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   ساله بخش بستك استان هرمزگان١٢ـ١٥ميزان شيوع فلوئوروزيس در دانش آموزان 
 

 ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي دانشكده دندانپزشكي، بخش ترميمي،استاديار ∗ :دكتر عبدالرحيم داوري
 يد صدوقي، دانشگاه علوم پزشكي شه دانشكده دندانپزشكي، بخش ترميمي،استاديار :دكتر عليرضا دانش كاظمي

 مرکز بهداشت شهرستان بندر لنگه، دندانپزشك :دكتر حميد محمدي
 زدي آموزش و پرورش ٢ه ي، کارشناس ارشد ناحيمي شدبير :فاطمه عبداللهي علي بيك

 
 

 فصلنامه پايش                                                                                                                                                                    
 ١٨٥-١٩١  صص١٣٨۶ تابستان ومس  شمارهششم                                                                                                                                  سال 

 ٢٦/١١/١٣٨٤ :تاريخ پذيرش مقاله                                                                                                                                                         
 
 
 چكيده

 ساله مـدارس راهنمـايي بخـش    ١٢ـ١٥ان اين مطالعه با هدف تعيين شيوع فلوئوروزيس و رابطه آن با فلورايد آب مصرفي در دانش آموز             
 . بستك و حومه از توابع شهرستان بندر لنگه واقع در استان هرمزگان انجام گرفت

هـا بـا در نظـر گـرفتن سـطح       تعداد نمونه. پذيرفتاي انجام   و با روش نمونه گيري تصادفي خوشه بودهمطالعه از نوع توصيفي ـ مقطعي 
از بـين دانـش آمـوزان       )  پسـر  ٢٢٠ دختـر و     ١٨٦( ساله   ١٢-١٥ كودك   ٤٠٦تعداد  . ر تعيين گرديد  ، چهارصد و شش نف     درصد ٩٥اطمينان  

هـاي    و بـا كـاربرد روش  SPSSافـزاري   اطالعات به دست آمده با استفاده از بسته نـرم . مدارس راهنمايي انتخاب و مورد معاينه قرار گرفتند 
  .ليل قرار گرفت مورد تجزيه و تحANOVA و آناليز واريانس T-testآماري 

، در قسـمت    ٠٢/١ و در پسـران      ٩٦/٠ كه در قسمت قدامي فك باال در دختـران           بود ٨٣/٠شاخص كلي فلوئوروزيس جامعه مورد بررسي       
و در قسمت خلفي فك  ٨٤/٠ و در پسران ٧٧/٠، در قسمت قدامي فك پايين در دختران ٨٩/٠ و در پسران ٨١/٠خلفي فك باال در دختران 

 . تعيين گرديد٧١/٠ و در پسران ٦٥/٠ران پايين در دخت
داري بين شيوع فلوئوروزيس با جنس و سن و همچنين فك بـاال بـا پـايين                   هاي حاصل از مطالعه نشان داد كه ارتباط معني          تحليل يافته 

يج با حد مطلوب فلورايـد  باشد، اين نتا  مي٨٣/٠ و شاخص فلوئوروزيس ٠٥/١ PPMاز آنجا كه ميانگين فلورايد آب اين منطقه  . وجود ندارد 
لذا كاهش ميـزان فلورايـد آب منطقـه بـه منظـور كـاهش شـاخص                 . پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني براي اين نوع مناطق مغايرت دارد         

 .رسد فلوئوروزيس ضروري به نظر مي
 

 فلورايد، فلوئوروزيس :ها واژه كليد

                                                           
 ١٦٥/٨٩١٩٥يزد، خيابان امام، ابتداي بلوار دهه فجر، صندوق پستي : پاسخگو نويسنده ∗

 ٠٣٥١-٦٢٥٦٩٧٥: تلفن
E-mail: jsadighi@ihsr.ac.ir 
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 ١٨٦

فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

 مقدمه
است و اين   هاي عالم خلقت      تعادل شايد وجه مشخصه تمام پديده     

بـدن انسـان    . توان يافت   هاي خلقت مي    شاخص را در هريك از نمونه     
بالطبع جدا از اين قاعده كلي نيست و يكي از اجزا بسيار مهـم بـدن            

هاي سالم و زيبا      در زمينه ايجاد تعادل روحي و رواني شخص، دندان        
بنابراين هر گونه سعي و تالش در زمينه حفظ و نگهـداري            . باشد  مي

