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گزارش شخصی زنان باردار از وضعیت سالمت دهان و
ارتباط آن با وضعیت معاینه بالینی دهان و دندان
دکتر حامد حسین کاظمی ،1دکتر مهتاب زینال زاده ،2دکتر فرانک فرسام ،3دکتر ثریا
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استادیار گروه دندانپزشکی ،متخصص بیماری های دهان و فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
بابل ،بابل ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
استادیار گروه دندانپزشکی ،متخصص جراحی و بیماری های لثه ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل،
بابل ،ایران.
استادیار گروه آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
دانشجوی دندانپزشکی عمومی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
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تاریخ پذیرش1394/12/22 :

مقدمه :طبق مطالعات گذشته میزان شیوع بیماری های دهان و دندان در دوران بارداری افزایش مییابد ،این در
حالی است که با رعایت دقیق بهداشت اکثر بیماری های دهان و دندان قابل پیشگیری می باشد .مطالعه حاضر با
هدف بررسی وضعیت بالینی سالمت دهان زنان باردار و ارتباط آن با گزارش شخصی و عملکرد بهداشتی سالمت
دهان در دوران بارداری انجام شد.
روش کار :این مطالعه مقطعی در سال  1393بر روی  204زن باردار مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی و
مطبهای خصوصی که در سه ماهه دوم بارداری بودند ،در شهر بابل استان مازندران انجام شد .پرسشنامهای حاوی
اطالعات فردی ،گزارش شخصی از سالمت دهان ،عملکرد بهداشتی و آگاهی نسبت به مراقبت های سالمت دهان در
دوران بارداری ،توسط شرکتکنندگان تکمیل شد .سپس در معاینه بالینی وضعیت لثه با استفاده از شاخص لثه ()GI
و وضعیت دندانها با شاخص  DMFTبررسی شد .تجزیه و تحلیل با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22و
آزمونهای کایاسکوئر ،تیتست انجام شد .میزان pکمتر از  0/05معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :در این مطالعه داشتن مالقات دندان پزشکی قبل از بارداری با وضعیت بالینی بهتر لثه و دندانها ارتباط
آماری معناداری داشت ( .)p>0/05سطح آگاهی باال به طور معناداری با مالقات دندانپزشکی قبل از بارداری،
تحصیالت باالتر GI ،و وجود پوسیدگی فعال دندانی کمتر ،ارتباط داشت ( .)p>0/05میانگین 8/42±4/17 DMFT
و  1/46±0/52 GIبود .بین گزارش شخصی افراد شرکتکننده از شرایط سالمت دهان و وضعیت بالینی ارتباط
آماری معناداری وجود داشت (.)p>0/05
نتیجه گیری :اگرچه زنان باردار از وضعیت بالینی سالمت دهان خود تا حدودی مطلع هستند ،اما به دلیل آگاهی
نادرست از مراجعه به دندانپزشکی امتناع میکنند ،در نتیجه با استفاده از آموزش صحیح میتوان سطح سالمت دهان
و دندان زنان باردار جامعه را بهبود بخشید.
کلمات کلیدی :بارداری ،بهداشت دهان ،سالمت دهان ،سالمت زنان ،گزارش شخصی
*
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آموزش و تحصیالت و مراقبتهای دندانی قبل از
بارداری نیز بر روی وضعیت دهانی بیمار مؤثر هستند.
توصیه میشود که افراد باردار حداقل یک بار در طول
بارداری از نظر دندانی و بهداشت دهان و دندان معاینه
شوند ( .)5این در حالی است که در مطالعات قبلی
مشاهده شده است که زنان باردار با وجود مشکالت
دندانی اغلب در طول بارداری به دندانپزشکی مراجعه
نمی کنند (.)7 ،6
در مطالعه کریستنسن و همکاران ( )2003نیمی از افراد
باردار مورد مطالعه التهاب لثه داشتند ،در حالی که تنها
 %5افراد در پرسشنامه ،وضعیت لثهای خود را ضعیف
بیان کرده بودند .این امر نشان دهنده عدم آگاهی افراد
نسبت به سالمت دهان و رعایت بهداشت دهان و دندان
میباشد ( .)8ویال و همکاران ( )2011طی مطالعه ای
گزارش شخصی عادت بهداشت دهانی و عالئم پریودنتال
را در زنان پس از زایمان بررسی کردند تا دریابند که چه
هنگام گزارش شخصی عالئم پریودنتال با عالئم کلینیکی
بیماری پریودنتال ارتباط دارد .آنها به این نتیجه
رسیدند که بیماری پریودنتال وابسته به زایمان با
توصیفات شخصی فرد از تورم لثه و لقی دندان مرتبط
میباشد و دندانپزشک و متخصص زنان می توانند تنها
با پرسیدن سؤال در زمینه تورم لثه و لقی دندان در
دوران بارداری از وجود خطر باالی بیماری پریودنتال در
افراد باردار آگاهی یابند ( .)9این امر نشان دهنده این
است که زنان باردار خود از شرایط دهانی خود تا حدودی
آگاهی دارند و می توانند مشکالت دهانی خود را با
پزشک زنان و یا ماما که ارتباط بیشتری با زنان باردار
دارند مطرح کنند ( .)9در طی مطالعات گستردهای
مشخص شد که بیماری پریودنتال می تواند باعث
افزایش  7/5برابری خطر به دنیا آوردن نوزاد کم وزن و
افزایش  7برابر تولد زودرس نوزاد و افزایش  2/5برابر
خطر پره اکالمپسی شود ( .)2به دلیل هزینه باالی
نگهداری نوزادان زودرس با وزن پایین برای سیستم
بهداشتی درمانی و خانواده ها ،جلوگیری از نوزادان
زودرس با وزن پایین در جوامع توسعه یافته و در حال
توسعه اهمیت زیادی دارد ( .)10با توجه به مطالب ذکر
شده ،مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت کلینیکی لثه

