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  مقدمه:

پوسیدگی دندان نوعی بیمـاري اسـت.در ایـن بیمـاري بافـت سـخت       
دندان(مینا و سپس عاج) در اثر ترشح اسید از باکتري هاي پوسـیدگی  
زا (عمدتاً استرپتوکوك موتان) مواد معدنی کلسیم و فسفر را از دسـت  
داده و به تدریج از بین می روند.پوسـیدگی دنـدان مرحلـه غیـر قابـل      

شدن مواد معدنی مینا توسـط اسـید محسـوب    برگشت در فرایند حل 
شده و درمان ان تنها از راه جایگزینی بافت سخت از دست رفته دندان 
با مواد ترمیمی دندانپزشکی امکان پذیر می باشـد.اگر پوسـیدگی تـاج    
دندان به موقع متوقف و جایگزین نشود و پوسیدگی بـه ریشـه دنـدان    
ــاز بـــــــــــــه درمـــــــــــــان  برســـــــــــــد نیـــــــــــ

 ی)می باشد و در موارد شدیدتر ممکـن اسـت  یا عصب کش RCTریشه(
 کشیدن دندان باشد. حاًحتی نیاز به خارج کردن یا اصطال

پوسیدگی ها توسط استرپتوکوك موتانس بـر روي دنـدان     
  .بوجود می اید

  حل هاي شایع پوسیدگی:م
بلکـه بعضـی از   د کنپوسیدگی تمام سطوح دندان را یکسان مبتال نمی

سطوح دندانها به علت وضعیت خاصی که دارند بیشتر دچار پوسیدگی 
  :این سطوح عبارتند از .شوندمی

سـطح جونـده دنـدانهاي آسـیا      :شیارهاي سطح جونده  
شیارهاي باریک و عمیقی دارد که محـیط مناسـبی بـراي    
زندگی و رشد میکروبها فراهم نموده و دندان از این محـل  

گـردد. ایـن امـر بخصـوص در مـورد      ی مـی دچار پوسیدگ
دهــد و باعــث پوســیدگی دنـدانهاي آســیا بیشــتر رخ مــی 

    .شودزودرس آنها می
این ناحیه نیز بـه دلیـل عـدم نفـوذ      :سطوح بین دندانی  

موهاي مسواك قابل تمیز کردن نیست بنـابراین از نـواحی   
  .آیدمستعد پوسیدگی و بیماري لثه بشمار می

تجمـع   :یه اتصـال لثـه بـا دنـدان    طوق دندان یا ناح  
میکروبها معمـوالً در ایـن ناحیـه باعـث بیمـاري لثـه نیـز        

   شود.می
شود، ممکـن  وقتی دندانی دچار پوسیدگی می:نشانه هاي پوسیدگی

  :است یک یا چند مورد از عالمتهاي زیر را داشته باشد
اي یـا سـیاه   در محل پوسیدگی مینا قهوه  تغییر رنگ میناي دندان

   .شودرنگ می
گاهی میزان این تخریـب    سوراخ شدن دندان در محل پوسیدگی
شود و گاهی مقدار زیـادي  کم است و فقط با معاینه دقیق مشخص می

کنـد دنـدان او   رود، به طوري که شخص فکـر مـی  از دندان از بین می
   .شکسته است

در موقـع خـوردن    حساس بودن یا درد گرفتن دنـدان   
   .ترش و شیرینغذاهاي سرد، گرم، 

وقتی که دنـدانها را   ودن یا درد گرفتن دندانبحساس   
   .دهیمروي هم فشار می

تواند به علل مختلف ایجاد شود که یکی می بوي بد دهان  
   .از علتهاي آن پوسیدگی دندانها است

گیر کردن مواد غذایی بین دندانها و پاره شـدن نـخ     
تواند باعـث گیـر کـردن    میپوسیدگی بین دندانی  دندان

