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22564571-3تلفن:.یآزاداسالمدانشگاهیدهم، واحد دندانپزشکستانیپاسداران،نابانیختهرانیواحد دندانپزشکبخش کودکان اریدانشدکتر ناهید عسگري زاده، نویسنده مسئول مکاتبات:#
Email:Nahidaskarizadeh@yahoo.com

استرپتوکک موتانس بزاق در کودکان ریبررسی نقش تغذیه کودك در دوران شیرخوارگی در  مقاد
ساله شهر تهران5

2دکتر امین نظري نسب2اعتماديدکتر آیه 1#ري زادهکدکتر ناهید عس

تهرانیواحد دندانپزشک،یدانشگاه آزاد اسالمدانشیار بخش کودکان -1
دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،ودانتیکسدستیار تخصصی گروه اند-2

خالصه: 
بـا توجـه بـه محـدودیت مطالعـات در      باشد.همراه با پوسیدگی دندانی میاسترپتوکوك موتانس، میکروارگانیسم اصلی سابقه و هدف:

سـاله شـهر تهـران    5در کودکـان  این تحقیـق ،دهانیاسترپتوکک موتانسمیزان در کودك در دوران شیرخوارگینقش تغذیهمورد
انجام شد.

با میزان استرپتوکوك یانجام گرفت. گروه مورد، کودکانساله 5کودك 150روي ،شاهدي-موردبه روش قیتحقها:و روشمواد
شمارش واحد104استرپتوکک موتانس کمتر از  داراي وگروه شاهد، )CFU(شمارش کولونیواحد104از بیشتردهانیموتانس

کودك در ۀینوع تغذ.سازي شدندمشابهسایر متغیرهاي موثربه لحاظ جنس و زمان شروع مسواك زدن ودو گروه وکولونی بوده 
به روش مصاحبه با والدین استفاده از مسواك توسط آنان یچگونگزیو ننآو دفعاتریششهیمدت استفاده از ش،یرخوارگیدوران ش

زبان با یاز قسمت پشتيبردارکاربرد آینه و سوند تعیین و نمونهزیمعاینه و نقیکودکان از طرdmft. شاخص دیگرديآورجمع
و نقش تغذیه با شیر مادردرمیزان استرپتوکک موتانس بزاق با انجام شدساسترپتوکک موتانییبراي شناسالیاستفاده از سواب استر

ر گرفت.قراريماآمورد قضاوت chi-squareآزمون
% 69% کودکان در گروه شاهد و 6/26و کردندمی% گروه مورد فقط از شیر مادر تغذیه 31% کودکان در گروه شاهد و 4/73ها:افتهی

)P) ، (1/6<OR>001/0داري داشت. (شیر مادر داشته و تفاوت بین نوع تغذیه در دو گروه تفاوت معنیبا شیشه وگروه مورد تغذیه 
یمـ افتـه ینیـ گـذار باشـد. ا  ریکوك موتانس تاثواسترپتریتواند بر مقادیمیرخوارگیدوران شهیه نظر میرسد نوع تغذب:يریگجهینت

بکار رود.رخوارانیشهیتغذيتواند در اصالح الگو
شه شیر، تغذیه با شیر مادر، بزاقی، استرپتوکوك موتانسبا شیغذیهتها:کلید واژه

17/5/91:ذیرش مقالهپ27/4/91نهایی:اصالح 28/2/91وصول مقاله:

:مقدمه
است یقابل انتقال و چندعاملیعفونيماریب،یدندانیدگیپوس

شـناخته  زیـ مزمن نيماریبنیترعیاز جوامع، شاياریکه در بس
سـم یکروارگانیشده اسـت. همزمـان، اسـترپتوکوك موتـانس، م    

موجود يکتربانیزاتريماریو بیدندانیدگیهمراه با پوسیاصل
توسط1923در سال سم،یکروارگانیمنیا)1(.باشدیدر دهان م
Clarkکشــف هــایدگیغالــب در پوســکــروبیبــه عنــوان م

