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چکیده
زمینه و هدف:

پوسیدگی دندان ،یکی از رایجترین بیماریهای عفونی وابسته به تغذیه است .این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین

دریافتهای غذایی و چاقی با پوسیدگی دندان در کودکان 6-44سالهی مراجعهکننده به کلینیک اطفال دانشکدهی دندانپزشکی شهرستان زاهدان
انجام شد.

موادّ و

روشها :این تحقیق بهصورت توصیفی ـ تحلیلی بر روی 93کودک  6-44ساله صورتگرفت .پوسیدگی دندان با استفاده از

شاخص  DMFTتعیینشد .همچنین از شاخص تودهی بدن (  )BMIبرای ارزیابی چاقی و پرسشنامهی بسامد خوراک نیمه کمی()FFQ
جهت بررسی دریافتهای غذایی استفادهگردید.

یافتهها:

نتایج نشانداد فراوانی شاخص پوسیدگی( ≥)1در کودکان دا رای اضافه وزن و چاق ،بهطور معناداری بیشتر از سایر کودکان

بود( .)P>3/35نتایج بسامد مصرف غذایی نشانداد که کلیهی کودکان بهاستثناء گروه شیرو لبنیات ،میوهها و انواع سبزی را از میان سایر گروه-
های غذایی استفادهمیکردند .بین پوسیدگی دندان با میانگین مصرف شیر و لبنیات ،میوهها و انواع سبزی ،همبستگی معکوس و با  BMIودفعات
مصرف انواع شیرینی ،همبستگی مثبت معناداری مشاهدهشد.

نتیجهگیری:

در مطالعهی حاضر ،چاقی ،مصرف میان وعدههای پوسیدگیزا،کاهش مصرف فرآوردههای لبنی ،میوه و انواع سبزی ،بهعنوان

عامل خطر پوسیدگی دندانی در کودکان مطرح شدهاند .با توجه به اهمیت دندانها در سالمت عمومی کودکان ،آموزشهای الزم به والدین و
کودکان درخصوص رعایت یک رژیم غذایى متعادل ضروری بهنظرمیرسد.

واژههای کلیدی :دریافتهای غذایی ،چاقی ،پوسیدگی دندان،کودکان.
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شیرین که سهم بیشتری از آن در خارج از خانه میباشد،

مقدمه
پوسیدگی دندانی ،یکی از شایعترین بیماریهای
مزمن دوران کودکی ( )1-4و یک مشکل عمدهی

منجرمیشود تا این گروه سنّی بیشتر در معرض خطر
چاقی و اضافه وزن و پوسیدگی دندانی قرار گیرند (.)3

بهداشتی در کشورهای درحال توسعه است (.)6،5،1

چاقی یکی از شایعترین اختالالت تغذیهای مرتبط

عوامل مختلفی ،ازجمله :عوامل ژنتیکی ،وضعیت تغذیه،

با پوسیدگیهای دندانی در کودکان مطرح شده است(.)4

چاقی ،آناتومی دندان ،رعایت بهداشت دهان ،استفاده و

در برخی تحقیقات ،ارتباط مثبت معناداری بین چاقی و

جذب فلوراید ،سنّ ،جنس ،ترکیبات و میزان ترشح بزاق،

پوسیدگی دندانی گزارش شده است( .)4هرچندکه در

سطح تحصیالت والدین و وضعیت اقتصادی-اجتماعی

برخی مطالعات ارتباط معکوس ( )8و دربرخی نیز هیچ

در ایجاد پوسیدگی دندان مطرحشدهاند( .)1 ،4-8مطالعات

ارتباطی گزارش نشده است( .)3باتوجه به اهمّیّت تغذیهی

نشان دادهاند که تغذیهی دوران کودکی با اکثر بیماریهای

سالم و نقش احتمالی چاقی در ایجاد پوسیدگی دندان،

دوران بزرگسالی ارتباط دارد( .)9درعین حال ،تحقیقات

این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین دریافتهای غذایی

انجامشده حاکی از آن است که رژیم غذایی نقش موثری

و چاقی با پوسیدگی دندانی در کودکان مراجعهکننده به

دربروز چاقی ،از دست رفتن زود هنگام دندانها،

کلینیک اطفال دانشکدهی دندانپزشکی شهر زاهدان انجام

مشکالت لثه و بوی بد دهان دارد (.)7،5،4،1،،11،11،8

گرفت.

