مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال پنجم/شماره  /2تابستان 9315

تاریخ دریافت6131/66/61 :

تاریخ پذیرش6131/1/2 :

ارزیابی پوسیدگیهای قابل توجه ( )Significant Cariesدرکودکان  6ساله شهر کرمان
در سال 0931

چکیده
مقدمه SiC)significant caries index( :یکی از شاخصهای معرفی شده توسط سطازماب داداشطه ناطا ی دطرای دررسطی
وضعیه پوسیدگی در نوامع گو اگوب اسه و یك سوم افرادی که داالترین ( DMFT/dmftد داب پوسطیده شده/کشطیده شطده و
ترمیم شده) را دار د مورد دررسی قرار میدهد .هدف از ا جام این مطالعه تعیین میزاب شاخص ( )SiCو  dmftدر کودکاب  1ساله
شار کرماب دوده اسه.
روشها :این مطالعه مقطعی روی  133کودك  1ساله شار کرماب که ده روش مو هگیری چند مرحلهای ا تخطا شطده دود طد
ا جام شد .نمعآوری دادهها توس پرسشنامه (شامل میزاب تحصیالت والدین شغل والدین تعطداد فرز طداب خطا واده رت طه تولطد
کودك تعداد دفعات مسواك زدب استفاده از دها شویه فلوراید و تعداد دفعات مرانعه ده د دا پزشطك) و معاینطه د طدابهطا ناطه
محاس ه  dmftتوس آینه د دا پزشکی دراساس معیارهای سازماب ناا ی داداشه دود .اطالعطات نمطعآوری شطده در طرمافطزار
 SPSSسخه  63و آزموبهای آماری  t-testو کای مردع مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج :میا گین و ا حراف معیار  1/11±2/16 dmftو  7/11±6/11 SiCدود .میزاب  SiCدر پسراب دیشتر از دختطراب دطود .ولطی
اختالف معنیدار ود .دین سطح تحصیالت پدر دفعات مسواك زدب و استفاده از دها شویه فلوراید و شاخص  dmftارت اط معنی
دار آماری ونود داشه (ده ترتیب  3/331 3/320و  .)P=3/336همچنطین دطین اسطتفاده از دهطاب شطویه فلورایطد و مرانعطه دطه
د دا پزشك دا شاخص  SiCارت اط معنیدار آماری ونود داشه (ده ترتیب  3/361و .)P= 3/316
بحث و نتیجهگیری :یافتههای این مطالعه شاب داد که میا گین شاخصهای  dmftو  SiCدر کودکاب  1ساله شطار کرمطاب
داال میداشد.
واژگان کلیدی 1 SiC dmft :ساله کرماب
مقدمه

است ( .)1پوسیدگی درمان نشده میتواند سبب درد

پوسیدگی دندانی شایعترین بیماری دهانی -دندانی

و آبسه دندانی شده و منجر به عفونتهای موضعی و

کودکان و نوجوانان است و این گروههای سنی در

سیستمیک شود ( .)2نشان داده شده است که

مرکز ارزیابیهای وضعیت سالمت دهان میباشند.

پوسیدگی دندانی تأثیر منفی بر کیفیت زندگی و

توافق کلی وجود دارد که سالمت دهان در بزرگسالی

عملکرد تحصیلی کودکان دبستانی دارد (.)3

انعکاس وضعیت سالمت دهان در دوران کودکی

شاخص ( dmftدندانهای پوسیده ،پرشده ،کشیده

 -1دانشیار ،گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشیار ،گروه آسیب شناسی فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دندانپزشک ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -4استادیار ،گروه ارتدنسی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :دکتر مرضیه کریمی افشار
آدرس :کرمان ،خیابان شفاء ،دانشکده دندانپزشکی ،بخش ارتودنسی
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علي اسكندريزاده ،1ملوك ترابي ،2فريد نيكيان ،3مرضيه کريمي افشار

4

علي اسكندريزاده و همكاران

پوسيدگيهاي قابل توجه در کودکان کرمان

شده) یک شاخص پذیرفته شده توسط سازمان جهانی

در جمعیتهای در معرض خطر اقدامات بهتری در

بهداشت میباشد .در شاخص  dmftافراد فاقد

جهت کنترل پوسیدگی دندانی انجام دهند.

