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چکیده
مقدمه :صفرهای اضافی در برخی دادههای شمارشی پدیدههای رایجی هستند که استفاده از مدل رگرسیون پواسون سنتی را برای
تحلیل آنها محدود میکند .هدف از مطالعه حاضر ،کاربرد مدل رگرسیون پواسون باانباشتگی صفر در تحلیل دادههای دندان پزشکی
نوجوانان  15و  13ساله است.
روش کار :در مطالعه توصیفی حاضر ،دادههای دندانپزشکی دانش آموزان  15و  13ساله شهرستان پاکدشت و پیشوا در ورامین که بصورت
تصادفی از لیست مدارس مناطق شهری و روستایی انتخاب شده است و سپس تمامی کودکان  15و  13ساله موجود در مدرسه مورد معاینه
قرار گرفتند 714 .نمونه انتخاب و دادههای مربوط به آنان برای ارزیابی پوسیدگی دندان نوجوانان تحلیل گردید .برای ارزیابی وضعیت دندانهای
دانش آموزان  15و  13ساله از شاخص  DMFTاستفاده شده است .ابتدا رضایت شرکت کنندگان جهت مشارکت در طرح اخذ گردید .با
توجه به شمارشی بودن متغیر پاسخ و انباشتگی صفر در تعداد دندانهای کشیده شده ،پر شده و پوسیده شده ،شاخص مذکور با مدل رگرسیون
پواسون انباشته در صفر مدل بندی گردید .تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  Rنسخه  3,5,5انجام شد.
یافتهها :درصد ( 414نفر) از دانش آموزان دختر بودند .میانگین و انحراف معیار  DMFTبرابر  1/35 ± 1/32بود 24 .درصد (383
نفر) از دانش آموزان پوسیدگی دندان داشتند .برای متغیر مداخالت (از قبیل :درمان پیشگیری کننده و یا درمان معمولی ،درمان سریع
شامل جرمگیری ،درمان فوری درد و یا عفونت دندان) ( ،)P = 3/343متغیر وضعیت سالمت دندان ( ،)P = 3/333متغیر احساس درد
( ،)P = 3/343متغیر مسواک زدن ( )P = 3/311و متغیر استفاده از نخ دندان ( )P = 3/343رابطه معنی دار با شاخص DMFT
داشتهاند.
نتیجه گیری :شیوع پوسیدگی دندان در دانش آموزان  1و  15ساله شهر ورامین بیشتر از استانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهانی
است؛ برای مدل بندی شاخص  DMFTدانش آموزان ،رگرسیون پواسون انباشته در صفر مناسبترین مدل ارزیابی شد .بنابراین ،برای
بهبود وضعیت موجود ،برنامه ریزی صحیح و آموزش خانوادهها در مورد بهداشت دهان و دندان پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :پوسیدگی دندان نوجوانان ،رگرسیون پواسون انباشته در صفر ،شاخص DMFT
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
یک مشکل سراسری با شیوع  13-33درصدی در بین کودکان در سنین
مدرسه تشخیص داده است ( .)3 ,5شیوع پوسیدگی دندان برای نوجوانان
 15و  13در جهان حدود  31درصد ( )4و در ایران  73/7درصد میباشد

