
  مقاله پژوهشي  

  ۱۳۸۹ه در ارتباط با سرطان دهان در سال ياروم پزشکان دنداننگرش و عملکرد  ،يزان آگاهيم يبررس
  

  ٧ايزنيرسول پرو ،٦ين فتاحيريش ،٥يم جانانيمر ،٤يمحمود يدمصطفيس ،٣فر ي، فرهاد محمود٢ينيده وثوق حسي، سپ*١ير عالآغباليام

  

  1/7/90تاریخ پذیرش  12/4/90تاریخ دریافت 

  

 دهيچک

نه سـرطان دهـان داشـته    يدر زم ياطالعات کاف که درصورتي پزشکان دندان .شوند يمص داده ير هنگام تشخي، ديدهان يها سرطاناغلب  :پيش زمينه و هدف

ماران داشته يص زودهنگام بيص زودهنگام تشخينه تشخيدر زم يکاف يد آگاهيفا کنند، لذا بايزودهنگام سرطان دهان ا ييدر شناسا ينقش مهم توانند يمباشند 

  . ه از سرطان دهان بوديشهر اروم پزشکان دنداننگرش و عملکرد  يزان آگاهيم يابين مطالعه، ارزيهدف از ا. باشند

. انجـام شـد   ١٣٨٩ه در سـال  يسطح شهر اروم مطب در يدارا يعموم پزشکان دنداننفر از  ١٥٠ يبر رو يو به روش مقطع يفين مطالعه از نوع توصيا :ها روشمواد و 

و  آوري جمعقرار داده شد و سپس  پزشکان دندانار يدر رابطه با سرطان دهان در اخت پزشکان دنداننگرش و عملکرد  ينه آگاهيسوال در زم ٢٠مشتمل بر  اي نامه پرسش

  . ز شدنديرسون آناليپ يب همبستگيو ضر تست يت يها آزمونو  SPSSآمده توسط نرم افزار  اطالعات به دست. ديح گرديتصح

در  ين نمـره آگـاه  يانگيـ م. سـال بـود   ٨٤/٧ ها آن التحصيلي فارغن زمان يانگينفر زن بودند و م ٣٦مرد و  ١١٤مورد مطالعه  پزشک دنداننفر  ١٥٠از  :ها يافته

درصـد  ٩٠ک بـه  يـ نزد. شـتر بـود  يشـده ب  التحصيل فارغتازه  پزشکان دندان ين آگاهيانگياما م نبود دار معني يبود که از لحاظ آمار ١٦/٥و در زنان ٩١/٤مردان

  .دهند ينمص سرطان دهان را انجام يتشخ ينات معمول برايمعا پزشکان دندان

آموزش مداوم به آنان داده  يها برنامهدر قالب  يشتريد آموزش بين باينبود بنابرا يدرباره سرطان دهان، کافه ياروم پزشکان دندان يآگاه: يريجه گيبحث و نت

  . شود

   يآگاه ،يعموم پزشک دندان ،يعات دهانيضا ،سرطان دهان :ها واژهد يکل

  

 367-373 ص، 1390ديآذر و ، 34پی در پی  ،پنجمدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره نهم، شماره 
  

 09123576361 :تلفن، زيتبر يدانشگاه علوم پزشک ،پزشکي دنداندانشکده  :مکاتبهآدرس 

Email: Pathologist1357@yahoo.com 

 

 
   

                                                
  )نويسنده مسئول(ي، دانشگاه علوم پزشکي تبريزپزشکدنداندانشکده  ،استاديار پاتولوژي دهان ١ 
  تبريز دانشگاه علوم پزشکي ي،پزشکدنداندانشکده  دانشيار پاتولوژي دهان، ٢
  دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ،مربي فارماکولوژي ٣
  دانشگاه علوم پزشکي تبريز ي،پزشکدنداندانشکده  دستيار تخصصي پاتولوژي دهان، ٤
  ي، دانشگاه علوم پزشکي تبريزپزشکدنداندانشکده  دستيار تخصصي اندودنتيکس، ٥
  دانشگاه علوم پزشکي تبريز ي،پزشکندانددانشکده  دستيار تخصصي پاتولوژي دهان، ٦
  پزشکدندان ٧