پوسیدگی ،یعنی افرادی که  dmftآنها مساوی صفر
میزان پوسیدگی باالیی دارند در این شاخص مورد

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی ،توصیفی-

توجه قرار نمیگیرند ( .)4شاخص ( significant

تحلیلی میباشد که بین جمعیت کودکان  6ساله شهر

 SiC)caries indexبرای توجه به افرادی که dmft

کرمان در سال تحصیلی  1380-02انجام گرفته است.

باالیی دارند در سال  2222توسط  Bratthallمعرفی

حجم نمونه براساس فرمول حجم نمونه برای تعیین

شده است .در این شاخص یک سوم افرادی که

شیوع تعیین شد .با در نظر گرفتن شیوع مساوی ،2/6

بیشترین تعداد  dmftرا دارند در نظر گرفته میشوند

و خطای مساوی  2/26حجم نمونه  272نفر به دست

( .)5میانگین شاخص  SiCدر کودکان  6ساله

آمد که در این مطالعه  322نفر مورد مطالعه قرار

بوسنی-هرزگوین  ،6/7در کودکان  2-5ساله سری

گرفتند.

النکا  ،4/20در کودکان  5-6ساله ترکیه  7/75و در

روش نمونهگیری به صورت خوشهای و چند

کودکان دبستانی مقدونیه  6/76گزارش شده است

مرحلهای بود که از مراکز پیشدبستانی در مناطق

( .)6-0بررسی شاخص  dmftدر کودکان پیش

مختلف شهر انجام شد.

دبستانی در  Trinidadمرکزی نشان داد که میانگین

ابتدا اسامی تمام مراکز پیش دبستانی ناحیه  1و  2از

 dmftدر آنان  1/42بود و کسانی که بهداشت دهان

آموزش و پرورش تهیه گردید .با این فرض که دانش

ضعیفی داشتند پوسیدگی دندانی در آنها بیشتر بود

آموزان این دو ناحیه براساس وضعیت فرهنگی،

( .)12میانگین شاخص  dmftدر کودکان منطقهای در

اقتصادی و اجتماعی با هم متفاوت میباشند .بنابراین

چین  5/8±4/0گزارش شده است و بین مصرف

افراد شرکت کننده در پژوهش از هر دو ناحیه انتخاب

ویزیتهای

شدند .با توجه به این که دو ناحیه شامل مراکز پیش

دندانپزشکی در یک سال گذشته و باال بودن شاخص

دبستانی دولتی و غیر دولتی بود این مدارس به عنوان

 dmftارتباط معنیدار بود ( .)11شاخص  SiCدر

خوشه در نظر گرفته شده و به صورت تصادفی چند

پسران  12ساله سیرجان  6/24±1/32و در افراد 12

مرکز پیش دبستانی دولتی و غیرانتفاعی انتخاب و

ساله کرمان  3/16±1/24گزارش شده است (.)12،13

سپس در هر مدرسه تعداد افراد واجد شرایط مطالعه

هدف از انجام این مطالعه تعیین شاخص  SiCدر

در هر کالس به صورت تصادفی از روی لیست

کودکان  6ساله شهر کرمان بوده است که برای اولین

اسامی دانشآموزان و با توجه به حجم نمونه انتخاب

بار در کرمان انجام میشود .بدون شک نتایج این

گردیده و وارد مطالعه شدند .نمونهگیری تا رسیدن به

مطالعه میتواند ابزار خوبی برای کارشناسان و

حجم نمونه ادامه پیدا میکرد.

