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  سال شهر دهلران و بخش هاي 8-27شیوع فلوئوروزیس دندانی در جمعیت 
  1385موسیان و دشت عباس ( استان ایالم) در سال 

  
  2، محمد حسین کریمی1محمدرضا نخستین

  
  ) گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ) گروه سالمت دهان و دندان، وزارت2
  

  4/2/88تاریخ پذیرش:                                             13/8/86تاریخ دریافت: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ، فلوئورایدDMFTفلوئوروزیس،  واژه هاي کلیدي:
  
  
  

                                                
  گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نویسنده مسئول:*

 چکیده  
ـ   مقدمه: دان هنگـام تشـکیل آن   فلوئوروزیس دندانی نوعی هیپوپالزي یا هیپومینرالیزاسیون و نارسائی مینا یا عـاج دن

است که به دلیل استفاده مزمن و بیش از حد مجاز فلوئوراید حاصل می شود. با توجه به اهمیـت مطالعـات اپیـدمیولوژیکی در    
بررسی وضعیت بیماري ها و برنامه ریزي در جهت جلوگیري از آن ها، این تحقیق با هدف تعیین میـزان شـیوع فلوئـوروزیس    

 انجام گرفت.  1385سال شهر دهلران و بخش موسیان و دشت عباس(ایالم) در سال  8-27دندانی در جمعیت 
سـاله شـهر دهلـران و بخـش هـاي       8-27نفـر از جمعیـت    573تحلیلی، -در این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

پرسش نامه از موسیان و دشت عباس به صورت تصادفی خوشه اي انتخاب و با استفاده از روش مشاهده، مصاحبه و پر کردن 
): طبیعـی، مشـکوك، بسـیار خفیـف، خفیـف، متوسـط و شـدید و میـزان         Deanلحاظ درجات مختلف  فلوئوروزیس(شاخص 

DMFT شاخص )WHOایج به دست آمده از طریق آزمون هاي آماري ـــرار گرفتند. نتـــ) مورد معاینه قChi-square  و
t-student  مورد، تجزیه و تحلیل شدند.  و همچنین شاخص هاي آمار توصیفی بر حسب 

درصد از آنـان وضـعیت    4/13درصد از نمونه ها به نوعی دچار فلوئوروزیس و  6/86در مجموع  یافته هاي پژوهش:
طبیعی داشتند. بیشترین شیوع فلوروزیسدر بخـش دشـت عبـاس مشـاهده گردیـد. حـداکثر میـزان فلوئورایـد در شـبکه آب          

 6/91سـال و کمتـر و    12درصد از افراد بـا سـابقه اقامـت     9/82بود.  37/0ر موسیان و د 78/0، در دشت عباس 67/0دهلران
برابـر   DMFTسال فلوئوروزیس دندانی داشتند. نمونه هـاي سـالم داراي میـانگین     12درصد از افراد با سابقه اقامت بیش از 

 . معنی دار نشان دادند را بدون تفاوت  38/3برابر  DMFTو نمونه هاي داراي فلوئوروزیس  میانگین  84/2
سـال شـهر دهلـران و     8-27عیت ــــ درصـد از جم  6/86مطالعه حاضر نشان داد در مجموع  بحث و نتیجه گیري:

مار ـــ االیی به شــــدچار درجات مختلفی از فلوئوروزیس بوده که میزان ب 1385بخش هاي موسیان و دشت عباس در سال 
 می رود.
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  مقدمه 
فلوئوراید سبکترین، فعال ترین و واکـنش دهنـده   

یی از خانواده هـالوژن هاسـت کـه از    ترین عنصر شیمیای
لحاظ فراوانی سیزدهمین عنصر پوسته زمین و جانداران 

و  Na٣Alf٦، کریولیـت  Cafzو به صورت فاوئور سپار 
یافـت مـی شـود. هـر      f٢ ٦(po٤)Ca١٠فلوئورآپاتیت 

چند فلوئوراید به عنوان یکـی از مفیـدترین و مـوثرترین    
ده ولـی در  فاکتور تامین سالمت دندان هـا شـناخته شـ   

صــورت افــزایش غلظــت فلوئورایــد موجــود در آب     
 Mottlingآشامیدنی شیوع دنـدان هـاي خـال دار یـا     

tooth زایش می یابد. فلوئوروزیس دندانی در واقع ـــاف
نوعی هیپوپالزي یا هیپومیرنالیزاسـیون مینـا(در هنگـام    
رشد دندان ها)، نارسـائی مینـا یـا عـاج دنـدان هنگـام       

