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مقاله پژوهشی

ندا امیدپناه* ،نجمه صالحی فر
دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1394/01/15 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/13 :

چکیده
زمینه و هدف :ضایعات دهانی از اولین تظاهرات عفونت  HIVمیباشد .هدف از این مطالعه بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی نسبت به تظاهرات دهانی بیماری
ایدز بود.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته ،دندانپزشکان عمومی در شهر کرمانشاه در سال  1393ارزیابی شدند .پرسشنامه
شامل بخش متغیرهای دموگرافی و بخش سنجش آگاهی بود .درصد پاسخهای صحیح به عنوان سطح آگاهی در نظر گرفته شد و به سطوح ضعیف ،متوسط ،خوب
و بسیار خوب طبقه بندی گردید .پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ برابر با  0/79تأیید شد .دادهها توسط  SPSS 17با استفاده از آنالیز واریانس ( )ANOVAو
آزمونهای  tukeyو  t-testتجزیه و تحلیل شد (.)P > 0/05
نتایج :تعداد  120دندانپزشک شامل  76مرد ( )%63/3و  44زن ( )%36/7با میانگین سنی  36/4±9/3سال پرسشنامه را تکمیل کردند .از نظر آگاهی کلی در
مورد  %1/7 ،AIDS/HIVاز دندانپزشکان آگاهی بسیار خوب %23/3 ،خوب %48/3 ،متوسط و  %26/7آگاهی ضعیف داشتند .در ارتباط با ضایعات دهانی ایدز ،تنها
 %7/5از دندانپزشکان آگاهی بسیار خوب و  %9/2آگاهی خوب داشتند و  %35در سطح متوسط و  %48/3در سطح ضعیف بودند .سطح آگاهی دندانپزشکان از
ضایعات دهانی ایدز با عوامل سن ،جنسیت ،سابقه کار و سابقه شرکت در دوره های بازآموزی ارتباط معنادار آماری نشان نداد (.)P<0/05
نتیجهگیری :آگاهی دندانپزشکان مورد بررسی از ضایعات دهانی ایدز در سطح مطلوب قرار نداشت و بهبود دانش آنها درباره  AIDS/HIVو ضایعات دهانی ایدز
پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :ایدز ،ضایعات دهانی ،آگاهی ،دندانپزشکان عمومی

مقدمه
ویروس نقص ایمنی انسان ) (HIVبا اثرات مخرب بر سیستم
ایمنی بدن میتواند سبب بروز سندرم نقص ایمنی اکتسابی
) (AIDSیا بروز انواعی از ضایعات و تومورها شود .در چند دهه
اخیر ،بیماری ایدز ی کی از مهم ترین مشکالت بهداشت و درمان
بوده است .پس از دهه  1980با گزارش اولین موارد ابتال به این
بیماری تاکنون ،ایدز بیش از  60میلیون نفر را مبتال کرده است و


نویسنده مسئول :ندا امیدپناه ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،

کرمانشاه ،ایران .تلفن08337236839 :

