
 

  مقاله تحقيقي •

نيروي هوايي پروازي  كاركنان در DMFTبررسي شاخص 
  ارتش جمهوري اسالمي ايران

  2، دكتر الهام ذاكرزاده1موسويدكتر سيد احمد *

  چكيده

 و دندان افـراد اسـتهاي مهم در ارزيابي وضعيت سالمت دهان  يكي از شاخص  DMFT :مقدمه
كه در بسياري از مطالعات اپيدميولوژيك براي بررسي وضعيت دنداني افراد مورد اسـتفاده قـرار

لـذا. دهـد  هاي پوسيده، پر شده و ازدست رفته را نشان مـي  طور ميانگين تعداد دندان  گيرد و به    مي
  .د از اين شاخص استفاده شكاركنان پروازيبراي ارزيابي وضعيت دنداني 

 در مراكـز مختلـف مـورد معاينـهنفـر از كاركنـان پـروازي       341 در اين مطالعه     :روش بررسي 
هاي اطالعاتي شده و نتايج مورد تجزيه دست آمده وارد فرم دندانپزشكي قرار گرفته و اطالعات به

  .و تحليل قرار گرفت

 ميـانگين1/1±8/1) ههاي پوسيد   دندان (D نفر معاينه شده ميانگين شاخص       341 از بين    :ها  يافته
7/5±8/3)هاي پر شده    دندان (F و ميانگين شاخص     3/2±4/3)  هاي از دست رفته     دندان (Mشاخص  

  . بودDMFT 1/5±2/9و ميانگين كل 

دهنده اين مطلب است كه   نشان DMFT براي شاخص  2/9ميانگين كلي   : گيري  بحث و نتيجه  
دندان پوسيده بوده يا كـشيده شـده و يـا 9ش از بي كاركنان پروازي يك از   طور متوسط در هر       به

هـاي  دهد كه مراقبـت     باشد و نشان مي     باشد كه رقمي قابل توجه و نسبتاً باال مي          دچار پركردگي مي  
   .ي دارند، انجام گيردستري در اين گروه كه شغل حسا جدي طور دندانپزشكي بايد به

  كاركنان پروازي، نظامي، DMFTشاخص : كلمات كليدي

  )29، مسلسل 1387 پاييز،  اول، شمارهيازدهمسال ( اداره بهداشت و درمان نهاجا/  ابن سينا مجله علمي

 مركـز   ، استاديار دانشگاه علوم پزشـكي آجـا،       دندانپزشك. 1
 39954222 : ، تلفـن  دندانپزشكي بيمارسـتان بعثـت نهاجـا      

  )مؤلف مسؤول*(
   دندانپزشك، بيمارستان بعثت نهاجا.2
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  مقدمه
 سـالمت عمـومي     كاركنان پـروازي  ها درباره     يكي از نگراني  

ن از عوامـل مـؤثر در سـالمت         آنهاست و سالمت دهـان و دنـدا       
مواجهه با كاهش فشار هوا از عوامل مـؤثر و          . عمومي افراد است  

 اسـت و ايـن درد در        كاركنان پروازي مهم در بروز درد دندان در       
هاي دهان و دندان وجود داشته باشد افزايش          مواردي كه بيماري  

توان تخمين زد كـه چـه         دست آوردن آمار دقيق مي      با به  .يابد  مي
زان بودجه و چه تعداد كادر دندانپزشكي جهت حل اين مشكل           مي

مورد نياز است و همچنين با شناخت مواردي كـه ممكـن اسـت              
 ايجاد كند و درمان آنهـا، از        كاركنان پروازي وضعيت اورژانس در    

انجـام معاينـات    . بروز اختالل در اين گروه شغلي حساس كاست       
امــل مهــم   از عوي پــروازكاركنــانمــنظم دندانپزشــكي در  

با توجه بـه اينكـه هـيچ آمـار     . ننده در اين مورد است  ك  پيشگيري
 وجـود   كاركنـان پـروازي   دقيقي در زمينه سالمت دهان و دندان        

