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بیماری های دهان و دندان 
به عنوان یکی از چالش های 
جدی سالمت در بسیاری 
از جوامع مطرح است که 
تاثیر جدی بر سالمت فرد می گذارد و با درد و 
ناراحتی های بسیار جدی همراه است. عالوه 
بر شیوع باالی پوسیدگی دندان های شیری 
جدی  پوسیدگی  کم درآمد،  کشورهای  در 
بین رفتن  از  به  منجر  که  دائمی  دندان های 

دندان می شود نیز شیوع باالیی دارد.
بیماری های دهان و دندان همانند بسیاری 
جدی  تحت تاثیر  غیرواگیر  بیماری های  از 
مصرف  و  است  ناسالم  زندگی  سبک 
عدم رعایت  شیرین،  خوراکی های  مداوم 
بهداشت صحیح دهان و دندان  ها، استعمال 
این  بروز  علل  مهم ترین  الکل  و  دخانیات 
ناراحتی هاست. به طور کلی، این بیماری ها 
کامال قابل پیشگیری هستند و اگر در مراحل 
اولیه تشخیص داده شوند با اقدامات درمانی 
و ترمیم به خوبی می توان دندان را حفظ کرد 
اما متاسفانه هزینه های باالی دندان پزشکی 
یکی از عوامل عدم مراجعه به موقع بیماران 
البته  است.  دندان پزشکی  کلینیک  های  به 
دندان  و  دهان  بیماری های  بعضی  به  ابتال 
مانند سرطان این ناحیه نیز با بروز تغییراتی 
توجه  لزوم  که  است  همراه  لثه  بافت  در 

می طلبد. را  جدی تر 
شناخته شده ترین  دندان  پوسیدگی  گرچه 
می شود  محسوب  دندان  و  دهان  بیماری 
اما ناراحتی های مختلفی به دندان و بافت 

می رساند: آسیب  دهان 

به تدریج  دندان  پوسیدگی 
می   کند پیشرفت 

زمانی که باکتری های آسیب رسان در مینای 
دندان به تدریج رشد و تکثیر پیدا می  کنند، 
پالک دندان گفته می شود. این حالت عالمت 
اگر  و  است  دندان  پوسیدگی  بروز  اولیه 
با  می توان  شود  داده  تشخیص  و  به موقع 
محلول های ضدعفونی و اقدامات بهداشتی 
دقیق حتی گاهی ترمیم جزیی آن را برطرف 
کرد. اما به تدریج که پالک دندان گسترش 
پیدا می کند، مینای دندان را از بین  می برد 
طبیعتا  می رسد.  دندان  ریشه  و  عاج  به  و 
هرچه پوسیدگی بیشتر باشد، آسیب بیشتری 
که  جایی  تا  می کند  وارد  دندان  بافت  به 
با درگیرشدن عصب دندان، درد شدید و 

پوسیدگی  اگر  می کند.  پیدا  بروز  عفونت 
در این مرحله نیز درمان نشود، کامال عاج 
ریشه  به  عفونت  و  می رود  بین  از  دندان 

لثه می رسد.  دندان های دیگر و 

بر ریشه دندان  لثه  بیماری های 
تاثیرمی گذارد

گفته  ناراحتی هایی  به  لثه  بیماری های 
می شود که بافت نگهدارنده دندان را درگیر 
می کند. این بیماری ها با خونریزی و تورم 
لثه بروز پیدا می کند و معموال فرد از درد 
در  می برد.  رنج  نیز  دهان  نامطبوع  بوی  و 
موارد شدید، عفونت منجر به تحلیل بافت 
نگهدارنده لثه و استخوان می شود تا حدی 
که ریشه دندان استحکام خود را از دست 
می  دهد و حتی دندان جدا می شود. به نظر 

شایع  بسیار  لثه  عفونت  و  التهاب  می رسد 
است و حدود 10درصد جمعیت جهان دچار 
آن هستند که عدم رعایت بهداشت مطلوب 
دخانیات  استعمال  همچین  دندان  و  دهان 
مهم ترین علل زمینه ساز محسوب می شوند. 