بیماریهای دهان از شایعترین بیماریها در بسیاری از جوامع میباشد و به
دنبال آن پوسیدگی دندان بیماری مزمنی است که در میان کودکان و
نوجوانان شیوع زیادی دارد ( )1و سازمان جهانی بهداشت نیز آن را بعنوان
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عنوان شده است ،که در آنها بطور اختصار به مقایسه و تفسیر مدلهای
رگرسیون شمارشی استفاده شده در مدل بندی شاخص  DMFTپرداخته
شده است .با توجه به این که در مطالعات اخیر برخی از مشکالت تفسیر
مدلهای پواسونی در دندان پزشکی عنوان شده است ،که در آنها بطور
اختصار به مقایسه وتفسیر مدلهای رگرسیون شمارشی استفاده شده در
مدل بندی شاخص  DMFTپرداخته شده است .در سالهای اخیر شاخص
 DMFTبا توجه به افزایش سطح سالمت دهان و دندان تغییراتی کرده و
توزیع آن به شدت به سمت راست چوله شده است ،رویکرد مطلوب برای
مدل سازی صفرهای انباشته استفاده از یک مدل رگرسیون پواسون با صفر
انباشته است ،که توسط  Lambertارائه شده است ( .)18وونک و همکاران
در مطالعهای در سال  5313بر روی شاخص پوسیدگی دندان دانش آموزان
هنک کنگی که از رگرسیون پواسون با انباشتگی در صفر استفاده شد ،به
بررسی وضعیت سالمتی این دانش آموزان پرداختند ( .)1براندیس و
همکاران در مطالعهای در آمریکا در سال  5313برای مدل سازی افرادی
که اخیراً به سیگار کشیدن روی آوردهاند از رگرسیون پواسونی با انباشتگی
در صفر استفاده کرده و تعداد دفعات سیگار کشیدن آنها را با توجه به
متغیرهای گوناگون از جمله نژاد افراد سیگاری ،بررسی کردند ( .)4هدف از
مطالعه حاضر ،کاربرد مدل رگرسیون پواسون باانباشتگی صفر در تحلیل
دادههای دندان پزشکی نوجوانان  15و  13ساله است.

( .)2شیوع پوسیدگی دندان در گروه سنی  13-15ساله یکی از مهمترین
مسائل و مشکالت بهداشتی درمان محسوب میگردد .این مسئله میتواند
به طور مستقیم و غیر مستقیم در سالمت نوجوانان اختالل ایجاد کند و این
مشکل در میان اقشار کم درامد و گروههایی که رعایت بهداشت دهان و
دندان را نمیکند به مراتب بیشتر و حادتر است ( .)2پوسیدگی شدید با
سالمت عمومی در ارتباط است و میتواند وزن کودکان و رشد آنها را تحت
تاثیرقرار دهد ( .)1عالوه بر این پوسیدگی دندان با کیفیت زندگی ( )7و
عملکرد اجتماعی افراد ( )8مرتبط است .از سویی به دلیل قابل پیشگیری
بودن پوسیدگی دندان ،مطالعات همه گیر شناختی با محوریت این موضوع
اهمیت بسزایی دارد .از این رو در مطالعات مختلف ،شاخصهای همه گیر
شناختی متنوعی برای اندازه گیری میزان بروز و شیوع پوسیدگی دندان
معرفی شده است ( .)3یکی از شاخصهای پرکاربرد در همهگیرشناسی
مرتبط با دندان ،شاخص  DMFTاست که شامل تعداد دندانهای پوسیده
( ،)Decayed toothدندانهای کشیده ( )Missing toothو دندانهای
پر شده ( )Filled toothاست و بیانگر شدت پوسیدگی دندان در یک فرد
یا یک جمعیت میباشد ( .)8از طرفی افراد زیادی وجود دارند که در
مطالعات مقطعی  DMFTصفر دارند .از این رو مدلی که بتواند وجود این
انباشتگی در صفر را تبیین کند ،سودمند خواهد بود .مدل سازی دادههای
شمارشی موضوع اصلی جالب توجه در زمینههایی مانند جامعه شناسی،
مهندسی ،مطالعات پزشکی و غیره است ( .)3مدل کالسیک رگرسیون
پواسون برای دادههای شمارشی غالباً در این رشتهها دارای استفاده
محدودی هستند زیرا دادههای شمارشی تجربی به طور معمول بیش
پراکنش را نشان میدهند (واریانس متغیر پاسخ از میانگین فراتر میرود).
متغیر شمارشی ممکن است شامل صفرهای بیشتر از تعداد مورد انتظار
تحت یک مدل پواسون باشد ،که معموالً در بسیاری از برنامههای کاربردی
مشاهده میشود .شاخص  DMFTنشان دهنده تعداد دندانهای معیوب
است .همانطور که انتظار میرود ،تعداد زیادی از افراد دندان معیوب ندارند،
که نشان دهنده وقوع تجمعی صفر است .با توجه به خاصیت شمارشی این
شاخص و تبعیت نکردن آن از توزیع طبیعی ،استفاده از مدلهای آماری
مناسب باید مدنظر قرار گیرد .رگرسیون پواسون ،متداولترین روش آماری
برای مدل بندی دادههای شمارشی است و در بسیاری از حوزهها شامل
مراقبتهای بهداشتی ( ،)13همهگیرشناسی حوادث ترافیکی (،)11
خودکشی ( )15و زیست شناسی ( )13کارایی خود را نشان داده است .در
توزیع پواسون ،میانگین و واریانس برابرند .با این حال در اغلب دادههای
واقعی میتوان شاهد بیش/کم پراکنش (بیشتر یا کمتر بودن واریانس از
میانگین) بود .عالوه بر این ،به دلیل بهبود شرایط بهداشتی تعداد زیادی از
افراد به ویژه در مطالعات مقطعی پوسیدگی نداشتهاند و به همین علت
مقادیر صفر برای شاخص  DMFTبیش از آن است که بتواند به وسیله
توزیعهای پواسون یا دو جملهای منفی تبیین شود .راه حل متداول در
برخورد با بیش پراکنش دادهها به طور معمول رگرسیون دوجملهای منفی
است ،با این حال با توجه به ماهیت شاخص  DMFTو وجود صفر زیاد
استفاده از مدلهای رگرسیونی انباشته در صفر بر دیگر مدلها برتری دارد.
اگرچه در ایران تعداد اندکی از مطالعات به استفاده از مدلهای پواسونی در
همهگیر شناسی پوسیدگی دندان مبادرت ورزیدهاند ( ،)12 ,14با این حال
بیشتر مطالعات نیز رگرسیون متورم در صفر را مناسبترین گزینه برای مدل
بندی شاخص  DMFTمعرفی کردهاند ( .)13-11با توجه به این که در
مطالعات اخیر برخی از مشکالت تفسیر مدلهای پواسونی در دندان پزشکی

