
 

                     

 مقدمه

هدف از اين  بررسي آماري شناخت وضعيت پريودنشيوم و تعيين نياز درماني دانشجويان دانشكده دندانپزشكي مشهد بر  

 بود . CPITNاساس اندكس 

 روشها مواد و

ماهه شامل      5سال در تحقيق  37-19نفر پسر(  بين سنين  402دختر و  79نفر دانشجوي پسر و دختر )  103 

 CPITNدانشجويان سالهاي سوم و چهارم و پنجم و ششم دندانپزشكي مورد بررسي قرار گرفتند. و بر اساس اندكس 

 معاينه شدند .

 يافته ها

بود . در 492/0و فك پايين  44/0فك باال   دختران بود در 734/0پسران  و در  ،229/0در دختران  CPITNميانگين

 و در رده  سني  524/0اين اندكس  37-45بود در رده سني 354/3و فك پايين پسران 494/0فك باالي پسران

 , 935/0وم در دانشجويان سال س CPITNبود . ميانگين 431/3سال  10و در رده  سني باالي  790/0مقدار آن  10-44

 بود . 972/0و سال ششم  749/0سال پنجم  , 474/0سال چهارم 

 نتيجه گيري 

وضعيت پريودنشيوم دختران بهتر از پسران است ، سال چهارم بهتر از سال پنجم و سال سوم در مرحله بعد از سال چهارم 

ال فك باال بهتر از فك پايين بوده و قرار دارد، نياز درماني دانشجويان دندانپزشكي كالً كم است . وضعيت پريودنت

 . باشد مي gingivitisشايعترين حالت ابتالء 

 كليد واژه ها 

 .پريودونتايتيس ،جينجيوايتيس ،، پريودنشيوم CPITNاندكس 

 

 چکيده

 370 - 372صفحه  2و1/ شماره  49جلد  3174مشهد / سال  يمجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشك     

 تعيين نياز درماني پريودنتال در دانشجويان دانشکده دندانپزشکي مشهد

 CPITNبر اساس اندكس 
 *دكتر محمد حسن نجفي 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد، استاديار گروه پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي

 دكتر مرتضي طاهري
 علوم پزشكي مشهددانشگاه ، استاديار گروه پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي 

 دكتر مهرداد رادور
 دانشگاه علوم پزشكي مشهد، استاديار گروه پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي 

 

 

 سئوولمولف م *



 

 

 CPITNبر اساس اندكس  تعيين نياز درماني پريودنتال در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي مشهد

 

 

181    

Determination of periodontal treatment needs of Mashhad

 dental students using the CPITN index 

 

Najafi M.H.* 

Assistant professor, Dept of  Periodontology, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, 

Mashhad, Iran. 

Taheri M. 

Assistant professor, Dept of  Periodontology, Dental School,  Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,Iran. 

Radvar M . 

Assistant professor, Dept of  Periodontology, Dental School,  Mashhad University of Medical Sciences, 

 Mashhad, Iran. 

 

Abstract 
Introduction 

The aim  of this study was to evaluate Periodontal status and treatment needs among Mashhad 

dental students. 

Materials and Methods 

 301 students (204male and 97female) with age range of 19-37  were selected from 3 
rd

 4 
th

,  5 
th

 

and 6
th

 grade dental students and were studied for 5 months using CPITN index.  

Results 

Mean CPTINwas 0.447 for females and  0.912 from males.In female  it was 0.22 for maxilla and  

0.674 for mandible. In males it was 0.672 for maxilla and 1.152 for mandible . 

Mean CPITN among different age groups was  : 0.546 for the 19-25 year group, 0.970 for the 

26-30 year group and 1.213 for the>30 year group respectively. Mean CPTIN was  0.715, 0.696, 

0.827 and 0.784 for the 3
rd

,4 
th

, 5
th

 and 6 
th

 grade dental students respectively.  

Conclusion 

 Periodontal status was more satisfactory among females, and among the 4 
th

 grade students 

followed by 3 
rd

 grade students. Treatment needs were generally low. Maxilla was less affected 

than mandible . Gingivitis was the most prevalent involvement . 

