
دانستنیهایدندانپزشکی
سالمت دهان و دندان یکی از مهم ترین 
بخش های سالمت عمومی و بهداشت 
شماست. بهداشت ضعیف دندان می تواند 
باعث به  وجود آمدن حفره های دندانی و 
بیماری لثه شود و با بیماری های قلبی، سرطان و دیابت در 
ارتباط است. سالمت دندان ها و لثه تعهدی مادام العمر است. 
هر چقدر از سن پایین عادت های مناسب بهداشت دندان مانند 
مسواک زدن، نخ کشیدن بین دندان ها و کاهش مصرف مواد 
قندی را یاد بگیرید، از پرداخت هزینه باالی دندان پزشکی 
و عواقب طوالنی مدت آن دور خواهید ماند. برای سالم نگه 
داشتن دندان هایتان، کارهای زیادی وجود دارد. به عنوان 
مثال بیماری دهان و دندان به طور قابل مالحظه ای با رعایت 
اصول زیر کاهش می یابد. 2بار در روز دندان هایتان را با 
خمیردندان حاوی فلوراید مسواک کنید. یک بار در روز از نخ 
دندان استفاده کنید. مصرف شکر را کاهش دهید. آب حاوی 
فلوراید بنوشید. از مراقبت های حرفه ای دندان کمک بگیرید. 

توجه به نشانه های دندانی و مشکالت دهان
 منتظر نمانید حتما عالئم خاصی بروز کند تا به دندان پزشک 
مراجعه کنید. مراجعه و ویزیت توسط دندان پزشک 2بار در سال 
به او اجازه می دهد قبل از بروز عالئم از مشکل شما مطلع شود. 
هر گاه شما درمورد سالمت دندان هایتان متوجه عالمت های 
هشداردهنده شدید، هر چه سریع تر به دندان پزشک مراجعه کنید. 
عالئم هشدار دهنده مانند جراحت یا زخم، درد، نواحی ملتهب 
در دهان که بعد از 1 تا 2 هفته التیام نیابد، خونریزی یا ورم 
لثه ها بعد از مسواک زدن یا نخ دندان کشیدن، بوی بد مزمن، 
عکس العمل ناگهانی به سرما و گرما یا نوشیدن نوشیدنی های 
گرم و سرد و درد در نواحی تحلیل رفته لثه در اثر کشیدن دندان 
که با جویدن یا گاز زدن ایجاد می شود. در صورت بروز این 

عالئم باید سریع درمان پزشکی انجام بگیرد.
حفره دهان انواع باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها را در خود 
جا می دهد. بعضی باکتری ها به طور طبیعی در دهان وجود 
دارند تا در دهان شما فلوراید بسازند. به طور کلی، وجود 
باکتری در مقادیر کم مفید است اما رژیم حاوی مواد قندی 
باعث رشد سریع باکتری های تولید کننده اسید می شود. این 
اسیدها مینای دندان ها را حل می کنند و باعث ایجاد حفره 
دندانی )کرم خوردگی( می شوند. این باکتری ها در محل دندان 
روی لثه شیار نازک زائدی به نام »پالک« به وجود می آورند. 
پالک ها انباشته شده و سخت می شوند و در صورتی که با 
مسواک و نخ دندان به طور مرتب پاک نشوند، به عمق دندان 
می رسند و می توانند باعث ورم لثه ها و بیماری ژنژویت شوند. 
افزایش ورم موجب تحلیل لثه ها و کنار رفتن آن از روی دندان ها 
می شود. این قضیه سبب به وجود آمدن کیسه )کیست( های 
حاوی عفونت و چرک می شود. این مرحله پیشرفته بیماری لثه 
پریودنتیت )التهاب بافت اطراف دندان که منجر به افتادن دندان 
می شود( نام دارد. عوامل زیادی باعث ژنژویت و پریودنتیت 
می شوند، مانند سیگار کشیدن، مسواک زدن نادرست، مصرف 
زیاد اسنک ها و غذاهای شیرین )حاوی قند( و نوشیدنی های 
شیرین، دیابت، مصرف داروهایی که اصوال به طور ژنتیکی 
و ارثی باعث کاهش میزان بزاق دهان می شوند، بیماری های 
عفونی خاص مانند اچ آی وی یا ایدز، تغییرات هورمونی در 
بدن خانم ها، ریفالکس معده یا سوزش آن و استفراغ مکرر 

که باعث اسیدی شدن می  شود.

