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 dental cariesالنخر السني 

 
 : تعريف النخر السني. 1. 2

تحدث بين السن املؤهل لإلصابة وجراثيم اللويحة السنية   وعملية ديناميكيةمرض جرثومي، يعد النخر السني 

والكربوهيدرات القابلة للتخمر، تؤدي لضياع في بنية السن وانخساف األمالح املعدنية ثم انهيار القالب العضوي  

 للسن.

 . وما دون  5,5الفموية إلى   الحفرة PHبدأ عملية النخر وخسف األمالح املعدنية عندما ينخفض ت

 

 يمر النخر السني بعدة مراحل أولها:  تطور النخر السني:. 2. 2

 

 البقعة البيضاء: . 1. 2. 2

 هي حالة بدئية من النخر، محدودة ضمن امليناء، لونها أبيض طبشوري. 

 تكون مسامية مغطاة بطبقة رقيقة من امليناء السليمة. 
ً
 نسيجيا

، وتتطور 
ً
 سنوات.  4-3بشكل بطيء قد يستمر من تكون البقع التي تظهر بدون تجفيف أكثر عمقا

 

 النخر البدئي: . 2. 2. 2

نخر يمكن إيقافه والسيطرة عليه بزيادة العناية الفموية كتطبيق السيلنت بأعمار معينة والفلور واملضامض  

 الفموية.

تالية هي  حاجة للقيام بحفرة محافظة وفي حال استمر التجاهل الخطوة البفي حال تجاهلها نجد أنفسنا بعد فترة 

 املعالجة اللبية. 

 

 :  العوامل املؤثرة في النخر السني. 3. 2

 
 
يمكن القول لدى العديد   ههذه اآللية املرضية تغلب على العمل الرئيس ي للممارسين السنيين ومع ذلك فإن

من املمارسين ضعف في فهم اآللية التي تبدأ بها النخور، وكيف يضعون الخطة املناسبة في املكان املناسب  

 ليضمنوا عدم تقدم النخر. 
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 مرض انتقالي. حيث يشمل عملية معقدة من انخساف املعادن وإعادة   يجب أن تعد النخور السنية
ً
غالبا

لذي يحدث نتيجة الحموض العضوية التي تنتجها األحياء الدقيقة ويأتي نتيجة تفاعل  السني ا ءتمعدن املينا

 بين البيئة،  

  

 : طبقة اللويحة الجرثومية.  1. 3. 2             

ينظر باضطراد إلى اللويحة الجرثومية كشبكة ديناميكية. يؤكد هذا أن اللويحة بما تملكه من كائنات 

 مجهرية تؤثر على العناية الفموية. 

تحوي اللويحة الجرثومية العديد من الجراثيم املنتجة للحمض. ومع أن العديد من الجراثيم ترتبط 

ملكورات العقدية الطافرة من أهم الجراثيم في بدء )إحداث(  بالنخور إال أنه ال يزال يعتقد أن  سالسل ا

 وتقدم هذا املرض.  

السني تزداد أهمية العصيات اللبنية في عملية تقدم النخر وعندما تنخفض    ءبعد تشكل الحفرة في املينا

 . ء(. يبدأ الحمض املنتج بخسف معادن املينا5,5تحت املستوى الضروري حوالي )  PHدرجة 

 دقيقة أو أكثر باالعتماد على توفر الركائز )املادة السكرية( وتأثير اللعاب. 20وهذا سوف يستمر             

إن املكورات العقدية الطافرة )املكورات العقدية الطافرة واملكورات األخرى( هي املجموعة الرئيسية من  

 .  ءالجراثيم التي تبدأ عملية انحالل املينا

ي تعتني بالرضيع املكورات له، ويعتقد أن هذا االنتقال يعتمد على وجود السطح  عادة ما تنقل األم أو الت

الصلب، وبالتالي مع بزوغ أول سن، ولكن األبحاث الحديثة تشير إلى وجود هذه الجراثيم حتى في األطفال  

 حديثي الوالدة.

