(مقاله پژوهشی)

بررسی علل کشیدن دندانها در بیماران  41تا  06ساله مراجعه کننده به بخش
جراحی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 4931
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 -5استادیار گروه بیماری های دهان و دندان.
-0دانشجوی دندان پزشکی.

-5گروه بیماری های دهان و دندان ،دانشکده دندان
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
-0دانشکده دندان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

*نویسندۀ مسؤول:
کاظم صحرایی؛ گروه بیماری های دهان و دندان،
دانشکده دندان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
تلفن22383502244325 :
Email: kazem620@yahoo.com

دريافت مقاله9317/2/25 :

چکیده
زمینه و هدف :به تعویق انداختن شروع بی دندانی هدف نهایی مراقبت های دندانپزشکی
است .شناخت دالیل از دست رفتن دندانها میتواند در تعیین برنامه های پیشگیری
مناسب کمک کننده باشد .مطالعه حاضر به منظور بررسی دالیل خارج کردن دندانهای
دائمی و فاکتورهای دموگرافیک (سن ،جنس ،میزان تحصیالت) مرتبط با از دست رفتن
دندانها است.
روش بررسی :در این مطالعه دالیل خارج کردن دندانهای دائمی در  483بیمار که در
سال  5431به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز مراجعه کرده بودند
بررسی گردید .روش مطالعه توصیفی – کاربردی بود و داده ها توسط پرسشنامه و
معاینه کلینیکی بیماران بدست می آمد .نتایج توسط نرم افزار  spssبررسی شد.
یافته ها :در مجموع از  483دندان خارج شده از  843نفر نتایج نشان می داد که پوسیدگی
( )% 14/6و بیماری پریودنتال ( )% 02/3دالیل اصلی خارج کردن دندانها بودند .بیشترین
دندان خارج شده دندان مولر اول فک پایین بود ( .)% 08/6فراوانی دندانهای خارج شده
با افزایش میزان تحصیالت رابطه معکوسی را نشان داد ).(P≤0.05
نتیجهگیری :بیشترین دندانها بر اثر پوسیدگی و بیماری پریودنتال خارج شده اند.
پیشگیری از پوسیدگی و بیماری پریودنتال در همه سنین الزم و ضروری است .همچنین
به منظور رعایت بهداشت دهان و بهبود زندگی روزانه باید به بیماران اطالعات بیشتر
در مورد بهداشت دهان و انجام مالقات های منظم دندانپزشکی داده شود.
واژگان کلیدی :اندیکاسیون ،کشیدن ،جراحی.

دريافت مقالۀ اصالحشده9317/92/94 :

اعالم قبولي9317/92/25 :

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،71شمارۀ 7931 ،6

بررسی علل کشیدن دندانها در بیماران

666

مقدمه
دندان ها برای جویدن ،لبخند زدن و صحبت کردن
مهم هستند و نگهداری دندان ها تا بیشترین زمان ممکن

می گیرند و همچنین دندان های شکسته و ترک دار و
آنهایی که کانون عفونت هستند.

میتواند سالمت دهان را تضمین کند .کشیدن دندان ها به

-6دالیل دیگر ،از جمله درخواست بیمار که یکی از

هر دلیلی که باشد تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی از لحاظ

دالیل غیر علمی است و آمار نسبتاً باالیی را در برخی

زیستشناختی ،روح و روان و اجتماعی در انسان

از مطالعات به خود اختصاص داده و بیشتر به علت

میگذارد .بعالوه اختالالتی در جویدن غذا ،شکل ظاهری

مشکالت اقتصادی است.

و تکلم بوجود میآورد .نگهداری دندان ها تا بیشترین زمان

علل کشیدن دندان ها به دالیل مختلف فرهنگی-

ممکن میتواند سالمت دهان را تضمین کند .بنابراین

جغرافیایی در زمان های متفاوت بررسی ،تفاوت دارد .در

بایستی از درآوردن دندانهای دایمی به عنوان یک قسمت

کشورهای پیشرفته که افراد جامعه به درمانگاههای

از طرح درمان ،تا حد امکان خودداری کرد (.)5

دندانپزشکی دسترسی دارند ،بیشترین علت درآوردن دندان

امروزه با پیشرفت های چشمگیر علم دندان پزشکی

پوسیدگی و سپس بیماری پریودنتال بودهاست (.)4

و با در نظر گرفتن نقش حیاتی دندان در زیبایی و مضع

پوسیدگی اصلیترین علت کشیدن دندان ها در

حفظ دندان ها حتی تا کهنسالی ضروری و ممکن می باشد.

