روﺷﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
رﺷﺪ دوﺑﺎره ﻣﯿﻨﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
وﻗﺘﯽ ﺣﺮف ﭘﺮ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﺎد ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ
اﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ آﻣﭙﻮل دردﻧﺎک ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺘﻪ ﮐﺎری و ﺳﻮراخ ﮐﺮدن دﻧﺪان اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﮏ روش ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم  EAERﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ
ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪارد.
در روش ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮاﯾﺲ اﺧﺘﺮاﻋﯽ ،ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان را ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از

ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان درد ﻧﺪارد و ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺮاﺷﯿﺪن )ﻧﻪ ﺳﻮراخ ﮐﺮدن( دﻧﺪان ﺑﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻢ ،ﭘﺮ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و در آﺧﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺑﺨﺶ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺮﻗﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ )ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺎت( ﺑﻪ درون ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و
»رﯾﻤﺎﯾﻨﺮاﻟﯿﺰ ﯾﺸﻦ« ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روﻧﺪ  Remineralizationﻣﯽ ﮔﺮدد؛
ِ
ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮردﺑﺤﺚ ،ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ی ﮐﺎر ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آب دﻫﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺧﻮرده ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ وارد ﻣﯿﻨﺎی دﻧﺪان ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ »رﺑﮑﺎ ﻣﻮآزز« از ﮐﺎﻟﺞ ﮐﯿﻨﮓ ﻟﻨﺪن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺮ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه روﺷﯽ
ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ داﯾﻢ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮ ﺷﺪه در دﻧﺪان ﺧﺮد ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﯾﺎ
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ« .روش اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و دﻧﺪان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﯽ درد ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﻫﺎ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