بیماری های شناخته شده دهان و دندان
ما از دهان و دندان هایمان دائم استفاده می کنیم پس جای 
تعجب نیست که مشکالت زیادی در طول زمان پیش بیاید، 
به خصوص اگر از دندان هایمان به درستی مراقبت نکنیم. 
بیشتر مشکالت دندان و دهان با رعایت اصول بهداشتی 
قابل پیشگیری هستند. شما در طول زندگی حداقل یکبار 
مشکالت دندانی را تجربه کرده اید. انواع مشکالت دهان 
پریودنتیت  ژنژویت،  دندان شامل کرم خوردگی)حفره(  و 
)التهاب لثه(، ترک یا شکستن دندان، حساسیت دندانی به 
دما، سرطان دهان شامل سرطان لثه، زبان، لب، گونه، کف 

دهان، کام سخت و کام نرم است. 
سالمت دهان به سالم ماندن بدن کمک می کند. مطابق گفته 
کلینیک مایا، باکتری و عفونت های دهان با بیماری هایی مثل 
آماس قلبی یا عفونت های دیواره قلب، نوزاد نارس و وزن 
کم نوزاد هنگام تولد مرتبط است، حتی اگر از دندان هایتان 
به خوبی مراقبت کنید، باید ساالنه 2بار دندان هایتان توسط 
دندان پزشک معاینه شود. پزشک در صورت مشاهده عالئم 
را  موثر  درمان  مشکالت،  سایر  یا  عفونت  و  لثه  بیماری 

پیشنهاد می دهد. 
نظافت درست و حرفه ای می تواند پالک ها یا رسوباتی که 
حتی با مسواک زدن و نخ دندان کشیدن، همچنان باقی مانده اند 
را از بین ببرد. این شستشو توسط متخصص بهداشت دهان 

یا دندان پزشک انجام می گیرد. 
وقتی تمام رسوب ها از دندان پاک شد، دندان پزشک از خمیر 
دندان قوی برای شستن دندان ها استفاده می کند. این اقدام با 
نخ کشیدن دندان ها و دور ریختن بقیه رسوب و مواد بین 

دندان، کامل می شود. 
فرایند تمیز کردن عمیق دندان به »مقیاس بندی و برنامه ریزی 
ریشه« معروف است. با این اقدام، سایر رسوبات باال و زیر لثه 
که با نظافت روزانه تمیز نمی شوند، از بین می روند. ممکن 
است دندان پزشک در ادامه کار تمیز کردن دندان ها، درمان 
فلورایدتراپی برای مقابله با کرم خوردگی دندان را انجام بدهد. 
فلوراید، ماده معدنی طبیعی ای است که به ساخت مینای دندان 
کمک می کند و باعث بهبود آن می شود. پروبیوتیک ها اغلب 
به دلیل نقش آنها در سالمت گوارش شناخته شده هستند 
اما تحقیقات اخیر نشان می دهد این باکتری های سالم برای 
دندان ها و لثه های شما مفید هستند. پروبیوتیک ها از ایجاد 
پالک و تهدید سالمت دندان جلوگیری می کنند. همچنین 
قادر به مقابله با سرطان دهان و افزایش عفونت ناشی از 
بیماری لثه هستند. تمیز نگه داشتن دهان وظیفه روزانه است. 
دندان پزشک چگونگی محافظت روزانه از دندان و لثه را 
به شما آموزش می دهد. عالوه بر مسواک زدن ونخ کشیدن 
کردن آب  قرقره  دهان شامل  روزانه  دندان ها، شستشوی 
در دهان و استفاده از وسایلی مانند واترپیک و آب فلوسر 

کمک کننده خواهد بود.

