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Background and Aims: Regarding the high prevalence of caries and oral dental diseases, especially in the
elderly, and the increasing attention of people to using the concept of quality of life, this study was conducted to
determine the relation between oral and dental health and the quality of life in elderly people in Yazd.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed using data from the Yazd Public Health
Survey (YAHS) with a sample of 9293 people, in 1393-94. All information was collected from 1907 elderly
people aged between 60 to 70 years, including quality of life and oral and dental indexes from the comprehensive
questionnaire of YAHS. Data were analyzed by independent t-test and Spearman correlation coefficient using
SPSS16 software.
Results: There was a significant relationship between the quality of life and oral hygiene (P<0.01). Also, the score
of quality of life and oral health was significantly related to education (P<0.01).
Conclusion: This study showed the positive relation between the oral health the quality of life. In addition, there
was a quality of life level in the elderly people with poor oral hygiene.
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سحر بﻼنيان و همكاران

بررسي وضعيت دهان و دندان سالمندان شهر يزد و ارتباط آن با كيﻔيت زندگي
چكيده

زمينه و هدف :با توجه به شيوع باﻻي پوسيدگي و بيماريهاي دهان و دندان به خصوص در سالمندان و توجه روز اﻓزون مردم به استﻔاده از مﻔهوم كيﻔيت
زندگي ،ايﻦ مطالعه با هدف بررسي ارتباط سﻼمت دهان و دندان بر كيﻔيت زندگي سالمندان شهر يزد انجام شد.

روش بررسي :ايﻦ مطالعه علمي پژوهشي ،با استﻔاده از دادههاي مطالعه سﻼمت مردم يزد )ياس( با ﺣجم نمونه  ٩٢٩٣نﻔر در سال  ١٣٩٣-٩٤انجام شد .كليه
اطﻼعات مورد نياز از  ١٩٠٧نﻔر از سالمندان  ٦٠تا  ٧٠سال از جمله كيﻔيت زندگي و شاخصهاي دهان و دندان از دادههاي پرسشنامه جامع مطالعه ياس استخراج
گرديد .دادهها با آزمون  tمﺴتقل و ضريب همبﺴتگي اسپيرمﻦ به وسيله نرم اﻓزار  SPSS16تحليل شد.
يافتهها :ارتباط معنيداري بيﻦ كيﻔيت زندگي و سﻼمت دهان و دندان مشاهده شد ) .(P<٠/٠١همينطور نمره كيﻔيت زندگي و سﻼمت دهان و دندان با
تحصيﻼت به طور معنيداري مرتبط بود ).(P<٠/٠١

نتيجهگيري :ايﻦ مطالعه ارتباط مثبتي بيﻦ سﻼمت دهان و دندان و كيﻔيت زندگي نشان داد به طوري كه سالمندان با سﻼمت دهان و دندان پاييﻦتر از سطﺢ
كيﻔيت زندگي پاييﻦتري برخور بودند.
كليد واژهها :سﻼمت دهان و دندان ،كيﻔيت زندگي ،اﻓراد سالمند
وصول ٩٧/١٢/٠١:اصﻼح نهايي ٩٨/٠٩/١٨ :تأييد چاپ٩٨/٠٩/٢٠ :