به دلیل اسـتفاده مـزمن و بـیش از     تشکیل آن است که
حد مجاز فلوئوراید حاصـل مـی شـود، بـه طـوري کـه       

برابر  ppm6احتمال زیاد دندان هاي خال دار در غلظت 
ــت،(   100 ــده اس ــرآورد ش ــد ب ــلی  1درص ــل اص ). عام

ــزان بــاالي فلوئــور در آب      ــوروزیس دنــدانی می فلوئ
آشامیدنی است که بیشتر در سنین کودکی مخصوصا در 

اول زندگی همزمان با رشد و نمو دندان ها و  شش سال
ــدد.    ــی پیون ــوع م ــی بوق ــاي دائم ــدان ه ــتر در دن بیش
فلورایدتراپی، مصرف مواد غذایی حاوي فلوئوراید نیـز در  
عارض شدن این مسئله موثر هستند، باال بـودن دمـاي   
هوا بـه علـت مصـرف بیشـتر آب همچنـین زنـدگی در       

  ) 1موثر است.( ارتفاعات نیز در جذب بیشتر فلوراید
د، ذایی فلوئورای ای غ ل ھ ریســــک  مکم

فلوئوروزیس را در افـرادي کـه در نـواحی بـا آب بـدون      
دهـد،   برابـر افـزایش مـی    6کننـد   فلوئوراید زندگی مـی 
سالگی از خمیـر دنـدان اسـتفاده     2کودکانی که پیش از 

کنند صرف نظر از وجود یا عدم وجـود فلوئورایـد در    می
نماید. با  برابر می 3فلوئوروزپس را آب آشامیدنی احتمال 

کنتـرل متغیرهـاي مـوثر در منـابع فلوئورایـد و ریسـک       
هـاي فلوئورایـد و    فاکتورهاي رفتـاري خصوصـاً مکمـل   

توان از فلوئوراید با بـه حـداقل رسـاندن     خمیر دندان می
  )2(.ریسک فلوئوروزیس بهره جست

غلظــت زمــانی کــه د نـ ده تحقیقـات نشــان مــی 
باشـد غلظـت آن    ppm 1/0 آشامیدنی راید در آبئوفلو

راید آب بـه  ئوکه غلظت فلو و زمانی μm/L3/0در بزاق 

ppm 2/1   ــه ــزاق ب ــت آن در ب ــد غلظ  μm/L9/0برس
ین میزان فلوراید آب و جذب بنابراین ب). 3(،خواهد رسید

ــود دارد.    ــتقیم وج ــاط مس ــتمیک آن ارتب ــل سیس عوام
ایی نژاد، عادات غذایی و شرایط آب و هـو چون دیگري 

ـ 4(،نیز بر ایـن ارتبـاط اثـر گذاشـته     طـوري کـه در   ه ) ب
رایـد مشـابه، شـیوع متفـاوتی از     ئومناطق بـا مقـدار فلو  

رایـد  ئوفلوروزیس مشاهده شده است. اگر چه مقـدار فلو 
ولــی   .)5(،اســت mg/L 5/0اي جــاري حــدود   آبــه

روزیس را در ئـو هاي بـه عمـل آمـده شـیوع فلو     بررسی
ـ  شـهرهایی کـه آب آن   جـاري تــامین    ق آبهــا از طری

ــ مــی ــزارش  ه شــود، ب ــف گ ــوجهی مختل ــل ت طــور قاب
در اهـواز بـا میـزان     که)1379(). در تحقیقی3(،ندا نموده
ppm 18/0 راید صورت گرفت، شـیوع فلـوروزیس   ئوفلو

ــد 7 ــزارش  درص ــگ ــل در  .)6(،دش  ،Sanddrifدر مقاب
ــه ــزان   منطق ــا می ــوبی ب ــاي جن  ppm 19/0اي از آفریق

ــورو ــد، شــیوع فل ــزارش شــده  درصــد 47زیس فلورای گ
ــدارس   ).6(،اســت ــوروزیس در م ــران، شــیوع فلوئ در ای