Email: n.omidpanah@yahoo.com

موارد مرگ ناشی از آن بیش از  20میلیون نفر گزارش شده است.
هم اکنون کشور یا جمعیتی بدون موارد ابتال به این عفونت یافت
نمیشود .بیماری ایدز عالوه بر مشکالت جسمانی میتواند
خسارات اجتماعی و روانی و بار مالی سنگینی بر فرد و جامعه
تحمیل کند .امروزه ،ایدز چهارمین علت مرگ و میر در کل
جمعیت دنیا محسوب میشود .تخمین زده میشود که روزانه
 15000مورد جدید عفونت با  HIVبه وجود میآید که بیش از
 %95از این موارد در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند
( .)1میزان ابتال در ایران تا سپتامبر  2008در حدود  18000مورد
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آگاهی دندانپزشکان عمومی از تظاهرات دهانی ایدز
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مواد و روشها
در این مطالعه مقطعی ( )cross-sectionalتمام دندانپزشکان
عمومی شاغل در شهر کرمانشاه در سال  ،1393مورد ارزیابی قرار
گرفتند .لیست دندانپزشکان و آدرس مطب از سازمان نظام
پزشکی تهیه شد .پس از مراجعه مجری طرح به مطب/کلینیک،
اهداف طرح برای دندانپزشک توضیح داده شد .دندانپزشکان
موافق با شرکت در طرح ،وارد مطالعه شدند.
جمع آوری اطالعات با استفاده از یک پرسشنامه محقق
ساخته انجام گردید .پرسشنامه بدون قید نام تکمیل شد.
پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است .یک بخش مربوط به
اطالعات دموگرافی شامل سن ،جنسیت ،سابقه کار ،سابقه شرکت
در دورههای بازآموزی مرتبط با ایدز است و در بخش دیگر میزان
آگاهی دندانپزشک مورد ارزیابی قرار گرفت .این بخش حاوی 24
سئوال به صورت بسته با پاسخهای چند گزینهای است .از 24
سوال 3 ،سوال مربوط به اطالعات پایه در مورد ویروس 7 ،HIV
سوال در خصوص راههای انتقال و  14سوال در زمینه تظاهرات
دهانی بیماری ایدز میباشد .برای پاسخهای درست نمره «یک» و
برای پاسخهای نادرست نمره «صفر» منظور شد .نمره آگاهی کل
برای هر فرد بر حسب درصد پاسخهای صحیح به کل سواالت (از
 100درصد برای  24پاسخ درست تا صفر درصد برای موارد بدون
پاسخ درست) و میزان آگاهی مربوط به اطالعات پایه در مورد
ویروس  ،HIVراههای انتقال و تظاهرات دهانی بیماری ایدز بر
حسب درصد پاسخهای صحیح برای هر قسمت محاسبه شد .نمره
کسب شده بر حسب درصد به عنوان سطح آگاهی هر دندانپزشک
در نظر گرفته شد .میزان آگاهی بر اساس پاسخهای درست به
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گزارش شد که  0/026درصد از کل جمعیت را تشکیل میدادند
(.)2
مبتالیان به ایدز ممکن است دچار انواع مشکالت در نواحی
سر و گردن از جمله گوش ،بینی ،گردن و دهان شوند .در این
میان باالترین شیوع ( )%94به ضایعات دهانی اختصاص دارد (.)3
انواع ضایعات دهانی میتوانند در ارتباط با  HIVبروز کنند .از
جمله این ضایعات میتوان به خشکی دهان ،کاندیدیازیس،
لکوپالکیای مویی دهان ،بیماریهای پریودنتال ،سارکوم کاپوزی
و زگیل ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی اشاره نمود ( .)4انواع
ضایعات اولسراتیو در این بیماران نیز دیده میشود که ممکن است
اختصاصی باشند .ضایعات اختصاصی شامل استوماتیت آفتی عود
کننده ،استوماتیت اولسراتیو نکروزان و یا ضایعات مرتبط با
عفونتهای ناشی از ویروسهای هرپس سیمپلکس ،واریسال زوستر
و سایتومگالوویروس میباشند .در این افراد ضایعات اولسراتیو غیر
اختصاصی نیز مشاهده میشوند (.)5
ضایعات دهانی از اولین نشانههای ابتال به عفونت  HIVهستند
که در پیش بینی پیشرفت عفونت و تبدیل آن به سندرم نقص
ایمنی اکتسابی اهمیت دارند .بر همین اساس تمام افراد شاغل در
حرفههای مرتبط با سالمت باید دانش کافی در خصوص تظاهرات
دهانی بیماری ایدز داشته باشند .آگاهی از این ضایعات در
تشخیص زودهنگام مبتالیان به  HIVنقش مهمی دارد (.)6
تظاهرات دهانی از جمله کاندیدیاز دهانی و لکوپالکیای مویی در
تشخیص و تعیین پیشرفت و پیش آگهی عفونت  HIVو بیماری
ایدز بسیار با اهمیت هستند و همچنین در پیش بینی نتایج درمان
ارزشمند میباشند (.)7
دندانپزشکان بر اساس معیارهای حرفهای و اخالقی در ارتباط
با درمان افراد آلوده به  HIVو بیماران مبتال به  AIDSمسئولیت
دارند به ویژه که ضایعات دهانی از جمله لکوپالکیای مویی،
کاندیدیاز و سارکوم کاپوزی در این بیماران شایع است ( .)8دانش
پرسنل درمانی در زمینه عفونت  HIVاز دو جنبه اهمیت دارد.
اول این که ،به دلیل ترس غیر منطقی ناشی از دانش ناکافی ممکن
است سبب عدم پذیرش و متعاقب ًا عدم درمان این گروه از بیماران
شود ( .)10 ،9به عالوه ،بسیاری از بیماران نسبت به ابتالی خود
به این عفونت بی اطالع هستند و در صورت عدم شناسایی این
بیماران ،احتمال سرایت عفونت به دندانپزشک ،پرسنل

