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بررسي شکایات اسكلتي عضالني بین دندانپزشكان شهر كاشان 2931
1

2

میترا حناني  ،سید غالمعبا س موسوی  ،لیال اشرفی  ،ام البنین صادقی حداد

9

خالصه :
سابقه و هدف 7هطالعات اًجام ؼدُ در هَرد خطرات ؼغلی ًؽاى هی دّد کِ تعداد زیادی از دًداًپسؼکاى در هعرض ابتال بِ اًَاع
ًاراحتی ّای اظکلتی عضالًی ًاؼی از ایي حرفِ اًد ٍ با تَجِ بِ ایٌکِ جاهعِ دًداًپسؼکی ًقػ هَثری در ارتقاء ٍضع بْداؼتی جاهعِ ایفا
هیکٌٌد برٍز هؽکالت اظکلتی ع ضالًی در ایي افراد باعث کاّػ عور خدهات هفید هیؽَد.هطالعِ حاضر با ّدف بررظی اٍلیِ در هَرد تعییي
ٍضعیت اختالالت اظکلتی عضالًی در جاهعِ ی دًداًپسؼکی کاؼاى اظت .
مواد وروش ها 7درایي هطالعِ هقطعی ً 53فر از دًداًپسؼکاى ؼْر کاؼاى هَرد بررظی قرار گرفتٌد ظرؼواری ٍ جوع آٍری اطالعات با
اظتفادُ از پرظؽٌاهِ بَدُ ٍ ظپط اطالعات بدظت آهدُ ٍارد SPSSگردید ٍ با اظتفادُ ازآزهَى آهاری fisher ٍ chi-squereهَرد تحلیل
قرار گرفت.
نتایج7درایي هطالعِ % 53ازاقایاى دًداًپسؼک ّیچ هؽکلی ًداؼتِ اًد ٍهیساى ؼیَع بیواریْای هَرد هطالعِ در طی دٍراى اؼتغال درجاهعِ یِ
هیساى ابتال بِ درد گردى  %067درد ؼاًِ %75.347درد

ؼرح زیراظت7

کور %75.07درد هچ ٍدظت %7ٍ357بَدُ اظت ّ.وچٌیي رابطِ ی بیواری با عَاهل ظي ،جٌط،bmi،ظابقِ ی کاری هَرد برررظی قرار گرفت
کِ ّیچ یک هعٌی دار ًبَدُ اظت.
نتیجه گیری 7پیؽگیری از هؽکالتی کِ ظبب درد ٍرًج ٍتٌسل کیفیت ٍکویت کار هی ؼَد،دارای اّویت اظت ٍبایدبا اهادُ کردى دًداًپسؼکاى
ٍترغیب اًْا بِ ٍرزغ گاهی در ایي جْت برداؼت
واشگان کلیدی7اختالالت اظکلتی عضالًی-دًداًپسؼکی

1

مربی ،هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای  ،دانشگبه علىم پزشکی کبشبن
2
مربی ،عضى هیئت علمی گروه آمبر و اپیدمیىلىژی ،دانشگبه علىم پزشکی کبشبن
 3دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت
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حالت بِ اًدام ّای تحتاًی آًْتا فؽتار هتی آٍرد ] . [3از

