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ABSTRACT
Introduction: Midwifery students can play an important role in promoting oral
health of mothers and infants and preventing early childhood caries. The aim of
this study was to investigate the knowledge of a group of midwifery students
about early childhood caries.
Materials & Methods: In this cross-sectional study, all students in the last two
years of midwifery (165 students) in spring 2020 were studied. The questionnaire
had 21 questions. Scores from 0 to 10.5 were given a poor grade, from 10.5 to
15.75 a medium grade and from 15.75 to 21 a good grade. Data analysis was
performed using SPSS 21 software and independent t-test and Pearson correlation
coefficient and the significance level was considered 0.05.
Results: The mean scores in the areas of aetiology, prevention, and total were
5.58 74 1.74, 5.27 92 1.92 and 10.86 19 3.19, respectively, and were moderate.
The relationship between the two domains was significant and positive (P =
0.0001).
Conclusion: Students 'knowledge about early childhood caries is moderate and
students' educational needs to play their role in promoting children's dental health
are probably less considered. It is better to include in their courses a course
entitled "Early childhood caries.
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بررسی دانش دانشجویان رشته مامایی به پوسیدگی زودهنگام دندانها در کودکی
دکتر مریم شریفی  ،1سبحان قاسمی بحراسمان  ،2کتایون علیدوستی  ،3دکتر نیما حاتمی  ،1دکتر حمیدرضا
پوراسالمی *4
1استادیار ،مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان ،دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 2دندانپزشک،واحد دندانپزشکی مرکز بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
3گروه آموزشی مامایی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 4استاد ،مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان ،دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :دانشجویان مامایی می توانند نقش مهمی در ارتقا سالمت دهان و دندان مادران و نوزادان و پیشگیری از

اصيل پژوهشی

پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی ایفا کنند .هدف مطالعه بررسی دانش گروهی از دانشجویان رشته ی مامایی در
رابطه با پوسیدگی های زودرس دوران کودکی بود.

پيشينه پژوهش

روش كار :در این مطالعه مقطعی ،تمام دانشجویان دو سال آخر رشته مامایی ( 165دانشجو) در بهار  1399در

تاریخ دریافت99/09/29 :

کرمان مورد مطالعه قرار گرفتند .نمونه گیری بصورت سرشماری انجام شد پرسشنامه پژوهشگر ساخته 21 ،سوال

تاریخ پذیرش1400/02/16 :

داشت ( 11سوال در خصوص اتیولوژی پوسیدگی زود هنگام و  10سوال در مورد پیشگیری از این پوسیدگیها) .برای

كلمات كليدي
پوسیدگی دندان
مامایی
دانشجو
دانش

نمره دهی ،به پاسخ درست نمره  1و به گزینه های غلط نمره ی  0داده شد .دانشجویان در بخش اتیولوژی از  0تا 11
و در بخش پیشگیری از  0تا  10نمره گرفتند .دامنه ی نمره ی کل پرسشنامه از  0تا  21بود .جهت تعیین سطح آگاهی
در بخش اتیولوژی به نمرات  0تا  5.5عنوان آگاهی ضعیف ،نمرات  5.5تا  8.25آگاهی متوسط و نمرات  8.25تا
 ،11آگاهی خوب ،در بخش پیشگیری به نمرات  0تا  5عنوان آگاهی ضعیف ،نمرات  5تا  7.5آگاهی متوسط و
نمرات  7.5تا  ،10آگاهی خوب اطالق شد .در کل پرسشنامه نیز برای نمرات از  0تا  10.5توصیف ضعیف ،نمرات
 10.5تا  15.75توصیف متوسط و نمرات  15.75تا  21توصیف خوب اطالق شد .آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS
 21و آزمون  Tمستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام و سطح معنی داری  0/05در نظر گرفته شد.
نتايج :میانگین نمرات ،در حیطه ها ی اتیولوژی ،پیشگیری ،و کل به ترتیب برابر با  5/27 ±1/92 ،5/58 ±1/74و

 10/86 ±3/19بود و متوسط بود .ارتباط بین دو حیطه ،معنی دار و مثبت بود (.)P=0/0001
نتيجه گيري :آگاهی دانشجویان در زمینه پوسیدگی های زود هنگام دوران کودکی متوسط بوده و احتماال نیازهای
آموزشی دانشجویان برای انجام نقش خود در ارتقای سالمت دندانهای کودکان کمتر مورد توجه قرار گرفته است،
10.22038/hmed.2021.54355.1115