 من خطر النخور عند هؤالء األطفال بشكل عام 
ً
زيد التناول املتكرر  وي ،يزيد انتقال املكورات مبكرا

للسكريات القابلة للتحلل من نمو املكورات وبالتالي إنتاج حموض عضوية )اللبن، النمل، الخل( وزيادة 

السكريات املتعددة خارج الخلوية في القالب العضوي وتغير املركبات املختلفة في أجزاء الجراثيم املتعايشة 

 مما يؤدي إلى زيادة خطر النخور السنية. 
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   الجراثيم املسببة للنخر:

 

 :املواد املخمرة. 2. 3. 2

تستعمل الجراثيم السكريات القابلة للتخمر للحصول على الطاقة وتكون املواد الناتجة عن طريق 

 التحلل في استقالب الجراثيم هي الحموض.  

 السكروز هو سكر قابل للتحلل غالبا ما يستخدم.  

شاء من الضروري أن نتذكر أن الجراثيم يمكن أن تستخدم كل السكاكر القابلة للتحلل بما فيها الن

 بالرغم من أن أي سكاكر قد تسبب إنتاج الحموض.   ؛املطبوخ

 من نواتج عرضية أضعف مثل  
ً
يحفز توفر سكر العنب االستقالب الجرثومي إلنتاج الحمض اللبني بدال

 الخالت والكحول.  

، حيث 
 
ستعمل على الفور حتى  تعالوة على ذلك فإن كمية السكريات القابلة للتحلل غير مهمة نسبيا

 ميات القليلة منها. الك

 

 : عوامل املضيف . 3. 3. 2               

 هي تمثيل بسيط للعالقات املعقدة   -األسنان والجراثيم والتغذية -الثالوث التقليدي لعوامل املضيف                  

 داخل الحفرة الفموية.                  

بالرجوع إلى تقدم عملية النخر، فإن نوعية وبنية األسنان واللعاب، هي عوامل املضيف األساسية التي  

 يجب أن تؤخذ بعين االعتبار.  

 صفاتها اسم الجراثيم 

 املكورات العقدية بنوعيها

 streptococcus sobrinus 

Streptococcis mutans 

 على إفراز الحمض وخسف األمالح 
ً
 أول الجراثيم عمال

 يبدأ عملها بعد تشكل الحفرة )بعد العقديات( Lactobacillالعصيات اللبنية 

 مسؤولة عن نخور الجذور  الفطور الشعية 

Streptococcus sobrinus  مسؤولة عن نخور الطفولة 

 عن تلك املوجودة بعد بزوغ األسنان.   تختلفالجراثيم املوجودة قبل بزوغ األسنان 

 عن تلك املوجودة عند مريض فاقد ألسنانه.  تختلف الجراثيم عند مريض لديه أسنان 
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ناقص التكلس بارتفاع معدل النخور وتغير نوعية اللعاب  ءترتبط النوعية السيئة لألسنان، مثل املينا

ل النخور والراحة الفموية وصحة النسج حول السنية  أو نوعية الحفرة الفموية ككل، وتؤثر على معد

 ومقاومة اإلنتان. 

 

 : اللعاب. 4. 3. 2

 تالحظ أهمية اللعاب في معظم األحيان، وعلى كل حال فإن للعاب أدوار حاسمة في تقدم نخر األسنان.  

اللعاب الناتج عن  إذ يفرز اللعاب ضمن معدالت مختلفة تعتمد على وجود أو غياب العوامل املحرضة. إن  

 التحريض باملضغ يحوي زيادة في تركيز شوارد الفوسفات والكالسيوم.

الغذائية نسبة تدفق أعلى من اللعاب من    وضمفي حين يسبب التأثير التذوقي الذي يحرض من بعض الح  

 التحريض باملضغ امليكانيكي.  

بإزالة املادة املخمرة واللويحة التي تحلل الحموض. يساعد اللعاب على التوازن في تقدم النخر وله دور  

 في املحاليل فوق املشبعة بشوارد الكالسيوم والفوسفات والف
ً
لور  أساس ي في إعادة التمعدن حيث يؤمن ثباتا

.
ً
 الذي يأتي من مصدر خارجي أيضا

%( مع كمية من املركبات العضوية والالعضوية. وأكثر البروتينات  99،5إن املركب األساس ي للعاب هو املاء )

 الذي يؤمن: اللعابية هي الهيستاتين واملخاطين والستاثيرين 

 فعالية مضادة للجراثيم والفطريات والفيروسات.  •

 مضغ اللقمة الطعامية. الترطيب الذي يساعد في •

 إيقاف انخساف املعادن وتثبيت شوارد الكالسيوم والفوسفات التي تساعد في إعادة   •

 التمعدن.                 

