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(دريافت مقاله -31/52/25 :پذيرش مقاله)36/1/21 :

چكيده
زمينه :با توجه به شايع بودن بيماری پريودنتال در بيماران ديابتي و عوارض دهاني شناخته شده بيماری ديابت ،همچنين به دليل خالء
اطالعاتي بيماران ديابتي در رابطه با بيماری پريودنتال و عدم وجود مطالعهای در بررسي ارتباط اين دو در شهر بوشهر ،اين تحقيق انجام
گرفته است .هدف اين مطالعه ارزيابي سطح آگاهي ،نگرش و عملكرد بيماران ديابتي در رابطه با بيماری پريودنتال ميباشد.
مواد و روشها :اين مطالعه به روش توصيفي -تحليلي و بهوسيله پرسشنامه انجام گرفت .جامعه مورد بررسي بيماران ديابتي  04سال به
باال ( ،)n=514دارای ديابت نوع يک يا دو ،کنترل شده و يا نشده (عليرغم مصرف دارو) و حداقل دارای  54دندان بودند که بهصورت
نمونهگيری آسان انتخاب شدند .پرسشنامه شامل فرم اطالعات جمعيت شناختي و  21سؤال بود که  1سؤال مربوط به آگاهي 8 ،سؤال
مربوط به نگرش 6 ،سؤال مربوط به عملكرد بوده و روايي و پايايي آن قبالً سنجيده شده است .اطالعات پس از استخراج از پرسشنامهها
کدگذاری و سپس وارد نرمافزار  SPSSويرايش  58شد و توسط آزمونهای آناليز آماری مورد بررسي قرار گرفت.
يافتهها :از ميان شرکت کنندگان در اين مطالعه  15/54درصد از بيماران ديابتي دارای سطح آگاهي خوب و  62درصد دارای سطح نگرش
خوب بودند 00/04.درصد از بيماران نيز دارای سطح عملكرد ضعيف بودند .رابطه همبستگي مثبتي ميان آگاهي و نگرش ،آگاهي و عملكرد
و نگرش و عملكرد وجود داشت.
نتيجهگيری :اين تحقيق نشان داد که بيش از نيمي از بيماران ديابتي در شهر بوشهر دارای آگاهي و نگرش خوب بودند اما عملكرد آنها
ضعيف بوده است .لذا راهكارهای ديگری جهت بهبود سطح عملكرد بيماران مورد نياز ميباشد.
واژگان کليدی :بيماری پريودنتال ،ديابت ،سطح آگاهي ،سطح نگرش ،سطح عملكرد
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مقدمه
از جمله دیابت 1مواجه هستیم که که پرهزینهترین

دیابت بر سالمت دهان و دندان بیاطالع هستند (.)11

بیماری غدد در جهان میباشد ( .)1یکی از عواقب شایع

مطالعه یافت شده در این زمینه ،تنها سطح آگاهی

این بیماری عالوه بر تخریب ارگانها ،بیماری

ساکنین  18سال به باالی بندر بوشهر را نسبت به بیماری

پریودنتال میباشد .به گونهای که از بیماری پریودنتال

دیابت و عواقب آن مورد بررسی قرار داده است (.)11

به عنوان ششمین عارضه دیابت نام برده میشود (.)2

لذا بررسیها بیانگر محدود بودن مطالعات انجام شده

بیماری پریودنتال به پروسه التهابی که در بافت اطراف

در این زمینه در شهر بوشهر میباشد.

دندان در پاسخ به تجمع باکتریها و یا پالک دندانی

با دانستن سطح آگاهی ،نگرش و عملکرد بیماران دیابتی

است ،اطالق میشود .عفونت باکتریایی مزمن و پیشرفته

از بیماری پریودنتال میتوان شیوههای اطالع رسانی بهتر و

لثهها منجر به تحلیل لثه ،تخریب بافت استخوانی ،از

برنامههای مراقبتی و بهداشتی جامعتری در جهت ارتقاء

دست رفتن بافت متصل به دندان و تشکیل پاکت

بهداشت دهان و کاهش عوارض دندانی به بیماران دیابتی

پریودنتال 4میشود (.)3

ارائه داد .لذا هدف از این تحقیق ارزیابی سطح آگاهی،

قابل توجه است که دیابت و بیماری پریودنتال رابطهای

نگرش و رفتار بیماران دیابتی در رابطه با بیماری پریودنتال

دوجانبه دارند بدین معنا که همانطور که دیابت باعث

در شهر بوشهر در سال  1394– 95میباشد.

