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در  ) (OHI-Sو شاخص سالمت دهاني ساده شده  DMFTبررسي شاخص هاي 
  1397دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البرز در سال 

 

  
  2/2/99: پذيرش ؛ تاريخ 25/10/98: مقاله دريافت تاريخ

از شـاخص هـاي تشخيصـي بهداشـت      (OHI-S)و شاخص سالمت دهاني ساده شـده    DMFT شاخص  :زمينه و هدف
در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البـرز   OHI-Sو  DMFTهاي شاخص تعيينهدف از اين مطالعه . دهان و دندان هستند

  .بود 1397در سال 
بـر روي    1397سـال تحصـيلي    در (Cross-sectional)تحليلي به صورت مقطعي  -اين مطالعه توصيفي :مواد و روشها 

تعداد دندان پوسيده، تعداد دندان پر شده و تعداد دندان از دست رفته  .دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي البرز انجام شد 381
  .ارزيابي شدند ايندكسكلكولوس و  دبري ايندكسهمچنين دانشجويان از نظر . ثبت شد
درصد افراد مؤنـث بـا ميـانگين     9/61سال و  51/20±01/2درصد افراد مورد بررسي مذكر با ميانگين سني  1/38 :يافته ها
 شـاخص عدد بود كه بيشـترين ميـزان    48/6±4/3در دانشجويان،  DMFT شاخصميانگين . سال بودند 59/20±2/2سني  

DMFT شاخص  نيانگيم .پوسيده بودهاي مربوط به تعداد دندانOHI-S   3/84 كـه  بـود  66/0±63/0 يافراد مـورد بررسـ 
اخـتالف معنـي داري بـين     .بد بودند تيوضع يدرصد دارا 2/0درصد متوسط و  5/15خوب،  تيوضع يد داراافرا درصد

دفعات مسواك  تعداد نيرابطه ب ).P>0.05(مشاهده نشد  OHI-Sو  DMFTهاي پسرها و دخترها از نظر ميانگين شاخص
 ).P>0.05(نبـود   دارييمعن يرابطه از نظر آمار نيا يمعكوس بود ول OHI-Sو  DMFT يبا شاخص ها انيزدن دانشجو
  .مشاهده شد OHI-Sو  DMFTهاي مختلف تحصيلي از نظر ميانگين شاخص هاي دار بين رشتهاختالف معني
در وضعيت مطلـوب و   OHI-Sنتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد دانشجويان مورد بررسي از نظر شاخص  :نتيجه گيري

  .نسبتاً مطلوب قرار دارند DMFTاز نظر شاخص 
  

  OHI-S، ساده شده يشاخص سالمت دهان ، DMFTپوسيدگي دنداني،  شاخص :كليدي كلمات
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  10 تا 1 ؛ويژه نامه، 9؛ دوره 1399 تابستان نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز،

 

  مقدمه
، بررسـي  سالمت افراد جامعـه هاي اصلي سنجش يكي از معيار

تعيين شـاخص هـاي   . 1ميزان سالمت دهان و دندان آن ها مي باشد 
مختلف مربوط به وضعيت بهداشت دهان و دندان در مقاطع زمـاني  
مختلف و در گروه هاي سني، اجتماعي، ضروري اسـت تـا تصـوير    

بهداشت دهـان و دنـدان   . 2نسبتا دقيقي از وضعيت موجود ارائه شود
تامين و ارتقاي سالمتي جامعه تا آنجا مورد توجه قرار گرفته كـه  در 

هدف مهم قرن بيست و يكم شناخته شده است و  11اكنون يكي از 
سازمان جهاني بهداشت توجه به آن را بـه عنـوان يـك ضـرورت و     
بخشي از سالمت عمومي در تمام عمر دانسته و بيـان مـي دارد كـه    

درمان نشده دهاني مـي توانـد    بهداشت ضعيف دهان و بيماري هاي
تمـام كشـورها  در جهـت    . 3و2تاثير عميقي بر كيفيت زندگي بگذارد

در . دستيابي به سالمت گروه هاي مختلف جامعه تـالش مـي كننـد   
اين ميان دانشجويان به علت اين كه آينده سازان جامعه هسـتند و از  
منابع انساني هر جامعه محسـوب مـي شـوند و نقـش ويـژه اي در      

نتقال مفاهيم بهداشتي و در نتيجه حفظ و ارتقاي بهداشت دارند، از ا
لـذا، در بيشـتر كشـورها رسـيدگي بـه      . اهميت خاصي برخوردارند