مواد غذایی بین دنـدانها و پـاره شـدن نـخ دنـدان هنگـام       
   شود.استفاده 

  پوسیدگی دندان چرا و چگونه ایجاد می شود؟    
علل مختلفی براي ایجاد پوسیدگی مطرح شـده اسـت امـا      

، مـواد قنـدي  ، میکروبهـا بطور کلی چهار عامل اصـلی  
پوسـیدگی  در ایجـاد  زمـان و  مقاومت شخص و دنـدان 

 .دندان نقش دارند
براي پیشگیري از ایجاد هر بیماري باید علل ایجاد کننـده    

ــدان و    ــیدگی دن ــورد پوس ــیم. در م ــاري را بشناس آن بیم
پیشگیري از آن نیز الزم است ابتدا با عوامل ایجاد کننـده  
آن آشنا شـویم. بسـیاري از افـرادي کـه بـراي درمانهـاي       

پاسـخ بـه اینکـه چـرا     کننـد، در  دندانپزشکی مراجعه مـی 
دندانهایشان خراب شـده اسـت بـه مسـئله ارث و جـنس      

کنند. روشن است که خوبی جنس دنـدان  دندان اشاره می
در دوام آن مؤثر است بـا ایـن حـال عوامـل دیگـري هـم       

   .دخالت دارند
در دهـان هـر فـرد    میکروب هاي ایجاد کننده پوسیدگی دنـدان: 

وجود دارد ولی همـه میکروبهـاي   بطور طبیعی انواع و اقسام میکروبها 
آورند. وقتی مـدتی دنـدان   موجود در دهان، پوسیدگی را به وجود نمی

دهنـد کـه   اي را تشـکیل مـی  تمیز نشود، میکروبها بر روي دندان الیـه 
نام دارد. پالك میکروبی الیه نرم و غلیظی اسـت کـه    پالك میکروبی



  

در دهان تشـکیل   از مقدار زیادي باکتریهاي مختلف و سلولهاي موجود
چسبد که به آسانی بـا آب شسـته   شود و چنان بر سطح دندان میمی
گذرد، انواع مختلفی از میکروبهـا وارد  شود. هر چه زمان بیشتر مینمی

ــی ــی م ــالك میکروب ــی پ ــاریزایی آن را بیشــتر م ــوند و بیم ــدش  .کنن
ذکر این نکته الزم است که پالك میکروبی با رسوب نرم سـفیدي کـه   

باشـد، متفـاوت اسـت. ایـن     نشیند و قابـل دیـدن مـی   دندان میروي 
شود ولی پالك میکروبی رسوبات سفید رنگ به آسانی با آب شسته می

 .رنگ استقابل دیدن نیست و بی
پالك میکروبی در صورتی قابل مشاهده است که آن را با مـواد رنگـی   
مخصوصی رنگ کنیم. براي نشـان دادن پـالك میکروبـی از قرصـهاي     

 .شودرنگی که قرص آشکار کننده پالك میکروبی نام دارد استفاده می
حوصـله دنـدان را   بردن پالك میکروبـی بایـد بـا دقـت و     براي از بین 
 .مسواك کرد

  آثار مخرب پالك میکروبی دهان:
گردد، رنگ طبیعی و وقتی پالك روي دندان تشکیل می.1  

  .شودشفاف دندان عوض می
   .شودان میپالك سبب پوسیدگی دند.2  
پالك باعث بیماري لثه و سایر بافتهاي نگهدارنده دندان .3  

   .شودمی
   .گرددپالك تبدیل به جرم سخت اطراف دندان می.4  
   دندان می شود؟ مواد قندي چگونه باعث پوسیدگی   
دانند که مواد قندي دندانها را خـراب  تقریباً همه مردم می  

روبـی از قنـد   کند. میکروبهـاي موجـود در پـالك میک   می
ه و آنـرا بـه اسـید تبـدیل     موجود در غذاها اسـتفاده کـرد  