لذا بهتر است در دروسشان درسی تحت عنوان"پوسیدگی های زودهنگام دوران کودکی" گنجانده شود.
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مقدمه
یکی از مشکالت سالمت دهان در کودکان بروز

پوسیدگی زودرس در کودکان  3تا  6ساله برابر با 71/8

پوسیدگی های زودهنگام Early Childhood Caries

درصد( )7ودر بررسی انجام شده در رفسنجان شیوع S-

) (ECCمی باشد ECC .به عنوان "وجود یک یا چند

 ECCدر کودکان زیر شش سال  ٪ 50/2گزارش شد(.)8

پوسیدگی (ضایعه حفره دار یا بدون حفره) ،دندان های از

در کرمان شیوع  ECCسه بار در سال های  2003 ، 2000و

دست رفته (به علت پوسیدگی) یا سطح دندان پر شده در هر

 2005مورد ارزیابی قرار گرفت که میزان شیوع آن به

دندان شیری در کودک  72ماهه یا کوچک تر تعریف شده

ترتیب  ٪39 ، ٪44و  ٪45/1بر آورد شد(.)10 .9 .5

است( .)1این ضایعه معموالً برای اولین بار در دندان های

عوامل موثر در ایجاد  ECCعبارتند از  )1:عوامل خطر

اینسیزور شیری فک باال دیده می شود و معموال چهار دندان

میکروبیولوژیک  :بیشتر تحقیقات نشان داده اند که در

قدامی فک باال را درگیر می کند( .)2ضایعات پوسیدگی

کودکان مبتال به ، ECCاسترپتوکوک موتانس بیشتر از 30

ممکن است در سطح لبیال یا لینگوال و در برخی موارد در

درصد فلور پالک باکتریال دندانها را تشکیل داده است ،در

هر دو سطح مشاهده شوند .دندان پوسیده از نظر کلینیکی به

صورتی که این گونه ی باکتریایی به طور معمول کمتر از

صورت حفره دار زرد یا قهوه ای مشهود است .در کودکان

 0/1درصد از فلور پالک در کودکانی که دارای فعالیت

بزرگتر که کل دندان های شیری رویش یافته است ،ممکن

پوسیدگی ناچیز و یا بدون پوسیدگی هستند ،را شامل می

است پوسیدگی ها ،بسیار شدید باشد و کل دندان ها را

شود(.)11

درگیر کنند .در کودکان کمتر از  3سال ،هر عالمتی از

 )2شیوه های تغذیه :دلیل اصلی ایجاد  ،ECCاستفاده ی

Sever Early

طوالنی مدت از پستانک با محتوای مایع شیرین ،به

پوسیدگی دندانها نشان دهنده ی

) Childhood Caries (S-ECCاست(.)1

خصوص شیر در هنگام خواب است .این شرایط با ترشح

 ECCیک مشکل جدی برای سالمت عمومی در

بزاق کمتر در شب به مدت طوالنی ،سبب تغییر پروسه ری

کشورهای در حال توسعه و صنعتی است .و می تواند بر

مینرالیزاسیون مینای دندانها به دمینرالیزاسیون می شود(.)12

کیفیت زندگی کودک و خانواده و وضعیت اجتماعی و

 )3قندها :قرار گرفتن دندان ها در معرض ساکاروز و

اقتصادی خانواده تأثیر به سزایی داشته باشد .و در کشورهای

فروکتوز عامل اصلی در اتیولوژی پوسیدگی دندان ها می

در حال توسعه به عنوان اپیدمی در نظر گرفته شده است(.)3

باشد .خطر پوسیدگی زمانی که تعداد دفعات مصرف این

درکشور ایران شیوع  ECCدر مناطق مختلف متفاوت

قندها باال باشد و برای مدت طوالنی در دهان باقی مانده

گزارش شده است .در مطالعه انجام شده در سال 2015

باشند ،بیشتر است .با این حال ثابت شده است که مصرف

میزان کودکان بدون پوسیدگی ( )Caries Freeدرایران

شیر در نوزادن ،حتی شیر بدون اضافه نمودن ساکارز،

تنها  10/ 87%گزارش شد( .)4شیوع  ECCدر مطالعه ای

پوسیدگی زا می باشد( )4 .)13عوامل اقتصادی اجتماعی:

در تهران  )5( ٪ 17/3و در مطالعه دیگر در کودکان زیر سه

ارتباط بین  ECCو وضعیت اقتصادی اجتماعی به خوبی

سال بین  %33-%3گزارش شده است( .)6در ورامین شیوع

مستند شده است .مطالعات نشان می دهد که  ECCبیشتر
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در کودکانی با شرایط اقتصادی نامساعد و دارای والدین با

سال اول زندگی به دندانپزشک مراجعه کنند و همزمان با

سطح تحصیالت کم بیشتر ایجاد می شود .تأثیر احتمالی

رویش اولین دندان شیری ،تمیز کردن دندان های کودک

وضعیت اقتصادی اجتماعی بر سالمت دندان نیز ممکن است

نیز باید آغاز گردد( .)18سابقه ی پوسیدگی در مادران پیش

نتیجه تبعات عادتهای غذایی و نقش قند در رژیم غذایی

گویی کننده ی پوسیدگی های زودهنگام در دوران

باشد( .)14سه راهکار اصلی برای پیشگیری از  ECCمورد

کودکی است( .)19با این وجود اکثریت مادران باردار هیچ

توجه قرار گرفته است ،که در هر سه روش آموزش مادران

اطالعاتی در رابطه با مراقبت های بهداشتی در طی دوران

یا سرپرستان کودکان مورد تاکید می باشد :الف)جلوگیری

بارداری دریافت نمی کنند .تنها کمتر از نیمی از زنان باردار

از انتقال باکتری از دهان مادر به کودک که به عنوان

در طی دوران بارداری مشاوره دندانپزشکی می گیرند(.)20

پیشگیری مقدماتی نامیده می شود و هدف از بین بردن

اعتقادات و باورهای غلط در رابطه با بارداری که به خودی

استرپتوکوک موتانس در دهان مراقب اصلی کودک

خود سبب تاثیر منفی بر روی دندانها و بافت پریودونتال می

(معموالً مادر) است ب) آموزش بهداشت دهان و دندان  :با

گردد ،یا ترس از مراجعه به دندانپزشک ،کشیدن دندان و

توجه به اینکه پوسیدگی دندان نمی تواند بدون قند ایجاد

تزریق بی حسی ،همگی فاکتورهای تشدید کننده ای است

شود ،بنابراین بسیاری از مشاوره های حرفه ای و تحقیقات

که سبب عدم مراجعه به دنداپزشک در طی دوران باردرای

عملی بر اصالح رژیم غذایی نوزاد و عادات تغذیه ای از

می گردد( .)21متخصصان زنان و ماماها که بیشترین ارتباط

طریق آموزش والدین متمرکز شده است .با علم به این نکته

را با مادران دارند ،باید اهمیت سالمت دهان و دندان هم

که اکثر کودکان تا سن  3سالگی به دندانپزشک مراجعه

مادر و هم نوزاد را در طی دوران بارداری به مادر تاکید

نمی کنند ،بنابراین نقش دیگر مراقبان بهداشتی در کاهش

کنند .برخالف دندانپزشکان ،ماماها اولین مراقبین سالمت

بار پوسیدگی دندان بسیار موثر می باشد .در این مرحله از

هستند که در اولین سال تولد نوزاد ،مادران را تحت حمایت

پیشگیری آموزش بر ایجاد تغییر در آگاهی (تغییر برخی از

قرار می دهند .حتی بسیاری از زنان قبل از بارداری به این

اعتقادات یا نگرش ها وتغییر در رفتارها و سبک زندگی)

افراد مراجعه می کنند .بنابراین ماماها مراقبین بهداشتی

تاکید دارد .ج) فلوراید :شواهد علمی نشان می دهند که

مناسبی برای انتقال پیام های بهداشتی به زنان باردار و

مسواک زدن روزانه با خمیردندان حاوی فلوراید مقرون به

حساس کردن آنها به رعایت بهداشت دهان و دندانشان در

صرفه ترین روش برای جلوگیری از پوسیدگی در همه

این دوران هستند .به عالوه آنها می توانند با آموزش دادن به

سنین است( .)16 .15به همین منظور به مادران باردار توصیه

مادران در کاهش پوسیدگی زودهنگام دوره نوزادی هم

می شود در دوران بارداری به دندانپزشک مراجعه کرده و

موثر باشند(.)22

بهداشت دهان و دندان را با مسواک زدن و استفاده از خمیر

مطالعات صورت گرفته بر روی ماماها در مورد آگاهی آنها

دندان فلوراید دار حفظ کنند .مطالعات نشان داده اند که

از نحوه حفظ سالمت دهان و دندان نتایج رضایت بخشی را

مراقبت ضعیف دهان و دندان مادران در دوران بارداری،

گزارش نمی دهند و نشاندهنده عدم برخورداری از آگاهی

سبب تولد نوزاد با وزن کم و سالمت ضعیف دهان و دندان

کافی ماماها در این مورد بوده است( .)24 .23در برخی

نوزاد می گردد( .)17توصیه می شود که کودکان نیز در

مطالعات عنوان شده که در مورد ارجاع به دندانپزشک و
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بررسی وضعیت سالمت دهان مادران و نوزادی اقدامی از

