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چکیده

ماننـد خـاص ي هاگروهدرژهیوبهمتفاوتي هافرهنگباجوامععیشاي هايماریبازدندانی دگیپوسولثهي هايماریب:هـدف وزمینه
انجام شد.در استان گلستانکاووسگنبدشهرستانباردارزناندندانودهانسالمتوضعیتارزیابیمنظوربهمطالعهنیااست.باردارزنان

هـاي در شهرسـتان گنبـد کـاووس طـی سـال     سـاله 20-40ر باردازن 400ي روی مقطعیلیتحل-یفیتوصمطالعهنیا:بررسیروش
ي هـا دنـدان تعـداد خص شـا هـا توسـط   در چک لیستی ثبت شد. دادهدندانودهانناتیمعاوکیدموگرافاطالعاتانجام شد. 90-1389

ــ ــتازده،یپوس ــهدس ــرفت ــای ــرمودهیکش ــدهمیت Deacy)ش Missing Filling Teeth: DMFT)  ــان ــت ده ــاخص بهداش و ش
(Oral Hygiene Index- Simplified: OHI-S).ارزیابی گردید

شـاخص بـا بـاردار زنـان سکونتمحلوتولدمحلنیب.داشتقرار)21/6±29/3(ییباالسطحدرDMFTخصشانیانگیم:هاهیافت
DMFT05/0(داشتوجوديداریمعنيآماراختالفP<.(متوسـط سـطح دربـاردار زنـان دهانبهداشتاخصشنیانگیم)36/1±88/0(

).>05/0P(شدافتیيداریمعنيآماراختالفدهانبهداشتشاخصباآنهاالتیتحصزانیموباردارزنانسکونتمحلنیبشد.یابیارز
ـ رعازمـان ونحوهنظرازبود.رباردازناننیبدردهیپوسيهادندانيباالنیانگیم،DMFTشاخصرفتنباالعاملنیشتریب بهداشـت تی

مربـوط درستپاسخنیکمترودندان)ریخمو(مسواكهادندانکردنزیتمروشبهمربوطشدههیاراحیصحپاسخنیشتریب،دندانودهان
بود.قه)یدق3-5(دندانودهانکردنزیتمزمانمدتبه

.بودبرخوردارییباالسطحازکاووسگنبدشهرستانباردارزناندرDMFTشاخص:گیرينتیجه
دهانبهداشتشاخص،DMFT،دندانودهانسالمت،يباردار:هاواژهکلید

 ________________________________ _____________________________
z.dehghan85@gmail.comالکترونیکیپست،دهقانزهرادکتر:مسؤولنویسنده*

3291093نمابر،011-3291408تلفن،یاجتماعیدندانپزشکودهانسالمتبخش،یدندانپزشکدانشکده،نیفلسطابانیخ،تیوالدانیم،بابل:ینشان
21/1/1395:مقالهپذیرش،15/12/1394:نهاییاصالح،30/1/1394:مقالهوصول

مقدمه
بـه ودهنـد یمـ لیتشـک راتیـ جمعازیمهمدرصدباردار،زنان

معـرض دريبـاردار دورانخـاص یجسـم ویروحـ راتییتغسبب
آگـاه دارند.قراردندانودهانمشکالتجملهازياژهیومشکالت

ایـ يریشـگ یپنحوهودوراننیابهمربوطلیمساازافرادنیاساختن
سـنین درزنـان چهـارم یـک ).1(اسـت تیـ اهمحـائز آنها،بامبارزه

تحتتوانندیمدهانيهابافت).2(دارنددندانپوسیدگی،باروري
يبـاردار کـه اسـت نیـ ابـر اعتقـاد اگرچهرند.یگقراريباردارریتاث
شروعبريبارداراثراتهنوزیول؛باشدمضرهادندانيبراتواندیم
دورانیطـ هـا دنداناست.نشدهثابتهادندانیدگیپوسشرفتیپو