وخامت بیماری پریودنتال میشود ،بیماری پریودنتال نیز
بر دیابت تأثیرگذار میباشد ( .)4شواهد نشان داده است

مواد و روشها

که بیماری دیابت یک ریسک فاکتور برای افزایش شیوع

این مطالعه توصیفی -تحلیلی در قالب پایاننامه و از نوع

بیماری پریودنتال است ( )5و بیماران دیابتی شیوع نسبتاً

مقطعی بر روی  151بیمار دیابتی که به یکی از

باالتری از بیماری پریودنتال را نسبت به افراد غیر دیابتی

کلینیکهای غدد بیمارستان شهدای خلیجفارس ،درمانگاه

دارند ( .)6شدت وخامت بیماری پریودنتال مرتبط با

ابوالفضل و یا کلینیک دیابت مرکز بهداشتی درمانی هفتم

نوع دیابت میباشد و در بیماران دیابتی نوع دو بیشتر

تیر در شهر بوشهر در سال  1394-95مراجعه کردند،

است ( .)7در مطالعه متاآنالیز چاواری نیز نتایج حاکی

صورت گرفت.

از آن بود که دیابت نوع دو یک ریسک فاکتور برای

این بیماران دارای دیابت نوع یک و یا دو ،کنترل شده

بیماری پریودنتال است (.)8

و یا نشده (علیرغم مصرف دارو) و حداقل دارای 11

طبق آمارهای جهانی تخمین زده شده که در حال حاضر

دندان بودند .با توجه به اینکه اکثر بیماران پریو  41سال

تعداد افراد مبتال به دیابت در دنیا به  415میلیون نفر

به باال هستند ( ،)12بنابراین بیماران  41سال به باال به

میرسد ( )9و با وجود شناخت جهانی از خطرات

Diabetes
Periodontal disease
Dental Plaque
Periodontal Pocket
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در جامعه امروزی با افزایش شیوع بسیاری از بیماریها

دیابت ،بسیاری از بیماران دیابتی در رابطه با اثرات

عملكرد بيماران ديابتي در رابطه با بيماری پريودنتال 111 /

بصری و همكاران

مطالعه وارد شدند .معیار دیابتی استفاده شده در مطالعه،

سطوح مختلف آگاهی ،نگرش و عملکرد) و مجذور

آخرین قند خون ناشتای اظهار شده توسط بیمار بود.

کای (برای بررسی ارتباط سطوح آگاهی ،نگرش و

در این مطالعه از پرسشنامهای استفاده شد که شامل 25

عملکرد بر حسب متغیرهای دموگرافیک کیفی) و

سؤال بود 5 .سؤال مربوط به آگاهی 8 ،سؤال مربوط به

ضریب همبستگی اسپیرمن (جهت بررسی ارتباط

نگرش 6 ،سؤال مربوط به عملکرد و سایر سؤاالت

سطوح آگاهی ،نگرش و عملکرد) تجزیه و تحلیل شد.

مربوط به اطالعات دموگرافیک ،سایر عوامل اثرگذار در

از آنالیز واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین سن،

رعایت بهداشت دهان و دندان و عالئم دهانی دیابت

مدت زمان بیماری و قند خون ناشتا بین سطوح مختلف

بود .پرسشنامه برگرفته از مطالعه انجام شده توسط

آگاهی و عملکرد استفاده شد و از آزمون کروسکال

عطارباشی ( )13که ضریب پایایی آن  1/72و روایی

والیس جهت مقایسه میانگین سن ،مدت زمان بیماری

محتوایی آن به صورت کیفی توسط متخصصان تأیید

و قند خون ناشتا در سطح نگرش استفاده شد .در کلیه

شده بود.

آزمونها سطح معنیداری  1/15در نظر گرفته شد.

امتیاز داده شده به سطح آگاهی ضعیف بین صفر تا ،41
سطح آگاهی متوسط بین  41تا  65و سطح آگاهی خوب

يافتهها

بین  66تا  111بود .امتیاز داده شده به سطح نگرش

تعداد  151بیمار مبتال به دیابت نوع  1و  2شامل 79

ضعیف بین صفر تا  ،51سطح نگرش متوسط بین  51تا

مرد ( 52/7درصد) و  71زن ( 47/3درصد) در مطالعه

 75و سطح نگرش خوب بین  76تا  111بود .امتیاز داده

شرکت داشتند .میانگین و انحراف معیار سن بیماران

شده به سطح عملکرد ضعیف بین صفر تا  ،31سطح

 53/55±7/69سال و میانگین و انحراف معیار آخرین

عملکرد متوسط بین  31تا  71و سطح عملکرد خوب

قندخون ناشتای آنها  193/7±73/48میلیگرم در

بین  71تا  111بود.