 ولذلك فإن نقص كمية أو نوعية اللعاب يمكن أن تزيد بشكل أساس ي من خطورة النخر. 

 

 : الوقـت. 5. 3. 2

عندما تتكرر الهجمات الحمضية ستنهار بالنهاية البلورات واملواشير املينائية في السطح، وقد يحتمل هذا من     

 أشهر إلى سنوات باالعتماد على الكثافة وتكرار هجمات الحمض.  

تجري فيها عملية خسف  وبالتالي هذا يعني أن كل األفواه تحوي على بعض الجراثيم املسببة للنخر 

 لذا ال يوجد فرد خال من النخور السنية.    ء،امليناعادة تمعدن في األمالح وإ

   .إن  عملية انخساف املعادن وإعادة التمعدن هي حلقة دائمة بين فقدان وكسب املعادن

 وتتحدد نتيجة هذه الحلقة للمدى  
ً
وعندما يميل امليزان باتجاه الخسارة الصافية تظهر العالمات املميزة سريريا

 تركيب اللويحة الجرثومية وكميتها.  • بـ:الطويل 

 استهالك السكر )املدة والتكرار(.  •

 التعرض للفلور. •

 نوعية اللعاب وكميته.  •
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 . ءنوعية املينا •

 االستجابة املناعية.  •

 ما يستعمل ليصف طفل ال يوجد عنده نخر  
 
 لذلك فإن مصطلح ’’ ال يوجد نخر’’ غالبا

 
من   ولكن عيانيا

 ير املصطلح إلى’’ نخر غير فعال’’ ألنه أكثر دقة ويعكس الناحية العملية أكثر.  ياألفضل تغ

حتى يتم الحفاظ على هذا التوازن البد من وجود وقت كاف بين الهجمات املسببة للنخر وإعادة التمعدن حتى  

 تأخذ مجالها.  

 أو يحدث نقص في تدفق اللعاب فإن
ً
مستوى انخساف املعادن   لكن عندما تكون هذه الهجمات أكثر تكرارا

 يزداد، وبالتالي يزيد انكسار السن.

 

 النخر السني:طرق تشخيص . 4. 2

 السني:من وسائل تشخيص النخر 

 السن. تنظيف   .  1               

 التجفيف. استخدام  .  2            

 املسبر. استعمال  -. 3

 .  املكبراتالرؤية املباشرة مع استخدام . 4

   .Trans illuminationاإلضاءة العابرة . 5

   Fiber- optic Trans illumination (FOTi) استعمال اإلضاءة العابرة بواسطة األلياف الزجاجية. 6

 األشعة. . 7             

 

 :الطرق الحديثة في تشخيص النخر السني. 5. 2

 .التألق الناتج عند استعمال الليزر. 1

 .الناقلية الكهربائيةالطرق املعتمدة على . 2

 .أنظمة التشخيص املعتمدة على القياسات فوق الصوتية. 3

، وتعتمد  ءطور الليزر والتألق الضوئي في العقدين املاضيين، لكشف وقياس كمية املعادن املوجودة في املينا

خالل تبعثر   مخسوفة املعادن من ءهذه الطرق على خصائص مختلفة للتألق )ضياع في التألق( للمينا

الضوء في املنطقة املنخورة. هناك ارتباط قوي بين ضياع املعادن والتألق في البقعة البيضاء )منخسفة  

 .  ءاملعادن( في املينا

 بطول موجة  QLFإن التطور الحديث والتجاري لجهاز لقياس التألق الضوئي نظام )
ً
( الذي يستعمل ضوءا

األملس داخل الفم لألسباب    ءقياس مستوى التمعدن في سطح املينانانومتر سيزيد الدقة في  290-450

 االتية: 

 في الحاالت املتقدمة فقط.  ءإن الطرق السريرية املتوفرة محدودة في اكتشاف نخور املينا •



  

 سميره صديق زريقيد. - طب الفم الوقائي                                                                                       6
 

 الطفيفة في التمعدن املجهري.  التغيرات  QLFيمكن أن يكتشف  •

 يمكن أن يقيس مقدار فقدان املعادن. •

 سلسلة تغيرات في خصائص اآلفة. يمكن تسجيل  •

 

 مفاتيح التشخيص الجيد للنخور السنية: . 6. 2

 تجفيف الحفرة الفموية وتنظيف األسنان من اللويحة الجرثومية.