) در بنـدر  7(،درصـد  2/80راهنمایی شهر برازجان برابـر  
) 9(،درصـد  86) در شهرستان دیر 8(،درصد 65لنگه برابر 

بـرآورد   درصـد  1/92و در شهر محمودآباد قزوین برابـر  
  )1.(شده است

 ی از شـایع از طرفی پوسیدگی دندان نیز کـه یکـ  
هـاي عفـونی در جوامـع انسـانی اسـت،       ترین بیمـاري 

راید در فـرد و عـدم   ئومتعاقب کاهش میزان دریافت فلو
یابد که با اسـتفاده از   رعایت بهداشت، شیوع بیشتري می

رایـــدتراپی و ئوفلواننـــد هـــاي پیشـــگیري م  روش
راحتی قابل کنترل است. با توجـه بـه   ه فیشورسیالنت ب

ــوروزیس در  ــبشــیوع فل ــاطق اســتان رخ ــالم ی من و ای
ــاطق ــر من ــزان  رابطــه آن ،پوســیدگی در اکث ــا می هــا ب

 ءاینکـه ایـن مسـائل جــز   بـا توجـه بـه    رایـد آب و  ئوفلو
این مطالعه با هدف  ،دنباش مشکالت بهداشتی جامعه می

 8-27شـیوع فلوئـوروزیس دنـدانی در جمعیـت     بررسی 
 هاي موسیان و دشت عبـاس  سالۀ شهر دهلران و بخش

  .گرفت انجام 1384-85در سال  ایالم استان
  ها مواد و روش

 انجـام و  مقطعیبه صورت توصیفی تـحقیق این 
که  بوده است نامه پرسش و تکمیل مشاهدهآن تکنیک 
شـهر دهلـران و    سـاله  8-27نفر از جمعیت  573در آن 
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هاي موسیان و دشت عباس به صـورت تصـادفی    بخش
گیري به صورتی  اي انتخاب و بررسی شدند. نمونه خوشه

 داراي  منبـع آب مشـترك،   يمیـان روسـتاها   بود که از
  یکی به صورت تصادفی انتخاب شد.

ها زیـر نـور طبیعـی و بـا اسـتفاده از       معاینه نمونه
آینه، سوند، آبسالنگ و چراغ قوه توسط محقق انجـام و  

گیري مقـدار فلوئورایـد آب نیـز توسـط اداره آب و      اندازه
ان دهلـران و اسـتان ایـالم    فاضالب روسـتایی شهرسـت  

طبق روش استاندارد انجام شد. جهـت بررسـی صـحت    
گیري میزان فلوئوراید، آب شرب تمام مناطق مورد  اندازه

بررسی توسط آزمایشگاه دانشـگاه حفاظـت و بهداشـت    
بنـدي فلوئـوروزیس    محیط کار بررسی شد. مبناي درجه

بود که توسط سازمان جهـانی بهداشـت    Deanشاخص 
شده است. در این شاخص، دو دنـدان در دهـان   توصیه 

هـا فلوئـوروزیس داشـته باشـند      که بیش از سایر دنـدان 
گیرند، به طـوري کـه عـددي کـه      مورد بررسی قرار می

شود باید حداقل با وضع فلوئوروزیس دو دنـدان   ثبت می
  )10(.خوانی داشته باشد هم

درجات مختلف فلـوروزیس بـر اسـاس شـاخص     
Dean :عبارتند از  

) طبیعی: سطح میناي دندان صاف و شفاف بوده و بـه  0
  باشد. رنگ می رنگ سفید یا زرد کم

، مشکوك: شفافیت مینا تا حدودي فرق کـرده اسـت  ) 1
هایی بـر سـطح آن    طوري که چند نقطه سفید با لکه به

  شود. دیده می
سفید کاغـذي) بـه طـور     هاي مات( خفیف: لکه بسیار )2

د که در مجمـوع  نشو می غیرمنظم در سطح دندان دیده
  د.نگیر سطح مینا را در بر نمی درصد 25بیش از 

 50هاي سـفید مـات روي مینـا کمتـر از      خفیف: لکه )3
  سطح دندان را فرا گرفته است. درصد

متوسط: خوردگی و فرورفتگی سطح مینـا مشـخص    )4
  خورد. اي در دندان به چشم می است و رنگ قهوه

ب هیپـوپالزي شـده   روزیس شـدید سـب  ئوشدید: فلو )5
ل و خـورده شـده،   خـ هـا متخل  است. روي سطح دندان