معیار ورود شرکت کنندگان به مطالعه ،تحصیل در ترم

جانب ماماها صورت نمیگیرد( .)25در اکثر مطالعات به لزوم

پنجم یا ترم های باالتر رشته مامایی بود و معیار خروج آنها

آموزش جامع تر این گروه از مراقبین سالمت درباره

از مطالعه ،عدم عالقه به شرکت در مطالعه بود.

بهداشت دهان و دندان و اهمیت آن برای مادر و کودک و

سواالت پرسشنامه با نظر متخصصین اطفال و با توجه به

برقراری ارتباط موثر بین ایشان و دندانپزشکان اشاره شده

رفرنس های موجود (  28و  )29تعیین شدند و سپس بر

است(.)27-25 .23

اساس مفهوم هر سوال و تبادل نظر بین متخصصین در دو

با توجه به کمبود اطالعات در رابطه با پیشگیری از

بعد اتیولوژی پوسیدگی های زودهنگام و بخش پیشگیری

پوسیدگی های زودرس در طی دوران کودکی و شیوع

از این پوسیدگی ها قرار گرفتند .پس از تهیه نسخه نهایی

باالی این عارضه در کشور ،این مطالعه به بررسی دانش

جهت آزمون روایی صوری سواالت از نظر قابل فهم بودن،

دانشجویان رشته ی مامایی (به عنوان خط مقدم مراقبین

شکل ظاهری و پذیرش توسط  30دانشجوی مامایی تکمیل

سالمت مادران و کودکان) ،در استان کرمان ،در رابطه با

شد و سواالت قابل فهم بوده و دانشجویان به تمام سواالت

پوسیدگی های زودرس دوران کودکی می پردازد.

پاسخ داده بودند .جهت ارزیابی روایی سازه با توجه به
نبودن پرسشنامه استاندارد به ارزیابی دو حیطه اتیولوژی و

روش كار

پیشگیری پرداخته شد (انتظار می رفت که دو حیطه

مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعیست که میزان

اتیولوژی و پیشگیری همبستگی مستقیم و معنی دار داشته

دانش دانشجویان رشته مامایی دو سال آخر تحصیل ،در

باشند)  ،نتایج این ارتباط را نشان داده و بنابراین روایی

شهرهای کرمان ،جیرفت ،بم و رفسنجان ،نسبت به

ساختار نیز تایید شد.

Early

روایی پرسشنامه توسط  6متخصص دندانپزشکی اطفال و

 )Childhood Cariesرا بررسی کرده است .جامعه ی

یک متخصص اپیدمیولوژی محاسبه شد و ضریب روایی

مورد پژوهش بصورت سرشماری ،شامل کلیه ی دانشجویان

محتوا ( ،)CVIبرابر با  0/9محاسبه شد .جهت تعیین پایایی

مامایی( 194نفر) در شهرهای مذکور بود.

از آزمون تست ری تست استفاده شد و پرسشنامه ،در دو

ابزار مطالعه :به علت شیوع ویروس کرونا در استان کرمان و

نوبت به فاصله ی سه هفته توسط  20دانشجوی مامایی

تعطیلی دانشگاه ها ،امکان پاسخ دهی دانشجویان به صورت

تکمیل شد .ضریب  ICCبرابر با  0/9به دست آمد .بنابراین

حضوری به سواالت وجود نداشت .بنابراین لیست

پرسشنامه از نظر روایی و پایایی در حد مطلوب بود.

