
 لثه و بيماريهاي آن
 

  مقدمه
را می کاهد و از بيماريهای لثه نيز جلوگيری  دندان پوسيدگی رعايت بهداشت دهان و دندان با مسواک کردن و نخ کشيدن، خطر

و آسيب  باقيمانده های غذا، مخاط، باکتريها و ساير مواد محرک است که منجر به پوسيدگی دندان می کند. جرم دندانی رسوبی از
بيماری در اين مرحله به راحتی قابل درمان است.  به لثه می گردد. بيماريهای لثه معموال با ورم و آماس لثه شروع می شود که

 خونريزی هنگام مسواک زدن می باشد. ممکن است مراحل پيشرفته بيماری لثه به از دست عالئم ورم و التهاب، حساسيت و
و بررسيها وجود رابطه ميان بيماری لثه  دادن دندانها بيانجامد. سالمتی لثه ها بر سالمتی عمومی بدن تاثير گذار است. مطالعات

  .قلبی و زايمان زودرس را نمايان ساخته اند ديابت، بيماری و بيماريهای ديگر مانند
 مشخصات لثه سالم :

 البته رنگ لثه وابسته به نژاد و رنگ پوست نيز هست، به طوري كه در پوست هاي تيره تر ،صورتي روشن است : رنگ لثه

ممكن است رگه هايي از رنگ قهوه اي در لثه ديده شود. رنگ صورتي روشن بيانگر جريان خون مناسب است، در صورتي كه 
جريان خون از اندازه طبيعي زيادتر شود رنگ صورتي به سمت قرمز تغيير رنگ مي يابد. 

قوام لثه در حالت طبيعي محكم است و در عين حال خاصيت ارتجاعي دارد، به طوري كه با فشار ماليم نوك انگشت  قوام لثه:

روي لثه فرورفتگي مختصري در آن ايجاد مي شود كه با برداشتن انگشت، فرورفتگي ايجاد شده از بين رفته و لثه به حالت 
طبيعي برمي گردد بدون اين كه خونريزي ايجاد شده باشد. 

 در آغاز بيماري هاي لثه با تغيير ميزان مايع ميان بافتي، نماي ،نماي طبيعي لثه حالت دانه دانه يا پوست پرتقالي است نماي لثه:
پوست پرتقالي بتدريج از بين رفته و حالت صاف و نازك ايجاد مي شود. 

 كه ريشه برجسته تر در نواحیشكل لثه از برجستگي هاي ريشه و ناحيه گردني دندان طبعيت مي كند، به طوري كه  شكل لثه:

 شده، لثه نيز برجسته تر مي شود. در حاشيه دندان، لثه حالت كنگره دارد.
  علت ايجاد بيماري لثه چيست؟

با ترشح مواد سمی به لثه آسيب می رساند. هرچه پالک مدت طوالنی تری بر روی  وقتی پالک ميکروبی در کنار لثه باقی بماند
مواد معدنی در پالک، جنس  بماند،  مواد سمی بيشتری ترشح شده و آسيب به لثه بيشتر خواهد شد. به تدريج با رسوب دندانها

می چسبد. به اين اليه آهکی که به رنگ سفيد، زرد يا قهوه ای رنگ  پالک سخت تر شده و به صورت اليه آهکی سختی به دندان
دندانها شده و  جرم پس از تشکيل به دليل سطح خشن و ناصافی که دارد باعث تجمع بيشتر پالک بر روی .می باشد جرم گويند

  .بيماری لثه را شديد تر می کند

 نحوه ايجاد بيماريهاي لثه :

همچنين لبه های تيز لثه حالت تورم پيدا کرده و برجسته می شود. قوام لثه نيز  در آغاز بيماری، لثه قرمز رنگ و پرخون شده و
اين مواقع فرد از مسواک زدن  می گردد و در هنگام خوردن ميوه های سفت و يا مسواک زدن خونريزی می کند. معموًال در شل

لثه می گردد. در اين حالت به بيماری لثه، التهاب لثه يا ژنژيويت  خودداری می کند،  که اين مسأله باعث شديدتر شدن بيماری
 لثه، اين است که لثه به طرف بيماری ادامه پيدا کند،  لثه شروع به تحليل رفتن می کند. منظور از تحليل رفتن می گويند. وقتی

از لثه عبور کرده و به نواحی زيرين يعنی استخوانهای دور دندان سرايت می کند و  کشيده می شود. به تدريج بيماری ريشه دندان
زمانی که با کوچکترين فشاری  تحليل رفتن استخوان نيز می شود. با شروع تحليل استخوان، دندانها بتدريج لق شده تا باعث