عالمـت  نیتـر یاصـل ،يدیاسطیرشد در محتیخاص)2(.دیگرد
تیمشخصۀ استرپتوکوك موتانس بوده که در ارتبـاط بـا خاصـ   

يراهبردهـا اسـاس، نی. بـرا باشـد یآن مطرح مـ ییزایدگیپوس
تـداخل دارنـد،   وتانساسترپتوکوك مونیزاسیکه با کلونیدرمان

در انسـان خواهنـد   یدگیبر کاهش وقوع پوسـ يداریاثرات معن
نقـش اسـترپتوکوك موتـانس در شـروع     ن،یعالوه بر ا)3(.داشت

قرار گرفتـه دیمورد تأکلیو ادامه آن توسط الکتوباسیدگیپوس
نـــوع نیـــضـــور و تعـــداد ااز حیمتفـــاوتزانیـــم)1(.اســـت

ــدانســمیکروارگانیم ــزاق و پــالك دن نیدر ســنمــارانیبیدر ب
در جوامع مختلف گـزارش  در مطالعات انجام شده زیمختلف و ن
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ـ     یآلودگ)2،1(.شده است نیبـا اسـترپتوکوك موتـانس معمـوالً ب
گر،یدیهرچند برخدهد،یميبعد از تولد رو31تا 19يهاماه
)  1-3(.اندکردهشنهادیپیشروع آلودگيبرارا يترنییپانیسن

اسـترپتوکوك موتـانس در   ونیزاسـ یمؤثر بر کلونعواملیبررس
یکودك در سال اول زندگییکودکان نشان داده که عادات غذا

زودهنگــام اســترپتوکوك ونیزاســیکلونيرا بــرايوتوانــدیمــ
ریشـ شـه یاستفاده از شگر،یاز طرف د)4(.دیموتانس مستعد نما

استرپتوکوك يبرايوقيزاعامل عفونتکیبه عنوان تواندیم
را در يبـاکتر نیـ ابـتال بـه ا  وعیکـرده و شـ  فـا یموتانس نقش ا

نبـوده و  زایدگیمـادر پوسـ  ریالبته، شـ )5(.دهدشیکودکان افزا
که ي، به طورکندینمجادیبزاق کودك اpHدریچندانرییتغ

ییمـادر بـه تنهـا   ریمدت زمان اسـتفاده از شـ  دهیمشخص گرد
از آن یناشـ یدگیموتانس و پوسسترپتوکوكازانیبر ميریتأث

ارتبـاط  گر،یدقاتیدر تحق)6،3(.ساله نداشته است5در کودکان 
و ریشـ شـه یاسـتفاده از ش یمدت زمان طوالنانیميداریمعن

)9،7،5،3(.متعاقـب آن بـه دسـت آمـده اسـت     یدگیپوسـ زانیم

Habibianاســترپتوکوك زانیــشــان دادنــد مو همکــاران  ن
دنیبا مجموع دفعات خوردن و آشاميداریطور معنهموتانس ب

شـکر  يحـاو يداشته و تکرارمصرف غـذا یدر هر روز همبستگ
یهمبسـتگ اسـترپتوکوك موتـانس  زانیـ با مریاز شریغیاضاف

نشـان  زیـ و همکـاران ن al-Dashtiن،یهمچن)7(.داشته است
یدگیپوسـ شـوند، یمـ هیـ تغذشـیر شهیشکه بایدادند کودکان

کـه  یبخصوص هنگـام .در دهانشان وجود داشته استيشتریب
با توجه بـه  )8(.ادامه داشته باشدیبه مدت طوالنهینوع تغذنیا
ۀیـ اسـترپتوکوك موتـانس و نـوع تغذ   زانیـ منیرابطۀ بـ نکهیا

