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بهترین غذاها برای دندان های سالم
آیا آنچه که می خورید برای دندان هایتان 
خوب است؟ بهتر است بدانید کدام 
غذاها به تقویت دندان ها و لثه های سالم 
کمک می کنند. قطعا آبنبات چسبناک 
به  نوبت  وقتی  اما  نیست  مناسب  دندان هایتان  برای 
باید بخورید  رژیم غذایی و دندان ها می رسد ، آنچه 
دکتر  است.  مهم  بخورید  نباید  که  آنچه  اندازه  به 
جورج شپلی، دندان پزشک بخش خصوصی  بالتیمور 
و سخنگوی آکادمی  دندان پزشکی عمومی  می گوید: 
»تنوع و اعتدال در رژیم های سالم، مهم است برای 
انتخاب های مختلفی از هر  باید  داشتن رژیم متعادل 
یک از 5 گروه اصلی موادغذایی را در نظر بگیرید؛ 
وی  پروتئین.  و  لبنیات  غالت ،  سبزیجات،  میوه ها، 
این گروه ها  از  یکی  یا حذف  »کم کردن  می افزاید: 
می تواند منجر به کمبود ویتامین یا مواد معدنی شود  

و روی سالمت دهان و دندان شما تاثیر بگذارد.«
نکته مهم دیگر اینکه تغذیه نادرست می تواند سیستم 
ایمنی بدن را ضعیف کرده و شما را نسبت به سایر 
مشکالت سالمت از جمله بیماری لثه مستعد کند. در 
ادامه 9 مورد از بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها را 
جهت داشتن دندان های سالم برایتان معرفی می کنیم.

1 آب 
هیچ چیز مانند آب ساده برای سالمت دهان و دندان مفید 
غذاهای  خوردن  از  پس  خصوصا  آب  نوشیدن  نیست. 
شیرین ، خوب است زیرا به پاک شدن ذرات مواد غذایی از 
البالی دندان کمک می کند و نیز اسیدهای حاصل از تجزیه 
باکتری هایی که قند را به اسید تبدیل می کنند، رقیق می کند. 
برای کمک به تقویت دندان ها بهتر است آب حاوی فلوراید 
بنوشید. دریافت  فلوراید به ویژه برای کودکان مهم است. 
براساس تحقیقات منتشرشده فوریه 2015 مجله تحقیقات 
پوسیدگی دندان ، افزودن فلوراید به منبع آب محلی باعث 

کاهش پوسیدگی دندان در کودکان شد.

2 شیر
شیر حاوی کلسیم ، پروتئین و ویتامین D است و به بدن 
کمک می کند تا کلسیم را بهتر جذب کند. کمبود ویتامین 
D می تواند منجر به نشانگان سوزش دهان شود، وضعیت 
دردناکی که فرد در آن ، احساس پوسته پوسته شدن در زبان ، 

لب ها ، کام یا کل دهان می کند.

3 پروتئین ناب
برش هایی از گوشت ، مرغ ، ماهی و تخم مرغ را در رژیم 
غذایی خود بگنجانید. بدن شما به پروتئین و دندان هایتان 
به فسفر نیاز دارد. فسفر در محافظت از مینای دندان که 
الیه محافظی روی دندان هاست، حائز اهمیت است. مرغ و 

ماهی دارای ویتامین B3 یا نیاسین هستند و مغز بادام و سایر 
آجیل ها ویتامین  B2 یا ریبوفالوین و B12 و همچنین آهن 
دارند که همگی برای سالمت دندان ها و لثه ها مهم هستند.

4 سیب زمینی های شیرین
از  خوبی  بسیار  منبع  و  مغذی  مواد  از  غنی  سبزیجات 
ویتامین A هستند. همچنین به محافظت از مینای دندان ها 

و جلوگیری از پوسیدگی کمک می کنند.

5 پنیر و سایر محصوالت لبنی
زیرا  است  سالم  دندان های  برای  مناسبی  انتخاب  پنیر 
سرشار از کلسیم و پروتئین است و باعث کاهش اسیدیته 
می شود. پروتئین ساختمان اصلی رشد است و کلسیم برای 
داشتن دندان های محکم اهمیت باالیی دارد. ماست هم 
انتخاب مناسبی است. همچنین دارای پروبیوتیک است که 

باکتری های سالم بدن را تامین می کند.

6 سبزیجات برگ پهن و ترد
اسفناج ، کلم و سایر سبزیجات برگ دار ، دوز سالم مواد 
سرشار  اسفناج  دارند.  لثه ها  و  دندان ها  برای  را  مغذی 
پیشنهاد  A و B2 و B12 است. دکتر شپلی  از ویتامین 
می کند برای تقویت تولید بزاق ، یک سیب ترد ، هویج یا 
کرفس بخورید که اسیدها را رقیق می کند و به از بین بردن 

باقی مانده غدا در دندان ها کمک خواهد  کرد.

7 چای
چای سبز و سیاه می توانند به جلوگیری از رشد باکتری های مضر 
در دهان کمک کنند. چای های سبز همچنین آنتی اکسیدان هایی 

تولید می کنند که باعث تقویت سالمت کلی می شوند.

