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Background and Aims: Nowadays, oral cancer is considered one of the most important diseases related to oral
health. The objective of the present study was to determine the dental students’ knowledge in Isfahan about oral
cancer and the comparison of the level of students' knowledge in different years of education.
Materials and Methods: The present study was a cross-sectional-analytical one conducted in 2013. The population
of study included the dental students of private and state University of Isfahan which 255 students were randomly
selected. The data were collected using questionnaire and were then analyzed using SPSS software program and
Kruskal-Wallis and Mann-Whitney.
Results: From private and public dental schools in Isfahan, 56% and 44% of dental students were involved.
Regarding performing routine clinical oral examination, 81% of the participants answered positively, which showed
no significant difference among the years of education of the participants (P=0.116). Regarding the examination of
patients with oral lesions, 46% of them answered positively, which the difference between the years of education
was highly significant (P≤0.001).
Conclusion: The findings of the research indicated that the level of knowledge of dental students of Isfahan city
regarding the detection of oral lesions was not sufficient. Although, the students did not perform common
examinations for exploring oral cancer, they did not have sufficient knowledge regarding some of the risk factors
and oral lesions related to cancer. Therefore, it is necessary that a comprehensive curriculum be developed in this
regard for their education.
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آگاهي دانشجويان دندانپزشكي درباره پيشگيري ،كشﻒ زود هنگام و ارجاع بيماران مبتﻼ به سرطان دهان

دكتر سيد محسﻦ حسيني و همكاران

چكيده
زمينه و هدف :سرطان دهان در حال حاضر يكي از بيماريهاي بسيار مهم مرتبط باسﻼمت دهان تلقي ميشود .هدف از ايﻦ مطالعه تعييﻦ آگاهي دانشجويان
دندانپزشكي دانشگاههاي آزاد و دولتي اصفهان از سرطان دهان و مقايسه ميزان آگاهي دانشجويان در سالهاي مختلﻒ تحصيل بود.

روش بررسي :ايﻦ پژوهش يك مطالعه مقطعي -تحليلي است كه در سال  ١٣٩٢انجام شد .جامعه پژوهش شامل دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه آزاد و دولتي
اصفهان بود كه به صورت تصادفي  ٢٥٥نفر انتخاب شدند .اطﻼعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمﻊآوري شد .دادهها پس از جمﻊآوري به كمك نرمافزار
 SPSSو با استفاده از روشهاي توصيفي و توسط آزمونهاي كروسكال واليس و مﻦ ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

نتيجهگيري :يافتههاي ايﻦ مطالعه نشان داد ســطح آگــاهي دانشجويان دندانپزشكي شهر اصفهان در ارتباط با تشخيص ضايعات سرطان دهان در حد كافي
نبود و دانشجويان اگرچه معاينـات معمول براي كشﻒ سرطان دهان را انجام ميدادند اما از برخي عوامل خطر و ضايعات دهاني مرتبط با سرطان آگاهي كافي
نداشتند پس ﻻزم است در طي دوران تحصيل برنامههاي آموزشي جامﻊ تدويﻦ شود.
كليد واژهها :آگاهي ،دانشجويان دندانپزشكي ،پيشگيري ،سرطان دهان
وصول ٩٤/١٢/١٠:اصﻼح نهايي ٩٥/١٠/٠١:تأييد چاپ٩٥/١٠/٠٥:

مﻘدمه

افزايش آن نقش به سزايي دارند ).(٣,٧,٨

سرطان دهان در حال حاضر يكي از بيماريهاي بسيارمهم مرتبط با

در طول قرن بيستم حدود  ١٨درصد در مردان و ٣٠درصد در زنان

سﻼمت دهان تلقي ميشود ) .(١در بيشتر قسمتهاي آسياي جنوبي و

ميزان سرطان افزايش پيدا كرده است ) (٩و معموﻻً تشخيص بيماران در

نيز بخشهايي از قسمتهاي مركزي و جنوبي اروپا سرطان دهان شيوع

زماني اتفاق ميافتد كه فرد در مراحل پيشرفته بيماري است .چنانچه

باﻻيي دارد ) .(٢درعرصه جهاني ايﻦ ضايعه يازدهميﻦ سرطان شايﻊ

ضايعات در مراحل اوليه تشخيص داده شده و سريعاً درمان گردند ،ميزان

ميباشد .در اياﻻت متحده ساﻻنه حدود  ٢٢٠٠٠مورد جديد تشخيص

بقاي پنﺞ ساله  ٧٠تا  ٩٠درصد خواهد بود .ميزان بقاي پنﺞ ساله بيماراني

داده ميشود كه هر سال اندكي بيشتر از ٥٣٠٠نفر در آمريكا از ايﻦ

كه ضايعات آنها موضعي باقي مانده ،نسبت به بيماراني كه در آنها

بيماري ميميرند ) .(٣در ايران سرطان سوميﻦ عامل مرگ و مير است و

متاستاز دوردست ديده ميشود ٤ ،برابر بيشتر است .در مراحل پيشرفته

ساﻻنه بيش از  ٣٠٠٠٠نفر از هموطنان در اثر ايﻦ بيماري جان خود را از

بيماري ميزان بقاي  ٥ساله درحدود  %٥٠گزارش شده است ).(١٠,١١

دست ميدهند .بر اساس اطﻼعات منتشر شده در سال  ٢٠٠٦در ايران،

درمانهاي تهاجمي منجر به بدشكلي عضو و كاهش كيفيت زندگي

 ٥٥٨٥٥مورد سرطان گزارش شده و (age-standardized rate) ASR

ميگردند ).(١٢,١٣

بيش از  ٩٨و  ١١٠نفر در هر ١٠٠٠٠٠نفر در زنان و مردان ميباشد ).(٤

تحقيقات در زمينه سرطان دهان نشان دادهاند ،تشخيص زود هنگام

در ايران در سال  ١٣٨٤ميزان بروز سرطان دهان  ٣٩٢٣مورد گزارش

نقش بسيار مهمي در بهبود بيماران مبتﻼ به سرطان دهان دارد

شده است ) .(٥انسيدانس سرطان دهان در مردان  ١تا  ١٠نفر در هر

) .(١٤-١٦تشخيص زود هنگام و به موقﻊ ضايعات بدخيم و نئوپﻼستيك

 ١٠٠٠٠٠در كشورهاي مختلﻒ متفاوت است .در ايران  ١/٢٥در زنان و

ﻻزمه دستيابي به يك پيش آگهي خوب است و تأخير در تشخيص،

 ١/٠٨در مردان ميباشد كه بسيار وابسته به رفتارهاي پرخطر مثل

درمان را عموم ًا مشكل يا غير ممكﻦ ميسازد ) .(١٧با شناسايي زود

استعمال دخانيات ميباشد ) .(٦مطالعات قبلي نشان ميدهند كه شيوع

هنگام بيماري ،ضمﻦ افزايش طول عمر ،كيفيت زندگي بيمار نيز بهتر

سرطان دهان مثل بسياري از كارسينومها با افزايش سﻦ

شده و از ضربههاي روحي جبران ناپذير به بيمار و اطرافيان وي و تحميل

)به خصوص در مردان( افزايش مييابد كه البته سيگار و الكل هم در

هزينههاي باﻻ به او و دولت جلوگيري ميشود ).(١٨
٢٦٣
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ياﻓتهها :از دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسري شهر اصفهان به ترتيب  %٥٦و  %٤٤از دانشجويان مشاركت داشتند .در رابطه با انجام روتيﻦ معاينات كلينيكي مخاط
دهان %٨١ ،پاسخ مثبت دادند كه اختﻼف معنيداري بيﻦ سالهاي تحصيلي شركت كنندگان وجود نداشت ) .(P=٠/١١٦در رابطه با معاينه بيماران با ضايعات دهاني،
 %٤٦از آنها پاسخ مثبت دادندكه اختﻼف بيﻦ سالهاي تحصيلي به شدت معنيدار بود ).(P≤٠/٠٠١

)دوره  ،٢٩شماره  ،٤زمستان (١٣٩٥

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
سطح آگاهي ناكافي دندانپزشك يكي از فاكتورهاي بسيار مهم در

مختلﻒ تحصيل و بررسي ارتباط بيﻦ آگاهي دانشجويان دندانپزشكي

عدم تشخيص صحيح و به موقﻊ سرطان دهان در مراحل اوليه آن

درمورد پيشگيري ،كشﻒ زود هنگام و ارجاع بيماران مبتﻼ به سرطان

ميباشد .به هميﻦ دليل دندانپزشكان بايد آگاهي كافي در رابطه با سرطان

دهان با سال تحصيلي دانشجويان ميباشد.
ايﻦ پژوهش يك مطالعه مقطعي -تحليلي است كه در سال ١٣٩٢

دهان داشته باشند تا نقش مهمي در تشخيص به موقﻊ آن ايفا نمايند
).(١٩

كشﻒ زود هنگام و ارجاع بيماران مبتﻼ به سرطان دهان انجام شد.

مطالعه  Nicoteraو همكاران ) (٢٠نشان داد كه ميزان آگاهي
دندانپزشكان از سرطان دهان محدود است .در مطالعه زارعي در كرمان

روش بررسي

نيز آگاهي دندانپزشكان از سرطان دهان مطلوب نبود ) .(٢١همچنيﻦ
بررسي نتايﺞ مطالعه اي در مشهد نشان داد ،سطح آگاهي دندانپزشكان

مطالعه حاضر بر اساس خود اظهاري دانشجويان بوده است .جامعه

عمومي در ارتباط با سرطان دهان كافي نيست )Motallebnejad .(٢٢

پژوهش شامل دانشجويان سالهاي سوم ،چهارم ،پنجم و ششم

و  (١٨) Hedayatiنيز در مطالعه خود دريافتند كه سطح آگاهي

دندانپزشكي دانشگاه آزاد و دولتي اصفهان بود كه در مقطﻊ دكتري

دندانپزشكان عمومي شهر بابل در ارتباط با سرطان دهان كافي نميباشد.

حرفهاي تحصيل ميكردند .براي نمونهگيري به دانشكدههاي

در ايﻦ مطالعات طي بررسيهايي كه در جوامﻊ مختلﻒ انجام شده است

دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه خوراسگان مراجعه

به ايﻦ نتيجه كلي دست يافتهاند كه آگاهي دانشجويان دندانپزشكي در

شد و بر اساس ترم تحصيلي دانشجويان دندانپزشكي ،به طور تصادفي

زمينه سرطان دهان ،چگونگي درمان و پروتكل اجرايي نسبت به سطح

تعدادي از آنان انتخاب شدند .حجم نمونه به صورت تخصيص نسبت و

استاندارد مطلوب نبوده است Jamshidi .و همكاران ) (٢٣كه به مقايسه

برحسب درصد دانشجويان به تعداد  ٢٥٠نفر با استفاده از فرمول زير

دانشجويان و دندانپزشكان پرداخته بودند ،آگاهي دانشجويان را نسبت به

محاسبه و در نهايت با توجه به امكان ريزش نمونهها ٣٠٠ ،پرسشنامه

دندانپزشكان به طرز معنيداري باﻻتر گزارش نمودند Razavi .و

توزيﻊ شد.

همكاران ) (٢٤كه به بررسي سطح آگاهي ،ديدگاه و عملكرد دانشجويان
دندانپزشكي پرداخته بود ،نشان داد دانشجويان نسبت به دندانپزشكان

) z 1β ) 2 p(1  p

فارغ التحصيل شده نمره آگاهي باﻻتري داشتهاند.

z 1    0/84

سطح آگاهي ناكافي دندانپزشك يكي از فاكتورهاي بسيار مهم در

d2

α
2

1

(z
n

عدم تشخيص صحيح و به موقﻊ سرطان دهان در مراحل اوليه آن
ميباشد ) .(٢٥با نگاهي اجمالي به مطالب ذكر شده مشخص ميشود كه



 Zضريب اطمينان  % ٩٥يعني  ١/٩٦است.

با تمامي اهمي ت انجام مطالعات اپيدميولوژيك بررسي سرطان دهان،



 pسطح معنيداري است كه  ٠/٠٥درنظر گرفته شد.

متأسفانه در ايران به ايﻦ مطالعات بسيار كم پرداخته ميشود ).(٦



 dميزان دقت )اشتباه برآورد( ميباشد كه  ٠/١درنظر گرفته

شد.