استرالیا و چین است (3و .)1تحقیقی در اسکاتلند نشان داد،

بطور کلی کشیدن دندان غیر نهفته در بزرگساالن از دید

نسبت افراد بالغی که تعداد دندان های دایمی خود را از

علمی به علل زیر می باشد (.)0

دست داده اند درسال های 5388 ،5328و 5338به ترتیب

-5بیماری های پریودنتال که در طی آن دندان به

برابر  %06 ،%43و  %58بودهاست ( .)6همچنین بررسی

عللی مانند تحلیل یا پاکت های عفونی ،لق و کشیده می

هایی که در سالهای  5386تا  5388درکشورهای در حال

شود.

پیشرفت هم چون کنیا ،تانزانیا و چین که افراد جامعه
-0پوسیدگی های شدید که در آن بازسازی دندان

امکان پذیر نباشد.

محدودیت دسترسی به درمانگاههای دندانپزشکی دارند
انجام گرفته ،نشان میدهد که پوسیدگی دندانی شایعترین

-4مالحظات پروتزی که در شرایطی دندان به علت
پیچیده نمودن طرح درمان و یا بعلت چرخش مانع ثبات یا
گیر پروتز شده و کشیدن دندان باعث ارائه بهتر درمان
پروتزی می شود.

علت از دست دادن دندانها در همه گروههای سنی است
(.)4
بررسیهای گوناگون جهت تعیین علل بیرون آوردن
دندان درجهان انجام پذیرفتهاست .در بیشتر بررسیها

-3مالحظات ارتودنسی ،بیشتر به درخواست

شایعترین علت درآوردن دندان پیش از سن  32سالگی

متخصصان ارتودنسی برای ایجاد فضا در رفع مشکل کمبود

پوسیدگی دندانی( ،)2ولی بیماری پریودنتال در سنین باالی

فضا ،یا نابجایی دندان که از طریق درمان ارتودنسی نمی

 32سال مهمترین عامل در بیرون آوردن دندان بودهاست

توان آن را برطرف کرد.

( 8و  .)3باید توجه داشت که سهم دندان های کشیده شده

-1به دالیل پاتولوژیک مانند دندان هایی که در خط

به علت پوسیدگی در ایران نسبت به کل شاخص دندان

شکستگی قرار داشته و مانع ترمیم شکستگی هستند یا

های دائمی ( )DMFTباال است .این درحالی است که

دندان های درگیر در ضایعات پاتولوژیک و یا دندان هایی

درکشورهای پیشرفته سهم پوسیدگی بسیار پایین بوده و

که در محل استقرار آنها بعداً در معرض پرتو درمانی قرار

بخش اعظم شاخص  DMFTرا دندان های پرشده یعنی
 FTبه خود اختصاص میدهد ( 4و.)52
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لیال رجایی و همکاران

در اثر از دست دادن دندان های دائمی ،زندگی افراد
(گاهی در مواردی به صورت تدریجی و در مواردی به

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال
 5431می باشد.

صورت ناگهانی) دستخوش تغییرات میگردد .از دست
دادن دندانها برکیفیت زندگی متاثر از سالمت (Health-
 )related quality of lifeو به خصوصکیفیت زندگی
متاثر از سالمت دهان و دندان ( Oral health-related

روش بررسی
در این مطالعه توصیفی مقطعی ،کلیه بیمارانی که از نیمه
دوم سال  ،5431برای کشیدن دندان به دانشکده

 )quality of lifeو جهات مختلف آن تاثیرات منفی

دندانپزشکی اهواز مراجعه کرده بودند مورد مطالعه قرار

میگذارد (.)55

گرفتند .با استفاده از مطالعات مشابه داخلی و خارجی و

در تحقیقی که در آلمان توسط  Reichو  Hillerدر

مشاوره با متخصص آمار زیستی حجم نمونه ای معادل 483

سال  5334انجام شد دیده شد که  02/4درصد از دندان

نفر با سن بین  53تا  62سال مناسب تشخیص داده شد و

های کشیده شده به دلیل مشکل پریودنتال بوده درحالی که

مورد بررسی قرار گرفت.