  مقدمه 
 .سرطان دهان يازدهمين سرطان شايع در سراسر جهان است

هاي دهان کارسينوم سـلول سنگفرشـي    يميبدخکليه  ۹۴حدود 

هايي که در درمـان کارسـينوم سـلول     يشرفتپ رغم علي. باشد يم

سـال   ۵۰سـاله در   پـنج  ءسنگفرشي صورت گرفته اما ميزان بقـا 

ين دليـل آن،  تـر  عمدهگذشته تغيير قابل توجهي نکرده است که 

 ).۱( باشد يمتشخيص دير هنگام 

بيماران مبتال به ضايعه دهـاني گـرفتن   اولين قدم در ارزيابي 

الکل و سيگار، نور خورشـيد  (تاريخچه است تا از ريسک فاکتورها 

قدم بعدي معاينـات فيزيکـي اسـت کـه شـامل      . مطلع شويم..) .و

دهاني و داخل دهاني و معاينات گردن از نظر عدم  جمعاينات خار

ان بايد سطح پشتي زب مثالً .باشد يم ...قرينگي، تورم، حساسيت و

 ).۲(به دقت معاينه شود 
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 سيدمصطفي محمودي، مريم جاناني، شيرين فتاحي، رسول پرويزنيا ،حمودي فري، سپيده وثوق حسيني، فرهاد مر عالآغباليام
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای    1390 آذر و دي، 34 یدر پ ی، پپنجمدوره نهم، شماره  368

