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 اورجت  يشبا افزا يا يهتغذ يو رفتارها يارتباط عادات دهان
 ساله شهر اصفهان 3-5از كودكان  يگروه يريش يدر دندانها
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 چكيده

 يريگذارند. در صورت جلوگ يم يمتفاوت يراتاكلوژن تاث يهستند كه بر رو يعضالن يمجموعه اعمال عصب يعادات دهانزمينه و هدف: 
 ييراتتغ ينگردد.از جمله ا يروابط نرمال اكلوژن كودكان در دراز مدت م يبر رو ينامطلوب گوناگون ييراتنكردن به موقع آنها موجب تغ

مطالعه با هدف  ينكند. ا يجادرا ا يعوارض نامطلوب يتواندآن م يحعدم درمان به موقع و صح كهاست  يجت قداماور يشنامطلوب افزا
 .انجام گرفته است ياورجت قدام يشآنها بر افزا يگذار يرو تاث ياز عادات دهان يارتباط بعض يينتع

و گروه  )n=51( اورجت يشافزا يساله انجام گرفت. گروه دارا 3-5 يدبستان يشكودك پ 151 ينب يپژوهش مقطع ينا بررسي: روش
 يرمادر، ش ينهخوردن از س يرپرسشنامه، اطالعات الزم در مورد ش يقبودند. از طر يافته يشاورجت افزا ) شامل كودكان فاقدn=100نرمال (

 يزآنال t-student, chi-square يآمار يتست ها يقشد. داده ها از طر يجمع آور يا يهتغذ طلغ يدنمك يو رفتارها يرش يشهخوردن از ش
 .يدگرد

 يدر عادات دهان ياورجت قدام يشمادر بودند.نسبت شانس افزا ينهس يدنمك يعادت دهان ي% از كودكان در هر دو گروه دارا98يافته ها: 
نسبت شانس  ينبرابر گروه شاهد بود.همچن 7/1و  9/6، 6/1 يبانگشت و عادت استفاده از پستانك به ترت يدنمك ير،ش يشهاستفاده از ش

و انگشت  يدنو پستانك، پستانك مك يرش يشهش يدن،و انگشت مك يرش يشهدو عادت استفاده از ش يهمزمان دبا وجو ياورجت قدام يشافزا
 يدنو پستانك مك يدنانگشت مك ير،ش يشهش استفاده از ي،سه عادت دهان يبرابر گروه شاهد بود.وجود همزمان 5، 5/1، 5 يببه ترت يدنمك

ذكر شده  يسه عادت دهان يبرابر با همزمان يشانس ي. وجود همزمان چهار عادت دهاندكن يبرابر م 6/3را  ياورجت قدام يششانس افزا
 .دارد

پستانك به طور  يدنانگشت و مك يدنمك ير،ش يشهخوردن از ش يررسد كه ش يپژوهش به نظر م ينا يتهايبا توجه به محدود گيري: نتيجه
 .داشته باشد يرتاث يدبستان يشاورجت در كودكان پ يشدرافزا يممستق

 .يريش يدندانها اورجت، ي،ا يهرفتار تغذ ي،عادت دهان واژگان كليدي:
 10/11/92پذيرش مقاله:  16/06/92وصول مقاله: 

          Email: hajenorouzali@dnt.mui.ac.ir ،مريم حاج نوروزعلي تهرانيدكتر نويسنده مسوول: 
 

 :مقدمه

در نوزادان و كودكان خردسال به طور  يدنمك يرفتارها

شود. يم يناش يهتغذ يكودك برا يزيولوژيكف يازن عمده از

 يو باق يجادكه ا دهد يتكامل كودك نشان م يبررس

 يازهايبه علت ن يتا حد يدنمك يماندن رفتارها

 يعي،تكامل طب ينوزادان دارا باشد.يكودك م يكولوژيكسا

 تحقيقي
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 يلم ينا ).1دارند( يدنمك يبرا يك ارثيولوژيب يلتما يك

