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ABSTRACT

Background& objectives: Considering the importance of oral health in complete denture-
wearers, the present study aimed to evaluate denture hygiene in complete denture wearers
referred to department of prosthodontics, Yazd Dental School in 2014.
Methods: In this cross-sectional study, health behaviors of 140 complete denture-wearing
patients who referred to the department of prosthodontics, Shahid Sadoughi dental school
were evaluated using a questionnaire containing 11 questions related to dentures hygiene. To
each question with correct answer, 2 points were assigned and total correct answers were
considered as individuals performance score. Data were analyzed by T-test at significance
level of 5% using SPSS ver.16.
Results: 64 (45.7%) men and 76 (54.3%) women with a mean age of 22.52±3.44 were
evaluated in present study. Average health behavior score was 12.70±2.81 (6 to 18). There
was no statistical relationship between score of health behavior and age (p=0.326), gender
(p=0.914) and duration of complete denture wearing (p=0.645).
Conclusion: Based on our findings patients’ dental health behavior was "average".
Therefore, to enhance the patient's health habits and behaviors, it is necessary students to
teach healthy behavior to the patients.
Keywords: Hygiene Habits; Complete Denture; Denture-Wearing Patients.
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بررسی رفتار بهداشتی در خصوص نگهداري از دست دندان در 
کنندگان از دست دندان مراجعه کننده به بخش پروتزهاي دندانی استفاده

1393دانشکده دندانپزشکی یزد در سال 
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مقدمه
توانـد اطالعـات   ابی بیمار داراي پروتز دندانی میارزی

هداري از پروتـز در  با ارزشی در مورد سازگاري و نگ
ــد  ــه ده ــدگان از آن ارائ ــتفاده کنن ــد .)1(اس ــر چن ه

مطالعات گزارش کرده اند کـه اسـتفاده کننـدگان از    

پروتز کامل توانـایی تطـابق قابـل تـوجهی بـا دنـدان       
مصنوعی را دارند، اما باید توجه داشت این سـازگاري  
نیاز به یک دوره زمانی طوالنی دارد چـون سـازگاري   

بیمار مشـکالت زیـادي را   به آهستگی صورت گرفته و
. آموزش بیماران به منظور افزایش )2(کندمیتجربه

چکیده
با توجه به اهمیت بهداشت دهان و دندان در استفاده کننـدگان از دسـت دنـدان و مشـکالتی کـه عـدم       زمینه و هدف: 

تواند براي آنان ایجاد نماید. مطالعه حاضر با هـدف بررسـی رفتـار اسـتفاده کننـدگان از دسـت       نظافت دست دندان می
دندان در خصوص بهداشت دست دندان، مراجعه کننده به بخش پروتزهاي دندانی دانشکده دندانپزشکی یـزد در سـال   

انجام شد.1393
راجعه کننده به بخش پروتزهاي دندانی دانشـکده  بیمار م140مقطعی رفتار بهداشتی-در این مطالعه توصیفیروش کار:

سوال مرتبط با رفتار بهداشتی اسـتفاده کننـدگان از دسـت دنـدان     11دندانپزشکی یزد با استفاده از پرسشنامه اي حاوي 
دعملکرهاي درست به عنوان امتیاز امتیاز تعلق گرفت و مجموع پاسخ2ارزیابی شد. به هر یک از سواالت با پاسخ درست،

وارد و بـا  SPSS-16، داده هـا در نـرم افـزار آمـاري     05/0داري فرد در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن سطح معنـی 
تجزیه و تحلیل شدند.تی،استفاده از آزمون آماري

مورد بررسی قـرار گرفتنـد.  52/22±44/3%) با میانگین سنی 3/54مرد (76%) و 7/45زن (64مطالعهاین در یافته ها:
بـود. بـین   18تـا  6با دامنه تغییرات 70/12±81/2ین نمره عادات و رفتار بهداشتی استفاده کنندگان از دست دندانمیانگ