بررسي ميزان آگاهي در دانشجويان دندانپزشكي اهميت بيشتري
نسبت به دندانپزشكان دارد ،زيرا ميتوان قبل از فارغ التحصيلي اقداماتي

در صورت ناقص پرشدن پرسشنامه و چنانكه افراد نمره قبولي در

جهت افزايش آگاهي آنان انجام داد .تا جايي كه تحقيقات ما نشان دادهاند

درس پاتولوژي يا تشخيص دهان كسب نكرده بودند ،از مطالعه خارج

عليرغم اهميت مسأله ،ايﻦ بررسي در ايران ،فقط در دانشكده

شدند كه ايﻦ تعداد  ٣٢نفر بودند.

دندانپزشكي دانشگاه تهران انجام شده است .هدف از ايﻦ مطالعه تعييﻦ

اطﻼعات مورد نياز ايﻦ مطالعه با استفاده از پرسشنامهاي كه طراحي

آگاهي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاههاي آزاد و سراسري استان

آن با  Carterو  (٢٦) Ogdenبوده است و بر اساس آن آگاهي

اصفهان از سرطان دهان و مقايسه ميزان آگاهي دانشجويان در سالهاي

دانشجويان دندانپزشكي از سرطان دهان در انگلستان بررسي شده بود،
٢٦٤
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با هدف بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي درمورد پيشگيري،

آگاهي دانشجويان دندانپزشكي درباره پيشگيري ،كشﻒ زود هنگام و ارجاع بيماران مبتﻼ به سرطان دهان
جمﻊآوري شد .روايي و پايايي ايﻦ پرسشنامه قبﻼً توسط

دكتر سيد محسﻦ حسيني و همكاران

پرسشنامهها در ماه آبان و آذر انجام شد.

 Carterو  (٢٦) Ogdenمورد تأييد قرار گرفته است .پيش از ايﻦ در

دادهها پس از جمﻊآوري از طريق پرسشنامه به كمك نرمافزار

مطالعات داخلي نيز ،نسخه ترجمه شده ايﻦ پرسشنامه مورد استفاده قرار

 SPSSو با استفاده از روشهاي توصيفي و توسط آزمونهاي كروسكال

گرفته است ).(١٨,٢١-٢٨

واليس )براي مقايسه ميانگيﻦ چند گروه مستقل( و مﻦ ويتني

پرسشنامه مذكور عﻼوه بر ثبت اطﻼعات دموگرافيك ،تحصيلي و
دانشگاهي ،با هدف بررسي آگاهي دانشجويان از سرطان دهان شامل

ياﻓتهها

موارد زير نيز ميشد -١ :بررسي رفتار معاينه دهان و دندان
 -٢توصيههايي به بيماران )آگاهي دادن( در مورد عوامل خطر ابتﻼ به

 ٧٠نفر از دانشجويان شركت كننده در مطالعه مرد ) (%٢٨و  ١٨١نفر

سرطان دهان  -٣آگاهي از عوامل خطر ابتﻼ به سرطان دهان و تظاهرات

زن بودند ) (%٧٢كه ميانگيﻦ سني كل آنها حدود  ٢٣سال بود ١٤١ .نفر

باليني مرتبط با آن  -٤مكان ارجاع بيماران مبتﻼ به سرطان دهان

از دانشجويان شركت كننده از دانشگاه آزاد ) (%٥٦و  ١١٢نفر از دانشگاه

 -٥بررسي درخواست اطﻼعات بيشتر در مورد بيماري مذكور .در ايﻦ

دولتي ) (%٤٤شهر اصفهان بودند .ميانگيﻦ سني دانشجويان دانشگاه آزاد

پرسشنامه از طيﻒ ليكرت براي ارزيابي آگاهي دانشجويان استفاده شد به

 ٠±٢٣/٢و دانشگاه سراسري  ٢٢±٠/٨بود.
در پاسخ به ايﻦ سﺆال كه "آيا شما به صورت روتيﻦ در طي معاينات

ايﻦ صورت كه افراد بيﻦ گزينههاي بسيار خوب ،خوب ،كافي و بسيار

كلينيكي ،مخاط دهان را نيز بررسي ميكنيد" %٨١ ،پاسخ مثبت دادند

كم ،يك گزينه را انتخاب ميكردند.
قبل از پركردن پرسشنامه هدف از انجام پژوهش و لزوم انجام آن

كه اختﻼف معنيداري بيﻦ سالهاي تحصيلي شركت كنندگان وجود

براي شركت كنندگان توضيح داده شد .به هر دانشجو ده دقيقه زمان داده

نداشت ) .(P=٠/١١٦در ميان افرادي كه پاسخ منفي به ايﻦ سﺆال دادند،

شد تا تحت نظارت محقق ،پرسشنامه را در همان فضاي دانشگاه ،در

 ٨٧%بيان كردهاند كه اگر بيمار جز افرادي باشد كه احتمال سرطان در

محلي كه دانشجو احساس راحتي داشته باشد ،تكميل نمايد .توزيﻊ

آنها بيشتر است ،مخاط دهان وي را بررسي ميكنند )جدول .(١

جدول  -١نسبت دانشجوياني كه به سؤاﻻت پاسخ دادند و سطح معنيداري

سال سوم
سؤاﻻت
آيا شما به طور روتين درطي معاينات كلينيكي
مخاط دهان را هم بررسي ميكنيد؟
اگر پاسخ شما به سؤال باﻻ "خير"است آيا اگر
بيمارجز اﻓرادي كه احتمال سرطان در آنها بيشتر
است باشد ،آيا مخاط دهان وي را بررسي ميكنيد؟

هنگاميكه ﻓارغ التحصيل شديد ،آيا به
بيمارانتان درمورد عوامل ايجاد كننده سرطان
دهان هشدار ميدهيد ؟
آيا تاكنون ﻓرصت معاينه بيمار با ضايعات
دهاني را داشتهايد؟
آيا شما گمان ميكنيد كه اطﻼعات كاﻓي براي
جلوگيري از سرطان دهان داريد؟
آيا مايل به كسب اطﻼعات بيشتر در رابطه با
سرطان دهان هستيد؟

