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  مقدمه

ترين بيماري عفوني در انسان است و باالترين درصد اعمال دندانپزشكي را به خود اختصاص داده  پوسيدگي دندان، شايع

  را ترين اطالعات مربوط به دندانپزشكي ترين و كاربردي ضرورياست؛ بدليل اهميت بسيار باالي اين موضوع، مولف كوشيده است تا 

  . باشد در دسترس خوانندگان ارجمند قرار دهدقابل استفاده براي تك تك افراد جامعهبه طوري كه 

اند و البته مطالعة هر دو بخش، بسيار   و در پايان در سطح تخصصي ارائه گرديدهدر سطح عموميمطالب اين مجموعه ابتدا 

اي از جامعه اقدام به  شوند در سطح بسيار گسترده كنند قادر مي تري كه نسبت به موضوع پيدا مي است زيرا افراد، با درك جامعمؤثرتر 

گيرد كه  با اين نگرش، توسعه و سير انتشار آگاهيها از عمومي به تخصصي و بالعكس شكل مي. سازي نمايند رساني و فرهنگ اطالع

  .باشد و پايدار علوم دندانپزشكي ترميمي ميمتضمن رشد و پيشرفت حقيقي 

به اميد روزي كه تمام افراد جامعه، ديدة بيدار دندانپزشكي ترميمي باشند و اجازه ندهند كه درمانهاي غير اصولي و مضّر، به 

  .سالمتي و تندرستي انسانها آسيب وارد سازد

سبب تخريب و پوسيدگي گيرد   شكل ميمادة ترميميانتخاب غلط نوع بديهي است كه درمانهاي غيراصولي كه مبتني بر 

 و نتيجتاً موجب ايجاد باورهاي نادرست از دندانپزشكي در بين افراد و ضعيف شدن اعتماد عمومي به كار آمدي گردد مجدد دندانها مي

  .شود سيستم دندانپزشكي مي

: ست يابيم بهتر است  به ذكر يك مثال بپردازيمبراي اينكه به ديد روشني از وضع دندانپزشكي ترميمي كنوني و آيندة آن د

در جوامع صنعتي كه با حجم انبوه تبليغات فريبندة كمپانيها از كامپوزيتها با آب و تاب فراواني در ترميم پوسيدگيهاي دنداني استفاده 

ها  از كاستيدندانها كه ) ن رفتن حياتاز بي (عوارض بسيار گسترده و جبران ناپذير و پوسيدگي ثانويه و نكروزاند و اينك بدليل  كرده

اند و بعضاً ترجيح  به جايي رسيده است كه از كامپوزيتها مأيوس شده!) كارد(شوند كار   ناشي ميو مواد سمي موجود در كامپوزيتها

لنت دنداني در فك بيمار و به جاي آن يك ايمپ) كنندExtract! (و بلكه آن را بكشند! دهند كه اساساً دندان پوسيده را ترميم نكنند مي

  ! انجامد ببينيد عاقبت درمانهاي غيراصولي و مضّر به كجا مي! قرار دهند

شد  در زمانهاي گذشته كه تقريباً هيچگونه امكانات دندانپزشكي وجود نداشت، ضرورتاً دندان پوسيده را كه دچار درد مي

شده بود ولي در عصر حاضر به يمن » كند بايد كشيد كه درد ميدنداني را «المثل  كشيدند و همين امر سبب رايج گشتن ضرب مي

كند، بكشد بلكه برعكس،  پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي، وضع به كلي تغيير كرده و ديگر كسي ناچار نيست كه دنداني را كه درد مي

ثل قديمي در حال حاضر بيشتر به يك با اين توضيح اين ضرب الم. كند نبايد كشيد و بايد آن را درمان نمود دنداني را كه درد مي

اما اگر عقب گردي صورت بگيرد يعني در حال حاضر ـ با تمام دانش و تكنولوژي موجود ـ دندان . خرافه شبيه است تا يك حقيقت

  بيمار كه قابل ترميم است، كشيده شود تا با ايمپنت جايگزين شود بايد ديد كه سر منشاء اين مشكالت كجاست؟

هاي مختلف از علوم  ف است كه در نشريات و مطبوعات، حجم انبوهي از مطالب و مقاالت مربوط به رشتهجاي بسي تأس

شوند و به عنوان مثال مقاالت غامض فلسفي كه معموالً  اي ارائه مي انساني گرفته تا مهندسي و علوم تجربي با شرح و تفصيل گسترده