کربوهیدراتها ،مادهای مناسب برای باکتریهای مولّد
پوسیدگی دندان هستند .مواد غذایی سرشار از ساکارز و

موادّ و روشها

دفعات مصرف غذا ،باعثمیشود تا میکروبهای موجود

مطالعهی حاضر بهصورت مقطعی و توصیفی ـ

در داخل دهان مواد قندی را تجزیهکند .به همین علت،

تحلیلی است که درسال  1392بر روی  79کودک (47

اسید ناشی از تخمیر باکتریایی کربوهیدراتهای ساده

دختر و 32پسر)  6تا  11سالهی مراجعهکننده به کلینیک

باعث کاهش  PHبزاق شده و زمینه برای ایجاد پوسیدگی

اطفال دانشکدهی دندانپزشکی شهر زاهدان انجامشد.

فراهممیشود .هرچه زمان تماس موادّ قندی با محیط

حجم نمونه ،براساس فرمول مورد استفاده در مطالعات

دهان بیشتر باشد ،تخریب بیشتری صورت میگیرد.

مقطعی ،با درنظرگرفتن شیوع  %82پوسیدگی دندان (،)1

بنابراین مواد شیرین چسبنده(مانند کشمش ،توت خشک،

حداکثر خطای  %8و آلفای  ،1/15برآورد گردید .ابتدا

شکالت) ،اثرات تخریبی بیشتری دارند ( .)13،12،1این

هدف از انجام تحقیق برای مادران کودکان مورد بررسی

امر در کودکان از اهمیت خاصی برخوردار است.)5(.

توضیح داده شد و درصورت رضایت ،کودکان آنها وارد

تغذیهی صحیح و مناسب از ابتدای زندگی؛ نه تنها رشد و

طرح میشدند .ضمنا ،تحقیق فوق در کمیتهی اخالق

تکامل فیزیکی کودک را بهبود میبخشد ( ،)9بلکه اثری

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مطرح و

عمده بر سالمت مطلوب حفرهی دهان و سالمت عمومی

مورد تایید قرارگرفت.

کودک دارا نیز دارد( .)14،5،4شیرین کردن غذای کودکان

پوسیدگی دندانها با استفاده ازشاخص

DMFT

باعث عادتدادن حسّ چشایی کودک به مواد قندی می-

( )Decayed, Missing and Filled Teethکه نشانهی

شود و همین امر ،عالقهی بیشتری به مصرف مواد شیرین

دندانهای پوسیده ،ترمیم شده و کشیده شده میباشد،

در سنین باالتر را نشانمیدهد .الگوهای تغذیه ای

تعیین شد ( .)4برای این منظور ،معاینهی دندانها توسط

نامناسب بین کودکان و نوجوانان بهویژه میانوعدهای

دندانپزشکان مستقر در کلینیک دندانپزشکی اطفال ،با
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منتظری فر و همکاران