پوسیدگی دلیل 02درصد کشیدنها بودهاست ( .)50در

دراین بررسی بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی دهان

بررسی دیگر در دوره  02ساله در نروژ که توسط Klock

فک و صورت دانشکده دندانپزشکی اهواز مورد ارزیابی

و  Haugejordenانجام شد ،پوسیدگی از  63درصد در

قرار گرفتند .دراین مطالعه مقرر گردید افرادیکه غیر ایرانی

سال  5368به  41درصد در سال  5388رسیده بود (.)54

هستند یا دچار بیماری زمینه ای سیستمیک شامل مشکالت

درضمن ،جنس و درمان های دندانپزشکی و نیز

انعقادی هستند از مطالعه خارج شوند .هیچگونه مداخله ای

مراجعه های منظم دندانپزشکی میتواند در این مهم دخیل

در طرح درمان این افراد از سوی پژوهشگران صورت

باشند( .)53از علل دیگر بیرون آوردن دندان ،درآوردن

نگرفت .تنها در زمانی که طرح درمان کشیدن بین

دندان های نهفته به علت درمانهای ارتودنسی ،پروتز های

دندانپزشک معالج و بیمار به عنوان درمان حتمی مورد

دندانی ( ،)8ضربه ،پریکرونیت و  ...است (.)3

موافقت قرار گرفت ،اطالعات الزم جمع آوری گردید.

کشیدن دندان تنها زمانی مجاز است که دلیل علمی

نام و اطالعات شخصی بیماران در لیست جداگانه ای ثبت

داشته باشد و همیشه به عنوان آخرین راه درمانی انتخاب

گردید و اطالعات الزم در مورد دندان مورد درمان

می شود .با این همه ،در کشورهای فقیر (از نظر اقتصادی)

قرارگرفته و اطالعات دموگرافیک افراد در فرم مخصوص

یا در کشورهایی که مردم تحت پوشش بیمه درمانی نیستند،

جمع آوری دادهها و بدون ثبت نام و یا نام خانوادگی

آمار باالی خارج کردن دندان به خصوص دندان هایی که

بیماران جمع آوری شد .بر روی فرم های مخصوص جمع

قابل درمان هستند ،موجب تأسف است ( .)51تحقیقات در

آوری داده ها تنها به هر بیمار مورد مطالعه یک کد داده

مورد علت خارج کردن دندان به منظور جمع آوری

شد.

اطالعات در مورد شیوع بیماری های دهان و دندان،

جهت گرد آوری اطالعات مطالعه مذکور از چک لیستی

دسترسی به سرویس های مراقبت دندانی و کاهش خارج

شامل اطالعات دموگرافی (سن ،جنس ،سطح تحصیالت)،

کردن دندان در آینده بسیار کمک کننده است ( .)56باتوجه

بیماری زمینه ای (دیابت ،قلبی ،پرفشاری خون و مشکالت

به اهمیت این موضوع در سطح جهان و ایران و همچنین

انعقادی و )...شماره دندان و فک مورد نظر و دلیل بیرون

در شهر اهواز ،نیاز به بررسی دالیل کشیدن دندان ها بود.

آوردن دندان با توجه به نظر دندانپزشک معالج بر اساس

بنابراین هدف از این تحقیق بررسی علل کشیدن دندانها

معیار های زیر بود؛

در بیماران  53تا  62ساله مراجعه کننده به بخش جراحی
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-5پوسیدگی؛ وقتی که درمان ریشه انجام گرفته اما

 05سال 45-32،سال 35-12 ،سال و  15-62سال تقسیم

پوسیدگی باقیمانده به طوری که تاج دندان از دست رفته

شدند که به نتایج آن اشاره می شود.
در بررسی علل خارح کردن دندانها بین گروه های

باشد.
-0بیماری های پریودنتال؛ دندان به علت پاکت های عمیق

سنی مختلف شایع ترین دلیل خارج کردن دندان ها در هر

پریودنتال و درد حاصل از آن بیرون آورده شود.