) و مـدت زمـان اسـتفاده از دسـت دنـدان      p=914/0()، جـنس p=326/0(میانگین نمره رفتار بهداشـتی بـر حسـب سـن     
)645/0=p( .ارتباط آماري معنی داري وجود نداشت

داد رفتار بهداشتی بیماران مورد بررسی در خصوص نگهداري از دست دندان متوسط می باشد. نتایج نشانیري: نتیجه گ
لذا به منظور ارتقاء عادات و رفتار بهداشتی بیمـاران الزم اسـت دانشـجویان رفتارهـاي صـحیح بهداشـتی را بـه بیمـاران         

آموزش دهند.
امل، بیماران بدون دندانرفتار بهداشتی، دست دندان ک:يکلیدي واژه ها
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ــی هــاهــا و ضــعفآگــاهی آنهــا از محــدودیت ي ذات
پروتزها، از نظر خصوصـیات مکـانیکی و فیزیکـی هـر     
ــب از    ــت نامناس ــت. مراقب ــی، الزم اس ــز متحرک پروت

تواند آثار مخرب جدي روي دوام آنها و میدنچرها،
کننده دنچر داشته باشد. بیشـتر  حمایتسالمت نسوج 

بیماران از خطرات تجمع بیوفیلم میکروبی (پـالك) در  
اطراف و زیـر سـطح بـافتی پروتـز و پتانسـیل ایجـاد       

ــاواکــنش ــل اســتوماتیت  ه ــک مخــاطی مث ي پاتولوژی
کیفیت.)3(دنچري و کیلیت گوشه لب، آگاهی ندارند

، روابط اکلوزال، سن پروتز و بهداشـت عوامـل   پروتز
مهم مؤثر در شیوع ضایعات مخاط دهان در ارتباط بـا  

. )1(باشندمیاستفاده از دندان مصنوعی
تمیزکـردن دسـت   ي کارآمد و منظم بـراي هاروش

دندان جهت حفظ بهداشـت دهـان و دنـدان و طـول     
و از آنجــا کــه )4(عمــر بیشــتر پروتــز مهــم هســتند

بهداشت روزانه به عنوان ابزار اصلی بـراي جلـوگیري   
باید به بیمـار  . )5(از التهاب مخاط گزارش شده است

آموزش داده شود تا بعد از هر وعده غذایی دنچر را 
خارج کرده و با یک برس نرم و صابون به شـدت آن  

و بـراي بـه   )6(را برس کشیده، سپس اسـتفاده کنـد   
حداقل رساندن شیوع دنچر استوماتیت، باید به بیمار 

8تـا  6دنـدان مصـنوعی خـود را    آموزش داده شود
.)7(ساعت در روز از دهان خارج نماید

ــدان در   ــه اهمیــت بهداشــت دهــان و دن ــا توجــه ب ب
کننده از پروتز دندانی، این مطالعـه بـا هـدف    استفاده

بررسی رفتـار بهداشـتی اسـتفاده کننـدگان از دسـت      
ــدان   ــت دنـ ــت دسـ ــوص بهداشـ ــدان در خصـ ،دنـ

کننده به بخش پروتزهـاي دنـدانی دانشـکده    مراجعه
انجام شد.1393دندانپزشکی یزد در سال 

روش کار
مقطعـی، بـه منظـور تعیـین     -این مطالعه توصیفیدر

با در نظر و )8(با توجه به مطالعه مشابهحجم نمونه، 
= و 05/0α% وپارامترهـاي  95گرفتن سطح اطمینـان  

25/0=d 5/1و=δ نمونه در نظـر گرفتـه   138تعداد

به روش متوالی و بصورت تصـادفی  نمونه گیري شد.
از بین بیماران مراجعـه کننـده بـه بخـش پروتزهـاي      
دندانی دانشکده دندانپزشـکی یـزد انجـام شـد و در     

ه اسـتفاده از دسـت دنـدان    نفر با محدود140نهایت 
ماه مورد بررسی قرار گرفتند. تمایل 6بیش ازکامل

و رضایت آگاهانـه جهـت شـرکت در مطالعـه معیـار      
اطالعـات الزم بـا   ورود به مطالعه در نظر گرفته شد.