 . روري استآنها ض
هـا    فلورايد از مفيدترين و مؤثرترين عوامل تأمين سـالمت دنـدان          

است كه نه تنها به عنوان يك ماده دارويي در دسترس دندانپزشكان            
هـا نيـز      ها بوده، بلكه به اشكال مختلف در اختيار خـانواده           و كلينيك 

 .قرار گرفته است
 چنانچه  ترين ماده مصرفي در دندانپزشكي فلورايد است و         شاخص

اين ماده بيش از مقدار الزم در اختيار بدن قرار گيرد، نه تنها ديگـر               
هـا را نيـز دچـار مشـكل           سودمند نبوده، بلكه سـير تكـاملي دنـدان        

 .سازد مي

ها علل مختلفـي دارنـد كـه          تغيير رنگ و شكل و ساختمان دندان      
هايي كه فلوئوروزيس  ظاهر دندان. فلوئوروزيس تنها يكي از آنها است   

زيرا درخشندگي سطح دندان    . شديد دارند تا حدودي مشخص است     
اي سوخته    ها رنگ قهوه    هاي زيادي از دندان     يابد و قسمت    كاهش مي 

هـاي زرد يـا گچـي         هايي از دنـدان، لكـه       به خود گرفته و در قسمت     
هـا از بـين رفتـه و يـا دچـار              هايي از دندان    شود و بخش    مشاهده مي 

 ].١[شوند هيپوپالزي مي
ن جايي كه فلوئوروزيس از دوره تشكيل و تكامل دنـدان آغـاز             از آ 
شـوند   هايي كـه در يـك زمـان تشـكيل مـي        شود، بنابراين دندان    مي

همچنـين  . دهند   نشان مي   را  فلوئوروزيس  عالئم  به يك اندازه    معموالً
شـود و فلورايـد       در اوايل كودكي آب كمتر و شير بيشتر مصرف مـي          

لـذا  . گـردد   هـا جـذب مـي       سـتخوان مصرفي نيز بيشـتر بـه وسـيله ا        
هـاي    هـا و دنـدان      ها و دومين مولرها و كانين       هايي مثل پرمولر    دندان

هـاي سـانترال پـايين        سانترال باال كه ديرتر از اولين مولرها و دندان        
اي   البته عـده  . گردند  شوند بيشتر دچار فلوئوروزيس مي      مينراليزه مي 

هـاي   وزيس در دنـدان   انـد كـه نـادر بـودن فلوئـور           هم بر اين عقيـده    
هـاي سـانترال پـايين        سانترال باال كه ديرتر از اولين مولرها و دندان        

در ]. ٢[هـا اسـت     شوند به علت نازكي ميناي اين دندان        مينراليزه مي 
ه در داخل كشور و ساير نقـاط        يناينجا به چند تحقيق كه در اين زم       

غالمرضـا غـالم حسـيني      . كنـيم    اشـاره مـي     اسـت  جهان انجام شده  
 ٩مقدار فلورايد آب روستاهاي اطراف ماكو را بين صـفر تـا             ) ١٣٦٢(

PPM           ٣[ و فلوئوروزيس را در اين منطقه شايع گزارش كرده اسـت .[
در بررسي سالمت دهـان و      ) ١٣٧٤(رسول مفيد و سيد جليل صدر       

 نفر از دانش آموزان شهر تهران نشان دادند كه ميـزان            ٣٠١٠دندان  
 ٢/٩٩ سالم   : و نتايج زير به دست آمد      فلوئوروزيس بسيار جزئي است   

 ٢/٠ درصـد، خفيـف      ٣/٠ درصد، بسيار خفيف     ٣/٠درصد، مشكوك   
 در ايـن    اگـر چـه   .  درصـد  ٠٣٣/٠ درصد و شـديد      ٠درصد، متوسط   

اند، امـا آن را جهـت    مقاله ميزان فلورايد آب تهران را مشخص نكرده   
 ].٤[اند ايجاد فلوئوروزيس مناسب دانسته

Lewis    براي آب آشاميدني، غلظت فلورايد       ١٩٩٥ در سال PPM 
پيشنهاد كرد كه ايـن ميـزان بـراي بعضـي از منـاطق ماننـد                را   ٥/١

همچنين شيوع و شدت فلوئوروزيس       او .جنوب آفريقا مناسب نيست   
 سـاله در دو  ٦ــ ١٨ دانـش آمـوز     ٢٦٢هاي شيري و دائمي       در دندان 

 و   ٨-٩در اولـي    ميزان فلورايد   .  ارائه كرد   را جامعه از آفريقاي جنوبي   
 ٩٠ميزان شيوع فلوئـوروزيس در اولـي        .  بود PPM ٦/٠-٦در دومي   