روش کار
مطالعه توصیفی حاضر بر روی دادههای دندان پزشکی  714دانش آموزان
 15و  13ساله شهرستان پاکدشت و پیشوا در ورامین صورت گرفته است
که به صورت تصادفی از لیست مدارس مناطق شهری و روستایی انجام شده
است و تمامی کودکان  15و  13ساله موجود در مدرسه مورد معاینه قرار
گرفتند .سپس با مراجعه به مدارس ،فرم پرسشنامه تکمیل گردید و
دادههای مربوط به آنها بعد از رضایت شرکت کنندگان جمع آوری شده
است .فرم ارزیابی وضعیت بهداشت دهان و دندان ( Form of
 )evaluation of oral health conditionتوصیه شده توسط سازمان
بهداشت جهانی ( ،)WHOبرای ارزیابی پوسیدگی دندانهای گروههای
سنی کودکان  15و  13ساله استفاده شده است .کودکان  15و  13ساله از
نظر تعداد دندانهای پوسیده ( ،)D،dپرشده ( )F،fو کشیده شده ()M،m
و در مجموع شاخص  DMFTتوسط دندانپزشک معاینه شدند و فرم
استاندارد  WHOتوسط دندانپزشک تکمیل شد .دندانپزشک و دستیار
دندانپزشک در جلسات آموزشی ،آموزش الزم برای انجام معاینات و تکمیل
فرمها را دریافت کرده بودند .معاینات بر روی نوجوانان در شهرستان ورامین
صورت پذیرفت .نمونهها برای انجام مطالعه بررسی شاخص  DMFTبرای
نوجوانان  15و  13شهرستان پاکدشت و پیشوا در ورامین انجام گردید.
متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن ،جنس و سطح تحصیالت والدین
مصاحبه و دادههای مداخالت الزم ،وضعیت سالمت دندان ،احساس درد،
مراجعه به دندان پزشک ،وضعیت مسواک زدن ،میزان استفاده از نخ دندان،
مصرف وعدههای شیرین ،میزان تحصیالت والدین ،شاخص ،DMFT
فلوئووزیس مینا دانش آموزان ثبت گردید .توصیف دادههای کمی و کیفی
به ترتیب با استفاده از میانگین (انحراف معیار) و فراوانی (درصد) صورت
گرفت .به منظور مدل بندی عوامل مرتبط با شاخص  DMFTو با توجه
به خاصیت شمارشی بودن آن ،از مدل رگرسیون پواسون با انباشتگی صفر
استفاده شد .در سالهای اخیر شاخص  DMFTبا توجه به افزایش سطح
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حل مناسب برای تبیین بیش پراکنش و انباشتگی در صفر فراهم آورده
است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  Rانجام شده و نتایج در
سطح معنی داری  3/32گزارش شده است.

