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گزارش کوتاه

پرمصرف شهر تهرانيهارخشکیو شيبسته بنديرهایشدیفلورازانیمیبررس
2نجف پورنیحسریدکترام2ایپور ذکرهیدکتر زک1#زادهيعسکردیر ناهدکت

تهرانیدانشگاه آزاد اسالم،یدندانپزشکواحد ، کودکاندانشیار گروه -1
دندانپزشک  -2

خالصه: 
عدم اطالعات وجه بهبا تهاي جامعه دندانپزشکی میزان واقعی فلوراید در شیر مصرفی نوزادان است.یکی از دغدغه:و هدفسابقه

بود.1390سال درنپر مصرف در شهر تهرايخشک هاریگاو و شریمیزان فلوراید در شنییهدف از این تحقیق تعکافی در این زمینه 
خشک متداول و رینمونه ش2گاو پر مصرف از سوپر مارکت و رینمونه ش9صورت گرفت.یفیبه روش توصقیتحقها:و روشمواد
به یابیدستيشد و برايریاندازه گيومتریدر نمونه ها با استفاده از روش پتانسدی. غلظت فلورادیگرديداریداروخانه خراز یمصرف

.دیگرداستفادهANOVAاز آزمونيآمارجینتا
قل میزان مختلف،حدااسامی تجارينیپژوهش در بنیدر ابود.15/0ppm±06/0یمورد بررسيرهایشدیفلورازانیم:هایافته

یمعنيمارآنها به لحاظ آبوده است که اختالف در شیر چوپان 17/0ppm±08/0و حداکثر12/0±1/0بادامدارانشیرفلوراید در 
)P>5/0(دار نبود. 

رسد میزان فلوراید در بین مارك هاي مختلف شیر خوراکی در شهر تهران تفاوت معنی داري ندارد.به نظر می: يریگجهینت
خشکریش، شیر گاو،فلوراید ها:لید واژهک

25/2/93پذیرش مقاله: 13/2/92اصالح نهایی:25/5/92وصول مقاله:

مقدمه:  
زانیجامعه دندان پزشکان مياز مشکالت و دغدغه هایکی

يرهاینوزادان از جمله شیمصرفيدر غذاهادیفلورایواقع
عمده افتین دردر نوزادا)1(.باشدیخشک مریو شيتجار
خشک ریگاو و شریمادر، شریاز شییغذامیاز رژدیفلورا

در حال رشد وزاداننيبرایجهانياهیتغذر،یش)2،3(.باشدیم
هیتغذوهیگذشته در شيهاسالی. در طشودیمحسوب م
نوزادان شتریکه بيآمده است به طوردیپدیراتییکودکان تغ
گرفته و به روش ریاز شیماهگکیبه سن دنیقبل از رس

در دیغلظت فلورازانیمنیبنابرا)3,4(.کنندیمهیتغذیمصنوع
دیغلظت فلورازانیدر میسخشک نقش اساریگاو و شریش

که یهنگامدیفلورايباالریمقادافتیدر)4،5(بدن نوزادان دارد.

يساختارراتییسبب بروز تغتواندیدندان در حال رشد است م
حد نیشود. باالترسیفلوئوروزيندان، به نام عارضهدينایدر م
گرم در هر میلی07/0سیفلوئورزسکیشروع ريبرادیفلورا

)5(.گزارش شده استدر هر روز بدنکیلوگرم وزن

زانیکه ماي در کشور ترکیه در این زمینه نشان داد مطالعه
08/0يتجاريرهایو در ش1/0خشکریموجود در شدیفلورا

ppmخشکریدر شزانیمنیايگریديمطالعه)6(.است
66/0يتجاريرهایو در ش007/0راب مقطرآشده با قیرق

ppm بر ماکه در کشور نیبا توجه به ا)7(.استکرده گزارش
درج دیفلورازانیخشک مریتازه و شریشيهايبسته بنديرو

تقایکه در نقاط مختلف جهان تحقینشده است، در حال
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2ریکودکان زیمصرفيرهایشدیفلورازانیدر مورد ميادیز
گزارش جیبا توجه به تناقض در نتانیسال انجام گرفته و همچن

را با هدف قیتحقنیتا امیبر آن شدنهیزمنیموجود در اشده 
ریشده گاو و شيبسته بنديرهایشدیفلورازانیمنییتع

.مینجام دها1390خشک پرمصرف شهر تهران در سال 

مواد و روش ها:
ترین شیرهاي بسته پرفروشی بود. مطالعه از نوع توصیف

دامداران، کاله، پاك، می ماس، تجاريهايبندي شامل مارك
هاي پرفروشی چوپان، پاکبان، پاژن، پگاه، میهن و شیر خشک

بودند.NAN2وHUMANAهايشامل مارك
از شیرهاي بسته بندي شده مارك 9بر اساس تحقیق مشابه ، 