خير%

بله %

سال چهارم
خير%

بله %

تعداد ٤٦ :نفر

تعداد ٩٧ :نفر

٦٩/٦

٨٦/٦

٣٠/٤

١٣/٤

سال پنجم
خير%

بله %

تعداد ٤١ :نفر
١٩/٥

٨٠/٥:

سال ششم
خير%

بله %

كل
خير%

بله %

تعداد ٦٤ :نفر

تعداد ٢٤٨ :نفر

٨١/٢

٨١

١٨/٨

١٩

تعداد ٤٦ :نفر

تعداد ٩٦ :نفر

تعداد ٤٠ :نفر

تعداد ٦٤ :نفر

تعداد٢٤٦ :نفر

٨٤/٦

٦٩/٢

١٠٠

١٠٠

٨٧

١٥/٤

٣٠/٨

٠

٠

١٣

تعداد ٤٨ :نفر

تعداد ٩٧ :نفر

تعداد ٣٩ :نفر

تعداد ٦٣ :نفر

تعداد ٢٤٧ :نفر

٨٣/٣

٨٠/٤

٧١/٨

٨٢/٥

٨٠/٢

١٦/٧

١٩/٦

٢٨/٢

١٧/٥

١٩/٨

تعداد ٤٨ :نفر

تعداد ٩٦ :نفر

تعداد ٣٨ :نفر

تعداد ٦٤ :نفر

تعداد ٢٤٦ :نفر

٦ /٢

٤٦/٩

٥٥/٣

٦٨/٨

٤٥/٩

٩٣/٨

٥٣/١

٤٤/٧

٣١/٢

٥٤/١

تعداد ٤٩ :نفر

تعداد ٩٨ :نفر

تعداد ٤١ :نفر

تعداد ٦٤ :نفر

تعداد ٢٥٢ :نفر

٤٩

١٤/٣

٣٦/٦

٢٨/١

٢٨/٢

٥١

٨٥/٧

٦٣/٤

٧١/٩

٧١/٨

تعداد ٤٩ :نفر

تعداد ٩٨ :نفر

تعداد ٤٠ :نفر

تعداد ٦٢ :نفر

تعداد ٢٤٩ :نفر

٩٥/٩

٩٥/٩

٩٥

٩٣/٥

٩٥/٢

٤ /١

٤ /١

٢٦٥

٥

٦/٥

٤ /٨

P-value

٠/١١٦
٠/١١٥

*

٠/٥٢٣
≤٠/٠٠١

≤٠/٠٠١

٠/١٠٩
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)براي مقايسه دو گروه مستقل( مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

)دوره  ،٢٩شماره  ،٤زمستان (١٣٩٥

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

 %٥٩/٩الكل %٥ ،ويروس %٦/٨ ،نقص ايمني و  %٢٥/٧ژنتيك را معرفي

در پاسخ به سﺆال "هنگامي كه فارغ التحصيل شديد ،آيا به بيمارانتان

كردند )نمودار .(١

درمورد عوامل ايجاد كننده سرطان دهان هشدار ميدهيد؟"  %٨٠/٢پاسخ
مثبت دادند كه بيﻦ دانشجويال سالهاي مختلﻒ از  %٧١/٨تا %٨٣/٣

100

نوسان داشت هرچند از لحاظ آماري تفاوت معنيداري مشاهده نشد

90
80

معاينه بيماري با ضايعات دهاني را داشتهاند يا خير پرسيده شد %٤٦ ،از

60

سال سوم

آنها پاسخ مثبت دادند .دانشجويان سال سوم با  %٦/٢پاسخ مثبت،
كمتريﻦ و دانشجويان سال آخر با  %٦٨/٨پاسخ مثبت ،بيشتريﻦ فراواني

50

سال چهارم

40

سال پنجم

30

سال ششم

20
10

را داشتند كه ايﻦ اختﻼف بيﻦ سالهاي تحصيلي در زمينه مشاهده چنيﻦ

0

مواردي معنيدار بود )) (P≤٠/٠٠١جدول .(١
وقتي از شركت كنندگان راجﻊ به آگاهي آنان نسبت به تظاهرات

نمودار  -١توزيع عوامل خطر معرﻓي شده

كلينيكي سرطان دهان پرسيده شد %٦/٨ ،آگاهي بسيار خوبي در ايﻦ
زمينه داشتند %١١/٦ ،آگاهي خوبي داشتند %٢٩/٦ ،به اندازه كافي آگاهي

وقتي نظر دانشجويان درباره اينكه "در صورت داشتﻦ ضايعات دهاني

داشتند و  %٥٢بسيار كم آگاهي داشتند كه تفاوت آگاهي در سالهاي

بيمار بايد به پزشك مراجعه كند يا دندانپزشك" سﺆال شد ،به طور

تحصيلي مختلﻒ از لحاظ آماري معنيدار بود ) %٢٨/٢ .(P<٠/٠٠١از

متوسط  %٨٠از كل دانشجويان ،دندانپزشك را پيشنهاد كردند )جدول .(٢

شركت كنندگان گمان ميكردند كه اطﻼعات كافي براي جلوگيري از

در پاسخ به سﺆال "هنگامي كه فارغ التحصيل شديد اگر به يك بدخيمي

سرطان دهان دارند و  %٧١/٨گمان ميكردند كه اطﻼعات كافي در ايﻦ

دهان مشكوك شديد بيمار خود را به كجا ارجاع ميدهيد؟"  %٧٩/٣از

زمينه ندارند )) (P≤٠/٠٠١جدول  .(١تصور افراد راجﻊ به اطﻼعات خود

آنها ترجيح ميدادند ايﻦ افراد را به دندانپزشك متخصص تشخيص

براي جلوگيري از سرطان دهان در دانشجويان سالهاي آخر نسبت به

دهان ارجاع دهند.

