
 تصبغات األاسنان 

 عالجها –أسبابها  -أنواعها

انشكم انجمانً  كم انحٍ جهذد االبحسامة انمحأنقة وجصبغ األسىان َعذ مه أهم انمشا

 .خاصة إرا أصابث األسىان األمامُة

 ومه انممكه أن جشمم أكثر مه سه . انحصبغات انسىُة ممكه أن جصُب سه واحذ

 

 أنواعها

 

 داخلية                               تصبغات.  2                                                         جيهرتصبغات خا.1    

 )جوهرية(                                                                     )سطحيه)          

 الصبغات الخارجيةأسباب  .1

 للسنحيث تتراكم على السطح الخارجى 

تنتج المأكوالت و المشروبات الملونة مثل الشاى و القهوة الكاكاو و المشروبات  -

 الغازية

 التدخين  -

بعض المضمضات الفمية التى تحتوى على كلورهيكسيدين إذا استخدمت لفترة  -

 تزيد عن إسبوعين 

 و الحديد تشاهد عند العاملين بمصانع النيكل و نيكل المعادن : حيث مثل النحاس ال -

 تناول الحديد الدوائى أو بسبب النحاس

انصفُحة انجرثىمُة أو ماوسمُها بانبالك جؤدٌ نحصبغ األسىان :-نبالك او انجُرا-

بهىن األصفر ومع مرور انىقث جعرضها نهمهىوات انخارجُة َححىل نىوها إنً انبىٍ 

 واألسىد

 



 

 الصبغات الداخلية:. أسباب 2

 سواء قبل أو بعد بزوغ السن. والتى تتراكم فى البنية الداخلية للسن 

 :التصبغات الحاصلة قبل بزوغ السن

مثل األمراض النزفية و أمراض الكبد بسبب ارتفاع ننسبة  بعض األمراض: .1

والذى  Dentinogensis imperfectiaالبيليروبين أو األامراض الوراثية 

 صبػ طبقة العاج باللون البنى ىف يتسبب

 سوء تشكل و نقص تكلس طبقىة المينا  .2

تناوله أثناء فترة الحمل يؤدى  : وهو مضاد حيوى واسع المدى التتراسيكلين .3

و يمكن أن يؤدى إلى صبػ األ سنان  إلى تراكم هذه المادة فى أسنان الطفل

دة اللبن. تتوقف شدة الصبغات على جرعة و مدة اإلستخدام.تصنف ش

 تصبغات التتراسيكلين إلى أربع درجات حسب حدتها

 الدرجة التالتة                                  الدرجة األولى

               
 

 الدرجة الرابعة                                    الدرجة التانية

             
 

 

 

 



اء الشرب أو ت كبيرة فى مبسبب و جود الفلورايد بكميا : انحبقع انفهىري  .4

 أثناء تكوين األسنان  حبوب كبيرة على شكلتناوله بكميات 

و لهذه التصبغات عدة درجات تبدأ بشكل بقع بنية على السطح الخارجى و يمكن أن 

 تصل إلى حفر و شقوق بيضاء و بنية على سطح السن.

 إستخدام الفلورايد الموضع بتراكيز منخفضة ال يحدث أية تصبغات

 

 

 

 

 



  :التصبغات الحاصلة بعد بزوغ السن و تسببها

 هىث عصب السي و حعفٌه َؤدٌ الً حغُر لىًه  (1

 الصدهاث الخً حؤدي إلً ًزَف داخل قٌىاث العصب  (2

                       

 

الخقدم بعور االًساى له دور فٍ حلىى السي؛ وذلك لزَادة حراكن طبقت العاج الداخلُت  (3

هوا باإلضافت إلً حرقق طبقت الوٌُا للسي والخٍ حعخبر اكثر غوقت هي طبقت الوٌُا 

 َظهر السي اكثر اصفرارا
 

 بعض الحشىاث هثل حشىاث البالحُي و الخً حصبغ السي هع هرور الىقج (4

                            


