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ودنتالیپريشاخص هاتیآموزشی بر وضعپمفلت و یآموزش بهداشت به صورت شفاهریبررسی تاث
لیپروتز پارسيدارامارانیدر ب

دکتر مریم حسن پور 4حسنوندنیریدکتر ش1، دکتر محمودرضا مبینی3یدکتر فاطمه سرلت2#جهیعلویزمانالیدکتر ل1حمیرا انصاري الري دکتر 
4رشاط

،ایرانتهران،یدانشگاه آزاد اسالمیدندانپزشکواحدو عضو مرکز تحقیقات ایمپلنت هاي دندانی  ركمتحيبخش پروتزهااریاستاد-1
متخصص پروتزهاي دندانی-2
،ایرانتهران،یدانشگاه آزاد اسالمیدندانپزشکواحدکس،یودونتیبخش پردانشیار-3
دندانپزشک-4

خالصه: 
و با در نظـر گـرفتن   یدندانينرم و سخت دهان بدنبال استفاده از پروتزهايشده در بافتهاجادیبا توجه به مشکالت ادف: سابقه و ه

شـاخص  تیآموزشـی بـر وضـع   پمفلـت ویآموزش بهداشت به صورت شفاهریمطالعه با هدف بررسی تاثنیاز آنها ا،يریشگیپتیاهم
.انجام شدلیز پارسپروتيدارامارانیدر بودنتالیپريها

گـروه در  3بـه  مـاران یبمیانجام شد. پـس از تقسـ  لیپروتز پارسيداراماریب30يبر روايبه روش مداخلهقیتحقنیاو روشها: مواد
نـخ زدن،مسـواك حیروش صـح یعالوه بر آن،آموزش شـفاه 2صرفاآموزش بهداشت توسط دانشجو(درمانگر) و در گروهمارانیب1گروه

مـاران ی. تمام بدیگردهیارایآموزشپمفلتآموزشها به صورتنیا،کردند. در گروه سومافتیدررانیدیکلرهگزهیدهانشوزویوتجدندان
هـاي  آزمـون بـا ،جیشـدند. نتـا  نـه یمعاPI ،GI ،PD ،CAL،GBIيشـاخص هـا  یابیـ ارزيماه پس از آن بـرا 3و لیدر روز تحو

Repeated Measure ANOVA،Kruskal _ WallisوWilcoxone شدتحلیل.
یاخـتالف معنـ  1نسبت به گروه 3و 2پس از سه ماه در هر دو گروه CALوPI ،GBI ،PD ،GIراتییتغياز نظر آمارها:افتهی

مشـاهده  يداریاخـتالف معنـ  ودنتـال یپريشاخصـها تغییـر در ارتباط با3و 2دو گروه نیبکهیدر صورت) P>005/0. (داشتيدار
)P<05/0(.دینگرد

کـــاهش يمـــوثر بـــراروشـــی پمفلـــتوشـــفاهیبصـــورتبهداشـــتآمـــوزشرســـد بـــه نظـــر مـــی:يریـــگجـــهینت
. شودیمتحرك محسوب ملیپارسيپروتزهايدارامارانیبودنتالیپريهايماریب

ودنتالیپريمتحرك، آموزش بهداشت، شاخص هالیپروتز پارس: يدیکلکلمات
21/2/94پذیرش مقاله: 17/2/94:اصالح نهایی16/11/93وصول مقاله:

مقدمه:  
بـا آن روبـرو   لیپروتـز پارسـ  يکـه افـراد دارا  یاز مشکالتیکی

در اثـر  ودنتـال یپرهـاي رفتن بافـت نیو از بیدگیهستند، پوس
باشـد یمودنتالیپرهاييماریآن ابتال به بیتجمع پالك ودر پ

ياز اهـداف اسـتفاده از پروتزهـا   یکـ ینکـه یبا توجـه بـه ا  )3-1(
عدم است،ودنتالیپرهايفتباوهاحفظ سالمت دندان،یدندان
بـر  یمخربـ ریتـاث ،بهداشت دهان ودندان و تجمع پالكتیرعا

لـذا  گذاردویمهیرپایو غهیپاهايو دندانودنتالیپرهاي¬بافت
قابـل توجـه   شیآموزش مناسـب بهداشـت دهـان موجـب افـزا     

لیپروتـز پارسـ  يمت دهـان ودنـدان در افـراد دارا   سالعتیوض
بر اساس مطالعات انجام شده در صـورت عـدم   )4-7(خواهد شد 

ــرعا ــدان مشــکالت تی ــه: یبهداشــت دنچــر ودهــان ودن از جمل
-یدگیپوسـ ،یکروبیو تجمع پالك ملیبددهان، تشکيجادبویا