 هاي پژوهش در .سالمت دانشجو از امور پر اهميت بهداشتي است

 در برخـي  كـه  شـد  داده نشـان  دندان و دهان زمينه در گرفته صورت

 اسـتانداردهاي  از دانشجويان بيشـتر  در دندان پوسيدگي شيوع مناطق

 .4است بهداشت جهاني سازمان جهاني

بنابراين با توجه به شايع بودن پوسيدگي و بيماريهـاي دهـان و    
دندان در ايران و نبودن آمار دقيق در خصوص اسـتان البـرز و شـهر    
كرج، در پژوهش حاضر عوامل موثر بر بهداشـت دهـان و دنـدان و    

در دانشـجويان دانشـگاه     DMFTو   OHI-Sهمچنين شاخص هاي 
  .بررسي و تعيين شد 1397علوم پزشكي البرز در سال 

  ها مواد و روش
-Cross)تحليلـي بـه صـورت مقطعـي      -اين مطالعـه توصـيفي  

sectional) دانشگاه  دانشجوي 381بر روي   1397سال تحصيلي  در
اخـالق   ابتدا مجوزهاي الزم از كميتـه . علوم پزشكي البرز انجام شد

 همــاهنگي و) IR.ABZUMS.REC.1397.103(دانشــگاه اخــذ شــد 
نمونه گيري بـه صـورت   . انجام شد دانشكده هاي تابعه با هاي الزم

دانشجويان پـس از   .اي متناسب با حجم نمونه بودنمونه گيري طبقه
  .اخذ رضايت نامه مورد معاينه قرار گرفتند

دانشكده اتاقي با امكانات و نور مناسب براي معاينه آماده  در هر
به طـور دقيـق وضـعيت    ) دانشجوي دندانپزشكي(معاينه كننده . شد

دنداني دانشجويان را مورد مشـاهده قـرار داد و از لحـاظ شـاخص     
معاينات به كمـك آينـه دهـاني،     .ثبت كرد  OHI-Sو   DMFTهاي 

از فـرم معاينـه   . عي انجام شـد سوند، پروب پريودنتال و زير نور طبي
كـه بـراي    DMFTشـاخص  . شـد اسـتفاده   براي جمع اوري داده ها

 Dبخـش  : دندان هاي دائمي به كار مي رود از سه جزء تشكيل شده
براي غيبت دندان بـه علـت پوسـيدگي و     Mبراي پوسيدگي، بخش 

   .براي ترميم دندان است Fبخش 
 مـي  معاينه زير هاي دندان و سطوح OHI-Sبراي ثبت شاخص 

  :شوند
   باال راست اول مولر باكال سطح  -16
  باال راست مياني ثناياي بيالل سطح  -11
  باال چپ اول مولر باكال سطح -26
  پايين چپ اول مولر لينگوال سطح -36
  پايين چپ مياني ثناياي بيالل سطح -31
  پايين راست اول مولر لينگوال سطح -46

 
 

  :معيارها و كد هاي امتيازبندي زير براي شاخص دبري و جرم ساده شده استفاده مي شود
 معيار امتيازدهي براي شاخص دبري ساده شده كد
 وجود ندارد)stain(رنگيزه ايهيچ دبري يا  0
  در هر سطحي از دندان (stain)يا وجود رنگدانه هاي خارجي سطح دندان را نپوشانيده است3/1دبري نرمي كه بيش از  1
  از سطح نمايان دندان را پوشانيده است3/2و كمتر از3/1دبري نرمي كه بيش از  2
 سطح نمايان دندان را پوشانيده است3/2دبري نرمي كه بيش از  3
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 معيار امتياز دهي براي شاخص جرم ساده شده كد
 نداردهيچ جرمي وجود  0
 هسطح نمايان دندان را نپوشاند3/1جرم باالي لثه اي كه بيش از 1
  يا هر دوو در اطراف طوق دندان ها   جرم زير لثه سطح نمايان دندان را پوشانده يا تكه هاي كوچك3/2و كمتر از3/1جرم باالي لثه اي بيش از 2
  دندان و يا هر دو طوقدر اطراف بخش سطح دندان موردنظر را پوشانده يا وجود نوار ممتد جرم زير لثه اي 3/2كه بيش ازجرم زير لثه اي  3

  
ابتدا شاخص دبـري سـاده شـده و شـاخص جـرم سـاده شـده        
جداگانه محاسـبه شـده و سـپس بـراي بـه دسـت آوردن شـاخص        

مقـادير شـاخص   . ه با هم جمـع مـي شـوند   بهداشت دهان ساده شد
تا شش است كه مي تـوان آن را بـه    0بهداشت دهان ساده شده بين 

: ضـعيف    3/1-3: متوسـط   0-2/1: خوب: صورت زير تفسير كرد
6-1/3 .  

