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شكل 2-2 عوامل موثر بر ایجاد پوسيدگی دندانی
علل مختلفی برای ایجاد پوسیدگی مطرح شده است اما بطور کلی می توان گفت 

چهار عامل اصلی در ایجاد پوسیدگی دندان نقش دارند:
1- میکروب ها
2- مواد قندی

3- مقاومت شخص و دندان
4- زمان

1( میکروب ها:
    در دهان هر فرد به طور طبیعی انواع و اقسام میکروب ها وجود دارد ولی همه 
میکروب های موجود در دهان پوسیدگی زا نیستند. در واقع انواع خاصی از میکروب ها 

در پالک میکروبی وجود دارند که می توانند پوسیدگی را به وجود آورند.

2( مواد قندی:
    مواد قندی و کربوهیدرات ها باعث پوسیدگی دندان ها می شوند. شکل و قوام ماده 

غذایی، تعداد دفعات مصرف و نوع قند در ایجاد پوسیدگی نقش دارد.

3( مقاومت شخص و دندان:
    عوامل متعددی همچون وضعیت بزاق دهان، شکل و فرم دندان ها، طرز قرارگیری 
نوع  ها،  میکروب  توسط  شده  تولید  اسید  به  نسبت  دندان  مقاومت  میزان  دندان، 
میکروب های موجود در حفره دهان و سالمت عمومی فرد بر میزان ایجاد پوسیدگی 

تاثیر دارند.
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زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی
    پوسیدگی دندان در یک لحظه و یک روز انجام نمی شود، بلکه مدت زمانی الزم 
است تا مینا حل شده و بافت مینا از بین برود تحقیقات نشان داده است که بعد از 
خوردن غذا و رسیدن مواد قندی به میکروب های پالک 2 تا 5 دقیقه طول می کشد تا 
اسید ایجاد شود. در طی مدت 10 دقیقه میزان اسید به حداکثر مقدار خود می رسد 
سپس 20 تا 60 دقیقه در همان حال باقی می ماند و بعد از آن به تدریج به حال 

عادی برمی گردد.
    با هر بار خوردن، غذای حاوی مواد قندی محیط پالک میکروبی اسیدی می شود و 
تا این محیط اسیدی به حالت عادی برگردد، با خوردن مجدد آن، محیط دهان دوباره 

اسیدی می گردد. به این ترتیب دندان ها دچار پوسیدگی می شوند.

محل های شایع پوسیدگی
شایع  های  مکان  ها،  دندان  سطح  بر  میکروبی  پالک  تجمع  شایع  محل های      

پوسیدگی در دندان ها می باشند )شکل 3-2( که شامل سه ناحیه زیر است:

شكل 3-2 نماهای مختلفی از پوسيدگی های دندانی در سطوح مختلف

شیارهای سطح جونده:
عمیق  شیارهای  دارای  که  دائمی  آسیای  های  دندان  رویش  اولیه  سنین  در       
پوسیدگی  ایجاد  احتمال  شیارها،  داخل  در  غذایی  مواد  تجمع  دلیل  به  می باشند، 

خیلی زیاد می باشد.

سطوح بین دندانی:
     به علت عدم دسترسی موهای مسواک به این منطقه و عدم استفاده از نخ دندان، 
میزان تجمع مواد غذایی و در نهایت احتمال پوسیدگی در این سطوح باالست. الزم 
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به ذکر است که این مناطق را تنها با استفاده از نخ دندان می توان تمیز کرد.

طوق دندان یا ناحیه اتصال لثه با دندان:
     معموالً میکروب ها در ناحیه طوق دندان تجمع می یابند. بنابراین اگر در هنگام 
مسواک کردن، دقت کافی برای تمیز کردن این ناحیه صورت نگیرد، پوسیدگی طوق 
لثه  بیماری های  بروز  باعث  ناحیه  این  ایجاد می گردد، تجمع میکروب ها در  دندان 

هم می شود.

افراد در معرض خطر  پوسيدگی دندانی
• کودکان )بیش از دیگر گروه های سنی(

• کودکانی با رژیم غذایی حاوی میزان باالی کربوهیدرات
• افرادی با بهداشت دهان ضعیف

• افرادی که فلوراید به میزان مناسب دریافت نمی کنند، و یا در مناطقی سکونت دارند 
که آب آشامیدنی آنجا به میزان مناسب فلوراید ندارد.

• افراد با نقص و مشکالت فیزیکی که توانایی رعایت بهداشت دهان خود را ندارند.
• کودکان والدینی که خود دارای پوسیدگی های فعال هستند.