گروه سنی به این صورت است:

-4ترکیب پریودنتال و پوسیدگی؛ دندان هایی که عمق

 02-53سال پوسیدگی ( 1/3درصد) 42-05 ،سال

پاکت آنها عمیق و دارای درد هستند و به علت عدم رعایت

پوسیدگی ( 55/5درصد) 32-45 ،سال پوسیدگی (53/1

بهداشت یا عدم کیفیت پرشدگی یا درمان انجام شده به

درصد) 12-35 ،سال پوسیدگی ( 51/5درصد) و 15-62

وجود آمده است.

سال بیماری پریودنتال ( 3/8درصد) .بیشترین فراوانی

-3تروما؛ دندان به دلیل شکستگی فک بیرون آورده می

خارج کردن دندان ها به ترتیب در گروه های سنی -12

شود.

 45-32 ،35و  15-62قرار داشت.

-1خواست بیمار؛ بیمار با اینکه می تواند درمان های

بیماری پریودنتال با افزایش سن روند صعودی پیدا

محافظه کارانه انجام دهد بعلت ترس یا عدم رغبت به

می کند که در این میان از  32سالگی به باال این روند

درمان های دیگر ،دندان خود را بیرون آورد.

صعودی افزایش قابل توجهی می یابد .در حالی که در مورد

-6شکست ترمیم قبلی؛ درمان های ترمیمی محافظه کارانه

پوسیدگی این روند از  12سالگی به باال کاهش چشمگیری

بعلت های عدم کیفیت کار دندانپزشک و همچنین کیفیت

نشان می دهد.

مواد استفاده شده منجر به شکست درمان شود که دندان

در بررسی ارتباط فراوانی خارج کردن دندان ها با

دیگر قابلیت ترمیم مجدد را نداشته باشد.

تحصیالت بیماران ،در افراد با مدرک تحصیلی کمتر از

در معاینه ی بیماران ،عمق پاکت پریودنتال دندان در سمت

دیپلم  23/2درصد و با افراد با تحصیالت دیپلم و باالتر

باکال در سه نقطه و در سمت لینگوال یا پاالتال در یک

 01/6درصد را به خود اختصاص دادند .پوسیدگی ،بیماری

نقطه توسط سوند پروپ پریودنتال بررسی شد که عمق

پریودنتال و خواست بیمار به ترتیب شایع ترین دالیل

پاکت بیشتر از  4میلیمتر و لقی دندان بیشتر از گرید 5

خارج کردن دندانها در افراد با تحصیالت کمتر از دیپلم

(حرکت باکولینگوالی دندان کمتر از  5میلیمتر) به عنوان

بود .در افراد با تحصیالت دیپلم و باالتر به ترتیب

بیماری پریو محسوب گردید .برای هر بیمار با توجه به

پوسیدگی ،بیماری پریودنتال و دالیل پروتزی دالیل اصلی

رادیوگرافی پانورامیک بیمار ،مشاوره های بین بخشی و

خارج کردن دندان ها بودند.

معاینات بالینی تشخیص دالیل کشیدن انجام گرفت .پس

در مطالعه توزیع فراوانی نوع دندان خارج شده بر

از توضیح در مورد بررسی یاد شده وکسب رضایت شفاهی

حسب علت خارج کردن دندان ،مولرها بیشترین دندان های

از بیماران ،اطالعات فردی توسط فرد گردآوری کننده از

خارج شده بودند .از  536دندان مولر خارج شده پوسیدگی

بیمار پرسیده و ثبت گردید.

