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ارزيابي سطح دانش و عملكرد دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم
پزشكي البرز در زمينه آسيبهاي تروماتيك دنداني در سال ١٣٩٧-٩٨

تاريخ دريافت مقاله ٩٩/٩/٢٠:؛ تاريخ پذيرش١٤٠٠/٥/٤:

چكيده
زمينه و هدف :تروماهاي دنداني ،حوادث مهمي هستند كه ميتوانند باعث جابهجايي ،شكستگي يا خـارج شـدن دنـدان از
ساكت دنداني شوند .مطالعات نشان دادهاند كه ،پروگنوز درمان بستگي به دانش افراد حاضـر در حادثـه و عملكـرد صـحيح
دندانپزشك براي درمان فرد مجروح دارد .بدين منظور هدف از اين مطالعـه ارزيـابي سـطح دانـش و عملكـرد دانشـجويان

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي البرز در زمينه آسيبهاي تروماتيك دنداني است.

مواد و روشها  :مطالعه حاضر با شركت  ٦٣نفر از دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي البرز انجام گرفته اسـت.
شركتكنندگان به پرسشنامهاي شامل  ٧سؤال چند گزينهاي پاسخ دادند .سؤال١و ٢درباره اطﻼعات دموگرافيك دانشـجويان
و سؤاﻻت  ٣تا  ٧در ارتباط با تروماهاي دنداني بودند.

يافتهها :نتايج نشان دادند كه در پاسخ به سوال  %٩٣/٧ ،٣افراد ،پس از يـافتن قطعـه شكسـته شـده ،آن را نـزد دندانپزشـك
ميبرند .در پاسخ به سؤال  %٦٣/٥ ،٤افراد ،قطعه شكسته را در شير قرار داده و نزد دندانپزشك ميبرند .در پاسخ بـه سـؤال
پاسخ به سؤال  %٥٨/٧ ،٦افراد ،در صورت آلوده بودن دندان آن را با آب ميشويند .در پاسخ به سؤال  %٤٢/٩ ،٧افراد محيط
حامل دندان خارج شده را شير انتخاب كرده بودند.
نتيجهگيري :از مقايسه مطالعات گذشته و دستورالعملهاي مرتبط با مديريت تروماي دنداني با يافتههاي اين مطالعه ميتـوان
دريافت كه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي البرز آگاهي خوبي نسبت به اين موضوع دارند.
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 %٥٧/١ ،٥افراد ،پس از يافتن دندان ،آن را داخل ساكت جايگذاري ميكنند و سپس بـه دندانپزشـك مراجعـه مـيكننـد .در

٥٣٢

ارزيابي سطح دانش و عملكرد دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي البرز در زمينه آسيبهاي تروماتيك دنداني در سال ١٣٩٧-٩٨

مقدمه

است.

تروماها يا به طور خاص تروماهاي دنداني ،حوادث بسيار

مهمي هستند كه ميتوانند باعث جابهجايي ،شكستگي يا خارج

مواد و روشها

دندانها ،بافت نرم و بافت سخت را تحت تاثير قرار دهد و باعث

دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي البرز در سال تحصيلي ٩٧ -٩٨

شدن دندان از ساكت دنداني شوند

,١

 .٢تروماي دنداني ميتواند

مشكﻼت مختلفي در جويدن غذا ،تلفظ صحيح حروف و زيبايي

فرد شوند.٣تروماهاي دنداني ميتوانند طي فعاليتهاي روزمره مانند
فعاليتهاي داخل مدرسهاي ،تصادفات رانندگي يا هنگام ورزش

روزانه براي افراد اتفاق بيفتند.٤

تروماهاي دنداني و نتايج حاصل از آنها ساليانه هزينههاي

زيادي را به سيستم بهداشت عمومي و مردم تحميل ميكند و

اين مطالعه مقطعي ،با شركت  ٦٣نفر از دانشجويان دانشكده

به روش سرشماري انجام گرفته است .ابتدا مجوزهاي ﻻزم از كميته
اخﻼق دانشگاه اخذ شد )
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هماهنگيهاي ﻻزم انجام شد.