ار متفـاوت  يم بسيو بدخ ميخعات خوش ياز آنجا که درمان ضا

عات الزم و يگر ضـا ياز د ها آنعه و افتراق يک ضايشناخت  باشد يم

 ياديـ ز يکـ ينياز موارد شـباهت کل  ياست چرا که در برخ يضرور

  ). ۳( شود يمده ين دو گروه دين ايماب

 صيد به آن توجه داشت نقش زمـان در تشـخ  يکه با يموضوع

ن معتقدند با ااز محقق ياست بعض SCCژه يبه و ها يميبدخدرمان 

 يو بـرا  هنگام سرطان دارد ص زوديکه تشخ ياديد زيتوجه به فوا

در  پزشکان دندانص زودهنگام، الزم است که ين تشخيدن به ايرس

ــالگريزم ــه غرب ــريب ين ــد باشــند و  مــاران در مع ض خطــر، توانمن

ص زودهنگـام و  يدر تشـخ  ياتيـ نقـش ح  تواننـد  يم پزشکان دندان

  ).۴(از سرطان دهان داشته باشند  يريشگيپ

نه يدر زم يت دارد که مطالعات مختلفياهم قدر آنن موضوع يا

ران و يـ نسبت بـه سـرطان دهـان در ا    پزشکان دندان يزان آگاهيم

و  Applebaumبر اساس مطالعه . ر کشورها صورت گرفته استيسا

توانسته بودند به  پزشکان دنداندرصد  ۵۷کا فقط يهمکاران در آمر

که  يا مطالعهدر ). ۵(ه سرطان دهان را ذکر کنندياول عاليم يدرست

عنـوان   پزشکان دنداندرصد  ۷۰ک به يالنکا انجام شده نزديدر سر

شـتر  ياز به کسـب اطالعـات ب  يدهان ن يغربالگر يداشته بودند برا

د يـ و همکاران مشخص گرد Seoaneبر اساس مطالعه ). ۶(هستند 

 يبرا يتخصص يها آموزشاز به گرفتن ين يعموم پزشکان دندانکه 

و همکـاران در   يثقفـ ). ۷( ص زودهنگام سرطان دهان دارنديتشخ

در ارتباط  يعموم پزشکان دندان يزان آگاهيم يبه بررس يا مطالعه

 يج بررسيپرداختند و نتا ۱۳۸۷با سرطان دهان در مشهد در سال 

   .)۸( باشد ينم يدر حد مطلوب پزشکان دندان يگاهآآنان نشان داد 

ص زودهنگام سرطان دهان و افتـراق  يت تشخيبا توجه به اهم

م يتفاوت نوع درمان، تصم علت بهعات تومورال از شبه تومورال يضا

و نگـرش و   يزان آگـاه يـ م ين مطالعـه بـه بررسـ   يـ م تا در ايگرفت

عات تومـورال و  يه در مورد ضاياروم يعموم پزشکان دندانعملکرد 

  .ميگر بپردازيکدياز  ها آنشبه تومورال و افتراق 

  

 کار مواد و روش
. باشـد  يمـ  يو بـه روش مقطعـ   يفيتوصـ  صورت بهن مطالعه يا

مشغول به خدمت در شهرستان  پزشکان دندانجامعه مورد بررسي، 

  . اروميه هستند

ن مطالعه يدر ا يافراد. انجام شد يتمام شمار صورت بهمطالعه 

 يهــا دانشــکدهاز  يکــي التحصــيل فــارغ: شــرکت داده شــدند کــه

بـوده و داراي پروانـه    پزشـکي و عضو سـازمان نظـام    پزشکي دندان

  . مطب اروميه نيز باشند

ــت ــاران بهداش ــدان و   ک ــان و دن ــدانده ــازان دن ــي و  س تجرب

 هاي درمانگاهو  ها مطبدر  کارمشغول به  پزشکي دنداندانشجويان 

 پزشـکان  دنـدان ه يـ اسامي کل. ن مطالعه نشدنديوارد ا پزشکي دندان

اخـذ شـده و    ها آن کاردر اروميه، و نيز آدرس محل  کارمشغول به 

شـامل دو   نامـه  پرسـش . در اختيار آنان قـرار گرفـت   اي نامه پرسش

شامل جـنس،  (بخش اول اطالعاتي در مورد خود افراد : خش استب

عات يضا ينيبال عاليمو بخش دوم سواالتي در مورد ..) .، وکارسابقه 

ص آنان و نگرش و عملکـرد  يتومورال و سرطان دهان و نحوه تشخ

 يهـا  کتـاب سـواالت از  . عات بـود ين ضـا ينسبت به ا پزشکان دندان

طـرح  ) ليـ نو(دهان و دندان  يو پاتولوژ) برکت(دهان  هاي يماريب

اعتبار محتـوا و   يق بررسياز طر (Validity) نامه پرسشاعتبار . شد

کرونبـاخ   يب آلفـا يبه روش محاسبه ضر (Reliability)آن  ييايپا

در  ۱۳۸۹ل سال يدر اوا ها نامه پرسشاين . قرار گرفت يابيمورد ارز

و  آوري جمـع  نامـه  پرسـش سپس  .تقرار گرف پزشکان دنداناختيار 

   پزشــکان دنــدان يزان آگــاهيــن ميــيد و بعــد از تعيــح گرديتصــح

ک يـ دموگراف هـاي  يژگـي وو  پزشکان دندان يزان آگاهين ميب رابطه

 يآمار يها آزمونتوسط ) التحصيلي فارغمدت  -سن -جنس( ها آن

T Student ل قرار يه و تحليرسون مورد تجزيپ يب همبستگيو ضر

 . در نظر گرفته شد دار معني ۰۵/۰از  تر کم Pگرفت 
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 ۱۳۸۹ه در ارتباط با سرطان دهان در سال ياروم پزشکان دنداننگرش و عملکرد  ي،زان آگاهيم يبررس
 

 هیاروم یپرستاري و مامای دانشکدهدوماهنامه     1390 آذر و دي، 34 یدر پ ی، پپنجمدوره نهم، شماره  369

