نشانه هاي بيماري لثه
بسمه تعالي

در مورد لثه خود چه مي دانيد؟

علت ايجاد بيماري لثه
ٍقتي پالك هينزٍتي زر مٌار لثِ تاقي تواًس  ،تا تزؽح
هَاز عوي تِ لثِ آعية هي رعاًسّ .زچِ پالك هست
طَالًي تزي تز رٍي زًساًْا تواًس  ،هَاز عوي
تيؾتزي تزؽح ؽسُ ٍ آعية تِ لثِ تيؾتز ذَاّس
ؽس.

زر آغاس تيواري  ،لثِ قزهش رًگ ٍ پزذَى ؽسُ ٍ
ّوچٌيي لثِ ّاي تيش لثِ حالت تَرم پيسا مززُ ٍ
تزجغتِ هي ؽَز .قَام لثِ ًيش ؽل هي گززز ٍ زر
ٌّگام ذَرزى هيَُ ّاي عفت ٍ يا هغَاك سزى
ذًَزيشي هي مٌس .هؼوَالً زر ايي هَاقغ فزز اس
هغَاك سزى ذَززاري هي مٌس  ،مِ ايي هغألِ تاػث
ؽسيستز ؽسى تيواري لثِ هي گززز .زر ايي حالت تِ

تتسريج تا رعَب هَاز هؼسًي زر پالك  ،جٌظ پالك
خصوصيات لثه سالم
لثِ عالن زاراي قَام هحنوي تَزُ ٍ ماهالً تز رٍي
اعترَاى چغثيسُ اعت ّوچٌيي زر هحل تواط تا زًساى

تيواري لثِ  ،التْاب لثِ يا صًضيَيت هي گَيٌس.

عرت تز ؽسُ ٍ تِ صَرت اليِ آّني عرتي تِ
زًساى هي چغثس ،تِ ايي اليِ آّني مِ تِ رًگ عفيس
سرز يا قَُْ اي رًگ هي تاؽس جزم گَيٌس.

ٍقتي تيواري ازاهِ پيسا مٌس  ،لثِ ؽزٍع تِ تحليل
رفتي هي مٌس .هٌظَر اس تحليل رفتي لثِ  ،ايي اعت
مِ لثِ تِ طزف ريؾِ زًساى مؾيسُ هي ؽَز .تِ

ماهالً صاف ٍ زاراي لثِ تيش هي تاؽس .رًگ لثِ عالن

جزم پظ اس تؾنيل تِ زليل عطح ذؾي ٍ ًاصافي

صَرتي ا عت ٍلي زر تزذي افزاز مِ رًگ چْزُ تيزُ

مِ زارز تاػث تجوغ تيؾتز پالك تز رٍي زًساًْا

زارًس رٍي لثِ آًْا ّن لنِ ّاي قَُْ اي زيسُ هي ؽَز.

ؽسُ ٍ تيواري لثِ را تؾسيسهي مٌس.

تسريج تيواري اس لثِ ػثَر مززُ ٍ تِ ًَاحي سيزيي
يؼٌي اعترَاًْاي زٍر زًساى عزايت هي مٌس ٍ تاػث
تحليل رفتي اعترَاى ًيش هي ؽَز.

اگز عايز ػالئن عالهت لثِ هؾاّسُ هي گززز ٍ فقط رًگ
آى قَُْ اي اعت ايي لثِ ّن عالن هي تاؽس.

تا ؽزٍع تحليل اعترَاى  ،زًساًْا تتسريج لق ؽسُ تا
سهاًي مِ تا مَچنتزيي فؾاري زًساى مٌسُ هي ؽَز.

پيشگيري و درمان بيماري لثه
هغَاك مززى هزتة ٍ تِ رٍػ صحيح ّ ،واًگًَِ
مِ تاػث عالهت زًساًْا هي ؽَز  ،عالهت لثِ ّا را
ًيش تأهيي هي مٌس .تزذالف تصَر تزذي اس هززم مِ
تا ؽزٍع تيواري لثِ ٍ ذًَزيشي اس آى زر ٌّگام

زًساًْا جزم تؾنيل ؽسُ تاؽس  ،السم اعت حتواً

مِ زًساى زر هحل صحيح ذَز قزار ًگزفتِ اعت زر

زًساًْا جزم گيزي ؽًَس .تزذي اس هززم جزم گيزي

رػايت تْساؽت آى تايس زقت تيؾتزي ًوَز.

را تزاي هيٌاي زًساى هضز هي زاًٌسٍ .لي تزذالف
تصَر آًْا  ،جزم گيزي ًِ تٌْا تزاي زًساى ضزري

تيواريْاي زيگز لثِ ًيش زر مَزماى رخ هي زّس مِ ذيلي
ؽايغ ًوي تاؽس.

ًسارز  ،تلنِ تا تززاؽتي هَاز ذؾي ٍ پالك هينزٍتي
اس عطح زًساى  ،تِ عالهت لثِ ّا ًيش مول هي مٌس.

تحليل هَضؼي لثِ ٍ يا زر هَارزي افشايؼ حجن لثِ تِ

هغَاك سزى ،اعتفازُ اس هغَاك را تزك هي مٌٌس ،

صَرتي مِ رٍي زًساًْا را تگيزز  ،هؾاّسُ هي ؽَز مِ

تايس گفت زر ايي ٌّگام هغَاك سزى را تايغتي تا

زر ّوِ ايي هَارز هزاجؼِ تِ زًساًپشؽل السم اعت.

زقت ٍ تَجِ تيؾتزي اًجام زاز .حتي السم اعت

بيماري لثه در كودكان

تؼساز زفؼات هغَاك مززى را تيؾتز مزز .هؼوَالً زر
ذيلي اس هَارز هغَاك مززى صحيح تاػث تْثَز
تيواري لثِ هي ؽَز.

يني اس ؽايغ تزيي تيواريْاي لثِ زر مَزماى  ،صًضيَيت
يا التْاب لثِ اعت .التْاب لثِ زر مَزماى زر ًتيجِ
تْساؽت ضؼيف زّاى تَزُ ٍ هؼوَالً زّاى ايي مَزماى

ّويي طَر اعتفازُ اس ًد زًساى زر عالهت لثِ ّا
تغيار هفيس اعت سيزا پالك هينزٍتي زر ًَاحي تيي
زًساًي تجوغ تيؾتزي زارز ٍ تززاؽتي آًْا تَعط

زاراي پالك هينزٍتي ٍ جزم هي تاؽس .رػايت تْساؽت
زّاى ٍ زًساى زر پيؾگيزي ٍ تْثَز صًضيَيت هؤثز
اعت.

ًد زًساى  ،تِ عالن هاًسى لثِ ّا مول هي مٌس.
هؼوَالً زر مَزماى ّوشهاى تا افتازى زًساًْاي ؽيزي ٍ
اعتفازُ اس زّاى ؽَيِ آب ًول (ًصف قاؽق
چايرَري ًول زر يل ليَاى آب جَؽيسُ عزز ؽسُ)
ّوزاُ تا هاعاص لثِ ّا ًيش هؤثز هي تاؽس .اگز تز رٍي

رٍيؼ زًساًْاي زايوي  ،صًضيَيت ايجاز هي ؽَز مِ
ػلت آى گيز هَاز غذايي زر آى ًاحيِ اعت ٍ تا سهاًي
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