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 چکیده

اختالل خود  درک تصویر بدن نقش مهمی در بیمارانی دارد که به دنبال درمان ارتودنسی هستند. زمینه و هدف:

چند نقص در ظاهر خود تمرکز کرده و  ای کی یاست که فرد مبتال به طور دائم رو یاختالل روان ینوع یزشت انگار

رمان د یمتقاض نیدر بالغ یاختالل خودزشت انگار نییتعهدف از انجام این مطالعه  آن است. ریفکرش درگ وستهیپ

 در شهر قزوین می باشد. 9911در سال  IOTNبر اساس شاخص  یارتودنس

صیفی تحلیلی   نیا مواد و روش ها: ض  که سال  91باالی افراد نفر از  404بر روی مطالعه تو س  یمتقا   یدرمان ارتودن

شتند  راورود به مطالعه  یمالک ها ومراجعه کردند  نیشهر قزو  به کلینیک ها و مطب های بوده و شد.  دا این ، انجام 

  همچنین افراد شالالدند. یدسالالته بند  5تا  9در درجات  IOTN شالالاخص یسالالالمت دندان یتوجه به مالک ها افراد با

و با استفاده از آزمون   spssکرده و داده ها در نرم افزار  لیرا تکم (BDMCQ)9بدن  یپرسشنامه فراشناخت بد شکل    

 مورد تحلیل قرار گرفت. ANOVAو  T-Test ،یهمبستگ های آماری

درصد از آنان در  905)بدون نیاز به درمان( و فقط  9از افراد در درجه  درصد 5005 مطالعه،ر اساس نتایج ب يافته ها:

 یدارا( %5/54) نیاز مراجع یمیاز ن شیب همجنین قرار گرفتند. IOTNشاخص ( نیاز بسیار شدید به درمان) 5 درجه

و وضعیت  تیجنسمتغیرهای و  BDD وعیش نیب یدار یارتباط معن. بوده اند دیاز نوع شد یاختالل خود زشت انگار

متغیرهای سن، و  BDD وعیش نیب یدار یارتباط معندر عین حال  (.P>0005مراجعه کنندگان وجود نداشت ) تاهل

   (.>0005P) مشاهده شد IOTNشاخص سطح تحصیالت و درجه 

بر  ،یدرمان ارتودنس یاز مراجعه کنندگان برا یمیاز ن شیبکه نتایج این مطالعه حاکی از آن است  نتیجه گیري:

ر د انپزشکانشود که دند یم شنهادیارتباط پ نیدرمان نداشته اند در ا نیبه ا یازین چکونهیه IOTNاساس شاخص 

 اطیهای متعدد و مکرّر، با احت یو جراح یتیو شخص یبا سابقه مشکالت روان مارانیب رشیدر پذ ییبایز یحوزه جراح

 بیشتری عمل نمایند.

 یاختالل خود زشت انگار، IOTNشاخص : ارتودنسی، واژه هاي کلیدي
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Abstract 

Background and Aim: Understanding body image plays an important role in patients 

seeking orthodontic treatment. Body dysmorphic disorder is a mental disorder in which 

a person is constantly focused on one or more defects in their appearance and is 

constantly involved in his thinking. The aim of this study was to evaluation of body 

dysmorphic disorder in adult orthodontic treatment applicants based on IOTN index in 

2020 in Qazvin. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical study was performed on 404 

individuals over 18 years of age who were applying for orthodontic treatment and 

referred to the special clinic of Qazvin Dental School and the office of an orthodontist 

in Qazvin and met the inclusion criteria. These individuals were classified into IOTN 

grades 1 to 5 according to the criteria of index dental health. Individuals also completed 

the Body Deformation Metacognition Questionnaire (BDMCQ) and the data were 

analyzed in SPSS software using correlation, T-Test and ANOVA tests. 

Results: According to the results of the study, 50.2% of people were in grade 1 (without 

the need for treatment) and only 1.5% of them were in grade 5 (very severe need for 

treatment) IOTN index. Also, more than half of the clients had severe BDD.There was 

no significant relationship between the prevalence of BDD and variables of gender and 

marital status of patients (P>0.05). At the same time, a significant relationship was 

observed between the prevalence of BDD and the variables of age, level of education 

and degree of IOTN index (P<0.05). 

Conclusion: The results of this study indicate that more than half of the patients seeking 

for orthodontic treatment, according to the IOTN index, did not need this treatment at 

all. In this regard, it is suggested that orthodontists be more careful in accepting patients 

with a history of mental and personality problems and multiple and frequent surgeries. 
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