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[\زشxی اردógل + پاس ز·ما رم داôه د.دا ṏu ی ریا�تjöل با÷øñشانآ¼ی د©¨ر ا�واùúW یû  ت 

 آ¼ی د©¨ر %واد ع�یاéی + پاس دو(�ی  و C ÿی jþاواÖشان W ±ی سال Cی ÎÐÔی{م

 !ل âدردا¬ی و (پاسJ اری را دارم.
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مدارس ابتدائی شهر اردبیل و ساله  6-12آموزان ن دانش بیبررسی شیوع پوسیدگی دندان در عنوان :

 .1391 – 1392 تحصیلی ارتباط آن با وضعیت اجتماعی و اقتصادي خانواده در سال

 :چکیده 

پوسیدگی دندانی شایعترین بیماري مزمن دوران کودکی است. عوامل اجتماعی و اقتصادي باعث افزایش خطر  مقدمه :

ساله مدارس ابتدایی  6-12آموزان مطالعه تعیین شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش در این بیماري هستند. هدف از این

 بوده است. 1391 -1392شهر اردبیل و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی و اقتصادي خانواده در سال تحصیلی 

فر پسر)  به صورت ن 403نفر دختر و  444آموزان ( دانش 847در این مطالعه توصیفی، مقطعی تعداد  ها:مواد و روش

آموزان جهت تشخیص پوسیدگی براساس تصادفی از مدارس دولتی و غیرانتفاعی انتخاب شدند. معاینه بالینی دانش

و تعیین شیوع پوسیدگی  DMFS, DMFT, dmftهاي معیارهاي سازمان بهداشت جهانی که شامل تعیین شاخص

در زیر نور چراغ قوه با استفاده از سوند، آبسالنگ ، دستکش، ماسک آموزان دندان بودند، انجام شدند. معاینه دندان دانش

و آینه دندانپزشکی صورت گرفت. اطالّعات مربوط به سن و جنس کودك، تعداد فرزندان، میزان تحصیالت والدین و 

هاي یان وعدهاي دندانپزشکی، رژیم غذائی( مشغل آنها و درآمد خانواده، تکرر مسواك زدن روزانه کودك، معاینه دوره

و   16نسخه  SPSSاي هاي به دست آمده براساس  نرم افزار رایانهآوري شدند. دادهغذائی) به وسیله پرسشنامه جمع

معنی دار  P>% 5ها در هر نقطه با مورد بررسی قرار گرفتند. و تفاوت T- Terstو  ANOVAآزمون مجذور کاي و 

 تلقی گردیدند.

 3/88درصد و در دندانهاي شیري 1/71درصد که در دندانهاي دائمی   7/79ندان به طور کلیشیوع پوسیدگی د ها :یافته

به  dmft /DMFT/DMFSهاي ساله مدارس ابتدائی بوده است. میانگین شاخص 6-12آموزان درصد در بین دانش

و           5/3 ± 1/0و  1/3 ± 13/0در دختران و در پسران به ترتیب   6/3 ± 2/0و  5/2 ± 1/0و  5/2 ± 1/0ترتیب 

در   7/5 ± 2/0و  1/5 ± 2/0به ترتیب  DMFTو  dmftهاي بوده است. همچنین میانگین شاخص  2/3 ± 17/0

ساله مدارس ابتدائی بوده است. مقایسه میانگین  12در کودکان   DMFS  3/0 ± 4/5ساله و شاخص میانگین  7کودکان 

دار آماري بین آنها با سن و جنس وجود دارد به ابطه معنیدهد که رنشان می DMFTو  dmftهاي شاخص

دار  آماري هم دهد که رابطه معنینشان می DMFSبوده است. همچنین  مقایسه میانگین شاخص   P=  001/0طوریکه

داري با جنس وجود ندارد به بوده است ولی به لحاظ آماري رابطه معنی P=  001/0با سن وجود دارد به طوریکه 

دار  بین اي معنیو آزمون مجذور کاي نشان دادند که رابطه T-Testاست. آنالیز واریانس ،  P= 67/0ریکه طو

هاي غذائی)، دفعات  مسواك زدن روزانه تحصیالت والدین، شغل پدران، درآمد خانواده، رژیم غذائی (میان وعده

و  dmft  ،DMFTاي) با شاخص میانگین ت دورهکودکان، تعداد خواهر و برادر  و مالقات با دندانپزشک ( معاینا

DMFS .وجود دارد 

ساله شهر اردبیل بیشتر از حد استانداردهاي جهانی در  6-12آموزان شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش نتیجه گیري :

تماعی و آموزانی که به لحاظ وضعیت اجاست. مطالعه حاضر نشان داد که شیوع پوسیدگی دندان در دانش 2020سال 

هاي قدرتمند و تري بودند، بسیار باالتر بوده است. وضعیت اجتماعی و اقتصادي از تعیین کنندهاقتصادي در سطح پائین

برنامه ،       هاي خدمات دندانپزشکیگردند. بنابراین بهبود در سرویس دهندهقوي در پوسیدگی هاي دندانی محسوب می



 ز 

 

ش، پیشگیري و درمان به منظور سالمت دهان و دندان کودکان در آینده کامالً ریزي و انجام مواردي از قبیل آموز

 رسد.ضروري به نظر می

-، دانش dmft, DMFT, DMFSهاي شیوع پوسیدگی دندان، وضعیت اجتماعی و اقتصادي، شاخصکلید واژه : 

 .آموزان، مدارس ابتدائی، شهر اردبیل 
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 فصـل اول

 طرح تحقیق

 مقدمه : 1-1

گواتماال و سال پیش توسط اقوامی که در نواحی  15000ابتدائی ترین اقدامات پزشکی در حدود 

هندوراس امروزي زندگی می کردند انجام شد. این اقوام با سیمانهایی که از جنس فسفات کلسیم و 

 ).1سنگهاي قدیمی بودند، دندانها را ترمیم می کردند(

سال پیش اقدام به خارج کردن دندانهائی که  2600در 1اولین دندانپزشک در دوران فرمانروائی زوسر 

ده است، به این صورت که با ایجاد سوراخهائی در مجاورت این دندانها چرك را دچار آبسه بودند کر

). در مصر باستان هم به علت استفاده از رژیم 2خارج می نمود و بدین وسیله بیمار راحت می شد (

). در یونان باستان از زمان ارسطو به بهداشت دهان توجه 2غذایی نرم پوسیدگی شیوع داشته است(

). در 1آنها دریافتند که برخی مواد غذایی نرم و شیرین باعث ایجاد پوسیدگی می شود ( بیشتري شد.

عصر اسالم ابوبکر محمدبن زکریاي رازي در کتاب الحاوي برگزیده کامل و جالبی از دندانپزشکی 

اسالمی از قرن هفتم تا قرن نهم میالدي را ذکر کرده است. این شخص مخالف خارج کردن دندانها بود 

و به درمان آنها اصرار داشت، همچنین ابوعلی سینا بزرگترین پزشک اسالمی در کتاب قانون به راههایی 

). در عصر 3سرطانها و ... اشاره کرده است ( ،در جهت تسکین درد در دندانهاي آبسه اي، غدد بزاقی

با مطالعه در  1934حاضر نیز مطالعات زیادي بر روي پوسیدگی انجام گرفته است به طوري که در سال 

                                      
1 - zoser 