مقدمه

ظال  5606کار در حالت ًؽعتِ در بیي دًداًپسؼکاى رایج

ٍاشُ اختتتالالت اظتتکلتی عضتتالًی هربتتَ بتتِ

ؼد کِ هَجب کاّػ هصرف اًرشی ٍ فعالیتت عضتالت

اختالالتی اظت کِ در هحیط ّای کاری ایجتاد یتا در اثتر

اًدام تحتاًی ؼد اهتا ّوچٌتاى پتاًعتیل ایجتاد هؽتکالت

ؼرایط کاری یا عَاهل خطرزای هَجَد در هحتل اؼتتغال

اظکلتی عضالًی در ایي ؼغل از بیي ًرفتِ ٍ دًداًپسؼکاى

افراد بدتر ،طَالًی تر یا پایا هی ؼَد][5اختالالت اظکلتی
عضتتتتتتتتتتتتالًی

هیساى باالیی از عالئن دردًاک ٍ اختالالت گتردى ٍ اًتدام

Musculoskeletal

فَقاًی ٍ کور را هتحول هی ؼًَد] . [4,3تحقیقات ًؽتاى

)Disorders:MSDSبتتِ ّرگًَتتِ آظتتیب بتتافتی بتتِ
ظیعتن اظکلتی ٍ عضتالًی ٍ اعصتا

هی دّد کِ بِ ٍجَد آهدى هؽکالت اظکلتی عضالًی در

کتِ باعتث ه تتل

بیي دًداًپسؼکاى بِ عَاهل ه تلف بعتتگی دارد بتِ طتَر

ؼدى عولکترد ّریتک از آًْتا هتی گتردد ٍ اطتال هتی

هثال پَزیؽي ّایی کِ در آًْا فؽار ٍارد بر رٍی دیعتک

ؼَد][5ؼیَع ایي ًاراحتی ّا باعتث کتاّػ تتَاى کتار ،

افسایػ هی یابد با درد ٍ آظیب کور ارتبا هعتقین دارد ٍ

کیفیت  ،افسایػ ّسیٌِ ّای درهاًی  ،افسایػ زهاى ّای از

ّوچٌیي ارتبا هعتقیوی بتیي اًقبتاض طتَالًی هتدت ٍ

دظت رفتِ کاری ٍ از کار افتتادگی زٍدرض در افتراد هتی

بدٍى حرکت عضالت با ایعتکوی ٍ ًکترٍز آًْتا ٍجتَد

ؼَد ] .[5,7بر اظاض ًتایج هطالعتات گعتتردُ ای کتِ در

دارد ] . [5دًداى پسؼکی حرفِ ای اظت کِ ًیاز بِ دقت ٍ

هَرد خطرات ؼغلی در بیؽتر کؽَرّای دًیا اًجتام ؼتدُ

تورکس باالیی دارد ٍ ؼغل ظریف ٍ پیچیدُ ای اظتت کتِ

کوتر حرفِ ای را هی تَاى یافت کتِ ؼتاغلیي آًْتا هاًٌتد

ًاؼی از فعالیت عضالت هچ ٍ اًپؽتاى دظت بِ خصَؾ

دًداًپسؼکاى در هعرض ابتال بِ اًَاع ًاراحتی ّای ًاؼتی

اًگؽتتتت ] [5,5دًداًپسؼتتتک اظتتتت ]ّ ٍ [6,3وچٌتتتیي

از کار فرد باؼٌد.فْرظت بیواری ّایی کِ دًداًپسؼکاى بتا

دًداًپسؼتکاى بتتِ علتتت ٍضتعیت ًؽعتتتِ در کٌتتار بیوتتار

آى هَاجِْ اًد در ظطح دًیتا رٍز بتِ رٍز طَیتل تتر هتی

هؽغَل بِ درهاى ّعتٌد بِ علتت ایٌکتِ ًاحیتِ ی درهتاى

گردد ].[3اختالالت اظکلتی عضالًی هرتبط با کار در هیاى

کَچک هی باؼد عولکرد درهاًی در یک پَظچر غیر قابل

دًداًپسؼکاى ًِ تٌْا باعث کتاّػ بْترُ ٍری بلکتِ یتک

اًعطاف صَرت هی گیرد ] [56کِ اگر بِ هتدت طتَالًی

ًگراًی عودُ در هیاى آًْاظت ] .[0دًداًپسؼتکاى در طتی

ایي ٍضعیت ّا اداهِ یابد هٌجر بِ ایجاد ًتاراحتی در آًْتا

ظال ّای زیادی در حالت ایعتادُ کار هی کردًد کتِ ایتي
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هی ؼَد ] . [6,3,55هداخالت ارگًََهیتک هوکتي اظتت