 اإلضاءة الجيدة، وتجفيف األسنان من اللعاب.

وليس املسبر الحاد، ألن دخول املسبر في املناطق مخسوفة األمالح يؤدي إلى تخريب    WHOاستعمال مسبر 

 القالب العضوي، وهذا يسر ع تطور النخر، وقد يحوله من نخر غير فعال إلى نخر فعال. 

 

 بدء وتطور النخور االطباقية: . 7. 2

ويتدرج النخر السني وفق خمس  ، وفترة البزوغ البنية التشريحية للسطح االطباقيبيرتبط بشكل كبير 

 :درجات

  نخر ُيرى باملجهر االلكتروني. -

 النوعان غير مرئيان بالعين املجردة. وهذان ،نخر ُيرى باملجهر الضوئي -

 اآلفة املينائية.  -

ل الحفرة. -
ُّ
 تشك

م الكامل للسن. -  التهدُّ

 

 انواع النخور: . 1. 7. 2

 : آليـة النخـر. 2. 7. 2

 نخر غير فّعال  نخر فّعال 

 قاس ي  طري 

 سطحه المع  سطحه كامد بعد التجفيف 

 ناعم خشن 

ر  
ّ
ر  متحف    غير متحف 

ال يدخل املسبر، أو ألقل من   يدخل املسبر لنصف ميلي متر أو أكثر 

 نصف ميلي متر 

  

 في التشخيص 
 
 ال ُيعتبر اللون أساسا
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 األسنان عملية كيميائية. يمكن شرح انحالل الهيدروكس ي أباتيت بسهولة:  ءإن انخساف معادن مينا

O2+ 2H -3)4+ 6H(PO210Ca → ++ 10H 2(OH)6)4(PO10Ca 

بسبب فعل خارجي أو داخلي للحموض، مما   ءكمحصلة خسارة في معادن املينا ءيلخص انخساف املعادن في املينا 

 يؤدي إلى النخور السنية أو التآكل.

خور السنية بشكل أولي بحمض اللبن والخل اللذين ينتشرا من خالل اللويحة في املسامات املينائية بين  تحدث الن  

 . ءالسوائل املحيطة ببلورات امليناPH املواشير كشوارد حيادية، وعندها تنفصل وتنقص من 

وعندما تنفصل البروتونات تحل بلورات الهيدروكس ي أباتيت املوجودة على الطبقة السطحية باالعتماد على درجة   

 اإلشباع لبعض األباتيت وازدياد تركيز الكالسيوم والفوسفات في السوائل املوجودة ضمن املواشير.

لويحة إلى زيادة التمعدن بالطبقة تحت  وشبكة ال ءيؤدي تواجد الكالسيوم والفوسفات في الطبقة السطحية للمينا 

 السطحية )آفة بيضاء(.

يحدث هذا التغير العياني نتيجة زيادة مسافة املسامات بين املواشير املينائية الرقيقة، وهذا يؤدي إلى تغير في 

 .  ءنوعية املينا

حية للطبقة السطحية  يؤدي االستمرار بهذه العملية بالنهاية إلى كسر في الدعم املوجود بالطبقة تحت السط

 وبالتالي التطور الفيزيائي للحفرة.

 

 : الوقاية من النخور السنية .8. 2

 . ر النظام الغذائييتغي •

 . الفلـور  •

 . الكالسيوم والفوسفات •

 . املادة السادة للشقوق  •

 

   : النظام الغذائيبتغيير الوقاية من النخور السنية . 1. 8. 2

 هو العامل األهم في خطورة النخور.  
ً
 للنظام الغذائي رغم أنه غالبا

ً
 قليال

ً
 يولي املمارسون في طب األسنان اهتماما

سنة في معظم   50لقد تغيرت بعض العادات الغذائية إال أن كمية استهالك السكر لم تتغير على مدى 

على سكاكر مخفية وسكاكر قابلة  -نخرحتى غير املسببة لل -املجتمعات الغربية، وتحوي معظم األغذية 

 للتحلل.