مقدمه
 دکتر حامد حسین کاظمی و همكاران

برای داشتن یک زندگی خوب و سالم ،به سالمت
جسمی و روحی نیاز است .سالمت دهان نیز از جمله
مواردی است که کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار
میدهد .در دوران بارداری هورمونهای جنسی
استروژن و خصوصاً پروژسترون در سطح باالیی قرار
دارند که باعث تغییراتی در عروق خونی لثه و افزایش
پاسخ به فاکتورهای موضعی همچون پالک و جرم
میشود .اکثر مطالعات بیانگر این هستند که بارداری
می تواند استعداد به بیماری پریودنتال و پوسیدگی
دندان را افزایش دهد .در دوران بارداری کمیت و
کیفیت بزاق تحت تأثیر قرار می گیرد که به دلیل نقش
بزاق بر سالمت دهان مؤثر است .همچنین افزایش
شیوع ژینژیویت ،1هایپرپالزی لثه ،پیوژنیک گرانولوما2
و  ...در حفره دهان افراد باردار مشاهده می شود.)1( .
میزان شیوع گزارش شده ژینژیویت در بارداری بین
 %50-100گزارش شده است .حاملگی بر روی شدت
التهاب در نواحی که قبالً ملتهب بوده اند ،اثر میگذارد،
ولی تأثیری بر روی لثه سالم ندارد .لقی دندان ،عمق
پاکت و مایع شیار لثهای نیز در طی بارداری افزایش
می یابند ( .)2همچنین زنان باردار  2/9برابر بیش از
زنان غیر باردار دچار پوسیدگی دندانی می شوند (.)3
در مطالعه دلموت و همکاران ( )2013در فرانسه %92
زنان باردار مورد مطالعه حداقل از یک بیماری دهانی
رنج می بردند %74 .افراد باردار بیماری پریودنتال و
 %74هم پوسیدگی فعال دندانی داشتند (.)4
افزایش شیوع بیماریهای دهان و دندان در زنان باردار
می تواند در اثر کاهش سطح بهداشت دهان مورد نیاز
باشد ،چرا که اکثر زنان باردار از حالت تهوع و استفراغ
و رفالکس اسید در طول بارداری رنج می برند و ممکن
است نسبت به استفاده از خمیردندان و دهانشویه
حساس باشند .عالوه بر این مصرف کربوهیدرات ها نیز
به دلیل رژیم غذایی نامناسب در دوران بارداری افزایش
می یابد .عوامل اجتماعی و فرهنگی نظیر میزان مراجعه
به دندانپزشکی ،عوامل اقتصادی -اجتماعی ،سطح
gingivitis
pyogenic granuloma

1
2
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و پوسیدگی دندان در زنان باردار و ارتباط آن با گزارش
شخصی ،آگاهی و عملکرد نسبت به سالمت دهان در
دوران بارداری انجام شد.