 SPSS 22هاي مورد نياز، اطالعـات وارد  آوري دادهپس از جمع
و بـراي   )درصـد (هاي كيفـي از فراوانـي   براي توصيف داده. گرديد
براي سـنجش  . استفاده شد) انحراف معيار(هاي كمي از ميانگين داده

دو و براي سـنجش  رابطه بين متغيرهاي كيفي از آزمون مجذور كاي
رابطه بين متغيرهاي كمي نيز از ضريب همبستگي پيرسـون اسـتفاده   

  .شد
  

  ها يافته
 1/38. نفر مورد معاينه قرار گرفتند 381در تحقيق حاضر تعداد 

افــراد مــورد بررســي مــذكر بــا ميــانگين ســني ) نفــر 145(درصــد 
افراد مؤنث با ميانگين ) نفر 236(درصد  9/61سال و  01/2±51/20

ميانگين سن دانشجويان در دو جنس . سال بودند 59/20±2/2سني  
  ).P=0.723(مختلف فاقد اختالف معني دار بود 

درصد  9/19درصد رشته پزشكي،  8/42از نظر رشته تحصيلي، 
درصد رشته داروسازي و  8/5درصد رشته پرستاري،  3/6بهداشت، 

  .درصد رشته پيراپزشكي بودند 2/25

به طور دائم حداقل يكبـار در روز   ) نفر 373(درصد افراد  9/97
از مسواك اسـتفاده  ) نفر 8(درصد افراد  1/2و فقط . زدندمسواك مي

از نـخ دنـدان   ) نفـر  161(درصـد افـراد    3/42همچنـين  . كردندنمي
بـه هـيچ عنـوان از    ) نفر 220(درصد افراد  7/57كردند و استفاده مي

  .كردندنخ دندان استفاده نمي
 4/44. زدنـد در روز اصالً مسواك نمي) نفر 8(درصد افراد  1/2

درصد افراد سه  3/6درصد افراد دو بار و   2/47درصد افراد يكبار،  
حـداقل  ) نفـر  315(درصد افـراد   7/82. زدندبار در روز مسواك مي

. كردنـد سالي يكبار براي كنترل پوسيدگي به دندانپزشك مراجعه مي
  .به دندانپزشك مراجعه نكرده بودند) نفر 66(درصد افراد  3/17

درصـد   7/12درصـد فاقـد خـونريزي،     5/86از نظر پريودنتال، 
  .درصد نيز داراي جرم بودند 8/0داراي خونريزي و 

پوسيده در دانشجويان دانشگاه علـوم پزشـكي    يهادندانتعداد 
عـدد و حـداقل و    95/3±9/2به طـور متوسـط    1397البرز در سال 

تعداد دندانهاي از دست رفته نيز . عدد بود 13حداكثر آن نيز صفر و 
 4عدد و حداقل و حداكثر آن نيز صفر و  2/0±67/0به طور متوسط 

 31/2±15/2پـر شـده   هـاي  همچنين متوسط تعداد دنـدان . عدد بود
  . عدد بود 14عدد و حداقل و حداكثر آن نيز صفر و 

در دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي   DMFT شاخصميانگين 
عدد دندان و حـداقل و حـداكثر آن    48/6±4/3، 1397البرز در سال 

  .)1جدول( عدد بود 15نيز به ترتيب صفر و 

  
  1397دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البرز در سال  DMFTآماره هاي شاخص  :1جدول 

 انحراف معيار ميانگين بيشينه كمينه 

DMFT 0 15 4/6 39/3  
 9/2 95/3 13 0  پوسيدهدندانهاي

 67/0 21/0 4 0 از دست دادهدندانهاي

 15/2 3/2 14 0 پر شدهدندانهاي



 1397در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البرز در سال  ) (OHI_Sو شاخص سالمت دهاني ساده شده  DMFTبررسي شاخص هاي   4

  10 تا 1 ؛ويژه نامه، 9؛ دوره 1399 تابستان نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز،

  1397در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البرز در سال  OHI-Sو  DI ،CIميانگين  :2جدول 
  انحراف معيار  ميانگين بيشينه كمينه 

  DI  0 2 44/0  39/0شاخص 
  CI  0 2 22/0  3/0شاخص 
  OHI-s  0 4 66/0  63/0شاخص 

  
  

  1397در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البرز در سال  OHI-Sشاخص  :3جدول 
OHI-S درصد فراواني  

  3/84 321 )خوب(2/1-0
  5/15 59 )متوسط(0/3-3/1

  2/0 1 )بد(6-1/3
  100 381 كل

  
در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البرز ميانگين دبري دنداني 

نه آن نيز به ترتيب صـفر  يو كمينه و بيش 44/0±1397،39/0در سال 
و كمينه  22/0±3/0مورد بررسي  ميانگين جرم دنداني افراد. دبو 2و 

 OHI-Sميـانگين شـاخص   .  بود 2نه آن نيز به ترتيب صفر و يو بيش
نه آن نيـز بـه ترتيـب    يو كمينه و بيش 66/0±63/0افراد مورد بررسي 