رابطِ ی بیواری با عَاهل ظي ٍ جٌط  ،هحل کار  ،ظابقِ

تاثیر بیؽتتری در پیؽتگیری از ؼتکایات هتچ ٍ دظتت را

ی کار ،ظاعت کار رٍزاًِ  ،اًجتام ٍرزغ ٍ کتاربرد دیتد

داؼتِ باؼد[55].بِ طَری کِ فراٍاًی ایي ًتاراحتی ّتا در

هعتقین هَرد بررظی قترار گرفتت کتِ بعتیاری از ایتي

تحقیقات ه تلف جْاًی بیي  %07 - %65در ًَاحی کوتر

ارتباطات هعٌی دار هی باؼد .بتا تَجتِ بتِ ایٌکتِ جاهعتِ

ٍ گردى گسارغ ؼتدُ اظتت. [0] .هیتساى فراٍاًتی درد در

دًداًپسؼکی ًقػ هَثری در ارتقای ٍضع بْداؼتی جاهعِ

کور  ،پؽت  ،گردى  ،ؼاًِ ٍکتف بِ ترتیتب درکؽتَر هتا

ایفا هی کٌد برٍز هؽکالت اظکلتی عضالًی در ایي افتراد

 %5 ٍ %55 -%75 - %56گتتسارغ ؼتتدُ اظتتت ] . [7در

باعث کاّػ عوتر ختدهت هفیتد فترد هتی ؼتَد  .پتط

تحقیقات ٍضعیت ًاهٌاظب حیي کار  ،حرکات تکراری ٍ

ظالهت جعوی ایي افراد حائس اّویت ٍیصُ ای هتی باؼتد

اظتترض ّتای رٍاًتی بتِ عٌتَاى پتارُ ای از علتل ایجتتاد

] .[3بٌابرایي با یک بررظی اٍلیتِ هتی تتَاى اطالعتاتی در

اختتتالالت عٌتتَاى گردیتتدُ  .اظتتتفادُ از ابسارّتتای دارای

هَرد هیتساى ابتتال ٍ تعیتیي عَاهتل زیتاى آٍر ٍ راُ ّتای

لرزغ باال  ،فرکاًط باال ٍ حفظ یتک ٍضتعیت ایعتتای

پیؽگیری از عَارض را بدظت آٍرد  ٍ .ایي بررظی را در

کاری در طَالًی هتدت ] ، [55پَظتچر ًاهٌاظتب ظتر ٍ

ؼْر کاؼاى برای بدظت آٍردى اطالعات آغاز ًوَدُ این .

گردى حیي کار  ،اظتفادُ بیػ از حد از عضالت کَچک ،

موادوروش ها

گرفتي ظفت ابسارّا] ٍ[55عدم رعایتت زهتاى اظتتراحت
درایتتي هطالعتتِ ی تَصتتیفی هقطعتتی ً53فتتراز

بیي ٍیسیت بیواراى در ایجاد ایي دظتِ از اختتالالت هتَثر

دًداًپسؼکاى ؼْر کاؼاى هَرد بررظی قترار گرفتٌتد.برای

داًعتِ ؼدُ اظت[5].عادت ّای غلتط ًٍاهٌاظتب کتاری

دظتیابی بِ اظاهی ٍآدرض دًداًپسؼکاى بتِ ًاتام پسؼتکی

آى ّن بِ صَرت تکراری از علل عودُ برٍز هؽکالت در

کاؼاى هراجعِ کردین.تحقیق طی هدت 5هاُ اًجام گرفتت

حرفِ دًداًپسؼکی اظت ] .[57در هطالعاتی کتِ در ایتراى

ٍ یک ًوًَِ پرظؽتٌاهِ ًَردیتک دراختیتار دًداًپسؼتکاى

اًجام ؼدُ فراٍاًی باالی ایي اختالالت ٍ ًیس رابطِ ی بیي

قرار گرفت ً .حَُ ی پرکردى پرظؽتٌاهِ پتیػ از تَزیتع

جٌعیت ٍ ٍجَد درد گسارغ گردیدُ اظت ٍلتی ارزیتابی

تَظط پرظؽگرآهَزغ دادُ ؼدُ اظت

جاهعی در هَرد ًقتػ عَاهتل ًاهٌاظتب ؼتغلی صتَرت
ًگرفتِ اظت ] . [5طبق هطالعات اًجام ؼدُ در ؼتْر یتسد

نتایج
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در ایي تحقیق ً 53فر از دًداًپسؼتکاى ؼتْر کاؼتاى
هَرد بررظی قرار گرفت کتِ ً 53فتر یتا  %75.6زى ٍ 56