مﻘدمه

ﻓلوﺋوركتال ،ويروس نقص ايمني بدن /بيماري سندرم كمبود ايمني

امروزه مشخص شده است كه ﻓقط شاخصهاي باليني براي

) (HIVوآسيبهاي دهان و دندان ،مشكﻼت عمده بهداشت عمومي

ارزيابي وضعيت سﻼمتي و پيامدهاي درمان كاﻓي نيﺴت و شاخص

در سراسر جهان است .سﻼمت دهان و دندان ضعيﻒ ميتواند تأثير

كيﻔيت زندگي اﻓراد را هم بايد در ارزيابيهاي درمان بيماريها و

عميقي روي سﻼمت عمومي داشته باشد .ارتباط بيماريهاي مزمﻦ

شاخصهاي سﻼمتي به كاربرد ).(١،٢

مختلﻔي همچون ديابت با سﻼمت دهان مورد بررسي و تأييد قرار

تعريﻒ كيﻔيت زندگي كمي مشكل است اما به لحاظ اينكه

گرﻓته است .تجربه درد ،مشكﻼت خوردن ،جويدن ،لبخند زدن و ارتباط

مﻔهومي ذهني است ،به عنوان تﻔاوت و شكاف بيﻦ اميدها و انتظارات

به علت دندانهاي از دست رﻓته ،تﻐيير رنگ داده شده يا آسيب ديده

ﻓرد و تجربيات كنوني او شناخته ميشود) .(٣ايﻦ مﻔهوم از طريق

تأثير عمدهاي بر زندگي روزمره و رﻓاه دارد .عﻼوه بر ايﻦ ،اﻓراد بيمار با

مصاﺣبه ساختار ياﻓته يا غير ساختار ياﻓته با استﻔاده از مقياس سازهاي

مشكل دهان ﻓعاليتهاي خود را در مدرسه ،محل كار و خانه محدود

كه دامنههاي »زندگي اجتماعي«» ،سﻼمت جﺴمي« و

ميسازند و باعث ميشود ميليونها ساعت مدرسه و ساعات كار در

»سﻼمت روان« را اندازهگيري ميكند ،ارزيابي ميشود ).(٤

سراسر جهان از بيﻦ برود .مطالعات نشان داده كه  %٢٢/٩از سالمندان
شهريزد بيش از  ٥وعده در روز شيرينيجات و  %٧٧ﺣداقل يك بار در

كيﻔيت زندگي با سﻼمت دهان و دندان در ابعاد جﺴمي ،رواني،

هﻔته ازﻓﺴت ﻓود و غذاهاي چﺴبنده استﻔاده ميكنند ).(٧

اجتماعي ،مرتبط است و كيﻔيت زندگي مرتبط با سﻼمت دهان و دندان
راضي است و تا چه ﺣد عملكرد وي را تحت تأثير قرار داده است ).(٥

عمده بهداشت عمومي در همه مناطق جهان هﺴتند .تأثير آنها بر اﻓراد

سازمان بهداشت جهاني اخيراً در يك بررسي جهاني سﻼمت دهان

و جوامع به علت درد و رنج ،اختﻼل عملكرد و كاهش كيﻔيت زندگي

منتشر شده ) (٦تأكيد كرده است كه عليرغم بهبود چشمگير در

آنها قابل توجه است .بنابرايﻦ ايﻦ مطالعه با هدف بررسي كيﻔيت

سﻼمت دهان و دندان مردم در چنديﻦ كشور ،مشكﻼت جهاني

زندگي مردم يزد و ارتباط آن با سﻼمت دهان و دندان انجام شد.

همچنان ادامه دارد .ايﻦ موضوع به خصوص در ميان گروههاي

روش بررسي

ﻓقير نشيﻦ در كشورهاي توسعه ياﻓته و توسعه نياﻓته ﺣاﺋز اهميت است.
بيماريهاي دهان و دندان مانند پوسيدگي دندان ،بيماري پريودنتال ،از

ايﻦ مطالعه مقطعي با استﻔاده از دادههاي مطالعه سﻼمت مردم يزد

دست رﻓتﻦ دندان ،ضايعات مخاطي دهانه و سرطانهاي دهان و

كه در سال  ١٣٩٣-٩٤در شهرستان يزد اجرا شده بود انجام شد .كليه
١٧٢
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بيانگر ايﻦ مﻔهوم است كه ﻓرد تا چه ﺣد از وضعيت دهان و دندان خود