دانشجويان سالهاي اول به طرز معنيداري كاهش يافته بود

 %٤٧/٥از دانشجويان مايل به كسب اطﻼعات بيشتر در رابطه با

) .(P<٠/٠٠١در رابطه با تمايل دانشجويان به كسب اطﻼعات بيشتر

سرطان دهان از طريق بروشور و  %١٢/٧از طريق سخنراني بودند كه به

درباره سرطان دهان ٩٥%/٢ ،از آنها به ايﻦ امر تمايل داشتند

ترتيب بيشتريﻦ و كمتريﻦ طرفدار را در بيﻦ روشهاي اطﻼع رساني در

)جدول .(٢

ايﻦ زمينه داشت )جدول .(٣

وقتي از دانشجويان در مورد اينكه چه فاكتورهايي را به عنوان عوامل
خطر در سرطان دهان در نظر ميگيرند ،سﺆال شد  %٩٥/٩سيگار،

جدول  -٢درصد آكاهي نسبت به تظاهرات كلينيكي سرطان دهان

سطح

سال سوم

سال پنجم

سال چهارم

كل

سال ششم

تعداد ٤٩ :نﻔر

تعداد ٩٨ :نﻔر

تعداد ٤٠:نﻔر

تعداد ٦٣ :نﻔر

تعداد ٢٥٠ :نﻔر

بسيارخوب

٣٢/٧

٠

٠

١/٦

٦/٨

خوب

٢٠/٤

١٣/٣

٧/٥

٤/٨

١١/٦

كاﻓي

٢٤/٥

٢٦/٩

٢٧/٥

٣٤/٩

٢٩/٦

بسيار كم

٢٢/٤

٥٧/١

٦٥

٥٨/٧

٥٢

٢٦٦

P-value

≤٠/٠٠١
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) .(P=٠/٥٢٣وقتي از ايﻦ دانشجويان درمورد اينكه آيا تاكنون فرصت

70

آگاهي دانشجويان دندانپزشكي درباره پيشگيري ،كشﻒ زود هنگام و ارجاع بيماران مبتﻼ به سرطان دهان

دكتر سيد محسﻦ حسيني و همكاران

جدول  -٣نسبت دانشجوياني كه به سؤاﻻت پاسخ دادند به تﻔكيك سال تحصيلي

به نظر شما در صورت داشتن

 ٤٩نفر
پزشك%١٨/٤ :
دندان پزشك%٧٩/٦ :
هر دو ٢ :درصد
 ٤٩نفر
جراح پﻼستيك:
%٢
متخصص گوش و حلق
و بيني٠% :
جراح فك و صورت:
%٦/١
تشخيص دهان:
%٦٣/٣
ديگر موارد:
%٢٨/٦

 ٩٥نفر
پزشك%١٦/٨ :
دندان پزشك%٧٧/٩ :
هر دو%٥/٣ :
 ٩٧نفر
جراح پﻼستيك:
%١
متخصص گوش و حلق
و بيني٤%/١ :
جراح فك و صورت:
%٨/٢
تشخيص دهان:
%٨٢/٥
ديگر موارد:
%٤/١

 ٤٧نفر
بروشور%٣٤ :
سخنراني%١٩/١ :
سمينار%٣٤ :
تمام موارد%١٢/٨ : :

 ٩١نفر
بروشور%٤٩/٥ :
سخنراني%٨/٨ :
سمينار%٢٩/٧ :
تمام موارد%١٢/١ : :

 ٤٠نفر
پزشك%١٥ :
دندان پزشك%٨٥ :
هر دو% ٠:
 ٤١نفر
جراح پﻼستيك:
%٠
متخصص گوش و حلق
و بيني:
%٠
جراح فك و صورت:
%٩/٨
تشخيص دهان:
%٩٠/٢
ديگر موارد:
%٠
 ٣٨نفر
بروشور%٣٤/٢ :
سخنراني%٢٣/٧ :
سمينار%٢٣/٧ :
تمام موارد%١٨/٤ : :

 ٦٠نفر
پزشك%١٥ :
دندان پزشك%٨١/٧ :
هر دو%٣/٣ :
 ٦٤نفر
جراح پﻼستيك:
%١/٦
متخصص گوش و حلق
و بيني:
%١/٦
جراح فك و صورت:
%١٥/٦
تشخيص دهان:
%٧٩/٧
ديگر موارد:
%١/٦
 ٦٠نفر
بروشور%٦٣/٣ :
سخنراني%٦/٧ :
سمينار%٢٠ :
تمام موارد%١٠ : :

 ٢٤٤نفر
پزشك%١٦/٤ :
دندان پزشك%٨٠/٣ :
هر دو%٣/٣ :
 ٢٤٤نفر
جراح پﻼستيك:
%١/٢
متخصص گوش و حلق
و بيني:
٢%
جراح فك و صورت:
%١٠
تشخيص دهان:
%٧٩/٣
ديگر موارد:
%٧/٦
 ٢٣٦نفر
بروشور%٤٧/٥ :
سخنراني%١٢/٧ :
سمينار%٢٧/١ :
تمام موارد%١٢/٧ : :

ضايعات دهاني بيمار بايد به
پزشك

مراجعه

كند

يا

دندانپزشك؟

هنگامي كه ﻓارغ التحصيل
شديد اگر به يك بدخيمي

دهان مشكوك شديد ،بيمار
خود را به كجا ارجاع ميدهيد؟

اگر مايل به كسب اطﻼعات
بيشتردر رابطه با سرطان
دهان هستيد كدام روش را
ترجيح ميدهيد؟

بحﺚ و نتيجهگيري

سﺆال "چه تغييراتي را در دهان در ارتباط با سرطان دهان ميدانيد؟" از
شركت كنندگان به صورت سﺆال باز پرسيده شد .در پاسخ به ايﻦ سﺆال

هدف مطالعه حاضر بررسي ارتباط بيﻦ سال تحصيلي دانشجويان با

زخمهاي بيش از دو هفته بيشتريﻦ فراواني را داشتند ) .(%٤٠/٩بعد از آن

آگاهي دانشجويان دندانپزشكي در مورد پيشگيري ،كشﻒ زود هنگام و

زخمهاي با حاشيه نامنظم و ضايعات سفيد و قرمز به ترتيب با فراواني

ارجاع بيماران مبتﻼ به سرطان دهان بود .بر اساس نتايﺞ مطالعه پيش

 %٣٦/٩و  %٣١قرار داشتند .جزييات بيشتر در نمودار  ٢نشان داده شده

رو ،اغلب دانشجويان به طور معمول به معاينه مخاط دهان بيماران
ميپردازند ) .(%٨١اگرچه ميزان معاينات با افزايش سالهاي تحصيل،

است.

