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 مقدمه

را در  دبستانی پیشپوسیدگی زودرس دندانی یک مشکل بهداشت عمومی است که نوزادان و کودکان 

 ثیر قرار داده است.سراسر جهان تحت تأ

 هدف

ساله  3-5هدف از این پژوهش، بررسی شیوع پوسیدگی زودرس دندانی و عوامل موثر بر آن در کودکان 

 باشد. می 1392اردبیل در سال ي شهر ها مهد کودك

 ها روشمواد و 

ابتدا مصاحبه و در  ساله به طور تصادفی انتخاب شد. 3-5کودك  360مقطعی،  -در این مطالعه توصیفی
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هاي  شد. دادهو شیوع پوسیدگی مشخص  dmft و شاخص شدندشمارش  آنها معاینه و ي کشیده شده

و آنالیز واریانس و  t-testآماري استفاده از آزمون  و با 16ویرایش  SPSSافزار آماري  موجود با نرم

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هاي آمار توصیفی  روش

 نتایج

 4/0±9/4، در کودکان چهار ساله 3/0±76/2ساله در کودکان سه  dmftشاخص  % بوده وECC 77شیوع 

سطح تحصیالت والدین به خصوص مادران، وزن نشان داد،  نتایج باشد. می 3/0±7/6و در کودکان پنج ساله 

هاي شیري مؤثر  به پوسیدگی زودرس دندانبر میزان تجرکم هنگام تولد و تغذیه طوالنی مدت با شیر مادر 

 ). P>05/0( است

 گیري نتیجه

ي کودك، افزایش سطح تحصیالت و  دار تغذیه هاي هدف رسد برنامه ها، به نظر می با توجه به یافته

 دندان در کودکان مهم است. پوسیدگیهاي دندانی در پیشگیري از  ها در مورد مراقبت حمایت خانواده
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 مقدمه -1-1

ي عفونی دهان است که درآن اسید تولید شده در اثر ها بیماريترین  پوسیدگی دندان یکی از شایع

)1(د.شو میمنجر به تخریب مینا و ساختمان دندان  ،ها باکتريي قابل تخمیر توسط ها کربوهیدراتمتابولیسم 

، دبستانی پیش، به خصوص در کودکان پوسیدگی دندان یک مشکل به لحاظ سالمت عمومی است

به صورت یک مساله حاد و  خوابی بی ،عفونت ،اضطراب ،که درد شدید دشو میپوسیدگی زودرس باعث 

 )2(.شدید بروز کند

دوران  پوسیدگی زودرسگزارشی از  همه آنها، دندانپزشک عمومی 2000 با شرکت طی یک مطالعه

و این  باشد میرس دندان در بین کودکان پوسیدگی زود بااليحاکی از شیوع این موضوع  .ی داشتندکودک

 )3(.ي دائمی هم افزایش یابدها دنداند که خطر پوسیدگی شو میعامل باعث 

ECC  تداخل با غذا  ،عفونت ،د منجر به دردتوان می، کودکان ي شیري درها دندانتخریب زودرس با

 ي توسعهثیرات بدتري در أت و دائمی و نهایتاً ي شیريها دندانافزایش خطر پوسیدگی جدید در  ،خوردن

اول شیري فک باال و پایین و گاهی  آسیاي ،قدامی باال يها دنداند. پوسیدگی زودرس، شو میي دایها دندان

 )4(.دکن میي فک پایین را درگیر ها نیش

یی هستند که در دوران کودکی تحت تاثیر قرار ها دنداني قدامی فک باال اغلب بیشترین ها دندان

ضایعات اولیه اغلب در سطح لیبیال اینسایزورهاي فک باال به شکل دکلسیفیکاسیون سفید رنگ در  .ندگیر می

ند این یاب میپیگمانته شده و در جهت تاجی و لترالی گسترش  این ضایعات سریعاً .ندشو میمارجین لثه دیده 

سریعی دارد و به سرعت قسمت تاجی دندان را تخریب کرده و منجر به درگیري  بیماري دندانی پیشرفت

 )5(د.شو میدیده  ها دندانو در موارد شدید تخریب کامل تاج  ،ددگر می ها دندانزود رس پالپ 

 ،دگذار میمشکالت دندانی در دوران کودکی با تداخل در تغذیه روي رشد و تکامل وي اثر منفی 

 )6(.بت کردن و برقراري ارتباط کودکان نیز اثرات نامساعدي داردهمچنین بر روي صح