جـاد یايبـاردار خـاطر بههمجرمودنشوینمترلقایترنرميباردار
يبارداردوراندریدندانجرماییلق،یدگیپوساغلبشد.نخواهد

تعدادرایزرد.یگیمصورتهادنداناطرافطیمحراتییتغخاطربه
هیـ تغذروشرییتغخاطربهبزاقدرزایدگیپوسيهاسمیکروارگانیم
يبـافر اثـر وبزاقpHگریدطرفازابد.ییمشیافزادوراننیایط

یدگیپوسـ بهداشتتیرعاعدماثردرجهینتدرابد.ییمکاهشآن
اغلـب یولـ باشـند؛ یمـوقت اییمیداتواندیماثراتنیادهد.یمرخ

ممکـن ).3است(اجتنابقابلدندانوهاندبهداشتقیدقتیرعابا
پاسـخ یهورمـون تعـادل عـدم علتبههايباردارازدرصد5دراست

تیـ ویژنژلثه،التهاببهمنجر،ییایباکترپالكبهزبانیمحدازشیب
مبـتال يهـا خـانم شـود. لثـه هیـ ناحدریحـاملگ تومـور آنمتعاقبو

یخاصـ نوعتومورنیادارند.قراریحاملگ9تا3يهاماهدرمعموالً
Payogenic)کیوژنیپاگرانولوماز granuloma) ممکـن کـه اسـت

لیـ تماوشدهیزخماغلبباشد.داشتهتداخلماریبدنیجوبااست
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).4(اسـت یدهـان عفونـت آنهیـ ثانوعـوارض ازدارد.يزیخونربه
مـان یزابـا ارتبـاط دربـاردار زنـان درودنتـال یپريهاعفونتتیاهم

.اسـت دهیرسـ اثبـات بهیمختلفمطالعاتدرنارسنیجنوزودرس
بـه نسـبت ،تولدهنگامکموزنبانارسننوزادامادرانيامطالعهدر

ودنتـال یپريمـار یبدتریشـد انـواع به،یعیطبوزنباینوزادانمادران
هـاي اقلیـت بـاردار زنـان يروشـده انجامهمطالعدر).5(بودندمبتال

ــژادي ــیایین ــیمآس ــتانمق ــزا،انگلس ــرفشیاف ــوادمص ــدم ويقن
ازبهداشــتآمــوزشيهــادورهدرشــرکتعــدمولثــهيزیخــونر

داشـتن یآگـاه مرتب،زدنمسواكودهانسالمتیمنفيهاجنبه
ــفوااز ــلورافدی ــدمد،ی ــاعتع ــهادی ــب ــهوگاریس ــبمراجع ــهمرت ب

انجاممطالعه).2(دشیابیارزباردارزنانمثبتمواردازدندانپزشک
ــده ــاردارزن250يروش ــجریندرب ــانهی ــمدادنش ــاخصنیانگی ش

Oral)دهـان بهداشـت  Hygiene Index- Simplified: OHI-S)از
اسـت. افتـه یشیافزاياروندهشیپطوربهسومماههسهبهاولماههسه

درصـد 50دادنشـان جامعـه ودنتـال یپریدرمانازینصشاخنیهمچن
دارنـد. بهداشتآموزشوشیپالويریگجرمبهاجیاحتباردارزنان

تـرمیم وکشـیده یـا رفتـه دستازپوسیده،هايدندانتعدادشاخص
Deacy)شـده  Missing Filling Teeth: DMFT)هبـ زنـان نیـ ادر

ویترابــمطالعــهدر).6(شــدیابیــارزییبــاالســطحدر41/5زانیــم
شـاخص نیبشد؛انجامکرماندرباردارزن148يروکههمکاران

تیوضـع سـواد، سطحسن،يهاریمتغوجامعهودنتالیپریدرمانازین
يهـا مراقبت،يبارداریفعلماهفرزند،تعداد،يباردارتعداداشتغال،

يداریمعنـ ارتبـاط زدنمسـواك دفعـات تعدادویدندانپزشکیقبل
تعـداد بابـل، درباردارزن200ازینجفمطالعهدر).7(شتداوجود