برخوردار اسـت،  یخاصتیاز اهمیرخوارگیکودك در دوران ش
مـادر  ریشـ عددمتيایبر مزايدیتأکتواندیموضوع منیاثبات ا
زانیــنقــش تغذیــه در مموضــوع،تیــتوجــه بــه اهمبــا.باشـد 

سـالۀ شـهر   5استرپتوکوك موتانس موجود در بزاق در کودکان 
.دیگردیابیارزقیتحقنیتهران در ا

ها:مواد و روش
کودك 150يروشاهدي-موردبه صورتقیتحق

4از یله انجام شد که به صورت تصادفسا5یدبستانشیپ
مهدکودك در مناطق شمال شهر تهران انتخاب شده بودند. بعد 

آنها شامل سن، کیدموگرافاتیها، خصوصاز انتخاب نمونه
زمان ،شیرشهیمدت استفاده از ش،یمصرفریجنس، نوع ش

شروع مسواك زدن، دفعات استفاده از مسواك، استفاده از 
وعده ثبت انیبه عنوان مياستفاده از مواد قندو کیوتیبیآنت

يشنهادیکودکان براساس روش پdmftشده و شاخص
WHOو دهیآموزش دیسال آخر دندانپزشکيتوسط دانشجو

با )2(مصرف به دست آمد.بارکینهیبا استفاده از سوند و آ
و (Dorsal)زبانیاز سطوح پشتل،یاستفاده از سواب استر

لترال باال) از سطوح سالم ایندان سانترال باال (سطح باکال د
شده با سواب هیتهيهانمونه.به عمل آمديبرداردندان  نمونه

Stuart Transportکشت ترانسپورت (طیداخل محلیاستر

Medium است، قرار داده شده و يکشت مغذطیمحکی) که
Mitis Salivariusکشت طی. محدیمنتقل گردشگاهیبه آزما

Agarرشد استرپتوکوك يبرایمناسبطیآگار که محيحاو
تیموتانس است، طبق دستور کارخانۀ سازنده به همراه تلور

يمتریسانت8استاندارد يهاتیشده و در پلهیتهمیپتاس
در مجاورت شعله روشن و یبزاقيهاشد. سپس، نمونهختهیر

نیأمتشگاهیمناسب که توسط هود مخصوص در آزماۀیدر تهو
و پس از کشت، افتهیکشت مذکور انتقال طیبه محشد،یم
جادیايجار قرار گرفتند. براستهدر داخل ظرف دربهاتیپل

)، شمع روشن داخل آن anaerobic(ژنیبدون اکسطیمح
يدر انکوباتور با دمازیکشت نطیمحيقرار داده شد. ظرف حاو

گرفته و پس از ساعت قرار 48و به مدت گراددرجه سانتی37
با اشکال یکلون3قابل شمارش بودند. هایساعت، کلون48

ییشناسايکرده و برارشدطیمحيمختلف روکیمورفولوژ
و تولیمانیصیتشخيهااسترپتوکوك موتانس از تستیکلون

VP Acetoin Production1(شکل .استفاده شد(
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هاي استرپتوکک موتانسکلنی-1شکل 

يابا رنگ سرمهیکلونکی، VPوتولیتست مانجینتا
مشابه به عنوان استرپتوکوك يهایت،کلونیمثبت بوده و در نها

8به تیهر پلها،یشمارش کلوني. برادیشمارش گردسموتان
شمارش و تیهشتم از هر پلکیشده، میتقسيقسمت مساو

اق را از بزمیلی لیتر 1از آنجا که سوابضرب شد. 8در عدد 
استرپتوکوك زانیضرب شد تا م10عدد فوق در دارد،یبرم

)1(. محاسبه شودزیبزاق نلیتر میلی1موتانس در

یاسترپتوکوك موتانس و مشاهدة آن، کلونرةیزنجلیتشکيبرا
و بعد از افتهیانتقال Mitis Salivarius Agarطیداخل مح