سالمت دهان و دندان تغییراتی کرده و توزیع آن به شدت به سمت راست
چوله شده است ( .)53از این رو مدلی که بتواند وجود این انباشتگی در صفر
را تبیین کند ،سودمند خواهد بود .رگرسیون پواسون انباشته در صفر راه

جدول  :1توزیع متغیرهای پیش آگهی دهنده در پوسیدگی دندانهای دانش آموزان  15و  13ساله به تفکیک جنس
دختر

جنس
متغیر

تعداد

پسر
درصد

تعداد

درصد

ردههای متغیر
بسیار عالی
خیلی خوب
خوب

31
83
123

8/1
17/33
32/73

18
13
121

2/7
1
43/5

111
55
2
57
13
533

3/51
4/3
1/1
1/1
12/23
13/33

83
51
1
11
17
551

58/13
1/13
3/33
3/2
51/1
13/73

وضعیت سالمت دندان
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
نمیدانم
هیچ درمانی مورد نیاز نیست
درمان پیشگیری کننده و یا درمان معمولی
مداخالت الزم
درمان سریع شامل جرم گیری
درمان فوری درد و یا عفونت دندان
ارجاع جهت ارزیابی جامع و یا درمان پزشکی
اغلب اوقات
گاهی اوقات

41
15
13
43
155

13/33
5/73
5/53
3
57/43

17
13
5
51
88

2/43
3/53
3/1
8/53
57/83

به ندرت
هرگز
نمیدانم
هرگز
هفتهای یک بار

85
173
53
517
15

18/43
43/13
4/23
23/33
13/73

14
131
2
522
55

53/53
41/33
1/13
83/4
1/ 3

34
23
54
13
41

7/5
15/8
2/4
1/1
3/5

13
17
13
23
45

3/8
2/4
5/8
11/73
13/53

22
532
132

15/33
42/73
33/33

73
33
44

54/33
31/5
13/13

42
514
118
33
33

13
48
33
8
1

52
185
27
13
34

8
27
18
1
13

بیسواد
سیکل
دیپلم
تحصیالت دانشگاهی

48
513
152
32

13/1
23
51
74/43

58
124
71
51

3
48/13
53/33
1/1

نمیدانم

58

1/ 2

38

11/3

احساس درد

میزان استفاده از نخ دندان
چند بار در هفته
روزی یک بار
بیش از یک بار در روز
هرگز
هفتهای یک بار
وضعیت مسواک زدن
چند بار در هفته
روزی یک بار
بیش از یک بار در روز
میزان تحصیالت پدر
بیسواد
سیکل
دیپلم
تحصیالت دانشگاهی
نمیدانم
میزان تحصیالت مادر
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جدول  :2برآورد پارامترهای مدل برازش شده رگرسیون پواسون انباشته در صفر بر شاخص  DMFTدانش آموزان  15و  13ساله
برآورد پارامتر

