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چــرا بایــد ســامت

دنــدان را جــدی
بگیریــم

زهرا ثابتی فضلی ،کارشناس پرستاری ،مراقب
سالمت دبستان دخترانه سما واحد شیروان

چکیـده

امــروزه بهداشــت دهــان و دنــدان مهمتریــن بخــش ســامت در جامعــه محســوب میگــردد .و ارتبــاط مســتقیمی بــر قلــب ،حافظــه ،قنــد خــون،
تنفــس ،قــدرت بــاروری دارد .بــا توجــه بــه معاینــات  1393انجــام شــده در آموزشــگاه 67 ،درصــد از بیماریهــای دهــان و دنــدان مربــوط بــه
پوســیدگی دنــدان میباشــد .ایــن آمــار زنــگ خطــر و تهدیــدی جــدی جهــت ســامت دانــش آمــوزان میباشــد لــذا آمــوزش و آگاهــی از طریــق
تغذیــه صحیــح و راههــای مراقبــت از دنــدان و پیشــگیری ،از مهمتریــن اهــداف در آموزشــگاهها میباشــد.
کلیـد واژه :آموزش و آگاهی-پیشگیری  -پوسیدگی دندان

مقـدمـه

مشــکالت دهــان ودنــدان امــروزه یکــی از رایجتریــن مشــکالت مــردم
در سرتاســر جهــان اســت .بــا توجــه بــه نــوع تغذیــه ،عــادات غلــط و
عــدم بــه کارگیــری صحیــح روشهــای بهداشــتی مشــکالت دندانــی
بــه خصــوص پوســیدگی دنــدان در بیــن دانــش آمــوزان آمــار باالیــی
را بــه خــود اختصــاص میدهــد کــه در ایــن خصــوص آمــوزش و
آگاهــی دادن بــا رعایــت تغذیــه مناســب و روشهــای صحیــح مراقبت
از دنــدان بــه دانــش آمــوزان میتوانــد گامــی مؤثــر در پیشــگیری از
ایــن آســیب باشــد .طبــق مــدارک بدســت آمــده و مطالعــات انجــام
شــده در دهــه اخیــر مســائل مهمــی در مــورد رابطــه میــان ســامت
عمومــی افــراد و بهداشــت دهــان و دنــدان آشــکار شــده اســت و ایــن
مطلــب نشــان دهنــده تأثیــر بیماریهــای دهانــی بــر روی محــدوده
گســتردهای از دســتگاههای مختلــف بــدن میباشــد.
بهداشــت دهــان و دنــدان مناســب میتوانــد نجــات دهنــده زندگــی
باشــد حتــی اگــر هــر روز دندانهــا مســواک زده شــود بــا ایــن
وجــود ممکــن اســت باکتریهــای خطرناکــی داخــل دهــان وجــود

شکل  :1اهمیت استفاده از نخ داندان در جلوگیری از پوسیدگی
دندان
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نمودار  :1نمودار آماری پوسیدگی دندان در دبستان دخترانه سما
شیروان

داشــته باشــند .ایــن باکتریهــا تنهــا منجــر بــه بیماریهــای
پریودنتیــت (یــک شــکل پیشــرفته از بیمــاری لثــه کــه عالئمــی از
نمودار  :2نمودار مقایسه ای پوسیدگی دندان در دبستان دخترانه
جملــه خونریــزی در هنــگام مســواک زدن و درد دارد) نمیشــود.
سما شیروان
بــا بررس ـیها و معاینــات بعمــل آمــده بــر روی  320نفــر از دانــش
آمــوزان دختــر پایههــای اول تــا پنجــم ابتدایــی ســما نشــان از ابتــای بیــش از  67درصــد دانــش آمــوزان بــه پوســیدگی دنــدان بودهانــد .کــه
ایــن موضــوع زنــگ خطــری بــرای خانوادهــا و جامعــه میباشــد.

اثرات بیـماریهـای دهـان و دنـدان بر قلب

احتمــال انســداد شــرایین قلــب در افــرادی کــه بیمــاری لثــه و
پوســیدگیهای شــدید دندانــی دارنــد در قیــاس بــا افــراد ســالم دو
برابــر اســت .محققــان هنــوز از علــت ایــن امــر مطمئــن نیســتند امــا
فرضیــه ایــن اســت کــه باکتریهــای مضــر از دهــان وارد جریــان
خــون شــده وبــه پالکهــای چربــی موجــود در شــریانهای خــون
قلــب حملــه میکننــد و منجــر بــه تــورم میشــوند و در نتیجــه
ریســک لختــه شــدن را کــه میتوانــد منجــر بــه حملــه قلبــی شــود
را افزایــش میدهــد.

