
 "ترین عامل پوسیدگی دندان کودکانخواری، مهمریزه"

 

 ها کافی نیستهای شیرین بر دندانمسواک زدن برای پیشگیری از تأثیر خوراکی

محققین در تحقیقی که بر روی چهار هزار کودک در مقطع پیش دبستانی انجام شد، دریافتند کودکانی که در طول روز مرتب 

خورند در معرض پوسیدگی دندان هستند. همچنین های اصلی غذا را میکنند، بسیار بیشتر از کودکانی که تنها وعدهخواری میریزه

 به مسواک زدن، برای جلوگیری از پوسیدگی دندان کودکان زیر پنج سال کافی نیست.این مطالعه نشان داد اکتفا کردن 

بر اساس این تحقیق، عوامل اقتصادی و روانشناسی مانند سطح تحصیالت مادر سهم بسیار بیشتری نسبت به سایر عوامل مانند 

های شیری موقتی هستند، والدین اگرچه دندانگویند ها دارد. محققان میرژیم غذایی یا بهداشت دهان در پوسیدگی دندان بچه

 گیرند.های خوب بهداشتی یعنی رژیم غذایی مناسب و مسواک زدن، در سنین کودکی در افراد شکل میباید توجه کنند که عادت

 خواری نسبت به مسواک نزدنمضرات بیشتر ریزه

ای به نام بزرگ شدن های تحقیقاتی مطالعهای آماری و دادهههای ادینبورگ و گالسکو، از مدلدانشمندان علوم اجتماعی دانشگاه

ای اجتماعی بر روی زندگی افراد از نوزادی تا نوجوانی است، برای نشان دادن ( که مطالعهGrowing Up in Scotlandدر اسکاتلند )

استفاده قرار گرفت، با رژیم غذایی هایی که در این تحقیق مورد دالیل پوسیدگی کودکان تا سن پنج سالگی استفاده کردند. داده

ترین عامل پوسیدگی خواری مهمها، مشاهده شد ریزهو بهداشت دهان کودکان از سن دو تا پنج سالگی مرتبط بود که در نتیجه آن

انی که کنند، دو برابر کودکهای اصلی غذا را میل نمیخورند و وعدهدندان است. به طوری که کودکانی که تمام روز خوراکی می

های خود را ای که در روز دندانکنند در معرض پوسیدگی دندان هستند و این نسبت در مورد کودکان دو سالهخواری نمیاصالً ریزه

 زنند هم صادق است.زنند، نسبت به کودکانی که روزی دو بار و بیشتر مسواک میزنند یا اصالً مسواک نمییک بار مسواک می

(سرپرست محققین این گروه که استاد دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه ادینبورگ Valeria Skafida) دکتر والریا اسکفیدا

ها و هم حفظ سالمت عمومی بدن بسیار مطلوب محدود کردن مصرف شکر، هم برای حفظ سالمت دندان»گوید: نیز هست، می

ها را کاهش وری این فعالیتکنیم، این عادت غلط بهره است. چرا که هرقدر هم برای کاهش پوسیدگی دندان کودکان تالش

 «دهد.می

کودکانی که در روز یک نوبت یا بیشتر »گوید: (، از دیگر محققین این گروه میStephanie Chambersهمچنین دکتر استفانی چمبرز )

بار یا بیشتر، احتمال پوسیدگی دندان  توانند با افزایش دفعات مسواک زدن یعنی دوخورند، میهای شیرین میشکالت یا خوراکی

 «را در خود کاهش دهند.
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