 و شدت فلوئـورزيس در دو جامعـه          بود  درصد ٤٠درصد و در دومي     
 ].٥[داري داشت اختالف معني

Jackson-RD ــال ــاران در س ــ١٩٩٥ و همك ــر روي اتي تحقيق  ب
ر  د اتايـن تحقيقـ   . هـاي متفـاوت آب انجـام دادنـد          جوامع با غلظت  

غلظـت   (PPM ٢/٠ بـا غلظـت      جـوامعي  ساله ساكن    ٧ـ١٤كودكان  
انجام گرفت  ) غلظت باال  (PPM ٤و  ) غلظت مناسب  (PPM ١  ،  )كم

ــد   ــا فلوراي ــاالترين شــيوع PPM ٤و نشــان داد كــه در جامعــه ب  ب
در حالي كـه شـدت فلوئـوروزيس در         . شود  مشاهده مي فلوئوروزيس  
 ]. ٦[ خفيف بود، فلورايدهاي داراي غلظت كم و مناسب مناطق با آب

Irigogen-ME ــاران ــه) ١٩٩٦( و همك ــك،  در جامع اي از مكزي
 ٨/٢  در آن  تحقيقي انجام دادند كـه غلظـت فلورايـد آب آشـاميدني           

PPM         متـري از سـطح دريـا        ٢٠٦٦ بود و افراد اين جامعه در ارتفاع 
 سـاله كـه همـه عمـر         ١٠ـ١٢در اين جمعيت، كودكان     . زيستند  مي

تمـام  . منطقه بودنـد جهـت بررسـي انتخـاب شـدند          خود ساكن آن    
هاي فلوئوروزيس را از خود نشان دادند به نحـوي كـه              ها نشانه   نمونه
شـيوع و   .  درصد فلوئوروزيس شديد داشـتند     ١٩ درصد خفيف و     ٥٧

كند كه ارتفاع محـل       شدت  فلوئوروزيس در اين منطقه مشخص مي       
 ]. ٧[زندگي در ايجاد اين ضايعه تأثير داشته است

Ismail-AI    اي تحت عنـوان خطـر        طي مقاله ) ١٩٩٦( و همكاران
فلوئوروزيس در دانش آموزاني كه آب چاه با غلظـت بـاالي فلورايـد              

 كه كودكاني كه در سال اول زندگي در         نشان دادند كنند    مصرف مي 
هـا    معرض فلورايد باالي آب بودند، دچـار فلوئـوروزيس در سـانترال           
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 ١٨٧

  همكاران و عبدالرحيم داوري                                                                                                         ...        ساله ١٢ -١٥ در دانش آموزانميزان شيوع فلوئورزيس 

هد سال اول زندگي دوره مهمي بـراي        د  شده بودند كه اين نشان مي     
در آمريكـا   ]. ٨[هـاي قـدامي اسـت       پيشرفت فلوئوروزيس در دنـدان    

 در مورد شدت و ضعف تغييـر رنـگ          Deanگروهي تحت نظر دكتر     
ها تحقيقاتي انجام دادند و متوجه شدند كه شدت تغيير رنـگ             دندان

. شد باالتر باPPM ٢هنگامي است كه ميزان فلوئور آب آشاميدني از 
آنها به اين نتيجه مهم نيز دست يافتند كه اگر مقدار مناسبي فلوئور             

 ].١[شوند ها كمتر پوسيده مي در آب موجود باشد، دندان
 

  كار مواد و روش
روش تحقيق توصيفي و تكنيك بـه صـورت مشـاهده و مصـاحبه              

كه نتايج آن در پرسشنامه ) Observation and Interview(است 
ابزار كـار در ايـن     . هاي اطالعاتي شده است     جدولثبت و سپس وارد     

محـل  . تحقيق آينه دندانپزشكي، آبسالنگ چوبي و چـراغ قـوه بـود           
 كيلـومتري بنـدر لنگـه و بـا          ١٧٠ بخش بسـتك در فاصـله        ،تحقيق

 نفر بود كه از شمال به شهرستان الر، از جنوب بـه             ٤٣٩٣٠جمعيت  
 بندرعباس و بندر    بندر لنگه، از مغرب به استان فارس و از مشرق به          

ابتدا از بين روستاها و مركز بخـش، سـه نقطـه            . خمير محدود است  
مسكوني بخش بستك، روسـتاي جنـاح و روسـتاي هرنـگ انتخـاب              

