
 !دقیقه در طول روز مسواک بزنید ۲حداقل 

 

 

اصول حفظ سالمت و بهداشت دهان و دندان در گفتگو با دکتر بهاره طحانی، ترین آشنایی با مهم

 دندانپزشک و متخصص دندان پزشکی اجتماعی

 (ندا احمدلو/ دندانه)

 

دهانی خوشبو و لبخندی زیبا  سالم، هاییآیا شما هم جزو آن گروه از افرادی هستید که دوست دارند همیشه دندان

تری نسبت به ژنتیک در حفظ سالمت رفتارهای بهداشتی صحیح، نقش پررنگ دانید که رعایتداشته باشند؟ آیا می

مان در نظر را برای سالمتی ایم و وقت کمتریدندان دارد؟ این روزها که بیشتر ما درگیر کار و زندگی شده دهان و

 مان کدام است. ازهای بدنتک ارگانترین اصول برای حفظ سالمت تککاربردی ترین وگیریم، باید بدانیم که سادهمی

در مناسبات اجتماعی است، گفتگویی  فزایش اعتماد به نفسهایی سالم و زیبا، راهی برای اآنجایی که داشتن دندان

 ایمپزشکی اصفهان انجام دادهنگر دانشکده دندانطحانی، استادیار گروه جامعه خواندنی و بسیار کاربردی با دکتر بهاره

 کنیم؟ دهان و دندان خود فراهم توانیم بهترین شرایط را از نظر بهداشت و سالمت برایتا بدانیم که چطور می

دنیای ماشینی  های سالم دغدغه بسیاری از افراد است. به نظر شما، درداشتن دهان و دندان :دندانه 

توانیم برای بهبود شرایط دهان و دندان می امروز و با وجود مشغله زیاد و کمبود وقت، ما چه کاری

  خودمان انجام دهیم؟

وزن با باشد و تمامی افراد باید هم های سالم و رعایت بهداشت دهان، باید دغدغه همه افراد جامعهداشتن دندان

های خود هم اهمیت بدهند. دهان و دندان راه ورود به بدن و دندان به حفظ سالمت دهان و سالمت عمومی خود،

راحتی سالمت سیستم به تواندما پیش بیاید، می مختلف حیاتی است. هر مشکلی که در دهان و دندان هایسیستم

نشده در دهان و دندان، خطری جدی برای عفونت درمان مان را تهدید کند. وجود پوسیدگی وتنفسی یا گوارشی

ناگزیر  آید. از طرف دیگر، ما برای حفظ روابط اجتماعی و برطرف کردن نیازهای خود،می سالمت عمومی بدن به حساب

یر تواند تاثهایی سالم و لبخندی زیبا، میدندان ی ارتباط اجتماعی با دیگران هستیم و داشتن دهانی خوشبو،از برقرار

شرایط و  روابط اجتماعی ما داشته باشد. به همین دلیل هم همه ما باید برای بهبود مثبتی در پیشبرد هرچه بهتر

 .باشیم نظر داشتهسطح مختلف از پیشگیری را در  ۳سالمت دهان و دندان خود، 



 دهید؟سطح پیشگیری، برای ما بیشتر توضیح می ۳درباره این  دندانه:

فاکتورهایی که باعث ابتال به پوسیدگی  بله. در سطح اول پیشگیری، ما باید تالش کنیم تا مواجهه با عوامل خطر و

 که در ادامه بحث به آنها اشاره الگوی غذایی و رفتارهای بهداشتی مناسب شوند را کاهش بدهیم. بهبوددندان می

 .کنیم، نقشی برجسته در پیشگیری سطح اول دارندمی

های ما پیش آمد، خیلی سریع دندان ها و مشکالتی در دهان یاسطح دوم پیشگیری این است که اگر ضایعات، بیماری

و با هزینه کمتری خواهد بود. تر دندانی در مراحل اولیه، بسیار ساده به دندانپزشک مراجعه کنیم. درمان مشکالت

پوسیدگی و عفونت در سایر  توانند باعث انتشارهای رهاشده، مینشده مانند پوسیدگیاینکه مشکالت درمان ضمن

ببرند. به منظور رعایت سطح دوم پیشگیری، توصیه ما این است  ها بشوند و خطر از دست دادن دندان را باالتردندان

مراحل خود تشخیص داده  در اولین ها و مشکالت احتمالی،ندانپزشک مراجعه کنید تا آسیبیکبار به د که حتما سالی

 .و درمان شوند

را از دست دادید، هرچه زودتر به  در سطح سوم پیشگیری، توصیه اصلی این است که حاال اگر به هر دلیلی دندانی

باشید. شاید شما فکر کنید که نبودن یکی دو دندان کردن دندان از دست رفته  فکر بازتوانی دهان و دندان یا جایگزین