مورد نياز و كاربرد مستقيم تمام افراد شوند ولي در زمينه دندانپزشكي ترميمي كه  يآورد منتشر م جز اهل آن، كسي از آنها سر در نمي

اميد است دوستان مطبوعاتي به . شود  است، اوضاع كامالً متفاوت است و نتيجتاً اين فرصت آموزش سالمت ناديده گرفته ميجامعه

  .اين موضوع اهميت بيشتري بدهند

توانند آن را  دندانپزشكي ترميمي چنان پيچيده و دشوار است كه فقط دندانپزشكان ميكنند مطالب مربوط به  مردم فكر مي

مطالب مربوط به دندانپزشكي ترميمي چنان ساده و واضح است كه حتي افراد با كمترين سطح بلكه . اصالً اين طور نيست! درك كنند
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  .توانند متوجه آن شوند سواد اجتماعي نيز به راحتي مي

اي برخوردارند، با تالش مداوم، سطح دانش و  اي از اهل فن كه از تعهد و دلسوزي شايسته  ضروري است عدهاز نظر مؤلف،

آگاهيهاي افراد جامعه را در زمينه دندانپزشكي كه الزمة ارتقاء پايدار سطح سالمتي جامعه است روز به روز باالتر ببرند و مطمئن 

ميان خواهد رفت و در عوض، دانش مربوط به دندانپزشكي ترميمي به نوعي از اطالعات باشند كه اين ناآگاهي امروزي، باالخره از 

  .شود عمومي مفيد و سالمتي بخش تبديل مي

شود از سايت  به عالقمندان جهت مطالعه بيشتر و سهيم شدن در اين راستا توصيه مي

COM.DENTALUNIQUE.WWW  شما مي توانيد نظرات خويش را از طريق پست الكترونيك . نيز بازديد نمايند

INFO@DENTALUNIQUE.COMمطرح نماييد .  

  



 ٧

  سخني با خوانندگان

يا حتي هر خريد هرچند خواهند بزنند، هر تصميمي كه بخواهند بگيرند و  مردم دست به هر كاري كه مي! خوانندگان عزيز

كنند و به عنوان مثال حتي در مورد  كنند، زمان صرف مي كنند، جستجو و تحقيق مي كوچكي هم كه بخواهند داشته باشند حتماً فكر مي

خريدهاي جزئي ممكن است با طي مسافت طوالني از يك سوي شهر به آن سوي شهر بروند ولي آيا در مورد سالمت دندانهايشان 

  !روند دارند؟ دندان بكار مي) پر كردن(آيا مردم كمترين اطالعاتي در مورد انواع مواد مختلفي كه در ترميم ! نطور هست؟نيز همي

 آيا تا كنون مردم مجبور !آيا مردم بدرستي از مزايا و معايب حقيقي انواع ترميمهاي دنداني كوچكترين شناختي دارند؟

يشان جهت ترميم دندانها) گالس آينومر(بهترين نوع ماده كنند و بدون اينكه نقشي در انتخاب اند صرفاً به دندانپزشكي مراجعه  نبوده

  !داشته باشند صرفاً شاهد ترميم دندانهايشان با موادي معموالً غير از گالس آينومر باشند؟

 پوسيدگيهاي بعدي و ثانوي رود، دندان را مستعد از نظر اصول علمي، كامپوزيتها و آمالگام كه جهت ترميم دندان بكار مي

شود كه مشكالت بيشتري  در اطراف و زير پر كردگي دندانها، پوسيدگيهايي ايجاد مي) كم يا زياد( بدين معنا كه بعد از مدتي .كند مي

ندانها مجدداً شود كه د و الزم مي) هرچند كه پر كردگيهاي دندان، در ظاهر، سالم و بدون اشكال به نظر برسد(سازد  را متوجه دندان مي

و همين موضوع سبب سلب  ... و مكرراً درمان شوند و بيمار از يك مطب به مطب ديگر و از يك دكتر به دكتر ديگر مراجعه كند

  .شود اعتماد بيماران از كل سيستم دندانپزشكي مي

رزي كه با ابعاد ميكروسكوپي در كامپوزيتها و آمالگام، هيچگونه چسبندگي شيميايي به دندان ندارند و بنابراين در شيار و د

كنند و به مرور زمان دندان را تخريب و دچار  زا نفوذ مي هاي پوسيدگي آيد ميكروبها و باكتري اطراف اين پركردگيها پديد مي