 ها يافته
ه کـ ه يـ شـهر اروم  پزشـک  دنـدان  ۱۷۶ار يـ در اخت نامـه  پرسش

نفـر بـه    ۱۵۴ ور بـود قـرار گرفـت    يبه آنـان امکـان پـذ    یدسترس

ش از يبـ نکه بـه  يبه علت ا نامه پرسش چهارپاسخ دادند  نامه پرسش

. ن سواالت اصال پاسخ نداده بودند از مطالعه خارج شدندياز ا يمين

ـ  .قـرار گرفـت   يمورد بررس نامه پرسش ۱۵۰ج ين نتايبنابرا  يفراوان

نگرش و عملکـرد   يمربوط به آگاه تبه سواال پزشکان دندانپاسخ 

 .نشان داده شده است ۲و  ۱ يها جدولب در يبه ترت

  

 يمورد مطالعه به سواالت آگاه پزشکان دندان يينحوه پاسخ گو) درصد( يع فراوانيتوز :)۱(شماره جدول 

)درصد( دانم ينمتعداد  )درصد(تعداد غلط   )درصد(حيتعداد صح  يسواالت آگاه   

۱۶ )۱۰(  

۳۹)۲۶(  

۳۲)۳۳/۲۱(  

۸)۳۳/۵(  

۳۲)۳۳/۲۱(  

۱۴)۳۳/۹(  

۴۲)۳۷/۲۸(  

۱۸)۱۲(  

۳۲)۳۳/۲۱(  

۲۷)۱۸(  

۴۴ )۳۴/۲۹(  

۴۹)۶۷/۳۲(  

۶۱)۶۷/۴۰(  

۲۶)۳۳/۱۷(  

۶۴)۶۷/۴۲(  

۲۹)۳۳/۱۹(  

۳۶)۲۴(  

۱۱۴)۷۶(  

۶۴)۶۷/۴۲(  

۲۶)۳۳/۱۷( 

۹۱)۶۶/۶۰(  

۶۲)۳۳/۴۱(  

۵۷)۳۸(  

۱۱۶)۳۴/۷۷(  

۵۴)۳۶(  

۱۰۷)۳۴/۷۱(  

۷۳)۶۷/۴۸(  

۱۸)۱۲(  

۵۴)۳۶(  

۹۷)۶۷/۶۴(  

 م استير قابل ترميسرطان دهان، زخم غ يبرا ينيبال ينما ترين يعشا

 سرطان دهان باشد يک برايولوژياتک فاکتور ي تواند يمف يپروتز با تطابق ضع

 است يوپسين اقدام برداشت بي، اوليک زخم دهاني يبرا

 دارد يآن بستگ يستولوژيص هيا به تشخيدرمان لکوپالک

SCC ک همراه استيوگرافيرات رادييشه با تغيهم يدهان. 

 .است Adenoid cystic Carcinoma يکينيافته کلي ترين يعشادرد اغلب 

 .نور، خلف کام استيغدد بزاق م هاي يميبدخمحل  ترين يعشا

 باشد يمکف دهان ) به جزء لب(محل سرطان دهان  ترين يعشا

 شود يمجاد يه کوچک قرمز رنگ و بدون درد ايک ناحي صورت بهه غالبا يسرطان دهان اول

  است SCCا ي يسپالزيشتر موارد همراه ديا در بيتروپالکيار

  

 مورد مطالعه به سواالت نگرش و عملکرد پزشکان دندان گويي پاسخنحوه ) درصد( يع فراوانيتوز ):۲(شماره جدول 