انتخاب بر اساس متمركز بودن جمعيـت، متفـاوت بـودن آب            . شدند
 مشـخص بـودن منبـع آب         و مصرفي، اخـتالف شـدت فلوئـوروزيس      

ي از هـر نقطـه يـك مدرسـه     سپس بـه صـورت تصـادف      . مصرفي بود 
 آموزش و   با كمك راهنمايي دخترانه و يك مدرسه راهنمايي پسرانه        

در انتخاب مـدارس ايـن موضـوع كـه          . پرورش بستك انتخاب شدند   
دانش آموزان طبق تعريف نمونه بايد از بدو تولـد تـا كنـون در يـك                 

مـثالً مـدارس شـبانه      . نقطه زندگي كرده باشند مد نظر قرار گرفـت        
كنند  كه دانش آموزان از روستاهاي مختلف در آن تحصيل مي        روزي  

 نفـر و در هرنـگ       ١٢٧ نفر، در جناح     ١٥٧در بستك   . انتخاب نشدند 
هـا از     همچنين نمونـه   .وارد مطالعه شدند   نفر   ٤٠٦ نفر و جمعاً     ١٢٢

 ساله انتخاب شدند و با احتمال اين كه ١٤ و ١٣، ١٢سه گروه سني 
هـاي سـني     گذارد، گروه   زيس تأثير مي  سن در ميزان و شدت فلوئورو     

جهت تعيين شـاخص شـدت    .تر و باالتر از تحقيق خارج شدند    پايين
 بـا  )Community Fleurosis Index-CFI (فلوئـوروزيس جامعـه  

 اسـتفاده   Deanتوجه به توصيه سازمان بهداشت جهاني از ايندكس         
 بـه   ٥/٠ و   ١،  ٢،  ٣،  ٤هـاي عـددي       بر ايـن اسـاس ارزش     . شده است 

تيب گويـاي وضـعيت نرمـال، مشـكوك، خيلـي خفيـف، خفيـف،            تر
نـوع آب   . گـردد   متوسط و شديد فلوئوروزيس دنـدان محسـوب مـي         

 تقسيم  ٣ و   ٢،  ١مصرفي را با توجه به ميزان فلورايد آن به سه گروه            
 :جهت تعيين شاخص فلوئوروزيس جامعه از فرمول. نموديم

 
 CFI =      تعداد افراد مبتال× ارزش عددي فلوئوروزيس 

 تعداد كل افراد معاينه شده                                            
 

منبـع   ٣همچنين در هر منطقه مسـكوني از        ]. ٤[استفاده شده است  
آب مصرفي نمونه گيري شـد و ميـزان فلورايـد آبهـا بـا اسـتفاده از                  

دسـتگاهي كـه بـه وسـيله روش         ( HACH دستگاه اسپكتروفتومتر 
 DR-2000 مـدل    .)كند  يزان فلورايد آب را تعيين مي     رنگ سنجي م  

 ميلي ليتـر از     ٢٥٠به اين ترتيب كه مقدار      . مورد بررسي قرار گرفت   
 ميلي  ٥نمونه به سل دستگاه اسپكتروفتومتر وارد و سپس به ميزان           

 SPADNS) Semi polar adhesive neutronليتــر از معــرف
smer (         نانومتر  ٥٨٠ل موج   به آن اضافه و پس از جذب نمونه در طو 

آزمايش در مركز تحقيقات شـيالتي دريـاي عمـان در           . قرائت گرديد 
بندرعباس توسط كارشناس ارشد بخش آبشناسي اين مركـز انجـام           

 .گرفت
 

 ها يافته
 SPSSافـزاري      با استفاده از بسـته نـرم        و آوري شده  هاي گرد   داده

يز آنــالو  T-Test ، Chi-squareتحـت وينـدوز و بـا تسـت آمـاري      
. مـورد تجزيـه و تحليـل آمـاري قـرار گرفـت            ) ANOVA (واريانس

افزار هاروارد گرافيك به كار گرفتـه         همچنين براي تهيه نمودارها نرم    
 ٤٠٦در بررسي كه جهت تعيين ميزان شـيوع فلوئـوروزيس در            . شد

بـه عمـل آمـد نتـايج زيـر حاصـل            )  پسـر  ٢٢٠ دختر و    ١٨٦(نمونه  
بـدون در نظـر     ( بررسـي شـده   شاخص فلوئـوروزيس جامعـه       .گرديد

باشـد كـه شـاخص         مـي  ٨٣/٠) گرفتن قدام و خلف فك باال و پايين       
 و در   ٩٦/٠فلوئوروزيس جامعه در قسمت قدامي فك باال در دختران          