اي دو قسمتی: بخش اول شـامل  استفاده از پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک افراد مورد بررسی (سن جـنس،  

ان اسـتفاده از دسـت دنـدان) و بخـش دوم     مدت زم
سوال جهت بررسی عادات و رفتار بهداشـتی  12شامل 

ــی      ــود. روای ــدان ب ــت دن ــدگان از دس ــتفاده کنن اس
پرسشنامه با مشاوره با چهار تن از متخصصـان گـروه   
پروتزهاي دندانی بررسی شده و جهت بررسی پایایی 

ــار   ــنامه در اختی ــدا پرسش ــاران  20آن ابت ــن از بیم ت
ــاج آن   ب ــا کرانب ــت و آلف ــرار گرف ــایلوت ق ــورت پ ص

ــطح   ــه داراي س ــد ک ــبه ش ــار محاس ــود. 83/0معی ب
به صـورت حضـوري در اختیـار بیمـاران     هاپرسشنامه

ــد.  ــع آوري ش ــه و جم ــرار گرفت ــه، ق ــن مطالع در ای
ي مربوط به سواالت اصلی پرسشنامه، کددهی هاداده

و با توجه به کلید سواالت ارزش گـذاري شـد. بـدین    
رتیب که رفتار بهداشتی در هر سوال بر اساس کلید ت

از صفر تا دو، نمره گذاري شد. بنابراین نمره سواالت 
24توانست حداقل صفر و حـداکثر  میرفتار بهداشتی
، رفتـار بهداشـتی بـد، نمـرات     1-99/7باشد. نمـرات  

16-24نمـرات  رفتار بهداشتی متوسط وآ99/15-8
رفته شد.رفتار بهداشتی خوب در نظر گ

SPSS-16آوري، توسط نرم افزارپس از جمعهاداده

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار تــی و آزمــون آمــاري
در نظر 05/0داري در این مطالعه معنیسطحگرفتند.

.گرفته شد

هایافته
بیمار شرکت کننده در مطالعـه 140در این مطالعه از 

%) مـرد بودنـد.  3/54نفر (76%) زن و 7/45نفر (64
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سال 32-86و دامنه سنی 22/52±44/3میانگین سنی 
مـدت زمـان اسـتفاده از دسـت دنـدان     بود. میانگین 

بود. میانگین نمـره عـادات و رفتـار    سال81/8±76/9
ــتفاده  ــتی اسـ ــدان   بهداشـ ــت دنـ ــدگان از دسـ کننـ

بود. 18تا 6با دامنه تغییرات 81/2±70/12
ـ  1/52نتایج مطالعه حاضر نشـان داد   راد درصـد از اف

مورد بررسی حداقل یکبار در طول روز دنـدان خـود   
درصـد بطـور   3/59کـه  نماینـد میرا از دهان خارج

ساعت دنـدان خـود را از دهـان    21/1±77/0میانگین 
درصد افراد وقتی دندان خود 6/73آورند. میبیرون

ــدمــیخــارجرا ــرارآن،نماین را داخــل ظــرف آب ق
دادن قرارا برايدرصد افراد آب سرد ر60دهند. می

درصـد افـراد   70نمودنـد. مـی دست دندان انتخـاب 
دست دندان خود هاعان داشتند شبذمورد بررسی ا

ــد. در صــورتیمــیرا از دهــان خــارج 30کــهنمودن
ــب  ــد ش ــادرص ــان  ه ــدان در دهانش ــت دن ــا دس ب

راد فقط از مسواك براي درصد اف9/52خوابیدند.می
کردند میتفادهکردن دست دندان خود اسبراي تمیز

ــی    ــورد بررس ــاران م ــل بیم ــد از 4/11و از ک درص
درصـــد از مســـواك و 1/34مســـواك و صـــابون و 