استفاده از یونیت دندانپزشکی ،سوند و آینهی مسطح

صورتگرفتهاست( .)9 ،17تجزیه و تحلیل دادهها با

دندانپزشکی انجامشد .برای طبقهبندی شدت پوسیدگی

استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخهی  18صورت-

دندان ،روشهای  DMFTصفر (بدون پوسیدگی) ،

گرفت .باتوجه به نرمال بودن دادهها ،از آزمون  Kمربع

) 1-3DMFTگروه با پوسیدگی کم)( DMFT≥4 ،گروه با

( )χ²برای تحلیل متغیرهای کیفی و آزمون

پوسیدگی زیاد) در نظر گرفته شد (.)4

 wayبرای تحلیل متغیرهای ک ّمی مرتبط با پوسیدگی

one ANOVA

جهت ارزیابی چاقی ،از شاخص تودهی بدن

دندان استفاده شد .همچنین جهت تعیین همبستگی بین

استفادهشد .برای این منظور ،وزن کودکان با حداقل لباس

شاخص  DMFTبا متغیرهای زمینهای و گروههای غذایی

و بدون کفش ،با ترازوی باسکولی ) (Seca/Germanyبا

از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید P<1/15 .به

دقت 111گرم و قدّ با قدسنج  Secaبا دقت  1/5سانتی-

عنوان سطح معنادار در نظر گرفته شد.

متر اندازهگیریشد .شاخص تودهی بدن ( )BMIاز تقسیم
وزن (کیلوگرم) بر مجذور قدّ (متر مربع) ،محاسبه و با

یافتهها

استفاده از صدکهای نمایهی تودهی بدن برای سنّ و

 79کودک ( 47دختر و  32پسر)  6تا  11ساله با

جنس که توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای

میانگین سنّی  9±1/9سال مورد مطالعه قرارگرفتند .نتایج

امریکا ) )CDCتنظیمشده ،طبقه بندیگردید( .)15 ,16با

نشانداد که درکل نمونهها 21،کودک ( )%25/3دارای وزن

توجه به تعداد کم نمونهها ،در این مطالعه کودکان بر

طبیعی 21،نفر ( ،)%25/3کم وزن و 39نفر ( )%49/4دارای

اساس صدکهای  BMIبه سه گروه طبقهبندیشدند:

اضافه وزن و چاق بودند .میانگین شاخص  DMFTدر کل

کودکانی که دارای  BMIکمتر از صدک  5بودند ،بهعنوان

نمونهها  3/97±1/6بود 71 .نفر ( )%89/9از کودکان مورد

کموزن ،بین صدکهای  5 -85بهعنوان طبیعی و کودکان

مطالعه دچار پوسیدگی دندان بودند 8 .نفر( )% 11/1از

با صدک باالتر از  85دارای اضافه وزن و چاق در نظر

کودکان دارای  DMFTصفر (بدون پوسیدگی) 37 ،نفر

گرفته شدند .سپس فرم اطالعاتی شامل اطالعات زمینهای

( )%46/8دارای ( 1>DMFT≤3پوسیدگی کم) و  34نفر

ازجمله سنّ و

جنس کودک ،بٌعد خانوار ،میزان

( )%43/1دارای ( DMFT ≥ 4پوسیدگی زیاد) بودند.

تحصیالت و شغل والدین و همچنین پرسشنامهی بسامد

بیشترین درصد پدران ،کارمند ( )%57و دارای تحصیالت

خوراک نیمه کمی ( )FFQبرای ارزیابی دریافتهای

دیپلم و باالتر( )%65/8و بیشترین درصد مادران ،خانهدار

غذایی کودک براساس گروههای اصلی غذایی شامل

( )%69/6و دارای تحصیالت دیپلم و باالتر( )%54/4بودند.

لیستی از 142قلم مواد غذایی در گروههای غالت ،لبنیات،

میانگین بعد خانوار  5/3 ±1/3نفر بود .