( و

دانشجويان از ترمهاي  ٩ ،٧ ،٥و  ١١به صورت داوطلبانه و با

رضايت فردي در اين مطالعه شركت كردهاند .در اين مطالعه از
پرسشنامه مطالعه

Nagata JY

)(١٢

)پيوست( ،شامل  ٧سوال استفاده

مقاﻻت و مطالعات نيز بيانگر آن هستند كه ساليانه تعداد زيادي

شد .پرسشهاي  ١و  ٢در رابطه با اطﻼعات دموگرافيك )سن و

و درمان اوليه بﻼفاصله پس از حادثه است؛ در غير اين صورت

بوده و نوع نگاه ،سطح دانش و مديريت شرايط توسط فرد را مورد

تروماي دنداني رخ ميدهد .٦ ,٥اين مسئله نشانگر نياز به اقدام سريع

پروگنوز درمان بسيار ضعيف خواهد بود .مطالعات نشان دادهاند كه
در هنگام وقوع تروماي دنداني موفقيت و پروگنوز درمان به چند

جنس( افراد بود .پرسشهاي  ٣تا  ٧در رابطه با تروماهاي دنداني
ارزيابي قرار ميدهند .سؤاﻻت مختص موضوع تروماي دنداني
)سؤاﻻت  (٣-٧به دو قسمت اصلي اين موضوع ،يعني بررسي

خانواده ،معلمان ،دوستان ،رهگذران و (...و دومين مورد كه اهميت

ساكت خود )سؤاﻻت  ،(٥-٧اشاره دارد .پرسشنامهها به صورت

افرادي كه در اطراف فرد آسيب ديده حضور دارند )به طور مثال
بيشتري نيز دارد ،عملكرد صحيح و فوري دندانپزشك براي درمان

فرد مجروح است.٨ ,٧

بنابراين آموزش دانشجويان دندانپزشكي و آگاهي آن ها از

عملكرد صحيح در هنگام مواجه شدن با چنين مشكﻼتي در
سالهاي تحصيلشان اهميت زيادي دارد؛ چرا كه دندانپزشك در
هنگام مواجهه با اين شرايط ويژه ،زمان طﻼيي كمي دارد و بايد
براي اتخاذ تصميم درست از پروگنوز درمان اطﻼعات كافي داشته

باشد .در نتيجه ﻻزم است تا دندانپزشكاني با دانش و تبحر باﻻ در
اين زمينه تربيت گردند.١١-٩

با توجه به نقش دندانپزشك در درمان تروماهاي دنداني و لزوم

آموزش دانشجويان دندانپزشكي در اين زمينه ،هدف از اين مطالعه

دانشگاه علوم پزشكي البرز در برابر آسيبهاي تروماتيك دنداني

نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز ،پاييز ١٤٠٠؛ دوره  ،١٠شماره٤؛  ٥٣١تا٥٣٨

جداگانه ولي متمركز و همزمان و با زمان مشخص براي هر گروه از

وروديها ارائه گرديد.

نتايج

در اين مطالعه  ٦٣نفر از دانشجويان دندانپزشكي ترمهاي ،٧ ،٥

 ٩و  ١١دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي البرز شركت

كردند.

 ٣٧نفر از شركتكنندههاي مطالعه در رده سني  ١٨تا  ٢٢سال و

 ٢١نفر در رده سني  ٢٣تا  ٣٠سال بودند و بقيه باﻻي  ٣٠سال سن

داشتند .جنسيت  ٣٩نفر مؤنث و  ٢٤نفر مذكر بودند .جدول ١
درصد پاسخهاي داده شده به گزينههاي سؤاﻻت  ٣تا  ٧پرسشنامه
را نشان ميدهد.
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عامل بستگي دارد :اول دانش و تصميمگيري درست و مسئوﻻنه

جنبههاي دانشي و رفتاري دانشجو در هنگام مواجهه با شكستن

٥٣٣

احمدرضا ميرزايي و همكاران

جدول  :١درصد پاسخهاي داده شده به گزينههاي سؤاﻻت  ٣تا  ٧پرسشنامه
گزينه سؤال
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نمودار :١محيطهاي حمل قطعه شكسته دندان

باشد ،و قطعه شكسته شده را پيدا كرديد ،چه اقدامي انجام
ميدهيد؟( ،بيشتر افراد )  (%٩٣/٧پس از يافتن قطعه شكسته شده،
آن را نزد دندانپزشك ميبرند.

) (%٦/٣افراد پس از شستن دندان با صابون به دندانپزشكي مراجعه

ميكنند.