ه افراد بدرصد3/64نمودند. میخمیردندان استفاده
درستی از مسواك نـرم و مالیـم بـراي تمیـز کـردن      

درصـد  9/52نمودنـد.  میدست دندان خود استفاده

ـ  سـتن دسـت   درسـتی آب سـرد را بـراي ش   ه افراد ب
درصـد افـراد از مـواد    4/21بردنـد و  میدندان بکار

%) و وایـتکس 4/16نظیر آب نمـک ( ضدعفونی کننده 
بهـره %) براي کمک به تمیزکـردن دنـدان خـود   1/2(

در این مطالعـه از بیمـاران مـورد بررسـی     بردند.می
گونه آموزشـی از دندانپزشـک   سوال شد که آیا هیچ

دست دندان دریافت خود در مورد نحوه تمیزکردن 
درصد افراد بـه ایـن سـوال    7/40اند؟ که پاسخ کرده

منفی بود. 
افـراد مـورد   رفتار بهداشتی به منظور بررسی رابطه 

بررسی با سن، جنس و مدت زمان اسـتفاده از دسـت   
اسـتفاده شـد. بـر ایـن اسـاس      تـی دندان از آزمـون 

افـراد بـا بـاالرفتن سـن     رفتار بهداشتی میانگین نمره 
ــاه ــان دادک ــی ش نش ــاوت معن ــن تف ــا ای ــود ام دار نب

)367/0=p.(زنـان نسـبت بـه مـردان     رفتار بهداشتی
مورد مطالعه بهتر بود ولی از نظر آماري تفاوت بـین  

افـرادي کـه از   ) . p=949/0(دو جنس معنی دار نبـود 
سـال 5تـا  مـاه 6زمان اسـتفاده از دسـت دندانشـان    

ـ  ،گذشتمی ه کسـانی  رفتار بهداشتی بهتري نسـبت ب
سـال بـود کـه از دسـت دنـدان      5داشتند که بیش از

کردنـد. امـا ایـن اخـتالف از نظـر آمـاري       میاستفاده
.)2(جدول )p=645/0نبود (دارمعنی

اساس سواالت پرسشنامهفراوانی نسبی رفتار بهداشتی درست بر.1جدول

هاگویه
پاسخ صحیح

درصدتعداد
731/52آورید؟میر طول روز از دهانتان بیرونآیا شما دست دندان خود را د

833/59نمائید؟میبطور متوسط چند ساعت در روز دست دندان را از دهان خارج
1036/73دهید؟میکنیدآن را کجا قرارمیهنگامی که دندانتان را از دهان خارج

8460کنید؟میدهید چگونه آبی را انتخابمیاگر آن را در آب قرار
9870آورید؟میآیا شما دست دندان خود را هنگام خواب بیرون

1207/85کنید ؟میآیا شما دست دندان خود را روزانه تمیز
273/19کنید؟میشما دست دندان خود را چند بار در روز تمیز

1316/93کنید؟میخود استفادهآیا شما از مسواك براي تمیز کردن دست دندان
584/41کنید؟میاز چه نوع مسواکی براي شستن دست دندانتان استفاده

609/42کنید؟میآیا از وسایل یا مواد کمکی همراه با مسواك براي تمیز کردن دست دندانتان استفاده
749/52کنید؟میچگونه آبی را براي شستن دست دندانتان انتخاب

304/21کنید؟میبراي کمک به تمیز کردن دندان خود استفادهآیا شما از ماده ضدعفونی کننده 
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مقایسه میانگین نمره رفتار بهداشتی افراد مورد مطالعه بر حسب اطالعات دموگرافیک.2جدول
P-valueعیارمانحراف میانگینتعدادمتغیر

سن
60-327294/1260/2

326/0
>606847/1299/2

جنسیت
6467/1274/2مردان

914/0
7672/1289/2زنان

مدت زمان استفاده از دست دندان
6981/1288/2سال5ماه تا 6

645/0
7159/1276/2سال5بیشتر از 

بحث
ــتی     ــار بهداش ــان داد رفت ــر نش ــه حاض ــایج مطالع نت

در کننـده شـرکت کنندگان از دست دنـدان، استفاده
توانـد بـه   مـی همطالعه حاضر در حد متوسط بود کـ 