دندانپزشکی و سایر بیماران طی اعمال تشخیصی و درمانی
دندانپزشکی افزایش مییابد (.)11
تاکنون تحقیقات فراوانی در کشورهای مختلف درباره آگاهی
دندانپزشکان از نحوه انتقال ،عفونت و روشهای کنترل عفونت
 HIVمنتشر شده است ( .)12-14اما طبق جستجوی انجام شده،
به ندرت سطح آگاهی دندانپزشکان از ضایعات دهانی مرتبط با
HIV/AIDSمورد ارزیابی قرار گرفته است؛ لذا ،این مطالعه با
هدف بررسی میـزان آگاهی دندانپزشکان عمومی نسبت به
تظاهرات دهانی بیماری ایدز انجام شد.
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نتایج
تعداد  120دندانپزشک عمومی در سن  24تا  56سال
( )36/4±9/3در مطالعه شرکت کردند که شامل  76دندانپزشک

جدول  -1توزیع فراوانی دندانپزشکان عمومی شرکت کننده در مطالعه بر حسب متغیرهای دموگرافی
فراوانی

متغیر

جنسیت

گروه سنی (سال)

تعداد (درصد)
مرد

76

63/3 %

زن

44

36/7 %

> 35

67

55/8 %

36 – 45

24

%20

29

24/2 %

1 – 10

72

%60

11 – 20

36

%30

21 – 30

12

%10

بلی

67

55/8 %

خیر

53

44/2 %

< 46

سابقه کار (سال:

سابقه شرکت در دوره بازآموزی

درصد

مرد ( )%63/3با میانگین سنی  39/0±9/2سال و  44دندانپزشک
زن ( )%36/7با میانگین سنی  31/9±7/8سال بودند .در جدول
 1توزیع فراوانی دندانپزشکان شرکت کننده در مطالعه را بر

خوب و خوب ،در  47نفر ( )%39/2متوسط و در  25نفر ()%20/8
ضعیف بود.
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سطوح ضعیف ( ،)>%50متوسط ( ،)%50-69/9خوب (-84/9
 )%70و بسیار خوب ( )%85-100طبقه بندی شد.
اعتبار پرسشنامه ) (Validityاز طریق ارزیابی محتوا و پایایی
) (Reliabilityارزیابی شد و میزان آلفای کرونباخ برابر با  0/79به
دست آمد که نشانگر پایایی پرسشنامه میباشد.
دادهها توسط نرم افزار  SPSSبا استفاده از آنالیز واریانس
( )ANOVAو آزمونهای  t-testو  tukeyتجزیه و تحلیل شدند.
در این مطالعه ،سطح معنـادار  P > 0/05در نظر گرفته شد.

حسب متغیرهای جنس ،سن ،سابقه کار و شرکت در دورههای
بازآموزی مرتبط با  AIDS/HIVنشان داده شده است.
جدول  2فراوانی و درصد پاسخهای صحیح به هر سئوال را
نشان میدهد .فراوانی پاسخهای صحیح به هر سئوال بین 114
( )%95تا  )%22/5( 27مورد متغیر بود.
در میان دندانپزشکان ،سطح آگاهی کل (درصد پاسخ به 24
سئوال) در دو نفر ( )%1/7بسیار خوب 28 ،نفر ( )%23/3خوب،
 58نفر ( )%48/3متوسط و  32نفر ( )%26/7ضعیف بود (نمودار
 .)1در نمودار  2توزیع فراوانی سطح آگاهی از ویروس ،HIV
راههای انتقال ویروس  HIVو ضایعات دهانی ایدز در میان
دندانپزشکان عمومی نشان داده شده است:
 -آگاهی از ویروس  :HIVسطح آگاهی در  48نفر ( )%40بسیار
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جدول  -2درصد فراوانی پاسخهای صحیح به سئواالت پرسشنامه