، در پسران   ٨١/٠، در قسمت خلفي فك باال در دختران         ٠٢/١پسران  
 ٨٤/٠ و در پسـران      ٧٧/٠ در قسمت قدامي پايين در دختـران         ٨٩/٠

 تعيين  ٧١/٠ و در پسران     ٦٥/٠خلفي فك پايين در دختران      قسمت  
  ).١جدول شماره (گرديد 

همچنين درصد شيوع فلوئوروزيس در جمعيت مـورد مطالعـه بـر            
شــاخص  .شــود  مشــاهده مــي١حســب جــنس در نمــودار شــماره 

 ، در بسـتك     ٩٩/٠فلوئوروزيس جامعه در قسمت قـدامي فـك بـاال           
ــاح ٩١/٠ ــگ ٧٧/٠، در جنــ ــت٣٤/١ و در هرنــ ــاخص .  اســ شــ
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، در بسـتك    ٨٥/٠فلوئوروزيس جامعه در قسمت خلفي فـك بـاال          
شـــاخص . باشـــد  مـــي١٤/١ و در هرنـــگ ٦٦/٠، در جنـــاح ٧٨/٠

ك در بسـت   ،٨١/٠فلوئوروزيس جامعه در قسمت قدامي فـك پـايين          
شـاخص فلوئـوروزيس   .  است٠٩/١ و در هرنگ     ٦٠/٠، در جناح  ٧٥/٠

باشـد كـه در بسـتك          مـي  ٦٨/٠جامعه در قسمت خلفي فك پايين       
همچنـين شـاخص    .  اسـت  ٩٣/٠ و در هرنـگ      ٤٩/٠، در جناح    ٦٤/٠

شماره (شدت فلوئوروزيس در مجموع چهار قسمت فكين در جدول          
يس در جمعيت   همچنين درصد شيوع فلوئوروز    .شود  مشاهده مي ) ٢

 مشـاهده   ٢مورد مطالعه بر حسب محل سكونت در نمـودار شـماره            
هاي آشاميدني مناطق مورد مطالعـه كـه          ميزان فلورايد آب   .شود  مي

در آزمايشگاه مركز تحقيقاتي شيالت جنوب به دسـت آمـد نيـز در              
 .شود  مشاهده مي٣جدول شماره 

 
 
 

 معه به تفكيك جنس جا)CFI (شاخص شدت فلوئوروزيس  -١شماره  جدول
 خلف فك پايين قدام فك پايين خلف فك باال قدام فك باال هاي فك قسمت

 انحراف معيار CFI انحراف معيار CFI انحراف معيار CFI انحراف معيار CFI جنس
 ٧٦/٠ ٦٥/٠ ٨٤/٠ ٧٧/٠ ٨٧/٠ ٨١/٠ ٩٥/٠ ٩٦/٠ دختر 
 ٨٥/٠ ٧١/٠ ٩٥/٠ ٨٤/٠ ٠١/١ ٨٩/٠ ٠٧/١ ٠٢/١ پسر

P Value ٤٥/٠ ٤٧/٠ ٣٩/٠ ٥٨/٠ 

 
 

  ميزان شيوع فلوئوروزيس به تفكيك جنس-١نمودار شماره 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شاخص شدت فلوئوروزيس در مجموع چهار قسمت فكين-٢جدول شماره 
  P انحراف معيار CFI تعداد جنس
 ٣٢/٣ ٢١/٣ ١٨٦ دختر
 ٧٦/٣ ٤٧/٣ ٢٢٠ پسر

٠٥/٠ 
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 روزيس به تفكيك محل سكونت ميزان شيوع فلوئو-٢نمودار شماره 
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 هاي آشاميدني منطقه بستك  ميزان فلورايد آب-٣جدول شماره 
 F mg/L نام نمونه شماره نمونه

 ٨/٠ )١(آب بركه هرنگ  ١
 ٢٤/٠ )٢(آب بركه هرنگ  ٢
 ٥٥/١ آب لوله كشي هرنگ ٣
 ٢٠/٠ )١(آب بركه بستك  ٤
 ٢٩/٠ )٢(آب بركه بستك  ٥
 ٨٥/٠ آب لوله كشي بستك ٦
 ٧٦/٠ )١(آب لوله كشي جناح  ٧
 ٧٥/٠ )٢(آب لوله كشي جناح  ٨
 ٢١/٠ آب بركه جناح ٩