  سواالت نگرش و عملکرد  يبل  ريخ

۳۴)۶۶/۲۲(  

۹۱)۶۶/۶۰(  

۹۰)۶۰(  

۸۸)۶۶/۵۸(  

۱۰۹)۶۶/۷۲(  

۱۰۹)۶۶/۷۲(  

۱۰۲)۶۸(  

۱۳۴)۳۳/۸۹(  

۱۳۸)۹۲(  

۲۷)۱۸( 

۱۱۶)۳۴/۷۷(  

۵۹)۳۷/۳۹(  

۶۰)۴۰(  

۴۱)۳۴/۲۷(  

۱۰۶)۶۶/۷۰(  

۴۱)۳۴/۲۷(  

۴۸)۳۲(  

۱۶)۶۷/۱۰(  

۲۲)۶۷/۱۴(  

۱۲۳)۸۲(  

 ت درمان موثر است؟يو در موفق ياتي، حيص در مورد سرطان دهانيزمان تشخ

 ؟ص دهنده سرطان دهان باشندين فرد تشخياول توانند يم پزشکان دندان

  ؟باشند يمماران ير بيگياريمشوق و  ..) .گار و الکل ويس(نه ترک عادات پرخطر يدر زم توانند يم پزشکان دندان

 ؟سال الزم است ۴۰ يافراد باال يسرطان دهان برا يبرا ينات معموليمعا

 ؟د استيص سرطان دهان، الزم و مفيبعد از تشخ يترک عادات پرخطر حت

  ؟دهيد يمسال انجام  ۴۰ يه افراد بااليکل يسرطان دهان را برا ينات معمول برايمعا

  ؟دهيد يماد پرخطر انجام افر يسرطان دهان را برا يبرا ينات معموليمعا

 ؟دهيد يمگردن را انجام  ينات غده لنفاويا معايآ

 د؟يدار يگردن مهارت کاف ينات دهان و غده لنفاوينه معايا در زميآ

 د؟يل به شرکت در دوره مربوط به سرطان دهان هستيا مايآ
نفر  ۳۶ن مطالعه يشرکت کننده در ا پزشک دندان ۱۵۰از مجموع 

ن سـن افـراد   يانگيـ م .بـود ) درصـد ۷۶(نفر مرد  ۱۱۴) درصد۲۴(زن 

ن نمـره افـراد شـرکت    يانگيـ م. بـود  ۳۵/۴۲±۶۵/۱۷شرکت کننده 

 داري معنـي مـردان و زنـان تفـاوت     ين آگاهيبودکه ب ۱۲/۵کننده 

 .)۳جدول) (=۲۳/۰P( وجود نداشت
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  تيک جنسيبه تفک پزشکان دندان يار حداقل و حداکثر نمره آگاهين و انحراف معيانگيم ):۳(شماره جدول 

 يآگاه    

 P value  اريانحراف مع  نيانگيم    

  ليفراغت از تحص

>۵  ۷.۸۴  ۱.۲۳  

۰.۰۲۸  ۱۰-۵  ۶.۳۹  ۱.۰۴  

<۱۰ ۶.۴۵  ۱.۴۶  

  

Tukey HSD Test پزشکان دندان يآگاه اختالف که داد نشان 

سال  ۱۰شتر از يب تر کمسال و  ۵-۱۰ يکار سابقه با يها گروه نيب

 ۵از  تر کمبا سابقه  پزشکان دندان يزان آگاهيم يول باشد يممشابه 

  .استگر يدو گروه د ازشتر يب داري معني طور بهسال 

ن مطالعـه  يشرکت کنندگان در ا التحصيلي فارغن زمان يانگيم

سال و در  ۰۵/۸± ۹۵/۴که در مورد مردان . سال بود ۸۴/۷ ۸۷/۳±

رسون نشـان  يپ ير همبستگيضم .سال بود ۴۲/۶±۸۵/۳مورد زنان 

 يا رابطـه  يزان آگـاه يـ بـا م  التحصيلي فارغن مدت زمان يداد که ب

تـازه   پزشـکان  دنـدان  يزان آگـاه يـ کـه م  ين معنـ يوجود دارد به ا

  .)=rs-۲۸/۰و  =۰۳۱/۰P(گران بود يشتر از ديشده ب التحصيل فارغ

  