ضایعات دهانی ایدز

روشهای انتقال HIV

تعداد()%

 )1کدامیک از سلولهای میزبان به طور اولیه در ایدز تحت تأثیر قرار میگیرد؟

)%90( 108

 )2اگر یک بیمارآنتی بادی  Anti-HIVداشت به چه معنی است؟

)%73( 88

 )3متوسط زمان بین برخورد با  HIVو ایجاد آنتی بادی برعلیه آن چه مدت است؟

)%59( 71

 )1تماس پوست آسیب دیده با بزاق آلوده با خون حامل  HIVباعث انتقال  HIVمیشود؟

)%59/2( 71

 )2تماس پوست آسیب دیده با خون بیمار حامل  HIVمیتواند باعث انتقال  HIVشود؟

)%92( 111

 )3تماس پوست آسیب دیده با بزاق بیمار حامل  HIVمیتواند باعث انتقال  HIVشود؟

)%37( 45

 Needle stick injury )4میتواند باعث انتقال  HIVشود؟

)%77( 104

 )5ذرات پراکنده آلوده به خون یا بزاق حامل HIVحاصل از استفاده از هندپیس میتواند باعث انتقال
 HIVشود.

)%35( 42

 )6تماس پوست سالم باخون بیمار حامل  HIVمیتواند باعث انتقال  HIVشود؟

)%87( 105

 )7تماس پوست سالم با پوست سالم بیمار حامل  HIVمیتواند باعث انتقال  HIVشود؟

)%95( 114

 )1پالک شیری رنگ متمایل به زرد ،روی مخاط دهان که به راحتی با اسکراب مالیم برداشته میشود
میتواند تظاهری از عفونت  HIVدر دهان باشد؟

)%40( 48

 patch )2قرمز و صاف روی سطح پشتی زبان و کام سخت میتواند تظاهری از عفونت  HIVدر دهان
باشد؟

)%58( 70

 )3ندول خون ریزی دهنده که روی لثه ایجاد شده و ظاهر شکننده و زخمی دارد میتواند تظاهری از
عفونت  HIVباشد؟

)%33( 40

 )4ضایعات سفید مویی یا کنگره دارعمودی دو طرفه بدون درد درروی سطح طرفی زبان میتواند
تظاهری از عفونت  HIVباشد؟

)%58( 70

 )5باند خطی از قرمزی با حدود مشخص در طول ماژین لثه که مقدار اریتم با شدت پالک که دیده
میشود متناسب نیست میتواند عالمتی از عفونت  HIVباشد؟

)56%( 67

 )6بیماری پریودنتال پیشرفته با سرعت زیاد که منجر به تخریب یا سکستر استخوان میشود و میتواند
باعث لق شدن دندان ها شود میتواند عالمتی از عفونت  HIVباشد؟

)%65( 78

 )7ضایعات بنفش یا ارغوانی بدون درد درروی مخاط لثه یا کام میتواند تظاهری از عفونت  HIVباشد؟

)%57( 57

 )8تاولهای بزرگ در دهان که سریع گسترش مییابند و میترکند میتواند تظاهری از عفونت HIV

باشد؟

)%42( 51

 )9زگیلهای با ظاهر گل کلمی یا تودهای متعدد داخل دهانی میتواند تظاهری از عفونت  HIVباشد؟

)%62( 74

 )10خشکی دهان که اغلب با زبان شیاردار همراه است و همراه با پوسیدگیهای شدید دندان میتواند
تظاهری از عفونت  HIVباشد؟

)%29( 35

 )11تورم یک یا دو طرفه غده پاروتید (جلوگردنی) میتواند تظاهری از عفونت  HIVباشد؟

)%55( 66

 )12ضایعات خطی مالنوتیک روی لثه میتواند تظاهری از عفونت  HIVباشد؟

)%24( 53

 )13ضایعات سفید و شبکهای دو طرفه مخاط گونه میتواند تظاهری از عفونت  HIVباشد؟

)%57( 69

 )14پاراستنری یک طرفه صورت میتواند تظاهری از عفونت  HIVباشد؟

)%22( 27
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نمودار  -2نمودار ستونی توزیع فراوانی سطح آگاهی از ویروس  ،HIVراههای انتقال ویروس  HIVو تظاهرات دهانی ایدز در میان
دندانپزشکان عمومی

آگاهی از راههای انتقال ویروس  :HIVسطح آگاهی در  29نفر
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جدول  -3مقایسه میزان آگاهی از  AIDS/HIVدر میان دندانپزشکان عمومی شهر کرمانشاه بر حسب جنسیت ،سن ،سابقه کار و شرکت در
دوره بازآموزی
آگاهی کل
متغیر