شد، از ينگهدارد گرادرجه سانتی37روز که داخل انکوباتور 2
يهارهیگرم، زنجيزیآمشد. بعد از رنگهیحاصل الم تهیکلون
)2. (شکل رپتوکوك موتانس مشاهده شدنداست

هاي استرپتوکک موتان رنگ آمیزي شده به رهیزنج-2شکل 
100ی ینمابا بزرگکروسکوپ نوريیمر یزروش گرم

وك بزاق به دو گروه ها  بر حسب میزان استرپتوکسپس نمونه
کودك با میزان 71تقسیم بندي شدند، گروه مورد شامل 

(واحد شمارش کولونی) و گروه شاهد شامل 104cfuبیشتر از 
104کودك با میزان استرپتوکوك بزاقی مساوي و کمتر از 79

cfu .بودند
اجتماعی و - کودکان مورد بررسی از لحاظ وضعیت اقتصادي

دو نشان داد که از -و آزمون آماري کايهمزمانی مشابه بوده
لحاظ عواملی چون زمان شروع مسواك زدن، روش مسواك 

تفاوت Dmfزدن، مصرف مواد قندي میان وعده و جنس و 
) 1معنی داري ندارند. (جدول 

یاسترپتوکوك موتانس بزاقزانینقش تغذیه در میبررسيبرا
شد.استفادهchi-squareآزمون ازه،یو نوع تغذ

ها:یافته
با نفر در گروه مورد71کودك که 150رويق،یتحق

گروه شاهدنفر79)و 104cfuازیش (بساسترپتوکوك موتان
،104cfuيو مساوکمتر سموتانوكمیزان استرپتوکنها باآ

دو گروه از لحاظ عوامل مرتبط مشابه سازي شدند. انجام شد.
) 1(جدول 
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49استرپتوکوك موتانس بزاق باال  داشتند،زانیکودکانی که م
%)31نفر(22و%)  تغذیه شیر مادر و شیشه هم زمان69نفر(

زمون کاي دو نشان داد که آو فقط تغذیه با شیر مادر داشتند 
اري ـــمآبه لحاظ شیر در گروه موردشیشهمواجهه بیشتر با 

استرپتوکوك زانیبا  مکانو در کودP>001/0(دار بودمعنی
استرپتوکوك زانیبرابر بیش از کودکان با  م1/6،موتانس باال

) OR=1/6دیده شد. (موتانس پایین 

به تفکیک نوع تغذیهکودك مورد بررسی برحسب میزان استرپتوکوك موتانس بزاق و150توزیع  -2جدول 

بحث:
کودکانی که میزان استرپتوکک موتانس ، نشان دادتحقیقنتایج 

شیر تغذیه مواجهه بیشتري با شیشهدر،اق باالتري دارندبز
زانیو مشیرشهیاستفاده از شنیبيداریداشتند. ارتباط معن

به دست قیتحقنیاسترپتوکوك موتانس در ايباال

یمطالعاتيهانهیشیکه در پیقاتیاکثر تحق.)>001/0P(آمد
) 9-21(ند.اارتباط بودهنیوجود ادیدارند، مؤدوجو

Lamasخود نشان دادند کودکانی که یو همکاران، در بررس
براي تغذیه شیرماهگی هنوز از شیشه15- 20نیدر سن