مارك شیر خشک پر مصرف انتخاب گردید و از 2پر مصرف و 
ها نمونه با تاریخ تولید و انقضاء متفاوت از سوپرمارکت3هر نوع 

هاي شهر تهران خریداري و مورد آزمایش قرار گرفت و داروخانه
)7(.عدد تعیین گردید33ها که جمعاً تعداد نمونه

از هر نمونه در سی سی10لظت فلوراید، براي تعیین غ
براي تهیه نمونه هاي پالستیکی مخصوص کدگذاري شد.ظرف

10با طبق دستور کارخانه یک پیمانه پودرشیرهاي خشک
جهت سنجش میزان آب مقطر مخلوط گردید. سی سی

فلوراید موجود در شیرها از روش پتانسیومتري (ساخت کارخانه
HIOKIاستفاده گردید و )3256ساخت ژاپن با شماره

انجامBlindبررسی توسط یک تکنسین آزمایشگاه به صورت
% در جامعه برآورده شد 95سپس میزان فلوراید با احتمال شد.

استفاده ANOVAو براي دستیابی به نتایج آماري از آزمون
.گردید

:هاافتهی

نمونه انجام گرفت. 33مارك و با 11تعداد يروقیتحق
زانیبا مچوپانریمربوط به شدیفلورازانیحداکثر م

شده با اب قیرقHUMANAخشکریشو 08/0±17/0
يهاری. شبود16/0ppm±04/0زانیمقطر با م

HUMANAداشته دیاز نظر فلورايشتریبیهمگننو پاکبا

نیباال بود. همچناریدامداران بسریشیتیو عدم هموژن
15/0ppm±06/0ی مورد بررسيرهایشدیفلورانیانگیم

نینشان داد که اANOVAآزمونانیدر پاگزارش شد.
)P>5/0(باشد. نمیدار یمعنيتفاوت به لحاظ آمار

هاي مورد بررسی به تفکیک میزان فلوراید موجود در نمونه
شود.) دیده می1مارك تجاري در جدول (

شک پر و شیر خدر شیر گاو بررسی میزان فلوراید موجود-1جدول 
)3(تعداد = 1390مصرف شهر تهران در سال 

میزانC.Vمصرفیشیرهاي

17/0±4708/0چوپان
15/0±4707/0پگاه
17/0±4107/0پاك
15/0±4707/0پاژن
15/0±2704/0نپاکبا

12/0±9211/0دامداران
14/0±4306/0کاله

13/0±3805/0ماسمی
13/0±5407/0میهن

HUMANA2504/0±16/0
NaN24707/0±15/0

15/0±4006/0کل

:بحث

یمورد بررسيرهایشدیفلورازانینشان داد که مقیتحق
06 /±15/0ppmریاز ساشتریبزانیمنیاست و ا

خطرو با دوز آستانه )75،1- 9(باشدیمیقبليهاگزارش
هر کیلوگرم در روز میلی گرم به ازاي 07/0کهسیفلوئورز

یقیتحقو همکارانشCasarin)10،4،1(فاصله دارد باشد، می
يو غذاهالیبرزیمحليهادر غذادیفلورازانیمنییبا تع

یدندانسیفلوئوروزجادینوزادان و محاسبه دخالت آن در ا
دیتوسط الکترود فلوراقیتحقنیدر ادیفلورازانیانجام دادند. م

مواد آماده نوزادان و يدر غذاهادیفلورازانیمشد.يریگاندازه
يدرصد دوز آستانه برا6-18شامل يریشيپایهبا غذایی 

اخوان و همکاران سید )5(گزارش شد.سیوزفلوئورسکیر
و رگاویشرمادر،یدر شدیفلورازانیمیرا با عنوان بررسیقیتحق

نشان قیتحقجینتا.ندپرمصرف شهر تهران انجام دادرخشکیش
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ppmمادرریدر شدیمتوسط فلورازانیداد که م

223/00277/0گاوری، شppm016/0066/0 در و
00355/00075/0با آب مقطرشدهقیرقرخشکیش

ppm7(.باشدمی(َ َََََAtac هدف بایقیتحقدر و همکارانش
موجود در ریو شرخشکیموجود در شدیفلورازانیمیبررس

مارك 15اساس نیانجام دادند. بر اهیبازار کشور ترک
و دیگرديداریموجود در بازار خرریمارك از ش9و رخشکیش
شد. يریاندازه گيبه روش اسپکتروفوتومتردیافلورزانیم

موجود دیلورافنیانگیمزانیبدست آمده نشان داد که مجینتا
بوده ppm08/0بازاريرهایو در ش1/0ppmرخشکیدر ش

يبا آب حاورخشکیپس از آماده شدن شنیاست و همچن
بوده ppm3/0حدوددر دیفلورازانیمد،یفلورا
زانیمیبا هدف بررسیقیو همکارانش تحقKoperal)6(.است
ریشنمونه57انجام دادندورخشکیمادر و شریدر شدیفلورا