 با اين وليشود  پوسيدگي ثانويه در ابتدا بصورت يك خط تيره رنگ در اطراف پركردگي دندان ظاهر مي. كنند هاي ثانويه مي پوسيدگي

  !حال ممكن است دندان در ظاهر، سالم به نظر برسد اما از درون در حال فاسد شدن باشد

باشند به زرق و برق و ظواهر و ) و نه كاذب(متأسفانه مردم بيشتر از آنكه به فكر شناخت درمانهاي مطلوب و حقيقتاً علمي 

خورد بايد توجه كند؟ پس  ين است كه انسان حتي به غذايي كه ميدهند، مگر نه ا كنند اهميت مي محلي كه براي درمان مراجعه مي

رود در  اي كه جهت ترميم دندان بكار مي مطمئناً ماده! ماند؟ تفاوت مي توجه و بي آيد تا اين حد بي چرا وقتي پاي سالمتي به ميان مي

كامپوزيتهاي (و يا ماده سمي ) مجيوة آمالگا(شود و شايسته نيست كه حاوي عناصر سمي  واقع بخشي از بدن انسان مي

  !افتد باشد زيرا سالمتي به طور جدي به خطر مي) سايتوتوكسيك

دندانپزشك نيز بنا به مسئوليت سنگين انساني كه حرفة مقدس پزشكي بر عهدة وي نهاده است شايسته نيست كه بدون اولويت 

و ) اتيولوژيك(كند و ديد جامعي نسبت به درمانهاي حقيقي دهي به سالمت و درمان حقيقي بيمار، صرفاً به تكنيك درمان توجه 

هاي اتيولوژيك و  نداشته باشد زيرا اگر يك دندانپزشك فرضاً به ترميم يك دندان پرداخت و به جنبه) سمپتوماتيك(درمانهاي كاذب 

رد ـ هرچند كه بيمار هم آگاهي نداشته باشد ساز پوسيدگي مجدد دندان توجه نكرد و در نتيجه دندان را با يك ماده نامناسب ترميم ك زمينه

با شكست مواجه خواهد شد ) دير يا زود(قطعاً ) اي ظاهري و سطحي و غير ريشه(اول اينكه درمان عالمتي : آيد ـ دو موضوع پيش مي

 Medical)ي اخالق پزشكي و ثانياً اين كه از لحاظ اصولي و حت) در اطراف پر كردگي دندان، قطعاً پوسيدگي ثانويه پديدار خواهد شد(

ethics) وي نه تنها به رسالت خويش عمل نكرده است بلكه برعكس، زمينة ايجاد مشكالتي را نيز به مشكل اولية بيمار، اضافه و ،

چنين فردي در حقيقت، نان عدم دانش و تحميل نموده است و اين به هيچ وجه شايستة يك دندانپزشك دلسوز و متعهد نيست زيرا 

  . بيماران را خورده است و نه نان علم و دانش حقيقي و عملكرد متكي بر اصول اتيك پزشكي راآگاهي

 ركن اصلي و تضمين كنندة موفقيت حقيقي درمان است و بلكه شود خالصه نمي... اخالق پزشكي تنها در رازداري و 
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  . خواهد داشتطرح درمان صحيح و اتيولوژيك را نيز در پيهمپاي تشخيص مناسب و اتيولوژيك، 

زيرا بدون توجه به اصول اخالق پزشكي . علم دندانپزشكي ترميمي هم اكنون دچار بحران شديد اخالق پزشكي شده است

پردازد  كه متضمن انجام درمانهاي اصولي؛ بي ضرر و پرفايده است صرفاً به معرفي يكسري تكنيكهاي مصرف مواد مختلف كمپانيها مي

باشد عمدة هم و غم خود را محدود به ارائه درمانهاي غيراساسي، ) اتيولوژيك(اي و اساسي  انهاي ريشهو بجاي اينكه به فكر درم

  .ناسالم، غيراصولي و ظاهري و عالمتي نموده است

قبل از معرفي گالس آينومر كه به عنوان بهترين نوع مادة ترميمي در دندانپزشكي محسوب مي شود، تا حدودي به 

گردد  شود و در نهايت توضيحات كاملي در رابطه با گالس آينومر ارائه مي مپوزيت پرداخته ميمعرفي آمالگام و كا

تا خواننده ضمن كسب دانش و آگاهي كافي از انواع مواد ترميمي موجود، به خوبي قادر به مقايسه و درك خواص 

.آينومرها باشد ويژة گالس  
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  نقش افراد جامعه در ارتقاء سطح سالمت عمومي