  بحث 
زود هنگـام سـرطان    ييدر شناسـا  ينقش مهم پزشکان دندان

ح و ينه صحيرا با معا يک نئوپالسم دهاني يستيآنان با. دهان دارند

ــالع از عال ــاط ــي ــاليم و خصوص ــخ ينيات ب ــد و يآن تش ص دهن

م دارند يش بدخيرات پييا تغي يميکه داللت بر بدخ هايي يناهنجار

مار را به جراح متخصص و مراکـز  يب ،صيرا بشناسند و پس از تشخ

 يميو همکاران ن Gellrichدر مطالعه . صالح ارجاع دهنديذ يدرمان

شـده   ييشناسـا  پزشـکان  دنـدان توسـط   ،SCCماران مبتال به ياز ب

از پزشک خانواده و جراح فک و صورت  قبل پزشکان دندانبودند و 

ز معتقـد بودنـد   يماران نيب که ايننه کرده بودند ضمن يمار را معايب

ص زودهنگـام سـرطان   ين نقش را در تشخيشتريب پزشک دندانکه 

 ). ۹(دهان دارد 

 پزشـکان  دنـدان ، نگرش و عملکرد يزان آگاهين مطالعه ميدر ا

 يعات تومورال داخل دهانيدر ارتباط با سرطان دهان و ضا يعموم

ن بار در سطح شهر مورد مطالعه قـرار گرفـت و مشـخص    ياول يبرا

ــگرد ــه مي ــد ک ــاهي ــدان يزان آگ ــکان دن ــوب  پزش ــد مطل  يدر ح

بـود کـه    ۱۰از  ۱۲/۵ پزشکان دندان ين نمره آگاهيانگيم.باشد ينم

که در مطالعـه آنـان    باشد يمو همکاران  يمشابه مطالعه ثقف باًيتقر

   .)۸( باشد يم ۱۳از  ۴۲/۶ره ن نميانگيم

درصـد   ۵۱بـه   ناپزشک دندانز يو همکاران ن يدر مطالعه زارع

 Leao براسـاس مطالعـه   . )۱۰( سواالت پاسخ صحصح داده بودنـد 

 تـر  کـم نـه  ياز سرطان دهان از حـد به  پزشکان دندان يزان آگاهيم

  ).۱۱(است 

از سـرطان   پزشکان دندان يزان آگاهين مين مطالعه بيما در ا 

 يم که مشـابه مطالعـه ثقفـ   يافتين داري معنيدهان و جنس،ارتباط 

با مدت فراغـت از   پزشکان دندان يزان آگاهيم که حاليدر ). ۸( بود

زان يـ کـه م  ين معنـ يـ داشت بـه ا  داري معنيارتباط  ها آنل يتحص

ــاه ــدان يآگ ــکان دن ــان ب   پزش ــدت زم ــت م ــا گذش ــتريب از  يش

 يکـه مشـابه مطالعـه زارعـ     يافـت  يمـ کاهش  ها آن التحصيلي فارغ

  .)۸( رت دارديمغا يجه مطالعه ثقفياما با نت) ۱۱( باشد يم

ه کوچک قرمـز  يک ناحي صورت بهمعموال  يه دهانيسرطان اول

 ينيبال ينما ترين يعشاکه  يدر حال شود يمرنگ و بدون درد ظاهر 

در مطالعـه  ). ۱( م استير قابل ترميک زخم غيسرطان دهان  يبرا

Nicotera ۸/۴۲ بـه   را معمـوالً  يه دهـان يـ افراد سـرطان اول  درصد

). ۱۲( دانســتند يمــکوچــک، بــدون درد و قرمــز  اي يعهضــاشـکل  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               4 / 7

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-610-fa.html


 ۱۳۸۹ه در ارتباط با سرطان دهان در سال ياروم پزشکان دنداننگرش و عملکرد  ي،زان آگاهيم يبررس
 

 هیاروم یپرستاري و مامای دانشکدهدوماهنامه     1390 آذر و دي، 34 یدر پ ی، پپنجمدوره نهم، شماره  371