دندان با کارکردهای  ۸۲وجود  کند اما واقعیت این است که سیستم دهان ما براساسدهان، مشکلی ایجاد نمی در

از دست برود و شما آن را جایگزین نکنید، بار آن دندان بر دوش  مشخص، تعریف شده است. اگر به هر دلیلی دندانی

 .باشد تواند بدتر شدن شرایط دهان و دندان را در پی داشتهافتد و این مساله میمی هادانسایر دن

سطح از پیشگیری را رعایت کنیم، گام بزرگی در راستای بهبود شرایط عمومی دهان و دندان  ۳اگر همه ما بتوانیم این 

 .خود برخواهیم داشت

ها توسط بسیاری از افراد ُپرمشغله وعدهمیان وفور برایها و مواد قندی که این روزها بهشیرینی دندانه:

توانیم از شر عوارض دندانی انواع رسانند و ما چطور میها میدندان شوند، چه آسیبی بهاستفاده می

  قندی رها شویم؟ مواد

ندی از جمله مواردی ها و مواد قشیرینی .اگر یادتان باشد، یکی از موارد پیشگیری سطح اول، بهبود الگوی غذایی بود

دود مح برای ابتال به پوسیدگی دندان باشند و مصرف آنها باید در برنامه غذایی، توانند عامل خطر مهمیهستند که می

ها، به طور غیر قابل روی سطح دندان افتد که مواد معدنیشده باشد. پوسیدگی دندان زمانی اتفاق میو کنترل

 ها به وجود بیاید. زمانی که شما مواد قندی و انواعهایی روی سطح دندانحفره ،برگشتی حل بشوند و در غیاب آنها

 های موجود در دهان،نشینند و باکتریمی کنید، این قندها روی سطح دندان شماهای حاوی قند را مصرف میخوراکی

 ها طی فرآیندی،س همین باکتریبه عنوان منبع تامین انرژی خود تغذیه کنند. سپ چسبند تا از آنهابه مواد قندی می

راحتی، کلسیم و ها هم بهدندان کنند. اسید ایجادشده روی سطحای اسیدی تبدیل میترکیبات قندی را به ماده

 .شودهای دندانی و پوسیدگی میزمان، باعث ایجاد حفره کند و به مرورهای فسفر دندان را حل مییون

 ایجاد این فرآیند پوسیدگی دندان در اثر مصرف مواد قندی نیست؟دندانه: یعنی راهی برای پیشگیری از 

های کلسیم و که سرشار از یون ای نیست. یعنی بزاق دهان ماطرفهخوشبختانه چرا! این مکانیسم، مکانیسم یک

ها را به آنها برگرداند؛ البته به شرط اینکه زمان کافی برای دندان تواند مواد معدنی جداشده از سطحفسفر است، می

فرصت داده بشود، بزاق  دقیقه بعد از مصرف مواد قندی به بزاق دهان ۰۶داشته باشد. معموال اگر حدود  این کار

 .ها برگرداندندانهای کلسیم و فسفر را دوباره به سطح دیون تواند مواد قندی و اسیدی را بشوید و از بین ببرد ومی

شود که بین خوردن طول روز، توصیه می ها دراز این رو، عالوه بر توصیه به محدود کردن مصرف مواد قندی و شیرینی

ر دیگ بیندازید تا بزاق دهان بتواند کار خودش را به خوبی انجام بدهد. نکته مهم مواد قندی، حداقل یک ساعت فاصله

ها بچسبند و کار بزاق را به سطح دندان توانندمی ها،ها یا شکالتمانند کلوچه این است که مواد قندی چسبناک



 شود بعد از خوردن مواد قندی، کمی آب در دهان خود بگردانید و پس از مصرفمی تر بکنند. از این رو، توصیهسخت

توانید شانس ابتال ین نکات میرعایت ا هم، مسواک زدن )حتی با آب خالی( را فراموش نکنید. با مواد قندی چسبناک

 .قندی را تاحد قابل قبولی کاهش بدهید به پوسیدگی دندان در اثر مصرف مواد

های کسی که از نظر ژنتیکی دندان ژنتیک در سالمت دهان و دندان چقدر نقش دارد و تکلیف دندانه:

تا چه اندازه به ژنتیک و تا ها بدانیم که خراب شدن دندان خواهیمطور کلی میخوبی ندارد، چیست؟ به

  زندگی ربط دارد؟ چه اندازه به سبک

 های بهداشتی نسبتا مشابهیمراقبت شود که دو نفر از اعضای یک خانواده که ژنتیک مشترک وببینید، گاهی دیده می

های های خوب و سالم و دیگری دندانمتفاوت است. یعنی یکی دندان شان کامال باهمدارند، شرایط دندانی

تقصیرهای خرابی دندان را به  توان تمامشود این است که آیا میدارد. سوالی که در این مورد مطرح می داریمشکل