روش کار
این مطالعه مقطعی در زمستان  1393بر روی  204زن
باردار مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی و مطب
های خصوصی که در سه ماهه دوم بارداری بودند ،در
شهر بابل در استان مازندران و تحت نظر دانشگاه علوم
پزشکی بابل انجام شد .افراد با روش نمونه گیری ساده
انتخاب شدند .حجم نمونه با استفاده از  20نفر به
صورت آزمایشی و اندازه گیری  ،p=0/85با میزان
خطای استاندارد  d=0/05و  α=0/05بر حسب فرمول
(حجم نمونهی مورد نیاز برای برآورد نسبت جامعه با
انحراف  dو احتمال موفقیت  ،)pمحاسبه شد.
 2مرکز خصوصی که به عنوان پرجمعیت ترین مراکز
در سطح شهر شناخته می شدند و  2درمانگاه دولتی
شامل بیمارستان روحانی و یحیینژاد که به عنوان
مراکز اصلی درمانی دولتی محسوب میشوند ،برای
نمونه گیری ساده انتخاب شدند .نمونه ها در زمستان
 1393اندازه گیری شد .از آنجایی که بزرگ ترین مراکز
درمانی در سطح شهرستان به عنوان مراکز نمونه گیری
انتخاب شدند ،نتایج به کل شهرستان قابل تعمیم
میباشد.
همه افراد جهت ورود به مطالعه دارای سالمت
سیستمیک (عدم وجود بیماریهای اندوکرین ،قلبی -
عروقی ،کلیوی ،سندرم ها و  )...و بدون بیماری شناخته
شده دهانی قبلی و دارای حداقل سواد خواندن و
نوشتن بودند .معیارهای خروج از مطالعه شامل :عدم
تکمیل پرسشنامه ها به طور کامل ،عدم حضور جهت
معاینات دندانپزشکی و یا انصراف از ادامه مطالعه بود.
پیش از شروع کار از تمام افراد رضایت نامه شفاهی
گرفته شد و روند تحقیق به طور کامل برای افراد
توضیح داده شد .سپس هر یک از زنان باردار مورد
مطالعه به پرسشنامه ای که از قبل تهیه شده بود پاسخ
داده و پس از تکمیل آن تحت معاینه رایگان دهان و
دندان قرار گرفتند .پرسشنامه شامل  4قسمت-1 :

Gingival Indices
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 ارزیابی وضعیت سالمت دهان در زنان باردار

