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 عفونت یا آبسه دندان 

های مانده در دهان با بزاق و باکتریزمانی که توجه الزم را به سالمتی دهان و دندان نشان ندهیم، ذرات غذای باقی 

ساز ها آسیب رسانده و زمینه مرور زمان به لثه و دندان ها بهآورند. پالکدیگر ترکیب شده و پالک را به وجود می

 شوند.بروز عفونت دندان می

 عالیم عفونت دندان

ترین عالمت عفونت دندان، درد شدید است. حتی در مواردی عالوه بر درد در نواحی دارای عفونت، تپش یا رایج

شدید و شدیدتر شده و این احتمال وجود شود. معموال درد ناشی از عفونت دندان به مرور نبض هم احساس می

دارد که درد دندان به گوش، فک پایینی و گردن هم سرایت کند. متورم شدن و قرمزی لثه، تغییر رنگ دندان یا 

شل شدن آن و بوی بد دهان از دیگر عالیم عفونت دندان هستند. الزم به ذکر است، در صورتی که محل جمع 

 شود.پیدا کرده ولی طعم ناخوشایندگی در دهان فرد ایجاد میشدن چرک پاره شود، درد کاهش 

 علل ایجاد عفونت دندان

برای پیشگیری از عفونت دندان نیاز است که علل آن را بدانیم. همان طور که اشاره شد، علت اصلی این عارضه 

وجود دارد. باید بدانید  پذیریسرایت باکتری به قسمت داخلی دندان و لثه است، دقیقا جایی که بافت نرم و آسیب

های جدی جلوگیری کرد. توجه داشته توان از آسیبکه اقدام به موقع باعث جلوگیری از تشدید عفونت شده و می

 های دیگر دندان نیز وجود دارد.باشید که در صورت رها کردن موضوع، امکان سرایت عفونت به قسمت

 عوارض عفونت دندان

ای در قسمت پایین دندان به وجود ی و یا درمان به موقع عفونت دندان، حفرهدر صورت عدم توجه به پیشگیر

تواند باعث گویند. ایجاد کیست خود میگردد، که به آن کیست دندان میای به شکل مایع پر میآید و با مادهمی

ها را از بین برد. در تبیوتیک این کیسهای دیگر باشد. در این مرحله باید به وسیله داروهای آنتیو بانی بیماری

ها برداشته پزشک این کیستها، گاهی نیاز است از طریق عمل جراحی توسط دندانصورت تشدید این کیست

 شوند.

دهد که عفونت از دیگر عوارض عفونت دندان، عفونت استخوان یا کورک استخوانی است. این مسئله هنگامی رخ می

، حالت تهوع و درد شدید در ناحیه استخوان عفونی شده، شود. این عارضه به جریان خون راه پیدا کرده و باعث تب

افتد. البته زمانی که کار از کار بگذرد و عفونت به جریان خون معموال در نواحی استخوانی فک و صورت اتفاق می

بیوتیک باید از آنتیراه پیدا کند، هیچ استخوانی در بدن از آسیب و عفونت در امان نخواهد بود. برای حل این مشکل 

 خوراکی یا تزریقی استفاده کرد.

دهد که از هر ده نفر یک نفر ممکن است به دلیل مشکالت اگر چه این مسئله نسبتا نادر است ولی آمارها نشان می

عفونی دندان، دچار بیماری ترومبوز سینوس کاورنوس شود. این بخش جایی در قسمت زیرین مغز قرار دارد. نکته 

خون در این سینوس شود. این مسئله  گیری لختهاهمیت این است که عفونت دندان ممکن است باعث شکلقابل 

های مناسب یا در صورت بیوتیکدر صورت تشدید، حتی ممکن است منجر به مرگ فرد شود. اما با استفاده از آنتی
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 توان سینوس را تخلیه کرد.نیاز با عمل جراحی، می

 تواند با تورم و درد در نزدیکیتواند یکی دیگر از عوارض عفونت دندان باشد. این اختالل میگلودرد لودویگ هم می

تواند مجرای تنفسی را مسدود کند. شود، حتی میزبان و گردن همراه باشد. در مواردی که اختالل شدیدتر می

اشد، ممکن است به درمان اورژانسی شود. ولی اگر این مورد شدید ببیوتیک درمان میاین اختالل، با مصرف آنتی

 برای رفع انسداد تنفسی نیاز باشد. 