تیوضـع وبودندکردهشرکتبهداشتآموزشيهادورهدریکم
دریدندانپزشـک بـه نیمراجعدرصدیول؛نبودمطلوبزدنمسواك

وضـعیت ارزیـابی منظـور بـه مطالعـه ایـن ).8(بـود یقبـول قابـل حد
شد.انجامکاووسگنبدشهرستانباردارزناندندانودهانسالمت

بررسیروش
دربـاردار زن400يرویمقطعـ یلـ یتحل-یفیتوصـ مطالعهنیا
منـاطق سـاکن سـاله 20-40یسـن محـدوده بـا يبارداردومماههسه

1389-90يهـا سـال یطـ کاووسگنبدشهرستانییروستاويشهر
شد.انجام

بـود. دومماههسهدريبارداربازنانشاملمطالعهبهورودمعیار
ایــکیســتمیسيمــاریبوجــودشــاملمطالعــهبــهورودعــدماریــمع
بود.ماریبيهمکاروتیرضاعدمدارو،مصرف،يانهیزم

صورتبهنفر216،ییروستایدرمانیبهداشتمرکز24تعداداز
یدرمـان یبهداشـت مرکزهرازشدند.انتخابياچندمرحلهياخوشه
بـاردار زننفـر 5تعـداد بهداشتخانههرازوبهداشتخانه2تعداد
نفـر 184يشـهر یدرمانیبهداشتمرکز7تعدادازشد.گرفتهدرنظر

دومماهـه سـه دربـاردار زنانانتخابلیدل.نددشانتخابباردارزن
شــتریبدادتعــزیــنومراجعــهيبــراآنــانمطلــوبطیشــرا،يبــاردار
دهانسالمتجهتدردولتطرحبهتوجهبادورهنیادرنیمراجع

بود.باردارزناندندانو
ــاراازپــس ــاوالزمحاتیتوضــهی ازیشــفاهتیرضــاکســبب

اطالعـات شـامل کهياپرسشنامهتوسطازینمورداطالعاتماران،یب
نـه یمعاشـد. يآورجمـع ؛بـود دندانودهانناتیمعاوکیدموگراف

فـرد کیـ توسـط سـوند ونـه یآکمـک بـه وتـک بـه تکهادندان
نـه یمعاهبرگـ درفردهرینیبالیبررسجینتاشد.انجام(دندانپزشک)

د.یگردثبتمخصوص
هـاي دنـدان تعـداد مجمـوع صـورت بهDMFTشاخصنیانگیم

افـراد تـک تـک )M(شـده کشـیده و)F(شـده میتـرم )،D(پوسیده
.ک)ی(جدول) 9د (شنییتعمطالعهموردامعهجکلتعدادبرمیتقس

DMFTشاخصيبنددسته:1جدول

یدگیپوسوعیشسطحDMFTشاخصمحدوده
نییپااریبس1/1-0
نییپا6/2-2/1
متوسط4/4-7/2
باال5/4–5/6

باالاریبس5/6ازبیش

تیوضـع کردنمشخصيرابدهانبهداشتشاخصارزیابیدر
هـا دنـدان نیـ اشد.معاینه،دندانششازسطحششدهان،بهداشت

دنـدان دوونییپـا وبـاال فـک ربعچهارازیخلفدندانچهارشامل
هـر ،یدنـدان جـرم نیهمچنـ ونرمموادزانیمنییتعيبرابود.یقدام

ووسـعت .گرفـت قرارنهیمعامورددقتبهشدهادیسطوحازکدام
یدهـ رهنمـ ونییتعنهیمعاوردمدندانسطحيروجرمويدبرزانیم
.)2(جدول ) 9د (ش