سؤاالت فردی و اجتماعی (سن ،تحصیالت ،شغل) -2
گزارش شخصی از وضعیت سالمت دهان (وجود
خونریزی از لثه :خود به خودی یا در اثر تحریک ،وجود
تورم و قرمزی در لثه ،وجود پوسیدگی ،وجود ترمیم،
وجود دندان کشیده شده) -3 ،عملکرد سالمت دهانی
(تکرر استفاده از نخ دندان و مسواک قبل و بعد از
بارداری ،مراجعه به دندانپزشکی قبل از بارداری ،مدت
زمان مسواک زدن ،استفاده از خمیر دندان در دوران
بارداری) و  -4میزان آگاهی نسبت به اهمیت و مراقبت
های سالمت دهان و دندان در دوران بارداری بود.
 14سؤال جهت تعیین میزان آگاهی در نظر گرفته شده
بود ،به پاسخ صحیح یک امتیاز و به پاسخ غلط صفر
امتیاز تعلق می گرفت .سپس بر حسب درصد به دست
آمده از جمع امتیازات ،افراد به سه دسته آگاهی با
سطح پایین ( ،)0-30آگاهی با سطح متوسط ()31-60
و آگاهی با سطح باال ( )61-100تقسیم شدند .روایی
پرسشنامه تهیه شده با نظر  4تن از اساتید متخصص
دندانپزشکی داوری و تأیید شد .پایایی پرسشنامه با
استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ بر روی یک
نمونه  20نفری اندازه گیری شد .ضریب آلفای کرونباخ
یکی از شایع ترین روش ها برای اندازه گیری پایایی
پرسشنامه های چند گزینهای است که با استفاده از
واریانس اجزاء پرسشنامه ارتباط درونی سؤال ها را
بررسی می کند .هرچه عدد به دست آمده به یک
نزدیک تر باشد ،پایایی پرسشنامه بیشتر است .در این
مطالعه میزان ضریب آلفای کرونباخ در قسمت آگاهی
در یک نمونه آزمایشی با  20نمونه 0/87 ،و برای
گزارش شخصی  0/85بود.
پس از تکمیل پرسشنامه ،هر یک از زنان باردار مورد
مطالعه در مرکز دندانپزشکی تحت معاینه بالینی قرار
گرفتند .معاینه به وسیله آینه پالستیکی یک بار مصرف،
سوند دندانپزشکی استریل و پروب پریودنتال استریل
 marquis color-codedزیر چراغ یونیت
دندانپزشکی انجام شد.
وضعیت لثه به کمک شاخص لثه ( 1)GIبر حسب
جدول  1در فاسیال ،لینگوال ،مزیال و دیستال دندانها
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جدید در دندانها بررسی شد .سپس نتایج با استفاده از
نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمونهای کای-
اسکوئر ،تیتست ،میانگین و توزیع فراوانی و با فاصله
اطمینان  %95مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان p
کمتر از  0/05معنی دار در نظر گرفته شد.

اندازه گیری و بر تعداد دندانها تقسیم شد .بر اساس
استاندارد در صورتی که شاخص  GI=0/1-1باشد به
عنوان التهاب خفیف GI=1/1-2 ،التهاب متوسط و -3
 GI=2/1به عنوان التهاب شدید در نظر گرفته شد (.)11
وضعیت دندانها نیز با شاخص  DMFT1و ایجاد حفره

جدول  -1نحوه تعیین شاخص لثهای ()GI
التهاب
-

امتیاز
0
1
2
3

خفیف
متوسط
شدید

ظاهر لثه

خونریزی
خونریزی در حین پروب کردن و یا تحت فشار
خونریزی خود به خودی

نرمال
تغییرات خفیف رنگ ،تورم اندک ،تغییرات کم ظاهر بافتی
قرمزی ،افزایش حجم ,،ادم و براق شدن
قرمزی شدید ،افزایش حجم ،وجود ادم و زخم

همچنین  153نفر ( )%75از زنان خانهدار بودند115 .
نفر ( )%56از افراد نخست باردار بودند .ارتباط بین
سطح تحصیالت و شغل افراد شرکتکننده با آگاهی در
جدول  2نشان داده شده است.

یافته ها
در مجموع  204زن باردار با میانگین سنی
 27/62±4/8سال مورد بررسی قرار گرفتند .هیچ داده
از دست رفتهای وجود نداشت .حدود  112نفر ( )%54از
افراد شرکتکننده تحصیالت دانشگاهی داشتند،

جدول  -2ارتباط بین سطح تحصیالت و شغل افراد شرکتکننده با آگاهی
پایین
تعداد (درصد)

متوسط
تعداد (درصد)

باال
تعداد (درصد)

آگاهی
خانه دار

(42 )27/5

(77 )50/3

(34 )22/2

شاغل

(8 )15/7

(17 )33/3

(26 )51

ابتدایی -راهنمایی

(12 )52/2

(8 )34/8

(3 )13

دیپلم

(18 )26/5

(37 )54/4

(13 )19/1

فوق دیپلم -لیسانس

(16 )18/4

(46 )52/9

(25 )28/7

فوق لیسانس -دکتری

(4 )15/4

(3 )11/5

(19 )73/1

مشخصات دموگرافیک
شغل

میزان تحصیالت

در گزارش شخصی افراد از وضعیت کلی سالمت دهانی،
 31نفر ( )%15/2وضعیت سالمت دهانی خود را خوب،
 112نفر ( )%54/8متوسط و  53نفر ( )%30ضعیف

