
  :تعریف

یک بیماری عفونی چندعاملی و , پوسیدگی دندانی
قابل انتقال است کھ موجب حل شدن و تخریب نسج 

  ھای معدنی شده ی دندان می شود.

جزء بیماری ھای مزمن است و روی کیفیت زندگی 
  فرد تاثیر دارد.

  :عوامل بوجود آورنده

  

  

  

  

  

  

گونھ میکروبی  ٢۵٠از در محیط دھان بیش     
وجود دارد. بسیاری از این میکروارگانیسم ھا در 
دھان مانند استرپتو کوک سانگوئیس ممکن است 

مطلوب باشند چرا کھ قابلیت کنترل یا مھار ورود 
موجودات بیماری زا را دارند و با انواع بیماری زا 

 .رقابت می کنند

حال اگر میکروارگانیسم ھای بیماری زا در     
  دندان آشین ھایی بسازند بھ این تجمع پالک 

plaque  گویند. پالک الیھ ای نازک و بھ شدت
چسبنده است و در سطح دندان جمع می شود. در 

پالک ھیچ ماده ی غذایی وجود  ندارد و نباید آن را 

 materialبا انباشت مواد غذایی در سطح دھان
alba   کھ ظاھری  سفید و کمتر چسبنده دارد اشتباه
  گرفت.

میکروارگانیسم ھای عامل پوسیدگی اغلب بی     
ھوازی ھستند و برخی از آن ھا نیز قابلیت تولید 
اسید را دارند و این اسید قابلیت حل کردن بافت 
  معدنی دندان را دارد و پوسیدگی ایجاد می کند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعداد دفعات   مھمترین عامل در رژیم غذایی
 ماده ی خوراکی است.  مصرف

   : برای شفاف شدن از یک مثال استفاده می کنیم

ھر , شیرینی را در پنج وعده ۵روزی  ,١کودک 
 ۶ روزی , ٢کودک و  ساعت ٣یک بھ فاصلھ ی 

میل  ساعت ٧شیرینی را در دو وعده بھ فاصلھ ی 
  کرده اند.

 بھ نظر شما کدام یک از کودکان احتمال پوسیدگی
   ؟ خود را باال برده است

  

  

  ١پاسخ: کودک
دھان اسیدی می  PHزیرا با مصرف مواد غذایی  

  شود و
برای برگشت مجدد بھ حالت عادی زمان الزم  

حال اگر وعده ھای مصرفی ما فاصلھ ی  است.
را پایین می آورد و  PHمجددا  ,کمی داشتھ باشند

برای مدتی طوالنی پایین است و این  PHدر نتیجھ 
یعنی محیطی اسیدی و مناسب برای تخریب بافت 

 معدنی دندان.

مواد غذایی ویژگی فیزیکی از دیگر فاکتورھای 
ه (مثل غذاھای مثال غذاھای جامد و چسبند  است.

  بیشتر پوسیدگی ایجاد می کنند.  )حاوی آرد سفید

ھای چرب و پرنمک نیز چسبندگی مواد قندی غذا 
سیب و ھویج ھم دارای خاصیت  را کاھش می دھند.

   .پاک کننده فیزیکی ھستند
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از عوامل موثر در ایجاد پوسیدگی وضعیت بزاق 
  فرد است.

جریان بزاق کھ رقیق است اثر پاک کنندگی فیزیکی 
ایمونو گلوبین ھا و لیزوزیم اثر  دارد. عالوه بر این

آنتی باکتریال دارند. چون بی کربنات نیز بھ بزاق 
خاصیت بافری می دھد. ھمچنین بزاق حاوی کلسیم 

وفسفات و فلوراید می  تواند معدنی زایی داشتھ 
   .باشند

  : xerostomiaکاھش میزان بزاق       

از جملھ عوامل خطر در پوسیدگی است. می تواند 
داروھای  %۶۵زیرا   ;را افراد مسن دیدآن 

پرتو  مصرفی موجب کاھش جریان بزاق می شود.
درمانی نیز منجر بھ کاھش جریان بزاق و در نتیجھ 

   پوسیدگی می شود.

  

  پیشگیری از پوسیدگی

راه ھایی برای پشگیری از پوسیدگی وجود دارد. از 
نخ  ,جملھ آنھا میتوان بھ استفاده ی مداوم از مسواک

 دندان و دھانشویھ ھا اشاره کرد.

از طرق مختلف  ,استفاده از ترکیبات حاوی فلوراید
موجب بازسازی تخریب در مراحل اولیھ ی 

  پوسیدگی میشود

  

  

  

   
 
 
 

  دانشکده علوم پزشکی گیالن
  دانشکده دندانپزشکی

  

  

  پوسیدگی دندانی     
  

  

  

  

  
  
  طاھره مرتضائیگرد آورنده:  

  ٩١دانشجوی  ورودی    

  

 میزبان           
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