هـاي پوسـيده، از    شاخص تعداد دندان   (DMFTندارد و شاخص    
هـاي تعيـين      يكي از مهمتـرين انـدكس     ) دست رفته، ترميم شده   

ف ديگـر عـدم سـالمت    باشد و از طـر  سالمت دهان و دندان مي   
هـاي   تواند يكي از مهمتـرين عوامـل بـروز وضـعيت          ها مي   دندان

 كاركنان پـروازي  اورژانس باشد و با توجه به حساس بودن شغل          
عنايت به اين نكته ضروري اسـت كـه ارزيـابي و سـپس بهبـود                

 باعث كاهش احتمال خطـرات در ايـن گـروه           DMFTشاخص  
  .گردد شغلي و افراد مرتبط با آن مي

با انجام اين تحقيق به اين سؤال علمـي و كـاربردي پاسـخ               
 بـه چـه     كاركنان پـروازي   در   DMFTشود كه شاخص      داده مي 

ميزان بوده و با توجه به نتايج حاصله و اخذ تـدابير الزم چگونـه               
  .توانيم ميزان اين شاخص را به حداقل برسانيم مي

 و مـواد    اين پروژه با توجه به عدم نياز به تكنيك و ابزار كـار            
مصرفي پيچيده و در دسترس بـودن دانـش، تخـصص و نمونـه              

 هزينه اجراي تحقيق و زماني كه       - .باشد  كافي عملي و ساده مي    
براي آن صرف شده نـسبت بـه بكـارگيري نتـايج حاصـل از آن                

 )Cost effective. (بسيار ناچيز است

كاركنـان  هـاي دهـان و دنـدان در     با توجه به شيوع بيمـاري     
باشـد، لـذا توانـايي        زوم انجام اين تحقيق مشخص مـي       ل پروازي

تواند منجر به كسب   تشخيص صحيح و رفع به هنگام مشكل مي       
توانـد    نتايج درماني بهتر و با ثبات بيشتر شده كه ايـن خـود مـي              

كاركنـان  دليلي قانع كننده جهت اولويت باالي آن در رابطـه بـا             
 نفـر   150 بـر روي     85در تحقيقـي كـه در سـال          . باشـد  پروازي

 باالتر  DMFTبزرگسال انجام گرفت نتايج نشان داد كه ميزان         
  ].1[باشد   مي9از 

 ورزشكار ملي پوش    250 بر روي    85در تحقيقي كه در سال      
 200 و در    DMFT 06/2±14/6ميزان  . زن كشور انجام گرفت   

 ].3و2[ گزارش شد 75/6±15/2پوش مرد  ورزشكار ملي

هـاي     دبير دبيرستان  300  بر روي  84در تحقيقي كه در سال      
 ].4[ بود DMFT 7/3±1/12تبريز انجام شد ميزان 

 نفـر از معلمــين  400 بــر روي 83در تحقيقـي كــه در سـال   
 DMFT 80/10هاي شهر تهران انجام گرفت ميـزان          دبيرستان

 ].5[گزارش شد 

 بر روي تعداد بسيار زيـادي از        2005در تحقيقي كه در سال      
جويان دانشكده افسري در ايتاليا انجام      سربازان نظام وظيفه دانش   

 .]6 [ بودDMFT 31/3±9/6گرفت ميزان 

  روش بررسي
صورت مقطعي  اين مطالعه اپيدميولوژيك از نوع توصيفي و به       

 نيـروي هـوايي پـس از    كاركنـان پـروازي   نفر از    341. انجام شد 
هاي خود توسط     كسب موافقت، در مراكز درماني وابسته به پايگاه       

ان مركز و بر روي يونيت دندانپزشكي و بـا اسـتفاده از       دندانپزشك
دسـت آمـده       سوند مورد معاينه قرار گرفتند و اطالعات بـه          و آينه