وسعت و میزان دبريیدهنمره:2جدول
و جرم روي سطح دندان

وسعت و میزان دبري و جرم روي سطح دندانکد
دندانسطحدرStainیانرمدبريعدمصفر

تجاوزدندانسطحسومیکازجرمیانرمدبريکی
سطحStainبري،دوجودعدمرغمعلییانکرده

است.پوشاندهرادندان
رادندانسطحسومیکازبیشترجرمیانرمدبريدو

شدهمشاهدهدندانیسطحدوسومازولی؛پوشانده
است.کردهنتجاوز،دهاندر

رادندانسطحدوسومازبیشترجرمیانرمدبريسه
.استپوشانده

Scoresثبتازبعد debris)زانیـ منیـی تعيبـرا يعـدد فیـ تعر
دهـان بهداشـت شـاخص ،)دنـدان شـده انتخـاب سـطوح يروجرم
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Scoresفردهريبراشد.محاسبه debrisبـر وشدجمعسطوحهمه
ــهیمعاســطوحتعــداد قیــطرازکــلScoreد.یــگردمیتقســ،شــدهن

نیـی تعيبـرا روشنیهمـ شـد. مشـخص افـراد تمـام حاصلنیانگیم
نیانگیـ مدومجموعسپسشد.ردهبکاربهسختجرمسادهشاخص

)بد1/3-6کد،متوسط3/1-3کد،خوب0-2/1کد(جرمويدبر
).9ت (گرفقراریابیارزمورددهانبهداشتشاخصعنوانبه

دنـدان، ریـ خمومسـواك ازاسـتفاده هـا دندانکردنزیتمروش
ودهـان کـردن زیـ تمزمـان روز،دربـار 3کـردن زیتمدفعاتتعداد
دنـدان ودهانکردنزیتمزمانمدت،ییغذاوعدههرازبعددندان

هیدهانشــوودنــداننــخیکمکــلیوســاازاســتفادهوقــهیدق5تــا3
شد.گرفتهنظردرحیصحپاسخعنوانبه

لیـ تحلوهیـ تجزSPSS-17يآمـار افـزار نرمازاستفادهباهاداده
ينمودارهـا ویفراوانـ جـداول هیاراقیطرازهادادهفیتوصشدند.

یفراوانازکیدموگرافاتیخصوصفیتوصيبراشد.انجاممربوطه
ــتغدامنــهونیانگیــمازیکمــاتیخصوصــيبــراودرصــدو راتیی

،يمجـذورکا يآمـار آزمـون ازاسـتفاده بـا هـا دادهد.یگرداستفاده
ــال ــوارزیآن ــروT-testانس،ی ــتگبیض ــونیپیهمبس ــطحدررس س

شدند.لیتحلوهیجزت05/0ازکمتريداریمعن
هایافته

بود.سال58/27±12/5باردارزنانسناریمعانحرافونیانگیم
ودهانکردنزیتمحیصحروشبادرصد)92(باردارزنانشتریب
زمـان از)درصـد 25/13(زنـان ازيکمترتعدادوبودندآشناندندا
).3(جدولداشتنداطالعدندانودهانکردنزیتمحیصح

ودهانبهداشتتیرعازمانونحوهازیآگاهیفراوان:3لدوج
1389-90يهاسالیطکاووسگنبدشهرستانباردارزناندندان

حیصحپاسخریمتغ
(درصد)تعداد

)92(368دندانریخمومسواكازاستفاده
)75/21(87روزدربار3دندانودهانکردنزیتم

)25/25(101ییغذاوعدههرازدبعدندانودهانکردنزیتم
)25/13(53قهیدق5تا3دندانودهانکردنزیتمزمانمدت

)5/35(142هیدهانشوودنداننخازاستفاده

در جدول دندانپزشکبهزنان باردار مراجعهعللسابقه مراجعه و 
آمده است.4

ندنــدادنیکشــســابقهبــاردارزنــانازدرصــد)91/43(نفـر 137
نفـر، 63(بـودن تـرمیم غیرقابـل شـامل ترتیـب بـه آنعلتوندداشت
84/32نفــر،45(هــادرمــانســایرزیــادهــايهزینــهدرصــد)،98/45

دنـدان کشـیدن ودرصـد) 51/17نفـر، 24(شـرعی مسـایل درصد)،
بود.درصد)64/3نفر،5(عقل

25/46نفـر ( 185بندي شاخص بهداشت دهـان،  با توجه به تقسیم
درصـد) داراي  48نفـر ( 192د) داراي بهداشت دهانی خـوب،  درص

درصــد) داراي بهداشــت 75/5نفــر (23بهداشــت دهــانی متوســط و 
دهانی بد ارزیابی شدند.