عدم بهبود زخم در حفره دهان را 
باید هشدار سرطان دهان دانست

سرطان دهان به بروز توده سرطانی در لب ها 
و دیگر بافت های حفره دهان گفته می شود. 
این بیماری در بین مردان و سالمندان شیوع 
باالتری دارد و شیوع آن با توجه به سطح 
اجتماعی اقتصادی متغیر است به طوری که 
در بعضی مناطق آسیا سومین سرطان شایع 
و  شمالی  آمریکای  در  می شود.  محسوب 
اروپا، عفونت  به ویروس پاپیلومای ویروسی 

این  شیوع  فزاینده  رشد  عامل   )HPV(
در  زخم  بروز  است.  جوانان  بین  سرطان 
ناحیه دهان که بهبود نیابد مهم ترین عالمت 

ابتال به سرطان دهان است. هشدار 

بیماری های دهان و دندان می تواند 
ناشی از ویروس HIV باشد

 30 در  دندان  و  دهان  بیماری  های  بروز 
 HIV تا 80درصد افرادی که با ویروس 
زندگی می کنند، دیده می شود که دسترسی 
به اقدامات درمانی ضدویروسی در شیوع 
تظاهرات  این  است.  موثر  آن  وخامت  و 
یا  باکتریایی  قارچی،  عفونت های  شامل 
ویروسی است که برفک دهان شایع ترین و 
اغلب اولین عالمت است. ضایعات دهانی 
مرتبط با HIV موجب بروز درد، خشکی 

بلع می شود. تشخیص  در  دهان و مشکل 
به  می تواند  دهانی  ضایعات  زودهنگام 
تسریع  و   HIV عفونت  بهتر  تشخیص 

کند.  کمک  درمان  روند 

ضربه به  دندان  های شیری را نیز 
باید جدی دانست

گروه دیگری از بیماری های دهان و دندان 
به مشکالتی گفته می شود که به دلیل ضربه 
به دندان یا دیگر قسمت های بافت دهان 
اتفاق می افتد. شیوع بروز این آسیب ها به 
دندان های دائمی و شیری حدود 20درصد 
تصادف،  مانند  محیطی  عوامل  است. 
و...  غیرایمن  مناطق  در  بازی  خشونت، 
و  می شود  آسیب ها  این  بروز  ساز  زمینه  
طوالنی  درمانی  اقدامات  به  نیاز  معموال 

بعضی  در  حتی  البته  دارد.  هزینه بر  و 
از  به  منجر  است  ممکن  شدید  موارد 
مورد  در  حتی  شود.  دندان  دست رفتن 
آسیب ها  این  نباید  نیز  شیری  دندان های 
را بی اهمیت دانست زیرا شکستگی دندان 
نه تنها غذاخوردن و صحبت کردن را برای 
دندان  افتادن  بلکه  می  کند،  مشکل  کودک 
می شود  باعث  نیز  طبیعی  موقع  از  پیش 
نظم ریشه دندان های دائمی به هم بخورد 
رویش  خود  اصلی  محل  در  دندان ها  و 
پیدا نکند. معموال در شرایطی که کشیدن 
دندان شیری ضروری باشد، حتما استفاده 

خواهدبود. ضروری  فضانگهدارنده  از 

شکاف کام و لب شکری فقط 
نیست ژنتیک  زمینه  به  مرتبط 

شکاف کام و لب شکری نیز یکی دیگر از 
بیماری های دهان و دندان است که درصد 
بیش از یک نوزاد از هر هزار تولد را در 

می شود.  شامل  دنیا  سراسر 
گرچه زمینه ژنتیک عامل بسیار جدی در 
اما عوامل دیگری  است  این مشکل  بروز 
استعمال  مادر،  نامناسب  تغذیه  مانند 
نیز  بارداری  الکل و چاقی طی  دخانیات، 
زمینه خطر را افزایش می دهد. گرچه امروزه 
اقدامات جراحی برای بهبود وضعیت این 
نوزادان وجود دارد و گاهی پس از جراحی 
اما  می رسد  مطلوبی  وضعیت  به  نوزاد 
یک  به عنوان  فقیر  کشورهای  در  متاسفانه 
مشکل جدی است و شمار زیادی از این 
می دهند  دست  از  را  خود  جان  نوزادان 
چراکه قادر به تغذیه کافی نیستند و دچار 
عفونت های ناشی از انتقال شیر به مجاری 

می شوند. تنفسی 
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بهداشت دهان و دندان؛ ضرورت سالمت و بهبود کیفیت زندگی
بیماری های دهان و دندان همانند 

بسیاری از بیماری های غیرواگیر 
تحت تاثیر جدی سبک زندگی ناسالم 

است و مصرف مداوم خوراکی های 
شیرینم، عدم رعایت بهداشت صحیح 
دهان و دندان  ها، استعمال دخانیات 

و الکل مهم ترین علل بروز این 
ناراحتی هاست

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

دهان به طور مداوم با انواع باکتری ها تماس دارد؛ حال آنکه لثه ها نیز در 
تماس مستقسم با جریان خون هستند و عدم رعایت بهداشت دهان و 
دندان می تواند زمینه ساز انتقال باکتری ها به تمام بدن شود که به عنوان 
مثال ارتباط ناراحتی های قلبی- عروقی با بیماری های دهان و دندان 
را نشان می دهد. از طرفی، مبتالیان به بیماری های قلبی- عروقی و 
دیابت باید توجه بیشتری به بهداشت دهان و دندان داشته باشند زیرا 
این مشکالت سالمت بر وضعیت دهان و دندان ها نیز تاثیر می گذارد 

و می تواند زمینه ساز عوارضی نظیر تحلیل بافت لثه و... شود.