تواند سینوزیت فک باالیی را دچار اختالل کند و عالئمی نظیر درد، تب و حساسیت همچنین عفونت دندان می

 شود.بیوتیک توصیه میها را به همراه بیاورد. در این مورد نیز مصرف آنتیگونه

 دندانتشدید احتمال عفونت 

عدم توجه الزم به بهداشت دهان و دندان، نه تنها احتمال ایجاد عفونت دندان، بلکه احتمال ابتال به اختالالت و 

کند. به همین دلیل بهتر است با زدن مسواک به صورت منظم و استفاده از نخ های دیگر را نیز بیشتر میبیماری

های حاوی شکر زیاد مانند ن بهتر است از مصرف خوراکیدندان، به پیشگیری از این مشکالت برآییم. همچنی

کند. همچنین خشکی بیش از حد دهان شیرینی و نوشابه بپرهیزیم، زیرا احتمال بروز عفونت دندان را بیشتر می

ساز شدن آن جلوگیری توان با نوشیدن مداوم آب در طول روز از مسئلهباعث ایجاد پوسیدگی دندان شده که می

 کرد.

 های درمان عفونت دندانروش

برداری کرده و سپس با پزشک ابتدا از دندان یا فک عکسبه منظور خارج کردن چرک و عفونت، معموال دندان

 کند. های مختلف استفاده میتوجه به شدت مسئله از ابزارها و روش

و سایر عوارضی که از این  ترین روش برای از بین بردن عفونت دندانمتداول بیوتیک:استفاده از داروهای آنتی

 بیوتیک است.گیرد، مصرف آنتیموضوع نشات می

هایی بر روی عفونت ایجاد و چرک را خارج کرده، سپس محل در این روش شکاف خارج کردن چرک و عفونت: 

 کنند.خروج چرک را با محلول نمک، ضدعفونی می

 کنند. دیده دندان را پر میهای آسیبردن قسمتدر این روش دندان را سوراخ کرده و پس از خارج ک کشی:عصب

دندان، برای خارج کردن چرک و عفونت، نیاز به کشیدن دندان خواهد  در صورت از بین رفتن ریشه کشیدن دندان:

 بود.

شود. در این حالت در مواردی فرو رفتن جسمی خارجی در لثه باعث عفونت دندان می خارج کردن جسم خارجی:

 کنند.جسم خارجی را خارج و پس از آن با محلول نمک، آن نقطه را ضدعفونی می

وشوی دهان با های ضد التهاب نظیر ایپوبروفن برای تخفیف درد استفاده کرد. شستتوان از قرصدر مجموع می

پزشک متخصص از همه این هم راهکار مناسب دیگری برای کاهش درد است. البته مراجعه به دنداننمک ولرم آب

 راهکارها بهتر است.

 پیشگیری از عفونت دندان
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این جمله که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، به خصوص در عفونت دهان و دندان از اهمیت به سزایی 

 های زیر را پیشنهاد کرد.حلتوان راهعفونت دندان میبرخوردار است. برای جلوگیری از ایجاد 

 .سعی کنید حداقل یک بار در روز از نخ دندان استفاده کنید، تا از ایجاد پالک دندان جلوگیری شود 

 هایی که حاوی ها را به مدت دو دقیقه مسواک بزنید. سعی شود از خمیردندانحداقل دو بار در روز دندان

 اده شود.فلوراید هستند، استف

 کننده داردنقش محافظتشود پس از زدن مسواک، دهان را شستشو ندهید، چون خمیر دندان توصیه می. 

 .سعی کنید هر سه یا چهار ماه مسواک را تعویض کنید 

 تا حد امکان خودداری کنید.  های حاوی شکر یا نشاستهو نوشیدنی هااز خوردن و آشامیدن خوراکی 

پزشک متخصص مراجعه کنید، زیرا درمان در ها به دنداندندان ه شکل منظم برای معاینهشود بدر آخر توصیه می

 تر خواهد بود.تر و کم هزینهمراحل اولیه، بسیار ساده

 

 
 