پروتئینها ،میوهها و سبزیها و همچنین سایرغذاها شامل

همانطوری که در جدول  1نشان داده شده ،شدت

انواع شیرینی (قندو شکر ،عسل ،مربا ،بیسکوئیت ،کیک،

پوسیدگی با شاخص تودهی بدن نیز ارتباط معناداری

کلوچه ،شیرینی ،شکالت ،آبنبات) ،تنقالت و سایر مواد

نشانداد( .)X²=7/2 ،P=1/15بهطوریکه  21نفر ()%8/61

غذایی کم ارزش (چیپس ،لواشک ،چوب شور) و

ازکودکانی که دارای اضافه وزن و یا چاق بودند،

نوشیدنیهای شیرین و گازدار (نوشابههای گازدار ،دلستر

بیشتر یا مساوی  4داشتند .میانگین گروههای غذایی

و آبمیوههای صنعتی) ازطریق مصاحبهی حضوری با

مصرفی و ارتباط آن با شدت پوسیدگی دندان در جدول

مادران توسط کارشناسان تغذیه تکمیلگردید .روایی و

 2خالصه شدهاست .نتایج نشانداد که میانگین مصرف

پایایی پرسشنامهی بسامد خوراک در مطالعهی قبلی

شیر و لبنیات ( )P=1/12و همچنین میوهها و انواع سبزی
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جدول  :1توزیع فراوانی شاخص توده بدنی و شدت پوسیدگی دندانی در کودکان مورد مطالعه
DMFT
فراوانی BMI

0

≤4

1-3

تعداد

درصد

2

22

11

طبیعی

3

37/2

11

اضافه وزن/چاق

3

37/2

12

40/6

جمع

8

100

37

100

کم وزن

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

22/7

7

20/6

20

22/3

22/7

6

17/6

20

22/3

21

61/8

32

42/4

34

100

72

100

χ²= 7/2

P=0/02

جدول  :2میانگین گروههای غذایی مصرفی و شدت پوسیدگی دندان در کودکان مورد مطالعه
0

1-3

≤4

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار

Pv
میانگین و انحراف معیار

شیر و لبنیات

2/3 ±1/8

1/2 ± 1/2

0/7 ± 0/02

0/02

میوه ها و سبزی ها

2/6 ± 1/2

2/4 ±1/7

1/2 ± 1

0/04

نان و غالت

2/7 ±2/3

2/8 ±1/2

2/6±2/1

0/22

گوشتها ،حبوبات و تخم مرغ

2/3 ±0/2

2/3 ±1/3

2/1 ±0/2

0/32

( )P=1/14با شدت پوسیدگی دندان ارتباط معناداری
داشت.

بحث
جدولهای 3و 4بسامد مصرف شیر و لبنیات ،میوه

میانگین شاخص  DMFTدر این مطالعه،

و سبزیها و مواد غذایی پوسیدگیزا (شامل انواع شیرینی،

 3/97±1/6بهدستآمدکه تقریبا مشابه با نتایج مطالعهی

تنقالت و نوشیدنیهای شیرین و گازدار) در کودکان مورد

پاکدل و همکاران ( ،) 18اما باالتر از میزان گزارششده

مطالعه را نشان میدهد .همانطوری که مالحظه میشود

در سنندج ( )7و برخی مطالعات انجامشده در سایر نقاط

اکثر کودکان ( )%65/8فقط  1-2بار در هفته از شیر و

دنیا ( )19،8و پایینتر از نتایج سایر مطالعات صورت-

لبنیات ( ،)χ²=15/2 ،P=1/13میوهها و سبزیها ()%63/3

گرفته در کشور ازجمله مطالعهی بحرالعلومی ( )4در یزد،

( )χ² =11/3 ،P=1/12استفاده میکردند ،در حالی که

مهتدینیا( )3در تبریز ،عجمی( )5در مشهد و مصاحب و

مصرف انواع شیرینی ( ،)χ² =23/2 ،P=1/13نوشیدینی-

همکاران ( )1درشهرستان شمیراناتِ تهران بود .عوامل

های شیرین و گازدار ( )χ²=19/7، P=1/16و تنقالت

متعددی در ایجاد پوسیدگی دندان تاثیرمیگذارند.

( )χ² =32/3 ،P=1/155در اکثر کودکان بیشتر و مساوی 5

پوسیدگی دندان ،یک بیماری چندعلتی و مرتبط با تغذیه

بار در هفته بودهاست.