مسئولین بهداشتی باشد تا با برنامهریزیهای الزم و

پس از اخذ رضایتنامه از والدین و مسئولین مربوطه

اجرای برنامههای آموزشی و انجام معاینات دورهای

معاینات الزم هر یک از کودکان انجام گردید .کودکان

روزانه

میان

وعدههای

شیرین،

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  / 2تابستان 9315

943

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 10:37 +0430 on Saturday June 23rd 2018

میباشد هم محاسبه میشوند .بنابراین افرادی که

مواد و روشها

علي اسكندريزاده و همكاران

پوسيدگيهاي قابل توجه در کودکان کرمان

دندانی و همچنین کودکان غیر همکار وارد مطالعه

طور که مشاهده میشدود  %47/3کودکدان رتبده تولدد

نشدند .جهت معاینه ،هر کودك روی صندلی معمولی

اول و  %63/6خانوادهها دارای  1یدا  2فرزندد بودندد.

و در کنار پنجره نشانده شد و با استفاده از آینه یک

 %27/3کودکان اصالً مسواك نمیزدندد %78/3 .افدراد

بار مصرف و زیر نور طبیعی بر طبق معیارهای

اصالً نخ دندان به کدار نمدیبردندد و  %85/3از دهدان

سازمان جهانی بهداشت مورد معاینه قرار گرفت

شویه فلوراید اصالً استفاده نمیکردند.

(.)14

جدول  :1توزیع فروانی افراد بر حسب متغیرهای دموگرافیک

به منظور جلوگیری از تورش در معاینه و تشخیص

متغیر

یکنواخت  dmftو  SiCاز یک نفر معاینه کننده

جنس

تعداد

درصد

پسر

951

51/1

دختر

951

51/1

شامل سه بخش بود .بخش اول ،اطالعاتی در مورد

اول

942

44/3

دوم

913

34/3

جنس ،رتبه تولد ،شغل پدر و مادر ،سطح تحصیالت

سوم

39

91/3

چهارم و بیشتر

24

8/ 1

دوم ،رفتارهای بهداشتی دهان و دندان کودك از

یک

41

91/3

دو

942

44/3

جمله دفعات مسواك زدن روزانه کودك ،استفاده از

سه

11

22/1

چهار و بیشتر

43

94/3

اصالً نمیزند

82

24/3

و در بخش سوم ،نتایج معاینات  dmftثبت گردید.

گاهگاهی میزند

941

41/4

روزی یکبار

41

95/3

جهت تعیین شاخص  ،SiCپس از محاسبه شاخص

روزی دوبار

32

91/4

بلی

15

29/4

خیر

235

48/3

استفاده از دهان شویه

بلی

44

94/4

فلوراید

خیر

251

85/3

آموزش دیده استفاده شد .پرسشنامه جمعآوری دادهها

والدین و تعداد فرزند خانواده در بر داشت .در بخش

رتبه تولد

تعداد فرزندان خانواده

نخ دندان ،دهانشویه فلوراید و مراجعه به دندانپزشک
به منظور کنترل پوسیدگی ارزیابی و ثبت گردیده بود

 ،dmftاشخاص را براساس  dmftدستهبندی و یک
سوم افرادی که باالترین  dmftرا داشتند جدا کرده و
میانگین  dmftآنها اندازهگیری شد .این عدد

نحوه مسواک زدن

استفاده از نخ دندان

شاخص  SiCدر جمعیت مورد مطالعه است (.)4
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  10و با روشهای آمار توصیفی و برای
آزمون فرضیهها از آزمونهای  tو  X2در سطح معنی
داری  %5استفاده شد.
نتایج

توزیع فراوانی مطلق و نسبی شداخصهدای  ،dmftو
 ،SiCدر جدول  2نشان داده شده است.
همانطور که مشداهده مدیشدود  12نفدر ( 4درصدد)
شاخص  dmftآنها صفر بود.