اثرات بیـماریهـای دهـان و دنـدان بر حافـظه

مطالعــه جدیــدی نشــان میدهــد کــه میــزان کاهــش تواناییهــای
ذهنــی و نیــز ســرعت راه رفتــن در افــرادی کــه دندانهــای خــود را
از دســت دادهانــد ســریع تــر از افــرادی اســت کــه هنــوز چنــد دنــدان
طبیعــی در دهــان خــود دارنــد .پزشــکان دانشــگاه کالیفرنیــا در یــک
آزمایــش جدیــد در یافتهانــد افــرادی کــه مرتــب و صحیــح مســواک
میزننــد وبــه حفــظ بهداشــت دندانهــا و لثــه خــود اهمیــت
میدهنــد در آینــده و در ســنین باالتــر حافظــه قویتــری خواهنــد
داشــت ،کارشناســان تصــور میکننــد باکتریهــای دهــان ممکــن
اســت از طریــق عصبهــای جمجمــهای کــه بــه فــک بــا جریــان
خــون مرتبــط میشــوند بــه مغــز برســند و ممکــن اســت بــه ایجــاد نوعــی از پــاک کــه منجــر بــه آلزایمــر میشــود کمــک نمایــد.
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اثرات بیـماریهای دهـان و دنـدان بر قنـد خـون

احتمــال بیماریهــای عفونــی دهــان و دنــدان در افــرادی کــه دیابــت
دارنــد بیشــتر از ســایر افــرادی اســت کــه مبتــا بــه دیابــت نیســتند
در حالیکــه ایــن امــر ممکــن اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه افــراد
دیابتــی نســبت بــه عفونتهــا مســتعدتر هســتند مطالعاتــی نیــز
وجــود دارد کــه نشــان میدهــد بیمــاری لثــه میتوانــد کنتــرل قنــد
خــون را دشــوارتر ســازد و درمــان بیمــاری لثــه بــه بهبــود عالئــم
دیابــت کمــک میکنــد.

اثرات بیـماریهـای دهـان و دنـدان برروی تنـفس

بیمــاری لثــه ممکــن اســت ریســک عفونتهــای تنفســی از جملــه بیمــاری انســداد ریــوی و ذات الریــه را افزایــش میدهــد ایــن عفونتهــا
ممکــن اســت زمانــی رخ دهــد کــه باکتــری از دهــان وارد ش ـشها میشــود یــا ممکــن اســت موجــب متــورم شــدن راههــای تنفســی گــردد.

اثرات بیـماریهای دهـان و دنـدان بر روی قدرت بـاروری
محققــان در غــرب اســترالیا دریافتهانــد زنانــی کــه در ســنین بــاروری هســتند و بیمــاری لثــه دارنــد بالــغ بــر  7مــاه طــول میکشــد تــا بــاردار
شــوند (دو مــاه طوالنــی تــر از زنــان ســالم) ،مطالعــات دیگــری نیــز نشــان داده کــه احتمــال ســقط در زنــان بــارداری کــه بیمــاری لثــه دارنــد
باالتــر اســت.

نتـایج

مراجعــه بــه دندانپزشــک هــر شــش مــاه ،پرکــردن پوســیدگیهای مختصــر بــه منظــور جلوگیــری از پیشــرفت آن ،مســواک زدن صحیــح روزی 2
مرتبــه (در هنــگام مســواک زدن از فشــار بیــش از حــد بــر دندانهــا خــودداری شــود) ،اســتفاده از نــخ دنــدان ،کشــیدن ریش ـهها و دندانهــای
خــراب عفونــی و غیــر قابــل ترمیــم ،مراقبــت کافــی از لثههــا ،کاهــش مصــرف تنقــات و نوشــابههای گازدار ،عــدم اســتفاده بیــش از حــد از
فســت فودهــا ،اســتفاده از ســبزیجات بــا بــرگ تیــره ماننــد اســفناج و کلــم بروکلــی ،میوهــای سرشــار از ویتامیــن ( cپرتقــال ،تــوت فرنگــی و ،)...
لبنیــات وگوشــت در ســبد غذایــی ،مصــرف ماهــی بدلیــل داشــتن اســیدهای چــرب امــگا  ،3بــرای کمــک بــه برطــرف کــردن بیماریهــای لثــه،
عــدم اســتعمال دخانیــات ،مینــای دنــدان قــوی ،درد دنــدان را دور میکنــد :بــرای ایــن منظــور از مصــرف مــواد غذایــی و نوشــیدنیهای ســرد و
گــرم بــه طــور همزمــان جلوگیــری شــود.
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منابـع و مـاخـذ

1مجله مشاوران سالمت دهان و دندان http://www.101020.ir
2سایت رابطهی جا لب بین دندانهای سالم و قدرت حافظه دیماه http://www.berroz.ir 1393
3سایت تظاهرات بالینی بیماری سیستمیک http://www.clinicamedicine.ir
4سایت بهداشت و سالمت http://www.moeinmahini.blogfa.com
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