اين مطالعه  %55از
كودكان بيمار در طول يكسال گذشته هيچگونه مراجعهاي به
دندانپزشك نداشتند .در مطالعهي  Da Silvaو همكاران]،[2

 %28/8كودكان ،در مطالعهي  Fonsecaو همكاران] ،[9در
آمريكا در سال  2009حدود  %50و در مطالعهي قاسمپور و
همكاران] %44 ،[13كودكان تا كنون مالقات دندانپزشكي
نداشتند .نتايج اين مطالعه از نظر دفعات ويزيت دندانپزشكي
در كودكان مبتال به بيماري قلبي تقريبا مشابه نتايج ساير
كشورهاست كه نشاندهندهي اين است كه والدين كودكان
بيمار شايد به دليل بيماري قلبي كودكانشان فرصت معاينات
مكرر دندانپزشكي را ندارند .در اين مطالعه علت مراجعه به
دندانپزشك در اكثر كودكان بيمار ( ،)%30درمان پوسيدگي
دندانها بود و تنها  %20مراجعات براي معاينه و پيشگيري بود؛
اين در حالي است كه در مطالعهي  Da Silvaو همكاران][2
نيز  %28/4به علت پوسيدگي دندانها و  %24/3براي
درمانهاي پيشگيري مراجعه به دندانپزشك داشتند و در
مطالعهي قاسمپور و همكاران] %53 ،[13به علت درد دندان
مراجعه به دندانپزشك داشتند .مقايسهي نتايج اين مطالعه با
ساير مطالعات] [2 ،13نشان ميدهد تعداد كودكان مبتال به
بيماري مادرزادي قلب كه به علت معاينه و پيشگيري از
بيماريهاي دنداني به دندانپزشك مراجعه ميكنند ،بسيار كم
ميباشد.
بهطور كلي نتايج بيانگر اين مسئله است كه ميزان آگاهي
والدين كودكان مبتال به بيماري مادرزادي قلب در خصوص
عفونت قلبي و خطرات ناشي از درمانهاي دندانپزشكي در اين
كودكان در شهر كرمان پايين است كه ميتواند مربوط به عدم
اطالع رساني كافي پزشكان ،دندانپزشكان و سيستمهاي ارايه
خدمات سالمت در كشور از جمله مراكز بهداشت به مردم باشد.
همچنين نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه والدين كودكان
بيمار اغلب اطالعات مربوطه را از پزشك متخصص قلب
كودك خود دريافت نمودهاند ( )%37/8كه در اينجا اهميت و
نقش پزشكان متخصص كودكان در آگاهسازي والدين در زمينه
تأثير سالمت دهان و دندان بر روي سالمت عمومي كودكان
مشخص ميگردد و از آنجايي كه تقريبا همه كودكان در طول
عمر خود حداقل يكبار به پزشك عمومي يا پزشك متخصص
مراجعه مينمايند ،اين اطالع رساني توسط پزشكان در زمينه
مشكالت دندانپزشكي نقش بسيار مؤثري در ارتقاي سالمت
دهان و دندان كودكان خواهند داشت .از جمله محدوديتهاي
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اين مطالعه ميتوان به تعداد كم نمونهها ،عدم همكاري
كودكان جهت معاينه و عدم ارايه اطالعات صحيح توسط
والدين اشاره نمود .عالوه بر اين سؤاالت مربوط به آگاهي،
نگرش و عملكرد پرسشنامه اين مطالعه نيز كامل نبود .لذا
پيشنهاد ميگردد مطالعاتي با حجم نمونه باالتر و طراحي
پرسشنامههايي كه حاوي سؤاالت كاملتر و با جزييات
بيشتري باشد انجام شود .همچنين انجام مطالعاتي با در نظر
گرفتن همه كودكان مبتال به بيماري مادرزادي قلب از جمله
آنهايي كه در بيمارستان بستري هستند و يا داروهاي مختلف
را دريافت ميكنند ،نيز پيشنهاد ميگردد .والدين كودكان بيمار
اغلب اطالعات مربوطه را از پزشك متخصص قلب كودك خود
دريافت نمودهاند بهطوريكه همكاري نزديك بين متخصص
قلب كودكان با دندانپزشك متخصص كودكان ميتواند در
بهبود سالمت دهان و دندان اين كودكان مؤثر باشد.