شناخته شدهاست(  .)1، 4 ،19با توجه به اهمّ ّیت بهداشت

همچنین نتایج آزمون همبستگی بین پوسیدگی

دهان و دندان در سنین کودکی نقش عوامل موثر بر آن

دندان با الگوی مصرف غذایی نشانداد که همبستگی

نیز حائز اهمّیّت است .امروزه توجه ویژهای به ارتباط بین

مثبت معناداری بین پوسیدگی دندان با ،P=1/111( BMI

عادات غذایی و چاقی با وضعیت سالمت دهان و دندان

(,P=1/12

شدهاست( .)1، 4 ،8، 19در این مطالعه نیز ارتباط بین

 ،)r=1/84همچنین همبستگی معکوس معناداری بین

پوسیدگی دندان با وضعیت تغذیه براساس شاخص توده-

پوسیدگی دندان با میانگین مصرف شیر و لبنیات

ی بدن و دریافتهای غذایی کودکان مورد

بررسی

( )r=1-/89 ,P=1/116و میوه ها و انواع سبزی (,P= 1/11

قرارگرفت.

 )r=1/94و دفعات مصرف انواع شیرینی

 )r=-1/ 78مشاهده شد ،اما بین سایر موارد با پوسیدگی
دندان همبستگی معناداری مشاهدهنشد .

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ارتباط بین چاقی کودکی و پوسیدگی دندانی
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جدول  :3توزیع فراوانی دفعات مصرف شیر و لبنیات  ،میوه ها و سبزیها در کودکان مورد مطالعه
دفعات مصرف
فراوانی
دریافتهای غذایی

≥  2بار در هفته

 3-4بار در هفته

 1-2بار درهفته

تعداد

درصد

تعداد

هرگز

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

χ²

Pv

شیر و لبنیات

8

10/1

2

11/4

22

62/8

10

12/7

12/2

0/02

میوه ها و سبزی ها

2

6/3

10

12/7

20

63/3

14

17/7

11/3

0/02

جدول  :4توزیع فراوانی دفعات مصرف شیرینجات ،نوشیدنیهای شیرین و گازدار وتنقالت در کودکان مورد مطالعه
دفعات مصرف
فراوانی
مواد غذایی پوسیدگی زا