هاي اطالعاتي گرديد و در نهايت نتايج مـورد تجزيـه و              وارد فرم 
  .تحليل قرار گرفتند

  ها يافته
كه مورد معاينه قرار گرفتند، ميانگين سـني آنهـا          نفر   341از  

) هاي پوسـيده    تعداد دندان  (Dدر مورد شاخص    . ال بود  س 9±35
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ــر   ــه متغيي ــود 0-10دامن ــر 186 ب ــالً  %) 5/54( نف ــراد اص از اف
تنها يك دندان پوسيده %) 1/19( نفر 65تعداد . پوسيدگي نداشتند

  )1جدول . ( دندان پوسيده داشتند10%) 6/0( نفر 2داشتند و 

  آجا كاركنان پروازي در D فراواني شاخص -1جدول 
 Dشاخص  تعداد  درصد

5/54  186  0  
1/19  65  1  
1/11  38  2  
9/5  20  3  
8/3  13  4  
5/1  5  5  
6/0  2  6  
9/0  3  7  
2/1  4  8  
9/0  3  9  
6/0  2  10  

      
دامنـه  ) هاي از دست رفتـه      تعداد دندان  (Mدر مورد شاخص    

تنها يـك دنـدان را از دسـت         %) 3/17( نفر   59.  بود 0-29متغير  
 دندان خود را از     12بيشتر از   %) 8/1( نفر   6كه     حالي داده بودند در  

.  دندان خود را از دست داده بـود 29 نفر هم 1دست داده بودند و     
  )2جدول (

  كاركنان پروازي آجادر  M فراواني شاخص-2جدول 
 Mشاخص  تعداد  درصد

8/32  112  0  
3/17  59 1  
1/16  55 2  

8  30 3  
5/8  29 4  
7/6  23 5  
2/3  11 6  
1/2  7 7  
9/0  3 8  
9/0  3 9  
9/0  3 10  
3/0  1 12  
3/0  1 16  
3/0  1 21  
3/0  1 22  
3/0  1 26  
3/0  1  29  

دامنه متغيير ) هاي ترميم شده تعداد دندان (Fدر مورد شاخص
اصالً دندان تـرميم شـده نداشـتند در         %) 1/9( نفر   31.  بود 20-0

. شـتند  دنـدان تـرميم شـده دا       15بيش از   %) 2/1( نفر   4كه    حالي
  )3جدول (

  كاركنان پروازي آجا در F فراواني شاخص -3جدول 

 Fشاخص   تعداد  درصد

1/9  31  0  
7  24  1  
4/9  32  2  
2/6  21  3  
6/7  26  4  
1/9  31  5  

10  34  6  
2/8  28  7  
7/9  33  8  
3/7  25  9  
4/4  15  10  
5/3  12  11  
8/3  13  12  
8/1  6  13  
8/1  6  14  

3  1  15  
3  1  16  
3  1  17  
3  1  20  

      
 در كنـار هـم      F و   M و   Dبا درنظر گرفتن هر سه شـاخص        

 يكي از كاركنان پروازي بود يعني   DMFT 31-1دامنه شاخص   
هايش پوسيده يا پر شده بوده يا آنها را از دست داده              تمامي دندان 

  )5و4جدول .(باشد بودكه اين بسيار بسيار نگران كننده مي
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 كاركنان پروازي آجا در DMFTفراواني-4جدول 

 DMFT  تعداد  درصد

6/2  9  1  
2/6  21  2  
3/5  18  3  
2/6  21  4  
7/6  23  5  
3/5  18  6  
9/5  20  7  
2/6  21  8  
5/8  29  9  

7  24  10  
8/8  30  11  
3/7  25  12  
5/6  22  13  
3/5  18  14  
3/2  8  15  
2/3  11  16  
9/0  3  17  
9/0  3  18  
9/0  3  19  
2/1  4  20  
9/0  3  21  
6/0  2  22  
3/0  1  24  
6/0  2  26  
3/0  1  28  
3/0  1  31  