با  502مورد و بیماری پریودنتال با  06مورد بیشترین علل
خارج کردن مولرها بودند .در پرمولرها از  524پرمولر
خارج شده پوسیدگی با  63مورد و بیماری پریودنتال با 53

یافته ها
برای بررسی ارتباط علل خارج کردن دندانها با متغیر
سن ،بیماران به  1گروه سنی جداگانه  53-02سال-42 ،

مورد عوامل اصلی خارج کردن پرمولرها بودند .از 00
دندان کانین خارج شده پوسیدگی با  3مورد و بیماری
پریودنتال با  1مورد عامل خارج کردن دندان بودند .در
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دندان های ثنایا از  14دندان خارج شده بیماری پریودنتال

بودند؛ در حالی که بیشترین دندان های خارج شده به علت

با  46مورد و پوسیدگی با  54مورد به ترتیب اولین و دومین

پوسیدگی به ترتیب مولرها ،پرمولرها و دندان های قدامی

دلیل شایع خارج کردن دندان در ثنایاها بودند .در بررسی

بودند .مولر اول بیشترین دندان خارج شده بر اثر پوسیدگی

جداگانه هر کدام از دندانها ،بیشترین دندانهای خارج شده

و دندانهای ثنایا بیشترین دندانهای خارج شده بر اثر بیماری

به علت پوسیدگی مولرها و بیشترین دندانهای خارج شده

پریودنتال بودند .در بررسی علل خارج کردن دندانها از

به علت بیماری پریودنتال ثنایاها بودند.

لحاظ شماره دندان ،بیشترین دندان های خارج شده به

اختالف معنی داری از لحاظ آماری بین علت خارج

علت پوسیدگی مولر اول مندیبل و بیشترین دندانهای خارج

کردن دندانها در کوادرانت های چپ و راست فکین و

شده به علت بیماری پریودنتال انسیزورهای مندیبل بودند.

همچنین بین دندان های فک باال با فک پایین مشاهده

در مورد دندان هایی که به علت پوسیدگی خارج

نشد).(P≤0.05

شده بودند به ترتیب مولرها ،پرمولرها و دندان های قدامی
بیشترین فراوانی را داشتند و این ترتیب در بین تمام گروه

بیشترین دندان های خارج شده به علت بیماری

های سنی حفظ شد.

پریودنتال به ترتیب دندان های قدامی ،مولرها و پرمولرها

جدول  :1توزیع فراوانی بیماران مراجعه کننده بر حسب سن وجنس
جنس

گروه سنی

02-53

42-05

32-45

12-35

62-15

جمع

مرد

زن

تعداد

00

04

11

درصد در گروه سنی

% 32

% 62

% 522

درصد در کل جمعیت

% 1/2

% 1/3

% 55/6

تعداد

43

43

24

درصد در گروه سنی

% 14/3

% 36/6

% 522

درصد در کل جمعیت

% 52/5

% 8/8

% 58/3

تعداد

36

15

32

درصد در گروه سنی

% 32/3

% 10/6

% 522

درصد در کل جمعیت

% 55/3

% 54/0

% 01/5

تعداد

33

33

34

درصد در گروه سنی

% 10/6

% 32/3

% 522

درصد در کل جمعیت

% 50/2

% 55/3

% 03/5

تعداد

46

32

26

درصد در گروه سنی

% 32/4

% 10/2

% 522

درصد در کل جمعیت

% 3/4

% 52/3

% 53/2
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جدول  :2توزیع فراوانی علل خارج کردن دندانها به تفکیک فک
شکست
پوسیدگی