سطح معنی داری

()0/000

اعالم کردند .ارتباط بین گزارش شخصی افراد از
وضعیت سالمت دهانی و نتایج معاینه بالینی از نظر
آماری معنادار بود (جدول .)p>0/05( )3

جدول -3ارتباط بین گزارش شخصی افراد از وضعیت سالمت دهانی و نتایج معاینه بالینی
آنالیزهای آماری

میانگین  ±انحراف معیار

شاخص های سالمت دهان

سطح معنی داری

پوسیدگی

بله

3/91±2/302

*D

خیر

2/33±1/627

پرکردگی

بله

1/64±1/690

*F

خیر

0/07±0/539

0/000

دندان کشیده شده

بله

5/33±3/29

*M

خیر

0/52±1/531

0/000

Decayed, Missing, and Filled Teeth Index

()0/000

1

12

0/000

*GI

خیر

1/423±0/4955

خونریزی از لثه

بله

1/592±0/4170

*GI

خیر

1/276±0/5384

افزایش حجم لثه

بله

1/869±0/5698

*GI

خیر

1/354±0/4480

التهاب لثه

در زمینه بهداشت دهان و دندان ،بیش از نیمی از زنان
باردار یک بار در روز و یا کمتر مسواک میزدند 13 .نفر
( )%6/3از شرکتکنندگان با شروع بارداری به دلیل
حالت تهوع هرگز مسواک نمیزدند .همچنین  31نفر
( )%15/1به دلیل حساسیت به خمیر دندان و ایجاد
حالت تهوع ،بدون استفاده از خمیر دندان مسواک

0/000
0/000
0/000

میزدند .مدت زمان مسواک زدن در  153نفر ( )%75از
افراد کمتر از  3دقیقه بود .همچنین میزان استفاده از
نخ دندان در دوران بارداری نسبت به قبل از بارداری به
طور معناداری کاهش یافته بود ( .)p=0/032ارتباط بین
عملکرد سالمت دهان و وضعیت بالینی در جدول 4
نشان داده شده است.

جدول  -4ارتباط بین عملكرد سالمت دهان و وضعیت بالینی
وجود پوسیدگی

وضعیت بالینی
خیر
تعداد (درصد)

بله
تعداد (درصد)