خطای معیار

مقدار P

3/35

3/51

3/373

3/31

3/13

3/383

مکان

3/31

3/31

3/533

فلوئوریس

3/33

3/53

3/313

_
3/11
3/38
3/33
3/53

_
3/11
3/34
3/315
3/31

3/343

بسیار عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
نمیدانم

_
/57
3/31
3/15
3/32
3/11
3/2

_
/33
3/32
3/33
3/31
3/15
3/38

اغلب اوقات
گاهی اوقات
بندرت
هرگز
نمیدانم

-3/33
3/35
-3/31
3/331

یک بار
دو بار
سه بار
چهار بار
بیش از چهار بار
سال گذشته مراجعه نکردهام
تاکنون به دندان پزشک مراجعه نکردهام
به یاد نمیآورم

_
-3/37
-3/32
3/31
3/35
3/35
3/34
3/31

_
3/32
3/32
3/34
3/34
3/32
3/33
3/31

-3/52
-3/11
-3/55
-3/51

3/11
3/12
3/34
3/31

3/55
3/53
3/52
3/14
3/11

3/11
3/11
3/32
3/12
3/17

رده متغیر
جنسیت
دختر
پسر
سن

مداخالت الزم
هیچ درمانی نیاز نیست
درمان پیشگیری کننده و یا درمان معمولی
درمان سریع شامل جرمگیری
درمان فوری
ارجاع جهت ارزیابی

_
_
_
_

وضعیت سالمت دندان
3/333
_
_
_
_
_

احساس درد
3/13
3/33
3/15
3/32

3/343
_
_
_
_

مالقات
3/113
_
_
_
_
_
_
_

وضعیت مسواک زدن
هرگز
هفتهای یک بار
چند بار در هفته
روزی یک بار
بیش از یک بار در روز

3/311
_
_
_
_

میزان استفاده از نخ دندان
هرگز
هفتهای یک بار
چند بار در هفته
روزی یک بار
بیش از یک بار در روز

3/343
_
_
_
_

تحصیالت پدر
بیسواد
سیکل
دیپلم
تحصیالت دانشگاهی

3
3
3
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3/14
3/15
3/11

3/333
-
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تحصیالت مادر
بیسواد
سیکل
دیپلم
تحصیالت دانشگاهی

3
3/331
3/335

/373

3/13
3/14
3/13

-

0.6
0.5
0.4

درصد

0.3

0.2
0.1
0
6

5

4

2

3

1

0

DMFT
تصویر  :1توزیع شاخص پوسیدگی دندان ( )DMFTدر دانش آموزان  15و  13ساله شهرستان پاکدشت و پیشوا در ورامین
زدن برای کودکانی که هرگز دندانهایشان را مسواک نمیزدند و میزان
استفاده از نخ دندان برای کودکانی که هرگز از نخ دندان استفاده
نمیکنند ،چون میزان  Pمقدار کوچکتر از  3/32دارند نتیجه میگیریم
که اثر این عوامل در مدل معنی دار است .به عبارت دیگر عوامل مذکور
باید در مدل باقی بمانند.
درصد نوجوانانی که  DMFTآنها صفر میباشد بسیار بیشتر از سایر
نوجوانان است .نزدیک به نیمی از نوجوانان دارای شاخص پوسیدگی
دندان صفر میباشند.

