
 زنند؟چه عواملی به مینای دندان آسیب می

 

کند. قسمت نرم درون دندان محافظت می مرغ دارد و ازای است که عملکردی شبیه به پوسته تخمیهمینای دندان، ال

 توان گفت مینای دندان،مرغ، استحکام و سختی زیادی دارد. حتی میتخم البته مینای دندان برخالف پوسته

دندان در کنار کمی شانس،  وهاست. پس با مراقبت صحیح و مناسب از دهان ترین عنصر در بدن انسانوسختسفت

 .دیدگی محافظت کنیدآسیب توانید از مینای دندان در مقابلشما می

 

 دهد؟ها را تغییر میچه عاملی رنگ دندان

حالت درخشندگی پیدا کند. بنابراین  تواند در تماس با نورواضح است که مینای دندان رنگ سفیدی دارد و حتی می

 تر به نظر برسند. به مرور زمان،تر یا تیرهها روشنشود دندانمی که باعث الیه زیرین، یعنی دنتین )عاج دندان(، است

 .ها نیز زرد یا خاکستری به نظر برسددندان توانند کاری کنند که الیه بیرونیعواملی مانند قهوه، چای و سیگار می
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 خوردگیاز فرسایش تا کرم

دارد. اسیدهای موجود در مواد  که مینای دندان بسیار مستحکم است اما شانس فرسودگی آن همیشه وجودبا این

ها و حتی کنند و باعث فرسایش دندانکه مینای دندان را فرسوده می رین عواملی هستندتها از مهمغذایی و باکتری

شود. نکته مهم این است  خوردگیتواند دچار ترکشوند. عالوه بر این حالت، مینای دندان میها میآن خوردگیکرم

 .ره رشد کندخودی دوبابه صورت خودبه تواندهای بدن، نمیکه مینای دندان، برخالف استخوان

 

 پوسیدگی دندان و حساسیت

تاه افتد؟! پاسخ کودقیقا چه اتفاقی می بیند،شاید شما هم از خودتان پرسیده باشد که وقتی مینای دندان آسیب می

رار ق طور کامل تحت محافظتدیدگی مینای دندان، الیه درونی دندان دیگر بهآسیب به این پرسش، این است که پس از

 شود چونمشکل فقط به این مورد ختم نمی تواند در دندان شروع شود. البتهگیرد و درنتیجه روند پوسیدگی مینمی

مثال،  توانند در تماس با گرما و سرما واکنش منفی نشان بدهند. برایدارند، می دیدههایی که مینای آسیبدندان

که نگذارد از وجود بیاورد یا حداقل اینبه د احساس درد شدیدیتوانخوردن بستنی یا نوشیدن قهوه و چای داغ می

 .قهوه لذت ببرید خوردن بستنی یا نوشیدن چای و
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 کنند؟ها چطور مینای دندان را نابود میباکتری

تغذیه کردن از ترکیبات قندی خاصی  کنند بههای موجود در دهان شروع میها، باکتریپس از خوردن غذاها و خوراکی

شود که گیری اسیدهایی در دهان منجر میاند. این روند به شکلمانده ای باقید غذایی شیرین و نشاستهکه از موا

ابتال به بیماری لثه از نوع خفیف  تواند باعثها در ادامه میتخریب مینای دندان را دارند. فعالیت این باکتری توانایی

 .شود

بار توانند زیانها نیز میدیگر انواع نوشیدنی ها ومیوههای گازدار، آبتوجه داشته باشید که اسیدهای موجود در نوشابه

ها فرسایش دندان تر هستند و به مرور زمان باعثاین ترکیبات حتی از اسید باتری هم غلیظ زا باشند. بعضی ازو آسیب

 .رساندا آسیب میهترکیبات شیمیایی، به دندان ها باشوند. همین روند است که از طریق تماس دندانمی

 

 !عاشقان نوشابه و چای شیرین مراقب باشند

در تماس با اسیدهای مضر قرار  نوشیدن چندین لیوان نوشابه یا چای شیرین در طول روز، مینای دندان را شدیدا

های غذایی ست که نوشابه یا چای شیرین را همراه با وعدهبهتر ا گویندپزشکان میدهد. به همین دلیل دندانمی

 .تنهایی خودداری کنیدعنوان نوشیدنی صرف و بهها در طول روز بهاز مصرف آن مصرف کنید و

 