مثل  يا يهتغذ يدنمك يقاز طر يتوانرا م يدنمفرط به مك

 يا يهتغذ يرغ يدنمك ياو  يرش يشهوش ينهاز س يهتغذ

ارضا  ياسباب باز يامثل انگشت، پستانك  يا يلهوس

در نوزادان و كودكان  يدنمك ينمود. اگر چه رفتارها

ممكن است  يرفتارها به مدت طوالن يناست، ادامه ا يعيطب

واكلوژن در  يدهان يصورت يدر ساختارها ييراتيبه تغ

از  يه).مشخص است كه تغذ2-4حال تكامل منجر شود(

 يررا درگ يمتفاوت يصورت يعضالت دهان يشه،و ش ينهس

بر رشد متقارن  يكند كه ممكن است به اثرات متفاوت يم

 ارتباط). 5-10منجر شود( يدندان يو قوس ها يالماگز

 ياكلوزال يها يتيشست و ابنورمال ياانگشت  يدنمك ينب

  ).11و12گزارش شده است( 1870دهه  يدر ابتدا

در دوره  يروابط اكلوزال از پژوهش ها، ياريبس در

راهنما  يكآن به عنوان  يديبه علت نقش كل يريش يدندان

در نظر  يمهم يارفاكتور بس يمي،دا يتكامل دندانها يبرا

كرده  يشنهاداز پژوهش ها پ يگرفته شده است.تعداد

 ياپستانك   يدن(مكيا يهتغذ يرغ ياندكه عادات دهان

از اشكال مال  ياست مسئول برخ نشست) ممك يدنمك

اورجت  ي،خلف يتكراس با ي،قدام يتاكلوژن مانند اپن با

در  ΙΙ كالس ينيو كان يمتر و روابط مولر يليم 3از  يشب

 يدر سال ها يا يهتغذ يباشند، اما نقش رفتارها يكودك

، 5( است يشتريب يها يبررس يازمندبر اكلوژن ن ينوزاد

20-13.(  

 ياز اشكالت مرتبط با اكلوژن در دوران كودك بسياري

از  ياريدرمان بس يزن ييهستند. از سو يشگيريقابل پ

 ينهمشكل و مستلزم هز ياراختالالت مرتبط با اكلوژن بس

كه  يباشند. از جمله اختالالت اكلوزال يم ياديز يها

با  اورجت است. يشدارد، افزا يا ينهمشكل و پرهزدرمان 

از آن  يشگيرياورجت ، پ يشوجود درمان مشكل افزا

 يحتصح يشگيري،روش پ ينساده است و بهتر ياربس

جهت، شناخت عادات  ين). از ا13است( يعادات دهان

  .باشد يم يتبا اهم ياراورجت بس يشموثر برافزا يدهان

مادر،  ينهاز س يهتغذ يرتاث يپژوهش، بررس ينا هدف

 يشافزا يزانانگشت و پستانك بر م يدنمك ير،ش يشهش

ساله در شهر  3-5 يدبستان يشاورجت در كودكان پ

  .اصفهان بود

  روش بررسي:

است  ياز نوع مقطع يمشاهده ا يپژوهش حاضر، پژوهش

شهر  يساله مهد كودك ها 3-5كه درمورد كودكان 

 ياخالق دانشگاه علوم پزشك يتهكم ييديهاصفهان با تا

 ياز كودكان سابقه درمانها يك يچاصفهان انجام گرفت.ه

 يميدا يكدام هنوز دندانها يچنداشتند.دره يارتودنس

 ياز دست رفتن زودرس دندانها يا  missingيافته،ن يشرو

 يري،ش ياز دندانها يك يچه ينوجود نداشت.همچن يريش

دندان  يوديستاليكه بر ابعاد مز يماليپروگز يدگيپوس

  .برگذارد، نداشتند يرتاث

شدند. گروه  ينهساله معا 3-5 يدبستان يشكودك پ 151

  )n=100( و گروه نرمال) n=51( اورجت يشافزا يدارا

بودند.داده ها از  يافته يششامل كودكان فاقداورجت افزا

كه توسط  يو پرسشنامه  ا يمارانب يدهان ينهمعا يقطر

 ينيبال ينهشد، به دست آمد.معا يم يلكودك تكم ينوالد

 1كودكان، با كمك  يدندانپزشك تخصصنفر م 2توسط 

از  يكردند، در محل تعداد يكه داده ها را ثبت م ياردست

انتخاب  يشهر اصفهان كه به طور تصادف يمهدكودك ها

با  يمستقبه طور م ينهشده بودند، انجام گرفت. معا
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و به  يو چراغ قوه دست يدندانپزشك ينهاستفاده از آ

كننده  ينهمعا مقابلشد كه كودك در  يانجام م يصورت

عدم وجود  ياوجود  ينيبال يناتعام قرار گرفته بود.

سازمان  يارمع كرد. يرا مشخص م يافته يشاورجت افزا

اورجت به كار رفت. به  يابيارز ي) برا21(يبهداشت جهان

شد تا آب  يصورت كه ابتدا از كودك خواسته م ينا

. نددبب يدهانش را فرو برد و دهانش را در اكلوژن مركز

ضمن و با كنار زدن لب و گونه و تاباندن نور به  يندرا

پروب مدرج  يكاورجت با  يزانم ي،چراغ دست يلهوس

بود  يليمترم 3از يشان ب يزانشد و اگر م يرياندازه گ

 يليم 2ان  يزانكودك در گروه مطالعه قرار گرفت و اگر م

 يگرفت. برا يمتر بود كودك درگروه كنترل قرار م

 ياز ثبات وضع موجود و رد هر گونه خطا بيشتر يناناطم

و باز هم  يدگرد يكار چند مرتبه تكرار م ينهم ي،احتمال

 .شد يحاصل ثبت م يجهو نت ياورجت بررس يزانم

اطالعات به  ياييو پا ييبه روا يابيمنظور دستبه  همچنين

تا از  يدگرد يبرهدست آمده، نظر دونفر پژوهشگر باهم كال

  .يدبه عمل آ يريخطا جلوگ

 ينتوافق ب يزانم يينتع يبرا ياز انجام پژوهش اصل قبل

ورود به پژوهش را  يارهايكودك كه مع 25پژوهشگران، 

دارا بودند، ابتدا توسط پژوهشگر اول و سپس توسط 

 يكاپا برا يبقرار گرفتند. ضر ينهپژوهشگر دوم مورد معا

  .بود 94/0 يافته يشاورجت افزا

 يطول مدت رفتارها يااطالعات مربوط به سابقه  تمامي

 يشهش يامادر  ينهاز س ير(خوردن ش يا يهتغذ يدنمك

 ياپستانك  يدن(مك يا يهتغذ يرغ يدنك) و عادات ميرش

پاسخ  ينكه توسط والد يپرسشنامه ا يقانگشت) از طر

 يرو غ يا يهتغذ يدنمك رفتارهاي .داده شد، به دست آمد

 5) در 17و همكاران( Warren همانند پژوهش يا يهتغذ

 يرها شامل موارد ز يطبقه بند شدند. يگروه طبقه بند

متوقف شده  يماهگ 12بود: گروه اول: عادات تا قبل از 

قبل  يادامه داشته، ول يماهگ 12بود. گروه دوم: عادات تا 

 24متوقف شده بود. گروه سوم: عادات تا  يماهگ 24از 

متوقف شده  يماهگ 36قبل از  يادامه داشته، ول يماهگ

 يادامه داشته، ول يماهگ 36بود گروه چهارم: عادت تا 

متوقف شده بود. گروه پنجم: عادت تا  يماهگ 48از  قبل

داده ها وارد  سپس .ادامه داشته است يشترب يا يماهگ 48

 chi-square, t يشد و توسط آزمونها SPSSنرم افزار 

student يدگرد يزآنال.  