≥  2بار در هفته

 3-4بار در هفته

 1-2بار درهفته

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

هرگز
درصد

χ²

Pv

شیرینی جات

43

24/4

28

32/4

4

21/1

4

2/1

23/2

0/03

نوشیدنی های شیرین و گازدار

22

27/8

22

37/8

14

17/7

14

17/7

12/7

0/06

تنقالت

42

23/2

10

12/7

6

7/6

21

26/2

32/3

0/022

جنس ،نژاد و میزان درآمد خانواده مرتبط میباشد (.)8

معدنی ازجمله کلسیم و فسفر ،ویتامینهای Aو Dو

نتایج مطالعات  Narksawatو همکاران ( )19در کودکان

همچنین اجزای پروتئینی موجود درشیر و لبنیات ،نقش

شهری و روستایی کشور تایلند و  Parshnathو همکاران

مهمی در پیشگیری از پوسیدگی دندانها دارند(22، 23

( ) 8در هندوستان ،حاکی از ارتباط منفی بین شاخص

 .) 15،2،کلسیم با کمک ویتامین  Dو فسفر موجب

تودهی بدن و پوسیدگی دندان بود .درحالیکه در مطالعات

تقویت استخوانها و دندانها میشود ( .)15کمبود این

بحرالعلومی و همکاران( )4در شهر یزد و قاسمپور و

مواد معدنی میتواند منجر به تغییر در ساختار دندانها و

همکاران ( )21در شهر بابل مشاهدهشد که فراوانی

بافتهای لثهشده و زمینه را برای پوسیدگی دندان افزایش

شاخص پوسیدگی در کودکان چاق بهطور معناداری

دهد .گفتنیاست تغذیهی نادرست و ناکافی در طوالنی

بیشتر از سایر کودکان بود .گرچه در برخی از مطالعات

مدت این عوارض را تشدیدمینماید(. ) 2 ،15

چنین ارتباطی مشاهدهنشد ( ،)3 ، 21اما در مطالعهی

درخصوص ارتباط بین دریافتهای غذایی و

حاضر نیز ارتبط مثبت معناداری بین شاخص تودهی بدن

پوسیدگی دندان در کودکان ،مطالعات متعدد با نتایج

و  DMFTبه دست آمد .پیشنهاد شده است که احتماال

متفاوتی گزارششدهاست .دربرخی مطالعات(،)24،5،1

الگوی غذایی نامناسب بهویژه مصرف بیش ازحدّ موادّ

ارتباط معکوسی بین مصرف شیر و لبنیات با وضعیت لثه

غذایی حاوی کربوهیدرات و موادّ قندی ،کودکان را

و ساییدگی دندانی مشاهدهشد .نتایج

این مطالعات،

همزمان در معرض خطر پوسیدگی و اضافه وزن قرارمی-

تاییدی بر نتایج تحقیق فعلی میباشد ،اما مطالعهی انجام-

دهد (. )4

شده توسط طالبی و همکاران ( )2هیچ ارتباطی بین

نتایج بسامد مصرف مواد غذایی نشانداد که

مصرف فرآوردههای لبنی ،میوهها و انواع سبزی با

کودکان مورد مطالعه بهاستثناء گروه لبنیات ،میوهها و

وضعیت بهداشت دهان و سالمت لثههای کودکان نشان-

انواع سبزی ازسایرگروههای اصلی غذایی استفادهمی-

نداد .درحالیکه مشابه با یافتههای مطالعهی ما Stewart ،و

کردند .در کودکان با  ،DMFT ≥ 4میانگین مصرف شیر و

همکاران( )25نیز گزارشکردهاند که شیوع پوسیدگی

لبنیات و میوهها و انواع سبزی ،بهطور معناداری کمتراز

درکودکانی که عمدهی رژیم آنها ،انواع سبزی بود ،پایین-

سایر کودکان بود که خود ،نشانگر تاثیر مستقیم رژیم

تر از سایر کودکان میباشد .باوجوداینکه میوهها و

غذایی کودک بر پوسیدگی دندان بوده است .وجود امالح

سبزیها ،حاوی قند طبیعی هستند ،اما بهخاطر وجود آب
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فراوان موجود در آنها ،قندشان رقیقاست ودرنتیجه،