• کودکان با بیماري خاص که تحت درمان هاي ویژه قرار مي گیرند.

نشانه های پوسيدگی

وقتی دندانی دچار پوسیدگی می شود، ممکن است یک یا چند مورد از عالمت های 
زیر را داشته باشد:

• تغییر رنگ مینای دندان؛ در محل پوسیدگی مینا قهوه ای یا سیاه رنگ می شود.
• سوراخ شدن دندان در محل پوسیدگی؛ گاهی میزان این تخریب کم است و فقط با 
معاینه دقیق مشخص می شود و گاهی مقدار زیادی از دندان از بین می رود، به طوری 

که شخص فکر می کند دندان او شکسته است.
• حساس بودن یا درد گرفتن دندان؛ در موقع خوردن غذاهای سرد، گرم، ترش و 

شیرین.
• حساس بودن یا درد گرفتن دندان؛ وقتی که دندان ها را روی هم فشار می دهیم.

• بوی بد دهان؛  می تواند به علل مختلف ایجاد شود که یکی از علت های آن پوسیدگی 
دندان ها است.

• پوسیدگی های بین دندانی می تواند باعث گیر کردن مواد غذایی بین دندان ها و یا 
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پاره شدن  نخ دندان هنگام استفاده بشود.
پوسیدگی  معنی  به  دندان  سطح  در  رنگی  تغییر  هر  است  ذکر  شایان  نکته: 

نمی باشد.

معاينه دهان و دندان

برای معاینه دهان، وسایل زیر الزم است:
• چوب زبان )آبسالنگ(

• چراغ قوه
• گاز تمیز

روش معاینه:
     دست هایتان را با آب و صابون بشویید. معاینه  شونده را روی یک صندلی بنشانید. 
خود شما جلوی روی او بایستید؛ از او بخواهید که دهان خود را کاماًل باز کند. با چراغ 

قوه فضای دهان را روشن کنید.
     برای اینکه لثه و همه سطوح دندان ها را بتوانید به خوبی معاینه کنید، بایستی از 
یک طرف فک باال شروع و به طور منظم با بررسی کلیه سطوح دندانی به سمت دیگر 

فک، معاینه را ادامه  داده و سپس به همین ترتیب برای فک پایین عمل نمایید.
برای معاینه لثه و سطح زبانی دندان های فک پایین، باید زبان و برای معاینه لثه و 
سطح لبی دندان های فک باال و پایین، لب ها و گونه را با چوب زبان از سطح لثه دور 

نمایید )شکل 2-4(.
     برای معاینه زبان، نوک آن را با گاز تمیز گرفته و به سمت خارج از دهان بکشید 

و تمام سطوح آن را به دقت نگاه کنید.

شكل 4-2 : معاینه دهان باید
 زیر نور كافی و با كمک چوب
 زبان و گاز تميز انجام گردد.
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نکات مورد توجه در هنگام معاینه:
• تمام قسمت های لثه، کف دهان )زیر زبان(، کام، داخل گونه ها و لب ها را به دقت 
معاینه کرده تا اگر تورم، زخم و یا هر چیز غیرطبیعی دیگر وجود داشته باشد، متوجه 

آن شده و کودک را به دندانپزشک ارجاع نمایید .
• همه سطوح مختلف را در تک تک دندان ها معاینه کنید. وجود پالک میکروبی، 
سوراخ  تا  گرفته  رنگ  سیاه  یا  قهوه ای  کوچک  لک  یک  )از  دندان  پوسیدگی  جرم، 

شدگی دندان( را بررسی نمایید.
• چنانچه تغییر رنگ قهوه ای یا سیاه مشاهده گردید و دندان کودک در زمان خوردن 
یا نوشیدن غذاهای سرد، گرم و شیرین یا ترش حساس باشد پوسیدگی به عاج رسیده 

است و کودک باید جهت درمان به دندانپزشک مراجعه نماید.
در صورتی که کودک دارای عالئم دردهای شدید شبانه، مداوم و خود به خود در 
دندان باشد نشانه پیشرفت پوسیدگی از عاج به مغز دندان می باشد که باید در اسرع 

وقت به دندانپزشک مراجعه کند.
)آبسه  صورت  در  تورم  گاه  یا  و  لثه  روی  بر  تورم  دارای  کودک  که  صورتی  در   •
دندانی( باشد و سابقه درد شد ید دندانی را داشته باشد باید به سرعت تحت درمان 

دندانپزشکی قرار بگیرد. )شکل   2-5(

شكل 5-2: آبسه داخل دهاني

نکته: تشخيص قطعی پوسيدگی دندان توسط دندانپزشک صورت می گيرد.
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لثه و بيماريهای آن

تعریف لثه سالم:
• لثه سالم عالئمی دارد که بدین صورت است )شکل 2-6(:

• رنگ صورتی
• قوام سفت و محکم

• تبعیت شکل لثه از شکل و طرز قرار گرفتن دندان ها
• تیز بودن لبه آن به طوری که مثل الیه ای روی دندان کشیده شود.