نگهداشتن ي تمیزهادلیل عدم آگاهی از بعضی روش
گـزارش  نیـز همکـاران  و 1جـاگر .دست دندان باشد

داننـد کـه چگونـه    نمودند تعداد زیادي از مردم نمی
نتـایج  . )9(ي مصـنوعی خـود را تمیـز کننـد    هادندان

و3چادهــاريو )10(و همکــاران 2پراچینــیمطالعــات 
ــاران ــاران   )11(همک ــش بیم ــان داد دان ــد نش در هن

از بهداشت پروتز و مراقبت طوالنی مـدت  دندانبی
)12(و همکـاران 4آپـراتیم باشد. میاز دهان محدود

بـه دلیـل   وضعیت بد بهداشتی دست دنـدان عمـدتاً  
ي هـا نظافت نامنظم و نیز اسـتفاده محـدود از روش  

جهت پیشگیري از ضایعات ناشی از پاکسازي آن است.
کنندگان از دست دندان باید بعد از پروتزها، استفاده

هــاي هــر وعــده غــذایی و قبــل از خوابیــدن، دنــدان
ا آب سرد یا ولرم مصنوعی را از دهان خارج و ابتدا ب

شسته و سپس به کمک مسواك نرم کلیه سطوح آن 
بخصوص سطحی که در تماس با مخاط دهـان اسـت   

ي مواد غـذایی باقیمانـده تمیـز نماینـد    هااز خردهرا 
ــه .)6,13,14( ــاري در مطالع ــارانوچاده 6/97همک

درصد بیماران دسـت دنـدان خـود را روزانـه تمیـز     
درصد از 7/85در مطالعه حاضر نیز . )11(کردندمی

1 Jagger
2 Peracini
3 Chowdhary
4 Apratim

بـار در روز  افراد دست دندان خـود را حـداقل یـک   
درصد فقط از مسواك بـراي  9/52نمودند. میتمیز

ــتفاده    ــود اس ــدان خ ــت دن ــردن دس ــز ک ــراي تمی ب
)15(و همکاران5مارچینیکه در مطالعات کردندمی

استفاده از مسواك به ترتیب)16(و همکاران 6بارنو
ــد و 7/98 ــت.   2/45درص ــده اس ــوان ش ــد عن درص

گرفتـه  نیـز بیشـترین روش بکار  همکاران و7خاساونه
کـردن  در تمیزیبیمار مورد بررس321شده توسط 

انـد را استفاده از مسواك عنوان نمـوده دست دندان 
از کــل بیمــاران مــورد بررســی در ایــن مطالعــه .)8(
درصـد از  1/34درصد از مسواك و صـابون و  4/11

نمودنـد. نتـایج   مـی مسواك و خمیردنـدان اسـتفاده  
از درصـد 4/48نشـان داد  بـارن و همکـاران  مطالعه

ي مصـنوعی خـود را بـا    هـا شرکت کننـدگان دنـدان  
در مطالعه .)16(کنندمیمسواك و خمیردندان تمیز

و همکاران بـه عنـوان یـک روش تمیزکـردن     8تاکامیا
زدن بـا  مسـواك دست دندان، بسیاري از بیمـاران از 

در .)17(کردنـد مـی ) استفاده%87/46خمیر دندان (
نیـز گـزارش شـده   )10(و همکارانپراچینی مطالعه

درصد بیماران بـا اسـتفاده از آب، مسـواك و    91/84
نمودنـد کـه بـا    مـی خمیردندان، دندان خود را تمیز

باشد. نتایج مطالعه حاضر همسو نمی
توصیه شده است کـه بیمـاران داراي دسـت دنـدان     

ساعت در طول شبانه روز دسـت دنـدان   8متحرك، 

5 Marchini
6 Baran
7 Khasawneh
8 Takamiya
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3/59. در مطالعه حاضر )14(را از دهان خارج نمایند
درصد از افراد مورد بررسی دسـت دنـدان خـود را    