زناندردندانپزشکیبهمراجعهعللوسابقهفراوانی:4لجدو
کاووسگنبدشهرستانباردار
(درصد)تعدادریمتغ

کیدندانپزشبهمراجعهسابقه
)400=n(

)78(312بله
)22(88ریخ

یدندانپزشکبهمراجعهعلت
)312=n(

)15/21(66ايدورهمعاینه
)91/43(137دندانکشیدن
)47/21(67ترمیمیخدمات

)46/13(42درد
بهمراجعهعدمعلت

دندانپزشکی
)88=n(

)59/46(41باالهزینه
)09/34(30دندانپزشکیازترس

)22/10(9همسراجازهعدم
)9(8مشکلوجودعدم

بـاردار زنـان کـل یدگیپوسـ شـاخص اریـ معانحـراف ونیانگیم
ــ50/2±95/3 ــتهب ــد.دس ــمآم ــداننیانگی ــادن ــتازيه ــهدس رفت
تعیـین 98/0±95/1شـده پريهادندانتعدادنیانگیمو68/1±27/1

يداریمعنـ طـور بـه دهـان بهداشـت شـاخص مـادران، اشتغالباشد.
کـاهش DMFTشاخصکهیحالدر).>026/0P(دادنشانشیافزا

شـهر، بـه روسـتا ازمـادر تولـد محلرییتغباداد.نشانداريغیرمعنی
ــاخص ــتش ــانبهداش ــهده ــورب ــط ــزايداریمعن ــانشیاف دادنش

)035/0P<.(ــالدر ــهیح ــاخصک ــهDMFTش ــورب ــیط دارغیرمعن
،رشـه بـه روسـتا ازمـادر سـکونت حـل مرییـ تغبـا داد.نشانکاهش

و)>003/0P(شیافـزا يداریمعنـ طـور بـه دهـان بهداشـت شاخص
سـواد سـطح شیافـزا بـا ).>016/0P(یافتکاهشDMFTشاخص

ــاخص ــتش ــانبهداش ــهده ــورب ــط ــاهشيداریمعن ــانک دادنش
)001/0P<.(شاخصویلیتحصمختلفيهاگروهنیبکهیحالدر

DMFTشـاخص وفرزندانتعدادنیب.نبودداریعنمآمارياختالف
یحالدرنشد.یافتيداریمعنآماريارتباطدندانودهانبهداشت

دادنشــانشیافــزاDMFTشـاخص فرزنــدانتعــدادشیافـزا بــاکـه 
)001/0P<(جدول)5.(

بحث
زنـان دهـان بهداشـت شـاخص حاضـر، مطالعـه جینتـا بهتوجهبا

81/0يدبـر شـاخص و55/0رمجـ شاخصمتوسط،سطحدرباردار
یابیـ ارزییباالسطحدر21/6زانیمبهDMFTشاخصوشدنییتع

شد.
زانیمنیاشد؛نییتعDMFT21/6شاخصنیانگیممامطالعهدر

مطالعــهدرو23/6اهــوازدر)10(همکــارانوزادهيقــارمطالعـه در
Agbelusi ــیتع41/5)6(و همکــاران ســطحدریهمگــکــهشــدنی

است.ییاالب
ســطحدریدهــانبهداشــتشــاخصنیانگیــمحاضــرمطالعــهدر
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تیوضـع يروکه)6(همکارانوAgbelusiمطالعهدربود.متوسط
نیانگیـ مشد؛انجامهیجرینالگوسالتیاباردارزنانیدندانسالمت
بهداشتتیوضعدريبارداردورانکلدریدهانبهداشتشاخص