درمان

پریودنتال

اندو
ثنایا
پرمولر
ماگزیال

مولر
کانین
جمع
ثنایا
پرمولر

مندیبل

مولر
کانین
جمع

خواست
بیمار

ارتودنسی

پروتز

تروما

نهفتگی

سایر
موارد

جمع

2

2

52

0

2

3

5

2

5

40

% 5/8

%2

% 3/3

% 2/1

%2

%5

% 2/06

%2

% 2/06

% 8/4

43

0

8

3

5

6

2

2

2

11

% 8/8

% 2/1

%0

%5

% 2/06

% 5/1

%2

%2

%2

% 05/5

14

2

56

6

2

3

2

6

5

86

% 54/8

%2

% 3/5

% 5/1

%2

%5

%2

% 5/1

% 2/06

% 00/4

2

2

0

5

2

4

2

5

2

53

% 5/8

%2

% 2/1

% 2/06

%2

% 2/2

%2

% 2/06

%2

% 4/6

525

0

34

54

5

52

5

2

0

582

% 06/4

% 2/1

% 55/5

% 4/4

% 2/06

% 3/3

% 2/06

% 5/8

% 2/1

% 38/6

6

2

53

5

2

3

5

2

2

45

% 5/1

%2

% 3/3

% 2/06

%2

%5

% 2/06

%2

%2

%8

42

5

6

6

5

4

2

5

2

38

% 2/8

% 2/06

% 5/1

% 5/1

% 2/06

% 2/2

%2

% 2/06

%2

50/1

62

5

52

52

2

2

2

51

2

552

% 52/3

% 2/06

% 0/6

% 0/6

%2

% 5/8

%2

% 4/3

%2

08/6

0

2

4

5

2

5

2

5

2

8

% 2/1

%2

% 2/2

% 2/06

%2

% 2/06

%2

% 2/06

%2

% 0/4

521

0

48

58

5

51

5

52

2

532

% 02/4

% 2/1

% 3/8

% 3/6

% 2/06

% 4/3

% 2/06

% 3/3

%2

% 15/3
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جدول  :3توزیع فراوانی علل کشیدن دندان به تفکیک گروه سنی
علت خارج کردن دندان
پوسیدگی
شکست درمان اندو
بیماری پریودنتال
خواست بیمار
ارتودنسی
دالیل پروتزی
تروما
نهفتگی
سایر
جمع

سن

جمع

02-53

42-05

32-45

12-35

62-15

04

34

16

18

06

026

% 1/3

% 55/5

% 53/1

% 51/5

% 6/2

% 14/6

2

5

4

2

2

3

%2

% 2/01

% 2/21

%2

%2

%5

5

8

54

05

48

85

% 2/01

%0

% 4/4

% 1/3

% 3/8

% 05

0

3

52

55

3

45

% 2/1

%5

% 0/6

% 0/31

%5

%8

5

5

2

2

2

0

% 2/01

% 2/01

%2

%2

%2

% 2/1

4

5

5

55

56

40

% 2/21

% 2/01

% 2/01

% 0/31

% 3/5

% 8/4

0

2

2

2

2

0

% 2/1

%2

%2

%2

%2

% 2/1

54

52

2

5

2

03

% 4/4

% 0/6

%2

% 2/01

%2

% 6/01

2

5

5

2

2

0

%2

% 2/01

% 2/01

%2

%2

% 2/1

31

63

83

520

83

483

% 55/2

% 52/3

% 05/8

% 06/1

% 05/8

% 522

بحث
نتایج این مطالعه نشان می دهد که پوسیدگی و
بیماری پریودنتال ،مهمترین دالیل خارج کردن دندانها

یافته در تحقیقات قبلی در این زمینه نیز دیده می شود (-41
.)48

هستند که در تطابق با مطالعات انجام شده در ایران و

در مطالعه ی حاضر در سنین  12و کمتر از آن به

کشورهای دیگر است .این مطالعه نشان می دهد که در

ترتیب پوسیدگی و بیماری پریودنتال علل اصلی خارج

مجموع پوسیدگی مهمترین علت خارج کردن دندانهاست

کردن دندان هستند و در سنین باالتر از  ،12بیماری

و بیماری پریودنتال دومین علت شایع خارج کردن دندان

پریودنتال به شایعترین علت خاج کردن دندانها تبدیل می

است ،که با اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه تطابق

شود .این نتیجه مشابه با تعدادی از تحقیقات است ( 01و

دارد ( 53و .)01-43

 06و  08و  43و  .)48در صورتی که در تحقیقات انجام

همچنین بیماری پریودنتال با افزایش سن روند

شده دیگر ،بیماری پریودنتال در سنین  32سال به باال به

صعودی پیدا می کند که در این میان از سن  32سالگی به

عنوان علت اصلی خارج کردن دندان ها تبدیل می شود

باال این سیر صعودی افزایش چشمگیری پیدا می کند این

( 40و  43و  42و  .)43این تفاوت می تواند به علت تفاوت
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در روش های اجرایی طرح و تفاوت در متودولوژی تحقیق

دومین علت اصلی خارج کردن دندان هاست که با تحقیق

و همچنین میزان تمایل دندانپزشک و بیمار به سمت

حاضر مغایرات دارد .تعریف تحقیق از متغیر دالیل پروتزی

نگهداری دندانها باشد ( 40و  .)32همچنین می تواند به

شامل موارد خارج کردن دندان های سالم یا قابل ترمیم به

علت تفاوت در استعداد ابتال به بیماری پریودنتال باشد.