  )2جدول . (بود 4صفر و 
داراي ) نفـر  321(درصـد افـراد    OHI-S ،3/84از نظر شـاخص  

) نفر 1(درصد  2/0و متوسط ) نفر 59(درصد  5/15وضعيت خوب، 
  .)3جدول( داراي وضعيت بد بودند

و  DMFTدانشجويان بر شاخص هـاي   جنسيت تاثير در بررسي
OHI-S    اختالف معني داري بين پسرها و دخترهـا از نظـر ميـانگين ، 
 )4جدول( ).P>0.05(مشاهده نشد  OHI-Sو  DMFTهاي  شاخص

شـاخص هـاي    رشته تحصيلي دانشجويان بـر  تاثير براي بررسي

DMFT  وOHI-Sمقدار شـاخص . ، از آناليز واريانس استفاده گرديد 
DMFT دهد داري را نشان ميهاي مختلف تفاوت معنيدر رشته)p-

value<0.001 .(    با استفاده از آزمون تعقيبي اخـتالف مشـاهده شـده
. بين دانشجويان بهداشت و داروسازي بـا دانشـجويان پزشـكي بـود    

در دانشــــجويان رشــــته   DMFTيــــانگين بــــاالترين ميــــزان م
ــانگين  7/7 ±38/3بهداشــت ــرين مي در دانشــجويان   DMFTو كمت

 همچنين مقدار شـاخص . مشاهده گرديد  6/5 ±35/3رشته پزشكي 
OHI-S دهد داري را نشان ميهاي مختلف تفاوت معنيدر رشته)p-

value=0.004 .(    با استفاده از آزمون تعقيبي اخـتالف مشـاهده شـده
. ين دانشجويان بهداشت و داروسازي بـا دانشـجويان پزشـكي بـود    ب

 ±42/0در دانشجويان رشته بهداشت  OHI-Sباالترين ميزان ميانگين 
ــانگين 83/0 ــرين مي در دانشــجويان رشــته پرســتاري  OHI-Sو كمت
  )6و 5جدول. (مشاهده گرديد 43/0 34/0±

  
  يتجنسبرحسب  1397دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البرز در سال در  OHI-Sو  DMFT يشاخص ها نيانگيممقايسه  :4جدول 

 P. Value  انحراف معيار ميانگين تعداد جنس  شاخص

OHI-S  199/0  41/0 71/0 145 مذكر  
  38/0 63/0 236 مؤنث

DMFT  999/0  33/3 48/6 145 مذكر  
  44/3 48/6 236 مؤنث
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 برحسب رشته تحصيلي OHI-Sو  DMFT يشاخص ها) ANOVA(تجزيه واريانس يك طرفه  :5دول ج

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغيير شاخص

DMFT 001/0 5/6 88/70 4 5/283 بين گروه ها< 

   88/10 375 84/4090 درون گروه ها

    379 35/4374 كل

OHI-S 004/0 8/3 57/0 4 30/2 بين گروه ها 

   15/0 375 07/56 درون گروه ها

    379 37/58 كل

 

  
  

  برحسب رشته تحصيلي OHI-Sو  DMFT يشاخص هامقايسه ميانگين  :6جدول 
  DMFT OHI-S رشته تحصيلي

  b*58/5 b5/0 پزشكي
  a7/7 a83/0 بهداشت
  ab25/6 b43/0 پرستاري

  b8/5 a81/0 داروسازي
  ab07/7 a82/0 پيراپزشكي

  .نشان دهنده عدم اختالف معني داري است ،وجود حداقل يك حروف مشترك*: 
  

 دانشـجويان بـر   زدن مسـواك  دفعـات  تعـداد  تـاثير  در بررسـي 

 ، اختالف معنـي داري بـين دفعـات   OHI-Sو  DMFTهاي  شاخص

و  DMFTشـاخص هـاي    دانشجويان از نظر ميـانگين   زدن مسواك
OHI-S  7جدول( .مشاهده نشد 304/0و  428/0با پي مقدار( 

شاخص هاي  دانشجويان با زدن مسواك دفعات رابطه بين تعداد

DMFT  وOHI-S مسواك كه با افزايش دفعات معكوس بود بطوري 

كــاهش  OHI-Sو  DMFTدانشــجويان، ميــزان شــاخص هــاي  زدن
 ).P>0.05(داري نبـود  يافت ولي اين رابطه از نظـر آمـاري معنـي    مي

  )8جدول(

  

دانشگاه علوم پزشـكي   انيبر حسب دفعات مسواك زدن دانشجو OHI-Sو  DMFT يشاخص ها) ANOVA(طرفه  كي انسيوار هيتجز :7جدول 
  1397البرز در سال 

 .F Sig ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغيير شاخص

DMFT 428/0 93/0 66/10 3 32 بين گروه ها 

   5/11 377 15/4337 درون گروه ها

    380 14/4369 كل

OHI-S 304/0 2/1 48/0 3 45/1 بين گروه ها 

   4/0 377 34/150 درون گروه ها

    380 79/151 كل



 1397در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البرز در سال  ) (OHI_Sو شاخص سالمت دهاني ساده شده  DMFTبررسي شاخص هاي   6