Key Words: CPITN Index , periodontium , gingivitis , periodontitis . 
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 مـقـدمـه

براي رسيدن به سالمت كامل، دانستن اصول بهداشتي و 

رعايت آن امري ضروري است . بهداشت دهان و دندان نيز از 

اين امر مستثني نبوده و نقش دهان و دندان را در سالمت 

عمومي بدن نمي توان انكار كرد، تا آنجا كه برخي دهان را 

ة تمام نماي بدن مي دانند زيرا رعايت بهداشت دهان و آين

دندان عالوه بر آنكه نشانة شخصيت فردي است موجب 

پيشگيري از بروز بسياري از بيماريها گرديده ، و از اهم واجبات 

به شمار مي آيد. در دين مبين اسالم نيز به اين امر تاكيد شده 

 است. پيامبر اكرم )ص( مي فرمايند :

ايمان  نصف االيمان )مسواك زدن نيمي ازالسواك 

است(شيوع فراوان بيماريهاي پريودنتال و پوسيدگي كه موجب 

از دست رفتن دندانها مي شود، هشداري است همگاني براي 

توجه دادن جامعه به اين نعمت ارزشمند الهي در دهان، و در 

نتيجه توجه دادن مردم به رعايت اصول بهداشتي كه خدمتي 

سالمت عامة مردم و اقتصاد كشور ، دندانها ممكن است به 

است از نظر ظاهر كامالً سالم بنظر برسند اما در اثر ابتالء انساج 

نگهدارنده نه تنها لق و غير قابل استفاده شده بلكه عفونت ناشي 

از آن به ساير دندانها و اعضاي بدن نيز آسيب ميرساند. از اين 

 ان حاثز اهميت مي باشد. جهت سالمت انساج نگهدارندة دند

تعيين نياز درماني در جامعه از دو جنبه ارزشمند است، نخست 

آنكه مشخص مي نمايد چه تعداد افراد جامعه نياز درماني 

داشته و دوم آنكه چه مقدار از بودجه و وقت  كشور و پرسنل 

كار آزموده صرف اين امر مي گردد. براي نيل به اين هدف 

ه ريزي صحيح، بخصوص مطالعات آماري مهم نياز به برنام

 دقيق داريم.

دانشجويان دندانپزشكي از لحاظ آگاهي از لزوم رعايت 

بهداشت دهان و دندان و عواقب از دست رفتن دندانها در 

وضعيت باالتري نسبت به ساير اقشار جامعه قرار دارند . مي 

توان چنين تصور كرد به تدريج كه دانشجويان به مراحل آخر 

د وضعيت بهداشت دهان بيش نيالت خود نزديك تر ميشوصتح

از پيش مورد توجه آنها قرار مي گيرد . تاكنون مطالعه اي منتشر 

نشده است كه وضعيت دانشجويان دندانپزشكي سالهاي 

مختلف را با وجود اينكه نشان داده است كه عموماَ وضعيت 

ضوع بهداشت دهان در زن ها بهتر از مردان است ولي اين مو

 در ميان دانشجويان دندانپزشكي كه از آگاهي هاي بهداشتي

 دندانپزشكي بسيار بااليي برخوردار هستند تعيين نشده است .

مطالعه حاضر جهت تعيين نياز درماني پريودنتال دانشجويان 

 چهارم  دانشكده دندانپزشكي مشهد سالهاي تحصيلي سوم 

 ششم انجام گرفته است.  -پنجم

 

 وشهامواد و ر

 اسنننننننتفاده از انننننننندكس  اينننننننن تحقينننننننق بنننننننا
Treaement Community Periodontal Index for (CPITN)  Needs 

بر روي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي مشهد انجام شد . به 

پسر با دامننه   402دختر و  79نفر دانشجو كه شامل  103تعداد 

اينن   سنال در مطالعنه شنركت كردنند.     19سال و  37سني بين 

منناه بطننول انجامينند. معاينننه دانشننجويان در بخننش    5قيننق تح

پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي مشهد انجام گرفت . قبل 

ازمعاينه اهداف اين تحقيق و روش كار با دانشجويان در ميان 

 گذاشته شد و موافقت آنان كسب شد .

توصيفي و مقطعي  بوده و تمام دانشجويان  مطالعه از نوع 

چهارم و پنجم و ششم را شامل مي گرديد كنه   سالهاي سوم و

از ننوع    (Non Probability Sampling)بطنور غينر تصنادفي    

 انتخننا   Convenience Samplingونننه گيننري راحننت   من

 شده اند.