دانشجویان مامایی دو سال آخر از آموزش دانشگاهها گرفته

سواالت پرسشنامه شامل دو بخش اتیولوژی پوسیدگیهای

شد و پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته با استفاده از پلتفرم

زودهنگام( 11سوال) و بخش پیشگیری از این پوسیدگیها

 Google Docsو با کمک از نظر  6متخصص

( 10سوال) بودند .سواالت چهار گزینه ای بوده و برای نمره

دندانپزشکی کودکان ،طراحی شد و لینک آن به صورت

دهی به پاسخ درست نمره  1و به گزینه های غلط نمره ی 0

آنالین در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و از آنها

داده شد .بنابراین دانشجویان در بخش اتیولوژی از  0تا  11و

خواسته شد برای مدت  15دقیقه به سواالت پاسخ دهند.

در بخش پیشگیری از  0تا  10نمره گرفتند .دامنه ی نمره ی

پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی (
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کل پرسشنامه از  0تا  21بود .جهت تعیین سطح آگاهی در

کامال داوطلبانه بود .قبل از شروع ،هدف از مطالعه در یک

بخش اتیولوژی به نمرات  0تا  5.5عنوان آگاهی ضعیف،

پیام برای افراد توضیح داده شد و به کلیه افراد اطمینان داده

نمرات  5.5تا  8.25آگاهی متوسط و نمرات  8.25تا ،11

شد که اطالعات پرسشنامه محرمانه بوده و صرفا از جنبه ی

آگاهی خوب ،در بخش پیشگیری به نمرات  0تا  5عنوان

آماری مورد بررسی قرار می گیرد .همچنین این طرح در

آگاهی ضعیف ،نمرات  5تا  7.5آگاهی متوسط و نمرات

کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد تایید قرار

 7.5تا  ،10آگاهی خوب اطالق شد .در کل پرسشنامه نیز

گرفته

اخالق

برای نمرات از  0تا  10.5توصیف ضعیف ،نمرات  10.5تا

 IR.KMU.REC.1399.701می باشد.

 15.75توصیف متوسط و نمرات  15.75تا  21توصیف
خوب اطالق شد این رتبه بندی نمرات متناسب و بر اساس
رتبه بندی رایج  0تا  50ضععیف و  50تا  75متوسط و  75تا
 100خوب ،انجام شد .جهت آنالیز داده ها از نرم افزار 21
 SPSSاستفاده شد .آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف
معیار و فراوانی و درصد برای توصیف داده ها به کار رفت
و برای تحلیل داده ها از آزمون  Tمستقل و ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .سطح معنیداری  0/05در
نظر گرفته شد.

و

دارای

کد

نتايج:
در این بررسی در مجموع  165دانشجوی مامایی
ورودی های  95و ( 96تعداد )%38( 38دانشجوی مامایی
کرمانی )%26.7(44 ،دانشجوی رفسنجانی)%26.7( 44 ،
دانشجوی جیرفتی و  )%23.6 (39دانشجوی بمی حضور
داشتند .فراوانی دانشجویان مامایی به تفکیک سال در
شهرستان های مختلف کرمان نشان داده شده است(جدول
.)1

مالحظات اخالقی :شرکت در این مطالعه برای کلیه افراد
جدول  :1توزیع فراوانی دانشجویان مامایی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک سال ورود به دانشکده

سال ورود(نفر)

شهرستان

کرمان

(1395)18

مجموع فراوانی(درصد)

(38)23%

(1396)20
رفسنجان

( 1395)21
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( 1396)23
(1395)20

جیرفت

(44)26.7%

( 1396)24
)19(95

بم

)23.6%(39

)20 (96

میانگین نمرات کسب شده مربوط به حیطه های اتیولوژی و پیشگیری و کل نشان داده شده است (جدول .)2
جدول  :2میانگین نمرات حیطه ها و کل پرسشنامه
نمره

حیطه اتیولوژی

حیطه پیشگیری

کل

5/58

5/27

10/86

میانگین
1/74

1/92

3/19

انحراف معیار
1/00

1/00

4/00

مینیمم
9/00

10/00

18/00

ماکزیمم

در مورد سواالت مربوط به اتیولوژی بیشترین پاسخ درست

تکلمی و تلفظ بعضی حروف و مشکل جویدن اشاره کرده

مربوط به سوال "مشکالت متعاقب پوسیدگی های شدید

بودند .کمترین پاسخ درست در مورد سوال نقش قطره آهن

زودهنگام دوران کودکی" بود که  76/4درصد به مشکالت

در پوسیدگی بود که تنها  16/4درصد از دانشجویان می
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دانستند که قطره آهن پوسیدگی ها را رنگ نموده و باعث