 
 بحث و نتيجه گيري

 سـاله   ١٢ــ ١٥در اين مطالعه شيوع فلوئوروزيس در دانش آموزان         
رود، بـه شـدت        باالتر مـي   PPM ١هنگامي كه ميزان فلورايد آب از       

آب و هواي گـرم و خشـك        ). ٣٤/١ به   ٦/٠از  ( دهد  ان مي افزايش نش 
تواند به عنوان عامل مؤثر       منطقه و در نتيجه افزايش آب مصرفي مي       

هاي فلوئور آب مصرفي ايـن        در افزايش ميزان فلوئوروزيس در غلظت     
 .ناحيه به حساب آيد

شـيوع فلوئــوروزيس در ايــن مطالعــه، بـا بررســي علــي نــوذري و   
كه آب ] ١[و زهره مظلوم در الرستان فارس ] ٩[همكاران در بوشهر 

 ) درجـه سـانتيگراد    ٢٣دماي متوسط سـاالنه     (و هواي تقريباً مشابه     
يعنـي بـا    . نمايـد   مـي  و مجاور اين ناحيه قـرار دارد، مطابقـت           داشته

بـه شـدت افـزايش فلوئـوروزيس         PPM ١افزايش غلظـت بيشـتر از     
 .شود مشاهده مي

 و برخي مطالعات     و همكاران  Jackson-RDاين مطالعه با تحقيق     
 بـا افـزايش ميـزان فلورايـد شـيوع           يعنـي  . نيز همخـواني دارد    ديگر

 ].٦[يابد فلوئوروزيس نيز افزايش مي
هاي متفاوتي از فلورايـد را بـراي پيـدايش             غلظت ،در بعضي منابع  

، ١١،  ١[كه با اين مطالعـه مطابقـت نـدارد         اند  فلوئوروزيس ذكر كرده  
١٢ .[ 

توان گفت از آنجايي كه آب و هـوا تـأثير              مطلب مي  در توجيه اين  
هـاي گـرم و       قوي روي فلوئوروزيس دنـدان دارد، بنـابراين در مكـان          

هـاي پـايين فلورايـد آب آشـاميدني در مقايسـه بـا                خشك با غلظت  
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فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

مناطق معتدل با فلورايد آب آشاميدني مشابه تغييرات فلوئـوروزيس          
در آمريكـا، تانزانيـا و      در مطالعـاتي كـه      . شـود   بيشتري مشاهده مـي   

سنگال انجام گرفته مشخص شده است مناطقي كه از درجه حرارت           
از نظر غلظت   (باالتري برخوردار هستند، در مقايسه با مناطق مشابه         

اما بـا درجـه حـرارت پـايين، ميـزان شـيوع             ) فلورايد آب آشاميدني  
فلوئوروزيس بيشـتر بـوده اسـت و شـاخص فلوئـوروزيس در چنـين               

طبيعتـاً علـت ايـن مسـأله ميـزان مصـرف آب             . االتر است جوامعي ب 
 ].١٠[باشد  آشاميدني بيشتر و در نهايت دريافت فلورايد بيشتر مي
هـا    لـذا يافتـه   . اين مطلب در مورد مطالعه حاضر نيز صادق اسـت         

گوياي اين نكته است كه حد مطلوب فلورايد آب آشاميدني منـاطق            
باشـد     مـي  PPM ٨/٠بـر   پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني كـه برا      

براي اين منطقه مورد مطالعه ما مناسب نيست و عالوه بر اين ، ]١٢[
د كه عواملي غير از غلظت فلورايـد در         نده  بعضي مطالعات نشان مي   

شـكي نيسـت كـه ميـزان        . شدت و شيوع فلوئـوروزيس مـؤثر اسـت        
فلورايد آب آشاميدني و مدت زمـان مصـرف ايـن نـوع آب از جملـه             

امـا عوامـل    . فزايش شاخص ايجاد فلوئوروزيس هسـتند     عوامل مهم ا  
ديگري نظير نوع اشتغال، وضعيت آب و هوايي، تركيبـات شـيميايي            

داري در بـروز و       اي نيـز تـأثير معنـي        آب آشاميدني و وضعيت تغذيه    
غـذاهاي دريـايي بـه نسـبت فلورايـد          ]. ١٠[شدت اين عارضه دارنـد    

ميدني بيشـتر   بيشتري داشته، همينطـور چـاي نسـبت بـه آب آشـا            
با توجه به اين كه ساكنان ايـن منطقـه غـذاهاي            ]. ١٣[فلورايد دارد 