دسیلیتر و حداقل و حداکثر مدت زمان بیماری به

پرسشنامه توسط پاسخگویان به صورت حضوری و

ترتیب  1و  31سال بود( .جدول )1

مستقیم پر شدند و در صورت بیسواد بودن پاسخگو،
سؤاالت توسط محقق خوانده شد .نام بیماران در این
تحقیق محرمانه ماند و اطالعات بهصورت کلی تجزیه
و

تحلیل

شدند.

این

طرح

با

کد

جدول  )5خصوصيات دموگرافيک بيماران مبتال به ديابت
شرکت کننده در طرح در شهر بوشهر در سال 5530-31
متغير
سن (سال)

 IR.BPUMS.REC.1395.2مورد تصویب کمیته

مدت زمان بیماری

اخالق دانشگاه علوم پزشکی بوشهر واقع شد.

(سال)

اطالعات پس از استخراج از پرسشنامهها کدگذاری و

قندخون ناشتا (میلیگرم
در دسیلیتر)

انحراف

حداقل

حداکثر

ميانگين

41/11

75/11

53/55

7/69

1/11

31/11

7/54

6/15

51/11

481/11

193/71

معيار

73/48

سپس وارد نرم افزار  SPSSویرایش  18شد و با استفاده
از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار ،فراوانی

از نظر سطح تحصیالت اکثریت افراد مورد مطالعه یعنی

وفراوانی نسبی) و آزمونهای آماری آنالیز واریانس

 38نفر (  25/3درصد) دارای تحصیالت دیپلم و  31نفر
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روش نمونهگیری آسان انتخاب و در صورت تمایل در

(برای مقایسه میانگین متغیرهای کمی دموگرافیک بین
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( 21/7درصد) بیسواد بودند.

( 45نفر) بود .نادرترین عالمت دهانی احساس سوزش

در خصوص عالئم دهانی بیماران ،شایعترین عالمت

لثه با فراوانی  13/3درصد ( 21نفر) گزارش شد.

احساس خشکی دهان با فراوانی  56درصد ( 84نفر) و

(جدول )2

جدول  )2توزيع فراواني بيماران مبتال به ديابت شرکت کننده
در طرح به تفكيک عالئم دهاني در شهر بوشهر در سال
5530-31
بلي

عالمت دهاني

خير

تعداد

درصد

تعداد

84

56/11

66

44/11

45

31/11

115

71/11

بوی بد دهان
دندان لق
تورم لثه
دندان حساس

43
37
36

28/71
24/71
24/11

117
113
114

71/31
75/31
76/11

31

21/71

119

79/31

خونریزی از لثه
سوزش دهان و زبان
سوزش در لثه
دیگر عالئم

28
26
21
4

18/71
17/31
13/31
2/71

122
124
131
146

81/31
82/71
86/71
97/31

خشکی دهان
طعم نامطلوب دهان

درصد

*بیماران میتوانستند بیش از یک عالمت را انتخاب کنند.

 83درصد ( 125نفر) از بیماران از نخ دندان استفاده

درصد) در بیماران بسیار کم گزارش شد .الزم به ذکر

نمیکردند .در عین حال  85نفر ( 56/7درصد) از خالل

است که  42نفر از بیماران ( 28درصد) از هیچ کدام از

دندان استفاده میکردند .همچنین استفاده از مسواک بین

 4وسیله کمکی جهت بهداشت دهان استفاده نمیکردند.

دندانی ( 4نفر 2/7 ،درصد) و دهانشویه ( 11نفر7/3 ،

(جدول )3

جدول  )5توزيع فراواني بيماران مبتال به ديابت شرکت
کننده در طرح به تفكيک رعايت بهداشت دهان و
استفاده از وسايل کمكي جهت بهداشت دهان در شهر
بوشهر در سال 5530-31
متغير
وسايل کمكي

بلي

خير

تعداد

درصد

تعداد

درصد

85
42
25
11
4

56/71
28/11
16/71
7/31
2/71

65
118
125
139
146

43/31
72/11
83/31
92/71
97/31

خالل دندان
هیچ کدام
نخ دندان
دهانشویه
مسواک بین دندانی

بیشترین دلیل مراجعه بیماران به دندانپزشک درد دندان

در  77نفر از بیماران ( 51/31درصد) آگاهی در سطح

( 56درصد) بوده است و تنها  18/7درصد از بیماران

خوب بود .همچنین نگرش  93نفر ( 62درصد) از بیماران

برای معاینات دورهای نزد دندانپزشک رفته بودند.