8 پرتقال ، توت فرنگی و سایر میوه ها و 
cسبزیجات سرشار از ویتامین

این ویتامین باعث استحکام لثه ها و بهبود سریع زخم می شود. 
کمبود شدید ویتامین C می تواند منجر به خونریزی لثه یا 

شل شدن دندان ها شود.

9 آدامس بدون قند
بین وعده های غذایی آدامس بجوید. جویدن آدامس بدون قند 
برای تحریک بزاق و تمیز کردن دندان ها بسیار مفید است. فقط 
از جویدن طوالنی مدت خودداری کنید تا فکتان خسته نشود.

قبل از استفاده خمیردندان های زغالی از 
داشتن فلوراید آن اطمینان حاصل کنید

آمار باالی پوسیدگی دندان ها گویای آن است اغلب افراد 
نه تنها آگاهی، نگرش و توجه کافی به رعایت بهداشت دهان 
و دندان و تغذیه درست ندارند، بلکه تصورات اشتباهی نیز 
نسبت به دندان و ساختار عملکردی آن دارند. در ناخودآگاه 
بسیاری از افراد دندان یک عضو سخت است که بسیار آسیب 
می بیند، در صورتی که تجمع پالک می تواند نه تنها باعث 

پوسیدگی دندان ها، بلکه بیماری لثه نیز شود.
خمیردندان های زغالی دندان را سفید نمی کنند، بلکه باعث 
خرابی دندان می شوند و بالقوه صدمات ماندگاری به دندان وارد 
می کنند. خمیردندان های زغالی یکی از مرسوم ترین محصوالت 
دندان پزشکی اند  اما تحقیقات جدید نشان می دهد که می توانند 
خطر ساییدگی دندان را افزایش دهند و موجب پوسیدگی دندان 

شوند. درحقیقت باعث سفیدی دندان نمی شوند.
طبق نتایج بررسی جدیدی که در مجله دندان پزشکی بریتانیا 
منتشر شده ، افرادی که از تبلیغ چنین محصوالتی وسوسه 
می شوند باید با احتیاط عمل کنند زیرا بسیاری از آنها حاوی 
فلوراید نیستند که برای جلوگیری از پوسیدگی دندان بسیار 
مهم است. در یک تحقیق 50 نوع خمیردندان زغالی را بررسی 
کردند و مشخص شد فقط 8 درصد از آنها واقعا حاوی فلوراید 
هستند. در این بررسی همچنین مشخص شد بین محصوالتی 
که حاوی این ماده هستند ، اثر آن منسوخ شده زیرا زغال در 
واقع می تواند اثر فلوراید را غیرفعال کند. بیش از 50 درصد 
ادعا می کردند فلوراید خواص درمانی دارد، در حالی که 30 
درصد ادعا می کنند دندان ها را تقویت می کند. دیگر ادعاهای 
این بررسی شامل 46 درصد خاصیت سم زدایی، 44 درصد 

خاصیت ضدباکتری یا ضدعفونی کننده و 12 درصد خاصیت 
ضدقارچ دارد اما کارشناسان اظهار داشتند هیچ یک از این ادعاها 
اثبات نشده است. تقریبا تمام خمیردندان ها یا 96 درصد ادعا 
می کردند خاصیت سفیدکنندگی دندان دارند اما در این بررسی 
آمده، پودرهای زغالی مقدار کمی  ماده سفیدکننده یا رادیکال 
آزاد دارند که اثر سفیدکنندگی یا از بین بردن لکه دارند. این 
بررسی ها همچنین از خطرات جدی و بهداشتی خمیردندان های 
زغالی به علت وجود احتمالی هیدروکربن پلی آروم سرطان زا 
در زغال چوب خبر می دهد که در گروه مواد شیمیایی و به 

طور طبیعی در زغال ، نفت خام و بنزین وجود دارد. 
دکتر لیندا گرین وال ، نویسنده اصلی این مطالعه و عضو انجمن 
سفیدکننده دندان انگلیس که تحقیق کرده ، از مصرف کنندگان 
خواست قبل از استفاده خمیردندان های زغالی از داشتن فلوراید 
آن اطمینان حاصل کنند. کلسیم و فسفات همچنین برای تقویت 
مینای دندان  ضروری هستند. همه خمیردندان های زغالی 
یکسان نیستند و بعضی از آنها صدمات جدی به دندان های 
فرد وارد می کنند. خمیردندان ها باید حاوی فلوراید باشند تا از 
مزایای سالمت آن برخوردار شوید. نگران کننده ترین مورد درباره  
خمیرهای زغالی و پودرهای زغالی تاکید جدی بر مزایایی است 
که برای مصرف کنندگان جلب کننده است و هنوز از مصرف آن 
منصرف نشده اند. تا وقتی خالف آن به افراد ثابت نشود، این 
حمایت همچنان وجود دارد. سخنگوی انجمن سفیدکننده 
دندان انگلیس با بیان اینکه اگر قصد سفید کردن دندان های 
خود را دارید ، ابتدا باید به دندان پزشک مراجعه کنید، افزود: 
»خمیردندان های زغالی دندان ها را سفید نمی کنند. ممکن 
است برای از بین بردن پالک زرد از روی  دندان ها مفید 

باشند  اما دندان ها را سفید نمی کنند.«
independan :منبع
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