 ينيبال ينما ترين يعشاافراد شرکت کننده در مطالعه ما،  درصد۹۰

  . دانستند يمم ير قابل ترميک زخم غيسرطان دهان را  يبرا

 يک بـرا يـ ولوژيفـاکتور ات ک يف به عنوان يپروتز با تطابق ضع

نس بـا  يـ ک اپاليـ از  ياما زخم ناشـ  باشد ينمسرطان دهان مطرح 

د يـ ک نئوپالسـم جد يجاد يباعث ا تواند يمت بخش يررضايتطابق غ

  ). ۱۳( ر فاکتورها گردديدر حضور سا

افــراد مــورد مطالعــه  درصــد۵۰از  تــر کــم Clovisدر مطالعــه 

ــه  ــســرطان دهــان را ب ف مــرتبط يضــعتطــابق  يک پروتــز داراي

 درصـد ۴۰از  تـر  کـم ز، ين Yellowitzدر مطالعه ). ۱۴( دانستند يم

سـک  يک ريـ که دنچر با تطابق بـد،   دانستند يمافراد مورد مطالعه 

ن يـ مـا در ا  هاي يافتهکه با ). ۱۵( ستيسرطان دهان ن يفاکتور برا

ن يل چنـ يـ د از داليشـا . مطابقـت داشـت   درصـد ۴۱ يعنيمطالعه 

وع سرطان دهان و استفاده از دنچر بـا  يش شيبتوان به افزا يتصور

در دهـان   ياز زدگـ  يمعمـول ناشـ   يهـا  زخمش سن و وجود يافزا

   .نام برد يدندان مصنوع يماران دارايب

Tukey HSD Test پزشکان دندان يآگاه اختالف که داد نشان 

سال  ۱۰شتر از يب تر کمسال و  ۵-۱۰ يکار سابقه با يها گروه نيب

 ۵از  تر کمبا سابقه  پزشکان دندان يزان آگاهيم يول باشد يممشابه 

  . گر استيدو گروه د ازشتر يب داري معني طور بهسال 

ن قدم در ياست اول يکينيک واژه کليا تنها ياز آنجا که لکوپالک

دا يدست پ يستوپاتولوژيق هيص دقيک تشخين است که يدرمان ا

بـوده و نـوع درمـان را     يضـرور  يوپسيک بيتن ن گرفيم بنابرايکن

عنوان  پزشکان دنداندرصد از ۷۷ن مطالعه يدر ا). ۱(کند يمن ييتع

آن  يسـتولوژ يص هيا بـه تشـخ  يـ داشته بودند که درمـان لکوپالک 

 يسـرطان دهـان   يبرا يگاه داخل دهانيجا ترين يعشا. دارد يبستگ

افراد مورد مطالعه  درصدNicotera ۸/۸۸ق يدر تحق .)۷( زبان است

 يع سرطان داخل دهـان يگاه شاياز دو جا يکيکه زبان،  دانستند يم

افـراد مـورد    درصـد ۵/۳۴ز، يـ در مطالعه مطلـب نـژاد ن  ). ۱۲(است 

 .)۱۶( شـناختند  يمع بروز سرطان دهان را يشا هاي يگاهجامطالعه، 

محـل   تـرين  يعشـا ن سوال کـه  يافراد به ا درصد۷۶ما  ي مطالعهدر 

داده  يجـواب منفـ   باشـد  يمـ کف دهان ) لب جز به(سرطان دهان 

  . بودند

  

  )۱(شماره  نمودار
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جاد يسال ا ۴۰ يموارد در افراد باال درصد۹۵سرطان دهان در 