سال سوم
سال چهارم
سال پنجم
سال ششم

زخم بيش از دو هﻔته

زخم با حاشيه نامنظم

ضايعات قرمز و سﻔيد

60

نسبتاً بيشتر ميشود اما از نظر آماري تفاوت معنيداري مشاهده نشد .در

50

مطالعه  Ogdenو  (١٩) Mahboobiنيز چنيﻦ بود .در مطالعه رضوي

40

 %٨٥/٥دانشجويان دندانپزشكي معاينات سرطان را براي بيماران خود

30

انجام نميدادند و فقط  %١١طبق پروتكل معاينات سرطان عمل

20

ميكردند ) .(٢٤در مطالعه  Gajendraو همكاران )%٨٥ (٢٧

10

دندانپزشكان معاينه سرطان دهان را براي  %٨٠بيماران باﻻي  ٤٠سال

0

خود انجام ميدادند كه از لحاظ ميزان درصد معاينه با مطالعه حاضر تشابه
وجود دارد.

نمودار  -٢توزيع ﻓراواني تغييرات مرتبط با سرطان دهان شناسايي

از ميان دانشجوياني كه به طور معمول مخاط دهان را معاينه

شده دانشجويان سالهاي تحصيلي مختلف

٢٦٧
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سؤاﻻت

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

كل

)دوره  ،٢٩شماره  ،٤زمستان (١٣٩٥

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
نميكردند %٨٧ ،آنان بيان كردند درصورتيكه بيمار در ريسك باﻻي ابتﻼ

بيان كردند كه اطﻼعات كافي براي جلوگيري از سرطان دهان را ندارند

به سرطان قرار داشته و جزو گروه در معرض خطر باشد ،چنيﻦ معاينهاي

كه بيﻦ سالهاي مختلﻒ ايﻦ مسئله متفاوت بود.

چنيﻦ مسئلهاي را بيان كردند .به نظر ميرسد ايﻦ گروه از دانشجويان،

باقيماندهاند ،زخم با حاشيه نا منظم و زخمهاي سفيد و قرمز را به عنوان

آگاهي و دانش كمتري نسبت به عوامل خطر و تغيير در ضايعات سرطاني

تغيرات دهاني مرتبط با سرطان دهان ميشناختند .ايﻦ نتايﺞ توسط

و پيش سرطاني در حفره دهان دارند استفاده از سيگار و الكل مهمتريﻦ

مطالعاتي در انگليس ) ،(٣٢كانادا ) (٢٨و نيجريه ) (١تأييد شده است.

ريسك فاكتورهاي سـرطان دهان هستند و ترك ايﻦ عادات پس از

درايﻦ مطالعه اغلب دانشجويان ) (%٤٨زخمهايي با ماندگاري بيشتر

تشخيص سـرطان دهـان ،بـه موفقيت درمان كمك ميكند ) .(٣در

از دو هفته و تنها  %٣٧آنان وجود زخمهاي سفيد و قرمز را به عنوان يك

مطالعـه حاضر نيز دانشجويان چنيﻦ نظري داشتند.

تغيير دهاني مرتبط با سرطان اعﻼم كرده بودند .با ايﻦ وجود%٥٢ ،

دانشجويان اغلب سيگار كشيدن و مصرف الكل را به عنوان عوامل

دانشجويان ،اظهار داشتند كه آگاهي شان به تظاهرات كلينيكي سرطان

خطر سرطان دهان معرفي كردند .اگر چه عوامل خطر ذكر شده نسبت

دهان بسيار كم ميباشد .ﻻزم به ذكر است اختﻼف معنيداري بيﻦ ميزان

به مطالعات مشابه در دانشجويان دندانپزشكي انگلستان )،(٢٦

آگاهي دانشجويان سالهاي مختلﻒ وجود داشت .در مطالعه حاضر،

دندانپزشكان كانادا ) (٢٨و مطالعه  Yellowitzو همكاران ) (٢٩در

 %٤٥/٩از افراد تا آن لحظه ،فرصت معاينه بيماري با ضايعات دهاني را

دانشجويان عمومي دندانپزشكي و دانشجويان دندانپزشكي در اياﻻت

داشته و از لحاظ آماري ،سالهاي تحصيل ،امكان وقوع چنيﻦ فرصتي را

متحده آمريكا ) (٣٠يكسان بود ،اما آگاهي از ديگر عوامل خطر سرطان

افزايش ميدهد .چنانكه مﻼحظه گرديد دانشجويان سال پنجم و ششم

دهان ،در بيﻦ دانشجويان دندانپزشكي شهر اصفهان پاييﻦتر بود.

نسبت به دانشجويان سال سوم و چهارم بيشتر فرصت معاينه بيماراني با

همانطور كه در نمودار  ١نشان داده شده ،سطح آگاهي از برخي

ضايعات دهاني داشتهاند .با ايﻦ وجود  %٨٠/٣در صورت وجود ضايعات

عوامل خطر ،با افزايش سالهاي تحصيل تغيير قابل توجهي نمييابد.

دهاني ،بيمار به دندانپزشك مراجعه ميكند و همچنيﻦ در صورت

تنها  %٠/٠٤از افراد شركت كننده در ايﻦ بررسي ويروسها را در ايجاد

مشكوك شدن به يك بدخيمي دهان در  %٧٩/٣موارد دانشجويان بيمار

سرطان دخيل ميدانستند ،بنابرايﻦ احتماﻻ بعيد است كه افراد در مورد

خود را به دندانپزشك متخصص تشخيص بيماريهاي دهان و دندان

نوع ويروسهايي كه ميتوانند در ايجاد ايﻦ گونه از سرطان دهان دخيل

ارجاع خواهند داد .در مطالعه  Razaviو همكاران ) (٢٤نيز بيشتر

باشند ،اطﻼع كافي داشته باشند .در بررسيهاي گذشته همراهي برخي

دندانپزشكان بيان كرده بودند در مواجه با ضايعه مشكوك دهاني ،بيمار

از ويروسها با سرطان دهان گزارش شده است كه ميتوان به انواع

را به متخصص ارجاع ميدهند.