  يافته ها:

 3كودك مبتال به اورجت بيش از  51در اين بررسي 

%) و 61نفر پسر ( 31گرفتند كه ميليمتر مورد مطالعه قرار 

%) ديده شد. گروه شاهد تراز جامعه 39نفر دختر ( 20

 45%) و 55پسر ( 55كودكان همسن سالم انتخاب شد كه 

كه وارد مطالعه شدند.اختالف معني داري  %) بود45دختر(

). P=35/0بين جنس بيماران در دو گروه وجود نداشت (

يافته ميانگين و در كودكان مبتال به اورجت افزايش 

سال و گروه شاهد  3/4±64/0انحراف معيار سن كودكان 

اختالف معني  T-studentسال بود كه آزمون  71/0±2/4

  ). P=38/0داري بين سن بيماران در دو گروه نشان نداد (

مقايسه وجود عادات دهاني در گروه شاهد و مورد با 

بين  انجام گرفت كه در chi-squareاستفاده از آزمون 

عادات دهاني و رفتارهاي تغذيه اي،شير خوردن از سينه 

مادر به مدت بيش از يكسال، شير خوردن با شيشه، 

استفاده از پستانك و عادت استفاده از شيشه شير و 

پستانك همراه هم، تفاوت معني داري بين گروه نرمال و 

 ).1(جدول كودكان داراي اورجت افزايش يافته نشان نداد
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 مقايسه وجود عادات دهاني در گروه شاهد و بيماران داراي اورجت افزايش يافته: 1جدول 

 
 گروه داراي اورجت افزايش 

 (درصد) تعداد يافته
 گروه نرمال

 (درصد) تعداد
P value Odds ratio 

98)98( 50)98( استفاده از سينه مادر بيش از يك سال  1  
45)45( 29)56.9( شير خوردن با شيشه  16/0 6/1 

35) 68.6( وجود عادت انگشت مكيدن  )24(24  0001/0 9/6 
22)43.1( استفاده از پستانك  )31(31  13/0 7/1 

24)47.1( عادت استفاده از شيشه شير و انگشت مكيدن  )15(15  0001/0 5 
17) 33.3( عادت استفاده از شيشه شير و استفاده از پستانك  )25(25  28/0 5/1 

21)41.2( استفاده از پستانك و انگشت مكيدن  )12(12  0001/0 5 
عادت استفادهاز شيشه شير و انگشت مكيدن 

 واستفاده از پستانك
)31.4 (16  )11(11  002/0 6/3 

16) 31.4( عادت دهاني 4وجود همزمان   )11(11  002/0 6/3 
 

Chi- square test 
 

از بين عادات دهاني غير تغذيه اي، عادت مكيدن انگشت 

 43.1درصد) در مقايسه با عادت مكيدن پستانك (68.6(

درصد) درصد بيشتري از كودكان مبتال به  اورجت 

افزايش يافته ديده شد، به طوري كه احتمال ابتال به 

مكيدن انگشت ر  اورجت افزايش يافته در كودكان با عادت

برابر  4مقايسه با كودكان با عادت مكيدن پستانك حدود 

). همچنين عادت مكيدن انگشت در 1بيشتر بود (جدول 

مقايسه با عادت مكيدن پستانك در كودكان مبتال به 

 33.3 اورجت افزايش يافته مداوم تر بود. به طوري كه

درصد كودكان مبتال به اورجت افزايش يافته، عادت 

ماهگي ترك كرده  24-36مكيدن انگشت را در 

ماهگي ترك  36-48درصد اين كودكان عادت را در25.5و

 48درصد آنها نيز اين عادت را حتي تا بعد از  7.8كردندو 

ماهگي ادامه داده بودند. در حالي كه اكثر كودكان 

ماهگي  24-36درصد) عادت مكيدن پستانك را در 29.4(

ماهگي نيز اين  36-48د آنها تا درص 5.9ترك كرده، تنها 

 )2(جدول  عادت را ادامه داده بودند.