تواند در افزايش      مي  اين موضوع  كنند،  دريايي و چاي زياد مصرف مي     
 . ميزان فلوئوروزيس مؤثر باشد

داري بين افزايش سن و  تحقيق ما نشان داده است كه رابطه معني
ي زهره مظلوم در الرسـتان       بررس باشيوع فلوئوروزيس وجود ندارد و      

توجيه اين مطلب شايد اين باشـد كـه فاصـله     ]. ١٠[همخواني ندارد   
، در حـالي كـه در       ) سـاله  ١٤ و   ١٣،  ١٢(ها كم است      سني بين گروه  

توجيه ديگـر   . اند   ساله بوده  ١٢ تا   ٧ها بين     مطالعه زهره مظلوم نمونه   
 باشـد   تواند اين باشد كه هرگاه شاخص فلوئوروزيس جامعـه بـاال            مي

داري نسبت به سن و       ، اختالف قابل توجه و معني     CFI = ٤١/٢مثالً  
در مطالعه ما شدت فلوئـوروزيس جامعـه        . شود  يا جنس مشاهده مي   

دهـد    داري نشـان مـي      در بين دختران و پسران تقريباً اختالف معني       
)٠٥/٠= P (             كه از اين نظر با مطالعـه زهـره مظلـوم همخـواني دارد .

 اين باشد كه پسران فعاليـت بيشـتري دارنـد و در             تواند  علت آن مي  
 ].١٠[كنند  نتيجه آب بيشتري مصرف مي

همچنين از نظر شيوع فلوئوروزيس با اغلـب مطالعـات همخـواني            
يعني با افزايش غلظـت فلورايـد شـيوع فلوئـوروزيس افـزايش             . دارد
ــد مــي ــوروزيس در  . ياب  منطقــه ٣اخــتالف در شــدت و شــيوع فلوئ

هاي متفاوت فلورايد آب آشـاميدني قابـل     به غلظتمسكوني با توجه 
در اين مطالعه شيوع و شدت فلوئـوروزيس        ). >٠٠/٠P(توجيه است   

بين قدام و خلف فك باال و قدام و خلف فك پايين و نيز فك پـايين                 
 .دهد داري نشان نمي با فك باال اختالف معني

انجام  در كشور دانمارك (Moller)ي كه به وسيله مولر    يها  بررسي
هايي هستند كه     د كه پرمولرها جزء اولين دندان     نده  گرفت نشان مي  

هـاي    تـوان دنـدان     شوند و بعد از آن مي       دچار فلوئوروزيس شديد مي   
ها و مولرهاي اول و انسيزورهاي فـك پـايين را             سانترال باال و كانين   

هاي مختلف بسيار     اما در اين ناحيه مقدار بارش در سال       ]. ٢[نام برد   
هاي زمين در هنگام بارندگي       ر است و در نتيجه شستشوي اليه      متغي

حتي در فصول مختلـف     . تواند غلظت فلورايد را تغيير دهد       شديد مي 
شـود كـه روال       و اين امر باعـث مـي      ] ١٠[كند    هم فلورايد تغيير مي   

عادي تغيير كرده و اختالف قابل توجهي بـين فـك بـاال و پـايين و                 
به عبـارت   . خلف پايين وجود نداشته باشد    قدام و خلف باال و قدام و        
 .تواند عامل آن باشد ديگر عدم ثبات غلظت مي

از طرف ديگر با توجه به شاخص فلوئوروزيس كل جامعـه بررسـي         
 فلوئوروزيس در كل جامعه خفيف بـوده        ، است ٨٣/٠شده كه معادل    

هـا     در حالـت شـديد، اخـتالف        آنهـا  و همانطور كه قـبالً گفتـه شـد        
 را جهــت تعيــين وضــعيت CFI معيــار Dean .شــود دار مــي معنــي

 Deanطبق نظريـه    . بهداشتي جامعه از نظر فلوئوروزيس ابداع نمود      
 گوياي وضعيت خوب دندان افـراد جامعـه    ٤/٠ارزش عددي كمتر از     

بر اين اساس با توجه بـه بـاال بـودن           ]. ١٠[از نظر فلوئوروزيس است     
در روسـتاي      صـاً شاخص فلوئوروزيس جامعه در ايـن مطالعـه مخصو        

هرنگ، مسأله فلوئوروزيس مشكل مهم دنـداني اهـالي ايـن منطقـه             
شود كه بايد يا نوع آب مصرفي را تغيير داد و يا مقـدار                محسوب مي 

 .فلورايد آن كاسته شود
هـا نسـب بـه آب          با توجه به باال بودن غلظت فلورايد آب چـاه          -١