هرگز

(2 )14/3

(12 )85/7

گاهی اوقات

(16 )42/1

(22 )57/9

بکبار

(51 )58

(37 )42

(37 )42

دوبار

(25 )53/2

(22 )46/8

(18 )38/3

(25 )53/2

سه بار

(12 )70/6

(5 )29/4

(8 )47/1

(7 )41/2

(2 )11/8

هرگز

(41 )44/1

(52 )55/9

(21 )22/6

(51 )54/8

(21 )22/6

ماهیانه

(8 )40

(12 )60

(11 )55

(5 )25

(4 )20

هفتگی

(21 )65/6

(11 )34/4

(13 )40/6

(17 )53/1

(2 )6/3

روزانه

(36 )61

(23 )39

(29 )49/2

(27 )45/8

(3 )5/1

کمتر از  1دقیقه

(12 )25/5

(35 )74/5

(10 )21/3

(27 )57/4

(10 )21/3

 1-3دقیقه

(58 )55/2

(47 )44/8

(43 )41

(49 )46/7

(3 )12/4

 3-5دقیقه

(33 )70/2

(14 )29/8

(20 )42/6

(22 )46/8

(5 )10/6

بیش از  5دقیقه

(3 )60

(2 )40

(1 )20

(2 )40

(2 )40

بله

(5 )55/6

(4 )44/4

(2 )22/2

(5 )55/6

(2 )22/2

خیر

(101 )51

(94 )49

(72 )37

(95 )48/7

(28 )14/3

بله

(97 )57/1

(73 )42/9

(66 )38/8

(83 )48/8

(21 )12/4

خیر

(9 )26/4

(25 )73/6

(8 )23/6

(17 )50

(9 )26/4

بله

(56 )67/5

(27 )32/5

(38 )45/8

(37 )44/6

(8 )9/6

خیر

(50 )41/3

(71 )58/7

(36 )29/8

(63 )52/1

(22 )18/2

عملکرد سالمت دهان

مسواک

نخ دندان

مدت زمان
مسواک
زدن
دهان شویه
خمیردندان
مالقات
دندانپزشکی

التهاب لثه
سطح معنی
داری
()0/011

()0/041

()0/000

()0/742
()0/003
()0/000

در این مطالعه  121نفر ( )%59/3از زنان باردار ،قبل از
بارداری خود تحت معاینه دندانپزشکی قرار نگرفته بودند.
بین وضعیت کلی سالمت دهان افرادی که به مالقات
دندانپزشکی رفته بودند و سایر افراد شرکتکننده
اختالف آماری معناداری وجود داشت (.)p=0/000
آگاهی افراد شرکتکننده نسبت به مراقبتهای دهان و

ضعیف
تعداد (درصد)

متوسط
تعداد (درصد)

شدید
تعداد (درصد)

(1 )7/1

(7 )50

(6 )42/9

(10 )26/3

(17 )44/7

(11 )28/9

(44 )50

(7 )8
(4 )8/5

سطح معنی
داری

()0/009

()0/004

()0/306

()0/890
()0/122
()0/048

دندان در دوران بارداری به طور میانگین در حد متوسط
قرار داشت .علت اصلی عدم مراجعه به دندانپزشکی در
دوران بارداری از نظر افراد شرکتکننده به شرح زیر بود:
 56نفر ( )%27/5به دلیل بارداری 43 ،نفر ( )%21به
دلیل هزینه باال 43 ،نفر ( )%21به علت عدم آگاهی20 ،
نفر ( )%10به دلیل ترس از دندانپزشکی و سایرین نظری
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بله

1/900±0/4994

آگاهی افراد ارتباط معناداری وجود داشت (جدول .)5

نداشتند .در این مطالعه بین میزان التهاب لثه
( )p=0/041و وجود پوسیدگی ( )p=0/000با سطح
 دکتر حامد حسین کاظمی و همكاران

جدول  -5ارتباط وضعیت بالینی با آگاهی
آگاهی
وضعیت بالینی
پوسیدگی

التهاب لثه

متوسط
تعداد (درصد)

پایین
تعداد (درصد)

باال
تعداد (درصد)

وجود دارد

(31 )31/6

(51 )52

(16 )16/3

وجود ندارد

(19 )17/9

(43 )40/6

(44 )41/5

خفیف

(11 )15/1

(32 )43/8

(30 )41/1

متوسط

(30 )30

(66 )66

(24 )24

شدید

(10 )30

(16 )53/3

(5 )16/7

با بررسی سؤالها مشخص شد که  157نفر ( )%77از
افراد شرکتکننده جرمگیری را برای دندانهای خود
مضر و حدود  108نفر ( )%53هرگونه اعمال دندانپزشکی
را برای سالمت جنین خطرناک میدانستند .عالوه بر این
 63نفر ( )%31از شرکتکنندگان اعتقاد داشتند که
خرابی دندانها در دوران بارداری طبیعی بوده و با رعایت
بهداشت قابل پیشگیری نیست .همچنین بیش از نیمی
از افراد ،خونریزی و التهاب لثه در دوران بارداری را
طبیعی میدانستند.
در معاینات بالینی میانگین  8/42±4/17 DMFTو
میانگین ( 1/46±0/52 GIالتهاب متوسط) بود.
همچنین  98نفر ( )%48از زنان باردار دارای حفره
پوسیدگی دندانی بودند 13 .نفر ( )%6/3از
شرکتکنندگان دارای افزایش حجم لثه بوده و  97نفر
( )%47جرم دندانی باالی لثهای داشتند.