  10 تا 1 ؛ويژه نامه، 9؛ دوره 1399 تابستان نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز،

تعـداد دفعـات مسـواك زدن     نيب) سطح معني داري(ضرايب همبستگي دوطرفه پيرسون  :8جدول 
  OHI-Sو  DMFT يهاشاخص، انيدانشجو
  دفعات مسواك زدن DMFT OHI-S  متغير

DMFT  1    
OHI-S )001/0(415/0 1   

  1  -046/0)37/0( -085/0)098/0( دفعات مسواك زدن
  

  بحث
گروه هاي شناخت صحيح از وضعيت دنداني و نيازهاي درماني 

سني و جنسي مختلف از مهم ترين عوامل در جهـت برنامـه ريـزي    
لـزوم داشـتن اطالعـات صـحيح و مطـابق      . بهداشتي درماني اسـت 

استاندارد هاي بين المللي كه قابل قيـاس بـا سـاير اطالعـات باشـد      
امروزه مورد توجه پژوهشگران و برنامه ريزان حوزه سـالمت دهـان   

  1. باشد و دندان مي
تحقيق حاضر با وجود اينكه تعداد دانشجويان دختر شـركت  در 

كننده در پژوهش به مراتب بيشـتر از تعـداد دانشـجويان پسـر بـود؛      
ميانگين سن دانشجويان در دو جنس مختلف فاقد اختالف معني دار 

بر اساس جدول (از طرف ديگر تعداد افراد نمونه مورد بررسي . بود
ر خود قرار داشت لذا با توجـه بـه   در حداكث) انتخاب نمونه مورگان

ــي   ــدم اخــتالف معن ــه مناســب و ع ــانگين ســن حجــم نمون دار مي
دانشجويان در دو جنس مختلف، نتايج بدست آمده از صحت بااليي 

  . دار استربرخو
در دانشجويان دانشـگاه   DMFT شاخصدر اين تحقيق ميانگين 

 اخصشـ علوم پزشكي البرز نسبتاً مطلوب بود كـه بيشـترين ميـزان    
DMFT  در تحقيقـي كـه   . هـاي پوسـيده بـود   مربوط به تعداد دنـدان

 و دندان و دهان بهداشت وضعيت بررسي محبي و همكاران به منظور
انجام دادند، نشان داد  پاوه شهر دانشجويان پسر در آن بر مؤثر عوامل

-كمي بيش از نتيجه تحقيق حاضر بوده و دنـدان DMFT ميانگين كه

كـه   1داشته شاخص اين در را تأثير بيشترين نشده ترميم هاي پوسيده
 در تحقيـق . با نتيجه ايـن تحقيـق تـا حـدودي همسـو بـوده اسـت       

در بيمـاران   DMFTو  BMIو همكاران در بررسي مقادير مرتضوي 
مراجعه كننده به دانشـكده دندانپزشـكي قـزوين، ميـانگين شـاخص      

DMFT        در جمعيت مـورد بررسـي تقريبـاً دو برابـر نتيجـه تحقيـق

. كه با نتيجه تحقيق حاضر همسـو نبـود   5حاضر گزارش گرديده بود
در  DMFTو همكـاران ميـزان ميـانگين     Majdyهمچنين در مطالعه 

دانشكده دندانپزشكي الفارابي ريـاض كشـور عربسـتان در     مراجعين
نموده كه بـه مراتـب بيشـتر از    گزارش  ها تقريباً برابرمردها و در زن

نـد در اخـتالف   نتواعوامـل متعـددي مـي   .  6نتيجه تحقيق حاضر بود
د كه نوع رژيـم غـذايي،   ندخيل باش DMFTنتايج در ميزان شاخص 

ساختار ژنتيكي، سطح فرهنگ و آگاهي فردي و اجتماعي، وضـعيت  
بررسي اقتصاد خانواده، نوع اقليم جغرافيايي و گروه سني افراد مورد 

به عنـوان نمونـه مشـخص گرديـده     . از جمله مهمترين عوامل است
است كه در مناطق كوهستاني افراد از فراورده هاي لبني ماننـد پنيـر   

هاي جـاري بـراي   هاي قنوات و چشمهبيشتر استفاده نموده و از آب
نمايند كه حاوي فلورايد است كه اين امر باعـث  نوشيدن استفاده مي
همچنـين در ايـن   . گـردد هاي آنها مـي يدگي دندانجلوگيري از پوس

در منـاطق  . 7ها در حداقل خود قرار دارداترمناطق مصرف كربوهيد
جويدن آدامس فاقد ساكاروز در شهري نيز مشاهده گرديده است كه 