ابتدا باید بدانید که  این زمینه دارد؟ برای دانستن پاسخ، تری درگردن ژنتیک انداخت یا سبک زندگی نقش مهم

 ۸۶تا  ۵۱وراثت، سهمی حدود  اند که ژنتیک یاقات ثابت کردهها، یک پدیده چندعاملی است و تحقیدندان پوسیدگی

 .های فرد بالغ دارددرصدی در نوع شرایط دندان

ظمی نهایپوپالزی مینای دندان یا بی شاید بتوان ساختارهای نامنظم فکی و دهانی، برخی نقایص نادر ژنتیکی مانند

 ها و تسریعبروز مشکالت دندانی، تجمع بیشتر پالک در دندانرا عاملی برای  صورت ژنتیکی وجود دارندها که بهدندان

تا  ۵۱مشکالت دندانی، چیزی حدود  طور که گفته شد، سهم وراثت در ابتال بهروند پوسیدگی دندان دانست اما همان

 .یمغافل بمان از رفتارهای فردی در قبال سالمت دهان و دندان، درصد است و نه بیشتر. بنابراین ما نباید ۸۶

 ترین این رفتارهای فردی اشاره کنید؟آیا ممکن است به مهم دندانه:

مشکالت دهان و دندانی مواجه شوند،  تری داشته باشند و کمتر باهای سالمخواهند دندانبله حتما. افرادی که می

 کیها در کوده تشکیل دنداندندان حاوی فلوراید بزنند. فلورایدتراپی در دور باید حداقل روزی یک مرتبه مسواک با خمیر

های از نخ دندان به منظور حذف پالک تر در بزرگسالی دارد. استفاده روزانههای سالمهم نقش مهمی در داشتن دندان

 دندانی را از بین ببرد. از طرف دیگر، توصیه اکیدیهای بینتواند پالکنمی دندانی هم ضروری است زیرا مسواک زدنبین

 .ها وجود داردپزشک برای بررسی سالمت دندانالیانه به دندانهم بر مراجعه س

های خوبی نداشته باشد، نیاز به مراقت بیشتر و دندانه: حاال اگر فردی به دلیل مشکالت ژنتیکی، دندان

 بهتری دارد؟

دام به تقویت روش مختلف اق ۸طریق  صد در صد! اگر ساختار دندانی فردی به هر دلیلی قوی نباشد، این فرد باید از

های دیگری هایی که در سوال قبل به آنها اشاره کردیم، مراقبتتوصیه های خود بکند. یعنی عالوه برساختار دندان

تواند در ساختار آهکی فلوراید می .فلوراید است چنین افرادی الزم است. راه مراقبتی اول، مواجهه منظم با هم برای

ها بکند. راه دوم، شیارپوشی یا فیشور سیالنت برای تقویت ساختار دندان ترستحکممینای دندان وارد بشود و آن را م

 .است

شوند تا ساختار ها پر میدندان رنگدر روش فیشور سیالنت، فرورفتگی یا شیارهای دندانی باکمک ترکیبات هم

های ها و آسیبحتمال پوسیدگیحسی ندارد و اتراشیدن دندان یا بی ها تقویت شود. انجام این روش نیازی بهدندان

 .کنددندانی را کم می مکرر

هستید، حتما باید تحت نظارت متخصص  های دندانینظمینکته مهم دیگر این است که اگر از نظر ژنتیکی دچار بی

ب ها و آسیهای دندانی، عاملی برای تجمع پالک در دنداننظمیبکنید. بی هانظمیارتودنسی اقدام به رفع این بی

 .شوندآنها محسوب می دیدن



گویید که مسواک زدن اصولی حاال که روی رعایت بهداشت دهان و دندان تاکید دارید، به ما می دندانه:

  هایی داشته باشد؟باید چه ویژگی

های دندانی است که روی مکانیکی پالک حذف برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانید که هدف از مسواک زدن،

 ای که بیشتر ما آنها راهای سفیدرنگ قابل مشاهدهدندانی، تنها الیه هایاند. پالکها شکل گرفتهسطح دندان

لثه و دندان( تشکیل بشوند و مشکالتی  سادگی در زیر لثه )شیار بینتوانند بهها میبینیم، نیستند. این پالکمی

 مسواک زدن باید طوری باشد که باعث بد دهان را به وجود بیاورند. از این رو، لثه، التهاب لثه و بویمانند خونریزی 

به صورت افقی مسواک بزنید. مسواک  شما نباید های روی دندان و زیر لثه بشود. به این منظور،حذف همزمان پالک

ی هاه سمت لبه بیرونی دندان حرکت کند تا هم پالکمسواک از لبه لثه ب ای باشد که موهایگونهزدن اصولی باید به