در این تحقیق که روی  322کودك  6ساله شهرکرمان
انجام شد 152نفر پسر و  152نفر دختر بودند .جدول
944
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با بیماریهای سیستمیک و ناهنجاریهای تکاملی

 1اطالعات دموگرافیک افراد را نشان میدهدد .همدان

علي اسكندريزاده و همكاران

پوسيدگيهاي قابل توجه در کودکان کرمان
جدول  :2توزیع فراوانی مطلق و نسبی شاخص های dmftو  SiCدر كودكان  6ساله
شاخص
dmft

1

92

4

9

94

5/ 4

2

39

91/3

3

34

92/3

4

59

94

5

52

94/3

211

11/1

1

31

92

4

24

8

8

91

1/ 3

1

94

4/ 4

91

5

9/ 4

99

2

1/ 4

911

33/4

جمع
SiC

جمع

میدددانگین و انحدددراف معیدددار  4/63 ±2/41،dmftو

= .)Pمیانگین ،انحدرافمعیدار  ft ،mt ،dtو شداخص

شاخص  7/34±1/34 ،SiCبود .بین جنس و میانگین

 SiCو  dmftبه تفکیک جنس در جددول  3مشداهده

شاخص  SiCتفاوت معنی دار مشداهده نشدد (2/215

میگردد.

جدول :3مقایسه شاخصهای  dmft ،ft ،mt ،dtو  SiCبر حسب جنس
پسر

جنس
آماره

دختر
میانگین

انحراف معیار

میانگین

نتیجه آزمون
انحراف معیار

مقدار P

شاخص
dt

3/13

2/23

3/92

2/14

1/119

mt

1/14

1/12

1/43

1/84

1/129

ft

1/44

1/15

1/13

9/94

1/941

dmft

5/14

2/38

4/ 2

2/ 4

1/119

sic

4/42

9/35

4/22

9/39

1/295

 :dtدندان پوسیده؛  :ftدندان پرشده؛  :mtدندان کشیده شده به علت پوسیدگی؛  :dmftمجموع دندانهای کشیده شده ،پرشده و پوسیده؛  :SiCیک سوم باالترین dmft

بدین  SiCو رتبده تولدد ،شدغل والددین ،تحصدیالت

امددا بددین تحصددیالت پدددر و شدداخص  dmftرابطدده

والدین و تعدداد فرزنددان ارتبداط معندیداری وجدود

معنیداری وجود داشت (جدول .)4

نداشت.
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تعداد

درصد

علي اسكندريزاده و همكاران

پوسيدگيهاي قابل توجه در کودکان کرمان

جدول  :4مقایسه تحصیالت والدین یک سوم كودكان كه دارای بیشترین  (SiC) dmftهستند با دو سوم دیگر كودكان
dmft

یک سوم اول

دو سوم بقیه

تعداد

سطح تحصیالت

نتیجه آزمون مجذور

درصد

درصد

تعداد

تحصیالت پدر
تحصیالت مادر

کمتر از دیپلم

21

%21

31

%98

دیپلم

41

%41

14

%44

دانشگاهی

29

%29

13

%39/5

بیسواد

1

%1

5

%2/5

کمتر از دیپلم

25

%25

41

%23

دیپلم

59

%59

918

%54

دانشگاهی

98

%98

49

%21/5

P=1/128

P=1/444

بدددین جدددنس ( ،)P=2/221دفعدددات مسدددواك زدن

دهان و دندان با شاخص  SiCرا نشان میدهدد .بدین

( )P=2/224و اسددددتفاده از دهانشددددویه فلورایددددد

دفعات مسدواك زدن و اسدتفاده از ندخ دنددان و SiC

( )P=2/221با  dmftارتباط آماری معنی داری وجدود

ارتباط معنی داری وجود نداشت .اما بدین مراجعده بده

داشت.