  اي در تمام سطح دندان پخش شده است. رنگ قهوه
نامـه   و پرسش افراد نیز به دست آمد DMFTهمچنین 

در انتها نتایج توسط آمار  .اطالعات فردي تکمیل گردید
ــون  ــیفی و آزم ــاي  توص  t–studentو  Chi–squareه
  و تحلیل شدند. برحسب مورد، تجزیه

  ي پژوهشها یافته
 ) دردرصـد  6/17نفـر (  101،نفـر  573در مجموع 

 بخـش  ) دردرصـد  8/25نفـر (  205دهلـران،   شهرستان
 در دشــت عبــاس )درصـد  4/46نفــر ( 267موسـیان و  

ها مـرد و   ) از نمونهدرصد 7/59نفر ( 342بررسی شدند. 
 6/86) زن بودنـد. در مجمـوع   درصـد  3/40نفـر (  231

 4/13ها به نـوعی دچـار فلوئـوروزیس و     نمونه از درصد
از آنان وضعیت طبیعی داشتند. وضـعیت شـاخص    درصد

فلوئوروزیس دندانی در افراد سه بخش مورد بررسـی در  
  .ارائه شده است 1جدول 

بیشــترین شــیوع فلوئــوروزیس در بخــش دشــت 
) chi-squareعباس مشاهده گردید که از نظـر آمـاري(  

). بـه عنـوان   >0001/0pار بـود، ( د نیز این تفاوت معنـی 
هاي ساکن در روسـتاي فجـر و    درصد نمونه 100مثال، 

مرکز دشت عباس فلوئوروزیس داشته در حالی که ایـن  
درصـد   5/51درصد در شهرستان دهلران کمتر و برابـر  

  )2برآورد گردید.(جدول 
  

  

  

  محل سکونت. فراوانی شاخص فلوئوروزیس دندانی در افراد برحسب مرکز بخش 1جدول 

  شدید  متوسط  خفیف  بسیار خفیف  مشکوك  نرمال  بخش
  %)5/0(1  %)0/3(6  %)9/10(22  %)8/20(42  %)5/51(104  %)4/13(27  موسیان

  %)1/1(3  %)0/12(32  %)1/30(80  %)7/41(111  %)7/14(39  %)4/0/(1  دشت عباس
  %)1/6(6  %)2/16(16  %)1/14(14  %)1/10(10  %)1/5(5  %)5/48(48  دهلران

  %)8/1(10  %)5/9(54  %)5/20(116  %)7/28(163  %)1/26(146  %)4/13(76  جمع
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  هاي مورد مطالعه برحسب بخش محل سکونت . شیوع فلوئوروزیس دندانی در نمونه2جدول 

 Pvalue  جمع   دارد   ندارد   بخش
  %) 100( 202  %) 6/86( 175  %) 4/13( 27  موسیان 

  %) 100( 266  %) 6/99( 265  %) 4/0( 1  دشت عباس   0001/0
  %) 100( 99  %) 5/51( 51  %) 5/48( 48  دهلران 

  %) 100( 567  %) 6/86( 491  %) 4/13( 76  جمع 
  

در رایــد آب در زمــان تحقیــق ئوحــداکثر میــزان فلو
و  )78/0دشــت عبــاس( ، )67/0شــبکه آب دهلــران( 

زمـان   که نشان داد ما مطالعهنتایج بود.  )37/0موسیان(
داري در شـیوع فلوئـوروزیس    عنـی سکونت افراد تـأثیر م 

از افراد با سـابقه   درصد 9/82به طوري که  ،داشته است
از افراد بـا سـابقۀ    درصد 6/91سال و کمتر و  12اقامت 

ــیش از  ــت بـ ــدانی   12اقامـ ــوروزیس دنـ ــال فلوئـ سـ

ــتند ــایج مط>005/0p(،داش ـــ). نت ــی ـــ العه در بررس
ــاخص  ـــو اج DMFTش ــش در ــ ــه بخ زاي آن در س

نشـان   یافته ها همچنینان داده شده است. نش 3جدول 
افراد، در بخش دشت  درصد 0/22داد در بخش موسیان 

افـراد   درصد 9/12و در شهر دهلران  درصد 7/39عباس 
اي  از دســت داده یــا هــیچ دنــدان پوســیده، پــر شــده و