  .دندان کنده می شود
سفت و چسبيده به استخوان و دندان با نمايی  نام دارد. لثه سالم به رنگ صورتی بوده، لثه مخاط پوشاننده دهان در نواحی دندانی
توسط  سالم فاقد تورم، قرمزی و آماس می باشد. دندانها مستقيمًا به استخوان نچسبيده اند و شبيه پوست پرتقال می باشد. ضمنًا لثه

استخوان وصل شده و نگهداشته می شوند. به مجموعه ساختمانی متشکل از لثه،  ناميده می شود به پريودونتال ليگامنت اليافی که
 Periodontal tissue) بافتهای اطراف دندان ناحيه دندانی، الياف نگهدارنده و سمان که سطح ريشه را پوشانيده است، استخوان

نحوی است که بتوانند وظيفه شان را  گفته می شود. وظيفه اين بافتها تغذيه و نگهداری دندانها در حفره های استخوان فک به (
  .انجام دهند

 يک اليه نازک و بی رنگ است که از تجمع دايمی باکتريها بر روی دندانها ايجاد می ميکروبی پالک پالك ميكروبي چيست؟
                       شود. اگر پالک ها به موقع از سطح دنداها پاک نشوند می توانند به بيماری لثه منجر شوند.
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راحتی با مسواک زدن پاک می شود ولی با شستشوی   زير ناخن جمع شده و بهدر دندان رویبر ناخن  با کشيدنپالک ميکروبی
پاک نمی گردند. لذا بايستی برای پاک کردن آن از وسايلی چون مسواک و خمير دندان و  فقط با آب و يا دهانشويه های معمولی

 نخ دندان استفاده کرد.

                                                                   
جرم دندان در واقع پالکی ميکروبی است که سخت شده و کامال قابل ديد است .عالمت مشخصه آن وجود لکه   جرم چيست؟

  از سطح دندان تشکيلاگر پالک ميکروبی هر روز و يا در مراحل اوليه های زرد يا قهوه ای بر روی دندان و لثه می باشد.
دندان که سخت می باشد، ميگردد.  تميز نشود، امالح موجود در بزاق و مواد غذايی برآن رسوب نموده و منجر به ايجاد جرم

 .   برداشته می شود دندانپزشک جرم با مسواک زدن پاک نشده و با عمل جرم گيری توسط

                                                               
  عالئم بيماريهاي بافتهاي اطراف دندان

  .خونريزي هنگام مسواك و نخ زدن لثه ها •
 فاصله گرفتن دندان ها •
  لثه های قرمز ، متورم يا دردناک •
  .لثه هايی که از دندانها عقب نشينی کرده اند •
  بيرون زدن چرک از بين دندانها و لثه ها هنگام فشار دادن لثه ها •
  بدبويی يا بدمزگی دائمی دهان •
 لق شدن دندان دائمي و حركت مختصر آن •
  فاصله افتادن يا لق شدن دندانهای دائمی •
  هر نوع تغيير در جفت شدن دندانهای باال و پايين هنگام گاز زدن •
  بر روی لثه دندانهای مصنوعی هر نوع تغيير در نشستن •

  ( بيماريهاي پريودنتال )بيماري هاي لثه

بيماريهای بافتهای اطراف دندان بوده و قابل برگشت است. با   التهاب لثه ( ژنژويت ) اولين مرحله: (Gingivitis) التهاب لثه 
 .معالجه ممکن است به بيماری وخيم تری منجر شود اين وجود ، در صورت عدم

دندان مراحل پيشرفته تر بيماريهای بافتهای اطراف   پريودنتيت يا التهاب بافتهای اطراف:(Periodontitis)پريودنتيت يا پيوره 
 استخوان و ساير ساختارهايی که از دندانها محافظت می کنند، آسيب می بينند. ممکن است دندان است. در اين حالت لثه ها ،

از ضايعات دندانی به درمانهای پيچيده تری  دندانها شل شده و بيفتند يا احتياج به کشيدن پيدا کنند. در اين مرحله برای پيشگيری
  .احتياج است

  ساير عوامل موثر در بيماريهاي بافتهاي اطراف دندان

عوامل ديگر می توانند احتمال خطر ،  اگر چه بيماريهای بافتهای اطراف دندان در اثر پالک ايجاد می شود، تعدادی از •
  .شدت و سرعت پيشرفت اين بيماريها را افزايش دهند

نمی کنند به احتمال بيشتر و با شدت  افرادی که تنباکو می کشند يا می جوند در مقايسه با کسانی که اصال" تنباکو مصرف •
  .می شوند بيشتری دچار بيماريهای بافت اطراف دندان