دندانپزشک و اسدتفاده از دهانشدویه فلورایدد بدا SiC

جدول  5نتایج حاصدل از ارتبداط رعایدت بهداشدت

ارتباط معنیداری وجود داشت.

جدول  :5ارتباط بین رفتارهای بهداشتی دهان و دندان با شاخص SiC
تعداد

متغیر

میانگین

انحراف معیار

معنیداري

n=033

مسواک زدن

مراجعه به دندانپزشک
مصرف دهانشویه فلوراید
استفاده از نخ دندان

اصالً نمیزند

82

4/59

9/31

یکبار در روز

41

4/44

9/42

دوبار در روز

32

4/1

9/95

به طور نامنظم

941

4/22

9/39

بلی

941

4/13

9/5

خیر

931

4/14

9/18

گاهی اوقات

44

4/1

9/5

خیر

251

4/41

9/34

بلی

15

4/21

9/4

خیر

235

4/35

9/3

1/185

1/149
1/194
1/844

بحث

در پژوهش حاضر بین جنس با شاخص  dmftارتباط

یافتههای ایدن مطالعده نشدان داد کده میدانگین dmft

آماری معنیدار مشاهده شد .در ایدن پدژوهش پسدران

کودکدددان  6سددداله  4/63±2/41و شددداخص SiC

 dmftبیشتری داشتند ،که بدا مطالعده  Saravananو

 7/34±1/34بود .میانگین  dmftدر این تحقیق کمتدر

همکاران که روی کودکان  5-12ساله در هندد انجدام

از  dmftدر کودکان  6ساله استرالیایی یعنی  6/82بود

شد و ندشان دادندد که دختران  dmftباالتدری دارندد

(.)15

( )16و تدحقیق  Pontigo-Loyolaو هدمکاران کده
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بیسواد

4

%4

4

%9/5

كاي

علي اسكندريزاده و همكاران

پوسيدگيهاي قابل توجه در کودکان کرمان

 dmftدختران باالتر بود ،مطابقت ندارد ( .)17شداید

نمود .در مطالعه حاضر بین تعداد فرزندان با شداخص

بتوان علت آن را در گروههای سنی متفداوت بدا ایدن

هدای  dmftو SiCارتبدداط آمدداری معندیدار مشدداهده

پژوهش دانست.

نشد .با در نظر گرفتن ایدن کده  %81/6افدراد در ایدن

شاخص  dmftو  SiCارتبداط آمداری مشداهده شدد،

میکردند ،بنابراین به نظر میرسد عددم وجدود رابطده

شاید بتوان این گونه اظهار نظر کرد که معمدوالً افدراد

با تعداد فرزندان و رتبه تولد قابل ارزیابی نباشد.

با سواد بیشتر آگاهی بیشتری در مورد بهداشت دهدان

در این مطالعه بین مراجعه به دندانپزشک و اسدتفاده

و دندان دارند و به آموزش فرزندانشدان در ایدن بداره

از شاخصهای  dmftو  SiCارتباط آماری معندیدار

بیشتر میپردازند Namal .و همکاران در ترکیه نشدان

مشاهده شد .بددین ترتیدب کودکدانی کده مرتدب بده

دادنددد کدده تحصددیالت پددایین مددادر یکددی از ریسددک

دندانپزشددک مراجعدده مددیکردنددد پوس دیدگی کمتددری

فاکتورهددای ایجدداد پوسددیدگی در کودکددان  5-6سدداله

داشتند ،کده بدا مطالعده  Ismailو  Sohnکده

است ( .)8به نظر میرسد والدین با سطح سواد بداالتر

دادند کودکدانی کده مرتدب بده دندانپزشدک مراجعده

به اهمیت دندانهای شیری ،حفظ و نگهدداری آنهدا

میکنند پوسیدگی کمتری دارندد ،مطابقدت دارد (.)24

آگاهی بیشتری دارندد و در نگهدداری آنهدا کوشدش

بدیهی است مراجعه به دندانپزشک عالوه بر جسدتجو

میکنند.