علت طرح درمان پروتزی می باشد .این روش مشابه با

همانگونه که مطالعات نشان می دهد که نوع مخرب بیماری

روش تحقیق انجام گرفته در فرانسه توسط  Cahenو

پریودنتال در گروه های نژادی خاصی افزایش نشان می

همکاران ( )01و تحقیق انجام گرفته در فنالند توسط

دهد ( 35و  .)30تفاوت های نژادی در استعداد ابتال به

 Ainamoدر سال  )38( 5383می باشد .در صورتی که

بیماری پریودنتال و پیشرفت این بیماری نیز می تواند در

در تحقیق انجام شده در کرمان توسط رمضانیان و همکاران

نتایج به دست آمده تأثیرگذار باشد ( 34و  33و .)31

این متغییر شامل تمام موارد خارج کردن دندان ها

فراوانی موارد استعمال سیگار توسط بیماران انتخاب شده

(دندانهای سالم ،قابل ترمیم و غیرقابل ترمیم) قبل از درمان

نیز در میزان بروز بیماری پریودنتال مؤثر است ( 36و .)32

پروتزی است که مشابه با روش انجام گرفته در تحقیق

تفاوت در متودولوژی اجرای طرح می تواند در نتایجی که

 Corbertو  Davisدر هنگ کنگ ( )42و Bilinkhorn

به دست می آید تأثیرگذار باشد .به عنوان مثال در مطالعه

در سال  5383در اسکاتلند ( )33می باشد.

ی حاضر دالیل پروتزی یکی از علل خارج کردن دندان ها

در مطالعه ی انجام شده در هنگ کنگ توسط

در نظر گرفته شده است؛ در صورتی که در مطالعه انجام

 Corbertو  )08( Davisنتایج به دست آمده شامل

شده در کویت توسط  Al-Shammaryو همکاران در

پوسیدگی  62درصد و بیماری پریودنتال  02/3درصد بود

سال  )40( 0223این متغییر لحاظ نشده است و موارد

و در باالتر از  32سالگی میزان بیماری پریودنتال در بین

مربوط به آن در متغیرهای دیگر به خصوص متغیر بیماری

علل خارج کردن دندانها افزایش قابل توجهی داشت که

های پریودنتال افزوده شده است .عالوه بر این موارد خارج

این نتایج با نتایج تحقیق حاضر مشابه است؛ اما در سنین

کردن دندان به علت شکست درمان اندودنتیک به موارد

باالی  62سال نیز همچنان عامل پوسیدگی به عنوان شایع

مربوط به بیماری های پریودنتال افزوده شده است .در

ترین علت خارج کردن دندانها باقی مانده است .این نتیجه

مطالعه ی انجام شده در کشور نپال ( 82 )43درصد دندان

به دست آمده با توجه به اینکه جمعیت مورد مطالعه در

های خارج شده در گروه های سنی زیر  32سال قرار دارند.

هنگ کنگ از آب آشامیدنی فلورایددار استفاده می کنند می

همچنین در این مطالعه مواردی از خارج کردن دندان ها

تواند قابل انتظار باشد ،زیرا افزودن فلوراید به سیستم آب

که به علتی غیر از پوسیدگی و بیماری پریودنتال بوده است

آشامیدنی در افزایش مقاومت دندانها در برابر پوسیدگی و

از مطالعه حذف شده اند که این مورد در درصدهای به

در نتیجه حفظ طوالنی تر این دندانها در محیط دهان تا

دست آمده برای بیماری پریودنتال و پوسیدگی مؤثر است.