با توجه به گﺴتردگي ايﻦ مشكل كه بيماريهاي دهان ،مشكﻼت

سحر بﻼنيان و همكاران

بررسي وضعيت دهان و دندان سالمندان شهر يزد و ارتباط آن با كيﻔيت زندگي

يافتهها

شركت كنندگان ايﻦ مطالعه از شهر يزد بودند .اﻓراد مورد مطالعه از
 ٥گروه سني  ٢٠ -٢٩سال ٣٠-٣٩ ،سال ٤٠-٤٩ ،سال ٥٠-٥٩ ،سال و

از  ١٩٠٧نﻔر سالمند ﺣاضر در مطالعه  (٤٩) ٩٣٤نﻔر )درصد( را زنان

 ٦٠-٦٩سال به نﺴبت تعداد اﻓراد در هر خوشه انتخاب شدند .معيار

سالمند و  (٥١) ٩٧٣نﻔر )درصد( از آن را مردان تشكيل دادند .كه ١١٥٦

ورود مطالعه كليه اﻓراد  ٢٠تا  ٧٠سال يزدي كه بر اساس محل

) (٦٠/٦نﻔر )درصد( ايﻦ سالمندان بيسواد و  (٣٩/٤) ٧٥١نﻔر )درصد(

سكونت در خوشهبندي مطالعه به طور تصادﻓي انتخاب شده بودند ،اﻓراد

آنان باسواد بودند .نتايج نشان داد ميانگيﻦ )انحراف معيار( نمره كيﻔيت

مصاﺣبه شده با بازه سني و جنﺴي مشترك در يك محل زندگي ،عدم

زندگي در اﻓراد باسواد  (٥/٢) ٣١/٩و در اﻓراد بيسواد  (٦/٣) ٢٩/٨بود

اراﺋه رضايت آگاهانه به شركت در مطالعه و همچنيﻦ عدم پاسخگويي

كه نمره كيﻔيت زندگي به طور معنيداري در اﻓراد باسواد بيشتر از اﻓراد

بعد از  ٣بار مراجعه به محل جهت تكميل پرسشنامه و انجام معاينات از

بيسواد بود و  P<٠/٠١بود .در دادههاي مورد نظر ميانگيﻦ

مطالعه ﺣذف شدند.