در مطالعـه  کردنـد. مـی زمانی از روز از دهان خارج
نیز بیماران اعـالم داشـتند   )11(چادهاري و همکاران

دهند. میکه این کار را انجام
بهترین موقع براي خارج کردن پروتـز، شـب هنگـام    

درصـد  70در مطالعـه حاضـر   . )13(باشـد میخواب
افــراد دســت دنــدان خــود را هنگــام خــواب بیــرون 

2/26و همکـاران  مـارچینی آوردند. در مطالعاتمی
از افـراد کمتر از نیمـی بارن و همکاران ،)15(درصد

درصــد از 8/55و همکــاران تاکامیــا ،)16() 8/44%(
دندان مصنوعی خود را از دهان خارجهابیماران شب

دسـت دنـدان  درصـد افـراد بـا   30. )17(کردندمی
)10(و همکاران پراچینی نتایج مطالعات خوابیدند.می

و چادهــاري از بیمــاران ودرصــد49/58نشــان داد 
بـا  هـا درصد افراد مورد بررسـی شـب  36همکاران 

دنـد یخوابمـی وجود دنـدان مصـنوعی در دهانشـان   
از پروتز هنگـام  بیماران باید از مضرات استفاده. )11(

تا بـر خـارج کـردن پروتزهـا در     خواب مطلع گردند
شب اعتقاد پیدا کنند. بیرون نیـاوردن دسـت دنـدان    

ساعت، تورم مخاط و به دنبال آن تحلیل 24در طول 
ریج، تشکیل پالك و در نتیجه بروز دنچر اسـتوماتیت  

مخـاط زیـر   و ضایعات قارچی، کـاهش جریـان خـون   
سـازي  کاهش تـرمیم و دوبـاره  پروتز و به دنبال آن 

اسـتفاده  استبهتر.)14(انساج را موجب خواهد شد
اي یـک بـار دنـدان    کنندگان از دسـت دنـدان، هفتـه   

مصنوعی را داخل یک محلول ضدعفونی کننده قـرار  
هـاي  توان از محلولمیدهند. براي ضدعفونی کردن

سفیدکننده خانگی استفاده کرد، اما پس از قـراردادن  
ها در محلـول شـیمیایی آنهـا را بـا یـک      دست دندان

آب روان شسته سـپس اسـتفاده   مسواك نرم در زیر
114را در طـول شـب در   هـا نمود و یا دست دندان

.)13(سی سی سرکه سفید غوطه ور کنند
ــه  ــن مطالعـ ــاده  4/21در ایـ ــراد از مـ ــد افـ درصـ

کننده براي کمـک بـه تمیزکـردن دنـدان     ضدعفونی

ومــارچینیدر پــژوهشکردنــد.مــیخــود اســتفاده
درصــد افــراد بــه طــور مــنظم 1/27)15(همکــاران

ــیمیایی  ــوالت ش ــود را در محص ــنوعی خ ــدان مص دن
لعــه حاضــر کــه بــا نتــایج مطاســاختندمــیورغوطــه

ــوانی دارد.هم ــه  3/76خ ــراد در مطالع ــد از اف درص
ــارج    ــان خ ــان را از ده ــه دندانش ــامی ک ــر هنگ حاض

دادنـد. در  مـی کردند آن را در ظـرف آب قـرار  می
افراد پـس  درصد2/35چادهاري و همکارانمطالعه

از خارج کردن دست دندان از دهانشان آن را داخـل  
درصــد افــراد 60. )11(دادنــدمــیظــرف آب قــرار

مورد مطالعه پس از بیرون آوردن دست دندان آن 
درصد دسـت  9/52دادند و میرا در آب سرد قرار

دادن دسـت  قرارشستند.میدندانشان را با آب سرد
سازي منومر متیل متـاکریالت  کاهش آزاددندان در