این اسید میناي دندان را حل کرده و پوسـیدگی  کنند.می
توانیم قند را از غذاي روزانه خـود  شود. ولی آیا میآغاز می

حذف کنیم؟ مصرف مواد قندي براي سالمت دندانها ضـرر  
تعـداد دفعـات   دارد. هرچه این مواد بیشتر مصرف شـوند،  

تـر باشـند و از نـوع قنـد     مصرف آنها زیادتر شود، چسبنده
باشـند، پوسـیدگی بیشـتر ایجـاد     )معمـولی  قنـد (زساکارو

توان مواد قنـدي را  کنند. بنابراین باید گفت گرچه نمیمی
توان بـا اسـتفاده از   بکلی از غذاي روزانه حذف کرد اما می
  .ش دادراههاي گوناگون اثر زیان آور آنها را کاه

پوسـیدگی دنـدان در    :زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی   
شود، بلکه مدت زمانی الزم یک لحظه و یک روز انجام نمی

است تا مینـا حـل شـده و بافـت نـرم مینـا از بـین بـرود         
تحقیقات نشان داده است که بعد از خوردن غذا و رسیدن 

دقیقـه طـول    5تـا   2مواد قنـدي بـه میکروبهـاي پـالك     
دقیقه میزان  10اسید ایجاد شود. در طی مدت  کشد تامی

 60تـا   20رسـد سـپس   اسید به حداکثر مقدار خـود مـی  
ماند و بعد از آن به تدریج به دقیقه در همان حال باقی می

با هـر بـار خـوردن، محـیط پـالك       گردد.حال عادي برمی
شود و تا این محیط اسیدي به حالت میکروبی، اسیدي می
وردن مجـدد، محـیط دهـان دوبـاره     عادي برگردد، بـا خـ  

گردد. به این ترتیب دنـدانها دچـار پوسـیدگی    اسیدي می
مرتبـه در روز آشـامیدنی شـیرین     9شود. اگر کـودکی  می

ی بر روي دندانهایش پیدا یهامصرف کند پس از مدتی لکه
بطـور کلـی    .شود کـه نشـانه شـروع پوسـیدگی اسـت     می

اسـت، یعنـی   پوسیدگی دندان بیشـتر بیمـاري نوجوانـان    
دندانها معموالً بالفاصله بعد از بیرون آمدن بیشـتر خـراب   

شوند، تا در سنین بـاالتر کـه مـدتی از حضورشـان در     می
دهان گذشته است. بنابراین اهمیت مراقبت و نگهـداري از  

  .دندانها در این سنین کامال مشخص می گردد
اي از عوامل دفاعی در مجموعه:مقاومت شخص و دندان   

ن هر شخص وجود دارد که در برابر ایجـاد پوسـیدگی   دها
کند. وضعیت بزاق دهان و سلولهاي موجود در مقاومت می

آن، شکل و فرم دندان، طرز قرارگیـري دنـدانها، جـنس و    
نظایر اینها تا حدودي در میـزان پوسـیدگی تـأثیر دارنـد،     
عالوه بر این برخی از مردم در برابر عوامل مخرب مقاومت 

مقاومـت شـخص ممکـن اسـت      .دهنـد شان میبیشتري ن

ارثی، مادرزادي و یـا اکتسـابی باشـد. همچنـین مقاومـت      
ممکن است همیشگی یا موقتی باشد. با این وجود از نظـر  
محققین دو عامل اصـلی یعنـی میکروبهـا و مـواد قنـدي،      
مهمترین عوامل ایجـاد کننـده پوسـیدگی هسـتند. البتـه      

وجـود دارد.  دنـدان   سـاختمان راههایی براي مقاوم کردن 
فلورایـد  .یکی از این راهها، رساندن فلوراید به دندانها اسـت 
  .دهدمقاومت دندانها را در برابر پوسیدگی افزایش می
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