در حد خوب بود .از نظر اظهار عملکرد تنها  12نفر (8

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 14:53 +0330 on Thursday October 18th 2018

پس از آن احساس طعم نامطلوب در دهان  31درصد،

بصری و همكاران

عملكرد بيماران ديابتي در رابطه با بيماری پريودنتال 110 /

درصد) از بیماران در سطح خوب و  67نفر ( 44/7درصد)
در سطح ضعیف بودند( .نمودار )1

Fig1) frequency distribution of participating diabetic patients divided by knowledge, attitude and practice in bushehr
city in 2015-16

با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مشخص شد که

سنی بیماران با سطوح مختلف عملکرد تفاوت معناداری

رابطه همبستگی مثبتی بین نمرات آگاهی و نگرش

داشت ( )p=1/138بهطوری که افراد دارای سن باالتر

بیماران وجود داشت ( .)r=1/74 ،p=1/1111همچنین

دارای عملکرد پایینتری بودند.

رابطه همبستگی مثبتی بین نمرات آگاهی و عملکرد

در این مطالعه تنها  46نفر ( 31/7درصد) از بیماران از

بیماران وجود داشت ( .)r=1/43 ،p=1/111الزم به ذکر

جانب پزشک خود به دندانپزشک ارجاع شده بودند.

است که بین نمرات نگرش و عملکرد بیماران نیز رابطه

اکثر بیماران ( 88نفر) برای درمانهای دندانپزشکی به

همبستگی مثبتی وجود داشت (.)r=1/31 ،p=1/11

بخش خصوصی مراجعه میکردند.

ارتباط معناداری بین مصرف سیگار با سطح عملکرد
وجود داشت ( )p=1/135بهطوری که نسبت افراد دارای

بحث

عملکرد متوسط در افراد غیرسیگاری ( 51درصد) بیشتر

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی سطح آگاهی ،نگرش

از افراد سیگاری بود ( 37/5درصد) .همچنین ارتباط

و عملکرد بیماران دیابتی در رابطه با بیماری پریودنتال

معناداری بین میزان تحصیالت با سطوح آگاهی

بود .نتایج نشان داد که  51/31درصد و  62درصد از

( ،)p=1/1111نگرش ( )p=1/1111و عملکرد وجود

بیماران به ترتیب دارای سطح آگاهی خوب و سطح

داشت .به گونهای که با افزایش میزان تحصیالت ،سطح

نگرش خوب بودند 44/71.درصد از بیماران نیز دارای

آگاهی ،نگرش و عملکرد بیماران نیز افزایش مییافت.

سطح عملکرد ضعیف بودند .رابطه همبستگی مثبتی میان

بین بیماران با سطوح مختلف عملکرد از نظر میانگین

آگاهی با نگرش ( ،)p=1/111آگاهی با عملکرد

مدت زمان بیماری ( )p=1/28و قندخون ناشتا

( )p=1/111و نگرش با عملکرد ( )p=1/11وجود داشت.

( )p=1/11تفاوت معناداری وجود نداشت .اما میانگین

از بیماری پریودنتال به عنوان ششمین عارضه دیابت نام
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 / 118طب جنوب

عنوان یک ریسک فاکتور مهم در افزایش شیوع بیماری

بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو ضروری بهنظر

پریودنتال میباشد ( .)5بر اساس مطالعه مروری بروگنا

میرسد (.)21

( ،)Borgnakkeشواهد نشان داده که بیماری پریودنتال

واتانابه ( ،)Watanabeبا بررسی رابطه دو جانبه میان

آثار مخربی بر نتایج بیماری دیابت دارد و باید مطالعات

دیابت و بیماری پریودنتال قید میکند که میبایست میان

طولی بیشتری در این زمینه صورت گیرد (.)14

پزشک متخصص و دندانپزشک همکاری وجود داشته

تظاهرات دهانی دیابت اغلب در بیماران با بهداشت

باشد تا بهترین درمان برای بیمار صورت گیرد (.)21

دهانی ضعیف دیده میشود ( .)15این امر حاکی از آن

بیشترین دلیل مراجعه این بیماران ( 56درصد) درد

است که افزایش آگاهی ،نگرش و عملکرد بیماران

دندان بود و تنها  18/71درصد از بیماران برای معاینات

دیابتی درارتقاء وضعیت سالمت دهان از اهمیت باالیی

دورهای به نزد دندانپزشک میرفتند .در مطالعه صورت

برخوردار است.