كاهش تجمع پالك دنداني، كـاهش اسـترپتوكوك موتـانس بـزاق و     
رشح بزاق و كاهش پالك، كاهش توليد اسيد بزاق و پالك، افزايش ت

ها نشان داده است همانطوري كه بررسي. 8مؤثر بوده استپوسيدگي 
بـه مراتـب كمتـر از     DMFTدر كشورهاي اروپايي ميـزان شـاخص   

 هجامع يدندانپزشك نيمتخصص. 9كشورهاي آسيايي و افريقايي است
 طيرفتار، مح ط،يشرا ريياجتماع با تغ يدهان نگر معتقدند كه سالمت

  . 10باشد يقابل ارتقا م خدماتي و سازمانده
در تحقيق حاضر از نظر پريودنتـال دانشـجويان دانشـگاه علـوم     

همچنـين مشـخص   . پزشكي البرز در وضعيت مطلوبي قرار داشـتند 
در اكثر افـراد مـورد بررسـي در     OHI-Sگرديد كه ميانگين شاخص 

 و در تحقيقـي كـه خـادم   . وضعيت خوب و متوسـط قـرار داشـتند   
 باكيفيـت  دنـدان  و دهـان  سـالمت  ارتبـاط  بررسي هدفبا  همكاران
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 از بـيش  مـردان  در پريودنتال درمان به انجام دادند، ميزان نياز زندگي

 به نياز و پوسيدگي دندان ميزان اجتماعي طبقه كاهش كه با 2بود زنان

. داشـت  كـاهش  رضايتمندي بالعكس و يافته افزايش پريودنتال درمان
تعيـين شـاخص   كـه در  4 اري و همكارانفالحي نژاد قاجدر مطالعه 

 روستايي شهري وآموزان در دانش) OHI-S(بهداشت دهان و دندان 

در  OHI-Sكه شـاخص   ، مشخص شدشهرستان شهريار انجام دادند
و بـه   منـاطق روسـتايي بـود   تا حدودي كمتر از مناطق شهري برابر 

 . بـود ) در حـدود سـه برابـر   (مراتب بيشتر از نتيجه تحقيق حاضـر  

سالمت بهداشت دهـان و دنـدان در    يابيارز در 10يصفوي و آسترك
 OHI-S شـاخص  تيشهر دورود نشان دادند وضع ييراهنما مدارس

كـه در   اسـت  بـوده  فيضعبقيه افراد  متوسط و درنيمي از افراد  در
در . تري قرار دارنـد مقايسه با نتيجه تحقيق حاضر در وضعيت پايين

بررسـي وضـعيت   در 7همكـاران  تحقيقـي كـه توسـط اسـكندريان و    
كـوچرو قشـقايي    ساله عشاير12بهداشت دهان و دندان در كودكان  
انجـام گرفـت متوسـط شـاخص      منطقه دشت نمدان شهرستان اقليد

OHI-S   بيشتر از تحقيق حاضر گزارش گرديده كه همه افراد از نظـر
ـ بـه دل . اين شاخص در وضعيت خوب و يا متوسط قرار داشـتند   لي

 طيشـرا و  گيـرد مـي صـورت   غير يكساني طيدر شراات مطالع نكهيا
است لذا دور از انتظار نيسـت  ها متفـاوت نمونه ياجتماع -اقتصادي

 نيهمچنـ . كه نتايج بدست آمده در مطالعات مختلف يكسان نباشـد 
ـ با توجـه بـه موقع  ي هاي مورد بررساحتمال دارد نمونه  يزنـدگ  تي

شده  يهاي بررسبـا نمونه هسيبهتري در مقا يآگاه تيخود از وضع
در آنهـا مناسـبتر و    يدندانپزشك ماتدارائه خ تيوضعقرار داشته و 

ـ ن يمناسـب  نسبتاً تيامكانـات بهداش ـ در اخت زي ، بـه  داشـته باشـند   اري
درصـد افـراد مـورد     97طوريكه در تحقيق حاضر ديده شد بيش از 

افـراد  درصد  82بررسي حداقل يكبار در روز مسواك زده و بيش از 
حداقل سالي يكبار براي كنترل پوسـيدگي بـه دندانپزشـك مراجعـه     

هاي بهداشتي وضعيت خـوبي را نشـان   كردند كه از نظر شاخصمي
 كننـده و  تيالتهاب لثه و بهداشت دهان هـر دو هـدا   روند .دهدمي
 از مراقبـت  يباشد كه با بهبود رفتارهـا  يم هينظر نيا كننده تيحما

ـ يهـا و پـالك م   يقدار دبرسالمت دهان و دندان م  دهـان  در يكروب
  .11ابدي يكاهش م

دانشـجويان بـر    جنسـيت  تـاثير  در تحقيـق حاضـر در بررسـي   
، اختالف معني داري بين پسـرها و  OHI-Sو  DMFTشاخص هاي 