نیهمچنـ دارد.یهمخوانحاضرمطالعهابوداشتقراریخوبیدهان
دردهـان بهداشـت شـاخص ،)10(همکـاران وزادهيقارمطالعهدر

شد.نییتعمتوسطسطحدرکنندهمراجعهمارانیباکثر
نیانگیـ م،DMFTشاخصرفتنباالعاملنیشتریبمطالعهنیادر

زادهيقارمطالعهدربود.باردارزناننیبدردهیپوسيهادندانيباال
شد.حاصلجهینتنیهمزین)10(نهمکاراو

زیتمحیصحروشباردار،زناناکثرکهنیاوجودبامامطالعهدر
هرازبعدآنهاازیکمتعدادیول؛دانستندیمرادندانودهانکردن
اغلـب زدند.یممسواكخوابازقبلفقطشترشانیبوییغذاوعده
رایمناسـب وقتخوديهادندانودهانکردنزیتميبراباردارزنان

کمـک لیوسـا ازازآنهـا یانـدک تعـداد فقـط وکردنـد ینمـ صرف
ــت ــخیبهداش ــدان(ن ــانودن ــوده ــهه)یش ــراهب ــواكهم ــتفادهمس اس

کردند.یم
يبــرابابــلدربــاردارزنــاندرصــد94زیــن)8(ینجفــمطالعــهدر

یکمکهدکردنیماستفادهدندانریخمومسواكازدهانبهداشت
بـار کیـ باردارزناندرصد99نیهمچن.استحاضرمطالعهازشتریب

زدنـد. یمـ مسـواك روزدربـار دوافـراد درصدکیفقطوروزدر

خـواب ازقبـل هـا شـب هـم یکمـ تعـداد وهـا صـبح فقطشترشانیب
مطالعـه جینتـا دنـدان، نـخ ازاسـتفاده بـا رابطـه درزدند.یممسواك

.بودحاضرلعهمطامشابه)8(ینجف
ــهدر ــاجمطالع ــاظمیح ــارانویک ــهردر)11(همک 1/88اریش
درصـد 65)2(یخـان صـنعت ويزدیـ انیاحمـد مطالعهدرودرصد

زدند.یممسواكروزدربارکیسیانگلمیمقییایآسباردارزنان
ازیمـ ینحـدود فقـط زیـ ن)10(همکـاران وزادهيقـار مطالعهدر

ریمقـاد نیـ اکـه نمودنـد یمـ اسـتفاده مسواكازحیصحطوربهافراد
است.حاضرمطالعهازکمتراریبس

بـه يبارداردورانیطباردارزنانازدرصد78حاضرمطالعهدر
آنهـا ازدرصـد 15/21کهيطوربه.بودندکردهمراجعهدندانپزشک

ــانازدرصــد95)8(ینجفــمطالعــهدرداشــتند.يادورهنــاتیمعا زن
5/2فقـط وکردندمراجعهدندانپزشکبهازینصورتدرتنهاباردار

ویترابـ مطالعهدرداشتند.منظميادورهناتیمعاباردارزناندرصد
وجـود صـورت درتنهـا بـاردار زنـان ازدرصـد 84زین)7(همکاران

مشـابه يحـدود تـا کـه کردندمراجعهدندانپزشکبهیدندانمشکل
)12(همکـاران ویصیحممطالعهدرکهیحالدربود؛حاضرمطالعه
بــهمشــکلوجــودصــورتدربــاردارزنــانازدرصــد56تنهــا

حاضـر مطالعـه ازکمتـر اریبسـ کـه بودندنمودهمراجعهدندانپزشک
است.