نمودار:2توزیع فراواني شکایات برحسب شدت در

ًفر یا  %34.5هرد هی باؼٌد .حداقل ظي دًداًپسؼتکاى 56

جامعه ی دندانپسشکان کاشان

ظتتال ٍ حتتداکثر ظتتي  30ظتتال بتتَدُ بتتا هیتتاًگیي ظتتٌی

80%

 )56.03 56بَدُ اظت کِ در گرٍُ ظٌی هیاًعتال قترار

60%

دارًد BMI .ایي افراد حداقل آى  ، 56.05حتداکثر 53.67

40%
20%

بَد ٍ هیاًگیي  )53.55 5.45 BMIبَدُ اظت .حتداقل

0%
کمر

مچ

گردن

شانه

هیساى ظابقِ  5ظتال ٍ حتداکثر ظتابقِ  56ظتال بتَد .بتر
اظاض ًتایج بدظت آهدُ ّوِ ختاًن ّتا حتداقل در یتک

درجامعه ی دندانپزشکی جدول شماره-2توزیع فراوانی شکایات باجنسیت
شهر کاشان
مرد
زن
عضو
ci
or
pv
درگیر

عضَ هؽکل را داؼتٌد اها  %53ازآقایتاى در ّتیچ یتک از

گردن

)22(296995

)25(055

562.9

162

56.0226.1

شانه

)0(996995

)21(.55

56220

9

دارای گردى درد ً 5،فر  )%55.5دارای درد ؼاًِ ً 5،فتر

5622162

کمر

)3(.55

)0(.55

561.2

1610

5602060

 )%3.6دارای درد کور ً 5فر  )%55.5دارای درد هتچ بتِ

مچ
دست

)2(..625

)22(005

56.10

2693

569.0690

اعضا هؽکل ًداؼتتٌد ً 5 .فتر  )%57.56از دًداًپسؼتکاى

صَرت رٍزاًِ درد در آًْا برٍز هی کٌد.
نمودار:1توزیع فراواني شکایات
80.00%
مالیم

60.00%

شدید

40.00%

درجامعه ی دندانپزشکی شهر جدول شماره- 1توزیع فراوانی شکایات باسابقه کاری
کاشان
بیشتراز
عضو کمتریامساوی
ci
or
pv
11سال
 11سال
درگیر

20.00%

بسیارشدید

0.00%
مچ

کمر شانه گردن

گردن

)4(411

)3(121

1815

48.

18.5-2.812

شانه

)4(411

)13(521

1852

186

1836-282

کمر

)4(411

)13(521

182

186

1836-282

مچ دست

)3(311

)15(611

1814

385

182-168.

درجامعه ی bmiجدول شمار9ه-توزیع فراوانی شکایات با
دندانپزشکی شهر کاشان
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عضو
درگیر
گردن

نرمال

چاق

pv

or

ci

)4(22821

)3(12861

1

183
3

شانه

)11(55861

)2(41821

1830

182

کمر

).(44841

)0(52801

1861
5

184

مچ
دست

)11(55861

).(42811

1861

184

281.
1825
1846
68.2
5832
1832
1832
583-
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ٍ در تحقیقی در یسد  %74.5بَدُ ] [3یعٌی بیػ از ًیوی
از جاهعِ هَرد بررظی درگیر ایي ضایعِ بَدًد.هیساى در د
گردى در گسارغ  %05.7[3] Malmohusاعالم ؼد کِ
با تحقیق حاضر هؽابِ اظت .در تحقیق ٍMorken
 [50] Augstsonایي هیساى  %74بیاى ؼد .بِ عقیدُ ی
 Straker ٍVisserدًداًپسؼکاى بِ طَر هداٍم در
هعرض تٌؽْای کاری ّعتٌد کِ ایي اهر باعث افسایػ
ایي هؽکالت در طی رٍز هی ؼَد .احتواال ایجاد ایي