گرفته توسط مور ( )Moorاکثر بیماران گران بودن

برخالف مطالعه عطارباشی ( )16که  8/5درصد از

هزینههای دندانپزشکی را علت مراجعه نکردن جهت

بیماران دارای نگرش ضعیف هستند ،در مطالعه کنونی

چک آپهای روتین عنوان کردهاند ( )22با این حال با

 4درصد از بیماران دارای نگرش ضعیف بودند که نتیجه

توجه به پایینتر بودن هزینههای دندانپزشکی در بخش

مطلوبتری بود .در مطالعه کنونی در شهر بوشهر حدود

دولتی ،دیگر دالئل مبنی بر مراجعه نکردن مرتب بیماران

 31درصد از بیماران توسط پزشک متخصص خود به

به بخش دولتی باید مورد بررسی قرار گیرد .عدم انجام

دندانپزشک ارجاع داده شدند .با این حال این یافته در

تمامی امور دندانپزشکی ،کیفیت پایینتر درمان ،شلوغی

مقایسه با مطالعه عطارباشی در شهر یزد ( )16که از میان

مراکز دولتی ،نبود پوششدهی مناسب درمان

 156نفر فقط  4/4درصد بیماران توسط پزشک

دندانپزشکی توسط بیمه و یا عدم آگاهی از وجود مراکز

متخصص به دندانپزشک ارجاع داده شدهاند ،وضعیت

آموزشی درمانی از قبیل کلینیک دندانپزشکی دانشکده

مطلوبتری به شمار میرفت اما بهطور کل این میزان

دندانپزشکی میتواند از دیگر دالیل مراجعه نکردن به

پایین بود .این در صورتی است که در مطالعه کجریوال

مراکز دولتی باشد.

( )Kejriwalو همکاران در هند اکثریت بیماران

اکثر بیماران از خالل دندان استفاده میکردند .دلیل

اطالعات مربوط به سالمت دهان را از دندانپزشکان

استفاده اکثر افراد از خالل دندان میتواند در دسترس

خود دریافت کردهاند ( .)17همچنین تحقیقات انجام

بودن و ارزان بودن آن باشد .خالل دندان بهراحتی حتی

شده توسط وینسپاچ ( )Weinspachنشان میدهد که

در رستورانها هم یافت میشود و این تکرار در دیدن

در درمان دندانپزشکی بیماران دیابتی ،افزایش آگاهی

و در دسترس بودن این وسیله کمکی باعث شده که

آنها مورد غفلت واقع شده است ( .)18طبق مطالعه

استفاده از آن ،از یک "وظیفه" به یک الگوی رفتاری

نوروزی نیز بیماران دیابتی از منابع حمایتی بسیار اندکی

تبدیل شود .بیش از  81درصد بیماران از نخ دندان

جهت خودمراقبتی بهرمند میباشند و سازگاری شخصی

استفاده نمیکردند .در مطالعه باهامام ()Bahammam

با بیماری مهمترین منبع حمایتی است ( .)19بر اساس

نیز استفاده از نخ دندان از اهمیت کمی برخوردار است،
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برده میشود ( )2که این نشان دهنده نقش دیابت به

مطالعه هادیپور شناخت عوامل فردی و محیطی مؤثر

بصری و همكاران

عملكرد بيماران ديابتي در رابطه با بيماری پريودنتال 113 /

چرا که اکثر بیماران ( 73/6درصد) هرگز از این وسیله

دیابت ارتباط داد چراکه گروه کنترل برای مقایسه عالئم

کمکی استفاده نمیکردند ( .)23همچنین استفاده از

دهانی بین دیابتیها و غیر دیابتیها وجود نداشت.