  كل  341  100
      

  
  

  كاركنان پروازي آجا در FوD، M ميانگين -5جدول

  دامنه   معيارانحراف  ميانگين  شاخص
D 1/1  8/1  10-0  
M 3/2  4/3  29-0  
F 7/5  8/3  20-0  

DMFT 2/9  1/5  31-1  
       

شود كه    هاي سني از همديگر مشخص مي       با جدا كردن گروه   
يابـد كـه       نيز افزايش مي   DMFTبا باالرفتن رده سني ميانگين      

  )6جدول . (اي طبيعي است يافته

  اكاركنان پروازي آجهاي سني در   براساس گروهDMFT ميانگين-6جدول 

   ميانگين± انحراف معيار DMFT  )سال(گروه سني 
29-20  1/4±9/7  
39-30  3/5±3/8  
49-40  4/7±8/10  
59-50  6/5±1/13  

  2/9±1/5  كل

دهد كه بيشترين فراوانـي جمعيـت مـورد            نشان مي  1نمودار  
كنند اكثـر     باشد كه مشخص مي      مي 9 و   DMFT 11بررسي در   

ان خود را از دست داده يا        دند 10طور متوسط      به كاركنان پروازي 
 5 كه در جـدول  2/9باشند كه با ميانگين       مي هپركرده و يا پوسيد   

  )1نمودار . ( ذكر شده همخواني داردDMFTبراي شاخص 

  بحث
يعنـي حـدود نيمـي از       % 5/45نتايج تحقيق، نـشان داد كـه        

 دنـدان پوسـيده در دهـان خـود     1 حداقل داراي    كاركنان پروازي 
 دندان پوسيده در نظر     2قم را اگر براي حداقل      باشند كه اين ر     مي

 و  آنهـا رسد كه با توجه بـه حـساسيت شـغل             مي% 26بگيريم به   
ارودنتالژيـا بـر    ب بـروز صـورت     تواند بـه    تأثيراتي كه پوسيدگي مي   

  .باشد كيفيت شغلي آنها داشته باشد ارقامي بسيار قابل توجه مي
نـدان   د حـداقل يـك   % 67رفتـه     ازدسـت هاي    در مورد دندان  

كشيده شده داشتند كه اين نيز رقمي بـسيار بـاال و قابـل توجـه                
  .است

 1 حـداقل    كاركنان پـروازي  % 90هاي پرشده     در مورد دندان  
كاركنـان   نفر از    2نكته قابل توجه اينكه در      . دندان پرشده داشتند  

 دنـدان   9 نفـر آنهـا      3 پوسـيدگي دنـداني و در        10 تعداد   پروازي
دهنـده    دهنده بود و نـشان      كانپوسيده مشاهده گرديد كه بسيار ت     

باشـد كـه      پايين بودن وضعيف سالمتي دهان و دندان آنهـا مـي          
اي الزامي جهت اين افراد تا چـه          سازد معاينات دوره    مشخص مي 

  .حد الزم و ضروري است
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اگر ميانگين نتايج خود را با مطالعات مشابه در ديگر كشورها           
بينـيم كـه ميـانگين در         و نيروهاي نظامي آنها مقايسه كنيم مـي       

 سـال    و در امريكـا در     6/11 رژيـم اشـغالگر قـدس      نفر از    1000
 مـا كـه     DMFT گزارش گرديده كه بـا توجـه بـه           1/17 1985

امـا بايـد در   . دهد كه وضعيت ما بهتر است    باشد نشان مي    مي2/9
 رژيم اشغالگر قدس نظر گرفت كه سطح دندانپزشكي كشور ما از         

هـاي     نتايج بخصوص در گـروه     ،رود  بسيار باالتر بوده و انتظار مي     
هميـت خاصـي برخـوردار       كـه از ا    كاركنان پـروازي  خاص مانند   