معاينه بر طبق اصول سازمان بهداشت جهاني در بخش 

پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي مشهد بوسيله پرا  

CPITN  دانپزشكي استريل شده براي هر نفر انجام و آينه دن

شد. هر بيمار بطور دقيق معاينه شده و پرسشنامه مربوطه توسط 

تكميل گرديد. معاينه   Sextantمحققين بعد از معاينه هر 

سطح )سه سطح در باكال و سه سطح در  6دندانها در 

لينگوال(  انجام شده و باالترين كد دريافت شده براي هر 

 . (3)ثبت گرديده  WHOفرم ارائه شده توسط  دندان طبق
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 يافته ها

دانشجويان را بر  CPITNميانگين و انحراف معيار  3جدول 

حسب سن ، جنس و سال تحصيلي دانشجويان نشان مي دهد . 

در دختران پائين تر از پسران بود . اين  CPITNمشخصاَ ارقام 

دق بود ، موضوع چه در فك باال و چه در فك پايين هر دو صا

س دختر و پسر ارقام نهر چند كه فك پايين در هر دو ج

CPITN  .باالتري بدست آمد 

جدول مزبور همچنين نشان مي دهد كه هر چه سن دانشجويان 

افزايش يافته است  CPITNبيشتر شده است ، مقدار عددي 

نهايتاَ سال تحصيل كه دانشجويان در آن سال تحصيل مي كنند 

ه است. دانشجويان سال چهارم كمترين مقدار نيز نشان داده شد

CPITN  را داشتند هر چند كه اعداد بدست آمده براي سالهاي

سوم و چهارم و پنجم و ششم تا حد زيادي مشابه بودند.جدول 

بر حسب نوع نياز  S6تا  S1نشان دهنده سكستانت مختلف از  4

ن دهنده سكستانت باال انش S1درماني در دانشجويان است . 

پائين  S4باال چپ ،  S3انت باال قدامي ، تسكس S2راست ، 

پائين راست است ، كد نياز درماني  S6پائين قدامي و  S5، چپ

نيازمند آموزش بهداشت دهان ،  Iصفر بي نياز از درمان ، كد 

نيازمند  IIIنيازمند جرم گيري و تسطيح ريشه ها و كد  IIكد 

 جراحي هاي پريودنتال مي باشد . 

مزبور اشاره به اين موضوع دارد كه در ميان دانشجويان  جدول

دندانپزشكي نياز به جراحي هاي پريودنتال بسيار نادر بود و تنها 

در يكي از سكستانت ها آنهم يك مورد ديده شد . البته نياز به 

گيري و تسطيح ريشه ها كم و بيش شايع بوده هر چند كه  مجر

و در سكستانت قدامي در سه سكستانت فك پايين شايع تر 

پائين از همه شايع تر بود . در مقابل سكستانت قدامي باال 

ه جرم گيري را نشان داد . همچنين بكمترين نياز درماني 

ستانت از همه شايع سكسالمت كامل لثه اي ) كد صفر ( در اين 

ته اشاره دارد كه در همه كتر بود . جدول مزبور به اين ن

ان ، بي نيازي از درمان ) كد صفر ( از گانه ده 6سكستانت هاي 

 همه حالت هاي ديگر شايع تر بود . 

 
 دانشجويان دانشكده دندانپزشكي  بر حسب جنسيت، رده سني و سال تحصيلي دانشجويان  CPITN: ميانگين و انحراف معيار 1جدول  

CPITN  ( 79دختران=n )  ( 402پسران=n ) ي افراد دانشجوبر حسب سال تحصيل بر حسب رده سني 

 مجموع   فك       فك

 پائين      باال           

 مجموع     فك        فك

 پائين       باال             

 سال 10باالي        10-46    45-37

(33=n (   )64=n (        )53=n ) 

 دانشجوي       دانشجوي        دانشجوي        دانشجوي

 6سال             5سال             2ل سا            1سال  

(57=n (         )63=n (          )97=n (            )75=n ) 

 93/0                 31/0              90/0              94/0 43/3             79/0        55/0 69/0       35/3     73/0 44/0     69/0   25/0 ميانگين

 انحراف

 معيار

53/0   99/0     24/0 30/0     75/0        32/0 62/0        93/0            30/0 94/0                67/0             34/0                 93/0  

 
 براي كل دانشجويان  Sextant: توزيع فراواني مطلق و نسبي افراد تحت مطالعه از نظر پريودنشيوم بر حسب درمان مورد نياز در هر 1جدول 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 نواحي دندان 