شکر؛ اولین دشمن دندان ها
همواره شنیده ایم که برای حفظ سالمت دندان  ها باید از مصرف زیاد 
شکالت و شیرینی پرهیز کرد. علت این است که در دهان مانند همه 
قسمت های بدن، باکتری های غیربیماری زا وجود دارند که از ذرات 
شکر برای رشد و تکثیر استفاده می کنند و سپس این شیرینی را به 
ترشی یا ماده اسیدی تبدیل می کنند. این اسیدها به تدریج به مینای 
دندان آسیب می رساند تا جایی که اگر تشخیص و درمان نشود، عاج 
و ریشه دچار پوسیدگی می شود. نوشیدن یک لیوان پس از صرف 
خوراکی  های شیرین نیز به کاهش باقی ماندن ذرات شکر در دهان 
کمک می کند. از مصرف نوشابه های گازدار و آبمیوه های صنعتی نیز 

حتما باید پرهیز کرد.
البته فقط شکالت و شیرینی حاوی شکر نیستند و بسیاری از خوراکی های   

آماده حتی چیپس و سس ها نیز شکر دارند. 

پرهیز از تنقالت و ریزه خوری
بدن انسان مکانیسمی دارد که اگر سطح اسیدیته دهان افزایش یابد، بزاق 
توانایی کاهش تدریجی آن را دارد. اما مشکل آنجاست که ریزه خوری 
مداوم باعث می شود بزاق فرصت کافی برای عملکرد محافظت خود 
در برابر تشکیل پالک دندان و پوسیدگی را ندارد. بهترین توصیه برای 
جلوگیری از ریزه خوری، گنجاندن دو میان وعده شامل خوراکی های 
طبیعی و با مقدار کم شکر است. لبنیات به عنوان بهترین میان وعده 
شناخته می شود زیرا کلسیم آن به استحکام استخوان ها و مینای دندان 
نیز کمک می کند. برای پیشگیری از بروز پوسیدگی های دندان کودکان 

نیز باید از سنین پایین آنها را به طعم کم شکر عادت داد. 

نوشابه و افزایش اسیدیته دهان
عالوه بر مقدار زیاد شکر که در نوشابه وجود دارد، عامل دیگری که 
باعث می شود این نوشیدنی برای دندان ها بسیار مضر باشد، حالت 
اسیدیته ای است که ایجاد می  کند؛ هر لیوان نوشابه به اندازه یک لیمو 
حالت اسیدی به وجود می آورد که به مینای دندان آسیب می رساند 
و خطر پوسیدگی دندان را افزایش می دهد. از نظر این تاثیر تفاوتی 

بین نوشابه معمولی و رژیمی نیست. 
در مورد آبمیوه های صنعتی نیز آب گریپ فروت بیشتر تاثیر مخرب را 
بر دندان ها دارد. نوشیدنی  های انرژی زا ورزشکاران نیز بسیار اسیدی 
و شیرین هستند. عالوه بر اینکه توصیه می شود این نوشیدنی ها به 
حداقل برسد، استفاده از نی راهکار موثری برای کاهش تماس این 

ترکیبات با دندان هاست.

عدم رعایت بهداشت و بوی نامطبوع دهان
از هر ده نفر که دچار بوی نامطبوع دهان هستند، 8 نفر بهداشت 
دهان و دندان ها را به خوبی رعایت نمی  کنند. علت بروز این مشکل 
از آنجاست که باکتری هایی که در فضای بین دندانی رشد می کنند و 
شکر را به اسید تبدیل می  کنند، در همین زمان ترکیبات فرار و گوگردی 

نیز به وجود می آورند. از همین رو رعایت بهداشت 
دهان و دندان و اهمیت استفاده از نخ دندان 

در کنار مسواک را باید جدی گرفت. 
است  ممکن  محدودتر  موارد  در 

بوی نامطبوع دهان به مشکالت 
دهان  خشکی  حتی  گوارشی 
ناشی از علل مختلف از جمله 
استفاده مکرر از ماسک باشد. 
استفاده از ماسک مسلما امکان 
نوشیدن آب را کاهش می دهد 
و از طرفی تنفس از طریق دهان 
بیشتر از بینی است که منجر به 

افزایش خشکی دهان می شود. 
اگر به رغم رعایت بهداشت دهان 

و دندان و نوشیدن آب و مایعات 

کافی همچنان بوی نامطبوع دهان فرد را آزار می دهد الزم است با 
پزشک مشورت کند. 