  .نداشتند
  

  افراد برحسب بخش محل سکونت DMFTوF, M, D هاي توصیفی  . شاخص 3جدول 

  D  M  F  DMFT  
  میانه  میانگین  میانه  میانگین  میانه  میانگین  میانه  میانگین

  00/3  69/3 00/0  14/0 00/0  67/0  00/2  89/2  موسیان  
  00/2  35/2 00/0  09/0 00/0  27/0  00/2  99/1  دشت عباس 

  00/4  00/5 00/0  24/1 00/0  72/0  00/3  04/3  دهلران 
  00/2  29/3 00/0  31/0 00/0  49/0  00/2  49/2  جمع 

  
داري در میـزان   هاي سنی افراد تـاثیر معنـی   گروه

بـه طـوري کـه     نشان دادنـد،  شیوع فلوئوروزیس دندانی
ســال و کمتــر  15راد بـا ســن  ــــاز اف دـــــ درص 2/83
ــد 0/91و ــاالي   درص ــن ب ــا س ــراد ب ــال داراي  15اف س

 درصــد 007/0p< .(6/87(،فلوئــوروزیس دنــدانی بودنــد
راي فلوئـوروزیس دنـدانی   زنـان دا  درصد 2/85مردان و 

دار تشـخیص   بودند که این تفاوت از نظر آمـاري معنـی  
  ).<4/0p(،داده نشد

 DMFTدر بررسی نقش فلوئوروزیس دندانی در 
فلوئـوروزیس   از نظـر  هایی که افراد مشخص گردید آن

 DMFTداراي میـانگین   داشـتند  دندانی وضعیت نرمال
س بودنـد  هـایی کـه داراي فلوئـوروزی    و آن 84/2برابر 

بوده است. مقایسه دو  38/3ها  در آن DMFTمیانگین 
انجـام و مشـخص    t-student گروه با استفاده از آزمون

داري بـین دو گـروه وجـود نداشـته      شد که تفاوت معنی
در افــراد  DMFT)، هــر چنــد میــانگین <2/0p(،اســت

ترتیـب   انـدکی بـاالتر بـوده اسـت.     داراي فلوئوروزیس

در فـک بـاال بـه ترتیـب در      شدت درجـۀ فلوئـوروزیس  
در  امـا  ،) مشـاهده شـد  6و  4، 2، 1، 3، 5، 7هاي( دندان

 ایـن  فک پایین ترتیـب شـدت درجـۀ فلوئـوروزیس بـه     
  )6و  2، 1، 3، 4، 5، 7ترتیب بود:(

) درصـد  6/27نفر ( 21،تحقیقبر اساس نتایج این 
  ) ازدرصـد  4/72نفـر (  55از افراد بدون فلوئـوروزیس و  

ــان  ــان  فلوداراي آن ــد. در می ــوروزیس بودن ــر  491ئ نف
ــوروزیس،  نمونــه  5/28نفــر ( 140هــاي مبــتال بــه فلوئ
) از درصـد  5/71نفـر (  351و  فاقد ایـن بیمـاري   )درصد

ها نشـان دهنـدة تـاثیر     بودند. این یافتهبه آن مبتال  آنان
 افـراد بـوده و   DMFTناچیز و جزئی فلوئـوروزیس بـر   

  .نبودنددار تفاوت معنی بیانگر
  گیرينتیجه وبحث 

شـیوع فلوئـوروزیس    کـه  نشـان داد  این مطالعـه 
هـاي   شـهر دهلـران و بخـش    8-27دندانی در جمعیت 

تـا   3/0موسیان و دشت عباس با میزان فلوئورایـد بـین   
94/0 ppm  ــر ــد 6/86براب ــت  درص ــوده اس ــیوع ب . ش
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فلوئوروزیس در بخش دشت عباس شامل مرکـز دشـت   
 درصد 100باً عباس و روستاهاي فجر و عین خوش تقری

 درصد 5/51و شهر دهلران  درصد 6/86و موسیان حدود 
با توجه بـه اینکـه مقـدار فلوئورایـد موجـود در آب       بود.