• عدم وجود هر گونه ناهمواری یا لبه پهن بین دندان و لثه، به طوری که فضای بین 
دندان ها توسط لثه پر شود.

شكل 6-2: نمای یک لثه سالم.
 رنگ صورتی و لبه های كاماًل 

تيز لثه از جمله عالمت های 
مشخص كننده سالمت لثه

 هستند.

در برخي افراد که رنگ چهره تیره دارند، روي لثه آنها لکه هاي قهوه اي رنگ دیده 
مي شوند و بیماری لثه نمی باشد.

شكل 7-2: تصویر الف - لثه سالم، تصاویر ب و ج - با وجود لكه هاي قهوه اي در لثه، لثه سالم است.

الف

جب



27

فصل	دوم	-	بيماري	هاي	دهان	و	دندان

التهاب لثه )ژنژیویت(

     به مرحله ابتدایي بیماري لثه، التهاب لثه یا ژنژیویت گویند که به صورت قرمزي، تورم و درد در 
لثه ها بروز مي نماید و ممکن است لثه در زمان مسواک زدن خونریزي داشته باشد.

شكل 8 -2 : لثه متورم كه با 
كوچكترین تماسی، به شدت 

دچار خونریزی می شود،
اگر درمان نشود، باعث تحليل

استخوان و لقی دندان ها خواهد شد.
 

پریودنتیت :
     وقتی التهاب لثه ادامه پیدا کند، لثه شروع به تحلیل رفتن می کند. به تدریج 
لقی     باعث  نهایت  در  که  می کند  پیشرفت  دهان  نگهدارنده  های  بافت  به  بیماری 

دندان ها می گردد.

علت ایجاد التهاب لثه:
     زمانی که پالک میکروبی اطراف لثه تمیز نشود، مواد ترشح شده توسط باکتری ها 
در پالک باعث آسیب و التهاب لثه می گردد. سطح ناصاف و خشن جرم دندانی باعث 
تجمع بیشتر پالک میکروبی بر روی دندان ها شده و التهاب لثه را تشدید می نماید.

شكل 9-2: نماي جرم دنداني در 
سطوح دنداني، برداشتن جرم 

از سطح دندان با مسواك امكان پذیر 
نمي باشد.

نکته: در صورت تشکیل جرم، با مراجعه به دندانپزشک باید دندان ها جرم گیری شود.

جرم دندان:
اگر پالک میکروبی مدت طوالنی روی دندان باقی بماند و توسط مسواک و نخ دندان از سطح دندان 

ها تمیز نگردد به الیه ای سخت به رنگ زرد یا قهوه ای تبدیل شده که جرم دندان نامیده می شود.

بر خالف تصور برخي افراد جرمگیري باعث صدمه و لقي دندان ها نخواهد شد.
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بیماری های لثه در کودکان
     ژنژیویت رویشی در زمان رویش دندان در کودکان اتفاق می افتد. با این حال 
رویش دندانی به خودی خود موجب ژنژیویت نمی شود. این التهاب ناشی از تجمع 
پالک اطراف دندان های در حال رویش است، که ناراحتی و درد مانع از مسواک زدن 

صحیح این نواحی می گردد
     هر عاملي که مانع تمیز شدن مناسب دندان ها شود مانند دندان هاي شیري در 
حال افتادن، نامرتبي دندان ها و یا دندان هاي با پوسیدگي وسیع، منجر به ژنژیویت 

در کودکان مي گردد.
انسداد بیني به دلیل ایجاد تنفس دهاني، التهاب لثه در کودکان را افزایش مي دهد.

 معاینه لثه
     در هنگام معاینه دهان و دندان کودک، ضمن بررسی پوسیدگی دندانی بایستی به 
قرمزی، تورم، قوام شل لثه اطراف دندان ها و وجود خونریزی در هنگام معاینه توجه 

شود و پس از توصیه های بهداشتی کودک را به دندانپزشک ارجاع دهد.