مشـکل  ،یالتهـاب در بافـت مخـاط   ،ايلثـه دندان، التهاب هاي
ایجـــاد ازداشـــتن دنچـــر تیجادرضـــایعـــدم ا،ییبـــایز

،مشـکالت نیـ راه حـل ا نترییو عملنیبهتر)8-11(خواهد شد.
لیپروتـز پارسـ  يداراماریوکارآمد به بحیآموزش بهداشت صح

دنـدان ونـخ هیاست که شامل استفاده از انـواع خـاص دهانشـو   
کـه در افـراد   همچنـان ،باشدمیزدنخاص مسواكهايوروش
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bracketوbandبـا توجـه بـه وجـود     ین ارتودنسـ تحت درما

با توجـه  )12-14(شود.یاستفاده مهیخاص ودهانشوهايازمسواك
تنهـا بـه   نـه یزمنیـ انجـام شـده در ا  قـات یتحقشتریبنکهیبه ا

پرداختـه  ودنتـال یبر سـالمت پر لیپارسيپروتزهاریتاثیبررس
و عدم یبلققاتیاند و با در نظر گرفتن تناقضات موجود درتحق

خصوص در داخل کشور، مطالعه حاضـر  نیدر اياوجود مطالعه
و یآمـوزش بهداشـت بـه صـورت شـفاه     ریتـاث یبا هدف بررس

پروتز يدارامارانیدر بودنتالیپريشاخصهاتیبر وضعپمفلت
مراجعه کننده به بخش پروتز مارانیاز بیگروهيروبر لیپارس

تهران در سـال  یاد اسالمدانشگاه آزیمتحرك واحد دندانپزشک
انجام گرفت.1393

ها:مواد و روش
نیانجام ايانجام شد. براايبا روش مداخلهقیتحقنیا

لیپروتز پارسيدارامارانیبنبیازنمونه 30تعداد ق،یتحق
واحدمتحركپروتزبخشبهکنندهمتحرك مراجعه

در تهران انتخاب شدند.یدانشگاه آزاد اسالمدندانپزشکی
شدند، در گروه میبه سه گروه تقسمارانیبهیاولنهیمعا
فقط توسط دانشجو (درمانگر) آموزش دادهمارانی(شاهد) باول

عالوه بر آموزش توسط مارانبیبه،)1مورد(دومگروهدر. شدند
روشه ـــبزدنواكــــمسیـــوزش شفاهـــگر، آمــــدرمان

(Modified Bass هیدهانشوز نخ دندان و روش استفاده ا، (
میلی لیتر 15(طبق دستور کارخانه سازنده%2/0نیدیکلرهگز
وشدداده )دو بار در روز،بعد از مسواك زدنهیانث30به مدت

پمفلتآموزشها را توسطنیهممارانی) ب2مورد(سومگروهدر
الزم هايدرمانقیتحقنیادر.کردندافتیدریآموزش

شهیسطح ريمسطح ساز،يریجرم گم،یدندان، ترمدنی(کش
قبل از انجام  درمان مارانیتمام بي)  براودنتالیپریو جراح

از یـــالتـــمشکيکه دارایمارانیبشد و پروتز  انجام 
و سمیبراکساستؤپروز،سرطان،رع،ـــصت،ــــابـــیدلـــیقب
مصرف کنندگانو دبودني دهندهزریخونهاييماریب

.شدنداز مطالعه خارج دییستروکوایکورت

کننده نهیمعاکیتوسط یدهانهاينهیمعاقیتحقنیایط
نهیو معایابیارزيکننده ابتدا برانهیمعانیانجام شد. ا

کسبازپسوشددادهآموزشهاشاخصحیاستاندارد و صح
نهمعایبهها،شاخصحیو صحقیدقنهیالزم در معاتوانایی

مارانیببهيگریآموزش بهداشت توسط فرد دپرداخت، مارانیب
.شدداده 

هايشاخصیبررسيبراامزیلیاز پروب ویکینیکلناتیمعایط
,probing depth(PD) gingival index(GI) ,ايلثه

gingival bleeding index(GBI)وclinical attachment

loss(CAL)شاخصیابیارزيو از قرص آشکارساز پالك برا
plaque index(PI)5(.استفاده شد(

PD,CALوGlنگوالیباکال و لستال،یدال،یدر چهار سطح مز
در دو سطح باکال و GBIوPIهايشاخصوهاتمام دندان

.شدبررسیهاتمام دنداننگوالیل PIبا استفاده از شاخص
Turesky،GIشاخصبا استفاده ازLoe&Silnessو