پالک و افزايش احتمال ايجاد  و نامرتبی دندانها و پرشدگی های ناقص دندانها همگی در انباشتگی  روکشهای دندانی •
  .بيماريهای بافت های اطراف دندان دخالت دارند



سائيدن دندانها نيز ممکن است روند  عاداتی که در آن فشار زيادی به دندانها وارد می آيد، مثل دندان قروچه کردن يا •
  .تخريب استخوانهای حمايت کننده را تسريع بخشد

بيشتری پيشرفت کند يا شدت  رژيم غذايی نامتعادل ممکن است باعث شود که بيماريهای بافت اطراف دندان با سرعت •
نامتعادل باعث می شود بافتهای دهان مقاومت کمتری نسبت  بيماری افزايش يابد. تحقيقات نشان می دهند که رژيم غذايی

  .داشته باشند عفونت به
  .حاملگی يا استفاده از قرصهای پيشگيری از بارداری •
پالک و تسريع رشد برخی  با افزايش سطح هورمونی باعث واکنش حساستر بافتهای لثه نسبت به سموم آزاد شده از •

  .متورم شده به آسانی خونريزی می کنند باکتريها می شود. لثه ها به احتمال بيشتری قرمز ، دردناک و
مقاومت بافتها را نسبت به عفونت کاهش داده بر وخامت بيماريهای  می توانند ديابت يا ايدز بيماريهای سيستميک مثل •

  .بيفزايند اطراف دندان
و برخی بلوکرهای کانال کلسيم و  ضد سرطان داروهای ، داروهای ضد تشنج استروئيدها ، برخی انواع : داروها •

تأثير قرار می دهند. اطالع پزشک از داروهايی که شما مصرف می کنيد،  بسياری از داروهای ديگر لثه ها را تحت
  .بنابراين، در مواقع لزوم از آوردن سابقه طبی خود اطمينان حاصل کنيد .بسيار مهم است

بافتهای اطراف دندان دخالت داشته باشند، خود عامل  در حالی که همه اين عوامل می توانند در احتمال خطر يا شدت بيماريهای
 حتی اگر شما يک يا چند تا از اين عوامل را دارا باشيد، هنوز با عمل کردن به توصيه .ايجاد کننده اين بيماريها نيستند

  .دندانپزشک و کنترل پالک می توانيد از بهداشت دهانی خوبی برخوردار باشيد
  پيشگيري

دندانها می شود،  سالمت لثه ها را نيز تأمين می کند. برخالف  مسواک کردن مرتب و به روش صحيح،  همانگونه که باعث سالمت
می کنند،  با شروع بيماری لثه و خونريزی از آن در هنگام مسواک کردن،  استفاده از مسواک را ترک تصور برخی از مردم که

داد. حتی الزم است تعداد دفعات مسواک کردن را   بايد گفت در اين هنگام مسواک کردن را بايستی با دقت و توجه بيشتری انجام
 مسواک کردن صحيح باعث بهبود بيماری لثه می شود همينطور استفاده از نخ دندان در بيشتر کرد. معموال در خيلی ار موارد

دارد و برداشتن آنها توسط نخ دندان،  سالمت لثه ها بسيار مفيد است، زيرا پالک ميکروبی در نواحی بين دندانی تجمع بيشتری
دهان شويه آب نمک ( نصف قاشق چايخوری نمک در يک ليوان آب جوشيده سرد   به سالم ماندن لثه ها کمک می کند. استفاده از

حتمًا دندانها جرم گيری  ماساژ لثه ها نيز مؤثر می باشد، اگر بر روی دندانها جرم تشکيل شده باشد، الزم است شده ) همراه با
تنها برای دندان  را برای مينای دندان مضر می دانند، ولی برخالف تصور آنها،  جرم گيری نه گيری جرم شوند. برخی از مردم

  .به سالمت لثه ها نيز کمک می کند ضرری ندارد، بلکه با برداشتن مواد خشن و پلک ميکروبی از سطح دندان،
 عادتهای غذايی نيز تأثير زيادی در سالمت لثه ها دارد. مصرف ميوه های حاوی چه از نظر کيفی و چه از نظر کمی تغذيه و

تجويز پزشک به حد مورد نياز در پيشگيری بيماريهای لثه مؤثر است. مصرف  و يا فراورده های دارويی آن با ويتامين ث
نيز کمک بسزايی در  سيب ، به و هويج که هنگام خوردن سبب ماساژ لثه و تميز شدن سطوح بين دندانها می شود ميوه هايی مثل

