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چكيده
مقدمه
فلوريداسيون آب آشاميدنی مقرون بهصرفهترين روش استفاده از فلورايد در پيشگيري از پوسيدگی در سطح
جامعه است .باوجوداين که هزينه اوليه اجراي طرح آن زياد به نظر میرسد ولی در مقايسه با ساير روشهاي
کنترل پوسيدگی ارزانتر است.
هدف از مطالعه حاضر ،بررسی وضعيت فلورايد آب آشاميدنی و شيوع فلوئوروزيس دندانی در ايران و ارزياابی
نتايج حاصل از مطالعه انجامشده در اين زمينه بود.
روششناسي
در اين مطالعه ،ابتدا اطالعات موردنيااز باا اساتفاده از کلتاات کليادي شاامل ،Drinking water ،Fluoride
 Fluorosisو  Iranو معادل فارسی آن (فلورايد ،آب آشاميدنی ،فلوئوروزيس ،ايران) از طريق مطالعات علتای
موجود در موتورهاي جستجوي  Medlib ،Iran Medex ،PubMedو  SIDباه دسات آماد .ساسس دادههااي
جتعيتی و محيطی مربوط به مناطق داراي فلوئوروزيس بار اساا دادههااي واحادهاي ساالمت محاي و
سازمانهاي منطقهاي آب و فاضالب) جتعآوري شد .آنگاه به تجزياهوتحليال دادههااي موجاود و دادههااي
جتعآوريشده پرداخته شد تا وضعيت فلوئوروزيس و ميزان فلورايد آب آشاميدنی مناطق مربوطه در کشاور
گزارش شود.
يافتهها
موارد فلوئوروزيس مشاهدهشده بر طبق مطالعات مختلف در کل کشور حاکی از آن اسات کاه کتتار از 21
درصد جتعيت در معرض فلوئوروزيس قرار دارند .موارد متوس تا شديد فلوئوروزيس در کشور نيز کتتر از 9
درصد جتعيت را مبتال کرده است .حدود نيتی از جتعيت در مناطقی با ميازان خيلای کال فلوراياد در آب
آشاميدنی ( PPM 1/4و کتتر) زندگی میکنند؛ حدود  44درصد جتعيت در مناطقی با ميزان کل فلورايد در
آب آشاميدنی ( )PPM= 4/2-7/1زندگی میکنند و تنها  6درصد جتعيت در مناطقی با فلورايد متوسا ياا
زياد در آب آشاميدنی زندگی میکنند.
بحث و نتيجهگيري
باوجوداينکه غلظت فلورايد در آب آشاميدنی پايينتر از حد استاندارد بود نسابت بااييی از فلوئاوروزيس در
استانهاي ايران ديده شد.
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