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دانستنی های دندانی
می دانید مصرف دخانیات چگونه منجر به 

بیماری های لثه می شود؟

سیگار و سایر محصوالت دخانی با اثری 
بافت  و  استخوان  بین  تماس  روی  که 
به بروز  با دندان ها می گذارد منجر  نرم 
بیماری های لثه می شود. به نظر می رسد 
سیگار عملکرد سلول های لثه را مختل می کند و درنتیجه 
فرد مستعد ابتال به عفونت می شود مانند عفونت های لثه. 
همچنین در اثر مختل شدن خونرسانی کافی به سلول های 
لثه  ترمیم زخمی که در این ناحیه است به تاخیر می افتد.
آیامصرفپیپوسیگاربرگبهدندانهاآسیبمیرساند؟
بله، استفاده از پیپ و سیگار برگ هم دقیقا مانند سیگار معمولی 
به دندان ها آسیب می رساند. طبق مطالعه ای که طی 23 سال 
انجام شد و نتایج آن در مجله انجمن دندانپزشکان آمریکا به 
چاپ رسید، دندان های مصرف کنندگان سیگار برگ و پیپ به 
همان اندازه مصرف کنندگان سایر مواد دخانی لق می شود یا 
می افتد زیرا استخوان های نگهدارنده دندان در این افراد تحلیل 
می رود. افرادی که پیپ می کشند، به غیر از احتمال لق شدن 
دندان ها خطر ابتال به سرطان حلق و حنجره هم تهدیدشان 
می کند، حتی اگر دود آن را با دم داخل ریه خود نکشند. بوی 
بد دهان، زرد شدن دندان ها و افزایش خطر ابتال به بیماری های 

لثه از دیگر عوارض مصرف این محصوالت است.
آیاسیگارهایبدوندودرویسالمتدهانودندان

خطرکمتریدارد؟
نه، محصوالت بدون دود دخانی مانند توتون جویدنی و 
انفیه حاوی حداقل 28 ماده شیمیایی است که مشخص 
شده  خطر ابتال به سرطان های دهان و حلق و مری را 

افزایش می دهند. 
در واقع توتون جویدنی نسبت به سیگار نیکوتین بیشتری 
دارد بنابراین ترک آن سخت تر از سیگار است. یک قوطی 

انفیه به اندازه 60 نخ سیگار نیکوتین دارد.
سیگارهای بدون دود می توانند لثه ها را تحریک کنند و 
موجب تحلیل رفتن آن شوند، درنتیجه ریشه دندان عریان 

شده و خطر خراب شدن دندان بیشتر می شود. 
عریان شدن ریشه ها حساسیت دندان را به مواد سرد و 
گرم زیاد می کند و فرد برای نوشیدن و خوردن غذا دچار 
مشکل می شود. از سوی دیگر، برای بهبود طعم این مواد 
دخانی به آنها قند اضافه می کنند و همین قند اضافه زمینه 

پوسیدگی بیشتر دندان را فراهم می کند. 
در مطالعه ای نشان داده شده افرادی که توتون جویدنی 
مصرف می کنند، 4برابر بیشتر از دیگر مصرف کنندگان مواد 
دخانی دچار پوسیدگی دندان می شوند. توتون های بدون 
دود همچنین حاوی دانه ها ی ریز شن مانندی هستند که 

ساییدگی دندان ها را در پی دارد.
با ترک سیگار این عوامل خطر را تا حد بسیار باالیی از 
خود دور می کنید، حتی اگر میزان مصرف سیگار را کم 
کنید، میزان ابتال به بیماری های لثه به یک ششم می رسد. 
کاهش مصرف سیگار  با  داده شد  نشان  مطالعه  در یک 

زخم های دهان بیماران طی 6 هفته کامال از بین رفت.
WebMD:منبع

آیا شستن دندان ها با نمک کار درستی است؟

دانشجویان  از  گروهی  روی  تازگی  به  که  مطالعه ای  در 
برای بررسی تاثیر نمک بر تمیز کردن دندان ها انجام شد 
به افراد گروه در یک دوره 30 روزه و هر روز 2بار به 
مدت 30 ثانیه مخلوطی از آب و نمک برای شستشوی 

دهان و دندان هایشان داده شد. 
نتایج بررسی ها نشان داد استفاده از این محلول هیچ برتری ای 
نسبت به استفاده از مسواک و خمیردندان یا نخ دندان ندارد. 
نمک  و  آب  با  شستشو  مطالعه  دوره  طول  در  همچنین 
هیچ گونه تاثیری بر پالک های تشکیل شده روی دندان ها 