یافتهها
از  374نوجوان بدون پوسیدگی دندان 25/5 ،درصد ( 533نفر) دختر
و  44/2درصد ( 141نفر) پسر بودند .از  15فرد با پوسیدگی 21 ،درصد
( 32نفر) دختر و  44درصد ( 57نفر) پسر بودند .توزیع فراوانی شاخص
 DMFTدر تصویر  1ارائه شده است .همانگونه که در تصویر  1مشاهده
میشود  43درصد دانش آموزان فاقد دندان پوسیده بودهاند .در جدول
 ،1تعداد و درصد متغیرهای بالینی در دو جنسیت دختر و پسر بررسی
ارائه شده است.
در جدول  1مشاهده میشود که در مورد متغیر وضعیت سالمت دندان
دختران ( 32/73درصد) و پسران ( 43/5درصد) در سطح خوب ،متغیر
مداخالت الزم در سطح درمان پیشگیری کننده و یا درمان معمولی در
دختران ( 13/33درصد) و در پسران ( 13/73درصد) ،متغیر احساس درد
در مورد دختران ( 43/13درصد) و پسرانی ( 41/33درصد) که هرگز دندان
درد نداشتهاند ،دختران ( 23/33درصد) و پسرانی ( 83/43درصد) که هرگز
از نخ دندان استفاده نکردهاند ،دختران ( 42/73درصد) و پسرانی (31/53
درصد) که روزی یکبار از مسواک استفاده میکنند و تحصیالت پدران (در
دختران  48درصد و در پسران  27درصد) و مادران (در دختران  23درصد
و در پسران  48/13درصد) در سطح سیکل باالترین فراوانی و درصد را دارد.
در جدول  ،5برآورد ضرایب و خطای معیار متغیرهای پیشگو در مدل
رگرسیون پواسون انباشته در صفر ارائه گردیده است.
جدول  5نشان میدهد که متغیرهای مداخالت الزم برای زمانی که
هیچ درمانی نیاز نیست ،وضعیت سالمت دندان در سطح بسیار عالی
برای کودکان ،احساس دندان در سطح اغلب اوقات ،وضعیت مسواک

بحث
در مطالعه حاضر میانگین و انحراف معیار شاخص ± 3/37( DMFT
 )1/1بود که در مقایسه با مطالعهای که منتظری فرد و همکاران انجام
دادند کاهش نشان میدهد( .)12نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد
رابطهای معنی دار بین تحصیالت پدر و مادر با پوسیدگی دندان وجود
ندارد .در برخی مطالعات مشابه نیز این رابطه معنی دار مشاهده نشده
است ( .)13مطالعات مروری اثر خانواده را بر بهداشت دهان و دندان
نشان دادهاند ( .)51به نظر میرسد در ایران افزایش تحصیالت والدین،
به ویژه پدر ،عالوه بر افزایش آگاهی ،با باال رفتن سطح اقتصادی و
اجتماعی خانواده همراه است و همین امر توجیهی بر شانس کمتر
پوسیدگی دانش آموزان با والدین تحصیل کرده است ( .)51در هنگ
کنگ و چین در دو بررسی نشان داده شد که خانوادههایی که سطح
درامد و تحصیالت باالتری داشتند ،مراقبتهای بهداشت دهان و دندن
برای فرزندان را بهتر انجام میدادند ( .)55با وجود توافق در زمینه مؤثر
بودن مسواک زدن در جلوگیری از پوسیدگی دندان ( ،)53در مطالعه
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چین در دو بررسی نشان داده شده است خانوادههایی که سطح درآمد
و تحصیالت باالتری داشتند ،مراقبتهای بهداشت دهان را بهتر انجام
دادهاند)51(.