آفت دهان
     یکی از بیماری هایی که در کودکان  دیده می شود، آفت دهان است که به شکل 
زخم های سفید رنگ کوچک روی گونه، لب، کف دهان بروز می کند. معموالً به صورت 
زخم های منفرد یا چندتایی دیده می شود که حداکثر پس از دو هفته بهبود می یابد 

ولی ممکن است دوباره عود کند.
     علت ایجاد آفت ناشناخته است ولی عواملی مانند فشارهای روحی و حساسیت ها 
اگر  ولی  ندارد  درمان  به  نیاز  معموالً  آفت  کمک  نمایند.  آفت  ایجاد  به  می توانند 
خیلی دردناک باشد با مراجعه به دندانپزشک می توان برای تسکین درد، دارو دریافت 

نمود.

شكل 10-2: زخم آفتي در قسمت 
                 داخلي لب پایين

دانش آموزان در زمان امتحانات تحت تأثیر استرس می توانند دچار آفت دهان شوند.
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بوی بد دهان
     بوی بد تنفس نباید با بوی آزار دهنده زودگذري که ناشی از خوردن غذا )مثل 

سیر( یا سیگار کشیدن است اشتباه شود. 
     تنفس بد صبحگاهي که حین بیدار شدن از خواب تجربه مي شود، ناشي از کاهش 
جریان بزاق و افزایش تخمیر حین شب بوده و خود به خود پس از صرف صبحانه و 

یا استفاده از مسواک و نخ دندان برطرف مي شود.
     چنانچه فرد به صورت دائم دچار بوي بد تنفس باشد، نشانگر نوعي بیماري است 
که علل متعددي دارد. به طور کلي مي توان به علل داخل دهاني و خارج دهاني زیر 

اشاره نمود.
عوامل داخل دهانی آن عبارتند از:

• عدم رعایت بهداشت دهان و دندان )وجود پالک میکروبی و وجود جرم دندانی(
• اشکال در ترشح بزاق و یا قطع ترشح بزاق

• دندان های پوسیده عفونی
• ناهنجاری های دندانی و ردیف نبودن دندان ها در فکین و گیر غذایی

• بیماری های لثه ای
• زبان )به علت وجود شیارها بر روی آن و تمیز نشدن آنها(

• پروتزهای دندانی نامناسب
• جراحی های دهان و کشیدن دندان و عدم توجه به توصیه های دندانپزشک

• ضایعات بدخیم دهانی
عوامل خارج دهانی بوی بد دهان عبارتند از:

• بیماری های بینی
• سینوزیت

• بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی
• بیماری های ریوی

• بیماری های دستگاه گوارش
• اختالالت و تغییرات هورمونی زمان بلوغ یا حاملگی

• دیابت
• مصرف الکل و انواع دخانیات

• سایر بیماری های سیستمیک1

1   بیماری های سیستمیک بیماری هایی هستند که دستگاه های مختلف بدن را 
دچار اختالف می کنند: مثل دیابت، فشار خون و...
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نکته: در هنگام مواجه شدن با چنین بیمارانی که از بوی بد دهان خود شکایت دارند، 
بهداشت   اصول  رعایت  بر  تأکید  با  کرده،  بررسی  را  دهانی  داخل  عوامل  کلیه  ابتدا 
دهان و دندان و زبان )مسواک کردن زبان( بیمار را به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع 

نمایید.

عادات غلط دهاني در كودكان

     رویش دندان ها فرآیند بسیار پیچیده اي است و از نظم خاصي پیروي مي نماید. 
محل قرار گیري دندان ها توسط چندین عامل کنترل مي شود: 

1-  نیروي ناشي از زبان که به دندان فشار مي آورد .
2-  نیروي عضالت لب که دندان را سرجایش نگاه مي دارد.

3-  حرکت عضالت گونه و فشار دندان مقابل 
     بطور طبیعي تعادل نیروهاي فوق باعث ردیف شدن دندان ها مي شود . ولي در 
بعضي موارد عادات غلط دهاني کودک تعادل نیروهاي فوق را بر هم زده و مشکالتي 
را ایجاد مي نماید که تشخیص به موقع این عادات غلط و کمک به رفع آنها باعث 
پیشگیري از به هم خوردن ترتیب دندان ها مي گردد. از عادات غلط دهاني کودک 

موارد زیر حائز اهمیت مي باشد: 

1-گاز گرفتن لب 
2-قرارگرفتن زبان بین دندان ها

3-جویدن ناخن 
4-جویدن گونه 

5-فشار دادن دندان ها روي هم )دندان قروچه( 
6-مکیدن انگشت 

7-جویدن اشیاء 
8-پستانک 

در صورت مشاهده هرگونه عادت غلط دهاني، کودک بایستي به دندان 
پزشک ارجاع داده شود.


