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 درباره پیوره دندان )پارادنتیت(
شود، یک بیماری است که در لثهپیوره یا التهاب مزمن پیرادندان، که لق شدن دندان نیز خوانده می

و نواحی اطراف دندان ایجاد میشود. 

 پیوره چیست؟
ها درشود که باکتریشود نوعی بیماری است و هنگامی ایجاد میشدن دندان نیز خوانده میپارادونتیت یا پیوره که لق

ها میشوند. اگر در این مورد ندانی)لثه و دیگر نسوج نگهدارنده دندان( جمع شده و موجب التهاب آنهای پیراد بافت
زدن از بین نبرید ـ ممکن است این امر منجر به آن شود که استخوانها را با مسواککاری انجام ندهید - و باکتری

جام ریشه دندان استحکام خود را از دست داده و لق می شود و باالخره پیرامون دندان تحلیل رود. پس از مدتی سران
 دندان مورد نظر میافتد. 

چگونه متوجه شوم که پیوره دارم؟
کند، بعنوان نمونه در ممکن است متوجه شوید که لثه شما اغلب و براحتی شروع به خونریزی می در آغاز بیماری

گراید )تصویر ۱(.. رنگ لثه که در حالت سالمت، صورتی روشن است بیشتر به قرمز تیره میهنگام مسواک زدن
های خود توانند سالمت خود را بازیابند. اما اگر دندانها میدر این مرحله معموال استخوان دندان تحلیل نرفته و دندان

شود که در آنها باکتریها راحتتر امکان تجمع هایی« در کنار دندان ایجاد میرا تمیز نکنید, به اصطالح »حفره
یابند و بیماری تشدید می گردد )تصویر۲(.می

 چگونه از ابتال به پیوره دندان جلوگیری کنم؟
 خود را رعایت نموده و دندان های خود را دو بار در روز بدقت مسواک تر آن است که بهداشت دهانز همه چیز مهما

 مانند.ها سالم میها امکان تجمع و رشد نیافته و دندانهای خود را تمیز کنید. بدین ترتیب باکتریده و بین دندانز
 تواند باعث وخامت بیماری و تسریع روند پیشرفت پیوره دندان شود. یگار کشیدن میس

 چه کمکی می توانم دریافت کنم؟
 .کنندیم اکپ داندن حطس از را الکپو رمج داندن کینیلک اننارککهکتاس لکشنای هب والمعم داندن ورهیپ اندرم

 راگ واردمبلاغدر رد.ذیپیمامجانک(یونراست)اول وتراصفزارابایداندنرییگرمجزاتیهجتاز ادهفتاسابرامنای
 هکدداری داندن ارکتداشهبهب ددیعتم اتعراجمهب ازین د،اشب دهش ادجای امش ایهداندن رافاط در یقیمع ایهرهحف
. دگیر می منجاا ضعیمو حسییبکمکاب والمعمرام نای ردارد.بامش داندن رافطا ایه رهفح از را ریتاکب ایهالکپ

 «ییهاهحفر»حصطالابه ستا ممکن تیمدزابعد .۲یرتصو
 د.ونشیمعمج آن در یانآس هباهریتاکبهک رددگ ادجای

 دوانتیمهثلگرن وره،یپهب التاب امگنه در .۱یرتصو
 .هدد نگر تغییر هتیر مزقر به نهینگوا
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