 تعداد نياز درماني

 )نفر(

 درصد

)%( 

 تعداد

 )نفر(

 درصد

)%( 

 تعداد

 )نفر(

 درصد

)%( 

 تعداد

 )نفر(

 درصد

)%( 

 تعداد

 )نفر(

 درصد

)%( 

 تعداد

 )نفر(

 درصد

)%( 

0 
 ) سالم (

376 3/65 422 3/33 375 3/62 321 5/29 352 4/53 11 4/22 

I  
 خونريزي ) آموزش بهداشت (

26 1/35 43 9 22 6/32 13 6/34 37 1/6 55 1/33 

II  
 وجود جرم )جرم گيري و تسطيح ريشه ها( 

57 6/37 16 34 63 1/40 340 7/17 343 5/24 331 5/19 

III 
 جراحي

0 0 0 0 3 1/0 0 0 0 0 0 0 

 %300 103 %300 103 %300 103 %300 103 %300 103 %300 103 كل
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 بحث

در دو دهه گزارش و مطالعات زيادي در مورد اپيدميولوژي 

بيماريهاي پريودنتال انجام شده بسياري از اين تحقيقات بر 

جهت تعيين نياز درماني  CPITNاساس استفاده از اندكس 

 (4)پريودنتال بوده است . 

نفر در گروه سني  52763بر روي  3773مطالعه اي كه در سال 

سال بودند ، انجام شده حاكي است كه ژنژيوايتيس و  32تا  35

كالكولوس در جوانهاي بالغ از شدت و شيوع بيشتري برخوردار 

 (1)بوده است 

Mjyazaki  به بررسي وضعيت  3773و همكاران در سال

پرداختند .  CPITNپريودنشيوم زنان باردار با استاندارد اندكس 

م عمق تا ماه هشتم در اين تحقيق دريافتند كه بروز پاكت ك

 بحداكثر رسيده و در ماه نهم به سطح كنترل كاهش مي يابد.

بر اساس نظريه محققين فوق تغييرات هورموني در خالل 

 (2)ماههاي حاملگي بيشتر باعث شدت ژنژيوايتيس مي شود. 

در  CPITNبر اساس اندكس  3773در تحقيقي كه در سال 

جام شد نشان داد كه ان 35-37كشور در گروه سني  60بيش از 

در كشورهاي صنعتي و پيشرفته بيش از  Calculusشيوع 

كشورهاي غير صنعتي بوده و بيشترين وضعيت ديده شده در 

يعني كالكولوس با خونريزي يا بدون  4نوجوانان با كد 

بود.  2و  1خونريزي بوده و كمترين وضعيت ديده شده كد 

افراد مشاهده  ⅔ر ميلي متر د 5يا  2پاكتهاي كم عمقتر از 

در شهر ريودژانيرو برزيل در يك  3773در سال .  (5)گرديد 

مرد بود  930زن و  3092نفر كه شامل  3352بررسي بر روي 

 سال ( نتايج زير بدست آمد: 69تا  35)گروه سني 

 Sextantشيوع پاكتهاي عميق در نوجوانان باال بود. تعداد 

 3/3در زنان و در كل  1/3در مردان و  1/0هاي بدون دندان 

% جوانان معاينه شده احتياج به درمان تخصصي 30بود. بيشتر از 

 Complexپريودنتال داشتند . تعداد اشخاصي كه احتياج به 

treatment ( 65-99اشخاص گروه سني  داشتند  )9/66سال %

بود. تمايل به خونريزي هنگام پرابينگ با افزايش سن حالت 

 (6)صعودي داشته است. 

جمع آوري  CPITNنتايج بيش از صد مورد  3773در سال 

سال  22سننال تا  15كشور در گروه سني  50شده در بيش از 

بشننرح زير گزارش شد. كالكولوس و پاكتهاي كم عمق بيشتر 

ديده شده و به ننننظر مي رسد تخريب وضعيت پريودنتال خيلي 

اد كه حداقل در مطالعه ، ما نيز نشان د ( 9)مشكل زا نبوده است. 

گروه سني مورد مطالعه ، كه اكثراَ شامل جوانان بود تخريب 

 3774دريك بررسي درسال  شديد پريودنتال بسيار نادر است.

روي افراد كشور كرواسي نشان داد كه ژنژيوايتيس در بيشتر 

دانش آموزان دبيرستاني ديده مي شود و پاكتهاي عميق حتي 

د داشت ولي شيوع آن با ساله هم وجو 40در گروه سني 

سال  35افزايش سن بيشتر است . هيچكدام از افراد باالي 

 پريودنشيوم سالم نداشتند.