سطح معنی داری
()0/000

()0/041

بهبود سالمت جامعه است .این در حالی است که
مطالعات انجام شده در سراسر جهان بیانگر فقدان شرایط
سالمت دهانی مساعد در میان زنان باردار میباشد (،6
 .)13 ،12در مطالعه حاضر در شهرستان بابل به بررسی
وضعیت کلینیکی سالمت دهان در زنان باردار و ارتباط
آن با گزارش شخصی ،آگاهی و عملکرد نسبت به سالمت
دهان در دوران بارداری پرداخته شد .مطالعه ویال و
همکارانش ( )2011نشان داد که کادر درمانی مرتبط با
زنان باردار ،نقش مهمی در بهبود بهداشت دهان و دندان
و افزایش سطح آگاهی زنان باردار نسبت به درمانهای
دندانپزشکی و خطرهای بیماریهای دهان در دوران
بارداری دارند .در این مطالعه نیز بین گزارش شخصی
افراد از شرایط دهانی و معاینه بالینی انجام شده ارتباط
معناداری وجود داشت ( .)9در مطالعه مارتینز و همکاران
( )2011در اروپا زنان باردار میتوانستند لقی دندان و
التهاب شدید لثه و خونریزی خود به خودی از لثه را
تشخیص داده و به پزشک خود گزارش دهند ( .)5این
امر نشان دهنده این است که زنان باردار ،خود از شرایط
دهانی خود تا حدودی آگاهی دارند و میتوانند مشکالت
دهانی خود را با پزشک زنان و یا ماما که ارتباط بیشتری
با زنان باردار دارند مطرح کنند .با این وجود ،اگرچه در
این مطالعه نیز ارتباط معناداری بین گزارش خود فرد از
شرایط دهان با وضعیت کلینیکی وجود داشت ،اما همان
طور که در جدول  3نشان داده شده است ،عده ای از
زنان باردار از وجود پوسیدگی و التهاب لثه در دهان خود
آگاهی نداشتند .به عبارتی گزارش فرد مبنی بر نداشتن
بیماری دهانی نمیتواند مالکی برای عدم ارجاع زنان
باردار به دندانپزشکی باشد.

بحث
در دوران بارداری هورمونهای جنسی استروژن و به
خصوص پروژسترون در سطح باالی خود قرار دارند که
این امر باعث تغییرات قابل مالحظهای در حفره دهان
افراد باردار میشود .مطالعات گذشته بیانگر این مطلب
هستند که بارداری میتواند استعداد ابتالء به بیماریهای
لثه و پوسیدگی دندان را افزایش دهد ( .)4 ،3بنابراین
زنان باردار گروه بزرگی از افراد جامعه را تشکیل میدهند
که نیازمند توجه خاص مراقبت های دهان و دندان
میباشند .همچنین مادران نقش ویژهای در عادات
بهداشتی سایر اعضاء خانواده به خصوص کودکان خود
دارند که این امر نشان دهنده نقش بارز این گروه در
14

در مطالعه اخیر زنان باردار با سطح آگاهی باالتر ،التهاب
لثه و پوسیدگی دندانی کمتری داشتند .علت این امر
میتواند رعایت بهداشت بهتر ،تحصیالت باالتر و
مراجعه دندانپزشکی قبل از بارداری در افرادی باشد که
آگاهی بیشتری دارند .همانگونه که در این مطالعه
نشان داده شد ،افراد با آگاهی باالتر بیشتر به مالقات
دندانپزشکی قبل از بارداری رفته و همچنین افرادی که
قبل از بارداری به دندانپزشکی مراجعه کرده بودند ،از
شرایط سالمت دهان بهتری برخوردار بودند .در مطالعه
حاجی کاظمی و همکاران ( )2005در تهران نیز بین
میزان آگاهی و عملکرد بهداشت دهان و دندان زنان
باردار ارتباط مثبتی وجود داشت ( .)14این امر اهمیت
افزایش آگاهی زنان باردار جهت بهبود شرایط دهانی را
نشان میدهد .بر اساس مطالعات گذشته آموزش تأثیر
مثبتی بر افزایش میزان آگاهی و بهبود عملکرد سالمت
دهان زنان باردار دارد ( .)17-15همچنین زنان باردار
به دلیل شرایط ویژه خود و اهمیت دادن بیشتر به
سالمت خود و جنین در دوران بارداری ،در این دوران
آموزش پذیرترند (.)16
 DMFTشایعترین شاخص برای ارزیابی وضعیت
دهان و دندان در مطالعات اپیدمیولوژی است (.)18
میانگین  DMFTدر این مطالعه  8/42بود .در مطالعه
مشابه بحری و همکاران ( )2012در مشهد ،میزان
میانگین  10/29 DMFTبود ( .)19علت این تفاوت
میتواند تفاوت در نواحی انجام مطالعه و تفاوتهای
شخصی -اجتماعی افراد شرکتکننده باشد.
بر اساس مطالعات انجام شده ،شیوع بیماریهای لثه در
زنان باردار بیشتر از زنان غیر باردار است ( .)3همچنین
نشان داده شده است که بیماریهای لثه میتواند موجب
اثرات مضری همچون افزایش خطر به دنیا آوردن نوزاد
کم وزن و تولد زودرس نوزاد و افزایش خطر پره
اکالمپسی شود ( .)2در این مطالعه میانگین شاخص
لثهای نشان دهنده التهاب متوسط در میان زنان باردار
شرکتکننده بود .از دالیل این التهاب میتوان به وجود
جرم باالی لثهای در  %47افراد مورد مطالعه اشاره کرد.
جرم دندانی یکی از علل اصلی التهاب لثه میباشد که در
دوران بارداری به دلیل افزایش پاسخ لثه به فاکتورهای