و درمان پوسیدگیهای دندانی سبب افدزایش آگداهی

در تحقیق حاضر بین تعداد فرزندان و شدغل والددین

در مورد اهمیت حفظ و نگهداری دندانهای شیری و

نشدان

با شاخصهای  dmftو SiCارتبداط آمداری معندیدار

چگونگی نگهداری آنها میشود .در این مطالعه بدین

مشاهده نشد .در تحقیقات دیگر نشدان داده شدده کده

دریافددت فلورایددد بددا شدداخص  dmftارتبدداط آمدداری

پوسدیدگی در خدانوادههدای سدطح پدایین اقتصدادی،

معنیدار مشاهده شد که بیانگر نقش مؤثر فلورایدد در

اجتماعی بیشتر از خانوادههدای سدطح بداال مدیباشدد

کاهش پوسیدگی دندانی اسدت Pontigo-Loyolo .و

( .)18مطالعات انجام شده در برزیدل و مکزیدک نیدز

همکدددداران در مکزیددددک و  Vallejos-Sanchezو

وضددعیت اقتصددادی -اجتمدداعی پددایین را بددا میددزان

همکدداران در منطقدده  Campecheمکزیددک ،بدددین

پوسیدگی باال مدرتبط مدیدانندد ( .)10-22امدا نتدایج

دریافت فلوراید با شاخص  dmftارتباط آماری معندی

حاصل از مطالعه  Hugoو همکاران در کودکدان -18
 15ساله  Santa Barbaraبرزیدل نشدان داد کده بدین

دار گزارش نکردند که با مطالعه حاضر مطابقت ندارد
(.)17،25

پوسیدگی و متغیرهای اجتماعی و دموگرافیک ارتبداط

در این تحقیق میدانگین شداخص 7/34±1/34 ،SiC

وجود ندارد ( ،)23که با تحقیق حاضر مطابقدت دارد.

بود که این میدزان از مطالعده  Namalو همکداران در

از آنجایی که پوسدیدگی دنددانی یدک بیمداری چندد

ترکیدده کدده میددزان شدداخص  SiCرا  7/75و مطالعدده

عاملی است و در این پژوهش سدطح درآمدد در نظدر

 Hopcraftو  Chowtدر کوئینزلند استرالیا کده آن را

گرفتدده نشددد ،لددذا شدداید نتددوان اظهددارنظر قطعددی در

 11/65گددزارش کددردهانددد ،کمتددر بددود ( .)8،26ولددی

خصوص ارتباط شغل والددین بدا پوسدیدگی دنددانی

شدداخص  SiCدر مطالعدده حاضددر بیشددتر از تحقیددق
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در ایددن تحقیددق بددین میددزان تحصددیالت پدددران بددا

تحقیق در خدانوادههدای یدک و دو فرزنددی زنددگی

علي اسكندريزاده و همكاران
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 5/85و  Ferroو همکددداران کددده میدددزان  SiCرادر

تدوین و اجرا شود و بدر اهمیدت حفدظ و نگهدداری

کودکان  5ساله ایتالیایی  ،4/31گزارش کردهاندد ،بدود

دندانهای شیری در داشتن دهان سالم برای والدین به

( .)26،27علت این تفاوتها را مدیتدوان در تفداوت

خصوص مادران از طریق رسانههدای جمعدی توسدط

جوامع مورد مطالعه و سیاستهای بهداشتی ویدژه در

مسددئولین بهداشددت دهددان و دندددان تأکیددد شددود،

هر کدام از جوامع مورد مطالعه دانست.