GBIعدم وجودخونایوجود هیثان10از با پروب کردن و پس-

)8(.شدیبررسAinamoبا شاخص،يزری

و با استفاده یآموزش بهداشت بصورت شفاهریتأثیابیارزيبرا
ایو وجود PD،CALزانی، مGIو PIدرجه ،یآموزشپمفلتاز 

ماه 3مارانیپروب کردن، بنی) حGBI(يزریعدم وجود خون
2مدت ماهانه نیایشدند و در طیابیمجددا  ارزنهیبعد از معا

یآموزش بهداشت تماس تلفنيادآوریيابرمارانیبار با ب
سهمقایجهت. شدثبت یدر فرم اطالعاتجونتایشد،برقرار

آزمونازها،قبل وبعد از مداخله در گروهیکمهايشاخص
Repeated Measure ANOVA با در نظر گرفتن روش

Betweenمداخله به عنوان  subject factor در. شداستفاده
هاگروهنیجهت قبل/بعد از مداخله بايرتبههايشاخصمورد

قبل وبعد در هر سهیو جهت مقاKruskal _ Wallisآزموناز
.شداستفاده  Wilcoxoneگروه از آزمون 

یافته ها: 
مرد بودند، که حداقل 14زن و 16شامل مورد مطالعهبیماران

سال(با میانگین 60سال و حداکثر 26سن بیماران 
سال) بود.43سنی
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ماه3پس از گذشت 3و 2گروه هاي درPIمیزان شاخص 
)P>005/0کاهش چشمگیري پیدا کرده بود. (

دیده ماه3پس از PIدر موردداريمعنیتغییر،1گروهدر
) 1(جدول ).P=021/0(نشد. 

هاي صفر درزمانPIن هاي مرکزي پراکندگی میزاشاخص-1جدول
در گروه هاي مورد مطالعه ماه پس از آن 3و 

P value ماه3بعد از  زمان                                روز صفر
گروه

021/0=P 49/0±41/2 39/0±57/2 (شاهد)1

005/0<P 62/0±62/2 57/0±68/2 (مورد اول)2

005/0<P 39/0±11/2 49/0±74/2 ورد دوم)(م3

و 2داري در بین گروههاي اختالف معنیGBIمقایسه شاخص 
)2(جدول ) P>005/0(داد.ماه  نشان3بعد از 3

هاي در زمانGBIهاي مرکزي پراکندگی میزانشاخص-2جدول
هاي مورد مطالعه در گروهماه پس از آن 3صفر و 

P value ماه3بعد از  روز صفر ینه                                 معازمان
گروه

034/0=P 07/0±24/0 09/0±27/0 (شاهد)1

005/0<P 02/0±03/0 1/0±26/0 (مورد اول)2

005/0<P
04/0±02/0 03/0±20/0 (مورد دوم)3

ماه به ترتیب3پس از 3و2در گروههاي PDشاخص 
اوت بود که نسبت به زمان صفر تف13/2±39/0و67/0±88/1

)3(جدول)P>005/0. (آماري معنی داري داشت

هاي در زمانPDهاي مرکزي پراکندگی میزان شاخص-3جدول
ماه پس از آن3صفر و 

ماه کاهش 3پس از گذشت 3و 2در گروههاي GIشاخص 
در صورتیکه در گروه )P>005/0(چشمگیري پیدا کرده بود 

)4(جدول تفاوت آماري معناداري مشاهده نشد. 1

هاي صفر در زمانGIپراکندگی میزان مرکزيهايشاخص-4جدول
هاي مورد مطالعه در گروهماه پس از آن 3و 

P value ماه3بعد از  زمان معاینه                            روز صفر
گروه

017/0=P 47/0±44/1 48/0±29/1 (شاهد)1

005/0<P 41/0±62/0 56/0±23/1 (مورد اول)2

005/0<P 31/0±59/0 55/0±33/1 (مورد دوم)3

(جدول درمورد بررسیگروههايدرCALمیزانتغییرات 
) دیده می شود. 5

هاي در زمانCALهاي مرکزي پراکندگی میزانشاخص-5جدول
در گروه هاي مورد مطالعه ماه پس از آن 3صفر و 

بحث:

دهانبهداشتآموزشکهدادنشانمطالعهاینازحاصلنتایج
پروتزدارايبیمارانبهپمفلتآموزش شفاهی و یاازاستفادهبا

،PI،GI،PD،CALهايشاخصمیزانکاهشدرپارسیل
GBI. شاخصمیزانشاهد،گروهدرچنانچهدارد. نقش موثري

اختالفبعدماه3وصفرروززمانیفواصلدرپریودنتالهاي
زماندرومقایسهدرهمینصورتیکهدرندادنشانمعناداري