همکاران( )2درکودکان مهدکودکی شهر مشهد ،هیچ

قدرت پوسیدگیزایی کمی دارند .همچنین بهعلت وجود

ارتباطی بین مصرف موادّ قندی با سالمت یا بیماری لثه

فیبر موجود در آنها در هنگام جویدن ،عملکرد باکتری-

پیدانکردند .پاکدل و همکاران( ) 18نیز در بررسی

های تخمیرکننده را خنثی و به تمیزکردن دندانها کمک-

125مادر و کودک پیشدبستانی در تهران ،دریافتند که

میکنند .ترشح بیشتر بزاق در موقع خوردن میوه و سبزی-

بین میزان عالقه به شیرینی و پوسیدگی دندانی مادر

های تازه ،میزان اسید ناشی از تخمیرکربوهیدراتهای

وکودک ارتباطی مشاهدهنشد .گرچه تفاوتهای گزارش-

ساده را خنثی و  PHدهان را متعادل و به حفظ و بازسازی

شده ممکن است بهدلیل متفاوتبودن گروههای سنّی

مینای دندان کمک میکند .از طرفی وجود ویتامینها از

کودکان مورد مطالعه باشد ،اما زمینهی ژنتیکی یا محیطی

جمله ویتامینهای  Cو  Aموجود در بسیاری از میوهها

نیز ممکناست درایجاد عالقه به شیرینی در بین کودکان

و سبزیها برای سالمت لثهها مفیدمیباشد(.)26

تاثیرگذارباشد .بهطوریکه مصرف غذاهای با طعم شیرین

قند و شکر و سایرکربوهیدراتهای قابل تخمیر

در سالهای اولیهی زندگی ،میتواند باعث عالقهی

(مانند آبنبات ،بیسکوئیتها ،کلوچه ،چوبشور و

کودکان به خوردن غذاهای شیرین شود( .)31همچنین

چیپس) نیز بهعنوان یکی از مهمترین عوامل پوسیدگیزا

تفاوت فرهنگی در عادات غذایی و مراقبتهای بهداشتی

مطرح میباشند ( .)27مطالعات نشاندادهاند که تکرر

نیز میتواند بهعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در تفاوت

مصرف میانوعدهها بهویژه مواد غذایی شیرین در طول

نتایج مطالعهی حاضر با سایر مطالعات دراین خصوص

روز با کاهش  PHبزاق دهان بهعنوان یک عامل موثر در

باشد .حتی آزادی و استقالل بیشتر کودکان درانتخاب

پوسیدگی دندان میباشد ( )1میزان اسیدی که از تخمیر

خوراکیهای مورد عالقه در میان وعدهها بهویژه غذاهای

موادّ غذایی توسط باکتریهای دهان ایجادمیشود ،به

بیرون از منزل که سهم بیشتری را به مواد غذایی قندی و

مقدار قند موجود در آن ماده بستگی دارد .بهویژه ارتباط

حاوی کربوهیدرات اختصاصداده ،با شیوع چاقی و خطر

بین مصرف مواد غذایی حاوی مواد قندی که قدرت

پوسیدگی دندانی

همراه بوده و از اهمّیّت زیادی

چسبندگی بیشتری بر سطح دندانها دارند(مثل کشمش،

برخورداراست( .)3گزارششدهاست که بیش از %81

خرما ،توت و انجیرخشک ،شکالت و لواشک) (،18 ، 28

کربوهیدراتهای بهدستآمده در برنامهی غذایی کودکان،

 )2و همچنین انواع نوشابههای گازدار که فرصت مناسب

بهجز شیر از انواع شیرینی ،قند ح ّبه ،نوشیدنیهای شیرین،

برای تولید اسید را فراهممیکنند ( )2 ، 3با پوسیدگی

و کیک و بیسکوئیت تامینمیشود ( .)27مطالعهی

دندانی دور از انتظار نیست.

 Grenbyو همکاران ( )28در دانشآموزان بریتانیایی نیز

در مطالعهی حاضر ،همبستگی معناداری بین
دفعات مصرف انواع شیرینی و پوسیدگی دندان مشاهده-

نشانداد که تقریبا کلیهی کودکان از کیک  ،بیسکوئیت و
چیپس مصرفمیکردند .

شد .مشابه با نتایج مطالعهی حاضر Eronat ،و همکاران

در مطالعهی ما نیز  43نفر ( ) %54/4از کودکان،

( (29با مطالعهی کودکان در ترکیه ،مصاحب و همکاران

در بیش از  5بار در هفته ،از میانوعدههای غذایی همچون

( ) 1در تهران و همچنین  Aminو همکاران( )31در

انواع شیرینی ،شکالت و آبنبات استفادهمیکردند که 21

عربستان صعودی دریافتندکه فراوانی مصرف رژیمهای

نفر ( )%48/8آنها دارای اضافه وزن و چاق بوده و

مواد قندی و انواع شیرینی ،شیوع

شاخص ( DMFTبیشتر و مساوی )4در این گروه بهطور

غذایی حاوی

پوسیدگی دندانی را افزایش می دهد .درحالیکه طالبی و

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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اما بین تکرار مصرف نوشیدنیهای شیرین و
گازدار(نوشابهی گازدار ،دلستر  ،شربت و آبمیوههای

بودند ،نتایج مطالعه قابل تعمیم به کل جامعه کودکان شهر
زاهدان نمی باشد.

صنعتی ) و مصرف تنقالت و سایر مواد غذایی کم ارزش

یافتههای این مطالعه نشانداد که چاقی ،مصرف

با

میان وعدههای پوسیدگیزا و کاهش مصرف فرآوردههای

پوسیدگی دندان ارتباط معناداری مشاهدهنشد که با

لبنی ،میوه و انواع سبزی بهعنوان عامل خطر پوسیدگی

مطالعهی  Talebiو همکاران ( )2نیز همخوانیداشت .