نمایان تر ساختن آن ها می گردد(جدول)3

جدول  :3میزان پاسخ درست به سواالت اتیولوژی ECC
سواالت

تعداد(درصد)

کدامیک از موارد زیر در بروز پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی نقش دارند؟

)114(69/1

میکروارگانیسم اصلی پوسیدگی زای دندانی کدام مورد است؟

)103(62/4
)77(46/7

از موارد زیر کدام مورد ،بیشترین تاثیر را در بروز پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی دارند؟
کودکان بیشترین میزان اورگانیسم ها ی پوسیدگی زا را در چه سنی دریافت می کنند؟

)72(43/6

منبع اصلی باکتری های عامل پوسیدگی دندان های کودکان کمتر از یک ساله از کجاست؟

)57(43/5

در رابطه با فاکتورهای ژنتیکی و محیطی در بروز پوسیدگی های زودهنگام دوران کودکی ،کدام مورد صحیح است؟

)39(23/6

نقش قطره ی آهن در پوسیدگی های زودهنگام دوران کودکی چیست؟

)27(16/4

شیر چگونه می تواند در بروز پوسیدگی های زودهنگام دوران کودکی نقش داشته باشد؟

)113(68/5

پایین ترین سنی که پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی می توانند شروع شوند ،چه زمانی است؟

)76(46/1

پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی ممکن است با کدام مورد در ارتباط باشند؟

)117(70/9

پوسیدگی های شدید زودهنگام دوران کودکی ممکن است سبب چه مشکل یا مشکالتی در کودک گردند؟

)126(76/4

در مورد سواالت مربوط به پیشگیری بیشترین پاسخ درست

مورد سوال موثرترین روش برای پیش گیری از پوسیدگی

مربوط به سوال درمان پوسیدگی ها بود که  81/8درصد به

های شدید و زودهنگام دوران کودکی بود که تنها 23/6

اصالح رژیم غذایی کودک ،کاربرد فلوراید و ترمیم دندان

درصد از دانشجویان می دانستند که فلوراید پاسخ درست

های پوسیده ،اشاره کرده بودند .کمترین پاسخ درست در

می باشد(جدول.)4

جدول  :4میزان پاسخ درست به سواالت نحوه پیشگیری از ECC
تعداد(درصد)

سواالت
به نظر شما از چه زمانی می توان اقدامات پیشگیرانه از بروز پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی را شروع
کرد؟

)93(56/4

برای پیشگیری از پوسیدگی در کودکان زیر  3سال مستعد ،چه میزان خمیر دندان فلورایده باید استفاده شود؟
کدام یک از موارد زیر می توانند استرپتوکوک موتانس در مادر را کاهش دهند؟

)73(44/2
)100(60/6

برای پیش گیری از پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی کدام روش موثرتر است؟

)39(23/6
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)91(55/2

راحت ترین و مقرون به صرفه ترین روش پیشگیری از پوسیدگی به نظر شما کدام است؟
به نظر شما کاهش پوسیدگی د ر اثر نوشیدن آب حاوی فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی دندان های دائمی موثرتر
است یا دندان های شیری؟

)44(26/7

مکانیسم عملکرد فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی چه می باشد؟

)122(73/9

چگونه می توان پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی را پیشگیری یا متوقف نمود؟

)44(26/7

به نظر شما نقش دندانپزشک در کنترل و درمان پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی چیست؟

)130(78/8

در درمان بیمار با پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی ،از دیدگاه شما کدام مورد موثر است؟

)135(81/8

نمودار  1سطح آگاهی دانشجویان از اتیولوژی ،پیشگیری از  ECCرا نشان می دهد .بر اساس این نمودار آگاهی شرکت کنندگان
متوسط میباشد.
نمودار  :1درصد آگاهی دانشجویان مامایی نسبت به اتیولوژی و نحوه پیشگیری از بروز ECC

بر اساس نتایج هیچ اختالف معنی داری بین حیطه ها و کل

مادران باردار و نوزادان ایشان هستند .حمایت ها و توصیه

پرسشنامه در دو ورودی دیده نشد.