و زخم های لثه نگذاشته بود.
طبق گفته متخصصان، پس از مسواک زدن و نخ کشیدن 
دندان ها می توان از محلول آب و نمک به صورت 3 تا 4 
بار در هفته استفاده کرد اما نباید تعداد دفعات شستشو با 
آب و نمک را بیشتر کرد زیرا مقدار زیاد سدیم موجود 

در نمک می تواند به مینای دندان آسیب بزند.
البته باید در نظر داشت در ساختار خمیردندان ترکیبی از 
کلسیم کربنات، سدیم کلراید و نمک به کار رفته و زمانی 
مانند یک  می شوند،  ترکیب  فلوراید  با  ترکیبات  این  که 
ساینده عمل می کنند و لک هایی را که روی دندان تشکیل 

شده به آرامی پاک می کنند. 
همچنین وجود نمک موجب می شود  محیط دهان قلیایی 

شود که درنتیجه زمینه رشد باکتری ها را کمتر می کند.
مانند  موادی  هستند  نمک  حاوی  که  خمیردندانی هایی 
این ترکیبات قدرت  گلیسیرین و سیلیکا دارند. مجموع 
پاک کنندگی خمیردندان را بیشتر کرده و از مینای دندان 

محافظت می کند.
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باورهای اشتباه درباره سالمت دهان و دندان

اگردندانهایشماسالمبهنظرمیرسندنیازینیست
بهدندانپزشکمراجعهکنید

و  دهان  بیماری های  از  بسیاری  است.  اشتباه باور این
عنوان  به  نیستند.  قابل مشاهده  غیرمسلح  با چشم  دندان 
کوچک  ترک های  و  شکستگی  لثه ها،  بیماری های  مثال 
دندان ها، کرم خوردگی های کوچک و عفونت های  روی 
و  دقیق  معاینه  از  پس  دندان پزشک  تنها  را  دندان  ریشه 
عکسبرداری تشخیص می دهد. پیشگیری از خراب شدن 
دندان و بیماری های لثه به همان اندازه درمان آن اهمیت دارد.
دندانهای ژنتیکی بهصورت شما خانواده افراد اگر
خوبیدارند،نبایدنگرانخرابشدندندانخودباشید

ونیازیبهمعاینهدندانهایتاننیست
در  کوچکی  نقش  ژنتیک  است.  اشتباهی باور هم این
ماجرا  این  در  که  آنچه  دارد.  شما  دندان  سالمت  حفظ 
نقش اصلی و مهم را برعهده دارد، رعایت بهداشت دهان 
و دندان هاست. مسواک زدن مرتب و نخ کشیدن دندان ها 

به حفظ سالمت دندان ها کمک شایانی می کند.
با و بزنید مسواک نیست نیازی خوردن غذا از بعد

جویدنآدامسدندانهاتمیزمیشوند
دندان  شدن  تمیز  باعث  که  آنچه  واقع  در  است. اشتباه
می شود آدامس نیست، بلکه بزاقی است که بر اثر جویدن در 
دهان تشکیل می شود. بزاق به طور طبیعی حاوی آنزیم های 
کشنده باکتری  است که مانع کرم خوردگی دندان می شود. 
بزاق تا حدی دندان ها را تمیز می کند ولی هیچ گاه نمی تواند 
جایگزین مسواک شود زیرا تنها با مسواک زدن و کشیدن نخ 
دندان می توان پالک هایی که روی دندان تشکیل شده، پاک و 
دندان ها را به طور کامل تمیز کرد ولی اگر در جایی هستید که 
دسترسی به مسواکتان ندارید، جویدن آدامس بعد از صرف 
غذا می تواند تا حدی در تمیز کردن دندان هایتان موثر باشد.

اگرلثهتانخونریزیمیکندنبایدمسواکبزنید
اشتباهاست.البته مسواک زدن با فشار زیاد موجب آسیب 
علت  معموال  می شود.  درنتیجه خونریزی  و  لثه  به  زدن 
اصلی خونریزی لثه بیماری های لثه است، مانند عفونت های 
باکتریایی که موجب خونریزی می شوند بنابراین دندان هایتان 
را با مسواک نرم تمیز کرده و در اولین فرصت به دندان پزشک 

مراجعه کنید تا از سالمت لثه تان مطمئن شوید.
اگردچاردنداندردشدید،قرصآسپیرینرویدندان

کرمخوردهبگذارید
اشتباهاست.قرص آسپیرین حاوی موادی است که ممکن 
است موجب ایجاد سوزش در ناحیه دهان شود بنابراین 
بهترین راه حل این است که فوری به دندان پزشک مراجعه 

کنید.
خانمهایباردارنبایدنزددندانپزشکبروند

اشتباهاست.اتفاقا خانم های باردار در طول دوران بارداری به 
دلیل تغییرات هورمونی بیشتر دچار مشکالت دهان و دندان 
می شوند بنابراین مراجعه به پزشک و کنترل سالمت دندان 
برای آنها اهمیت بسیاری دارد. البته به دلیل بارداری پزشک 
از انجام برخی جراحی ها و عکسبرداری اجتناب می کند.