دندانی درکودکان می باشند .باتوجه به اهمّیّت دندانهادر

که بیشتر بهعنوان میانوعده نیز مصرفمیشدند،

همچنین نتایج نشانداد درکودکانی که والدین آن-

سالمت عمومی کودکان و ارتباط بین سطح تحصیالت

ها دارای تحصیالت متوسطه و باالتر بودند ،میانگین

والدین با شاخص پوسیدگی ،بهنظرمیرسد افزایش سطح

 DMFTکمتر از سایر کودکان بود .در مطالعهی مصاحب

آگاهی تغذیهای در کاهش پوسیدگی بیتاثیر نمیباشد.

و همکاران ( )1و Khanو همکاران ( )32نیز همبستگی

لذا آموزشهای الزم به والدین و کودکان درخصوص

منفی و معناداری بین سطح تحصیالت والدین با تعداد

رعایت یک رژیم غذایى متعادل ضروری بهنظرمی رسد.

کل دندانهای پوسیده دیدهشد .احتماال آگاهی بیشتر
والدین تحصیلکرده درخصوص مشکالت دهان و دندان

تشکر و قدر دانی

و توجه آنان به سالمت کودکان ،نقش مهمی را در مراقبت

مجریان طرح از معاونت محترم تحقیقات و

دندانی برای کودکان به همراهدارد ( .)1بنابراین میزان

فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به جهت حمایت

تحصیالت والدین نیز میتواند بهعنوان یکی از عوامل

مالی از این طرح تحقیقاتی ( بهشمارهی)92/4/16-5538

تاثیرگذار در بروز پوسیدگی دندان مطرحشود.

و نیز از کلیهی دندانپزشکان محترم شاغل در کلینیک

ازجمله محدودیتهای این مطالعه ،امکان خطا در

دندانپزشک اطفال زاهدان بهویژه سرکارخانم دکتر طاهره

اطالعات بهدستآمده از پرسشنامهی غذایی بود .چرا که

نصرتزهی (دندانپزشک) و همچنین خانمها :عاطفه

معموال امکان خطا و عدم ارایهی دقیق اطالعات در

نصرتزهی و سحر صالح زهی که در انجام این پژوهش

یادآوری مواد غذایی مصرفی وجوددارد .همچنین گرچه

همکاری داشتهاند و جناب آقایان :دکتر علیرضا انصاری

میزان پوسیدگی دندان در بین کودکان مورد مطالعه باالبود،

مقدم و دکتر علیرضا داشی پور جهت مشاورهی آماری

اما از آنجاییکه صرفا کودکان مراجعهکننده به کلینیک

تشکر و قدردانی مینمایند.

دندانپزشکی اطفال شهر زاهدان مورد مطالعه قرار گرفته-
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Background and purpose: Dental caries is one of the most
common infectious diseases dependingon nutrition. The aim of
this studywas to investigate the relationship between the food
intakes, obesity and dental caries among 6-11 years old
children,referred to the pediatric clinic of the Faculty of Dentistry,
Zahedan.
Materials and methods: This descriptive-analyticalstudy was
performed on 79 children aged6-11 year-old. Dental caries was
determined using DMFT. The body mass index (BMI) was usedto
evaluate obesity and also asemi-quantitativefood frequency
questionnaire (FFQ) was usedto assessfood intakes.
Results: The results showed that the prevalence of caries (≥4)
amongoverweight and obese children was significantly more than
other children(P>0.05 ).The results of food frequency showed
that all childrenexcept those receivedmilk and dairyproducts,
received fruits and vegetables from other food groups.There
was a significant negative correlation between dental caries with
mean consumption of milk and dairy products and fruits and
vegetables,and a significant positive correlation with BMI and
frequency of sweets consumption.
Conclusion:In the present study, obesity, cariogenic snacks,
reducing the consumption of dairy products, fruits and vegetables
have been proposed as risk factors for dental caries among
children.Considering the importance of teeth in public health of
children, education of parents and children regarding a balanced
diet is essential.
Keywords: Food intakes, Dentalcaries, Children.
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