
 پوسيدگي دندان
مقدمه :  

مطالعات و تحقيقات انجام گرفته نشان می دهد که پوسيدگی دندان بطور چشمگيری در بين افراد جامعه شايع است. اين مسئله 

بيانگر اين مهم است که وجود پوسيدگی دندان بعنوان يکی از اولويت های بهداشتی درمانی جامعه امروز بوده و به برنامه 

 3 – 6ريزی دقيق آموزشی و بهداشتی در زمينه پيشگيری نياز دارد. آخرين نتايج بررسی های وضعيت دهان و دندان کودکان 

 دندان شيری پوسيده 5 سالگی را با 6 دندان شيری پوسيده و 2 سالگی خود را با حدود 3سال نشان می دهد که کودکان ايرانی 

سپری می کنند. 

 تعريف پوسيدگي:  )1

 اليه ای ميکروبی برروی سطوح دندان ها تشکيل پس از خوردن غذا چنانچه بهداشت دهان و دندان رعايت  نشود ، 

می گردد که با گذشت زمان ميکروب های موجود در اين اليه مواد قندی را به اسيد تبديل می کنند ، اين اسيد مينای 

دندان را به مرور حل کرده و پوسيدگی ايجاد می شود. 

 يدگیپوسچرخه عوامل موثر در 
)   عوامل پوسيدگي زا عبارتند از: 2

الف ) عدم رعايت صحيح و به موقع بهداشت دهان و دندان (عدم استفاده از مسواک و نخ دندان)       
         ب )  مصرف نامناسب مواد قندی 

         ج )  مقاومت شخص و دندان 

 

 محل هاي شايع پوسيدگي: )1

در سنين اوليه رويش در دندانهای آسيای دايمی که دارای شيارهای عميق می باشند به دليل تجمع مواد  شيارهاي  سطح  جونده :

  غذايی در بين شيارها، احتمال ايجاد پوسيدگی خيلی زياد است.

بعلت عدم دسترسی موهای مسواک به اين منطقه و عدم استفاده از نخ دندان، ميزان تجمع مواد غذايی و  سطوح بين دنداني:

 در نهايت احتمال پوسيدگی در اين سطوح باالست.

معموال ميکروبها در ناحيه طوق دندان تجمع می يابند. بنابراين اگر در هنگام مسواک  طوق دندان يا ناحيه اتصال لثه با دندان:

کردن وقت کافی برای تميز کردن اين ناحيه صورت نگيرد پوسيدگی طوق دندان ايجاد می شود. 

 



 
 

ی مختلفی از پوسيدگی های دندانی در سطوح مختلفنماها

 
) عاليم پوسيدگي: 4

الف )  تغيير رنگ  مينای  دندان  به قهوه ای  يا سياه      

     ب )  سوراخ  شدن  دندان  در محل  پوسيدگی  

    ج )  حساس  بودن  يا درد گرفتن  دندان  در موقع  خوردن  غذاهای  سرد ، گرم  ، ترش  يا شيرين   

     د )  حساس  بودن  يا درد گرفتن  دندان  وقتی  كه  دندانها را روی  هم  فشار می دهيم   

     ه )   بوی  بد دهان  

      و)  گير مواد غذايی بين دندانها و يا پاره شدن نخ دندان در هنگام استفاده در پوسيدگی بين دندانی

  در صورتتورميجاد  و ايدگیپوس به علت یآبسه دهانيل مراحل تشک

 نكات مهم:

استفاده مرتب و صحيح از مسواک و خمير دندان -  1  

- استفاده از نخ دندان جهت تميز کردن سطوح بين دندانی  2

 - کاهش دفعات مصرف مواد قندی3

 - استفاده از ترکيبات حاوی فلورايد از جمله دهانشويه سديم فلورايد4

  - مراجعه منظم به دندانپزشک5

ی، حتما چند مرتبه دهان و دندان را با آب در صورت عدم دسترس. ی، دندانها را مسواک کنيدپس از مصرف مواد قند
 .يدشستشو ده

 
 
 
 
 
 
 
 

 