قد تفيد معرفة النظام الغذائي في كشف األطفال ذوي الخطورة العالية للنخر، ويصعب الحصول على   

   .تغيرات في النظام الغذائي

 يجب أن نقدم النصح لكل فرد، بشكل عملي ومنطقي: 

 . الكميةالتكرار في استهالك السكر أهم من   •

 .الوجباتيجب تجنب تناول الطعام بين   •
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تجنب التناول املتكرر للعصائر )بما فيها عصير الفواكه وشراب الطاقة(. هذه العادات ال تسبب النخر   •

 فقط بل إنها تسبب تآكل األسنان كما أنها ذات محتوى سكري عاٍل. 

 املكافأة، ولكن يجب أن تبقى مرافقة ألوقات الوجبات. تفيد الحلويات وغيرها في  •

 يحوي معظم الطعام املكتوب عليه )خال من السكر( على كميات كبيرة من السكاكر الطبيعية.  •

 يجب أال تكون نصائح النظام الغذائي سلبية، بل يجب أن تقدم البدائل اإليجابية.  •

السكر من إفراز اللعاب وتساعد على إعادة التمعدن  املعتدلة والخالية من   PHيزيد مضغ العلكة ذات الــ  •

 والوقاية من انخساف املعادن.

إن  أحسن نظام غذائي ينصح به هو أن تعطى األسنان راحة على األقل ملدة ساعتين بين كل وجبة أو   •

 وجبة خفيفة.

 

 ايد:الفلور   ة باستخدامالوقاية من النخور السني. 2. 8. 2

يعتمد املبدأ الرئيس لفعالية كل طرق تطبيق الفلور )معاجين األسنان، املضامض الفموية، الهالم، فلورة 

وتمنع التراكيز املنخفضة للفلور في البيئة الجرثومية   ءمياه الشرب( على التطبيق املوضعي على سطح املينا

 لسن.  الدقيقة حول األسنان انخساف املعادن وتبدأ إعادة التمعدن لسطح ا

ينقص انحالله )ويزيد مقاومته للنخور( على كل حال فإن  اندخال الفلور   ءإن  إدخال الفلور في املينا

 . األسنان التي تتطور )غير البازغة( له دور أقل في زيادة مقاومة امليناء ءبالطريق الجهازي في مينا

 

 ت: الكالسيوم والفوسفا  باستخدامالوقاية من النخور السنية . 3. 8. 2

تتحدد قابلية حدوث إعادة التمعدن على توفر شوارد الكالسيوم والفوسفات، أو يقدم بشكل جهازي عن  

 طريق اللعاب، لذا يرتبط التمعدن باللعاب. 

قد ظهرت محاوالت عديدة خالل العقود األخيرة إلنتاج محاليل فوق مشبعة بشوارد الكالسيوم  ل

 والفوسفات لزيادة إعادة التمعدن، ولكنها بقيت محاوالت محدودة بسبب االنحاللية القليلة لهذه الشوارد.  

 كازئين الفوسفوبيبتيد املشتق من الحليب يثبت الكالسيوم و 
 تم اكتشاف أن 

ً
الفوسفات في شكل ال  أخيرا

بلوري، يؤمن بيئة فوق مشبعة تؤمن إعادة التمعدن وتحد من انخساف املعادن. ويضاف كازئين  

الفوسفوبيبتيد غير البلوري وكالسيوم فوسفات الفلور إلى معاجين األسنان والعلكة واملضامض الفموية 

 لحد من التآكل.  لزيادة إعادة التمعدن وإنقاص انخساف املعادن وملشروبات الطاقة ل

 

 املادة السادة:   باستخدام الوقاية من النخور السنية. 4. 8. 2

تبقى الوهاد والشقوق حساسة للنخر حتى في املجتمعات التي ينتشر النخر فيها بشكل قليل وأحسن طريقة ملنع  

 . للشقوق نخر الشقوق والوهاد هو تطبيق املادة السادة 
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 النخر العوامل اإليجابية مليزان 

اقية من النخر(   )عوامل و

 العوامل السلبية مليزان النخر

 )املسببة للنخر( 

 جفاف الفم أو نقص إفراز اللعاب غزارة اللعاب 

 العادات الغذائية السيئة  التغذية الصحية 

 تناول السكريات بشكل مفرط  صحة فموية سيئة 

 الحفرة الفموية وجود زمرة جرثومية مرتفعة في  العوامل املضادة للجراثيم 

   الدعم بالفلور 