پاكننتهاي كم عمق در دانننش آموزان راهنمايي بيشتر به 

سال  25 55% افراد 40علت رويش دندانهاي دائمي بود . در 

هم  Ainamoميلي متر ديده شده ، كه  6پاكتهاي عميق بيشتر از 

اين مطالعات ( 3)% در همين گروه سني گزارش كرده است. 39

همانند ما حكايت از اين دارند كه با افزايش سن ايندكس 

CPITN . و به تبع آن نيازهاي درماني پريودنتال باال مي رود 

نفر در عربستان  230روي  3732در مطالعه اي كه در سال 

ساله انجام شد  35نفر در ايرلند در افراد  4252سعودي در 

يعني خونريزي و  4و3حاكي از آن است كه كد شماره هاي 

كالكولوس از همه شايع تر  بوده است. بر اساس بررسي هاي 

انجام شده در دو گروه سني در اين دو كشور نشان داده است 

كه ارقام و نتايج شبيه به هم هستند با اختالف اينكه خونريزي و 

ودي بيشتر ديده شده است. در كالكولوس در عربستان صع

% از گروه ايرلندي احتياج درماني در 3مقايسه دو كشور فقط 

. در يك بررسي ديگر در سال ( 7)دارند  Sextantهمة شش 

شركت كننده در جمهوري فدرال آلمان  1320بر روي  3737

گروه سني بودند نتايج زير بدست  6كه شامل  Heasseايالت 

از نظر شرايط پريودنتال درجه صفر  % از معاينات1/3 آمد:

% از اشخاص معاينه شده خونريزي هنگام پرابينگ 1/1داشتند 

 (30)ديده شده است.  Calaulus% از معاينه 5/15داشتند.
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اهميت و ارزش پروژه تحقيقاتي ما در اين است كه نشان مي 

دهد وضعيت پريودنشيم عمدتاَ در فك باال بهتر از فك پايين 

وع با يافته هاي قبلي همخواني كاملي ندارد . به ضمواست .اين 

عالوه ثابت شد كه افراد مونث نيازهاي درماني كمتري از افراد 

مذكر دارند. مطالعه ما همچنين ثابت كرد كه سن باالتر همراه 

 با تخريب پريودنتال بيشتر است .

سكستانت قدامي باال كمترين نياز درماني را نشان داد اين 

حتماالَ بخاطر اين است كه هم بدليل قابليت دسترسي پديده ا

ات زيبايي ، افراد در رعايت بهداشت ظبيشتر و هم بدليل مالح

 305دانشجو،  103از  اين ناحيه از دهان دقت بيشتري مي كنند.

دانشجو در هيچيك از نواحي احتياج به درمان نداشتند . اين با 

 د بارز است و نشان در تضا( 30)مطالعه گزارش شده از آلمان 

دهد كه آموزش دندانپزشكي نقش موثري در خود آگاهي  مي

از وضعيت و اهميت پريودنشيوم دارد و دانشجويان اين رشته 

 اهميت به سزايي براي بهداشت دندان قائل هستند .

از بانك  Miyazakiنتايج بدست آمده با نتايج تحقيقات 

 60سال در  35-37( در افراد 3734-3770) WHOاطالعات 

بطور كلي نتايج حاصل از اين  .( 5)كشور جهان مطابقت دارد 

تحقيق حاضر و ساير تحقيقات انجام شده حاكي از اين است 

 . كه در نوجوانان بيشتر ژنژيوايتيس شيوع دارد تا پريودنتايتيس

از نظر نياز درماني بيشترين وضعيت، عدم نياز به درمان )كد 

( كه فقط يكي از IIIد درمان )كد صفر( است و كمترين مور

بنابراين مشاهده ميشود كه  . دانشجويان به آن نياز داشت

بيشترين مورد داراي وضعيت سالم بوده و نياز به درمان نداشتند 

است.  Iو در ادامه آن درمان شماره  IIپس از آن درمان شماره 

 تعيين جراحي فقط در يك مورد از اين نمونه ها الزم IVدرمان 

 بود .

 نتيجه گيري 

وضعيت پريودنشيوم دختران بهتر از پسران است. دانشجويان 

سال چهارم بهتر از سال پنجم و سال سوم در مرحله بعد از سال 

 الً كم است.كچهارم قرار دارند . نياز درماني دانشجويان 

 

 تشكر و قدرداني 

با سپاس و تشكر از دانشجويان محترم دانشكده دندانپزشكي 

 هد كه در اين پروژة تحقيقاتي شركت و ما را ياري فرمودند.مش
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