  : هايمان است چنان كه سعدي آورده رين راه ارتقاء سطح سالمتي، ارتقاء سطح دانش و آگاهيبهت

  توانا بود هر كه دانا بود

توانند در موارد بسيار گوناگون همچون  نماييم؛ اين همكاريها مي در اين راستا از همة عالقمندان دعوت به همكاري مي

از همكاري انسانهاي نوع دوست و خير انديش . گسترش يابند... المللي، اقتصادي و   بيناي، پژوهشي، علمي، كاربردي، فرهنگي، رسانه

  .نماييم كه مايل به سازماندهي و ارائه امكانات مطلوب به افراد و بيماران جامعه باشند استقبال مي

د نامه بقراط، نمود پيدا  و بر مبناي اصول و اخالق پزشكي كه در الواح مقدسي چون سوگنمنشور حقوق بيمارانبر پايه 

مند شوند زيرا سالمتي حق ايشان  اند تمام بيماران حق دارند ضمن اطالع الزم و كافي از نوع درمان، از بهترين نوع درمان بهره كرده

  .اند  روز بشري، در خدمت رساني بهينه به جامعه بشري سوگند خورده مندي از آخرين دانش است و تمام گروه پزشكي نيز ضمن بهره

تر است و يا اينكه   كه چه نوع درماني برايش مناسباطالع كافي نداردكند  ي كه به دندانپزشكي مراجعه ميمعموالً بيمار

يا مثالً با (دكتر، لطفاً هر طور : گويد به همين دليل صرفاً به دندانپزشك خود ميتواند بهترين روش درماني را شناسايي كند  چگونه مي

  .دانيد دندانم را ترميم كنيد خودتان صالح ميكه ) اي هر ماده

 وجود دارد بنابراين درعرصة ارزيابي و نقد و انتقاد ، عرضه و تقاضاهمانطور كه در هر بخشي از جامعه و در كلية امور، 

از دندانپزشكان تر، عرضة خدمات مورد نظر را  توانند با تقاضاي نوع درمان مطلوب و شايسته بيماران ميدندانپزشكي ترميمي نيز 

  .تر بكار گرفته شود تواند در جهت سازنده  و مطمئن باشند كه قانون عرضه و تقاضا در اينجا نيز جاري است و ميدرخواست نمايند

 كه به فراخور توان، موقعيت و امكانات موجود، در جهت اطالع رساني صحيح و مفيد به شود به تمام خوانندگان توصيه مي

 كمك به ارتقاء سطح سالمتي دهان و دندان ديگران خواهد بود و به نوبه خود نشر دانش و مطمئن باشند كه اين ديگران تالش كنند

  :فرمايند مي) ع(عليآورد؛ چنان كه حضرت  موجبات خوشنودي پروردگار و آرامش درون را فراهم مي

ي آن جهاد است و دانش بياموزيد كه آموختن آن حسنه است، گفتگو دربارة آن تسبيح است، جستجو

  .داند صدقه است آموختن آن به كسي كه نمي
تا كنون حتي ذره اندكي از تر است زيرا  هاي مرتبط با آن بسيار اساسي و پرمسئوليت در اين ميان نقش گروه پزشكي و رشته

و خسارات جبران ناپذير  و اين، مشكالت اند اكثريت از مزاياي فراوان گالس آينومر محروم مانده و حق مطلب ادا نشده است

  .بسيار فراواني را در پي داشته است) همچون تخريب و از بين رفتن دندانها(
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  :آمالگام

اي كه در ترميم دندان به كار رفته، آمالگام بوده كه در بيش از يك قرن اخير، مورد استفاده قرار  ترين ماده متأسفانه فراوان

اين ماده . تر آن براي دندانپزشك بوده است سمت اين ماده، استحكام ظاهري و كاربرد آسانتوجيه اصلي براي گرايش به . گرفته است

اي به رنگ خاكستري تيره  بوده كه معموالً تركيب آنها ماده... شبه فلزي، تركيبي از جيوه و چند فلز ديگر مانند مس، روي، قلع، نقره و 

به رغم اين كه اين ماده . شود تر در آمده و باالخره كامالً كدر و سياه رنگ مي يرهكند كه البته پس از مدتي، دندان به رنگ ت ايجاد مي

مطالعه كمتر و محدود در معرفي ماده مناسب به عنوان جايگزين عوارض و اشكاالت متعددي دارد با اين حال بنا به داليلي از جمله 