مشـاهده   OHI-Sو  DMFTشـاخص هـاي    دخترها از نظر ميانگين 
 و دهـان  سالمت ارتباط بررسي در همكاران و در تحقيق خادم. نشد
 زنـان  در هاي پـر شـده  دندان تعداد زندگي، ميانگين كيفيت با دندان

فالحي نژاد قاجاري  و همكاران ولي در تحقيق  2بوده مردان از بيش
شهرســتان  روســتايي شــهري وآمــوزان در دانــش OHI-Sشــاخص 

. 7هاي مختلف نشـان نـداد  جنس درشهريار تفاوت هاي معني داري 
ــين  ــدر تحقهمچن ــا دار Majdy قي ــاط معن ــ يو همكــاران ارتب  نيب

DMFT  در تحقيقي كه توسط شيرازي و  .6مشاهده نشدو نوع جنس
دوازده  آمـوزان ارزيابي شاخص بهداشت دهان در دانشها در قنبري
انجام گرفت، اختالف معني داري بـين دختـران و    شهر زاهدان ساله

اين امر نشـان دهنـده   . 12بدست نيامد OHI-Sپسران از نظر شاخص 
و  DMFTاين حقيقت است كه افزايش و يا كـاهش شـاخص هـاي    

OHI-S  همچنـين روش . مستقل از جنس افراد مورد بررسي اسـت-

هاي كنترل بهداشت دهان و دندان در پسران و دختران مشابه بوده و 
  .اهميت آن براي هر دو جنس يكسان بوده است

 تحصيلي دانشجويان بـر رشته  تاثير در تحقيق حاضر در بررسي

هـاي  دار بـين رشـته  ، اختالف معنيOHI-Sو  DMFTشاخص هاي 
 OHI-Sو  DMFTمختلف تحصيلي از نظر ميـانگين شـاخص هـاي    

در دانشجويان رشـته   DMFTباالترين ميزان ). P<0.05(مشاهده شد 
در دانشـجويان   DMFTميـانگين ميـزان   . بهداشت مشـاهده گرديـد  

در دانشــجويان رشــته  DMFTميــزان رشــته بهداشــت بــا ميــانگين 
پرستاري و پيراپزشكي اختالف معني دار نداشـت ولـي بـا ميـانگين     

در دانشجويان رشته پزشـكي و داروسـازي اخـتالف     DMFTميزان 
ــي ــتمعن ــزان . دار داش ــانگين مي ــته  DMFTمي ــجويان رش در دانش

كمتـرين ميـزان   . دار بـود داروسازي و پزشكي فاقـد اخـتالف معنـي   
DMFT همچنين باالترين . انشجويان رشته پزشكي مشاهده شددر د
در دانشجويان رشته بهداشت مشـاهده گرديـد كـه بـا      OHI-Sميزان 

ــزان  در دانشــجويان داروســازي و پيراپزشــكي اخــتالف   OHI-Sمي
در دانشجويان رشته پزشكي و  OHI-Sدار نداشت ولي با ميزان معني

ــي  ــتالف معن ــتاري اخ ــتپرس ــز. دار داش ــرين مي در  OHI-Sان كمت
اين مسئله با توجه به اينكـه  . دانشجويان رشته پرستاري مشاهده شد

تعداد دانشجويان مورد بررسي در رشته مختلف يكسان نبود، نياز به 
شـاخص هـاي    مضافاً اينكه اين رابطه بر. تعمق و دقت بيشتري دارد

DMFT  وOHI-S       با نوع رشـته تحصـيلي در بررسـي متـون علمـي



 1397در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي البرز در سال  ) (OHI_Sو شاخص سالمت دهاني ساده شده  DMFTبررسي شاخص هاي   8
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لذا در صورت تكرار آزمايش با تعـداد دانشـجويان   . دمشاهده نگردي
تـري در مـورد رابطـه    برابر از هر رشته شايد بتـوان قضـاوت دقيـق   

با نوع رشته تحصـيلي افـراد مـورد     OHI-Sو  DMFTشاخص هاي 
  .بررسي بدست آورد

دانشـجويان   زدن مسـواك  دفعات در اين تحقيق رابطه بين تعداد
كـه بـا    معكـوس بـود بطـوري    OHI-Sو  DMFTشـاخص هـاي    با

 DMFTدانشجويان، ميزان شاخص هاي  زدن مسواك افزايش دفعات
داري يافت ولي اين رابطه از نظر آمـاري معنـي  كاهش مي OHI-Sو 

 و دهان سالمت وضعيت ارزيابي بررسي در همكاران و نخستين. نبود
 دفعـات  تعداد بين كه دادند  نشان كرمانشاه، شهر دندان دانشجويان 