)انحراف معيار( نمره كيﻔيت زندگي مردان  (٥/٤) ٣٢/١٢و نمره كيﻔيت

روش نمونهگيري ايﻦ مطالعه چند مرﺣلهاي طبقهاي بوده است .در

زندگي زنان  (٦/١) ٢٩/٢٠بود .در ايﻦ جامعه آماري مردان يزدي به

مرﺣله اول ٢٠٠ ،خوشه به صورت تصادﻓي از مناطق شهرستان يزد

طرز معنيداري ازنمره كيﻔيت زندگي باﻻتري نﺴبت به زنان يزدي

انتخاب شده و در مرﺣله بعد بر اساس ليﺴت ﻓهرست برداري خانوار

برخوردار بودند .ارتباط معنيداري بيﻦ كيﻔيت زندگي و جنﺴيت مشاهده

سال  ١٣٩٣سرخوشهها انتخاب گرديده و با ﺣركت از سمت راست

شد و  P<٠/٠١بود .در دادههاي مورد نظر ميانگيﻦ )انحراف معيار( نمره

نﺴبت به تكميل پاسخنامههاي كامپيوتري مرتبط به صورت پشت سر

سﻼمت دهان و دندان مردان  (٣/٤) ١٥/٥٨و نمره سﻼمت دهان و

هم اقدام شد ).(٨

دندان زنان  (٣/١) ١٥/١٠بود .ايﻦ تﻔاوت آماري نشان داد سﻼمت

پرسشنامه مطالعه سﻼمت مردم يزد SF8 ،بود كه ﺣاوي  ٨سﺆال

دهان و دندان در ايﻦ جامعه آماري در مردان يزدي كمي بيشتر اززنان

سﻼمت دهان و دندان )سﺆاﻻت پرسشنامه طراﺣي شده توسط مجريان

يزدي بود و  P-valueبرابر با  ٠/٠٠٧بود .با وجود معنيدار بودن ايﻦ

مطالعه ياس در جدول  ١آمده است( ،در ﺣيطههاي مﺴواك زدن ،تعداد

تﻔاوت از نظر آماري ميانگيﻦ نمرات در مردان و زنان به هم نزديك

دندانهاي كشيده شده و دندانهاي پر شده بود و همينطور  ٨سﺆال

هﺴتند و ميتوان گﻔت تﻔاوت باليني معنيداري بيﻦ ايﻦ دو گروه وجود

كيﻔيت زندگي ،در ﺣيطههاي سﻼمت جﺴمي ،روﺣي ،وضعيت اضطراب

نداشت .بررسي همبﺴتگي كيﻔيت زندگي و سﻼمت دهان و دندان

و اﻓﺴردگي و وضعيت انجام كارهاي روزانه بود ،از دادههاي ايﻦ مطالعه

سالمندان يزدي نشان دهنده معنيدار بودن ارتباط بيﻦ كيﻔيت زندگي و

اطﻼعات وضعيت سﻼمت دهان و دندان و كيﻔيت زندگي سالمندان ٦٠

سﻼمت دهان و دندان بود و آزمون پيرسون برابر يا  ٠/١٣٦به دست

SPSS16

آمد كه نشان دهنده ارتباط مﺴتقيم بيﻦ كيﻔيت زندگي و سﻼمت دهان

تا  ٧٠سال استخراج گرديده و دادهها با استﻔاده از نرم اﻓزار

و دندان در سالمندان يزدي است و  P<٠/٠٠١بود .جدول ١

تجزيه تحليل شد.

شاخصهاي توصيﻔي نمره كيﻔيت زندگي را به تﻔكيك آيتمهاي چك

آزمونهاي همبﺴتگي  Spearmanبراي ارزيابي ارتباط اﺣتمالي
بيﻦ شرايط دهان و تأثير آنها بر كيﻔيت زندگي مورد استﻔاده قرار
گرﻓت )سطﺢ معنيداري تصويب شده  %٥بود( .از آزمون  tمﺴتقل

بحث و نتيجهگيري

براي برررسي رابطه جنﺴيت و متﻐيرهاي مورد بررسي استﻔاده شد.

نتايج ساير مطالعات نيز همانند مطالعه ما نشان داد كه تحصيﻼت
مﻼحظات اخﻼقي
مقاله

مطالعه

ارتباط مﺴتقيمي با كيﻔيت زندگي دارد و اﻓراد تحصيل كرده داراي
اخﻼق

كيﻔيت زندگي باﻻتري بودند و مشاهده شد كه اﻓراد تحصيل كرده

سﻼمت

مردم

يزد

با

كد

 IR.SSU.REC.١٣٩٣,٧٣٩٤١در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

داراي سطوح پاييﻦتر اختﻼل هيجاني )از جمله اﻓﺴردگي ،اضطراب و

يزد تصويب شد .اطﻼعات اﻓراد به صورت محرمانه باقي مانده است.

خشم( و اختﻼل جﺴمي )از جمله درد و درد و ناخوشي( بودند ).(٩
١٧٣
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ليﺴت سﻼمت دهان و دندان نشان ميدهد.

)دوره  ،٣٢شماره  ،٣پاييز (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

جدول  -١شاخﺺهاي توصيفي نمره كيفيت زندگي به تفكيك آيتمهاي چك ليست سﻼمت دهان و دندان

