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 های زغالیهای مثبت و منفی خمیردنداننگاهی به ویژگی

های کنند با تمرکز بر ویژگیها سعی میشرکت این روزها زغال محبوبیت زیادی پیدا کرده است و بسیاری از افراد و

 آدامس زغالی و های زغالی،قدیمی را بازآفرینی کنند؛ بستنی زغالی، نوشیدنی منحصر به فرد این ماده، محصوالت

 .البته خمیردندان زغالی که این روزها محبوبیت زیادی پیدا کرده است

از  (prevention) مجله آمریکایی پرونشن اما آیا استفاده از خمیردندان زغالی واقعاً مفید است؟ این سؤالی است که

 .سترا در گزارشی مورد بررسی قرار داده ا های آنانپزشکان پرسیده و پاسخدندان

 هایی دارد؟خمیردندان زغالی چه ویژگی

شده شوینده دهان و دندان استفاده می زغال سالیان درازی استفاده طبی داشته و در گذشته از آن به عنوان ماده

 مدافعان و بازاریابان خمیردندان»گوید: پزشکی دانشگاه نیویورک میدندان است. دکتر ِکنِت مگت، دانشیار دانشکده

 «.ها را سفید کنددندان تواند مواد سمی داخل دهان را جذب وزغالی، مدعی هستند این خمیردندان می

آرایشی زغالی از زغال فعال  ها و مواداند خمیردندان زغالی هم مانند مکملهای ساخت خمیردندان مدعیشرکت

وسیله بتواند مواد سمی را بیشتر جذب کند. افزایش یافته تا به این  تهیه شده است. به این معنا که خلل و فرج آن

ها دندان را به خودش جذب و آن هایها و جرمتواند لکهکه زغال فعال می خمیردندان از این ماده این است ایده ساخت

 پزشکی آمریکا با بررسی تمام مطالعاتی که بر روی میزان اثربخشیدندان را سفید کند. اما نکته جالب اینکه انجمن

 .سودمندی این خمیردندان وجود ندارد ردندان زغالی انجام شده است، اعالم کرده مشاهدات کافی برای اثباتخمی

رغم اینکه علی»گوید: نیویورک می پزشک و متخصص سرطان دهان بیمارستان مونت سینایدکتر لورن لِوی، دندان

کافی در مورد سودمندی یا عدم سودمندی آن  هایشده است، اما گزارش استفاده از خمیردندان زغالی بسیار رایج

 «.ندارد وجود

 زننده است؟آیا خمیردندان زغالی آسیب

مضر باشد؛ چرا که بسیاری از این  تواند برای لبخند شماگوید خمیردندان زغالی میمشاهداتی وجود دارد که می

 .ها شودهای دندانوسیدگیتواند باعث گسترش پموضوع می ها فاقد فلوراید هستند که اینخمیردندان

دارند، چندان قابل اعتماد نیستند.  از طرف دیگر ادعاهایی که در مورد خاصیت سفیدکنندگی این نوع خمیردندان وجود

و  آید را از بین ببردها که در اثر کشیدن سیگار به وجود میتر، مانند آنعمیق هایتواند لکهخمیردندان زغالی نمی



ها کند، اما از آنجایی که این خمیردندانمی های سطحی را پاکگویند فقط لکهکنند، میبلیغ میافرادی که آن را ت

ما را ش از حد ساینده باشند و مینای دندانپزشکی آمریکا نیستند، ممکن است بیشدندان تحت نظارت یا تائید انجمن

سطح سفید و درخشان دندان شما است از بین  ها آسیب برسانند. اگر مینا کهاز بین ببرند یا به روکش یا لمینیت

شود و در ضمن دندانتان نسبت به سرما حساس و بیشتر مستعد نمایان می برود، عاج دندان که زردرنگ است

 .شود و این یعنی تأثیر معکوس بر زیبایی یک لبخندمی پوسیدگی

طور که سموم چرا که این ماده همان .داردهایی وجود زدایی زغال فعال شده هم نگرانیدر ضمن در مورد خاصیت سم

این احتمال وجود دارد که زغال »گوید: به خودش جذب کند. دکتر مگت می تواند مواد مفید را همکند، میرا جذب می

خمیردندان یک فاجعه به حساب  باعث کمتر شدن تأثیر داروهای خوراکی شود. اگرچه مقدار کمی زغال داخل فعال

ضروری است با پزشکتان درباره اینکه این خمیردندان چه تأثیری  کنید،گر داروی خوراکی مصرف میآید، اما انمی

 «.داشته باشد مشورت کنید تواند بر آنمی

 !خمیردندان زغالی مصرف نکنید

طرف ها از زا بودن آن برای دندانآسیب اطالعات علمی ناقص درباره اثربخشی خمیردندان زغالی از یک طرف و احتمال

دکتر مگت در  .طور کلی استفاده از این نوع خمیردندان را توصیه نکنندپزشکان بهدندان شود بسیاری ازدیگر، باعث می

فردی ندارد، بلکه ممکن است باعث آسیب منحصربه تنها ویژگی شاخص وخمیردندان زغالی نه»کند: این باره تأکید می

 گیری ازضمن ممکن است فاقد فلوراید و سایر مواد ضروری برای پیششما شود. در  هایرساندن و ساییدن دندان

 «.های دهان باشندبیماری

راهکارهای عجیب و غریب نباشید. چرا که  دهید، به دنبالهایتان اهمیت میاگر به سالمت دندان»کند: او تأکید می

 «.نیستزدن با یک خمیردندان فلوراید دار  چیز بهتر از روزی دو بار مسواکهیچ
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