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بررسی میزان شیوع فلورزیس دندانی و ارتباط آن با شاخص شیوع پوسیدگی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک 

 5930تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 

 1پور غنی نیلوفر-  1محمدی محمد - 2طالیی ریحانه

  

  سمنان پزشکی علوم دانشگاه -دندانپزشکی دانشکده سمنان پزشکی علوم دانشگاه استادیار.  2

 سمنان پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده -دانشجویی تحقیقات کمیته.   1

 

فلوراید از معدود مواد شیمیایی است که می تواند اثرات قابل توجهی بر سالمت انسان داشته باشد. آب آشامیدنی مسئول  : مقدمه و هدف

فلوراید بطور سیستمیک جذب و بر ارگان های مختلف از جمله دندان اثر می گذارد و جذب فلوراید روزانه است. اشکال مختلف  73%

مقادیر باالی آن سبب فلورزیس می شود. از طرفی نوشیدن آب دارای فلوراید جلوگیری یا کاهش خطر پوسیدگی دندان را به همراه دارد. 

نجایی که فلورزیس منجر به تخلخل در مینا و ایجاد گیر حتی ممکن است در توقف و بهبود برخی حفره های کوچک کمک کند. از آ

 )میکرومکانیکال در مینا و به دنبال آن تجمع پالک میکروبیال شده که نتیجه آن افرایش میزان پوسیدگی و رشد شاخص شیوع پوسیدگی

DMFT)   است، با توجه به باال بودن میزان فلورزیس و پوسیدگی در استان سمنان و نقش فلوراید در کاهش پوسیدگی، این مطالعه با هدف

در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  DMFTبررسی میزان شیوع فلورزیس دندانی و ارتباط آن با 

 انجام گرفت. 2334در سال 

(  جهت انجام معاینات Descriptive – Analyctic( از نوع توصیفی تحلیلی )cross sectionalدر این مطالعه مقطعی ) : روش مطالعه

شامل معاینه  دندان ها از نظر  WHOدندانپزشکی و تعیین شیوع فلوروزیس دندانی و نقش فلوراید معاینه هر بیمار بر اساس استاندارد های 

  صورت گرفته و پرسشنامه ی اطالعات فردی تکمیل گردید. Deanظر وجود فلوروزیس بر اساس شاخص پوسیدگی و از ن

افراد دارای فلورزیس بودند که از لحاظ توزیع شدت فلورزیس در زنان و مردان تفاوتی نداشت.  %55فرد مطالعه شده  302در : هایافته

همبستگی مثبت و معنی  DMFTبین سن و  .> P) 002/0اری باال بوده است )شدت فلورزیس در ساکنین شهرستان سمنان به طور معنی د

 = r = 0/058 , P)، اما بین سن و شدت فلوئورزیس همبستگی معنی داری مشاهده نشد > r = 0/579 , P) 002/0داری دیده شد )

 .(r = -0/008 , P = 0/894)دیده نشد  DMFT. همچنین با حذف اثر سن، همبستگی معنی داری بین شدت فلوئورزیس و (317

بر اساس تحقیق حاضر مشخص گردید که شدت فلورزیس در سمنان به شدت زیاد بوده و احتمال میرود منابع آب سمنان : نتیجه گیری

 افزایش یافت ولی با فلورزیس مرتبط نبود. DMFTحاوی فلوراید بیشتر از حد مجاز است. همچنین با افزایش سن میزان شاخص 

 ، فلورزیس، شیوعDMFT: هاژهکلید وا
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