سؤاﻻت

تعداد دفعات مسواك زدن

استفاده از نخ دندان

آيا دندان مصنوعي داريد

تعداد دندانهاي مصنوعي

تعداد دندانهاي كشيده شده

تعداد دندانهاي پرشده

ساليانه

نميزنم

)٥٦ (٩٧٧

)١٩٢/٦ (٣٠/٥٧

يك بار در روز

)٢١ (٤٤٣

)٩٤/٥ (٣١/٣٤

دو بار در روز

)٥/٥ (٩٦

)٥/٨٣ (٢٦/٣١

سه بار در روز

)٧/٢ (٤٧

)٥/٨٨ (٣٠/٧٢

گهگاهي

)١٠/٣ (١٨٠

)٤١/٥ (٢٩/٧٨

بلي

)٥/٥٩ (٩٦

)٨/٥ (٣٢/٣١

خير

)٨٨/٨١ (١٥١٩

)٦/٠٩ (٣٠/٦٠

گهگاهي

)٥/٦ (٦٢

)٥/٣٣ (٣٠/٦٦

بلي

)٣٦/٥ (٦٦٣

)٥/٧٣ (٣١

خير

)٦٣/٥ (١١٥٣

)٦/١٤ (٣٠/٤٨

هيچ

)٣٢/٨ (٥٣١

)٥/٨٢ (٣١/٤٥

 ١-٢عدد

)٣/٥ (٦٢

)٦/٥٠ (٣١/٢١

 ٣-٤عدد

)٢/٢ (٣٦

)٣٢/٩٤ (٤/٥٤

 ٥-٦عدد

)٢/٨ (٤٦

)٣٠/٤٣ (٥/٧٤

 ٧و بيشتر

)٥٨/٧ (٩٥٩

)٣٠/٢٥ (٦/٠٥

هيچ

)١٢ (١٩٧

)٦/٤٩ (٣١/٦٧

 ١-٣عدد

)٤/٨ (١٣٩

)٥/٤٦ (٣٣/٣٢

 ٤-٦عدد

)١٤/٥ (١٨٩

)٥/٦٨ (٣١/٤٥

 ٧و  ٨عدد

)٥/٨ (٩٥

)٥/٢٨ (٣١/٤٢

 ٩و بيشتر

)٦٢/٩ (١٠٢٨

)٥/٩٢ (٣٠/٠٤

هيچ

)٦٥/٤ (١٠٠٩

)٦/١٤ (٣٠/٦٨

 ١-٣عدد

)١٣/٩ (٢١٥

)٥/٠٧ (٣١/٦٣

 ٤-٦عدد

)١٢/٦ (١٩٥

)٥/٥٧ (٣١/٥٢

 ٧و  ٨عدد

)٣/١ (٤٧

)٦/٤٤ (٣٠/٧٤

 ٩و بيشتر

)٥ (٧٧

)٦/٩١ (٢٩/١٧

ﻼ
اص ً

)٤٩/٩ (٨٥٣

)٦/٣٢ (٣٠/٣١

هنگام درد

)٤١/٣ (٧٢٢

)٥/٥٨ (٣٠/٨٧

براي معاينه دورهاي

)١/٣ (٢٢

)٥/٥٨ (٣١/٨٢

 ١بار

)٤/٦ (٨٠

)٥/٩١ (٣٢/٩٩

 ٢-٣بار

)٢/٩ (٥٠

)٥/٨٠ (٣٠/٧٦

١٧٤
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تعداد مراجعه به دندان پزشك به طور

)N (%

 (std) Meanكيفيت زندگي

)دوره  ،٣٢شماره  ،٣پاييز (١٣٩٨

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
از طرف ديگر نيز ميزان تحصيﻼت با سﻼمت دهان و دندان نيز در