دة ترميمي در دندانپزشكي در صدر قرار داشته باشد و از نظر كميت، ما! ترين ، سبب شده است تا اين ماده هنوز به عنوان مطرحآمالگام

عدم دانش و آگاهي افراد جامعه از عوارض سوء و مضرات فراوان آمالگام نيز مزيد از سويي . رتبه نخست را به خود اختصاص دهد

خي كشورها و از جمله چند كشور اروپايي، به البته در بر. اي بكار برده شود  تا آمالگام در زمان حاضر نيز بطرز گستردهبر علت شده

شود كه به بافت دندان  يك اشكال اساسي آمالگام از آنجا ناشي مي. شود طور كامل از مواد ترميمي ديگري به جز آمالگام استفاده مي

 مشكالت بعدي است، به ماند كه سر منشاء اي در حد ميكروسكوپي باقي مي چسبد و بين آمالگام و دندان همواره شيار و فاصله نمي

زا در اين فاصله به راحتي نفوذ كرده و پس از تجمع، با فعل و انفعاالت  اين صورت كه باكتريها و ميكروبهاي مضّر و پوسيدگي

كنند كه البته به آرامي و بدون سر و صدا  شود، شروع به ايجاد پوسيدگي ثانويه مي بخصوصي كه منجر به توليد اسيد الكتيك مي

شويم  اند با دقت نگاه كنيم متوجه مي اگر پس از مدتي به دندانهايي كه با آمالگام ترميم شده. رود  آتش زير خاكستر، پيش ميهمچون

 شده است و حتي از لحاظ ظاهري نيز تغيير رنگ تيره دندان، از داخلكه اين روند پوسيدگي ثانويه كه توضيح آن داده شد، سبب 

كند كه  ته به مرور زمان اين پوسيدگي ثانويه پيشرفت كرده و مشكالت بعدي را هم براي دندان ايجاد مينماي بدي ايجاد كرده كه الب

، پيدايش درد خفيف تا شديد، خرد شدن، شكستن، نكروز و از بين )پيدايش پوسيدگي ثانويه(عود مجدد پوسيدگي : از آن جمله است

 در آن اشاره كرد كه جيوهتوان به وجود مقاديري از  ت اساسي ديگر آمالگام مياز جمله ايرادا. رفتن حيات دندان و ساير گرفتاريها

 و عوارض شناخته شده متعددي هم براي پرسنل شاغل در دندانپزشكي و هم رود سمي بوده و از دسته فلزات سنگين به شمار مي

هاي آمالگام،  ها و اضافه صول و قوانين بهداشت، خردهنكتة قابل تأملي كه در اينجا وجود دارد اين است كه طبق ا. براي بيماران دارد

هاي در بسته و محلولهاي خنثي كننده  قبل از دور ريختن، بدليل جيوه سمي موجود در آنها بايد طبق دستورالعمل خاصي در محفظه

 صرف نظر از !رود ن به كار ميولي با اين حال، آمالگام مستقيماً جهت پر كردن دنداقرار گيرد تا به محيط زيست آسيبي وارد نشود 

، به عنوان يك مسأله پرخطر نيز شناخته )هاي پر كردگي با آمالگام بسته به تعداد محل(مسأله سميتي كه اين جذب جيوه اضافي دارد 

ز آنتي زاي انساني، يك ارتباط نزديك بين جيوه و مقاومت در برابر بعضي ا هاي بيماري شود زيرا در خصوص بسياري از باكتري مي

جذب جيوه شديداً بر ). شود زا در برابر داروهاي آنتي بيوتيك مي جيوه، سبب مقاوم شدن باكتريهاي بيماري(بيوتيكها وجود دارد 

توان چنين   اين موضوع را مي.شود گذارد و سبب تضعيف سيستم دفاعي بدن در برابر عوامل بيماريزا مي سيستم ايمني بدن تاثير مي

 را بدون تاثير آشكاري بر سالمتي amalgamيشتر بيماران، قرار گرفتن در معرض جيوه بر اثر كاربردهاي ناشي از تعبير نمود كه ب

نظر  صرف. دهند تا حد شديدي از خود واكنش نشان مي) كه البته در حال افزايش است(كنند ولي گروه كوچكي از جمعيت  تحمل مي

كان در حين درمان در معرض آلودگي جيوه قرار دارند و به هر حال بدن با مقداري سم از تمامي وسايل حفاظتي، بيماران و دندانپزش

