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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

 )دندانپزشکیدانشکده (

ساله 12-6بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی هاي دندان مولر اول دائمی در کودکانعنوان: 

 شهر اردبیل

 چکیده :

  صحبت کردن و  -2رشد کودك  -1مشکالت دندانی در دوران کودکی با تداخل در تغذیه رويمقدمه: 

بر جاي می گذارد. با وجود این که ارتباط بین چاقی و  برقراري ارتباط با کودکان دیگر اثرات نامطلوبی -3

پوسیدگی نیازمند بررسی هاي زیادي است ولی اتیولوژي هر دو فاکتورهاي متعددي است که ریشه در 

     کاهش الگوي فعالیت هاي فیزیکی -2تغییرات منفی تغذیه اي -1تغییرات سبک زندگی انسان ها نظیر

فزایش مصرف مخمرهاي کربوهیدرات داشته که این فاکتورها هم ا -4افزایش مصرف فست فود  -3

عواقب ناگواري همچون از دست دادن دندان هاي دائمی را به و  چاقی و هم در پوسیدگی نقش دارنددر

. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی دندان مولر اول دائمی دنبال دارد

 ه شهر اردبیل انجام شد.سال 6-12در کودکان 

گروه هدف از بین دانش آموزان دختر و پسر مدارس مقطعی و  –نوع طرح توصیفی  مواد و روش ها:

خصوصی و دولتی از مناطق شهري مختلف شهر اردبیل انتخاب شد. براي ارزیابی وضعیت پوسیدگی از 

 ) نیز با ارزیابیاطالعات بدنی کودکان  استفاده شده و WHOمطابق با معیار DMFTشاخص
("!)وزن

 (2#) قد
)BMI 

(Body Mass Index)  .استفاده از نرم افزار آماري داده ها بابه دست آمدSPSS  در این و تجزیه و تحلیل شده

از آینه و سوند و پروب یکبار مصرف در زیر DMFT، dmftمطالعه جهت ارزیابی پوسیدگی، تعیین شاخص

 نور آفتاب استفاده گردید.

 



درصد آن ها  53.5درصد کودکان پسر و  46.5نمونه به طور تصادفی جمع آوري شد که  359 ها:یافته 

درصد کودکان در مدارس خصوصی) این  42.7درصد کودکان در مدارس دولتی و  57.3دختر بودند( 

 0.8درصد داراي اضافه وزن و  6.2در رنج نرمال،  BMIدرصد از کودکان، داراي  92.9تحقیق نشان داد 

درصد جامعه آماري مورد بررسی  37درصد در حد چاق می باشد. در بخش پوسیدگی نیز مشخص شد 

درصد کودکان حداقل روزي  88درصد دختران)  20درصد پسران و  17داراي پوسیدگی دندانی می باشند (

 زنند.  اصال مسواك نمیدرصد کودکان  12یک بار مسواك می زنند اما

با توجه به نتایج جداول و بررسی داده هاي به دست آمده فرض ارتباط احتمالی بین پوسیدگی نتایج: 

ساله شهر اردبیل رد شد. 6-12در بین کودکان) BMI(دندان مولر اول دائمی با شاخص نمایه توده بدنی

)0.05P<( 

 پوسیدگی، شاخص توده بدنیپوسیدگی دندانی، چاقی، شیوع  کلمات کلیدي:
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 فصل اول

 مقدمه و بیان مسئله



ساله شهر اردبیل12-6در کودکان  هاي دندان مولر اول دائمی ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگیبررسی   
   1 

  مقدمه1 -1

از فاکتور هاي اساسی که زندگی افراد جامعه یکی  ،همگام با تغییرات جهانی در سبک زندگی افراد         

، رژیم غذایی نامناسب بوده شده استرا تحت تاثیر خود قرار داده و باعث بروز بیماري هاي مختلف 

 ) 1است.(

د؛ الگوي تغذیه اي صحیح می تواند در انسان جهت تامین انرژي رشد و بقاء بافتها به مواد مغذي نیاز دار

 کودکی پایه گذاري شود و نه تنها رشد تکامل فیزیکی بلکه سالمت مطلوب دهان را فراهم سازد. 

شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان جوامع صنعتی و در حال توسعه به سرعت در حال 

د در شیوع چاقی را به عنوان یک اپیدمی جهانی ) سازمان بهداشت جهانی، این افزایش شدی2افزایش است.(

) چاقی و اضافه وزن حالتی است که در آن، کالري دریافتی اضافه بر میزان مورد نیاز 3معرفی کرده است.(

بدن، به صورت رسوب چربی ظاهر می شود. این امر می تواند جنبه ژنتیکی و یا محیطی داشته باشد. 

به واسطه پیشرفت تکنولوژي در تمامی عرصه ها، رفتارهاي تغذیه اي تغییرات شگرف در طول دهه گذشته 

افراد را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است و افزایش مصرف نوشیدنی هاي شیرین، کم تحرکی، 

استفاده از ماشین در تمامی عرصه ها، دسترسی به انواع غذا هاي آماده و غذا هاي سریع پخت، سبک 

) این عوامل در نهایت افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن را در 4ل ساخته است.(زندگی افراد را متحو

ن تر ریسک ابتال به بیماري هاي قلبی و دیابت یاین چاقی در سنین پای )5سراسر دنیا به همراه داشته است.(

 )6را افزایش می دهد.( 2نوع 

ت زیادي است. بعضی مطالعات حاکی با هم نیازمند تحقیقا 2علت چاقی و پوسیدگی و ارتباط اینارزیابی 

در ایجاد پوسیدگی دندان مورد نیاز  از آن است که تکرر مصرف مواد غذایی و مواد قندي بیش از مقدار

) پوسیدگی یک بیماري میکروبی نسوج کلیسیفیه دندان ها و شایع ترین بیماري مزمن 7نقش داشته است.(

) اسید تولید شده در اثر متابولیسم کربوهیدرات هاي قابل 8در ارتباط با مصرف مواد قندي تلقی می شود.(