مسواک بین دندانی و دهانشویه در بیماران بسیار کم
از  4وسیله کمکی جهت بهداشت دهان استفاده
نمیکردند .اما در مطالعه کجریوال ،نیمی از بیماران (52
درصد) از دهانشویه و  14درصد از مسواک بین دندانی
استفاده میکنند .استفاده از نخ دندان در این مطالعه نیز
بسیار کم ( 3درصد) گزارش شد (.)17
بیشترین عالمت دهانی در بیماران خشکی دهان (56
درصد) بود که با توجه به اینکه این عالمت به عنوان
شایعترین عالمت دهانی در بیماران دیابتی و یک
ریسک فاکتور قوی در ایجاد دیگر عالئم دهانی به شمار
میرود یافتة قابل پیشبینی بود که در مطالعه عطارباشی
نیز خشکی دهان باالترین درصد را به خود اختصاص
داده است (.)16
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به این موارد اشاره
کرد .با توجه به عدم وجود مرکز ثبت (رجیستری)
مشخص برای بیماران دیابتی در شهر بوشهر عالوه بر
مراجعه به کلینیک دیابت هفتم تیر ،به کلینیک غدد
بیمارستان خلیجفارس و درمانگاه ابوالفضل نیز مراجعه
شد .البته با توجه به اینکه روش نمونهگیری آسان بود
و در مراکز وابسته به دانشگاه صورت گرفته است؛
بیماران مراجعه کننده به بخشهای خصوصی ،وارد

علیرغم اینکه بیش از نیمی از بیماران دیابتی مورد مطالعه
دارای آگاهی و نگرش خوب بودند اما عملکرد آنها
ضعیف بوده است .لذا با توجه به خالء میان آگاهی و
نگرش با عملکرد ،راهکارهای دیگری جهت بهبود سطح
عملکرد بیماران مورد نیاز میباشد .تحت پوشش قرار
دادن بیماران توسط یک مراکز فعال ،رها نکردن آنها پس
از شناسایی و ارجاع آنها به دیگر مراکز مورد نیاز بیماران
در ایجاد انگیزه و باال بردن سطح اطمینان و همکاری
بیماران بسیار تعیین کننده است .ارجاع تعداد کمی از
بیماران توسط پزشک متخصص به دندانپزشک بیانگر این
است که پزشکان بیش از دندانپزشکان با افراد دارای
بیماریهای دهان و دندان سر و کار دارند لذا همواره
میبایست میان پزشک ،دندانپزشک و مراکز درمانی
همکاری متقابل وجود داشته باشد .به منظور تحقق این
امر میتوان در آینده با برگزاری کنگرهها و جلسات
مشترک توسط دانشکده دندانپزشکی ،از پزشکان و مراکز
مورد نظر جهت همکاری به منظور شناسایی عالئم دهانی
بیماری دیابت و بیماری پریودنتال و ارجاع بیماران جهت
دریافت درمان دندانپزشکی الزم اقدام نمود .این طرح با
حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد.

مطالعه نشدند و این مسأله تعمیمپذیری یافتهها را با

تضاد منافع

محدودیت مواجه میکند .همچنین عالئم دهانی که

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

بیماران گزارش کردند را نمیتوان صرفاً به بیماری

نشده است.
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Abstract
Background: Despite the high prevalence of periodontal disease in diabetic patients and well-known oral
complications of diabetes, there is a notable lack of information among diabetic patients about harmful
periodontal consequences of their disease. Also there is a gap in research in the assessment of the association
between these two disorders in Bushehr city. This research was conducted to investigate the level of
knowledge, attitude and practice of diabetic patients about periodontal disease.
Materials and Methods: This descriptive-analytic study was carried out by using a questionnaire among
the volunteers. The selection criteria included diabetic patients above 40 years of age (n=150), with diabetic
type 1 or 2, controlled or uncontrolled diabetes regardless of taking medications. The eligible participants
required to have at least 10 teeth. and final participants were selected randomly. The questionnaire consisted
of 25 questions, including five questions about the knowledge, eight questions in regard to the attitude, and
six questions regarding the practice. Reaming questions asked about the demographic information. Data
collected from the questionnaires were coded and analyzed using SPSS 18 software
Results: 51.30% of diabetic patients had a good level of knowledge and 62% had a good attitude level.
Also, 44.70% of participants had a poor level of practice. There was a positive correlation between
knowledge and attitude, knowledge and practice and attitude and practice.
Conclusion: This study indicated that more than half of diabetic patients in Bushehr city had a good level
of knowledge and attitude but their practice level was poor. Therefore, the intervention approaches are required to put more emphasis on improving patients’ practice level.
Key words: periodontal disease, diabetes, knowledge level, attitude level, practice level
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