  .كند اضافي سر و كار پيدا مي

هاي مسئول بهداشت و  در مورد سميت و عوارض سوء جيوه بر سالمتي و بدن انسان همين بس كه بدانيم اكنون كشورها و سازمان

اند از جمله كاهش جيوه در محصوالت تجاري و مصرفي، منع  يط زيست ارائه دادهمحيط زيست استانداردهايي جهت كاهش جيوة مح
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شود و در  اي در اياالت متحده توليد نمي به همين جهت امروزه دماسنج و فشارسنج جيوهاي در بيمارستانها  مصرف دستگاههاي جيوه

ال كمپانيها و عوامل ايشان چشمانشان را بر تمام  با اينحاي و مصرف، هزار دالر جريمه خواهد داشت؛ صورت فروش دماسنج جيوه

آگاهند ولي تعداد زيادي از ايشان مبادرت .... شبيه آنچه كه تمام پزشكان بخوبي از مضرات سيگار و دخانيات و (اند  اين واقعيتها بسته

اند بلكه برعكس، با اشاعه و  ن فراموش كردهو نه تنها مسئوليتشان را در برابر سالمتي و حفظ و ارتقاي آ!) كنند به استعمال دخانيات مي

از سويي، منطق عوامل اين كمپانيها . اند هاي فراوان در مورد آمالگام، عمالً به عامل ضد سالمتي تبديل شده تبليغات و گزافه گويي

چون اكثر «دهند كه  پاسخ ميشود معموالً در ابتدا  چنان سست و متزلزل است كه وقتي از آنها سؤال شود چرا از آمالگام استفاده مي

و خالصه اينكه از مجموع اين گونه جوابها » ... كنند و  كنند، چون ديگران از آمالگام استفاده مي دندانپزشكان از آمالگام استفاده مي

رويج درمانهاي برداري از ديگران اقدام به ت اي، چشم بسته و عمدتاً از روي عادت و كپي عده: بندي رسيد كه توان به اين طبقه مي

با اين حال، كمپانيها و عوامل ايشان دائماً در صدد توجيه اين خالءها با شگردهاي گوناگون هستند . كنند غيراصولي و ضد سالمتي مي

زماني كه سطح . تواند جلوي درمانهاي غيراصولي و ضد سالمتي را بگيرد  و آگاهي افراد جامعه است كه مي اين تنها ميزان دانش

روند بلكه  هاي تك تك افراد جامعه به حد مطلوبي برسد نه تنها درمانهاي غيراصولي و ضدسالمتي از ميان مي ت و آگاهيمعلوما

خودبخود سيستم دندانپزشكي ترميمي به سمت ارائه درمانهاي كامالً علمي و مفيد در جهت ارتقاي سطح سالمتي جامعه سوق پيدا 

  .كند مي

 حفاظت بيولوژيك از دندان، نداشتن زيبايي و عدم قابليت آزادسازي فلورايد جهت پيشگيري  بدليل عدمآمالگامبطور كلي، 

  .مناسب نيستاز پوسيدگي ثانويه 

  

  :كامپوزيت

عوارض سوء و مضّرات . اي پيدا كرده است طي چند دهة اخير، متأسفانه، كامپوزيتها كاربرد روزافزون و نسبتاً گسترده
  !رسند از آمالگام است هرچند كه كامپوزيتها در ظاهر و نماي اوليه مناسب به نظر ميكامپوزيتها به مراتب بيشتر 

اي  اي جهت ارتقاي كامپوزيتها صورت گرفته، ولي به لحاظ ماهيتي، اين ماده هم داراي نقايص عمده العاده با اينكه تالش فوق
ات ابعادي آنهاست؛ به اين صورت كه پس از اينكه دندان با اولين نقص كامپوزيتها، تغيير. شود است كه به مواردي از آن اشاره مي

به تبع تغييرات ابعادي . كامپوزيت ترميم شد، معموالً بدليل همين تغييرات ابعادي، ممكن است دندان به شدت حساس و دردناك شود
از مدتي، نظير ترميمهاي آمالگام، بين كامپوزيتها، معموالً چسبندگي فيزيكي و ناپايدار كامپوزيتها به دندان دچار آسيب شده و پس 

هاي شناخته  كنند و طي مكانيسم ها در اين فضا تجمع پيدا مي شود كه بازهم ميكروب كامپوزيت و دندان، فاصله و درزي ايجاد مي
هاي  ي از پوسيدگيهاي كامپوزيتي، به مراتب حت هاي ثانويه در اطراف ترميم پوسيدگيكنند كه اين  اي، پوسيدگي ثانويه ايجاد مي شده