 داري معنـي  رابطـه  لثـه  سـالمت  و  DMFTميانگين  و زدن مسواك

 وضـعيت  بررسـي  تحقيق پورهاشمي و همكـاران در . 3داشت وجود

 معنـي  رابطـه  شـهرگناباد  ابتدايي آموزاندانش دندان و دهان سالمت

در . 13داد نشـان  DMFT بـا شـاخص   زدن مسـواك  دفعات داري بين
دهان افــرادي كــه    شاخص بهداشت 12تحقيق شيرازي و قنبري ها
زدند و اشخاصي كه به نـدرت  مسواك مي دو تـا سـه بـار در هفتـه

متغيرهـاي  . بـا يكـديگر نداشـت    يا اصال ًمسواك نميزدند، تفــاوتي 
، ارتباط مشخصي بـا وضـعيت بهداشـت دهــان فــرد   دموگرافيكي

درانجـام رفتارهـاي بهداشـت دهـان،      افـراد انگيزه  دارد و آگـاهي و

اين امـر نشـان دهنـده ايـن      .شوددهانشان مي هبود وضعيتباعـث ب
واقعيت است كه حداقل يكبار مسواك زدن در روز بـه ميـزان قابـل    

دخيـل   OHI-Sو  DMFTهـاي  توجهي در كـاهش ميـزان شـاخص   
همچنين با توجه به اينكه بيشتر افـراد حـداقل يكبـار در روز    . است

اگـر بررسـي ميـزان    . دزدند، اين نتيجه دور از انتظار نبـو مسواك مي
در دو گروه استفاده و عدم اسـتفاده   OHI-Sو  DMFTهاي شاخص

گرفت به احتمال زياد نتـايج  از مسواك با تعداد نمونه برابر انجام مي
  .اي ديگر بودبه گونه

  
  گيري نتيجه

 شـاخص ميـانگين  نتايج حاصـل از ايـن تحقيـق نشـان داد كـه      
DMFT  1397پزشكي البـرز در سـال   در دانشجويان دانشگاه علوم ،

 DMFT شـاخص عدد دندان بـوده كـه بيشـترين ميـزان      4/3±48/6
همچنـين ميـانگين شـاخص    . هاي پوسيده بودمربوط به تعداد دندان

OHI-S  درصـد افـراد    8/99بود كـه   66/0±63/0افراد مورد بررسي
ايـن امـر نيـز نشـان دهنـده      . داراي وضعيت خوب و متوسط بودند

و  OHI-Sانشجويان مورد بررسي از نظر شاخص وضعيت مطلوب د
  .است DMFTنسبتاً مطلوب از نظر شاخص 
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Background: DMFT index and Oral Hygiene Index Simplified (OHI-S) are diagnostic 
indicators of oral health. The aim of this study was to determine the DMFT and OHI_S 
indexes at Alborz University of Medical Sciences in 2018. 
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytic study was conducted 
among 381 students of Alborz University of Medical Sciences during the academic year 
of 2018. The numbers of decayed, filled and missing teeth were recorded. Students were 
also evaluated for the debris and calculus index. 
Results: In this study, 38.1% of the subjects were males with an average age of 
20.51±2.01 years old and 61.9% were females with an average age of 20.59±2.2 years old. 
The average of DMFT index in students was 6.48±3.4, which the highest DMFT index 
was related to the number of decayed teeth. The mean OHI-S index of the subjects was 
0.66±0.63, which 84.3% of students had a good status, 15.5% moderate and 0.2% had a 
bad condition. There was no significant difference between boys and girls regarding 
DMFT and OHI-S indexes (P>0.05). The relationship between the numbers of students' 
brushing was reversed with DMFT and OHI-S indexes, but this relationship was not 
statistically significant (P>0.05). There was a significant difference in DMFT and OHI-S 
indexes between students’ different educational fields. 
Conclusion: The results of this study showed that the students were desirable condition in 
OHI-S index and relatively favorable in the DMFT index. 
 
Keywords: Dental Caries Index, DMFT, Oral Hygiene Index Simplified, OHI-S 

  
 

Abstract 
 

  

Somayeh Khoramian Tusi*1, 
Rasoul Forghani2, Mitra 
Rahim Zadeh3, Behnam 
Zeynali4 

 

1 Assistant Professor, 
Department of Pediatric 
Dentistry, School of Dentistry, 
Alborz University of Medical 
Sciences, Karaj, Iran 

2 Dentist 
3 Associate Professor, Social 

Determinants of Health 
Research Center, Alborz 
University of Medical 
Sciences, Karaj, Iran 

4 MSC of Computer Science, 
Payame Noor University, 
Tehran, Iran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding Author:  
Department of Pediatric 
Dentistry, School of Dentistry, 
Alborz University of Medical 
Sciences, Karaj, Iran 
 

 
Tel: 02633531614 
E-mail: So_khoramian@yahoo.com 

 