 

 توزيع فراواني مدت زمان وجود عادات دهاني در كودكان مبتال به اورجت افزايش يافته: 2جدول

 
 ماهگي  12كمتر از 

 (درصد) تعداد
 ماهگي 12-24

 (درصد) تعداد
 ماهگي 24-36

 تعداد (درصد)
 ماهگي 36-48

 (درصد) تعداد
 ماهگي 48بيش از 

 (درصد) تعداد

50) 98( 0 شيرخوردن از سينه مادر  0 )2(1  0 

7)7/13( 0 استفاده از شيشه شير  )6/23(12  )9/6(10  0 

1)2( 0 انگشت مكيدن  )3/33(17  )5/25(13  )8/7(4  

4) 8/7( استفاده از پستانك  0 )4/29(15  )9/5(3  0 
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برابر  6/1رفتار تغذيه اي مكيدن شيشه شير به تنهايي، 

احتمال ابتال به افزايش اورجت را افزايش داد. همزماني 

اين رفتار تغذيه اي با عادت غير تغذيه اي مكيدن انگشت، 

 5احتمال ابتال به افزايش اورجت را بيشتر افزايش داد (

احتمال ابتال به اورجت افزايش يافته در برابر)، در حاليكه 

كودكاني كه تنها رفتار تغذيه اي مكيدن شيشه شير را 

داشتند با كودكاني كه عادت همزمان مكيدن شيشه شير و 

 پستانك را داشتند، برابر بود.