  .می کند دندانها پوسيدگی پيشگيری از بيماريهای لثه و حتی

   لثههايدرمان بيماري

خوشبو کننده های  خود شکايت دارند، مبتال به بيماری لثه هستند. اين گروه بجای استفاده از بد دهان بوی اغلب بيمارانی که از
نمايند. چه بسا  ، الزم است برای رفع بوی دهان خود و يافتن علت آن به دندانپزشک مراجعهشويه دهان دهان و آدامس و يا

بيماری مزمن و خطرناک گرفته شود. در ميان  ممکن است چنين مشکالتی با يک جرمگيری ساده رفع گردد و جلوی يک
ناشی از آن رنج می برند، گروهی بر اين باورند که لثه هايشان ضعيف بوده، لذا  کسانی که از بيماريهای لثه ای و خونريزی

رعايت بهداشت دهان سوال  در پی دارويی برای تقويت لثه هايشان هستند. هنگامی که از اين گروه درباره چگونگی همواره
  .نمی دهند می شود، می بينيم که نظافت دهان خود را به روش صحيح انجام

تقويت لثه ها، جرمگيری و رعايت دستورات بهداشتی به طريق  به نظر دندانپزشکان بهترين اقدام برای بهبود و يا به قول آنها
  .صحيح می باشد

بررسی و پی بردن به علت  بيماريهای لثه در موارد نادری به علت عدم رعايت بهداشت دهان نيست، بنابراين برای در ضمن
و به عبارتی نامنظم و نارديف  های دندانی ريختگی بهم مثال بارز بيماری بايد به متخصص بيماريهای لثه مراجعه نمود. بعنوان

اينگونه بيماران  افتادن دندانها زمينه را برای ايجاد بيماريهای لثه بسيار مساعد می کند که در قرار گرفتن دندانها بويژه روی هم
رديف نمودن دندانها کرد تا عامل اصلی بيماری حذف  بايد پس از جرمگيری يا جراحی لثه توسط متخصص ارتودنسی اقدام به
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محدود به  بيماری لثه مجددًا عود خواهد نمود. بنابراين اگر بيماری لثه مبوط به جرم دندانها و گردد، در غير اين صورت مطمئنًا
نمود ولی اگر بيماری لثه به نو چسبيده گسترش يابد و  بافتهای لثه باشد می توان با انجام جرم گيری کامل بيماری لثه را درمان

 .بايد عالوه بر جرم گيری دندانها کور تاژ لثه مورد توجه قرار می گيرد باعث صدمه استنمول آلوئل شود
تا از بيماريهای بافتهای نگهدارنده  زدن روزانه و تميز کردن بين دندانها در طول روز و پاکسازی صحيح و منظم دندانها است

نگهدارنده اطراف دندان علت عمده از دست رفتن دندانها در بزرگساالن است،  اطراف دندان جلوگيری شود. بيماريهای بافتهای
  .از اين بيماريها پيشگيری کرد ولی می توان

مراحل اوليه زندگی تا حدی درگير بيماری بافتهای نگهدارنده اطراف دندان   سال حداقل در١٨بيش از نيمی از افراد باالی 
با اين همه، بيماريهای  .سالگی، تقريبًا سه چهارم بزرگساالن دچار نوعی بيماری بافت اطراف دندان می باشند 35 هستند. پس از

کودکان پنج يا شش ساله هم می توانند عالئم بيماريهای بافت اطراف  بافت اطراف دندان می تواند در هر سنی اتفاق بيافتد. حتی
بيماريها می شود، عادات  دهند. برای پيشگيری از اين بيماريها الزم است بدانيد چه عواملی باعث ايجاد اين نوع دندان را نشان

  .تحت مراقبت منظم قرار گيريد خود داشته باشيد و حفظ سالمت دهان و دندان بهداشتی خوبی برای
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مراقبتهاي لثه در دوران بارداري
 مقدمه

 تحت تاثير شرايط خاص حاملگی قرار می گيرند. به دليل تغييرات هورمونی در دوران حاملگی  لثه هادر دوران بارداری
اغلب التهاب لثه (ژنژنويت حاملگی) در ماه دوم يا سوم  بروز نموده و تا ماه هشتم شدت آن افزايش می يابد و پس از آن و در 

دوران پس از زايمان روند کاهشی دارد، حساسيت  لثه ممکن است سبب شود مادر باردار به خوبی از مسواک و نخ دندان 
استفاده ننمايد در نتيجه پالک ميکروبی بر روی دندانها بصورت مستمر تشکيل شده و به خوبی تميز نشده و التهاب لثه و 

 .پيشرفت بيماری را بدتر می نمايد

 

                     
 و آماس شروع می شود که بيماری در اين مرحله به راحتی قابل درمان است. عاليم ورم و التهاب ( التهاببيماری لثه با  

حساسيت  و خونريزی لثه) هنگام مسواک زدن می باشد ممکن است مراحل پيشرفته بيماری لثه به از دست دادن دندانها 
بيانجامد. 

