
 آشنايي با دهان و دندان 

 چيست؟  پوسيدگي دندان.2

از  اسید( در اثر ترشح عاجو سپس  مینادندان ) بافت سختاست. در این بیماری  بیماریپوسیدگی دندان نوعی 

خود را ازدست داده و به تدریج  فسفرو  کلسیمموتان( مواد معدنی  استرپتوکوکپوسیدگی زا )عمدتاً  های باکتری

 روند. از بین می

میكروب ها ایجاد شود آن را بیماری عفونی می نامند. و اگر بیماری بتواند از  وقتی یك بیماری در اثر فعالیت 

بیماری عفونی یك پوسیدگی دندان پس  .محل دیگر منتقل شود آنرا بیماری قابل انتقال می گویند محلی به

  .مي تواند از يك دندان يه ساير دندانها سرايت كند. یعنی انتقال استقابل 

مینا توسط اسید محسوب شده و  معدنیدر فرآیند حل شدن مواد  غیر قابل برگشتپوسیدگی دندان مرحله  

امكان پذیر  دندانپزشكی مواد ترمیمیبا ا از راه جایگزینی بافت سخت از دست رفته دندان درمان آن تنه

 باشد.  می

)محلی در مرکز دندان که  مغز دندانبه موقع متوقف و جایگزین نشود و پوسیدگی به  تاج دنداناگر پوسیدگی 

باشد و در موارد شدیدتر  می (یا عصب کشی RCTدرمان ریشه )عروق و اعصاب در آن قرار دارند( برسد، نیاز به 

 باشد. کشیدن دندانممكن است حتی نیاز به خارج کردن یا اصطالحا 

 

 
 

 يک ضايعه پوسيدگي در دندان واقعي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B3%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=RCT_%DB%8C%D8%A7_%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%DA%A9%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 
 

 
  

 
  

 مكانيسم ايجاد پوسيدگي:

 ، مواد غذاییانواع میكروبها متشكل ازچسبنده و غیر قابل رویت است که از  یك توده بی رنگ، پالك ميكروبي

فواصل دندانها و  این پالک روی سطوح مختلف دندانها مانند طوق دندان، .باشدو سلولهای موجود در دهان می 

چنانچه این پالک را سطوح دندانها برداشته نشود می تواند باعث ایجاد  شیارهای سطح جونده تشكیل می شود.

 .پوسیدگی و بیماری لثه گردد

)مثل قند و نشاسته و نان و بیسكوییت و...( میكروب های  وی کربوهیدراتحابعد از هر بار مصرف مواد غذایی  

میكند. این اسید  تولید اسیدموجود در پالک دندانی با استفاده از این مواد غذایی شروع به فعالیت و در نتیجه 

 تولید شده به تدریج مواد معدنی سخت دندان را حل کرده و دندان پوسیده میشود. 

ساعت طول میكشد. در نتیجه  42پالک بر روی دندان ها تا پوسیدگی زا شدن آن زمانی حدود  از زمان تشكیل

برای جلوگیری از پوسیدگی باید قبل از این زمان پالک میكروبی به طور کامل و از همه سطوح دندان برداشته 

 شود.

 بار در 3تا  4اقل باید حدشود  بدلیل اینكه با مسواک زدن عادی تقریبا هیچگاه پالک به طور کامل زدوده نمی 

بار در روز با  4زده شود و بدلیل اینكه سطوح بین دندان ها از اثر مسواک در امان میمانند باید  روز مسواک

 پالک بین دندانی را زدود. استفاده از نخ دندان

عدم توجه بیمار  .در صورت ایجاد پوسیدگی دندان بیمار بایستی برای درمان آن به دندان پزشك مراجعه نماید

به این مساله باعث می شود که پوسیدگی بتدریج پیشرفت نموده و میكروبها موجود در آن پالپ دندان)عصب 

 دندان( را تحریك نموده و آن را ملتهب و عفونی نمایند.

 

 نشانه های پوسيدگي:

 را داشته باشد:از عالمتهای زیر ممكن است یك یا چند مورد  وقتی دندانی دچار پوسیدگی می شود،

 )از چپ به راست(روند پيشرفت يک ضايعه پوسيدگي 



 ینا قهوه ای یا سیاه رنگ می شود.در محل پوسیدگی م تغییر رنگ مینای دندان:-

گاهی میزان تخریب کم است و فقط با معاینه دقیق مشخص می شود و سوراخ شدن دندان در محل پوسیدگی: -

 كسته است.فكر می کند دندان او ش گاهی مقدار زیادی از دندان از بین می رود ،به طوری که شخص

 وردن غذاهای سرد،گرم،ترس و شیریندر موقع خ ،حساس بودن یا درد گرفتن دندان -

 می دهیم. وقتی که دندانها را روی هم فشار حساس بودن یا درد گرفتن دندان، -

 علتهای آن پوسیدگی دندانها است. می تواند به علل مختلف ایجاد شود که یكی از ،بوی بد دهان -

پوسیدگی بین دندانی می تواند باعث گیر کردن مواد  ،مواد غذایی بین دندانها و پاره شدن نخ دندانگیر کردن  -

 غذایی بین دندانها و پاره شدن نخ دندان هنگام استفاده شود.

 

 پيشگيری از پوسيدگي دندان:

 میكروبی.ان مناسب برای حذف پالک در مدت زمح ها توسط مسواک مناسب به روش صحیدندان مسواک زدن -

 ه توسط دندانپزشك تجویز می شوند.هایی ک هان شویهد و از نخ دنداناستفاده  -

 دخانیاتعدم استفاده از  -

 ظر دندانپزشكبا روش های مختلف و زیر ن فلورایداستفاده از  -

 راتی جلوگیری از گسترش پوسیدگی(بیا شیارپوش فیشورسیالنتپوشاندن شیارهای سطح دندان) -

و همچنین سرایت آن به دندان های  ن به منظور جلوگیری از پیشرفت آندندا پر کردن پوسیدگیبه موقع  -

 سالم دیگر

ماه برای کسانی که دندان های سالم دارند و مراجعه در فواصل کوتاه تر  6)هر به دندانپزشك  مراجعه منظم -

و تشخیص  دهان و دندانمراقبت از وضعیت  جهت برای کسانی که ریسك پوسیدگی در آن ها باالست(

 پوسیدگی هایی که هنوز نمایان نشده اند

 

 دنبال کنید! 3را در آشنایی با دهان و دندان  بعدی مطالب**

 

 

دکترآفرينارقاميگردآوري:

دندانپزشکعمومي



 