نتیجهگیری
اگرچه زنان باردار از وضعیت بالینی سالمت دهان خود
تا حدودی مطلع هستند اما به دلیل ناآگاهی از مراجعه
به دندانپزشکی امتناع میکنند ،بنابراین میتوان با
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موضعی میتواند موجب بیماری پریودنتال و افزایش
حجم لثه شود ( .)20التهاب لثه در ماه دوم و سوم
بارداری شروع شده و تا ماه هشتم تشدید شده و طی ماه
نهم بارداری کاهش می یابد ( .)2با یک جرمگیری ساده
قبل از بارداری و یا در سه ماهه سوم بارداری میتوان از
وقوع یا پیشرفت بیماریهای لثه در دوران بارداری
جلوگیری کرد .انجمن دندانپزشکی آمریکا در سال
 2006موافقت خود را با ایمن بودن درمانهای معمول
دندانپزشکی در دوران بارداری ،خصوصاً در سه ماهه دوم
بارداری که میزان خستگی و حالت تهوع زن باردار کمتر
است ،اعالم کرد ( .)21این در حالی است که اکثر افراد
مورد مطالعه جرمگیری را برای دندانهای خود مضر
دانسته و انجام جرمگیری در دوران بارداری را برای
جنین خطرناک میدانستند .این نتایج ناشی از آگاهی
غلط زنان باردار نسبت به اعمال دندانپزشکی در دوران
بارداری است .در مطالعه حاضر و مطالعه ایفسانیا و
همکاران ( )2013مشخص شد که زنان بارداری که پیش
از بارداری و یا در دوران آن به دندانپزشکی مراجعه
کردهاند ،از سالمت دهانی بهتری در دوران بارداری
برخوردارند ( .)22از آنجایی که به دلیل آگاهی غلط ،اکثر
زنان باردار درمانهای معمول دندانپزشکی را برای جنین
خطرناک میدانند ،الزم است که آگاهیهای الزم و ارجاع
به موقع دندانپزشکی توسط کادر درمانی که زن باردار
تحت نظر آنها است ،صورت گیرد.
از جمله محدودیتهای این مطالعه ،عدم وجود
محدودیت سنی برای شرکتکنندگان و عدم توانایی
تهیه تصاویر رادیوگرافی از زنان باردار برای بررسی
وضعیت پریودنتال و پوسیدگی پروگزیمال بود .پیشنهاد
میشود مطالعات مشابه دیگری در سایر نواحی انجام
شود تا سیاستهای بهداشتی درمانی کلی در سطح
کشور برای بهبود شرایط سالمت دهانی این قشر ویژه و
مهم تدوین شود.

استفاده از آموزش صحیح سطح سالمت دهان و دندان
.زنان باردار جامعه را بهبود بخشید

تشكر و قدردانی
این مطالعه نتیجه طرح پژوهشی مصوب شورای
. است2526 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل با کد
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 دکتر حامد حسین کاظمی و همكاران

. است2526 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل با کد
بدین وسیله از حمایتهای معاونت محترم پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت انجام این مطالعه و
همچنین از تمام زنان بارداری که در این پژوهش
. تشکر و قدردانی می شود،شرکت کردند