در پاسخ به سؤال ) ٦در موقعيت ذكر شده سوال قبل ،اگر

در پاسخ به سؤال ) ٤قطعه شكسته دندان را در چه ماده يا

دندان پيدا شده آلوده باشد ،چه اقدامي انجام ميدهيد؟(%٥٨/٧ ،

) (%٦٣/٥قطعه شكسته را در شير و سپس به ترتيب در حامل ديگر

مسواك تميز ميكنند و  %١٥/٩از افراد دندان را بدون تميز كردن

وسيله اي حمل ميكنيد و نزد دندانپزشك ميبريد؟( ،بيشتر افراد
) (%١٤/٣و در دستمال ) (١٢/٧ %حمل ميكنند؛ در حالي كه حداقل

افراد ) (%١/٦آن را در داخل يك ظرف خشك نگهداري ميكنند
)نمودار .(١

افراد دندان آن را با آب شير ميشويند%١٩ .دندان را به آرامي با
داخل ساكت دنداني جايگذاري ميكنند .كمترين درصد متعلق به
افرادي بود كه دندان را قبل از جايگذاري با صابون ميشويند.

در پاسخ به سؤال ) ٧در موقعيت ذكر شده سوال  ،٥اگر دندان

در پاسخ به سؤال ) ٥اگر يكي از دوستان شما دچار حادثه

را در داخل ساكت جايگذاري نكرده باشيد ،در چه ماده يا

انجام ميدهيد؟( ،بيشتر افراد ) (%٥٧/١پس از يافتن دندان ،آن را

) (%٤٢/٩گزينه "شير" را انتخاب كرده بودند .اين در صورتي است

گرديد و دندانش به طور كامل از دهانش خارج شد ،چه اقدامي

ميكنند؛ در حالي كه  %٢٥/٤افراد پس از يافتن دندان ،آن را در

وسيلهاي آن را حمل ميكنيد و نزد دندانپزشك ميبريد؟( ٢٧ ،نفر
 %٣٠/٢افراد دندان را داخل دهان كودك قرار ميدهند .هيچ كدام از

افراد ) (%٠گزينه كاغذ را انتخاب نكردند )نمودار .(٢
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در پاسخ به سؤال ) ٣اگر بخشي از دندان شما شكسته شده

داخل دستمال ميگذارند و نزد دندانپزشك ميروند .كمترين درصد

٥٣٤
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نمودار  :٢محيطهاي حمل دندان خارج شده از ساكت دنداني ،در صورت جايگذاري نكردن دندان داخل ساكت

بحث

نگهداري شود و هر هفته تعويض شود .اگر قطعه شكسته قبل از

اين مطالعه نشان ميدهد كه در پاسخ به سؤال  ،٣اكثر

دانشجويان بعد از پيدا كردن قطعه شكسته دندان آن را فوراً به

دندانپزشك ميرسانند .طبق نظر

Andreasen

چسباندن موفقيت آميز

دارد .قطعه شكسته دنداني سالم تنها انديكاسيون چسباندن قطعه

شكسته است .به اين معني كه قسمت اعظم مارجين مينايي در خط

شكستگي بايد سالم باشد .١٣نتايج اوليه مطالعات باليني طوﻻني
مدتAndreasenوهمكاران نشان داد كه بقاي حيات پالپ دندان

بدون تغييرات راديوگرافي ،بارزترين نتيجه حاصل از چسباندن

قطعه شكسته شده است .١٥ ,١٤دوباره چسباندن فوري قطعه شكسته

دندان چندين مزيت دارد :زمان درمان كوتاهتر ،سيل فوري

توبولهاي عاجي و بازگرداندن سريع عملكرد و زيبايي.١٣

در پاسخ به سؤال  ،٤بيشتر افراد قطعه شكسته را در شير و

سپس به ترتيب در حامل ديگر و در دستمال حمل ميكنند؛ در

حالي كه حداقل افراد آن را در داخل يك ظرف خشك نگهداري
ميكنند .با توجه به مطالعات  Farikو همكاران ،گاهي اوقات شرايط

اين صورت ترميم موقت انجام ميشود و در اين مدت قطعه

شكسته بايد در محيط مرطوب مانند شير يا سالين فيزيولوژيك
نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز ،پاييز ١٤٠٠؛ دوره  ،١٠شماره٤؛  ٥٣١تا٥٣٨

مييابد  .١٧ ,١٦در اين حالت بايد قطعه شكسته را قبل از چسباندن
به مدت  ٢٤ساعت در محيط مرطوب قرار داد.١٨

در پاسخ به سؤال  ،٥بيشتر افراد پس از يافتن دندان ،آن را

داخل ساكت جايگذاري كرده و سپس به دندانپزشك مراجعه
ميكنند .طبق نظر  Andreasenدر برخي موارد تلفن به دندانپزشك و