حاضر بین مسواک زدن و پوسیدگی دندان رابطه وجود دارد .در این
مطالعه اثر جنسیت معنی دار نبود .مطالعات اخیر که به لحاظ روش
شناسی با مطالعه پیش رو نسبتاً مشابهت دارد ،نتایجی همسو به دست
آوردهاند ( .)17 ,11در مطالعه نوراللهیان و افشاری ،میانگین شاخص
 DMFTدر پسران و دختران از نظر آماری ،تفاوت معنی دار داشت
( .)54در مطالعه آقای ریگی و همکاران ،شاخص  DMFTبا متغیر
جنس ،رابطهای معنی دار نداشت ( .)52همچنین نتایج بدست آمده در
این مطالعه نشان میدهد که درصد موارد عاری از پوسیدگی 24درصد
است که این میزان نسبت به درصد موارد عاری از پوسیدگی در سال
 1333که معادل 25درصد بود افزایش یافته است ( )55که میتوان
علت اختالف را در تفاوت سطح فرهنگ و آگاهی دانش آموزان و
همچنین آموزشهای پیشگیرانه توسط مربیان بهداشت مدارس در
جهت افزایش سطح بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دانست .در
این مطالعه اثر جنسیت معنی دار نبود .مطالعات اخیر که به لحاظ روش
شناسی با مطالعه پیش رو نسبتاً مشابهت دارند ،نتایج همسو بدست
آوردهاند ( )18 ,17در مطالعه نور اللهیان و همکاران ،میانگین شاخص
 DMFTدر پسران و دختران از نظر آماری ،تفاوت معنی دار داشت
( .)52در مطالعه اقای ریگی و همکاران ،شاخص  DMFTبا متغیر
جنس ،رابطه معنی دار نداشت ( .)52مطالعات زیادی در کشورهای
دیگر ،ارتباط رفتارهای سالمت عمومی و سالمت دهان را با وضعیت
اقتصادی و اجتماعی خانوادهها نشان داده است ( .)54در هنگ کنگ و

نتیجه گیری
شیوع پوسیدگی دندان در دانش آموزان  15و  13ساله شهر ورامین
بیشتر از استانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهانی است .بنابراین،
برای بهبود وضعیت موجود ،برنامه ریزی صحیح و آموزش خانوادهها،
توصیه امر پیشگیری و درمان به منظور سالمت دهان و درمان کودکان
در آینده کامالً ضروری به نظر میرسد .محدودیت خاص تاثیرگذار در
روند اجرای مطالعه وجود نداشته ولی در هماهنگی کودکان و
خانوادههای آنها و کسب رضایت برای شرکت در معاینه یک سری
محدودیتهایی وجود داشت.

سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد مریم طاهر در رشته
آمار زیستی به راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی رهگذر با کد اخالقی
 IR.USWR.REC.1395.279میباشد .به این وسیله از سرکار
خانم دکتر مرضیه دقتی پور و مسئولین دانشکده دندان پزشکی شهید
بهشتی که در انجام امور این پژوهش یاری کردند ،کمال تشکر و
قدردانی میگردد.
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Abstract
Introduction: Additional zeros in some counting data are a common phenomenon that limit the
use of the traditional poisson regression model for analysis. The aim of the present study was to
use the zero-inflated poisson regression model for analyzing dental data in 12- and 13-year-old
adolescents.
Methods: In this descriptive study, the dental data of 12- and 13-year-old students in Pakdasht
and Pishva provinces of Varamin, who were randomly selected from a list of urban and rural
schools, were selected. Overall, 764 samples were selected and their data for dental caries was
evaluated. The DMFT index was used to evaluate the teeth condition of the students. At first, the
consent of the participants was received for participation in the project. Given the fact that the
response variable and zero accumulation were numbered in the number of drawn, filled, and rotten
teeth, the index was modeled with a poisson regression model accumulated at zero. Data analysis
was performed using the R software (3.2.2).
Results: Overall, 414 Students were females. Mean and standard deviation of DMFT was 1.02 ± 1.35.
In total, 54% (389 students) had dental caries. For the intervention variable (such as: preventive treatment
or routine treatment, rapid treatment including scaling, immediate pain treatment, or tooth infection) (P
= 0.04), dental health variable (P = 0.003), variable of pain (P = 0.049), brushing variable (P = 0.111),
and dental floss (P = 0.040) had a significant relationship with the DMFT index.
Conclusions: The prevalence of dental caries in 6- and 12-year-old students in the city of Varamin
was greater than the World Health Organization standards. For modeling DMFT students, the
poisson regression accumulated at zero was the most appropriate model. Therefore, in order to
improve the existing situation, proper planning and education of families about oral health are
suggested.
Keywords: Tooth Decay of Teens, Poisson Regression Accumulated at Zero, DMFT Indicator
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