نمره

P value

آگاهی از ویروس
نمره

آگاهی از روشهای انتقال

P value

نمره

P value

آگاهی از ضایعات دهانی ایدز
نمره

)(mean±SD

)(mean±SD

)(mean±SD

)(mean±SD

جنسیت:
مرد
زن

57/3±14/8
58/5±14/4

76/7±26/6
69/6±21/3

70/3±12/9
70/7±12/6

46/7±19/1
50/0±21/4

گروه سنی (سال):
> 35
36 – 45
< 46

55/2±14/1
57/9±13/8
13/3±15/3

سابقه کار (سال):
1 – 10
11 – 20
21 – 30

55/1±13/7
61/6±15/8
61/8±13/8

دوره بازآموزی:
بلی
خیر
* t-test
** ANOVA

58/2±16/1
57/2±12/6

*0/674

**0/045

**0/054

*0/716

70/1±21/0
66/6±32/6
89/6±20/1
71/2±21/1
75/9±31/4
86/1±22/2
78/1±23/6
69/1±26/0

*0/137

**>0/001

**0/145

*0/052

 از نظر آگاهی کل ،آنالیز واریانس ) (ANOVAنشان داد که بینگروههای سنی تفاوت معنی دار وجود داشت ( .)P=0/045مقایسه
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68/6±13/4
72/0±14/2
73/3±9/1
68/3±13/3
72/6±12/4
76/1±7/0
70/1±13/1
70/3±12/5

*0/844

**0/201

**0/073

*0/754

45/4±20/4
49/1±16/6
52/7±21/2
45/0±19/7
53/1±19/7
49/4±20/3
47/8±18/5
47/9±21/2

P value

*0/387

**0/249

**0/132

*0/972

( )P=0/002به طور معنادار باالتر بود .اما تفاوت معناداری بین
گروه سنی  >36و گروه  36-45سال وجود نداشت (.)P=0/809
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آگاهی از راههای انتقال ویروس  :HIVسطح آگاهی در  29نفر
( )%24/2بسیار خوب ،در  61نفر ( )%50/8خوب ،در  23نفر
( )%19/2متوسط و در  7نفر ( )%5/8ضعیف بود.
آگاهی از ضایعات دهانی ایدز :سطح آگاهی در  9نفر ()%7/5بسیار خوب ،در  11نفر ( )%9/2خوب ،در  42نفر ( )%35متوسط
و در  58نفر ( )%48/3ضعیف بود.
در جدول  3سطح آگاهی کل (پاسخ به  24سئوال) ،آگاهی از
ویروس ،روشهای انتقال و ضایعات دهانی در میان دندانپزشکان
عمومی بر حسب متغیرهای جنس ،سن ،سابقه کار و شرکت در
دورههای بازآموزی مرتبط با  AIDS/HIVمورد مقایسه قرار گرفته
است:

دو به دویی با استفاده از آزمون تکمیلی  tukeyنشان داد که از
نظر سطح آگاهی بین گروه سنی  >35و گروه  36-45سال
( )P=0/711و نیز بین گروه  36-45سال و گروه سنی  < 46سال
( )P=0/711تفاوت معنادار وجود نداشت .اما سطح آگاهی در گروه
سنی  < 46سال نسبت به گروه سنی  >36به طور قابل توجهی
باالتر بود (.)P=0/034
از نظر آگاهی نسبت به ویروس  ،HIVبر اساس آنالیز واریانس،بین گروههای سنی تفاوت معنی دار وجود داشت (.)P>0/001
مقایسه دو به دویی با استفاده از آزمون تکمیلی  tukeyنشان داد
که سطح آگاهی در گروه سنی  < 46در مقایسه با گروه سنی
 )P=0/001( >35و نیز در مقایسه با گروه  36-45سال
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بحث و نتیجه گیری
دندانپزشکان در تشخیص زودرس عفونت  HIVنقش مهمی
دارند زیرا دهان از اولین مناطق بروز ایدز میباشد .آگاهی
دندانپزشکان نسبت به عالیم دهانی ایدز میتواند به تشخیص
اولیه این عفونت در بیماران کمک کند و نیز دندانپزشکان را به
رعایت هرچه دقیق تر اصول کنترل عفونت در چنین بیمارانی
ترغیب نماید؛ لذا در مطالعه حاضر میزان آگاهی دندانپزشکان
عمومی نسبت به تظاهرات دهانی مرتبط با  HIV/AIDSمورد
ارزیابی قرار گرفت.
طبق یافتههای مطالعه حاضر ،از میان دندانپزشکان تنها دو
نفر ( )%1/7سطح آگاهی کلی بسیار خوب داشتند .سطح آگاهی
در  28نفر ( )%23/3خوب ،در  58نفر ( )%48/3متوسط و در 32
نفر ( )%26/7ضعیف بود .این نتایج نشان میدهد که آگاهی کلی
در مورد  HIV/AIDSتنها در یک چهارم دندانپزشکان عمومی
در سطح قابل قبول بود و اغلب آنها ( )%75آگاهی نامطلوب
داشتند .در مشابهت با این یافته ،میرزایی و زحمتکش آگاهی
دندانپزشکان بوشهر از بیماری ایدز و راههای انتقال آن را در
سطح پایین گزارش کردند ( .)15در مطالعه دیگر توسط
 Khosravanifardو همکاران نمره آگاهی دندانپزشکان %46/1
در مورد بیماری ایدز به دست آمد ( .)16با توجه به مطالعه حاضر
و سایر مطالعات انجام شده در ایران به نظر میرسد که عموماً در
ایران ،دندانپزشکان در خصوص این عفونت از سطح آگاهی کافی
برخوردار نمیباشند .در حالی که یافتههای مطالعه  Utiو همکاران
نشان داد که سطح آگاهی دندانپزشکان نیجریه در ارتباط با
 HIV/AIDSباال بود و در میان دندانپزشکان مورد بررسی،
 %64/4سطح آگاهی مطلوب %32 ،آگاهی متوسط و فقط %3/6
آگاهی نامطلوب داشتند ( ،)14که حاکی از باالتر بودن سطح
آگاهی دندانپزشکان نیجریه در مقایسه با دندانپزشکان مورد
بررسی در مطالعه حاضر میباشد .نشان داده شده است که آلودگی
با  HIVو ابتال به بیماری ایدز در نیجریه شیوع باالیی ( )%4/6دارد
( .)17به نظر میرسد با توجه به شیوع باال ایدز در نیجریه،
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در سایر موارد ،اثر متغیرهای جنس ،سن ،سابقه کار و شرکت دردورههای بازآموزی بر سطح آگاهی دندانپزشکان عمومی معنادار
نبود.