عادت مكيدن شيشه  3همچنين در كودكاني كه همزماني 

به اورجت  شير، پستانك و انگشت را داشتند، احتمال ابتال

برابر افزايش پيدا كردو وجود همزمان  6/3افزايش يافته

چهار عادت دهاني شانسي برابر با همزماني سه عادت 

 دهاني ذكر شده داشت.
 :بحث

 يرو تاث يعادات دهان ينارتباط ب يينمطالعه با هدف تع ينا

كودكان دختر و پسر  يتاورجت در جمع يشآن در افزا

مختلف شهر اصفهان  ياحنو يساله مهدكودكها 5-3

در دو گروه  يرمكيدنعادت ش يبررس ينانجام  شد. در ا

 يافته يشكودك نرمال و كودكان مبتال به اورجت افزا

 يشمادر شانس افزا ينهاز س يرش مكيدن يعنيبود  يكسان

 .كرده است ينم يشتراورجت را ب

 372از  يدناطالعات عادات مك)، Warren)17 در مطالعه 

نشان  يجشدند.نتا يساله از بدو تولد جمع آور 4-5كودك 

 ييراتو تغ ينهخوردن از س يرش ينب يارتباط يچداد كه ه

 .اكلوزال وجود ندارد يپارامترها يا يقوس دندان

ساله  3كودك  148)، بر روي Karjalainen )9در مطالعه 

مادر جدا شده  يركه زودتر از ش ينشان داده شد كودكان

% 26تا  يليمترم 3از  يشتراورجت ب يشاند باعث افزا

خوردن  يرمتوسط زمان ش يراخ ياست. در بررس يدهگرد

 .ماه بوده است 8/5در كودكان مبتال به اورجت 

رسد انجام  يمطالعه ما به نظر م يها يافتهبا توجه به  كه

 كودكان مبتال به يندر كشور ما ب يا يسهمقا يمطالعه ا

 يرش يبر اساس زمان عادت دهان يافته يشاورجت افزا

را در   يعادت دهان ينا يخوردن بتواند اثر محافظت

خوردن از  يرش يعادت دهان يد.شايدنما يكودكان بررس

مانند انگشت  يگرعادات د يگزينيمادر مانع از جا ينهس

 .يشودم يدنمك

 يرش يشهاستفاده از ش يدر مطالعه ما وجود عادت دهان 

وجود  ياددرصد از كودكان مبتال به اورجت ز 9/56در 

 يعادت دهان ينداشت كه نشان دهنده آن بود كه وجود ا

 يم  يشتررا ب يافته يشاورجت افزا يجادبرابر شانس ا 6/1

 24-72كودكان  يو همكاران بر رو يكند. درمطالعه نور

 يرش يشةكه عادت استفاده از ش يماهه در تهران  كودكان

%) بود و 8/8( يدندان نظمي يداشتند، ب يت طوالنبه مد

 يمشاهده شده جلوآمدگ يدندان نظمي ينوع ب يشترينب

در  ).22( گزارش شد فك باال  يها دندان يخلف يا يقدام

 ياورجت قدام)، نيز افزايش Karjalainen )9بررسي 

 يلبه دل يرش يشهاز ش ادهاستف يمتعاقب عادت دهان

 يرش يشهش يدنكمتر در هنگام مك يا يچهماه يتفعال

زبان  ياست و نشان داده شده است كه حركت ها يشترب

و است  peristaltic 0F1خوردند مي  ينهكه س ييدر بچه ها

خورند مثل حركت  يم يرش يشهكه با ش ييدر بچه ها

 ساسبر ا يزمطالعه ما ن يها يافتهباشد.  يم يستونپ

 يشرح داده شده در مطالعات همخوان يزيوپاتولوژيف

 .دارد

درصد  6/68انگشت  يدنمك يپژوهش عادت دهان يندرا 

باشد كه شانس  يم يافته يشدر گروه مبتال به اورجت افزا

برابر  9/6 يعادت دهان يناورجت در كودكان با ا يشافزا

كودك  374 يدر مطالعه دكتر قاسم پور بر رو بوده است.

                                                 
حركت دودي شكلمشابه  :1  
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اورجت در كودكان  يششانس افزا يزبابل ن ساله در 5 -6

). در مطالعه 23( برابر بود 6انگشت   مكيدنبا  عادت 

در  يدندان نظمي ينوع ب يزبيشترينو همكاران ن ينب جهان

از  يدندان نظمي يانگشت، ب يدنكودكان مبتال به عادت مك

اورجت گزارش  يشها و افزا دندان ينموجود ب ينوع فضا

انگشت كه انگشت  يدناز مك يخاص ي). الگو24( شد

 باال قرار  يقدام يگوال دندانهاينسبابه در ل ياشست 

دارد  ينقش موثر يتيدفورم ينا يجادقطعاً در ا يردگ يم

 يينپا ينسايزورهايسبب حركت به سمت خلف در ا يراز

 گردد.  يباال م ينسايزورهاو حركت به سمت قدام در ا

(شست، سبابه) كه  يدنمك) انگشت Ogaard )3مطالعه  در

است و مكرر در  نيعادت دها ينتر يجو را ينتر يعموم

در بروز اورجت  يششده است با افزا يدهكودكان د يانم

اين ) Warren)17 در مطالعه در كودكان همراه بوده است. 