شد. سپس يداریاز سوپرمارکت خررخشکیگاو، شریمادر ، ش
اندازه دیبا الکترود فلوراTISABIIنمونه ها بعد از افزودن بافر

ppmمادرریدر شدیفلورازانینشان داد، مجیشدند.نتايریگ

رخشکیو در ش22/0ppm±007/0رگاوی،ش004/0±019/0
)11(.استبودهppm021/0±118/0مقطرآماده شده با آب 

Silvaموجود در دیفلورازانیرا تحت عنوان میقیتحق
نیانجام داد. در اایمتداول کشور استراليهارخشکیش

يریاندازه گيو برادیگردنییعدد تع10پژوهش حجم نمونه 
دیفلورازانیاستفاده شد.مدیفلوراونیژهیاز الکترود ودیفلورا

71/3تا023/0ریشهیبا  پارخشکیشده در شيریاندازه گ
نیو اگر ا86/2تا08/1سبوسهیبا پارخشکیو در ش

031/0دیفلورازانیمشدند میهیتهدیفلورادونبا آب برهایش
هاپژوهشجیپژوهش حاضر با نتاجهینت)12(.بود532/0ppmتا

CasarinوAtacوPendrysوKoparal وSilva و
Levyتفاوت در تعداد نیعلت ا) 13،12،10،6،1،5(تناقض است.در

زانیميریها و تعداد دفعات و روش اندازه گو حجم نمونه
مورد انتظار بوده دیفلورانییسطح پانیا)2،3(.باشدیمدیفلورا

ی. حتابدییانتقال مریاز پالسما به شیبه سختدیفلورارایز
باال باشد، غلظت وانیحیافتیدردیفلورازانیکه میزمان

ریشهیروند تهیطنکهیمانده مگر ایباقنییپاریدر شدیفلورا
نی. در ا)14(به آن اضافه شودیافزودنکیهمانند دیفلورا

زانیمختلف، مارك دامداران ميهاماركنیپژوهش در ب
نیانجام شده علت ایبررسیداشته است که طریمتغدیفلورا
)12(.باشدیمریشهیهنگام تهدیفلورااستاندارد نشدن،نقص

ها ماركهیدر کلدیشده فلوراافتیریمقادیکه به بررسیوقت
انواع دیسطوح فلورانیبيکه تفاوت معنادارمیدیدمیپرداخت

وجود ندارد. ریمختلف ش
زانیدر مورد میاطالعاتگونهچیدر کشور ما هرسدیبه نظر م

امر باعث نی. استیس ندر کودکان در دسترریشمصرف
یافتیدرزانیها در ماز سهم آنیقیدقیابیتا نتوان ارزشودیم

11يما به نوزادان باالژهیروزانه ارائه داد. توجه ودیکل فلورا
يهازمان مصادف با آغاز رشد تاج دنداننیارایماه است ز

ز ها از دوآندیفلوراکهریدر مورد انواع شیحت)10(است.یدائم
سیفلوئورزشرفتیهم خطر پرودیفراتر نمسیآستانه فلوئورز
ریاز شریغيگریسن با موارد دنیکودکان در ارایوجود دارد، ز

زیخشک و نریش،یکمکيهمچون غذاشوند،یمهیهم تغذ
02/0به ندرت احتمال دارد فراتر ازیکمکيغذاهادیآب، فلورا

)13(.باشدن در روز میلی گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بد

هیکه اساس تغذيماهه ا12تا 6در کودکان دیفلوراافتیدر
استاندارد دیفلورازانیکه میبا آبدیخشک است و باریها شآن

میلی گرم به ازاي 11/0و 14/0بیدارد مخلوط شوند به ترت
نیبنابرا)15(.گزارش شده استهر کیلوگرم وزن بدن در روز 

که یعیخشک از دامنه طبریشقیاز طردیفلوراافتیدر
بدست آمده جیطبق نتا)16،17(.شودیمشتریبشدهزده نیتخم
دیفلورازانیمي مورد بررسی هادر همه مارك،پژوهشنیاز ا

یاست ولافتهیشیافزاهاي سایر پژوهشگران نسبت به یافته
گرم بر یلیم07/0که سیفلوئوروزسکیهنوز با دوز آستانه ر

نیايهاتیاز محدود) 1،6،7(در روز است فاصله دارد.لوگرمیک
اریمعافمخصوصا که انحر،آن بودهيهاتعداد نمونهقیتحق
مثبت آن ياز جنبه هااست.يشتریبينمونه هانیاز بهيایگو

يبه عنوان قويومتریو استفاده از روش پتانسيریعدم سوء گ
.بوده است)7(دیفلوراونیيریگروش اندازهنیتر
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:يریگجهینت
رسد میزان فلوراید در بین مارك هاي مختلف شیر به نظر می
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