بعضی از مناطق مورد تحقیـق کمتـر از میـزان حـداقل     
بوده چند عامل در باال بودن میزان فلوئوروزیس اهمیـت  
دارند. یکی آب و هواي بسیار گرم و خشک منطقـه کـه   

درجــه  50از روزهــاي تابســتان بــه بــاالي  یاريبسـ  در
ز بــه مصــرف آب را رســد و طبیعتــاً نیــا ســانتیگراد مــی
مــوثر در افــزایش فلوئــوروزیس  یعــامل افــزایش داده و

باشد. عامل بعدي شیوه زنـدگی کـردن در منـاطقی     می
شغل مردم بیشتر کشاورزي  است که چون دشت عباس

رف آب را بـاال  ــــ هر دو نیاز بـه مص  بوده وو دامداري 
تغییر شیوة زندگی  دلیلبرد، ولی در شهر دهلران به  می

و حالت شهرنشینی با اینکه میزان فلوئورایـد نسـبت بـه    
ــی    ــت ول ــتر اس ــی بیش ــورد بررس ــاطق م ــی از من بعض

که البتـه در شـهر    مشاهده می شود،فلوئوروزیس کمتر 
دهلران و بخـش موسـیان یـک عامـل تـاثیر بیشـتري       

 زمـان جنـگ   بـه  امل داشته و آن همنسبت به سایر عو
این دو منطقه به شـهرهاي   ساکنان مربوط می گردد که

ند ولی ساکنان دشـت عبـاس در    اطراف مهاجرت نمود
  .باشد ند که مزید بر علت می زمان جنگ جابجا نشد

به دلیل شروع فلوئـوروزیس در دوره تشـکیل و تکامـل    
شـوند   هایی که در یک زمان تشکیل می ها، دندان دندان

دهند.  معموالً میزان مشابهی از فلوئوروزیس را نشان می
آب کمتـر و شـیر    ،جایی که در اوایل دوره کودکی آن از 

شود و فلوئوراید مصرفی نیز بیشتر بـه   بیشتر مصرف می
هـایی مثـل    شـود دنـدان   ها جـذب مـی   وسیله استخوان

ین کـه دیرتـر از اولـین    پرمولرها و دومین مولرها و کـان 
هـاي پیشـین پـایین و بـاال منیرالیـزه       مولرها و دنـدان 

). البتـه  11(،گردنـد  شود بیشتر دچار فلوئوروزیس مـی  می
هاي قـدامی   در این مطالعه شیوع فلوئوروزیس در دندان

توانـد بـه دلیـل زود اسـتفاده      هم باال بوده است که مـی 
  .ر باشدکردن از آب در دوران طفولیت همزمان با شی

) شـــیوع 1385در مطالعـــه بصـــیر و همکـــاران(
ــش  ــوروزیس در دان ــوزان  فل ــتان   12-15آم ــاله اس س

شــیوع  ).12(،تخمــین زده شــد درصــد 5/51خوزســتان 
فلوئوروزیس در مدارس راهنمـایی شـهر برازجـان برابـر     

) در 8(،درصــد 65) در بنــدر لنگـه برابــر  7(،درصـد  2/80
ــر  ــاد ) و در شــهر م9(،درصــد 86شهرســتان دی حمودآب

  )1.(برآورد شده است درصد 1/92قزوین برابر 
مــردان و  درصــد 6/87ق نشــان داد ــــتحقیایــن 

زنان داراي فلوئوروزیس دندانی بودنـد کـه    درصد 2/85
دار نبود. در مطالعه بصـیر   این تفاوت از نظر آماري معنی

بـرآورد  در پسران بیش از دختران ) نیز 1385و همکاران(
داري بـین دو گـروه وجـود     هاي معنی گردید ولی تفاوت

راھیم).12(،داشت داري در ایـن   ) رابطـه معنـی  1997( اب
 ) کـه بـا مطالعـه حاضـر هـم     13(،استمورد ذکر نکرده 

ــوانی دارد ــین . خ ــار همچن ــوم و افتخ ) و 1378(يمظل
  )14-15(.اند ) نیز بر این ارتباط تاکید کرده1378نوذري(

تـوان   منطقه میبا توجه به شیوع باالي فلوئوروزیس در 
ــز روي   ــوع اشــتغال را نی ــاه اجتمــاعی و ن دو عامــل رف
فلوئوروزیس موثر دانست. مثالً در شهرهاي دهلران بعـد  
از جنگ وضعیت معیشتی مردم بهتر شـده و اسـتفاده از   
کولرهاي گازي حالت شهرنشینی و رفـاه بیشـتر مـردم    
باعث شده نیـاز بـه آب کمتـر شـده و بـا اینکـه مقـدار        