ضرورت تعویض مسواک 
بر کسی پوشیده نیست که مسواک زدن منظم دو بار در روز حدود 4 
تا 5 دقیقه برای تمیزشدن سطح و فضای بین دندانی اصل مهم سالمت 

و بهداشت دهان و دندان هاست. 
عالوه بر این حتما باید مسواک را پس از دو تا سه ماه تعویض کرد 
زیرا بیشتر از این مدت، مسواک محیط مناسبی برای رشد و تکثیر 
باکتری ها خواهدبود. در انتخاب مسواک نیز بهتر است انواع با برس 
کوچک انتخاب شود زیرا راحت  تر قسمت های مختلف دندان تمیز 
می شودو پرزهای مسواک نیز باید نرم باشد تا به بافت لثه آسیب نرساند.

انتخاب خمیردندان حاوی فلوراید
خمیردندان  های حاوی فلوراید به استحکام مینای دندان کمک می کند 
تا زمینه پوسیدگی دندان  ها کاهش یابد. این خمیردندان ها را می توان 
برای کودکان نیز استفاده کرد اما به دلیل اینکه کودک نمی  تواند به خوبی 

دهان را بشوید، باید مقدار کمی استفاده شود. 

اهمیت مراجعه منظم به دندان پزشک
بود  دندان  منتظر درد  نباید  دندان پزشک حتما  به  مراجعه  برای 
پوسیدگی  و  رسیده  دندان  به  جدی  آسیب  زمان  این  در  زیرا 
دندان پزشک هر شش  توسط  دندان ها  معاینه  افتاده است.  اتفاق 
ماه یا یک سال بهترین زمان است زیرا در صورت تشخیص 
پوسیدگی مختصر که گاهی فقط توسط دندان پزشک 
قابل مشاهده است، می توان دندان را ترمیم و از 
کرد.  پیشگیری  دندان  به  جدی  آسیب های 
همچنین معاینه منظم دندان ها این امکان را 
می دهد تا دیگر مشکالت دهان و دندان 
مانند عفونت لثه، ناهنجاری در رویش 
زیبایی  اقدامات  ضرورت   دندان ها، 
تشخیص  زمان  بهترین  در  نیز  و... 

و درمان شود. 
در مورد کودکان نیز این معاینات دوره ای 
سالمت  حتما  و  دارد  اهمیت  بسیار 
گرفته شود  جدی  باید  شیری  دندان های 
زیرا بر رویش و سالمت دندان های دائمی 

حتما تاثیر خواهدداشت.

اقدامات بهداشتی دهان و دندان را جدی بگیرید
این مشکالت دهان و دندان ها را 

بی اهمیت ندانید

 حساسیت دندان   ها 
معموال همه افراد پس از خوردن غذاهای تند، بستنی، 
چای داغ یا مرکبات احساس درد مختصر یا به اصطالح 
تحریک دندان ها را تجربه کرده اند. اگر این حالت پس 
از دو تا سه روز برطرف شود، جای نگرانی نیست اما 
در صورتی که بیش از یک هفته ادامه یابد، می تواند 

نشانه ای از کمبود ویتامینA باشد. 
این ویتامین برای کالژن و بافت همبند لثه ها حتی زبان 
ضروری است. گنجاندن اسفناج و هویج در رژیم غذایی 
روزانه به تامین این ویتامین کمک می کند اما اگر این 

حالت بهبود نیابد باید با دندان پزشک مشورت کرد.

درد فک
احساس درد در فک برای یک تا دو روز مشکل ساز 
نیست اما اگر مدت بیشتری ادامه یابد، ممکن است 
به دلیل دندان قروچه باشد که معموال در شرایط استرس 

ایجاد می شود. 
در این مورد باید هرچه زودتر با پزشک مشورت کرد 
تا علت دندان قروچه مشخص شود زیرا گاهی می تواند 
ناشی از مشکالت دیگری انگل در سیستم گوارشی 
باشد. درمان دندان قروچه از این نظر نیز اهمیت دارد 
که به تدریج به مینای دندان آسیب می رساند و زمینه  ساز 

حساسیت دندان نیز می شود. 

تورم لثه
التهاب لثه می تواند عالمتی از تغییرات هورمونی مانند 
بارداری باشد. اما گاهی این حالت به دلیل تجمع باکتری ها 
اتفاق می افتد که با استفاده از نخ دندان پس از چند روز 

بهبود می ِیابد. 
اما تداوم این مشکل بیش از چند روز هشدار التهاب لثه 
است که به تدریج عفونت ممکن است به ریشه دندان 

نیز آسیب برساند.