هرچهدندانهاسفیدترباشندسالمتترهستند
اشتباهاست.هرچند به نظر می رسد دندان های سفیدتر 
سالم تر هستند باید بدانیم ژنتیک و نوع تغذیه تعیین کننده 
رنگ دندان هستند. جرمگیری منظم و تمیز نگه داشتن 

دندان ها از بروز بیماری های لثه جلوگیری می کند.
هرچهمسواکزبرترباشد،بهتراست

اشتباهاست.مسواک نرم کمتر به لثه ها و مینای دندان آسیب 
می زند. برخی افراد مسواک های برقی استفاده می کنند. بهتر 
است با دندان پزشکتان درباره نحوه درست مسواک زدن و 

انتخاب نوع مسواک مشورت کنید.
سالمت دهان و دندان ها در حفظ سالمت کلی بدن نقش 
مهمی دارد. عفونت های ناحیه دهان می تواند بیماری های 
قلبی و دیابت را در پی داشته باشد بنابراین با پزشکتان 
مشورت کنید تا برای حفظ سالمت دهان و دندان هایتان 

آنچه را که درست و بجاست، انجام دهید.
Center for Dentistry:منبع

آیا بین بیماری های دهان و بیماری های 
قلبی رابطه ای وجود دارد؟

اینکه می شنویم سالمت دهان نقش حیاتی در سالمت عمومی 
بدن دارد، یافته ای است که واقعیت آن با گذر زمان بیشتر قوت 
می گیرد. یکی از یافته های شگفت آور طی سال های اخیر نتایج 
مطالعاتی بوده که یکی پس از دیگری نشان می دهد افرادی 
که از نظر سالمت دندان و دهان در وضعیت مطلوبی قرار 
ندارند، مثال دچار بیماری های لثه هستند یا دندان خود را 
از دست داده اند، در مقایسه با افرادی که دندان های سالمی 
دارند بیشتر دچار بیماری های قلبی مانند حمالت قلبی و 

سکته مغزی می شوند.
بهراستیارتباطبینبیماریهایدهانودندانبابیماریهای

قلبیچیست؟
در این باره تئوری های زیادی ارائه شده که از آن میان 3 

تئوری برجسته تر است:
 در تئوری اول محققان می گویند زمانی که لثه ها دچار 
التهاب و عفونت می شوند، باکتری هایی که در موضع التهابی 
قرار دارند به خصوص اگر عامل باکتریایی از نوع »پورفیرومونوس 
ژینژیوالیس« باشد، از طریق جریان خون به سایر ارگان های 
بدن هدایت می شوند. حال هرگاه این باکتری ها به محیط قلبی 
وارد  شوند، خود را به هر بخشی از قلب که دچار آسیبی 
باشد، می چسبانند و موجب التهاب آن ناحیه از قلب می شوند. 
طبق گزارش انجمن قلب آمریکا، این پدیده موجب بروز 
بیماری هایی مانند »اندوکاردیت« )التهاب الیه داخلی قلب( 
می شود یا حتی می تواند باعث بروز آترواسکلروز )بسته شدن 
دیواره عروق( و حتی سکته مغزی شود. محققان برای اثبات 
این موضوع نشان دادند حجم زیادی از باکتری های دهان در 
رگ هایی که دچار آترواسکلروز شده بودند و دور از ناحیه 
دهان و صورت قرار داشتند، یافت شدند. همچنین مشخص 
شد مصرف آنتی بیوتیک در این بیماران نمی تواند خطر بیماری 

قلبی-عروقی را کاهش دهد.
در مطالعه گسترده ای که به تازگی انجام شده و در نوع خود 
یکی از بزرگ ترین جامعه های آماری را شامل می شد، محققان 
داده هایی را که از یک میلیون نفر جمع آوری کرده بودند و 
بیش از 65 هزار نفر از آنها دچار حمله قلبی و سکته مغزی 
شده بودند، بررسی کردند. نتایج به دست آمده نشان داد بعد 
از کنار گذاشتن عامل سن ارتباط معناداری بین بیماری های 
عروق کرونر قلب و لق شدن دندان ها )نشانه عدم سالمت 
دندان ها( وجود داشت. به عالوه اگر فرد بیمار سیگاری باشد، 
نقش سیگار در بروز بیماری های قلبی بسیار پررنگ تر از 