شـود سـاكنان     د مـي  پيشنها) طبق نتيجه آناليز آب   ) (ها  بركه(انبارها  
البته در صورت بهداشتي    ) ها  بركه(األمكان از آب انبارها       منطقه حتي 

 .بودن استفاده كنند
 با توجه به باال بودن غلظـت فلورايـد آب آشـاميدني سـاكنان               -٢

ــي  ــنهاد م ــه پيش ــاطق    منطق ــن من ــكان در اي ــه دندانپزش ــود ك ش
زيـرا  . نـد تراپي را از طرح درمان خود براي كودكان حذف كن           فلورايد
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تواند در افزايش شـدت فلوئـوروزيس         تراپي در اين مناطق مي     فلورايد
 .مؤثر باشد

 بــا توجــه بــه غلظــت بــاالي فلورايــد آب آشــاميدني و وجــود -٣
هـاي    شود كه براي كودكان از خمير دندان        فلوئوروزيس پيشنهاد مي  

 قابـل تـوجهي از    حاوي فلورايد استفاده نشود، زيـرا كودكـان مقـدار           
 .بلعند دندان را ميخمير 
 در صورت امكان در روسـتاي هرنـگ از منبـع آب آشـاميدني               -٤

  .ديگري كه فلورايد كمتري دارد استفاده شود

 منابع

، پوسيدگي دندان و پيشگيري، چاپ اول، انتشارات        اظممهرداد ك   -١
 ١٣٧١دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، 

2- Ainamo, Cutress JW. An epidemiological index of 
developmental defects of dental enamel. International 
Dentististry Journal 1982; 2: 32-34 

، بررسـي شـيوع فلوئـوروزيس در منطقـه          المرضـا غالمحسيني غ  -٣
 ٤١-٤٨، ٣، ١٣٦٢شمال ماكو، مجله جامعه دندانپزشكي ايران، 

هان و دنـدان دانـش      ، ارزيابي سالمت د   ليجلمفيد رسول، صدر     -۴
هاي مـات و تغييـرات مينـاي          آموزان شهر تهران، فلوئوروزيس و لكه     

دندان، مجله دانشكده دندانپزشـكي دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد             
 ٥٤-٥٥، ٢٤، ١٣٨٥بهشتي، 

5- Lewis-HA, Chikte-GM. Prevalence and severity of 
fluorosis in he primary and permanent dentitio using 
the TSIF. Journal Dental Association Sought Africa. 
1995; 50: 467-71 
6- Jackson-RD, Kelly-ST, Kata-BP. Dental fluorosis 
and caries prevalence in children residing in 
communities with different level of fluoride in the 
water. Journal of Public Health Dentistry 1995; 55: 
79-84 
7- Irigogen. ME, Molina. N, Luengas. I. Prevalence 
and severity of dental fluorosis in a Mexican 
community with above-optimal fluoride, concentration 

in drinking water. Community Dental Oral 
Epidemiology 1996; 23: 243-5 
8- Ismail-Al, Messer-JG. The risk of fluorosis in 
students exposed to a higher than optimal 
concentration of fluoride in water. Journal of Public 
Health Dentistry 1996; 56: 22-7 

ــوذري -٩ ــی.ن ــزان , خورشــيديان کــوروش, عل هاشــمي احمــد، مي
شهرستان بوشهر   ساله مدارس    ١٢-١٥فلوئوروزيس در دانش آموزان     

، مجله دندانپزشكي دانشگاه    DMFTو بررسي ارتباط آن با شاخص       
 ٢٣-٣٠، ١, ١٣٧٨علوم پزشكي شيراز، 

افتخــاري محمدحســن، بررســي ميــزان شــيوع , مظلــوم زهــره -١٠
فلوئوروزيس و رابطه آن با نوع آب مصـرفي در بـين دانـش آمـوزان                

كي دانشـگاه    ساله شهرستان الرستان و ومه، مجلـه دندانپزشـ         ٧-١١
 ٧٥-٧٩، ١٧, ١٣٧٨علوم پزشكي شهيد بهشتي، 

شاهوردياني باقر، دندانپزشكي ترميمي نوين، چاپ ششم،  -١١
 ١٣٧٧انتشارات دانشگاه تهران، 

12- WHO Preventation of oral diseases. Offset 
publication, 1987 
13- Murray John-J, Rugg-Gunn AJ, Jenkins G Neil. 
Fluorides in caries prevention. 3th Edition, Oxford: 
Boston, 1991 

 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