ــد ــاطق(  فلوئورایـ ــی منـ ــتر از بعضـ ــود67/0بیشـ ، ) بـ
گردیـد در   )  مشاهده مـی درصد 5/51فلوئوروزیس کمتر(

 87حالی که میزان فلوئوروزیس در کل مناطق برابـر بـا   
  .تعیین شد درصد

با توجه به بـاال بـودن کلسـیم آب و خـاك منطقـه      
توانـد روي شـیوع    موضوع جذب زیادي اسـترانیوم نمـی  

باشد و با توجه به اینکـه در   تغییر رنگ دندانی تاثیرگذار
تمام آزمایشاتی که روي خـاك و مـواد غـذایی منطقـه     
صورت گرفته هیچکدام از عناصر استرانسیوم، مولیبـدن  

مقـدار فلوئورایـد در    اسـت. گیـري نشده  و فلوراید اندازه
سایر مواد غذایی منطقه نیز ممکن است بـاال باشـد، یـا    

ه بـه وضـعیت   اینکه همین مقدار فلوئوراید هـم بـا توجـ   
چـون   ،تواند ایجاد فلوئـوروزیس نمایـد   خاص منطقه می

اي هوا در فصل تابستان در خیلی از روزهـا بـاالي   ــدم
درجه بوده و با توجـه بـه اینکـه شـغل اکثـر مـردم        50

کشاورزي است مصرف آب و چـاي چنـد برابـر جوامـع     
ــه و    ــوالت آن منطق ــتفاده از محص ــت. اس ــولی اس معم

تواند از عوامل تاثیرگذار باشـد.   می خوردن زیاد ماهی نیز
توان به طـرح اسـتفاده از    از دیگر دالیل احتمالی نیز می

  .شویه سدیم فلوئوراید اشاره نمود دهان
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ــوع   ــه حاضــر نشــان داد در مجم از  درصــد 6/86مطالع
هاي موسـیان   سال شهر دهلران و بخش 8-27جمعیت 

دچار درجـات مختلفـی از    1385و دشت عباس در سال 
  .رود وئوروزیس بوده که میزان باالیی به شمار میفل

  
  

 

References   
1-Abaszadeh A. [An analysis of prevalence 

of fluorosis among 12-15 years old students 
in Mahmoodabad  town]. Dentistry Ph.D 
Thesis. QAZVIN University of Medical 
Sciences 2002-3.(Persian) 

2-James AL. The prevalence and risk 
factors of fluorosis among patients in a 
pediatric dental practice. Pediat Dent 1995; 

17: 19-25.  

3-Murray J, Rugg–Gunn A, Jenkins GN. 

Fluoride in caries prevention. 4th Ed. 
Wright PSG; London 1994: Chaps 1, 

13.p.1-31, 207-22.  

4-Brouwer D, Backer M, Driksel DE, Brain 
A, Haut west JA.Unsuitability of world 
health organization guidelines for fluoride 
concentration in drinking water in Senegal. 
Lancet 1988; 30: 223-5.  

5-World Health Organization. Fluoride 
human health. Geneva, WHO; 1970.p.165-

7. 

6-Khakipoor A, Gharizadeh N.[ An 
Analysis on the rate of dental fluorosis 
prevalence among 15-Years old high school 

students in Ahwaz  city during 2000-1]. 
Dentistry PhD  Thesis .Dentistry College; 
Ahwaz University of Medical 
Sciences.(persian)  
7-Grobleri SR, Louw AJ, Van Kotze TJ. 
Dental floozies and caries experience in 
relation to three different drinking water 
fluoride levels in South Africa. Oral and 
Dental Research Institute, University of 
Stellenbosch, Faculty of Dentistry. 
Tygerberg, South Africa. Int J Paediatr 
Dent 2001; 11: 372-9.  