  ].7[     بسيار بهتر باشد هستند 
 گزارش 3/7، 1988 در سال DMFT ميزان انگلستاناما در   

  ].7[اي دارد  گرديد كه نسبت به نتايج ما كاهش قابل مالحظه
نكته ديگري كه در پايان الزم بـه ذكراسـت بـاز در يكـي از       

 گـزارش شـده كـه نـشان         DMFT 30 عـدد    كاركنان پـروازي  
هاي وي پرشده، پوسـيده يـا كـشيده شـده             دهد تمامي دندان    مي

 يكي ديگر از كاركنان پروازي    هستند كه باز جاي تفكر دارد و در         
 كه با توجه بـه نتـايج        الزم به ذكر است    . بوده است  28اين عدد   

كاركنـان  آمده مشخص شده است كه وضعيت دنداني در           دست  به
اي منظم    م معاينات دوره  ، در سطح خوبي نبوده و لذا انجا       پروازي  
صورت الزامي در برنامه آنها و همچنـين در برنامـه مركـز               بايد به 

دندانپزشكي اداره بهداري نهاجا قـرار گيـرد تـا در صـورت لـزوم       
  .تر انجام شود مداخالت الزم هرچه سريع

  ها و پيشنهادات ها و مشكالت، توصيه محدوديت
ــدوديت ــع از محـ ــرح جمـ ــاي طـ ــايج توســـط  هـ آوري نتـ

باشد كـه علـت آن پراكنـدگي وسـيع            كنندگان مختلف مي    معاينه
هـاي كـشور بـوده كـه امكـان             در سطح پايگـاه    كاركنان پروازي 

تـوان در   سازد و مي   غيرممكن مي تقريباً  بررسي توسط يك نفر را      
ريـزي    تر برنامه   تحقيقات بعدي جهت به دست آوردن نتايج دقيق       

كي بيمارسـتان بعثـت و      كرد تا تمامي معاينات در مركز دندانپزش      
  . نفر انجام پذيرد2 يا 1توسط 
هاي دنداني كه     راديوگرافي، پوسيدگي از  دليل عدم استفاده      به

مخفي بوده و مينا را تخريب نكرده، مورد ارزيابي قرار نگرفته كه            
 كـه از   ،كنـد   دار مـي    در نتيجه برآورد ما را با واقعيت كمي فاصـله         

ده و مربوط به تحقيـق       بو DMFTهاي ذاتي شاخص      محدوديت
هاي   تر از شاخص    هاي دقيق   توان جهت بررسي    باشند و مي    ما نمي 
  .تر استفاده كرد دقيق

  تقدير و تشكر
و پـژوهش   از معاونت محترم آموزش     م  يدان  ميدر پايان الزم    

كـه در   نهاجا و كليه دندانپزشكان اداره بهداشت و درمـان نهاجـا            
ت طب هـوا فـضا كمـال        اند و مركز تحقيقا     طرح همكاري نموده  
  .ميتشكر را به عمل آور
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Study of DMF index in aircrew members of 
Islamic Republic of Iran Air Force 

*Mousavi A1, Zakerzadeh A2  

Abstract 

Background: DMF is an important index for evaluation of tooth health, 
which is used in epidemiologic studies to survey the teeth condition. 
It indicates the number of decayed, missed and filled teeth. 
Materials and methods: In this study, the teeth of 341 of aircrew members 
were checked up and acquired information were entered to forms. 
Data were analyzed by SPSS software.  
Results: The mean value of D index (decayed teeth), M index (missed 
teeth), F index (filled teeth), and DMF index were 1.1±1.8, 2.3±3.4, 
5.7±3.5, and 9.2±5.1 respectively. 
Conclusion: The mean of DMF index in aircrew members (9.2) shows 
that all of aircrew members have one to nine decayed, missed, or 
filled teeth. This indicates the need of more serious dentistry care in 
this important group. 

Keyword: DMF index, Military, Aircrew members 
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