بیماری های دهان است.
 در مقابل تئوری گروهی دیگر این است که به غیر از 
باکتری هایی که باعث بروز بیماری قلبی می شوند، پاسخ 
سیستم ایمنی بدن به التهابات هم در این ماجرا نقش مهمی 
دارد که موجب آسیب های جدی به عروق خونی به خصوص 

در ناحیه قلب و مغز می شود.
 در تئوری سوم ادعا می شود ممکن است نتوانیم رابطه 
مستقیمی بین بیماری های لثه و بیماری های قلبی-عروقی پیدا 
کنیم و ممکن است عامل سومی مانند سیگار موجب شود  
این دو بیماری همزمان اتفاق بیفتند. از دیگر عوامل کمک کننده 
می توان دسترسی نداشتن به مراکز درمانی یا رعایت نکردن 
بهداشت دهان را نام برد. فردی که به سالمت بدن خود 
اهمیت نمی دهد احتمال بیشتری دارد دچار بیماری های دهان 
و قلب شود اما این همه ماجرا نیست. ارتباط بین بیماری های 
دهان و سالمت کلی بدن تنها محدود به بیماری های قلبی 
نمی شود. مطالعات بی شماری نشان از رابطه مستقیم بیماری های 
لثه و بیماری آرتریت روماتوئید دارد. به عالوه در تحقیقی 
که در سال 2016 میالدی انجام شد محققان دریافتند بین 
باکتری عامل عفونت لثه و سرطان لوزالمعده ارتباط مستقیمی 
وجود دارد، هرچند نحوه این ارتباط مشابه بیماری قلبی 
نیست. به هر حال محققان نیاز به مطالعات بیشتری دارند تا 

بتوانند در این باره با قاطعیت اظهارنظر کنند.

چه افرادی در معرض خطر باالتری قرار دارند؟

لثه مانند »ژینژیویت« و  التهاب مزمن  بیمارانی که دچار 
بیماری های پریودنتال هستند بیشتر از سایرین در معرض 
خطر ابتال به بیماری های قلبی قرار می گیرند، به خصوص 
اگر بیماری دهان آنها تشخیص داده نشود و تحت درمان 
قرار نگیرد. همان  طور که ذکر شد، علت این است که 
باکتری ها وارد جریان خون می شوند و خود را به قلب 
می رسانند و موجب التهاب قلب می شوند، حتی اگر التهاب 
لثه در فردی خیلی  حاد نباشد، رعایت نکردن بهداشت 
دهان و دندان موجب جمع شدن پالک ها در ناحیه دهان 
و التهاب لثه ها می  شود. همچنین باکتری ها می توانند وارد 
جریان خون شوند و سطح پروتئین c-reactive را در 
عروق خونی افزایش دهند. در روماتیسم و التهاب و تورم 
حاد، پروتئینی با نام C در خون آزاد می شود که در حالت 
طبیعی به  میزان بسیار کم در پالسما موجود است. این 
مساله می تواند  خطر بروز سکته مغزی و بیماری قلبی را 

در افراد افزایش دهد.
عالئمخطرونشانهها

بر اساس گزارش انجمن متخصصان پریودنتیست آمریکا 
عالئم التهاب لثه عبارتند از:

 تورم و قرمزشدن لثه ها و زخم شدن با هر تماس
 خونریزی از لثه ها هنگام غذا خوردن و مسواک زدن

 دیده شدن چرک یا هر عالمت دیگری از عفونت در 
اطراف دندان ها و لثه ها 

 احساس مزه بد در دهان و استشمام بوی بد دهان
 احساس لق شدن دندان ها یا اینکه دندان در جای خود 

ثابت نیست.
روشپیشگیریازالتهابوعفونتلثه

رعایت کامل بهداشت دهان و معاینات منظم از بهترین 
است  ضروری  است.  بیماری  این  از  پیشگیری  راه های 
بیمار روزی 2بار دندان های خود را با مسواک نرم تمیز 
کند. با نخ دندان ذرات مواد غذایی را از البالی دندان ها 
پاک کند و به صورت منظم برای جرمگیری و تمیز کردن 

دندان هایش  نزد دندان پزشک برود. 
در  بزرگی  قدم  دهان خود  و  دندان  بهداشت  رعایت  با 

پیشگیری از ابتال به بیماری قلبی برداشته اید.
Harvard Health public:منابع
Cleavlaand Clinic
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