بحث

ًاراحتی ّا با ٍضعیت ّای ًاهٌاظب ًؽعتي دًداًپسؼک

بیواری ّای اظکلتی عضالًی در هؽاغل ٍابعتِ بِ

هرتبط هی باؼد]ً .[53تایج هطالعِ حاضر ًیس هی تَاًد بِ

هراقبت ّای دًداًی از جولِ دًداًپسؼکی از ؼیَع

علت هَقعیت هؽابِ دًداًپسؼکاى ٌّگام کار بررٍی بیوار

باالتری برخَردار اظت ،ایي عَارض ب صَؾ در گردى

باؼد] .[53در ایي هطالعِ هیساى درد ؼاًِ  ٍ %75.34در

،ؼاًِ  ،کور ،هچ ٍ دظت بیؽتر هؽاّدُ هی ؼَد].[53

هطالعِ ؼْر یسد  ٍ [3] %55.36ظعید ًعوتی ٍ[3] %56.6

برای کاّػ ایي عَارض باید آًْا را ؼٌاخت ٍ توْیداتی

هطالعِ  [50] Morken ٍ Augstsonدر ًَاحی

جْت پیؽگیری از آًْا ایجاد کرد در ایي تحقیق تٌْا %53

هؽابِ  %73بَدُ.در هطالعِ حاضر هیساى درد هچ ٍ %35.7

از کل دًداًپسؼکاى ؼْر کاؼاى فاقد عَارض فَ بَدُ

در هطالعِ ؼْر یسد  ٍ [3] %57.5در هطالعِ ًعوتی %56.5

در هطالعِ ای کِ در ؼْر یسد اًجام ؼدُ  ٍ [3]%55.7در

] ٍ [3در هطالعِ

هطالعِ ظعید ًعوتی در کل کؽَر  [3]%54از کل

%55 Morkenٍ Augstson

بَد] .[50درد کور در ایي هطالعِ  %75.0بَدُ ٍ در هطالعِ

دًداًپسؼکاى فاقد عَارض بَدُ اًد  .ایي رقن تَظط

صَرت گرفتِ در یسد %55.5هیباؼد[3].درجاهعِ ی

 Augstson ٍ Morkenدر ًرٍش ] ٍ %56 [50تَظط

دًداًپسؼکاى ؼْرکاؼاى%45.5اززًاى ٍ%36هردّادچار

 %55 Marshallگسارغ ؼدُ اظت] .[3بر اظاض ًتایج

عارضِ درد گردى بَدُ اًدٍلی در هطالعِ ی صَرت

بدظت آهدُ از ایي هطالعِ ؼدت بیؽتر دردّا در حد

گرفتِ در یسد%50زًاى ٍ%35هردّادچار درد گردى بَدُ اًد

خفیف تا هتَظط بَد .در ایي هطالعِ هیساى درد گردى %06
6
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با ظابقِ ی کوترٍهعاٍی 56ظال ٍ %06افراد باظابقِ ی

-

بیؽتراز 56ظال از درد گردى رًج هی بردًد.کِ با ًتایج

بِ هٌاَر پیؽگیری از برٍز ًاراحتی ّا در
ًَاحی اًدام ّای تحتاًی ٍ کور ٍزى طبیعی

بدظت اهدُ درد هچ دظت درایي ؼْر هؽابِ بَدُ

بدى حفظ گردد .

اظت]ٍ [3لی درهطالعِ ی اًجام گرفتِ درؼْر کاؼاى
%76افراد با ظابقِ ی کوترٍهعاٍی 56ظال ٍ %55افراد
باظابقِ ی بیؽتراز 56ظال از درد گردى رًج هی بردًد

-

داؼتي اظتراحت بیي ٍیسیت بیواراى

-

اًجام ٍرزغ بِ رٍغ صحیح

-

آهَزغ دًداًپسؼکاى در زهیٌِ ی ؼٌاخت

در هطالعِ ًعوتی ][3دردّای کتف تا آرًج بِ عٌَاى درد

عَاهل خطر زای بیَهکاًیک ٍ رٍغ ّای

ؼاًِ در ًار گرفتِ ؼدًد در صَرتی کِ در هطالعِ حاضر

اصَلی ٍ صحیح اًجام کار.

ٍ هطالعِ یسد فقط از درد ؼاًِ ظَال ؼد.هیساى عَارض
در ؼْر کاؼاى بیؽتر از یسد هی باؼد کِ هی تَاى زیاد
تشکروقدرداني

بَدى ظابقِ کاری را علت هْن ٍ قابل تَجِ ای داًعت.

باتؽکر ٍقدرداًی از اظتاد خاًن هٌْدض حٌاًی ٍ هٌْدض
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هَظَی ٍ تواهی دًداًپسؼکاى کِ در پر کردى پرظؽٌاهِ ّا ها
را ّوکاری ٍ یاری کردًد

با تَجِ بِ ایٌکِ هیساى درصد تواهی عارضِ ّا
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