ديگر ايراد بسيار مهم كامپوزيت اين است كه سطح آن هر قدر . تر است هاي آمالگامي نيز بيشتر و نگران كننده ثانويه در اطراف پر كردگي
ها وجود دارند كه سبب جذب و  ثابت شده كه اجزايي در كامپوزيت زيرا هم كه بدقت پرداخت و پوليش شود، محل تجمع ميكروبهاست

  .كند  كه به سالمت دندان و لثة مجاور آن به شدت آسيب وارد ميشوند زا مي رشد ميكروبهاي بيماري
هستند كه بشدت براي سالمتي ) سايتوتوكسيك(از لحاظ تركيب شيميايي، تمام كامپوزيتها حاوي اجزاي بسيار مضّر و سمي 

دهند و دچار  شوند، حيات خود را از دست مي  با كامپوزيت ترميم ميو حيات دندان خطرناكند به همين دليل، بسياري از دندانهايي كه
روت كانال تراپي و خارج كردن (گردند كه نتيجتاً احتياج به درمان ريشه  شده و دردناك مي) نكروز پالپ دندان(مردگي مغز دندان 

  .كنند پيدا مي) عصب دندان

  !وان جايگزين تمام و كمالي براي آمالگام معرفي كننداي در تالشند تا كامپوزيتها را به عن با اين حال، عده
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  :گالس آينومر

اولين نكته و مزيت . به لحاظ بيولوژيك، خاصيت محافظت از دندان را دارندها همرنگ دندان بوده و آينومر گالس

هيچ يك از نقايصي كه ست كه موجود در دندانپزشكي، اين ا) آمالگام و كامپوزيت(آينومرها در مقايسه با ساير مواد ترميمي  گالس

آينومرها حاوي هيچگونه مواد  به طور مثال، گالس. آينومرها وجود ندارد براي ساير موادي كه قبالً توضيحات آنها داده شد در گالس

 برقرار ضمن اينكه چسبندگي و پيوند از نوع شيميايي و پايدار با دندانمضر و توكسيك كه به حيات دندان آسيب برساند، نيستند و 

  .شود به اين ترتيب تضمين خوبي براي بقا و دوام دندان ايجاد مي. نمايند كنند از پوسيدگي ثانويه نيز پيشگيري مي مي

سازي و  قابليت ذخيرهرود،  آل به شمار مي  و ايدهمنحصر به فردآينومرها كه در واقع  خصوصيت اصلي و پر اهميت تر گالس

شود، به اين معنا كه   ميزا سازي ساختمان دندان در برابر فعاليتهاي پوسيدگي منجر به مقاوماست كه  آزادسازي فلورايد بصورت مداوم

 ، …كند يا هر ماده ديگري كه حاوي فلورايد باشد مثل آب، چاي و  وقتي شخص، خمير دنداني كه حاوي فلورايد است استفاده مي

هاي فلورايد را به ساختار دندان ترميم شده و حتي دندانهاي  ر زمان، يونكند و سپس به مرو آينومر، فلورايد آن را جذب مي گالس

  .شود زا مي هاي پوسيدگي كند و بدين طريق سبب باال رفتن مقاومت دندانها در برابر فعاليت ميكروب مجاور منتشر مي

مه شفافي آن همانند چيني اي غيرمعمولي با خصوصيات عالي و متفاوت از ساير مواد است؛ خاصيت ني آينومر، ماده گالس

اين . چسبد و فعاليتهاي حياتي مثبت و مفيدي دارد  است، از طريق پيوند شيميايي به بافت دندان مي)Dental porcelain(دندان 

 ميالدي جهت استفاده در دندانپزشكي ساخته شد اما در سالهاي اخير مواردي از كاربرد آن در داخل 1972ماده در ابتدا در سال 

  .تخوان نيز گزارش شده است كه خواص مناسب فعاليتهاي حياتي از خود نشان داده و به رشد استخوان كمك كرده استاس

ارتقاي دانش و آگاهي خوانندگان از شود كه  گنجد و تأكيد مي آينومر در اين مختصر نمي آل گالس شرح كامل خواص ايده

 كه بر حسب شرايط بتوانند انتخاب بهتري داشته باشند و با دهد ان را به افراد ميانواع مواد مورد استفاده در ترميم دندان، اين امك

  .هايشان ايفا نمايند نقش مؤثرتري در بهبود و سالمتي دندانتري از دندانپزشكان،  تر و حساب شده درخواستهاي دقيق