در مراحل ابتدايی،  لثه اندکی قرمز شده و تورم دارد و هنگام مسواک زدن از آن خون می آيد و حتی ممکن است احساس 
بوی نامطبوع دهانی بوجود آيد که اين عاليم به دليل وجود باکتری و پالک ميکروبی روی دندان و لثه است که در حال ايجاد 
عفونت هستند . در اين مرحله هنوز استخوان اطراف دندانها تخريب نشده است و می توان با آموزش صحيح مسواک زدن و 

انجام جرمگيری بيماری را درمان کرد. 
در صورت عدم پيشگيری مرحله ابتدايی بيماری لثه، عفونت باکتريها از لثه ها عبورکرده به استخوان اطراف دندانها تهاجم و 

باعث تخريب استخوان و بافتهای نگهدارنده دندانها شوند. 
  مالحظات كلي

 زيرا جنين می رود .که با هر حاملگی و با تولد هر بچه تعدادی از دندانهايشان پوسيده و از بين رفته  بعضی خانمها معتقدند
که حاملگی بطور مستقيم  دندانهای مادر تأمين می کند! اين عقيده اعتبار علمی ندارد و تحقيقات نشان داده است خود را از کلسيم

اصول  دادن دندانها در دوران حاملگی به دليل رعايت نکردن در ايجاد پوسيدگی دندانهای مادر نقش ندارد. پوسيدگی و از دست
 باردار بايد توجه داشته باشند که در دوران حاملگی بايد بيشتر بهداشت دهان را رعايت اتفاق می  افتد. خانمهای بهداشت دهان

افزايش می يابد. بعضی از اين شرايط  لثه بيماری کنند. زيرا در اين دوران شرايطی بوجود می آيد که احتمال پوسيدگی و
  :عبارتست از

  حساسيت و تورم لثه

بافت لثه از  هورمونی دوران بارداری لثه حساس می شود و ممکن است يک تورم و برجستگی در قسمتی از به دليل تغييرات
 می گويند. حساسيت لثه و تومور تومور حاملگی به آن ماه سوم حاملگی به بعد ايجاد شود و روی بعضی از دندانها را بپوشاند که

استفاده نکند. در نتيجه پالک ميکروبی که عامل  دندان نخ حاملگی ممکن است باعث شود خانم حامله بخوبی از مسواک يا
  .سطح دندانها باقی می ماند پوسيدگی است مدت زيادی روی

  بيماري صبحگاهي

بيماری  » بارداری ممکن است صبحها نوعی حالت کسالت، تهوع و استفراغ وجود داشته باشد که به آن در سه ماهه اول
تشديد می شود. استفراغ مکرر باعث می شود سطح  صبحگاهی » می گويند. اين حالت در اثر استشمام بوی بعضی مواد يا غذاها

  .قرار گيرد اسيد معده دندان بطور متناوب در معرض
  مصرف مواد شيرين يا ترش به مقدار زياد

به آن « ويار » می گويند. بدين ترتيب که از مواد  خانم حامله ممکن است نوعی عادت غيرطبيعی داشته باشد که عامه مردم
  .شود دندانها پوسيدگی استفاده کند. اين مواد می تواند باعث ترش يا شيرين بطور مکرر و زياد
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  كاهش ظرفيت معده

بيشتری غذا  بخصوص در ماههای آخر ظرفيت معده کاهش می يابد. خانم حامله مقادير کمتر ولی در دفعات در دوران بارداری،
  .عامل پوسيدگی است افزايش می يابد می خورد و کمتر هم مسواک می زند. بنابراين امکان تشکيل پالک ميکروبی که

  بارداري پوسيدگي دندان و بيماري لثه در دوران

به دندانپزشک مراجعه کنيد تا دندانپزشک روشهای بهداشتی الزم  بهتر است در همان ماههای اول بارداری جهت معاينه دندانها
  .و بيماری لثه را به شما آموزش دهد جهت پيشگيری از پوسيدگی

  .دندانهايتان را مسواک کنيد مواد قندی بعد از هر بار مصرف مواد غذايی ، بخصوص •
  .آب بشوييد بعد از هر بار استفراغ دندانها را مسواک کنيد و يا حداقل دهان را بطور کامل با •

  زمان مناسب جهت درمان دندانپزشكي خانم باردار

ماهه تقسيم می کنند که به نامهای سه ماهه اول، دوم و سوم  بطور کلی دوران حاملگی را که تقريبًا نه ماه است به سه دوره سه
يکبار در  مراجعه به دندانپزشک شامل دو بار در سه ماهه اول، حداقل يکبار در سه ماهه دوم و موسوم است. زمانهای مناسب