برخورداری از دانش کافی مرتبط با این عفونت در افراد شاغل در
امور بهداشت و درمان از جمله دندانپزشکان یک نیاز مرتبط با
سالمت جامعه میباشد.
طبق نتایج مطالعه حاضر از نظر آگاهی از راههای انتقال
ویروس  ،HIVسطح آگاهی در  29نفر ( )%24/2بسیار خوب ،در
 61نفر ( )%50/8خوب ،در  23نفر ( )%19/2متوسط و در  7نفر
( )%5/8ضعیف بود .این یافتهها نشان میدهد که اغلب
دندانپزشکان مورد بررسی ( )%75از دانش قابل قبول در ارتباط
با راههای انتقال  HIVبرخودار بودند .در مشابهت با نتایج مطالعه
 Parkو همکاران که میزان آگاهی دندانپزشکان کره در ارتباط با
شیوههای انتقال  HIVارزیابی شد ،متوسط نمره 18/75( %81/5
از  )23به دست آمد به طوری که در میان دندانپزشکان به ترتیب
 %84 ،%89و  %63میدانستند که  HIVتوسط ادرار ،اشک و بزاق
منتقل نمیشود .البته تنها  %28دندانپزشکان از احتمال انتقال
این ویروس توسط شیر مادر مطلع بودند ( Brailo .)12و همکاران
با بررسی دانشجویان دندانپزشکی مشاهده کردند که %95/3
آنها از این که  HIVنمیتواند توسط بزاق انتقال بیابد ،آگاهی
داشتند (.)18
بر خالف اهمیت آگاهی دندانپزشکان درخصوص تظاهرات
دهانی ایدز ،طبق جستجوی انجام شده گزارشات اندکی در این
زمینه منتشر شده است و به نظر میرسد که مطالعه حاضر از
معدود تحقیقاتی که به بررسی این موضوع پرداخته است.
یافتههای مطالعه نشان داد که از نظر ضایعات دهانی ایدز ،سطح
آگاهی در  9نفر ( )%7/5بسیار خوب ،در  11نفر ( )%9/2خوب ،در
 42نفر ( )%35متوسط و در  58نفر ( )%48/3ضعیف بود .در
مطالعه  Prabhuو همکاران ،بیش از  %80دندانپزشکان ضایعات
شایع از جمله کاندیدیاز دهانی ،سارکوم کاپوزی ،لکوپالکیای مویی
و ضایعات هرپتیک را به درستی تشخیص دادند اما در ارتباط با
وضعیتهای غیر شایع مانند پیگمانتاسیون مالنوتیک ،درصد
پایینی از دندانپزشکان ( )%39/2تشخیص صحیح داشتند (.)19
در مطالعه حاضر میزان آگاهی دندانپزشکان در سه جنبه
شامل دانش دندانپزشکان در خصوص ویروس ،راههای انتقال و
تظاهرات دهانی ایدز بررسی و مشاهده گردید که دانش
دندانپزشکان در ابعاد مختلف این عفونت متفاوت است .در تأیید
این یافته  Rungsiyanontو همکاران تفاوت در سطح آگاهی
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دندانپزشکان نسبت به جنبههای مختلف عفونت  HIVرا گزارش
کردند و نشان دادند که دندانپزشکان اغلب درخصوص شیوههای
انتقال ویروس و عفونتهای فرصت طلب دانش کافی داشتند در
حالی که آگاهی آنها درباره پاتوژنز ،عوارض بیماری و درمانهای
نوین اندک بود (.)20
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که از نظر آگاهی کل ،آگاهی
در خصوص ویروس  ،HIVآگاهی از روشهای انتقال ویروس HIV
و آگاهی از ضایعات دهانی بیماری ایدز بین دندانپزشکان زن و
دندانپزشکان مرد تفاوت آماری معنادار وجود نداشت .در مشابهت
با این یافته Prabhu ،و همکاران با بررسی آگاهی دندانپزشکان از
نحوه سرایت عفونت  HIVدر مراکز دندانپزشکی دریافتند که بین
دندانپزشکان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود نداشت ( .)19به
عالوه Crossley ،مشاهده نمود که آگاهی دندانپزشکان در ارتباط
با ضایعات دهانی و روشهای انتقال ایدز تحت تأثیر جنسیت قرار
ندارد ( .)21اما برخالف این یافته  Sadeghiو  Hakimiنشان دادند
که در ارتباط با تظاهرات دهانی  ،HIV/AIDSدانشجویان
دندانپزشکی دختر در مقایسه با دانشجویان پسر آگاهی بیشتری
داشتند ( .)2همچنین ربیعی و کاظم نژاد لیلی با بررسی
دندانپزشکان عمومی دریافتند که آگاهی زنان در خصوص ایدز
به طور قابل توجهی بیش از مردان بود (.)22
طبق نتایج مطالعه حاضر ،از نظر آگاهی کل و آگاهی در
خصوص ویروس  HIVبین گروههای سنی تفاوت معنادار وجود
داشت اما از نظر آگاهی از روشهای انتقال ویروس  HIVو آگاهی
از ضایعات دهانی بیماری ایدز ردههای سنی مختلف سطح آگاهی
مشابهی را نشان دادند .مطالعه  Crossleyعدم تأثیر سن بر میزان
آگاهی دندانپزشکان را در مورد ضایعات دهانی و روشهای انتقال
ایدز نشان داد (.)21
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که از نظر آگاهی کل ،آگاهی
در خصوص ویروس  ،HIVآگاهی از روشهای انتقال ویروس HIV
و آگاهی از ضایعات دهانی بیماری ایدز بین دندانپزشکان با سوابق
کاری مختلف تفاوت آماری معنادار وجود نداشت .در تأیید این
یافته ،مطالعه  Crossleyعدم تأثیر سابقه کار بر میزان آگاهی
دندانپزشکان را در مورد ضایعات دهانی و روشهای انتقال ایدز
نشان داد ( .)21در مغایرت با مطالعه حاضر Ebrahimi ،و همکاران
در ارزیابی دندانپزشکان شهر مشهد دریافتند که میزان آگاهی