ك موتانس باالتري در وکردند، میزان استرپتوکاستفاده می

s. mutansمیزان 
تغذیهنوع 

)104و مساوي کمتر(شاهد
N=79

)104تر از (بزرگمورد
N=71

نتیجه  آزمون 

%)31(22%)4/73(58فقط شیر مادر
001/0<P %)69(49%)6/26(21شیشه و شیر مادر

)%100(71%)100(79مجموع

تغیرهاي مختلفبه تفکیک  متوزیع کودکان بر حسب میزان استرپتوکوك موتانس بزاق و-1جدول 

s. mutansمیزان 
عوامل مرتبط

)104شاهد(کمتر و مساوي 
N=79

)104تر از مورد (بزرگ
N=71

نتیجه آزمون

زمان شروع مسواك 
زدن

ماهگی24کمتر و مساوي 
ماهگی24بیش از 

32)1/56(%
47)5/50(%

25)9/43(%
46)5/49(%6/0p<

چه کسی براي 
ودك مسواك ک

زند؟می

کودك به تنهایی
کودك و مادر

44)1/57(%
35)9/47(%

33)9/42(%
38)1/52(%3/0p<

مصرف مواد قندي به 
عنوان میان وعده

بلی
خیر

49)1/52(%
30)6/53(%

45)9/47(%
26)4/46(%9/0p<

پسرجنس
دختر

41)52(%
38)48(%

36)50(%
35)50(%9/0p</

Dmft
2ساوي کمتر و م

2بیش از 
44)1/61(%
35)9/44(%

28)9/38(%
43)1/55(%9/0p<
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از شیر مادر تغذیه کرده اند که تنها داشتهیبا کودکانسهیمقا
میزان ،و همکارانKrishnakumarن،یعالوه بر ا)10(.بودند

موتانس بزاق کودکانی که پوسیدگی مرتبط با كوترپتوکاس
کردند که يریگجهیو نتيریگشیشه شیر داشتند را اندازه

يك موتانس بزاق این کودکان از کودکان عارومیزان استرپتوک
و Kneistقیتحقجینتان،یهمچن)10(.استبیشتراز پوسیدگی 

شیافزابهاستفاده از شیشه شیر منجر همکاران نشان داد
ك موتانس در بزاق کودکان واسترپتوکيهاحضور گونهزانیم

گزارش کردند استفاده از زیو همکاران نLopez)11(.گرددمی
کرده و میزان زاي قوي عملشیشه به عنوان یک عامل عفونت

ابل شمارش را افزایش داده ك موتانس قوهاي استرپتوککلنی
هم نشان داد که کارانو همMilgromقیتحقجینتا)5(.است

موتانس با استفادة شبانه از شیشهباال بودن میزان  استرپتوکک 
و Mohanهمزمان، )12(.دارديداریهمبستگی معنشیر 

ك واسترپتوکریو مقادشیر رابطۀ استفاده از شیشه،همکاران
یاق کودکاندر بزيکمتريهایموتانس را بررسی و تعداد کلن

هرچند )3(.کردند، شمارش کردندنمیادهاستفشیرکه از شیشه
ماهه انجام شده بود که با گروه 6-24این تحقیق در کودکان 

.حاضر متفاوت بوده استقیدر تحقیسنی مورد بررس

Retnakumariاي در مورد مطالعههمکاران،و
دانی دنتاثیرخصوصیات مادر و کودك برشیوع پوسیدگی هاي

تعداد دفعات تغذیه با جنسیت دختر،سن کودك،انجام دادند. 
طول مدت تغذیه خوابیدن با پستانک،نوع تغذیه،،شیرشیشه

دفعات تعدادهاي پوسیدگی زا،مصرف میان وعدهاز پستان،
و وضعیت بهداشت هاي پوسیده مادرتعداد دندانمسواك زدن،

هاي دندانی بروز پوسیدگیبا دهانی مادر رابطه آماري معنی دار
)13(در کودکان داشت. 

Holbrookدر افراد داراي پوسیدگی اي،درمطالعههمکارانو
هاي استرپتوکک موتان نشان دادند که زنجیرهو فاقد پوسیدگی

به بیشتريدر افراد داراي پوسیدگی داراي قدرت چسبندگی 
لیت قدرت بیشتر در دکلسیفیه کردن آپاتیت و فعاآپاتیت،

)14(. هستندباکتریوسین مانند را دارا 

بر روي اثر و همکاران،Chaudharyتوسطاي که،مطالعهدر

پوسیدگی زایی فرمولهاي رایج شیر خشک هاي مورد استفاده 
داري در میزان افزایش معنی،انجام گرفتبراي نوزادان،

و نمونه هاي دندانیموجود در پالكسك موتانواسترپتوک
مده از کودکان تغذیه شده با  تمام انواع شیر آبدست بزاقی 

همچنیننسبت به میزان پایه، مشاهده شد.ها،کخش
PHداري کاهش طور معنیبعد ازمصرف شیر خشک به ،پالك

)15(یافته بود.