  .ايجاد می شود سه ماهه سوم است. در طول اين دوره تغييرات مختلفی در بدن مادر و جنين
  سه ماهه اول

احتمال سقط  جنين در اين دوره تشکيل می شود و جنين به مواد و تحريکات مختلف بسيار حساس است و بافتهای مختلف بدن
استفراغ صبحگاهی، بی ميلی به غذا و تغييرات قلبی -  جنين زياد است. همچنين در اين دوره مادر از کسالتهايی چون تهوع و

  .است درمانهای دندانپزشکی طوالنی مدت در اين دوره انجام نشود عروقی رنج می برد. بنابراين بهتر
گرفته شده اند بررسی می شود و دندانهايی که  که قبل از بارداری راديوگرافيهای دندانی ، دندانهای مادر معاينه و در مالقات اول

ايجاد کند معين می شود و جهت ترميم آنها در سه ماهه دوم حاملگی به بيمار نوبت  قبل از زايمان ممکن است برای مادر مشکل
به خانم حامله آموزش داده می شود. مالقات دوم سه  دندان نخ و استفاده از چگونگی مسواک زدن صحيح می شود. همچنين داده

می شود و  رعايت بهداشت دهان توسط خانم حامله است. تغييرات بافتهای لثه در اثر هورمونها بررسی ماهه اول جهت ارزيابی
  .دستورات بهداشتی الزم داده می شود

  سه ماهه دوم

حال رشد و  جهت انجام درمانهای دندانپزشکی است چون بافتهای مختلف بدن جنين تشکيل شده اند و در اين دوره بهترين زمان
شده است. خانم حامله معموًال راحت تر از سه  تکامل هستند. هم چنين حالت کسالت و تهوع ابتدای حاملگی تا حدودی برطرف

 صندلی دندانپزشکی قرار گيرد. در اين دوره می توان تمام درمانهای دندانی الزم را ماهه اول می تواند در وضعيت مناسب روی
 صورت لزوم دندانپزشک ممکن است بعد از درمان، ندارد . همچنين در بيحس کننده موضعی مانعی انجام داد. استفاده از

 از آنها بالمانع است. بايد توجه داشت که درمان دندانهايی که قبل از زايمان برای يا مسکن تجويز کند که استفاده آنتی بيوتيک
  .خانم حامله مشکلی ايجاد نمی کنند، بايد به بعد از زايمان موکول شود

  سه ماهه سوم

دليل افزايش وزن  تکامل جنين ادامه دارد و سرعت آن بيشتر از شش ماهه اول حاملگی است. خانم حامله به در اين دوره رشد و
دندانپزشکی قرار گيرد. بنابراين بهتر است فقط درمانهای  جنين نمی تواند مدت زيادی در حالت خوابيده به پشت روی صندلی

رويش  دوره انجام شود. همچنين در مالقات دندانپزشکی اين دوره نکات الزم در مورد چگونگی کوتاه مدت و اورژانسی در اين
  .توصيه خواهد شد دندانهای نوزاد، مراقبتهای منزل و زمان مراجعه جهت معاينه دندانپزشکی نوزاد

دندانپزشکی در هر دوره و زمانی از حاملگی می تواند انجام شود.  خانمهای حامله بايد توجه داشته باشند که درمانهای اورژانس
استفاده کنند، بلکه بايد سريعًا به دندانپزشک  خود به مدت طوالنی از مسکن ها درد دندان نبايد برای تسکين بنابراين به هيچ وجه

 .داشته باشند که مصرف خودسرانه هر دارويی ممکن است برای مادر و جنين خطرناک باشد مراجعه نمايند. همچنين بايد توجه
مواردی که پزشک يا دندانپزشک معالج  بنابراين الزم است هيچ دارويی را بدون اجازه پزشک يا دندانپزشک استفاده نکنند. در

می کنند مصرف آن دارو بالمانع و حتی ضروری است و اجتناب از مصرف آن  با اطالع از حاملگی بيمار دارويی را تجويز
 .بيمار و جنين زيان داشته باشد ممکن است برای

 .خود را بصورت تورم، قرمزی و خونريزی مکرر لثه نشان می دهد بيماری التهاب لثه معموًال ناشی از جرمهای دندان است و
بيماری لثه معموًال بدون درد است. برای  .و احساس مزه ناخوشايند در دهان نيز از ديگر عالئم بيماری لثه هستند بد دهان بوی