 پزشـکان  دنـدان  درصـد ۵/۷۴گزارش کـرد کـه    Nicotera. شود يم

نه قرار يسرطان دهان مورد معا يسال خود را برا ۴۰ يماران بااليب

نات يمعا اين پزشکان دندان درصد۲۷در مطالعه ما،  .)۱۲( دادند يم

  . دادند يمرا انجام 

سـرطان   يسک فاکتورهاير ينتر مهمگار و الکل ياستفاده از س

بـه   ،ص سـرطان دهـان  ين عادت پس از تشخيدهان است و ترک ا

 پزشـکان  دنـدان در مطالعـه مـا   ). ۱( کند يمت درمان کمک يموفق

معتقـد بودنـد کـه     پزشکان دندان درصد۷۰داشتند و  ين نظريچن

ص سـرطان دهـان الزم و   يبعد از تشـخ  يترک عادات پر حطر حت

نه ترک عـادات  يآنان معتقد بودند که در زم درصد۴۰د است و يمف

  . شندماران بايگر بياريمشوق و  توانند يم

نه نقش زمان، در مورد سرطان دهان يدر زم پزشکان دنداننگرش 

ــح ــو در موفق ياتي ــورد   ي ـا در م ــت امـ ــوثر اس ـان م ــنت درمـ ــه اي  ک

ـان    ين فـرد تشـخ  ياول توانند يم پزشکان دندان ص دهنـده سـرطان ده

ن پرسـش  يـ ، مطلوب نبوده و متاسفانه بـه ا پزشکان دندانباشند پاسخ 

ن اسـت کـه    يـ ن خـود نشـان دهنـده ا   يـ داده بودند کـه ا  يجواب منف

ـان   يتشـخ  يخود را بـرا  ياطالعات علم پزشکان دندان ص سـرطان ده

   .دانند ينم يکاف

 منظـور  بـه ن ياست بنـابرا  تر يعشاسرطان دهان در افراد مسن 

 يه افـراد بـاال  يـ ص زودهنگام سرطان دهان الزم است که کليتشخ

به خصـوص زبـان و    يدهان يها بافتق يدق يسال از نظر بررس ۴۰

کـه  ) ۱( رنـد ينـه قـرار گ  يمـورد معا  ،گردن ينه غدد لنفاويز معاين

شرکت کنندگان اعـالم داشـتند کـه     درصد۹۰ک به يمتاسفانه نزد

نـه  ين زميـ و در ا دهنـد  ينمـ گردن را انجـام   ينات غدد لنفاويمعا

شرکت کننـده   پزشکان دنداناز  يميش از نيب. ندارند يمهارت کاف

نـه  يدر زم ياعالم داشتند که مهارت کاف lopez-jornetدر مطالعه 

  .)۱۷(گردن را ندارند  ينه غدد لنفاويمع

ل به شرکت در يما درصد۸۲ن مطالعه يا پزشکان دندانان ياز م

 يدر مطالعه ثقفـ . در مورد سرطان دهان بودند يبازآموز يها دوره

 يو در مطالعـه زارعـ   درصـد ۸۸ه مطلـب نـژاد   عمطال صد دردر ۶۴

نارها را ين سـم يـ ل بـه شـرکت در ا  يـ تما پزشـکان  دندان درصد۹۴

 يينارهاين سـم يچنـ  يکه در صـورت برگـزار  ). ۱۶،۱۰،۸( داشتند

 .افـت ينه سرطان دهان ارتقا خواهد يدر زم پزشکان دنداناطالعات 

شرکت کننده در مطالعه  پزشکان دندان يزان آگاهيکه م طور همان

seoane-leston افتـه بـود   يدهـان ارتقـا    ناريبعد از شرکت در سم

)۱۸(. 

  

   يريجه گينت

 ين مطالعــه نشــان داد کــه ســطح آگــاهيــج حاصــل از اينتــا

عات يص ضايه و در ارتباط با تشخيشهر اروم يعموم پزشکان دندان

نـات  يمعا پزشـکان  دنـدان و  باشـد  ينمـ  يسرطان دهان در حد کاف

کـه   يياز آنجا .دهند ينمکشف سرطان دهان را انجام  يمعمول برا

در ارتبـاط بـا    يبازآموز يها دورهل به شرکت در يما پزشکان دندان

در ارتباط  يمدون جامع يآموزش يها برنامهن يسرطان هستند تدو

ز مواجه خواهد يبوده و با استقبال ن يبا سرطان دهان الزم و ضرور

 .شد

  

  يقدردانو  تشکر

شرکت کننـده در   پزشکان دندانه ين مقاله از کليسندگان اينو

  .کنند يم ين مطالعه سپاسگزاريا
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