خاصي از ايﻦ ويروسها مانند پاپيلوما و اپشتيﻦ بار اشاره نمود ).(٢٩,٣٠

در مجموع  %٩٥/٢افراد مايل به كسب اطﻼعات بيشتر در رابطه با

در مطالعه حاضر مشاركت كنندگان در مورد عامل خطر سيگار و الكل

سرطان دهان بودند و ايﻦ مسئله ارتباطي با سال تحصيلي آنان نداشت.

آگاهي بيشتري داشتند .در مطالعهاي در اسپانيا  %١٠٠دندانپزشكان

 %٤٧/٥از دانشجويان دندان پزشكي مورد مطالعه ما استفاده از بروشور

مصرف الكل را به عنوان ريسك فاكتور اصلي ميشناختند و  %٩٦آنها

براي كسب اطﻼع بيشتر در مورد سرطان دهان را ترجيح ميدادند .ايﻦ

از رابطه آن با تنباكو آگاهي داشتند ).(٣١

در حالي است كه تنها  %٢٧/١افراد برگزاري سمينارهاي اختصاصي را

اكثر دانشجويان تمايل به ارائه مشاوره به بيماران خود در آينده

پيشنهاد ميدادند .در مطالعه  Jamshidiو همكاران ) (٢٣تمايل

درمورد عوامل خطر ايﻦ بيماري داشتند ) .(%٨٠/٢ايﻦ ويژگي در بيﻦ

دانشجويان دندانپزشك براي شركت در سمينارهاي بازآموزي %٨١/٤

سالهاي مختلﻒ تحصيلي از لحاظ آماري تفاوت معنيداري نداشت .ايﻦ

بيان شده بود.

مسئله خصوص ًا در مورد دانشجويان سال آخر كه در حال فارغ التحصيلي

ﻻزم به ذكر است مطالعات زيادي در ايران براي تعييﻦ آگاهي

ميباشند بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد .با ايﻦ وجود  %٧١/٨از افراد

دندانپزشكان فارغ التحصيل صورت گرفته است .بيشتر ايﻦ مطالعات
٢٦٨
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را انجام ميدهند .در مطالعه  Ogdenو  %٥٠/٩ ،(١٩) Mahboobiافراد

دانشجويان در ايﻦ مطالعه اغلب زخمهايي كه بيشتر از دو هفته

دكتر سيد محسﻦ حسيني و همكاران

 كشﻒ زود هنگام و ارجاع بيماران مبتﻼ به سرطان دهان،آگاهي دانشجويان دندانپزشكي درباره پيشگيري
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.(٣٣) شركت در سمينار دهـان ارتقـاء يافتـه بـود

حاكي از آگاهي كم دندانپزشكان در مورد سرطان دهان بوده است و اكثر

يافتههاي ايﻦمطالعه نشان داد ســطح آگــاهي دانشجويان

دندانپزشكان لزوم برگزاري سمينارهاي تخصصي را در ايﻦ زمينه

دندانپزشكي شهر اصفهان در ارتباط با تشخيص ضايعات سرطان دهان

(٢٢)  و همكارانSaghafi  براي مثال در مطالعه.ضروري ميدانستند

درحد كافي نبوده و دانشجويان اگرچه معاينـات معمول براي كشﻒ

 و در مطالعـه%٨٨ (١٨) Hedayati  وMotallebnejad  در مطالعه،%٦٤

سرطان دهان را انجام ميدهند اما از برخي عوامل خطر و ضايعات دهاني

 دندانپزشـكان فارغ التحصيل مايل به%٩٤ (٢١) Asadpour  وZarei

 از آنجايي كـه دانشجويان مايل به.مرتبط با سرطان آگاهي كافي ندارند

.شركت در دورههاي باز آموزي درمورد سرطان دهان بودند

دريافت اطﻼعات بيشتر در ارتبـاط بـا سرطان هستند ﻻزم است در طي

از نقطه نظر مطالعه ما ايﻦ امر بيانگر ناكافي بودن برنامه ريزيهاي

.دوران تحصيل برنامههاي آموزشي جامﻊتري تدويﻦ گردد

 لذا درنظر.مرتبط با سرطان دهان در دوران تحصيل دانشجويان ميباشد
گرفتﻦ يك برنامه و آزمون درسي براي آگاهي از سرطان دهان قبل از

تشكر و قدرداني

 عﻼوه بر ايﻦ در.فارغ التحصيل شدن دانشجويان الزامي به نظر ميرسد

ايﻦ مطالعه منتﺞ از طرح پژوهشي مصوب دانشگاه علوم پزشكي

برخي از كشورها برنامه هاي آموزش مداوم پس از فارغ التحصيلي در

 از تمامي دانشجوياني كه در ايﻦ طرح. ميباشد٢٩٠٢٦٨ اصفهان با كد

زمينه سرطان دهان نيز برگزار ميگردد و ايﻦ امر باعث باﻻ رفتﻦ آگاهي

. سپاسگزاري ميشود،مشاركت داشتهاند

 ميباشدseoane-leston  مﺆيد ايﻦ مطلب مطالعه.دندانپزشكان ميگردد
 اطﻼعات دندانپزشكان در زمينه سرطان دهان بعد از،كه نشان داد

:منابع

1- Uti OG, Fashina A. Oral cancer education in dental schools:
knowledge and experience of Nigerian undergraduate students. J
Dent Educ. 2006;70(6):676-80.

8- Weinberg MA, Estefan DJ. Assessing oral malignancies. Am
Fam Physician. 2002;65(7):1379-87.

9- Conway DI, Stockton DL, Warnakulasuriya KA, Ogden G,
Macpherson LM. Incidence of oral and oropharyngeal cancer in
United Kingdom (1990–1999) recent trends and regional
variation. Oral Oncol. 2006;42(6):586-92.

2- Hertrampf K, Wenz H-J, Koller M, Springer I, Jargot A,
Wiltfang J. Assessing dentists’ knowledge about oral cancer:
translation and linguistic validation of a standardized
questionnaire from American English into German. Oral Oncol.
2009;45(10):877-82.

10- Pitiphat W, Diehl SR, Laskaris G, Cartsos V, Douglass CW,
Zavras AI. Factors associated with delay in the diagnosis of oral
cancer. J Dent Res. 2002;81(3):192-7.