به اين ترتيب آموزش والدين كودكان مبتال به بيماري قلبي
دربارهي اهميت و نقش سالمت دنداني در سالمت عمومي
كودك و لزوم انجام بهداشت خوب دهان و دندان براي
پيشگيري از اندوكارديت عفوني ضرورت دارد .همچنين با توجه

به باال بودن درصد پوسيدگي و التهاب لثه در اين كودكان انجام
معاينات زود هنگام با فواصل زماني كوتاه جهت انجام
روشهاي پيشگيري ضروري به نظر ميرسد كه با افزايش
آگاهي والدين زمينه براي تحقق اين امر فراهم ميشود.
نتيجهگيري
اين مطالعه نشان داد كه كودكان مبتال به بيماري مادرزادي
قلب ،سالمت دهان پايينتري نسبت به كودكان سالم دارند و
ميزان آگاهي و عملكرد والدين كودكان بيمار در مورد بيماري
قلبي و اهميت سالمت دنداني و نقش آن در سالمت عمومي
كودك پايين ميباشد.
تشکر و قدرداني
نويسندگان اين مطالعه از معاونت محترم تحقيقات و فناوري
دانشگاه علوم پزشكي كرمان بهسبب تأمين هزينههاي مالي
طرح ،تشكر و قدرداني مينمايند .همچنين از كليهي والدين و
كودكان شركتكننده در اين تحقيق سپاسگزاري ميگردد.
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Oral and dental health and related factors in children with congenital
heart disease: A preliminary study

Fatemeh Sadat Sajadi*, Mohammadhosein Torabinejad, Farzaneh Torabinejad
Abstract
Introduction: Oral hygiene in children and parental awareness have an important role in
prevention of infective endocarditis. The aim of this study was to determine oral and dental health
in children with congenital heart disease in comparison with a control group and its relation with
knowledge, attitude and performance of parents.
Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study carried out in 2012,
60 children, aged 3‒12 years, with congenital heart disease, referring to a private pediatric
cardiology clinic and 60 healthy children, selected randomly, were evaluated. Then DMFT/dmft,
plaque index and gingival index were recorded and a questionnaire was completed by parents for
evaluating their knowledge, attitude and performance. Data were analyzed with SPSS 16 by
descriptive statistics, 2-sample t-test, and chi-squared and regression tests (α=0.05)..
Results: The means of DMFT/dmft, PI and GI in children with CHD were significantly higher
compared to healthy children (p value = 0.001). Parents’ knowledge and attitude had no significant
relationship with children’s mean PI, GI and DMFT/dmft (p value > 0.05); however, parents’
performance and mean DMFT/dmft were significantly related (p value = 0.01), with no significant
relationship with PI and GI (p value > 0.05). There were no significant differences in knowledge
and performance between the two groups (p value > 0.05); however, parents’ attitudes in the
patient group were significantly more positive that the healthy group (p value = 0.004).
Conclusion: Children with CHD had lower oral health than healthy children. Parental knowledge
and performance about heart disease and the importance of oral health was low. However, the
attitude of parents of children with CHD was more positive than other group, indicating the role of
education in improving attitude.
Key words: Awareness, Attitude, Infective endocarditis
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پيوست 1
پرسشنامه
كد....
والدين گرامي پرسشنامه زير مربوط به يك طرح تحقيقاتي است كه با هدف بررسي وضعيت سالمت و بهداشت دهان كودكان سالم و
مبتال به بيماري مادرزادي قلبي و ميزان آگاهي والدين آنها تنظيم شده است .لطفاً سؤاالت زير را به دقت مطالعه نموده و پاسخ صحيح
را عالمت بزنيد .پيشاپيش از همكاري شما سپاسگزاريم.