مشاهدهمعنادارياختالف،هاي موردگروهدرشدهذکرهاي
.شد

P value ماه3بعد از  روز صفر
زمان معاینه

گروه

028/0=P 61/0±39/2 62/0±41/2 (شاهد)1

005/0<P 67/0±88/1 58/0±53/2 (مورد اول)2

005/0<P 39/0±13/2 49/0±73/2 (مورد دوم)3

P value ماه3بعد از  روز صفر معاینه                             زمان
گروه

037/0=P 04/1±97/2 98/0±07/4 (شاهد)1

٠٠۵/٠<P 91/0±98/0 62/0±61/3 (مورد اول)2

٠٠۵/٠<P 81/0±02/1 65/0±99/3 (مورد دوم)3
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بهکههمکارانوRibeiroمطالعهمطالعه باازاینحاصلنتایج
طیپارسیلپروتزدارايبیماراندربهداشتاثرآموزشبررسی

Ribeiroتحقیقدرچنانچهدارد.تشابهبودندپرداختهماه12

آموزشازترکیبیصورتبهبهداشتآموزشکهگروهیدر
ورنگیتصاویرباهمراهآموزشیدفترچهوشفاهیهاي

بودشدهدادهدنچربهداشترعایتنحوهدربارهتوضیحاتی
شدهمشاهدهپالكمیزانلحاظازمعناداريآماريهايتفاوت

سالمتکههمکارانشوYeungدرمطالعه)10(گردید. گزارش
متحركپارسیلپروتزدارايبیماراندندانودهان

Cobalt - Chromiumکرده بودند، بررسیسال5ازعدرا ب
وجوداهمیتبرنیزعهمطالاینشد. گزارشمشابهینتایجنیز
دهان بهداشترعایتوايدورهمعایناتبرايمنظمبرنامهیک

کارابتدايدرعوامل موضعی حاضرمطالعهدر)8(کند.تاکید می
درگردیدبررسیبهداشتآموزشتاثیرفقطوشدهحذف

حذف عوامل موضعی در حین Yeungمطالعهدرحالیکه
ند روند مطالعه و نتایج آن را توامطالعه صورت گرفت که می

)8(تحت تاثیر قرار دهد.

ارزیابیبهکههمکارانوTezelمطالعهبامطالعهایننتایج
صورتبهدهانبهداشتآموزشمختلفهاياستراتژيتاثیر 

مغایرتبودندپرداختهمردمازجمعیتیکمیانخودعملکرد
اطالعاتودننبجامعدلیلبهتواندمیاختالفاینکهدارد

ترتیباینبه)15(باشد.بیمارانبهشدهارائهآموزشیبروشور
ساززمینهعللبرمبنیاطالعاتیهیچمذکوربروشوردرکه

بروشوردرکهحالیدربودنشدهارائهايلثههايبیماري
وتوضیحاتبرعالوهما مطالعهدربه بیمارانشدهارائهآموزشی
دربارهمطالبیدهان،بهداشترعایتنحوههدربارکاملتصاویر

)15(.بودشدههم گنجاندهايلثههايبیماريساززمینهعلل

Vanzeveren ویزیتمفیدتاثیر تحقیقی دربارهو همکاران
ودقیقپروفیالکسیبرايجلساتی(بیمارانمرتبهاي

پریودنتالسالمتروي)پالكکنترلهايآموزشیادآوري
که نتایج آن )5(ند.دادنجامپروتزهاي پارسیل متحرك ادارندگان

بهتواندمینتایجاختالفاینکهداردبا تحقیق حاضر مغایرت

وبیماراندهانبهداشتکنترلفواصلبودنطوالنیدلیل
.باشدبهداشتآموزشنوعنبودنمشخص

دیدنآموزشوشدنتوان به کالیبرهمیتحقیقاینمزایاياز
معاینات وانجامازپیشمعاینهدرستیودقتنظرازگرمعاینه
و کرداشارهبیماراناینهايدندانتمامکلینیکیارزیابی

تکنیکازهانمونهانتخابدرحاضرمطالعهدرهمچنین 
شد. استفادهدوسوکور 

،عدم همکاري معاینهجلسهدر بین دوعدم مالقات بیماران 
بود.این تحقیق هايمحدودیتجمله ها ازبیماران و افت نمونه

دهانبهداشتآموزشکهدادنشانمطالعهاینازحاصلنتایج
پروتزدارايبیمارانبهپمفلتآموزش شفاهی و یاازاستفادهبا

.استموثربهبود شرایط پریودنتالدرپارسیل

: نتیجه گیري
یا پمفلت آموزش بهداشت بصورت شفاهی و رسد نظر میبه 
در هاي پریودنتال کاهش بیماريجهتموثر هاییوزشی روشآم

باشد. میپروتزهاي پارسیل متحرك افرادي داراي 
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