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 التسوس

التسوس أو »نخر األسنان« هو المرض األكثر شيوًعا الذي يُصيب الفم، وأكثر األمراض غير المعدية 

شيوًعا في العالم. حوالي 70٪ * من جميع النرويجيين البالغين من العمر 18 عاًما مصابون بالتسوس 

في واحدة أو أكثر من أسنانهم.

تتكون األسنان من ثالث طبقات: المينا ، والعاج، 
واللب )العصب(.

يحدث التسوس عندما تبقى البكتيريا عىل األسنان عىل مر الوقت. قد يتشكل غشاء حيوي 

بكتيري )لويحة( عىل سطح األسنان عندما نأكل أو نشرب أطعمة أو مشروبات سكرية. تُكوِّن 

البكتيريا حمًضا يجعل طبقة المينا عىل األسنان أضعف وأضعف. وفي النهاية، تتآكل طبقة 

المينا وتتشكل تجاويف عىل السن.

كيف تمنع حدوث التسوس؟
األمر األكثر أهمية الذي يُمكنك فعله للحفاظ عىل صحة أسنانك هو غسل أسنانك كل صباح 

وكل مساء بمعجون أسنان يحتوي عىل مادة الفلورايد )بعد الفطور ومباشرًة قبل النوم(. 

والهدف من غسل األسنان هو إزالة البكتيريا التي قد تساهم في التسوس. يُساعد معجون 

األسنان المحتوي عىل الفلورايد عىل تقوية أسنانك في مقاومة التسوس. لمنح أسنانك 

الفوائد القصوى الممكنة من معجون األسنان المحتوي عىل الفلورايد، ينبغي عليك تجنب 

مضمضة فمك بالماء عقب غسل األسنان والنتظار ساعة واحدة بعد الغسل حتى تأكل أو 

تشرب؛ وبذلك فإنك تمنح الفرصة الزمنية للفلورايد حتى يعمل ويحمي أسنانك جيًدا!

ويُوصي طبيب األسنان أو اختصاصي صحة األسنان أيًضا باستخدام خيط تنظيف األسنان 

أو فرش تنظيف ما بين األسنان يومًيا لتنظيف ما بين األسنان. وباإلضافة إىل ذلك، يُوصى 

باستخدام فلورايد إضافي إذا كنت تُعاني من تزايد خطر التسوس. ويتضمن ذلك أقراص 

الفلورايد أو غسول بالفلورايد.

باإلضافة إىل غسل أسنانك مرتَين في اليوم، يُساعد اللعاب الموجود في فمك كآليتك 

الذاتية للوقاية من التسوس. لحماية أسنانك جيًدا، يحتاج اللعاب بعض الوقت للعمل بين 

كل وجبة. إذا كنت تأكل أو تشرب أشياء سكرية كثيرًا، فستكون فرصة اللعاب أقل في حماية 

أسنانك من التسوس. ولذلك، فإن تناُول وجبات منتظمة وشرب المياه عند العطش يُساهم 

في التمتع بصحة أسنان جيدة! وعليه، فإنك تُساعد في منح فمك ظروف عمل جيدة لوقاية 

أسنانك من التسوس.

ينبغي مساعدة األطفال في غسل أسنانهم حتى يتمكنوا من إتقان غسلها جيًدا بأنفسهم. 

ويتفاوت هذا األمر من طفٍل إىل آخر، ولكن يُوصى بمساعدتهم حتى عمر 10 أعوام تقريًبا.

كيف يُعاَلج التسوس؟
في مرحلة مبكرة، يُمكن عالج تلف التسوس بسهولة بالتنظيف الجيد واستخدام الفلورايد. 

إن غسل األسنان بدقة باستخدام معجون أسنان محتٍو عىل الفلورايد مرتَين في اليوم عىل 

األقل، وتناول مكمالت الفلورايد الغذائية )األقراص أو الغسول( قد يُوقف هجوم التسوس 

عىل األسنان. يتمكن طبيب األسنان أو اختصاصي صحة األسنان من تقديم النصائح الجيدة 

حول ذلك األمر. وقد يمنحانِك أيًضا عالج فلورايد إضافيًّا من خالل غسل أسنانك بفلورايد 

مركز. إذا تمكنَت من إيقاف هجوم التسوس عىل األسنان مبكرًا، فلن تضطر إىل إصالح 

األسنان بحشو.

وبمجرد أن يمر هجوم التسوس من خالل طبقة المينا في السن، يجب إصالحها بوضع حشو 

إليقاف تطور هجوم التسوس. فهذه الحالت من هجوم التسوس ل يُمكن إيقافها بالتنظيف 

الجيد واستخدام الفلورايد فحسب، بل يجب أن يُعالجها طبيب األسنان. يُزيل طبيب األسنان 

الجزء التالف من السن، ثم يسد التجويف بوضع حشو فيه. والحشوة عبارة عن مادة بيضاء 

تحل محل الجزء الذي توجب إزالته من السن. وفي الحالت األشد، قد يلزم أيًضا تركيب تاج 

عىل السن. 

وحتى السن التي تم إصالحها قد تُصاب بتجاويف جديدة، إذا لم تنظفها جيًدا يوميًّا. إذا كان 

التسوس عميًقا وأصاب لب السن )العصب(، فيلزم حشو الجذور. 

عادات صحة الفم الجيدة:
اغسل أسنانك مرتَين يوميًّا بمعجون أسنان يحتوي عىل الفلورايد 0

ف ما بين أسنانك يوميًّا 0 نظِّ

استخدم مكمالت الفلورايد إذا تمت توصيتك بذلك 0

تجنب تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات 0

اشرب المياه عند الشعور بالعطش 0

اسأل طبيب األسنان أو اختصاصي صحة األسنان إذا كانت لديك أي أسئلة.    0
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