 مشکالت گوارشی و اختالالت خوردن

یکی از این مشکالت، اختالل خوردن  .توانند به مینای دندان آسیب بزنندبعضی از مشکالت و اختالالت هستند که می

شود. مشکالت دیگری مانند دلیل استفراغ مکرر وارد دهان میمعده به  بولیمیا )ُپرخوری عصبی( است که در آن اسید

چنین اثرات منفی و مخربی  توانند دارایاسید معده، انواع مشکالت معده و دیگر اختالالت خوردن هم می ریفالکس

 .باشند
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 مشکل خشکی دهان

شود. همین ها میدندانفرسودگی  کند و مانع ازها در مقابل اسیدهای درون دهان محافظت میبزاق دهان از دندان

 هایگردد. پس اگر شما به دالیل مختلف مانند ابتال به بیماریدندان هم می بزاق است که باعث ماندگاری و قوام مینای

تر اسیدهای مخرب راحت باشید، خاص یا درنتیجه عوارض جانبی استفاده از داروها، دچار مشکل خشکی دهان شده

 .دیدگی مینای دندانای ندارد جز آسیبروند هم نتیجه ند. ادامه اینکندرون دهان شما فعالیت می

  

  

 

 قروچهدندان

اصطکاک و فشار زیادی که به مرور  قروچه است. درواقع،کند، مشکل دندانعامل دیگری که مینای دندان را تخریب می

 .یا حتی شکستن مینای دندان شود تواند باعث فرسودگیشود، میوارد می هاقروچه به دندانزمان و در اثر دندان

حالت فرد مبتال به این مشکل اصال  رسد و در اینقروچه اغلب در اوقات خواب به بدترین حالت خودش میمشکل دندان

قروچه هم کمک تواند به تسکین دنداندرحالی است که کاهش استرس می قروچه را کنترل کند. اینتواند دنداننمی

دیدگی تا مانع از آسیب افراد به استفاده از محافظ مخصوص دهان برای ساعات خواب نیاز دارندبعضی از  کند. البته

پزشک خودتان اطالع دهید. برید، حتما موضوع را به دندانمی شوند. پس اگر شما هم از این مشکل رنج مینای دندان

 .بسازد تانارآمد برایتواند متناسب با شرایط شما، یک محافظت دهان مناسب و کمی پزشکدندان
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 !دندان شما دربازکن نیست

تواند باعث نکنید. این کار می های مختلف را با کمک دندان بازها یا محفظهرایطی، بطریهرگز و تحت هیچ ش

ها، باز شود. کارهای نادرست دیگر هم مانند جویدن مداد و ناخن هاخوردگی آنها و ترکدیدگی شدید دندانآسیب

 .های شما منجر شوددندان گواری برایتواند به پیامدهای نابادام و پسته با دندان یا جویدن یخ هم می کردن پوست

 

 فرسایش مینای دندان در کودکان

کودکان رو به افزایش است. بعضی از  گویند که فرسایش مینای دندان دربسیاری از کارشناسان براساس آمارها می

های ا و نوشابههباورند که امروزه کودکان بیش از حد از انواع نوشیدنی محققان در مورد دلیل چنین مشکلی بر این

کودکان شده است. بنابراین،  کنند و همین روند باعث شیوع فرسایش مینای دندان درو گازدار استفاده می اسیدی

 .تواند بخشی از روند مقابله با این مشکل باشدمی های مضر با آب سادهجایگزین کردن این نوشیدنی

 

 نکات مهم برای داشتن لبخند زیبا

برداریم. مثال مسواک زدن پس از  ایهای سادهکمک به سالمت دهان و دندان خودمان گام توانیم برایهمه ما می

بخش مهمی از زندگی روزانه ما تبدیل شود. استفاده از مسواک نرم  ها باید بهخوردن مواد غذایی و مصرف نوشیدنی

هم واقعا به حفظ سالمت  فلوراید شویه حاویحاوی فلوراید هم نکته ساده بعدی است. استفاده از دهان و خمیردندان

 .کنددهان و دندان کمک می

بخورید تا اثر مخرب اسیدها را خنثی کنید.  توانید پس از وعده غذایی، مقداری شیر یا پنیرها، شما میعالوه بر این

 تواند گزینه خوبی برای کمک بهاستانداردی که حاوی زایلیتول هستند هم می های بدون قند واستفاده از آدامس

بار کمک ناشی از اسیدهای زیان هایهای غذایی باشد. این کار به مقابله با آسیبترشح بزاق پس از پایان وعده

 .کندمی
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