های ارائه شده از سمت ایشان به خوبی توسط مادران شنیده

همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بین دو حیطه پرسشنامه(

میشود و کنترل وضعیت سالمت عمومی مادر و نوزاد را تا

اتیولوژی و پیشگیری) معنی دار و مثبت می باشد(

مدت زمان طوالنی –بعضا حتی سالها بعد از تولد -برعهده

) Pearson coefficient (r)= 0.51 , P= 0.0001

دارند .ارائه توصیه های پیشگیرانه برای ارتقا وضعیت

به این معنا که هرچه دانش افراد در زمینه اتیولوژی ECC

بهداشت دهان و دندان از سوی ماماها از دوران قبل از تولد

بیشتر بوده ،دانش آنها در زمینه پیشگیری نیز بیشتر مشاهده

کودک بسیار ارزشمند است .نتایج مطالعه حاضر نشان داد

شده است.

که سطح آگاهی دانشجویان مامایی در شهر کرمان،

ماماها از جمله مراقبین سالمت در خط مقدم مواجهه با

جیرفت ،بم و رفسنجان هم در مورد اتیولوژی و هم
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پیشگیری از پوسیدگی های زودرس دوران کودکی در

در مورد سوال میکروارگانیسم اصلی پوسیدگی زای

سطح متوسط می باشد .در مطالعه انجام شده در استرالیا

دندانی 62/4 ،درصد به درستی به استرپتوکوک موتانس

نشان داده شد که آگاهی ماماها در رابطه با نقش خود در

اشاره کردند .همچنین  46/7درصد دانشجویان قندها را به

مورد آموزش زنان باردار ناکافی بوده و نیازهای آموزشی

عنوان عاملی که بیشترین تاثیر را در بروز پوسیدگی های

ماماها برای انجام این نقش کمتر مورد توجه قرار گرفته

شدید و زودهنگام دوران کودکی دارد ،معرفی کرده بودند.

است( .)23این مشاهدات با نتایج ما همخوانی دارد و علت

در صورتی که در مطالعه  Johansonو همکاران بیش از

اصلی آن می تواند عدم وجود واحدهای درسی کافی

 70٪از شرکت کنندگان این تصور اشتباه را داشتند که

مرتبط با سالمت دهان در کوریکولوم های آموزشی باشد.