سؤاالت مربوط به آگاهي
-2خير
 .1آيا شما از معني واژهي اندوكارديت عفوني (عفونت قلب) آگاهي داريد؟ -1بلي
 .2در صورت پاسخ مثبت به سؤال فوق آيا شما ميدانيد كه احتمال ايجاد اندوكارديت عفوني بعد از درمان دندانپزشكي در كودك مبتال
-2خير
به بيماري قلبي وجود دارد؟ - 1بلي
 .3آيا ميدانيد كه كودك مبتال به بيماري قلبي قبل از درمان دندانپزشكي نياز به مصرف آنتي بيوتيك دارد؟-1بلي -2خير
 .4در صورت مثبت بودن پاسخ فوق اطالعات را از كجا كسب نموديد؟
 .1پزشك اطفال
 .2پزشك متخصص قلب
 .3دندانپزشك كودك
 .4رسانههاي عمومي
 .5اقوام و دوستان
 .5آيا با روشهاي صحيح مسواك زدن دندانهاي كودكتان آشنايي داريد؟
 -1روشهاي صحيح مسواك زدن را بهطور كامل ميدانم
 -2روشهاي صحيح مسواك زدن را تا حدي ميدانم
-3اصال آشنايي ندارم
 .6آيا ميدانيد تاچه سني مسؤوليت بهداشت دهان كودك (مسواك زدن) به عهدهي والدين است؟
 3-4 -1سالگي
 7-8 -2سالگي
 8-9 -3سالگي
-4اطالعي ندارم
 .7در صورت پاسخ مثبت به سؤال فوق اين اطالعات را از كجا كسب نموديد؟
 .1پزشك كودك
 .2دندانپزشك كودك
 .3رسانههاي عمومي
 .4اقوام و دوستان
سؤاالت مربوط به نگرش
 .8به نظر شما آياحفظ بهداشت دهاني خوب كودكان يك معيار اساسي براي پيشگيري از عفونت قلب است؟
نظري ندارم مخالفم كامالً مخالفم
موافقم
كامالً موافقم
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 .9به نظر شما چند بار مسواك زدن در طول شبانه روز ميتواند براي سالمت دهان كودك شما كافي باشد؟
 -1يك مرتبه
 -2سه بار در روز
 -3مسواك زدن تأثيري ندارد
 -4اطالعي ندارم
 .10به نظر شما نخ دندان كشيدن به اندازهي مسواك زدن در سالمت دهان كودك شما مؤثراست؟
 .1بلي مؤثر است
 .2به اندازهي مسواك زدن مؤثر نيست
 .3اصالً تأثيري ندارد
 .4اطالعي ندارم
 .11به نظر شما بين تعداد دفعات مسواك زدن و روش صحيح مسواك زدن كدام تأثير بيشتري در سالمت دهان كودك دارد؟
 .1هر دو مؤثر است
 .2دفعات مسواك زدن
 .3روش صحيح مسواك زدن
 .4اطالعي ندارم
سؤاالت مربوط به عملکرد
 .12چند بار در روز دندانهاي كودك خود را مسواك ميزنيد (يا خود كودك مسواك ميزند)؟
 .1يك بار
 .2دوبار
 .3سه بار و بيشتر
 .4اصال مسواك نميزنيم
 .13در طول يك سال گذشته كودك خود را چند بار به دندانپزشكي بردهايد؟
 .1يك بار
 .2دو بار
 .3بيش از دو بار
 .4اصال مراجعه نداشتهام
 .14در صورت پاسخ مثبت به سؤال فوق دليل مراجعه به دندانپزشك چه بوده؟
-1كنترل و معاينهي دندانهاي سالم
 -2پوسيدگي دندانهاي كودك
 -3درد و آبسهي دندان كودك
-4ساير داليل
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