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 وطب األسنان الوقائيالفلورايد 
   

  .من املركبات الهالوجينية املعدنية )مثل الكلور، البروم، اليود( غاز أصفر مخضر رائتحه قوية وواخزة  :الفلور 

فلور الكالسيوم، فلور البوتاسيوم، فلور )فلور الصوديوم،  نستخدم في طب األسنان أمالح الفلور مثل  

 . الرصاص(فلور التوتياء، 

 الغذاء.  و  الهواءو   املياه املعدنيةو   الصخور و  التربة : فيالطبيعةيوجد الفلور في  

   األكثر انتشارا في قشرة األرض. 17وهو املعدن ال   الطبيعية،الفلورايد معدن من املعادن 

   النخرـ من للوقاية مهم الفلورايد .الفلورايد نقص مرض ليس  النخر

 . امليناء قساوة يغير ال  الفلورايد .الفلورية الوقاية وليس الفلورايد  ستخداماب الوقاية

 

 الفلورايد:  باستخدام النخر  من الوقاية  قصة 

   .اختراع براءة تسجيل تم  1929عام  وفي ـ 1907  فلورايد مع أسنان معجون   أول  تم تركيب

 ، ثم في  األمريكية املتحدة الواليات في  العشرين القرن  أربعينيات فيبدأ بالظهور : الفلوريدي التبقع

 ثمانينات القرن العشرين.  تعاني من مشكلة التبقع الفلوريدي أملانيابينما بدأت  (1951) أوروبا أواسط  في 

 

 مصادر الفلورايد:  

 املعدنية  املياه الشرب، ياهمـ •

 املفلور  الطعام ملح •

 األسود الشاي •

 للمتحسسين  الخاصة الغذائية املواد  الغذائية، الحمية •

 الفلورايد  على  الحاوية األسنان معاجين  •

 . الفلورايد على الحاوية الفموية واملضامض الغسول  •
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 الفلورايد:طرح 

 . (البول  حموضة الكلية، سالمة املطروحة، البول  بكمية تتعلق  الكمية)  %49: الكلية. 1

 . % 1 اللثوي  امليزاب  سائل اللعاب،. 2

   .%1  التعرق . 3

 . %4 البراز . 4

 

 ويلة. ظام الط% في الع45: يتخزن تخزين الفلورايد

 

 :الفلورايد تطبيق تأثير  آلية 

 اباتيت الهيدروكس ي  ذرة  في الهيدروكسيل  شوارد  مع الفلورايد شوارد  تبادل :البزوغ قبل ما  مرحلة . 1

  الفلور  يتوضع . للحموض مقاومة وأكثر  أقوى  الكيماوي  اإلرتباط يصبح  وبذلك  اباتيت فلور  إلى وتتحول 

 . املينائية البلورات داخل الحالة هذه في اباتيت

 

  عند. للميناء السطحية الطبقة في البلورات بجسم  يحيط الذي الكالسيوم فلور  يتشكل :البزوغ  بعد. 2

  التمعدن وإعادة املعدنية األمالح انخساف بين الديناميكي التوازن  على الفلورايد يؤثر املوضعي التطبيق

 . الصلبة السنية النسج تمعدن إعادة لصالح

 

. طرق تطبيق الفلورايد
ً
 أو موضعيا

ً
 : يتم تطبيق الفلورايد إما جهازيا

 للفلورايد:  الجهازي  التطبيق

 ، املعدنية املياه الشرب، مياه -

 ، الحبوب -

 ،ر املفلو  الطعام ملح -

 الحليب.  -

  يعزى ( الطعام ملح الحبوب، الشرب، مياه)  العام بالطريق الفلورايد باستخدام الوقائية اإلجراءات نجاح

 . البلع قبل  املوضعي لتأثيرها األولى بالدرجة
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 : في مياه الشرب الفلورايد حسب نسبة ىالفلورايد تطبيق تعليمات

 