جنین کلسیم مادر را برای رشد خود جذب می کند و این

مطالعه  Johnsonدر سال  2015در استرالیا نشان داد که

منجر به پوسیدگی دندان در بارداری می شود( .)25اصالح

ایجاد مشارکت بین ماماها و دندانپزشکان با محوریت

باورهای نادرست و سنتی موجود در جامعه نقشی ست که

تقویت سالمت دهان و دندان زنان و نوزادان ضروری است

مراقبین سالمت و ماماها میتوانند به درستی ایفا کنند .در

و پیشنهاد کردند که برنامه ی آموزشی آنالین برای ماماها با

بررسی حاضر در مورد سواالت مربوط به پیشگیری 81/8

توجه به نگرش مثبت و اشتیاق ماماها نسبت به یادگیری در

درصد به سوال درمان بیمار با پوسیدگی های شدید و

این زمینه سودمند می باشد(.)25

زودهنگام دوران کودکی که اصالح رژیم غذایی کودک،

در بررسی حاضر در مورد سواالت مربوط به اتیولوژی

کاربرد فلوراید و ترمیم دندان های پوسیده می باشد ،پاسخ

 56/4 ،ECCدرصد در مورد سوال پایین ترین سنی که

درست داده بودند ،ولی در مورد موثرترین روش برای پیش

پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی می توانند

گیری از پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی،

شروع شوند ،به درستی گزینه ی موقع رویش دندان ها را

تنها  23/6درصد از دانشجویان می دانستند که فلوراید پاسخ

انتخاب کرده بودند .این مقدار کمتر از درصد گزارش شده

درست می باشد .بنابراین گرچه دانشجویان به نقش فلوراید

Wagnerو همکاران در آلمان (60/4

در درمان پوسیدگی اشاره کرده بودند ،با این وجود درصد

درصد)می باشد( .)27در بررسی کریمی افشار و همکاران

کمی به کاربرد فلوراید به عنوان موثرترین روش پیشگیری

نشان داده شد که  48/3درصد از ماماها اولین زمان مالقات

اشاره کرده بودند .در بررسی کریمی افشار و همکاران

نوزادان با دندانپزشک را رویش اولین دندان شیری ذکر

 44/9درصد ماماهای کرمانی( )30و در مطالعه  Wagnerو

کرده بودند( .)30شروع ویزیت های دندانپزشکی در زمان

همکاران  43/1درصد ماماهای آلمانی استفاده از خمیر

مناسب باعث پیشگیری از بیماری ها و کاهش هزینه های

دندان های فلورایده را توصیه کرده بودند( .)27ارائه

متعاقب آن می گردد .در ویزیت های دندانپزشکی برای

مستندات علمی و مطالعات صورت گرفته در مورد تاثیر

نوزادان زیر یک سال ،بر مسائل پیشگیری تاکید میشود و

فلوراید در پیشگیری از بروز و پیشرفت پوسیدگی ها در

والدین در مورد مسائل بهداشت دهان نوزاد ،درمانهای

دوره های آموزشی و آموزش مداوم میتواند در ایجاد و

فلوراید خانگی و در مطب ،تغذیه مناسب و عادات دهانی و

حفظ این نگرش در ماماها موثر باشد .در مطالعه حاضر

پیشگیری از صدمات دندانی مشاوره دریافت می کنند(.)31

حدود  56/4درصد از دانشجویان شروع اقدامات پیشگیرانه

در مطالعه
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از بروز پوسیدگی های شدید و زودهنگام دوران کودکی را

بحث و نتيجه گيري

از دوران قبل از تولد ذکر کرده بودند .در بررسی

با توجه به سطح متوسط دانش دانشجویان مامایی در

 Wagnerو همکاران در کل  65/5درصد از ماماها به

مورد مسائل مربوط به سالمت دهان در مادران باردار و

والدین در مورد پوسیدگی زودرس در دوران کودکی

نوزادان ،گنجاندن دروس مربوط به بهداشت دهان و دندان

اطالع رسانی می کردند .به طور کلی ،نیمی از ماماها

در دوران بارداری در برنامه های درسی رشته مامایی می

( )53٪/5در دوران بارداری ویزیت دندانپزشکی را توصیه

تواند در ارتقای مراقبت از سالمت دهان و دندان در زنان

کرده بودند .در حدود  6/8درصد ماماها نیز توصیه کرده

باردار ،ارجاعات به موقع و معاینات پیشگیری از پوسیدگی

بودند که اولین مالقات با دندانپزشک باید در سال اول تولد

های زودرس در کودکان مؤثر باشد .همچنین پیشنهاد می

باشد( .)27در پژوهش کریمی افشار و همکاران  61درصد

شود که مطالعات بیشتری در این زمینه با تاکید بر افزایش

ماماها با زنان باردار در مورد پوسیدگی های زودرس

آگاهی دانشجویان مامایی ،ماماها و متخصصان زنان در

کودکی صحبت می کردند و  63/3درصد آنها از

زمینه ی نقش خود در مراقبت های پیشگیرانه از پوسیدگی

پوسیدگی زودرس در کودکان و نوزادان اطالع

های زودرس دوران کودکی انجام شود.

داشتند( .)30بیشتر مطالعات انجام شده بر روی ماماها و
دانشجویان مامایی در خصوص آگاهی آنها از بیماریهای

تقدير و تشكر:

پریودنتال و بهداشت دهان و دندان مادران باردار می باشد و

از همکاری صمیمانه خانم دکتر مریم راد

در مطالعات اندکی میزان آگاهی آنها از پوسیدگی زودرس

متخصص اپیدمیولوژی و خانم ها دکتر الهام فرخ گیسور،

در دوران کودکی و زمان اولین معاینه دندانپزشکی نوزاد

دکتر زهرا ساالری ،دکتر مهسا صیادی زاده ،دکتر فاطمه

بررسی شده است( .)32 .26 .24بنابراین نتایج این مطالعه که

السادات سجادی متخصصین دندانپزشکی کودکان تشکر و

به صورت اختصاصی و جامع به بررسی دانش دانشجویان

قدردانی می گردد.

رشته مامایی نسبت به پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی
( )Early Childhood Cariesمی پردازد ،در تمام
زمینه ها و در مورد تمام سواالت ،قابل مقایسه با دیگر
مطالعات نیست .به هر حال این مطالعه مثل تحقیقات موجود

تضاد منافع:
نویسندگان اظهار می دارند که مقاله هیچگونه
تضاد منافعی ندارد.

نشان داد که سطح آگاهی دانشجویان مامایی در مورد نقش
خود در مورد آموزش مادران باردار در زمینه تقویت
سالمت دهان و دندان زنان و نوزادان و پیشگیری از
پوسیدگی های زود هنگام دوران کودکی کافی نبوده و به
نیازهای آموزشی دانشجویان مامایی برای انجام این نقش
باید توجه بیشتری مبذول داشت.
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مریم شریفی و همکاران
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