وهمکاران Bankleمطالعه دیگري در همین سال،که توسطدر
یدگی در پوسخطرپیشگویی کننده افزایش عواملانجام گرفت،

ساله سوئدي به روش مشاهده طولی  3تا 2یک گروه از کودکان 
بررسی شد. دو گروه کودك بدون پوسیدگی و داراي پوسیدگی 

عوامل خطرزا عنوانبهزیر عواملوشدندسهیطی یک سال مقا
:معرفی شدند
ر، پوسیدگی ،تعداد دفعات مصرف مواد حاوي شکتعدادضایعات

میزان استرپتوکک وطول شبشیر خوردن از پستان در
یک مرور مقاالت در همکاران،وVadiakas)16(.سموتان

عوامـــل خطـــــر ســـاز وژي و ـــاتیولخصوص تعریف،
(ECC) Early Chilhood Caries در مقاالت متعدد انجام دادند

یک اي وابسته به مصرف شکر،تغذیهعواملکه نشان دادکه 
پتوکوك و رزاسیون زودهنگام با استراي کلونیزمینه ساز ب

)17(می باشد.ودکاندر کECCپیشرفتخطرافزایش 

Milgrom و همکاران، گزارش کردند باال بودن میزان
ك موتانس ارتباط واسترپتوکيباالریبا مقادیپوسیدگی دندان

،همکارانوDasanayakeوهمکارانوVadikas)12(دارد
هاي کم درآمد و دو رگۀ ادهکودکان خانویهم در بررس

ك وو میزان استرپتوکdmftآمریکایی نشان دادند-آفریقایی
)18،17(.اندداشتهگریکدیبا يدارموتانس ارتباط معنی

یقاتیتحقيهانهیشینتایج برخی مطالعات موجود در پهمزمان،
.حاضر متفاوت بوده استقیتحقيهاافتهیبا 

نشان دادند کودکانی که کاران و همBankelنه،یزمنیادر
ماه با استفاده از شیر مادر تغذیه شده بودند، در 9بیش از 

شترینکرده بودند، بهیمادر تغذریکه از شیبا کودکانسهیمقا
به عدم توانیالبته این نتیجه را م،)20(شدندیدگیدچار پوس
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شب هنگام از شیر فادةرعایت بهداشت در این کودکان یا است
به میزان توانیرا مافتهینیالبته اداد.ر در آنان نسبتماد

نسبت داد، همان طور که خود کانمحدود فلوراید دریافتی کود
این تحقیق در ن،یاند. عالوه بر ابه آن اشاره کردهزیمحققان ن

که با گروه سنیماه انجام شد 8/28کودکانی با متوسط سن 
دي داشت.مورد بررسی در تحقیق ما تفاوت زیا

Alaluusuaگزارش کردند کودکانی که به مدت ، و همکاران
سالگی، میزان 5طوالنی از شیر مادر تغذیه شده بودند در سن 

استرپتوکک موتانس بزاق آنها نسبت به کودکانی که از هر دو 

تفاوتنیا)6(.کرده بودند، باالتر بوده استنوع تغذیه استفاده
ر دسترس نبودن محیط کشت توان به ددر نتایج را می

انس در زمان تحقیق اخیر نسبت اختصاصی استرپتوکوك موت
داد.

:گیرينتیجه
برابـر بیشـتر بـا    1/6بـاال، کودکان با استرپتوکوك موتانس بزاق

تغذیه موجب افـزایش ایـن   این نوع اند و شیشه شیر تغذیه شده
. شودباکتري در دهان 
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