دريافت راهنمايي از وي در زمان وقوع حادثه ميتواند فرايند درمان

در مطب را جلوتر ببرد .در اين موارد خود بيمار يا يك فرد بالغ

راهنمايي ميشود تا فوراً دندان را در ساكت دنداني در جاي خود

قرار دهد .در اين حالت مدت زماني كه دندان خارج از دهان بوده
كاهش و پروگنوز درمان به طور قابل توجهي بهبود مييابد.١٣

در پاسخ به سؤال  ،٦بيشتر افراد در صورت آلوده بودن دندان

آن را با آب شير ميشويند و بقيه به ترتيب دندان را به آرامي با

مسواك تميز ميكنند يا دندان را بدون تميز كردن داخل ساكت

دنداني جايگذاري ميكنند .كمترين درصد متعلق به افرادي بود كه

دندان را قبل از جايگذاري با صابون

ميشويندAndreasen.

معتقد

است كه آلودگي ريشه ميتواند فرايند ترميم را تحت تأثير قرار

دهد .١٣اگر ريشه دندان كثيف است به سادگي با قرار دادن آن زير
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به گونهاي فراهم نيست تا بتوان قطعه شكسته را سريعاً چسباند .در

آزمايشگاهي نشان دادهاند كه قدرت باند قطعه شكسته كاهش
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باند كردن خشك شود ،سفيد ميشود .همچنين تستهاي
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آب جاري و سرد شير به مدت  ١٠ثانيه تميز و بﻼفاصله دندان در

دندان در داخل دهان وي ،احتمال قورت دادن يا ورود آن به مسير

گسترش تحليل ريشه را كاهش ميدهد.١٩ ,١٣

بيمار در ظرفي بزاق خود را بريزد و دندان را در آن قرار دهد.

ساكت خود قرار داده ميشود .نشان داده شده كه اين پروسه
در پاسخ به سؤال  ،٧اكثر افراد شير را به عنوان محيط حامل

مناسب دندان خارج شده از ساكت دنداني مناسب دانستهاند؛ در

حالي كه بعد از آن محيط دهان كودك دومين گزينه انتخابي بود.
طبق مطالعات

تنفسي وجود دارد .به همين علت در اين موارد توصيه ميشود كه
نگهداري در سالين يا بزاق نميتواند منجر به اختﻼل قابل توجهي
در ترميم پريودنتال شود درحالي كه محيط خشك حتي در كوتاه
مدت اثرات منفي دارد.٣٠ ,٢٩ ,٢٠

اگر نميتوان دندان را بﻼفاصله در جاي

دندان خارج شده از ساكت بايد هرچه زودتر در جاي خود

بيمار قرار داده شود .مطالعات حيواني نشان داده است كه نگهداري

ويزيت دندانپزشكي در محيط مناسب مانند بزاق ،سالين يا شير

ولي نگهداري دندان در آب به مدت طوﻻني )براي مثال  ٢٠دقيقه(

كند.١٣

Andreasen

خود قرار داد ،بهتر است كه در وستيبول باكال به خاطر وجود بزاق
دندان در شير يا بزاق اثري مشابه با نگهداري دندان در سالين دارد
تأثير سوئي بر ترميم الياف پريودنتال دارد .برخي شواهد حاكي از
آن است كه آب براي حيات سلول مضر است

,٢٠

٢١؛ چرا كه

اسموﻻليته آب پايين است و سريعا منجر به مرگ سلولي ميشود

,٢٢

قرار داده شود و اگر چنين امري امكان پذير نيست بايد تا قبل از
حمل شود و سپس بيمار سريعاً به اورژانس دندانپزشكي مراجعه

با توجه به مطالعات گذشته و دستورالعملهاي مرتبط با

مديريت تروماهاي دنداني و مقايسه آنها با بيشترين گزينه انتخاب

شده توسط دانشجويان ،در هر سؤال مرتبط با تروماي دنداني در

 .٢٣مطالعات متعددي نشان دادهاند كه نگهداري دندان در محيط

پرسشنامه ،گزينه صحيح توسط دانشجويان در تمام سؤاﻻت به غير

پريودنتال ميشود و بهبودي به خطر ميافتد.٢٥ ,٢٤ ,٢٠

كدام ميباشد ،انتخاب شده است.