 الفلورايد حسب نسبة الفلورايد في مياه الشرب  تطبيق تعليمات

 العمر mg / l( املعدنية املياه)الشرب   مياه في  الفلورايد تركيز 

  0،3أصغر من  0،7- 0،3 0،7أكبر من  

 )بزوغ السن اللبني األول( أشهر  6  – 0 - - -

 سنوات  3 من  أقل –  أشهر  6   0،25 - -

 سنوات  6 من أقل -سنوات 3 0،50 0،25 -

 وأكبر سنوات  6 1،0 0،50 -

 

 

  تؤمن التي  الحدود  هي هذه لكل كغ من وزن الجسم.   mg F / kg 0,07_   0,05هي  بتناولها املسموح  الكمية

 . الفلوريدي التبقع حدوث تمنع الوقت  وبنفس  الوقاية

 

  تعطي عام ال بشكل
ً
 ، ( كغ)  ب  الطفل هذا  يزن  مما أكثر فمه في( مغ)  فلورايد طفال

ً
 يجوز  ال كغ   20 وزنه  طفل: مثال

 ( ف%  2،23)  دورافات مل 0،9~  فلورايد  مغ  20  من أكثر فمه  في يطبق  أن

 

 الفلورايد: حبوب  وصفة 

 .(املختلفة؟  الفلورايد مصادر) الفلوريدية القصة -

 . بها املسموح اليومية الجرعة تجاوز  عدم -

 .الحبة مص -

 . األسنان تفريش مع الحبة تناول  تزامن  عدم -
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 النخر:  من للوقاية  الفلورايد حبوب

• Fluoretten  0,25 / 0,5 / 1,0 mgF¯ 

• Zymafluor 0,25 / 0,5 / 1,0 mgF¯ 

 مستحضرات تركيبية للوقاية من النخر والكساح 

• D-Fluoretten 500/1000 0,25 mgF¯ 

• Zymafluor D 500/1000 0,25 mgF¯ 

 

 

 : مثل بالنخر لإلصابة العالية الخطورة  ذوي   األطفال :الفلورايد تطبيق استطبابات

 ، املتدني واإلجتماعي  اإلقتصادي املستوى . 1

 ، املهجرين. 2

 ،مزمنة بأمراض واملصابين املعاقين األطفال. 3

 ،سيئة  فموية صحة .4

 .اللعاب إفراز في قلة. 5
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 املفلور:  الطعام ملح

 :  ميزات

 العمرية  الفئات كل لدى  استخدامه يمكن. 1

 للمستهلك   اختيار  حرية. 2

 ( نخر -درق )  فلورايد+  يود  ثنائية وقاية.  3

 مستبعد  الجرعة تجاوز . 4

 قليلة   مادية تكلفة. 5

 :سيئات

 ، امللح من قليلة كمية يستهلك الطفل. 1

 املنزلي.  لالستهالك فقط مسموح أملانيا في . 2

 

 :للفلورايد املوضعي التطبيق استطبابات

 البدئي  النخر. 1

   البزوغ بعد ما مرحلة.  2 

 ثابتة تقويمية ألجهزة الحاملين املرض ى. 3

   األسنان تقليح بعد. 4

   الجذور  نخر من للوقاية. 5

 املينائي   التصنع  سوء. 6

 

 :الفلورايد باستخدم الوقاية 

  من والثانية  األولى السنةفي ( ppm F 500) باألطفال خاص أسنان معجون   صغيرة من كميةب األسنان تفريش. 1

 . باليوم  مرتين العمر  من السادسة حتى الثالثة السنة ، باليوم واحدة  مرة  العمر

 . (ppm F  1500  – 1000)  أسنان معجون نستخدم  العمر  من السادسة السنة بداية من

 . مفلور  طعام  بملح  الطبخ . 2

   بالفلورايد مزود  أسنان استخدام معجون  عدم عند العمر من  السادس الشهر  من فلورايد حبوب. 3

 . مفلور   طعام بملح الطبخ  وعدم 

 املدرسة  الطفل دخول  بعد  يبدأ( فموية ومضامض  غسول  جيل،)   للفلورايد املنزلي  اإلستخدام . 4

  واملحاليل  الفرنيش استخدام) بالنخر لإلصابة العالية الخطورة ذوي  األطفال عند اإلضافية اإلجراءات. 5

 . األسنان طبيب  ومراقبة بإشراف( العالي التركيز ذات الفلوريدية
 