حداقل  دندان نخ غذا خوردن يا حداقل صبح و شب قبل از خواب، استفاده از حفظ سالمت دندانها، مسواک کردن پس از هر بار
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دهان و دندان و مراجعه منظم به دندانپزشک حداقل  روزی يکبار، پرهيز از مصرف شيرينی ها و ترشيها مگر با شستن فوری
 .می شوند سالی يکبار توصيه

  بيماريهاي لثه در كودكان

نتيجه بهداشت ضعيف  است. التهاب لثه در کودکان در التهاب لثه ، ژنژيويت يا يکی از شايع ترين بيماريهای لثه در کودکان
در پيشگيری و  بهداشت دهان و دندان می باشد. رعايت دهان بوده و معموًال دهان اين کودکان دارای پالک ميکروبی و جرم

و رويش دندانهای دايمی،  ژنژيويت ايجاد  شيری دندانهای ژنژيويت مؤثر است. معموًال در کودکان همزمان با افتادن بهبود
 در آن ناحيه است و تا زمانی که دندان در محل صحيح خود قرار نگرفته است در رعايت می شود که علت آن گير مواد غذايی

خيلی شايع نمی باشد. تحليل موضعی لثه و  بهداشت آن بايد دقت بيشتری نمود. بيماريهای ديگر لثه نيز در کودکان رخ می دهد که
روی دندانها را بگيرد، مشاهده می شود که در همه اين موارد مراجعه به  يا در مواردی افزايش حجم لثه به صورتی که

  .است دندانپزشک الزم
  :حفظ سالمت دندانها و لثه ها برای يک عمر امکان پذير است. بگونه ای که در صورت مراقبت مناسب و کافی،

  .دندانهای خود را هر روز تميز کنيد •
داخلی، به خارجی و جونده دندانها  دندانها را حداقل دو بار در روز مسواک بزنيد. اين کار پالک را از روی سطح •

انتخاب کنيد. مسواک سايش پيدا کرده ، ريش ريش شده يا با  برطرف می کند. مسواکی با پرزهای نرم و کيفيتی خوب
 لثه ها صدمه بزند. اطمينان حاصل کنيد که از محصوالت مورد تأييد دندانپزشکان استفاده پرزهای سخت می تواند به

  .می کنيد تا ايمنی و اثر بخشی محصول تضمين شده باشد
بين دندانها که مسواک دسترسی  از نخ دندان يا ساير تميزکننده های بين دندانی برای کمک به زدودن پالک از فضای •

بطور موفقيت آميزی با مسواک زدن منظم روزانه و تميز کردن  به آن ندارد، استفاده کنيد. ژنژويت را غالبا" می توان
  .بين دندانها برطرف کرد

برای کمک به پيشگيری دندان توصيه می شود. چنانچه در کنترل پالک  فلورايد خمير دندانها و دهانشويه های حاوی •
ضد  ژنژويت احتياج به کمک اضافی داشتيد، دندانپزشک شما ممکن است استفاده از يک دهانشويه باالی خط لثه و

برای حفظ بهداشت دهان به  را به عنوان روشی مؤثر عالوه بر روشی که بطور روزانه ADA ميکروبی مورد تأييد
  .کار می بريد، توصيه می کند

در عين حال هيچيک از اين عالئم را نداشته باشيد.  با اين همه، ممکن است شما دچار بيماريهای بافتهای اطراف دندان شويد و
منظم شامل  بيماريهای بافتهای اطراف دندان دردی احساس نمی کنند. به همين دليل معاينات عمومی اکثر مردم با وجود ابتال به

 .بررسی امتحان بافتهای اطراف دندان اهميت دارد

  
 

 

  آيا جرم گيري به دندان صدمه مي زند؟

ميکروبهای  برای لثه و بافتهای نگهدارنده دندان مضر می باشد محلی نيز برای تجمع و تکثير خير، جرم دندان عالوه بر اينکه
کمتر می شود. با برداشته شدن جرم، بيمار ممکن  پوسيدگی زا است. با عمل جرم گيری تعداد اين ميکروبها در دهان به مراتب

شده است. اين احساس همراه با مقداری حساسيت به سرما يا گرما (بعد از جرم  است با زبانش حس کند که دندانش خالی
در صورتی که  تصور غلط را تقويت نموده است که شايد دندانهايش در حين جرم گيری تراش خورده باشند، گيری) اين

  .مکانيزم دستگاه جرم گيری لرزشی بوده و قادر به تراش نمی باشد
 

 

 

 

 

 

 

 بعد از جرمگيری  بعد از بهبودی قبل از جرمگيری 
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  علت حساسيت دندان به سرما بعد از جرم گيري چيست؟