در ارتباط با کنترل عفونت با افزایش سابقه کار در حرفه
دندانپزشکی افزایش مییابد ( .)23همچنین  Askarianو
همکاران در ارزیابی میزان آگاهی دندانپزشکان در مورد عفونت
 HIVنشان دادند که میزان آگاهی با سابقه کار از نظر آماری
ارتباط قابل توجهی داشت ( Khosravanifard .)24و همکاران در
ارزیابی عملکرد دندانپزشکان دریافتند که افراد با سابقه کار
طوالنی تر در ارتباط با بیماران مبتال به ایدز عملکرد نامطلوب
تری داشتند (.)16
 Mulliganو همکاران دریافتند که شرکت در برنامههای
آموزشی مرتبط با  HIV/AIDSسبب بهبود آگاهی دندانپزشکان
میشود که در ادامه میتواند بر گرایشات و عملکرد آنها اثرات
قابل توجهی خواهد داشت ( .)25همچنین ،مطالعه  Prabhuو
همکاران نشان داد که دندانپزشکانی که به طور منظم در کالسها
و سمینارهای آموزشی شرکت داشتند ،در مورد روند بیماری ایدز
دارای اطالعات کامل تری بودند ( .)19اما یافتههای مطالعه حاضر
نشان داد که از نظر آگاهی کل ،آگاهی در خصوص ویروس ،HIV
آگاهی از روشهای انتقال ویروس  HIVو آگاهی از ضایعات دهانی
بیماری ایدز بین دندانپزشکان با سابقه شرکت در دورههای
بازآموزی و دندانپزشکان بدون سابقه شرکت در دورههای
بازآموزی تفاوت قابل توجهی وجود نداشت .این نتایج نشان
میدهد که کارگاههای آموزشی و دورههای بازآموزی در ارتباط با
ایدز که برای دندانپزشکان اجرا شدهاند جهت بهبود دانش
دندانپزشکان در خصوص بیماری ایدز از کارآیی الزم برخوردار
نبودهاند.
مطالعه حاضر نشان داد که آگاهی کلی دندانپزشکان عمومی
در خصوص ایدز اغلب در سطح نامطلوب بود و تنها  %1/7از
دندانپزشکان مورد بررسی از سطح آگاهی بسیار خوب برخوردار
بودند .دندانپزشکان مورد بررسی در ارتباط با ویروس  HIVو
روشهای انتقال ویروس اغلب سطح آگاهی متوسط و باالتر را
نشان دادند .میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی درباره ضایعات
دهانی ایدز نامطلوب بود و کمتر از یک چهارم آنها میزان آگاهی
بسیار خوب و یا آگاهی خوب داشتند؛ لذا ،بهبود دانش
دندانپزشکان عمومی در ارتباط با بیماری ایدز ،ضایعات دهانی
مرتبط با آن ،روشهای انتقال ویروس  HIVدر مطبهای
دندانپزشکی پیشنهاد میشود.
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ندا امیدپناه و همکاران

.پایان نامه ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی می شود

تشکر و قدردانی

تعارض منافع

این مقاله بر گرفته از پایان نامه نجمه صالحی فر به راهنمایی دکتر
 بدینوسیله از کلیه افرادی که در انجام این،ندا امیدپناه میباشد

.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند
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Background & Objective: Oral lesions are the primary manifestations of HIV infections. The aim of this study is to
evaluate the knowledge towards oral manifestations of AIDS among general dentists.
Materials & Methods: This cross-sectional study has been conducted by a self-administrated questionnaire on general
dentists in Kermanshah city, 2014. The questionnaire contained demographic information and the part assessing
knowledge. The correct answers in percent was considered as the knowledge level, which was classified by poor,
intermediate, good, and excellent levels. The questionnaire reliability was confirmed by Cronbach alpha=0.79. Data were
analyzed by SPSS 17 by using ANOVA, tukey and t-test (P< 0.05).
Results: A total of 120 general dentists including 76 males (63.3%) and 44 females (36.7%) with mean age of 36.4±9.3
years completed the questionnaires. Of the dentists, 1.7% presented excellent, 23.3% good, 48.3% intermediate, and
26.7% poor level regarding to total knowledge about AIDS/HIV. With respect to AIDS-related oral lesions, only 7.5%
had excellent and 9.2% displayed good knowledge. Among dentists, intermediate and poor levels were observed in 35%
and 48.3%, respectively. The dentists’ knowledge of AIDS-related oral manifestations revealed no significant
relationship to age, gender, work experience, or attendance in educational workshops (P>0.05).
Conclusion: The dentists’ knowledge about oral lesions of AIDS was not in an acceptable level, suggesting improvement
of their awareness about AIDS/HIV and its oral lesions.
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