کمی موهای های زیر لثه، پالک های زیر لثه. شما باید برای اطمینان از حذفدندان از بین بروند و هم پالک سطح

مانند انجام دهید. سپس به صورت جارویی ماساژ دهید یا حرکتی ویبره مسواک را به آرامی در شیار بین لثه و دندان

ین ببرید. ها را در حد زیادی از ببتوانید پالک در فک پایین از پایین به باال و در فک باال از باال به پایین بکشید تا مسواک را

دندان  تواند به مرور زمان باعث تخریب مینایبلکه میشود، ها نمیحذف کامل پالک مسواک زدن افقی نه تنها باعث

 .بشود هاو ایجاد شیارهایی روی دندان

 دندانه: مسواک زدن اصولی باید چند دقیقه طول بکشد؟

دقیقه  ۵موجود در خمیر دندان، حدود  دقیقه کامل در طول روز باشد. فلوراید ۸زمان کلی مسواک زدن باید حداقل 

 ههم ما توصیها تاثیر بگذارد. به همین دلیل نفوذ بکند و روی پاکسازی دندان فرصت الزم دارد تا در بافت مینای دندان

خمیردندان قبل از دقیقه اول مسواک زدن  دقیقه مسواک زدن را طول بدهید. نکته دیگر اینکه اگر ۸کنیم که حداقل می

 کف اضافی را خارج کنید و به مسواک زدن ادامه بدهید. بهتر است پس از مسواک در دهان شما بیش از اندازه کف کرد،

شود، اما از شستن کامل دهان خودداری  تصر بچرخانید تا اضافات خمیردندان خارجکردن هم دهان خود را تنها یک آب مخ

 .ها نفوذ بکنددندانی باقی بماند و به سطح دندان-بزاق و بافت دهانی کنید تا بقایای فلوراید در طول شب در

ان بگذاریم و صورت خشک روی آن خمیردندآیا باید مسواک را قبل از استفاده مرطوب کنیم یا به دندانه:

 مسواک بزنیم؟

ندارد، اما باید یک نکته را در این باره  هامسواک زدن با مسواک خشک یا مرطوب، تفاوت چشمگیری در پاکسازی دندان

 کردن مسواک خشک مسواک بزنید، بهتر است این کار را انجام بدهید زیرا گاهی مرطوب توانید بادر نظر گرفت. اگر می

برای مسواک کردن در نظر نگیرید. حاال اگر  که خمیردندان زودتر کف بکند و شما زمان الزم راشود مسواک باعث می

. کنید زدن را رعایت کنید، اشکالی ندارد که مسواک را قبل از استفاده، کمی خیس ای مسواکدقیقه ۸توانید زمان می

تا حجمی از خمیر از سطح مسواک نریزد  یدنکته دیگر اینکه بهتر است مسواک را قبل از گذاشتن خمیردندان خیس کن

 .یا داخل موهای مسواک فرو نرود

بعد از آن دهانشویه استفاده بشود تا  بد نیست این نکته را هم یادآور بشوم که باید ابتدا نخ دندان، سپس مسواک و

 .صورت پذیرد فرآیند پاکسازی دهان و دندان به درستی

  د از بیدار شدن از خواب بهتر است یا بعد از خوردن صبحانه؟آیا مسواک زدن صبحگاهی بع دندانه:

صبحانه، مسواک بزنید. با این کار، بقایای  بهتر از بعد از بیدار شدن دهان خود را با آب خالی بشویید و پس از صرف

 .کنیدشوند و شما با دهانی تمیز و خوشبو روزتان را آغاز میمی صبحانه از روی زبان و دندان پاک

  که در زمان خرید خمیردندان باید به کدام معیارها دقت کنیم؟عنوان آخرین سوال اینندانه: بهد

جعبه و روی تیوب نوشته شده  دهنده آن که پشتشود که موقع خرید خمیردندان به جدول مواد تشکیلتوصیه می

قید شده است، توجه داشته ppm واحد فلوراید خمیردندان که به صورت است، دقت کنید. در این بررسی باید به میزان



معرض خطر هستند، خمیردندان  که بیشتر افراد در جامعه ما از نظر احتمال پوسیدگی دندان درتوجه به این باشید. با

 ها، ما نباید بیش از حد خمیردندان سفیدکنندهفلوراید باشد. عالوه بر این ppm ۵۵۱۶مناسب برای ما باید حداقل دارای 

دندان و حتی ابتال به حساسیت  دیدگی مینایکنیم چون این محصوالت مواد ساینده دارند و باعث آسیب استفاده

فلوراید داشته باشد تا ppm ۵۶۶۶زیر شش سال هم باید حداقل  شوند. حتی خمیردندان مخصوص کودکاندندان می

 .های کودکان داشته باشددندان تاثیر مطلوبی برای
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