برنامههای عملی برای کودکان جهت تشدویق اسدتفاده

شیوع پوسیدگی در مطالعه حاضدر  %06بدود و بدین

از نخ دندان و فلوراید تدوین شود و اهمیت مراجعده

دختران و پسران اختالف معنیدار مشداهده نشدد .در

مرتدب بدده دندانپزشددک جهددت کنتددرل پوسدیدگی بدده

مطالعه  Hamissiو همکداران در قدزوین نیدز شدیوع

والدین توسدط متولیدان امدر سدالمت دهدان و دنددان

پوسیدگی در پسران بیشتر و اختالف معنیدار بدین دو

گوشزد شود .دانش و تجربه در برنامههدای پیشدگیری

جنس گزارش نشد که مشابه تحقیق حاضر مدیباشدد

در هر منطقهای بایستی به یک برنامه عملکردی تبدیل

( .)28در تحقیق کنونی شیوع پوسیدگی  %06بدود کده

شود تا با تکیه بر آن بتوان وضیعت سدالمت دهدان را

نسبت به مطالعدات مشدابه در نیکاراگوئده ( )%72/6و

به خصوص در گروههای هدف ارتقاء بخشید.

چین ( )%80بیشدتر اسدت ( .)11،20در ایدن پدژوهش
 %14افراد فاقد پوسیدگی بودند .شاید بتوان این گونده

نتیجهگیري

اظهار نظر کرد که والددین اطدالع مناسدبی از اهمیدت

یافتههای حاصل از مطالعه حاضر بیانگر این است کده

حفظ و نگهداری دندانهای شیری نداشدته و آنهدا را

وضعیت بهداشت دهان و دنددان در کودکدان  6سداله

دندانهای موقتی دانسته و آگاه بده نقدش دنددانهدای

کرمان مناسب نمیباشد .اما تحقیقات نشدان داده اسدت کده

شیری در رشد و تکامل دندانهای دائمی نمیباشند و

اقدامات پیشگیرانه فدردی در سدالمت دهدان افدراد بسدیار

توجه کافی به امر بهداشدت و نگهدداری دنددانهدای

مؤثر بوده است .بنابراین الزم است در کودکان  6ساله

شیری کودکانشان ندارند.

کرمانی هم اجرا شود.

با توجه به این که شداخص  SiCکودکدان  6سداله در
کرمان بدرای اولدین بدار مدورد بررسدی قدرار گرفدت.
مطالعه مشابهی جهت مقایسده روندد بهبدود یدا عددم
بهبود وضعیت بهداشت دهان و دندان این گروه سدنی
وجود نداشت .بنابراین پیشنهاد مدیشدود برنامدههدای
آمدوزشی جهت مربیان مدهد کدودكها و مدراکز پیش

تشکر و قدردانی

این طرح با حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی کرمان با کد اخالقی  K/90/531انجدام
شد که بدین وسیله از آن معاوندت تشدکر و قددردانی
میشود.
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Abstract
Background: Significant Caries Index (SiC) has been introduced by WHO for evaluation of
caries status in different societies and assesses one third of individuals who have the highest
score of DMFT/dmft. The aim of this study was to determine Significant Caries Index and
dmft in 6-year-old children in Kerman.
Methods: This cross- sectional study was carried out on 300 children aged 6 years old that
had been selected by multistage sampling in Kerman, Iran. Data were collected through a
questionnaire (parents’ educational level, parents’ occupation, birth rank, number of children
in family, tooth brushing frequency, use of fluoride mouthwash and dental visits frequency).
Teeth were examined by dental mirror and according to WHO criteria for determining dmft.
Data were analyzed in SPSS19 by using t-test and X² test.
Results: Mean dmft index was 4.63  2.41 and mean SiC was 7.34  1.34. SiC was higher in
boys, but without a significant difference. dmft showed significant difference with fathers’
educational level (P=0.028), frequency of tooth brushing (P=0.004) and using fluoride
mouthwash (P=0.001). There was a significant relationship between SiC index and using
fluoride mouthwash (P=0.014) and dental visits )P=0.041).
Conclusion: According to the results of the present study, dmft and SiC indices of 6-year old
children in Kerman are high.
Keywords: dmft, SiC, 6-year-old children, Kerman
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