بهترین راهکارها برای جلوگیری از مشکالت 
دهان و دندان

مسواک زدن 2بار در روز با خمیر دندان حاوی فلوراید، 
استفاده از نخ دندان حداقل روزی یک بار، جرمگیری دندان 
توسط دندان پزشک هر 6 ماه یکبار، خودداری از مصرف 
تنباکو، استفاده از غذاهای فیبردار، کاهش میزان مصرف 
چربی، کاهش مصرف مواد شیرین و استفاده درست از 
سبزیجات و میوه ها، محدود کردن مصرف اسنک شیرین 
و نوشیدنی های قندی، اجتناب از خوردن غذاهایی که مواد 
قندی پنهان دارند، مانند چاشنی ها شامل سس کچاپ و 
باربیکیو، میوه خشت، مربا ، چاشنی ماست، سس پاستا، 
آبمیوه،  انرژی زا،  نوشیدنی های  سودا،  شیرین،  تی  آیس 
گرانوال، غالت صبحانه و انواع کلوچه ها به سالمت دهان 

کمک می کند. 
رعایت نکات بهداشتی برای سالمت دهان و دندان کودکان، 
خانم های باردار و سالمندان بسیار اهمیت دارد. کودکان 
بسیار مستعد پوسیدگی دندان و ایجاد حفره های دندانی 
هستند، مخصوصا کودکانی که با شیشه شیر تغذیه می شوند. 
پوسیدگی دندانی در کودکان اغلب به دلیل شیرینی باقی مانده 
از شیر بعد از تغذیه با شیشه ایجاد می شود. برای جلوگیری 
از تجمع مواد قندی در دهان کودک فقط برای دادن غذا  

از شیشه شیر استفاده کنید. 
در صورت تمایل کودک به مکیدن شیشه شیر زمان خواب، 
دندان  کردن  مسواک  کنید.  استفاده  شیر  به جای  آب  از 
کودکان با مسواک های نرم مخصوص بدون خمیر دندان 
)کودکان به دلیل اینکه بلد نیستند آب دهان را بیرون بریزند، 
خمیردندان را خواهند خورد( و برنامه ریزی ویزیت مرتب 

توسط دندان پزشک کودک بسیار ضروری است. 

مسائلی که مردان باید درباره سالمت دندان 
و دهان بدانند

 طبق گزارش آکادمی تخصصی جراحی لثه، مردان کمتر از 
زنان به مراقبت درست از دهان و دندان اهمیت می دهند. 
درمقایسه با زنان، مردها به مسواک زدن حداقل 2 بار در روز 
تمایل کمتری نشان می دهند و همین طور نخ کشیدن دندان ها. 

سرطان دهان و گلو بین مردان شایع تر است. 

مسائل مهم درباره بهداشت دهان و دندان که 
بانوان باید بدانند

 با توجه به تغییر هورمون در سنین مختلف، زنان در معرض 
بیماری دهان و دندان قرار می گیرند. در دوران عادت ماهانه، 
ممکن است خانم ها حالت شوری یا التهاب لثه را تجربه کنند. 
در طول بارداری با افزایش هورمون ها، میزان ترشح بزاق دهان 
افزایش می یابد. حالت تهوع صبحگاهی یکی از دالیل پوسیدگی 
دندان بین خانم های باردار است. حتما به پزشک مراجعه کنید. 
پزشک باید از بارداری شما مطلع باشد. در دوران یائسگی هم 
به دلیل کاهش هورمون استروژن، خانم ها در معرض ابتال به 
بیماری های لثه قرار می گیرند. بعضی از آنها نشانگان بی ام اس 
)نشانگان سوزش دهان( را تجربه می کنند. تمام این مشکالت 

با کمک دندان پزشک قابل درمان هستند.
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