DMFTشاخصودهانبهداشتسطحوفرديخصوصیاتارتباط:5جدول

1389-90هايسالطیکاووسگنبدشهرستانباردارزنان
p-valueدهانبهداشتشاخصDMFTp-valueشاخصمتغیر

52/1±47/6481/058/0±35/3دارخانهمادرانشغلیوضعیت
*026/0 78/1±51/559/0±03/3شاغل

55/1176/0±29/6035/060/0±13/3روستامادرانتولدمحل 66/1±08/658/0±53/3شهر
52/1±29/6016/062/0±13/2روستامادرانسکونتمحل

*003/0 60/1±12/655/0±61/3شهر

تحصیالتمیزان
26/6±31/3سوادبی

574/0
96/0±86/1

*001/0<
44/1±30/688/0±2/3دیپلمزیر

26/1±93/582/0±49/3دیپلم
7/0±78/663/0±89/2دانشگاهی

فرزندانتعداد

86/5±09/3بدون فرزند

001/0<

59/0±61/1

859/0
129/3±93/556/0±60/1
231/3±25/660/0±59/1
363/2±03/775/0±51/1

50/1±25/1057/0±27/4بیشترو4

قومیت

28/6±24/3ترکمن

777/0

92/0±39/1

215/0
5/1±96/594/0±47/3بلوچ
38/1±5/684/0±28/3زابلی
20/1±35/682/0±39/3فارس
18/1±75/568/0±02/3سایر

*05/0P<
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دهانبهداشتسطحالتیتحصزانیمشیافزاباحاضرمطالعهدر
همکـاران ویکـاظم یحـاج عـات مطالمشـابه کـه دادنشانبهبودزین
است.)10(همکارانوزادهيقارو)11(

بـاال وکـودك بـه مادرازيباکتردهانبهدهانانتقالبهتوجهبا
يبـرا آنهـا یآگـاه سطحيارتقاباردار،زنانDMFTشاخصبودن

يهـا تیـ الوجـزء ییسـت باکودکان،ندهیآیدندانیدگیپوسکاهش
یرد.قرارگیبهداشت

گیرينتیجه
بـاردار زنـان درDMFTشـاخص کـه دادننشـا مطالعهنیاجینتا

است.برخوردارباالییسطحازکاووسگنبدشهرستان
قدردانیوتشکر

درجـه اخـذ يبـرا دیسـ سـته یشاخـانم نامهانیپاحاصلمقالهنیا
یدندانپزشــکدانشــکدهازیدندانپزشــکرشــتهدرياحرفــهيدکتــر

ردکتـ خـانم يهمکـار ازلهیوسنیبدبود.بابلیپزشکعلومدانشگاه
رامـا کهيافرادهمهزینویمحمدسارلجالليآقاونژادمطلبنایم

م.یینمایميسپاسگزارمانهیصمنمودند؛ياریمطالعهنیاياجرادر
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Gum diseases and dental caries are the most prevalent diseases in societies
with different cultures particularly among pregnant women. This study was done to evaluate the oral
health status of pregnant women in Gonbad Kavous, northern Iran.

Methods: This descriptive - analytical study was conducted on 400 pregnant women aged 20 to 40 years
old in Gonbad Kavous, northern Iran during 2010-11. Demographic and oral examination information
was recorded in a chick list. The obtained data were evaluated by DMFT index (Decay, Missing, and
Filling Teeth) and OHI-S index (Oral Hygiene Index-Simplified).

Results: The average of DMFT index was 3.29±6.21. There was a significant difference between the
place of birth and place of residence of pregnant women with DMFT index (P<0.05). The average of
OHI-S index in pregnant women was moderate (0.88±1.36). There was a significant difference between
the location of residence and the level of education of pregnant women with OHI-S index (P<0.05). The
most important factor to increase DMFT index was the high average of decayed teeth among pregnant
women. Regarding the method and duration of observing oral hygiene, the most correct answers were
related to method of cleaning teeth (toothbrush and toothpaste) and the least ones were related to the
duration of cleaning (3-5 minutes).

Conclusion: DMFT index was high in pregnant women in northern Iran.

Keywords: Pregnancy, Oral and dental health, Decay - missing and filling teeth, Oral hygiene index-
simplified, Iran
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