8-Khademi A, Airmolo B. [Evaluating of 
relation between fluoride of water and 

dental fluorosis]. Dentistry Ph.D Thesis. 
Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences; 1999-2000. (persian) 
9-Eikani_H, Ramazani Gh. [An Analysis on 
the Prevalence of fluorosis: DMF and its 
related factors among secondary-school 
students of Borazjan town]. Dentistry Ph.D 
Thesis. Dentistry School of Islamic Azad 
University; 2002. (persian) 

10-Mehrdad K. [International indexes of 
epidemiology in dentistry]. (W.H.O 
Suggestions). Shahid Beheshti University 
of Medical Sciences Publications, Tehran; 
1987.p.25-47. (persian) 
11-Mehrdad K. [Tooth caries and 
prevention]. Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences Publications,Tehran; 
1992.p.117-52.(persian) 
12-Basir L, Khaneh Masjedi M, Haghighi 
MH, Neamati asl  S. [Comparative 
investigation on the prevalence of fluorosis 
and DMFT and their relations with the 
amount of fluoride in all the three drinking 
water resources (Maroon, Karoon and 
Karkheh rivers ) among 10-12 school 
students in Khuzestan in 2002]. J of 
Dentistry, Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences, 2006;24(1): 14-

23.(Persian) 
13-Ibrahim YE, Bjorvtn K, Birkeland JM. 

Caries and dental fluorosis in  0,25 and  2,5 
ppm fluoride area in Sudan. Int J Paediatr 
Dent 1997; 7: 161-6.  
14-Eftekhari  MH, Mazloomi  Z.[ An 
analysis on the prevalence of fluorosis  and 
Its relation with the type of drinking water 
used by 7-11 school students of Larestan  
town and its suburb]. J of Dentistry, Shahid 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               6 / 8

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-132-fa.html


  88تابستان ، دوم، شماره هفدهمره دو  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                            

 60

Beheshti University of Medical Sciences 
1999; 17: 75-9.(Persian) 

15-Naozari A, Khorshidian K, Hashemi 
A.[Evaluation of  fluorosis rate  among the 

12-15 school-students in Booshehr and its 
association with DMFT]. J of Dentistry, 
Shiraz University of Medical Sciences 
1999; 1: 23-30. (Persian) 

 
 

 
 

 
 

Fluorosis Prevalence in 8-27 Years Old Population of Dehloran,  
Mousian and Dasht Abbas Areas (Ilam) in 2006 

 
Nakhostin MR1*, Karimi MH2 

 
(Received: 13 Aug, 2008                                  Accepted: 24 Apr, 2009) 

Abstract 
 
Introduction: Dental fluorosis is a kind of 
hypoplasia, hypomineralization or dentin 
and enamel deficiency ,occurring during 
formation, due to fluoride overuse. 
Considering the importance of 
epidemiological studies in identifying 
diseases and designing necessary 
prevention plans, the present study was 
fulfilled to assess  dental fluorosis in ٢٧-٨ 
years old population of Dehloran, Mousian 
and Dasht Abbas areas during ٢٠٠٦. 
 
Materials & Methods: Throughout this 
analytical descriptive study, ٥٧٣ cases of ٨-
٢٧ years old population were selected using 
a cluster sampling method and examined in 
respect of different fluorosis rates (Dean 
index: normal, questionable, very mild, 
mild, moderate and severe) and DMFT rate 
(WHO index) using observations and 
questionnaires. The gained data were 
analyzed using t - student and chi – square 
tests.  
 
Findings: Generally commenting, ٨٦٫٦٪ 
of the studied populations showed  degrees 

of fluorosis and only ١٣٫٤٪ of them proved 
free from the disease. Dasht Abbas district 
showed the highest prevalence of fluorosis. 
The maximum rate of fluoride in Dehloran 
town's water was ٠٫٦٧,while it was ٠٫٧٨ in 
Dasht Abbas; meanwhile, the rate in 
Mousian district was ٠٫٣٧ ppm. Totally, 
٨٢٫٩٪ of the samples with ١٢ and less 
records of residential experience and ٩١٫٦٪ 
with more than ١٢ years of residential 
experience indicated fluorosis. The 
uninfected people showed a mean DMFT of 
٢٫٨٤, while the fluorosis–free cases showed 
a mean DMFT of ٣٫٣٨ without any 
significant differences. 
 
Discussion & Conclusion: The research 
came to the conclusion that totally ٨٦٫٦٪ of 
٢٧-٨ years old population of Dehloran, 
Mousian and Dasht Abbas residential 
places indicated degrees of infection with 
dental fluorosis in ٢٠٠٦, a rate considered 
to bo too high for such  a population. 
 
Key words: fluorosis, DMFT, fluoride 
overu
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