3- Neville BW, Chi AC, Damm DD, Allen CM. Oral and
maxillofacial
pathology:
Elsevier
Health
Sciences.
4th eddition;2015.

11- Rogers SN, Brown JS, Woolgar JA, Lowe D, Magennis P,
Shaw RJ, et al. Survival following primary surgery for oral
cancer. Oral Oncol. 2009;45(3):201-11.

4- Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M,
Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in
Iran. Annal Oncol. 2009 Mar 1;20(3):556-63.

12- McGurk M, Chan C, Jones J, O’regan E, Sherriff M. Delay
in diagnosis and its effect on outcome in head and neck cancer.
Br J Oral Maxillofac Surg. 2005;43(4):281-4.

5- Musavi M. Guideline: National Cancer Registry. 1st, editor.
Tehran: Center for disease control with Chakame Ava group
Company; 2006.

13- Kademani D. Oral cancer. Mayo Clin Proc. 2007;82:878-87.

6- Delavarian Z, Pakfetrat A, Mahmoudi S. Five years
retrospective study of oral and maxillofacial malignancies in
patients referred to Oral Medicine Department of Mashhad
Dental School-Iran. J Dent Mashhad Univ Med Sci.
2009;33(2):129-38.

14- Morelatto RA, Herrera MC, Fernández EN, Corball AG,
López de Blanc SA. Diagnostic delay of oral squamous cell
carcinoma in two diagnosis centers in Córdoba Argentina. J Oral
Pathol Med. 2007;36(7):405-8.
15- Peacock ZS, Pogrel MA, Schmidt BL. Exploring the reasons
for delay in treatment of oral cancer. J Am Dent Assoc.
2008;139(10):1346-52.

7- Neville BW, Day TA. Oral cancer and precancerous lesions.
CA Cancer J Clin. 2002;52(4):195-215.

٢٦٩

(١٣٩٥  زمستان،٤  شماره،٢٩ )دوره

 درماني تهران،مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

16- Brouha XD, Tromp DM, Koole R, Hordijk GJ, Winnubst JA,
De Leeuw JR. Professional delay in head and neck cancer
patients: analysis of the diagnostic pathway. Oral Oncol.
2007;43(6):551-6.

Opinions and attitudes of the UK's GDPs and specialists in oral
surgery, oral medicine and surgical dentistry on oral cancer
screening. Oral Dis. 2006;12(2):194-9.
26- Carter LM, Ogden GR. Oral cancer awareness of
undergraduate medical and dental students. BMC medical
education. 2007;7(1):1.

Downloaded from jdm.tums.ac.ir at 22:52 IRDT on Sunday June 24th 2018

17- Onizawa K, Nishihara K, Yamagata K, Yusa H, Yanagawa
T, Yoshida H. Factors associated with diagnostic delay of oral
squamous cell carcinoma. Oral Oncol. 2003;39(8):781-8.
18- Motallebnejad M, Hedayati M. General dentist's knowledge
about oral cancers in Babol, in 2005. J Dent Mashhad Univ Med
Sci. 2006;30(3&4):309-18.

27- Gajendra S, Cruz GD, Kumar JV. Oral cancer prevention and
early detection: knowledge, practices, and opinions of
oral health care providers in New York State. J Can Educ.
2006;21(3):157-62.

19- Ogden GR, Mahboobi N. Oral cancer awareness among
undergraduate dental students in Iran. J Cancer Educ.
2011;26(2):380-5.

28- Clovis JB, Horowitz AM, Poel DH. Oral and pharyngeal
cancer: knowledge and opinions of dentists in British Columbia
and Nova Scotia. J Can Dent Assoc. 2002;68(7):415-20.

20- Nicotera G, Gnisci F, Bianco A, Angelillo IF. Dental
hygienists and oral cancer prevention: knowledge, attitudes and
behaviors in Italy. Oral Oncol. 2004;40(6):638-44.

29- Yellowitz J, Horowitz AM, Goodman HS, Canto MT,
Farooq NS. Knowledge, opinions and practices of general
dentists regarding oral cancer: a pilot survey. J Am Dent Assoc.
1998;129(5):579-83.

21- Zarei M, Asadpour F. Assessing dentist's knowledge and
awareness in the diagnosis of oral cancer in Kerman. J Dent
Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci. 2002;4(19):364-57.

30- Cannick GF, Horowitz AM, Drury TF, Reed SG, Day TA.
Assessing oral cancer knowledge among dental students in South
Carolina. J Am Dent Assoc. 2005;136(3):373-8.

22- Saghafi S, ZareMahmoodabadi R, Salehinejad J, Falaki F,
Farrokhizad S. Evaluation of general dentists knowledge about
oral cancer in Mashhad-Iran in 2008. J Mash Dent Sch.
2009;33(2):107-14.

31- Greenwood M, Lowry R. oral cancer: Primary care
clinicians' knowledge of oral cancer: a study of dentists and
doctors in the North East of England. Br Dent J.
2001;191(9):510-2.

23- Jamshidi S, Zargaran M, Moghimbeigi A, Delkhah M,
Baghaei F. A comparison between the knowledge of dental
students and general dentists about oral squamous cell carcinoma
(Hamadan-Iran). J Mash Dent Sch. 2012;1(36):23-36.

32- Dai M, Clifford GM, Le Calvez F, Castellsagué X, Snijders
PJ, Pawlita M, et al. Human Papillomavirus Type 16 and TP53
Mutation in Oral Cancer: Matched Analysis of the IARC
Multicenter Study. Cancer Res. 2004;64(2):468-71.

24- Razavi SM, Zolfaghari B, Tahani B, Doost ME, Forohande
M. Senior students' and Dentists’ knowledge, attitude and
practice regarding oral cancer examination in Isfahan, Iran in
2011. J Dent Med. 2014;27(1):61-70.

33- Seoane-Lestón J, Velo-Noya J, Warnakulasuriya S, VarelaCentelles P, Gonzalez-Mosquera A, Villa-Vigil M-A, et al.
Knowledge of oral cancer and preventive attitudes of Spanish
dentists. Primary effects of a pilot educational intervention. Med
Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010;15(3):e422-6.

25- Kujan O, Duxbury AJ, Glenny AM, Thakker NS, Sloan P.

٢٧٠