در مطالعـات  )18(گرددمیمل در دهاناز پروتز کا
توصیه شده که بهتر است بیماران هر شب پروتـز را  
از دهان خود درآورده و در ظرف آب قـرار دهنـد  

ــره  .)16,19,20( ــانگین نم ــر می ــه حاض ــار مطالع رفت
بهداشتی افراد با باالرفتن سن افزایش نشـان داد امـا   

نبـود. هـر چنـد    دارمعنـی این تفاوت از نظر آمـاري  
بیمــاران ســالخورده قــادر بــه مســواك زدن صــحیح

ــر   ــه نظ ــا ب ــتند، ام ــینیس ــا   م ــراد ب ــن اف ــد ای رس
ــدانغوطــه مــواد شــیمیایی درورکــردن دســت دن

و شـاید بـر   )14(مناسب، دندان خود را تمیز نموده 
اساس تجربه رفتار بهداشتی صحیح را دریافته و یا بـا  

شــتی را از دندانپزشــک، مراجعــات بیشــتر نکــات بهدا
... آموخته باشند.دندانساز و

ماه 6افرادي که از زمان استفاده از دست دندانشان 
گذشت رفتار بهداشـتی بهتـري داشـتند.    میسال5تا 

در بررسی عـادات بهداشـت   )12(و همکارانآپراتیم 
با توجه به سن و زمان دندان در بیماران پروتز کامل 

استفاده از دست دندان، به این نتیجه دست یافتند که 
افراد در گـروه سـنی جـوانتر کـه دو سـال از زمـان       

گذشت، داراي عـادات  میاستفاده از دست دندانشان
بهداشتی درست تري بودند که در خصوص سـن بـا   
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نتایج مطالعه حاضر مغایر و در مدت زمان استفاده از 
باشـد.  مـی با نتایج مطالعه حاضر همسودست دندان

زنان نسبت به مردان مـورد مطالعـه   رفتار بهداشتی
بهتر بود ولی از نظـر آمـاري تفـاوت بـین دو جـنس      

بـارن و همکـاران  دار نبود که بـا نتـایج مطالعـه    معنی
.)16(همسو نمی باشد

%) 7/40(ه حاضر نزدیک بـه نیمـی از افـراد   در مطالع
نحوه تمیزکردن دسـت  کاظهار داشتندکه دندانپزش

دندان را بـه آنهـا آمـوزش نـداده اسـت. مطالعـات       
)15(و همکـاران مـارچینی  مشابه انجام شده توسـط 

بـیش از  )10(و همکـاران پراچینی درصد افراد،5/77
)4(و همکـاران 1دیکبـاس %)، 89/51نیمی از بیماران (

)21(و همکـاران 2ردیـک -هـود رصد افـراد،  د9/82
درصد بیماران مورد بررسی گزارش نمودنـد  3/86

1 Dikbas
2 Hoad-Reddick

کـردن  دندانپزشـک خـود جهـت تمیز   هرگز توسـط  
اند.ي مصنوعی خود آموزش ندیدههادندان

نتیجه گیري
فـراد مسـن و   نتایج حاصل از مطالعه نشان داد زنان، ا

بیمارانی که کمتـر از پـنج سـال از اسـتفاده از دسـت      
گذشت در خصوص مراقبـت بهداشـتی   میدندانشان

امـا بطـور   ،دست دندانشان رفتار بهتـري داشـتند  از 
رفتار بهداشتی بیمـاران مـورد بررسـی    کلی عادات و

در حد متوسط قرار داشت. 

تشکر و قدردانی
دانشجویی مصـوب بـه   این مطالعه منتج از پایان نامه

در شـــوراي پژوهشـــی دانشــــکده   694شـــماره  
ن نویسندگاباشد. میدندانپزشکی شهید صدوقی یزد

ــانمنند دامیزم الد ین مقاله بر خوا ــااز خـ ــه هـ رقیـ
یشـان  هامسـاعدت لیل دبه حکیمیان و صغري دهقانی 

قددرانی نمایند.
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