سنین باالتر و از دست رفتن دیرتر آنها بر اثر پوسیدگی

در مطالعه ی انجام شده در آلمان توسط  Reichو Hiller

مؤثر است .به طور کلی مقایسه نتایج تحقیقات در مورد

( )02متغیر خارج کردن دندان عقل و متغِیر درد در مجموع

علل خارج کردن دندانهای دائمی در کشورهای مختلف

 65/3درصد از موارد خارج کردن دندانها را به خود

باید با دقت و محتاطانه و بررسی کلیه جوانب صورت گیرد

اختصاص می دهند؛ در صورتی که در این مطالعه متغییر

و همیشه این کار با مشکالتی در یافتن تفاوت ها روبرو

درد وجود نداشت.

است ( 03و  08و .)43

در مطالعه ی انجام شده در کرمان در سال 5422

در مطالعه فعلی مولرها شایعترین دندانهای خارج

توسط رمضانیان و همکاران ( )42دالیل پروتزی به عنوان

شده به علت پوسیدگی بودند و دندانهای قدامی بیشترین
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 و40( که موافق با تحقیقات انجام شده در این زمینه است

 در.دندانهای خارج شده بر اثر بیماری پریودنتال بودند

.)11  و32  و36  و34  و41  و44

مطالعات انجام گرفته قبلی نیز این نتایج به دست آمده است
 یک توضیح می تواند این.)12  و41  و43  و40  و08(

نتیجه گیری

باشد که دندان های قدامی مندیبل کمتر مستعد ابتال به

از این مطالعه نتیجه گیری میشود که پوسیدگی علت

 لذا این دندانها.پوسیدگی نسبت به دندانهای دیگر میباشند

 سالگی12 شایع برای خارج کردن دندانها در سنین کمتر از

بیشتر در سیستم دندانی افراد باقی می مانند و در سنین

 سال بیماری12  در حالی که برای سنین باالی،بوده

باالتر که بیماری پریودنتال تبدیل به عامل مؤثرتری در از

.پریودنتال شایعترین علت خارج کردن دندانهاست

دست رفتن دندانها می شود این دندانها توسط این بیماری

همچنین بین میزان تحصیالت با میزان خارج کردن دندانها

.)10  و15  و40( از سیستم دندانی فرد حذف می شوند

 به طوری که در افراد دارای،رابطه معنی داری وجود دارد

همچنین دندان مولر اول مندیبل بیشترین دندان خارج شده

.میزان تحصیالت باالتر میزان خارج کردن دندان کمتر است

 این علت می تواند به علت.به علت پوسیدگی می باشد

دندان های مولر اول بیشترین دندانهای از دست رفته به

مورفولوژی خاص این دندان و همچنین رویش زود هنگام

خاطر پوسیدگی بودند؛ در حالی که دندانهای قدامی

این دندان در محیط دهان می باشد که لزوم مراقبت بیشتر

شایعترین دندانهای خارج شده به علت بیماری پریودنتال

.)13  و14  و41  و43( از آن را نشان می دهد

.بودند

نتایج این تحقیق باال بودن میزان موارد خارج کردن
دندان به علت بیماری پریودنتال در مردان را نشان می دهد
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Abstract
Background and Objective: The prevention of tooth loss is the
ultimate goal of dental care. Identification of reasons for tooth
loss should help in establishment of adequate preventive
programs. The present study was aimed to survey the reasons for
permanent tooth extraction and to examine the demographic
factors (age-gender-educational status) associated with tooth
loss.
Subjects and Methods: In this study reasons for tooth extraction
in 384 patients referred to dental faculty of Ahvaz university of
medical sciences during year of 2016-2017 was surveyed.
Collection of data was made by questionnaire's and clinical
examination of patients. Data were analyzed by SPSS software.
Results: The results showed that caries (53.6 %) and periodontal
disease (20.9 %) were the main reasons for tooth extractions. The
most extracted tooth was lower first molar (28.6 %). The number
of extraction was related inversely with the improvement of
educational status of the patients (P≤0.05).
Conclusion: The most of the permanent teeth were extracted due
to caries and periodontal disease. Prevention and care for dental
caries and periodontal disease for all age groups is required. For
the purpose of oral health and improvement everyday life quality,
patients should be better informed and advised to maintain an
adequate oral hygiene and pay regular visits to dentist.
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