عادت به  يشترماه و ب 48كه  يكودكان يدحاصل گرد يجهنت

عادت را به مدت  ينكه ا يانگشت داشتند  با كودكان يدنمك

. از جمله داشتوجود  يعمده ا يكمتر داشتند تفاوت ها

 يبررس يناورجت بود. درا يشترب يشتفاوت ها افزا ينا

عادت  يافته يشدرصد كودكان مبتال به اورجت افزا 1/43

اورجت را  يشداشتندكه شانس افزا يپستانك خور يدهان

متوسط زمان  برابر كرده است. 7/1كودكان حدود  يندر ا

  4/39در  ياددر كودكان مبتال به اورجت ز يپستانك خور

 يدار يماه بود كه به صورت معن 36درصد موارد تا 

 بود.  يعياز گروه كودكان طب يشترب

 ) در برزيلZardetto )25توسط انجام شده  يدر بررس

 3-6دند ,اورجت كه از پستانك استفاده كرده بو ييآنها

بود كه از پستانك استفاده  ياز كودكان يشترب ،متر يليم

كاهش  ييدر قوس باال ينكان دو يننكرده بودند و فاصله ب

هرگز پستانك استفاده نكرده بودند  يكهبود و كسان يافته

)، Adair)2 در مطالعه  داشتند. يتر يعيعضالت گونه طب

 ينامطلوب به دنبال پستانك خور ياكلوژنها يجاداشانس 

  .برابر بوده است 46/5

نشان  يپستانك خور) بر اثر Ogaard)3 يافته هاي مطالعه 

 ييراتتغ يجادا يبرا يسال پستانك خور 2داده است كه 

سال  3است و  يكاف ييفك و آرواره باال يبر رو يرچشمگ

در دهد.  ييررا تغ يينيالزم است تا فك پا يپستانك خور

سال استفاده از  2گفته شده حداقل  ) نيزAdair )2 گزارش

كردن قوس  يكبار يدهاست تا پد يازمورد ن تانكپس

 ةدر مطالع يزن يالزپورو ل يانكند. اسالم يجادرا ا يالماگز

با توقف  يكه حت كنند يم ييدموضوع را تأ ينخود ا

 نظمي يب يشخطر افزا يزن يماهگ 36در  يدهان يها عادت

 ).26وجود دارد( يدندان

 4/31در  يمطالعه ما، وجود همزمان سه عادت دهان در

داشت كه  يادوجوددرصد كودكان مبتال به اورجت ز

. يكردم يجاداورجت ا يشبرابر در افزا 6/3شانس خطر 

مشابه همزمان  يجنتا يزن يعادت دهان 4وجود همزمان 

 .را داشت يسه عادت دهان

مدت زمان  يپژوهش، عدم بررس ينا يها يتمحدود از

شود در  يم يشنهاددر روز است كه پ يا يهتغذ يرعادات غ

 ينمورد لحاظ گردد. همچن ينا يبررس يبعد يپژوهش ها

 يراتتأث يرسا ينده،آ يشود در پژوهش ها يم يشنهادپ

رابطه  ي،قدام يتاپن با يجادبر اكلوژن مانند ا يعادات دهان

 .يرندقرار گ يمورد بررس نيز IIكالس  ينيكان

پژوهش، افتراق ندادن مشكل  ينا يها يتمحدود يگرد از

شود در پژوهش  يم يشنهاددنتال از استكال است كه پ

مشكل استكال و دنتال،  يقجهت ثبت نمودن دق يبعد يها

 با يجانب يسفالومتر يرو ينيكيپاراكل يها يرياندازه گ

 .مرتبط انجام شود يزهاياستفاده از آنال

رسد برنامه  يپژوهش، به نظر م ينا يها يافتهتوجه به  با

كه  يا يهتغذ يرغ يدنعادات مك يجهت كاهش تجمع يزير
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 مدت آن منجر  ياورجت و عوارض طوالن يشبه افزا

كمتر  ينده،شود ممكن است اكلوژن كودكان را در آ يم

 . يدنما يجد يها يبدچار آس

كه با  درما ينهخوردن از س يرگسترش رفتار ش ينهمچن

اورجت همراه نبوده است، جدا از  يشدر افزا يخطر يچه

كودكان، ممكن  يبرا يسالم و بهداشت يهفراهم كردن تغذ

  .يدكودكان حفظ نما يناست اكلوژن مناسب را در ا

  :يريگ نتيجه

رسد  يپژوهش، به نظر م ينا يها يتبا توجه به محدود

 يدنانگشت و مك يدنمك ير،ش يشهخوردن از ش يركه ش

اورجت در كودكان  يشدر افزا يمپستانك به طور مستق

رفتار  يهم زمان ينداشته باشد. همچن يرتأث يدبستان يشپ

انگشت و  يدنبا عادت مك يرش يشهاستفاده از ش يا يهتغذ

 يا يهتغذ يرغ يدنچند عادات مك يهم زمان ياپستانك و  يا

 يشبر احتمال افزا يممكن است اثر تجمع يكديگر،با 

 .اورجت داشته باشد
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