به عنوان  و در ناحيه طوق بسيار حساستر می باشد. وجود جرم بر طوق دندان به علت ضخامتی که دارد دندان دارای حس بوده
با برداشته شدن آن بديهی است که دندان بهتر  .يک عايق حرارتی عمل می کند و يا به عبارت ديگر جلوی حس دندان را می گيرد

اثر وجود جرم لثه پرخون و متورم شده و با عمل جرم گيری التهاب آن فروکش  متوجه تغييرات حرارتی می گردد، ضمنًا بر
وجود داشته در دهان ديده می شود و اين خود باعث احساس  لثه آماس مقدار بيشتری از دندان نسبت به حالتی که قبًال می کند لذا

تشبيه نمود.  می گردد. حساس شدن به سرما را می توان به احساسی که بدن انسان بعد از استحمام دارد، بيشتر تغييرات حرارتی
  .موقتی بوده و جای هيچگونه نگرانی ندارد حساسيت به سرما هميشه و غالبًا بوجود نيامده و در صورت ايجاد، گذرا و

  آيا دندان بعد از جرم گيري لق مي شود؟

حقيقت دندان به  دندان، لثه و به دنبال آن مقداری از استخوان نگهدارنده دندان تحليل می رود. در خير، با تجمع تدريجی جرم بر
شدن دندانها به هم توسط آن، اين حالت درک نشده و يا  اين دليل قبًال لق شده ولی به علت انباشتگی و يکپارچگی جرم و چسبيده

بيمار آن را منتسب به عمل جرم گيری می داند. يک ضرب المثل می گويد « جلوی ضرر را  برداشته شدن جرم کشف می گردد و
دندان در اثر جرم و پالک  هرکجا بگيری، منفعت است». لق شدن دندان منوط به تحليل استخوان و انساج نگهدارنده از

  .و بافتهای اطراف دندان ديده نمی شود لثه بيماريهای ميکروبی است و در همه موارد بخصوص در مراحل اوليه
  آيا جرم گيري درد دارد؟

جرم گيری وجود ندارد. جرم گيری يا توسط قلمهای دستی و يا با دستگاه  خير، موردی برای بی حس کردن دندان به هنگام
کوتاه بر جرم، آن  نوک قلم دستگاه جرم گيری دارای لرزش و نوساناتی می باشد که با زدن ضربه های بسيار .صورت می گيرد

  .کردن و شستشو، دندان را نيز خنک می کند را پاک می کند و دندان را نمی تراشد، آب دستگاه عالوه بر تميز
  جرم گيري را هر چند وقت بايد انجام داد؟

نيازی به جرم گيری  ممکن است تا مدتها بهداشت دهان و دندان گيری و رعايت هميشگی بسياری از اشخاص با يکبار جرم
بهداشت دهان منجر به تجمع دوباره جرم خواهد شد.  مجدد نداشته باشند. بديهی است که هرگونه کوتاهی در رعايت اصول

بودن بزاقی با ويژگيهای خاص از نظر ميزان ترشح و ترکيب، بسيار مستعد به تشکيل  ضمنًا بعضی از بيماران به علت دارا
از بيماران توصيه می گردد جرم گيری  هستند، ضمنًا استعداد به بيماريهای لثه در خانواده هايی بيشتر می باشد. در اين گروه جرم

  .در تناوب زمانی کوتاهتری انجام شود
  آيا استفاده از خمير دندانهاي ضد جرم مفيد مي باشد؟

ضمنًا خمير  مسواک و خمير دندان پاک نشد برای پاک کردن آن بايستی از دندانپزشکان کمک گرفت، خير، اگر جرم با
ساينده بوده و فقط رنگ و لکه های رسوب نموده بر  دندانهايی که به عنوان ضد جرم معرفی شده اند دارای مقادير زيادی از مواد

دارا  تميز می کنند و استفاده هميشگی از آنها توصيه نمی گردد. اين خمير دندانها، به علت زنگ) نام دارد، (Stain دندان را که
زمينه را برای تجمع و چسبندگی بيشتر پالک  بودن مواد ساينده زياد، ايجاد خراشهای بسيار ظريف بر سطح دندانها نموده و

 .ميکروبی فراهم می آورند

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%84%D8%AB%D9%87�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%84%D8%AB%D9%87�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%84%D8%AB%D9%87�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%84%D8%AB%D9%87�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%84%D8%AB%D9%87�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%84%D8%AB%D9%87�

	علت ایجاد بیماری لثه چیست؟
	علائم بیماریهای بافتهای اطراف دندان
	سایر عوامل موثر در بیماریهای بافتهای اطراف دندان
	درمان بیماریهای لثه
	آیا جرم گیری درد دارد؟
	جرم گیری را هر چند وقت باید انجام داد؟