پاييﻦ در سالمندان نشان داد كه ايﻦ خود نشان دهنده اهميت مﺴئله

ساير مطالعات مرتبط شناخته شده و سطﺢ تحصيﻼت تأثيرگذار بر

است ،بنابرايﻦ توجه به اجراي خدمات سﻼمت دهان و دندان به

شرايط شﻔاهي بوده كه مشخص شده بايد در ارزيابي ريﺴك و

خصوص در سالمندان در اﻓزايش كيﻔيت زندگي و هزينه اثربخشي،

برنامهريزي اقدامات پيشگيرانه مناسب مورد توجه قرار گيرد ) .(١٠در

بخش درمان نقش به سزايي را ايﻔا ميكند .البته مطالعه ﺣاضر به

كشورهاي غربي زنان سﻼمت دهان و دندان خود را بهتر از مردان

همبﺴتگي سﻼمت دهان و دندان با كيﻔيت زندگي پرداخته است كه

ميپندارند و نتايج ﺣاكي از آن است كه سﻼمت دهان و دندان زنان در

نشان داده شد سﻼمت دهان و دندان بر روي كيﻔيت زندگي مﺆثر است

ﺣالت عادي باﻻتر از مردان است .ولي پس درمانهاي اوليه ،تﻔاوت

در ﺣالي كه ممكﻦ است كيﻔيت زندگي پاييﻦ نيز خود بر روي سﻼمت

معنيداري در بهبود نﺴبي سﻼمت دهان و دندان زنان و مردان مشاهده

دهان و دندان نيز اثرگذار باشد و يا ﺣتي ايﻦ اثر دوسويه بوده باشد

نشد ) .(١١در مطالعه ﺣاضر مردان به ميزان كمي سطﺢ سﻼمت دهان

پيشنهاد ميگردد ،در مطالعات ديگر ايﻦ مورد لحاظ و مورد بررسي

و دندان بهتري نﺴبت به زنان داشتند كه اﺣتماﻻً تﻔاوتها به خاطر

قرار گيرد.
به طور كلي ايﻦ مطالعه كه با استﻔاده از دادههاي مطالعه سﻼمت

تﻔاوتهاي رﻓتاري در مردان و زنان سالمند يزدي است.
ياﻓتهها نشان داد كه سﻼمت دهان و دندان ضعيﻒ با كيﻔيت

مردم شهرستان يزد )طرح ياس( انجام شده است ) ،(١٥نشان داد

زندگي پاييﻦ مرتبط است .باتوجه به اينكه سازمان جهاني بهداشت

سﻼمت دهان و دندان برروي كيﻔيت زندگي اثرگذار است در سالمندان

) (whoتعريﻒ سﻼمتي را ﻓراتر ازداشتﻦ يك زندگي بدون درد اعﻼم

با سﻼمت دهان و دندان ضعيﻒتر از سطﺢ كيﻔيت زندگي پايينتري

كرده است و مردم خدمات سﻼمت دهان و دندان را بيشتر براي ﺣﻔﻆ

برخوردار بودند .از آنجايي كه سﻼمت دهان و دندان نامناسب اثرات

دندانهاي باقي مانده درياﻓت ميكنند ) .(١٢در گروه سالمندان پرداخت

گﺴتردهاي دارد ،آگاهي دادن به سالمندان در خصوص تصميمات

ايﻦ هزينهها سختتر است بنابرايﻦ كمتر به سﻼمت دهان و دندان خود

مناسب براي مراجعه به دندان پزشك و اراﺋه خدمات دندانپزشكي در

رسيدگي ميكنند .از طرف ديگر سﻼمت دهان و دندان ضعيﻒ در

گروه سالمندان مورد نياز نشان داده شده است.

سالمندان ،خود ،چرخه معيوبي از بيماريها ازجمله ديابت ،بيماري قلبي

تشكر و قدرداني

،سكته را به راه مياندازد ) ،(١٣،١٤كه خود به تنهايي و همراه با ساير

با تشكر از كليه كﺴاني كه در تﻔﺴير و اجراي ايﻦ مطالعه همكاري

بيماريها منجر به كيﻔيت زندگي پاييﻦ ميشود.

ﻻزم را داشتهاند .هيچ ﺣمايت مادي از طرف ارگان يا موسﺴهاي از ايﻦ

در مطالعه ﺣاضر نيز نتايج ،مشابه مقاﻻت انجام گرﻓته بود و

مطالعه انجام نشده است و ايﻦ مطالعه ﺣاصل از پاياننامه نيﺴت.

سﻼمت دهان و دندان ضعيﻒ ارتباط معنيداري را با كيﻔيت زندگي
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