خشك تا قبل از ويزيت دندانپزشكي منجر به نكروز سلولهاي

از سؤال  ٧مربوط به اين كه محيط مناسب براي دندان خارج شده

را تعيين ميكند .شير و سالين به عنوان محيطهاي خوب نگهداري

دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي البرز آگاهي خوبي

نگهداري كوتاه مدت دندان در بزاق نشان داده شدهاند .چنانچه

افزايش آگاهي و ارتقاي سطح دانش آنها را در چنين موارد

بيشتر از مدت زماني كه دندان خارج از دهان بوده است ،پروگنوز
دندان در شماري از مطالعات ثبت شدهاند .٢٨-٢٦اثرات مثبت

بيمار هوشيار نباشد يا بيمار بسيار جوان باشد ،در صورت قرار دادن

اين مطالعه به اكثر پرسشها پاسخ صحيح دادهاند ،و نشان ميدهد

نسبت به اين موضوع دارند .هرچند اين مطالعه نياز دانشجويان به
اورژانسي كتمان نميكند.
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پيوست

ارزيابي سطح دانش در زمينه آسيبهاي تروماتيك دنداني

الف( بعد از يافتن دندان ،آن را با صابون شسته و نزد

الف(  ١٨-٢٢سال

ب( بعد از يافتن دندان ،آن را دوباره در داخل ساكت

ج( باﻻي  ٣٠سال

ج( به دنبال دندان نمي گردم و فرد را نزد دندانپزشك ميبرم

 -١سن

ب(  ٢٣-٣٠سال

-٢جنس

الف( مرد

ب( زن

دندانپزشك ميبرم
جايگذاري ميكنم

د( بعد از يافتن دندان ،آن را در دستمال ميپيچانم و نزد

دندانپزشك ميبرم

 -٦در موقعيت ذكر شده باﻻ ،اگر دندان پيدا شده آلوده باشد،

چه اقدامي انجام ميدهم؟

 -٣اگر بخشي از دندان شما شكسته شده باشد ،و قطعه

الف( به آرامي دندان را با مسواك شست و شو ميدهم

الف( قطعه شكسته شده را نزد دندانپزشك ميبرم

ج( بدون هيچ درمان قبلي ،دندان را دوباره در داخل ساكت

ج( ديگري

د( دندان را با صابون شست و شو ميدهم

شكسته شده را پيدا كرديد ،چه اقدامي انجام ميدهيد؟

ب( قطعه شكسته شده را نزد دندانپزشك نمي برم

ميكنيد و نزد دندانپزشك ميبريد؟

الف( در يك دستمال ميپيچانم

ب( آب

جايگذاري ميكنم

 -٧در موقعيت ذكر شده باﻻ ،اگر دندان را در داخل ساكت

جايگذاري نكرده باشيد ،در چه ماده يا وسيله اي آن را حمل
ميكنيد و نزد دندانپزشك ميبريد؟
الف( يخ

ج( در يك ظرف خشك قرار ميدهم

ب( آب

ه( ديگري

د( شير

 -٥اگر يكي از دوستان شما دچار حادثه گرديد و دندانش به

و( محلول سالين

د( شير

طور كامل از دهانش خارج شد ،چه اقدامي انجام ميدهيد؟

ج( كاغذ
ه( در دهان فرد
ي( الكل

] [ DOI: 10.29252/aums.10.4.531

Alborz Univ Med J (AUMJ) 2021 October; 10(4):531-538
http://aums.abzums.ac.ir

] [ Downloaded from aums.abzums.ac.ir on 2023-01-09

 -٤قطعه شكسته دندان را در چه ماده يا وسيله اي حمل

ب( دندان را با آب شير شست و شو ميدهم
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Abstract
Background: Dental traumas are important events that can cause tooth displacement,
fracture or removal teeth from dental socket. Studies have shown that the prognosis of
treatment depends on the knowledge of those present at the accident and the correct
performance of the dentist in treating the injured person. The purpose of this study was to
evaluate the level of knowledge and practice of dental students of Alborz University of
Medical Sciences about traumatic dental injuries.
Methods: The present study was conducted on 63 dental students of Alborz University of
Medical Sciences. Participants answered a questionnaire containing 7 multiple-choice
questions. Questions 1 and 2 were about demographic information of students and
questions 3 to 7 were related to dental trauma.
Results: The results showed that, in response to question 3 93.7% of people, take it to the
dentist after finding the broken fragment. In response to question 4, 63.5% put the broken
fragment in the milk and take it to the dentist. In response to question 5, 57.1% of people
after finding a tooth, replant it and take to the dentist. In response to question 6, 58.7%
wash the tooth in tap water, if find the tooth covered by dirt. In response to question 7,
42.9% of people selected the extracted tooth environment as milk.
Conclusion: Comparison of previous studies and guidelines related to dental trauma
management with the findings of this study showed that dental students of Alborz
University of Medical Sciences have good knowledge about this issue.
Keywords: Knowledge, Practice Management, Traumatic Dental Occlusion, Dental
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