  روش صحيح استفاده از مسواك

وبي اليه نازك و چسبنده اي از باكتريهاست كه در نهايت      پالك ميكر .پالك ميكروبي دشمن اصلي دندان و لثه است       
هنگامي كه پالكهاي ميكروبي به لثه حمله مي كنند،به سرعت باعـث بيمـاري لثـه           .موجب پوسيدگي دندان مي شود    

با مسواك زدن پالكها و خرده هاي مواد غـذايي از سـطوح           .مي شود و مي تواند به از دست دادن دندان منتهي شود           
  .جي و سطوح جونده دندانها برداشته مي شودداخلي،خار

قـرار  )شـيار لثـه  ( درجه نسبت به محور طولي دندانها در ناحيـه اتـصال لثـه و دنـدان        45موهاي مسواك را با زاويه      
در حالي كه نوك موهاي مسواك كمابيش در جاي خود بـاقي اسـت،از حركـات دايـره اي كوچـك اسـتفاده                       .دهيد
كها از زير شيار لثه و بين دندانها را با موهـاي بلنـد حاشـيه مـسواك تـضمين مـي                      اين عمل برداشته شدن پال    .كنيد
دوباره با حركـت دايـره اي كوچك،پالكهـاي ميكروبـي را از تمـام سـطوح                 . ثانيه مسواك كنيد   10هر دندان را    .كند

  . را تميز كنيدبا همين روش،سطوح داخلي دندانهاي بااليي و پاييني.خارجي دندانهاي بااليي و پاييني برداريد
با استفاده از همان حركات دايره اي در مسواك زدن،از تماس موهاي مسواك با شـيار لثـه و بـين دنـدانها اطمينـان       

  .حاصل كنيد
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با حركات كوتاه . استفاده كنيدTMPowerTipبراي برداشتن پالكهاي ميكروبي از پشت دندانهاي آسيا،از موهاي بلند 
از تميزي آخرين دندانهاي آسياي بزرگ اطمينان . دندانهاي آسياي بااليي و پاييني را مسواك بزنيدجلو و عقب،سطح

  .حاصل كنيد
  روش صحيح استفاده از نخ دندان

از سـطوح بـين     (بنـابراين دو سـطح باقيمانـده      .مسواك زدن تنها سه سطح از پنج سـطح دنـدانها را تميـز مـي كنـد                 
  .ها و خرده هاي مواد غذايي نيازمند توجه و دقتي خاص مي باشدبراي جلوگيري از تجمع پالك)دنداني

از آنجايي كه پوسيدگي دندان و بيماري لثه اغلب از اين نواحي شروع مي شود،هر روز بايد از نـخ دنـدان اسـتفاده          
  .كنيد

 را بـا انگـشتان   نـخ . سانتيمتر از نخ دندان را جدا كرده و دو انتهاي آن را دور انگشتان مياني خود بپيچيـد     50حدود  
از تماس ناگهـاني نـخ دنـدان بـا لثـه      .شست خود به آرامي و به دقت بين دندانهاي بااليي و زير شيار لثه وارد كنيد       

  .خودداري كنيد
به خاطر داشته باشيد    .نخ دندان را به دو طرف دندان خم كنيد و با حركت باال و پايين پالكهاي زيان آور را برداريد                   

نخ دندان را با انگشتان سبابه به آرامي از بين دنـدانهاي پـاييني رد     . ور جداگانه و كامل تميز كنيد     كه هر دندان را بط    
  .دوباره آنرا به دو طرف دندان خم كنيد و همان حركت را انجام دهيد.كنيد
   :(Dental floss)اهميت استفاده از نخ دندان* 

زيرا مسواك تنها قادر است نواحي سطحي  .اك نمودن است  استفاده از نخ دندان به شيوه صحيح،بسيار مهمتر از مسو         
تميز نمايد و قادر نيست نواحي بين دنـداني را كـه اتفاقـاً بيـشتر مـستعد تجمـع          ... دندان را از پالكهاي ميكروبي و     

اي ميكروبي و مواد غذايي هستند تميز نمايد و اتفاقاً به همين دليل بيشتر پوسيدگي ها و مشكالت دنداني و بيماريه      
  .لثه اي نيز در نواحي بين دنداني ايجاد مي شوند

مسواك و نخ دندان هريك كارايي بخصوصي دارند؛مسواك تنها قادر است نواحي سطحي دندان را تميز كند و نـخ                    
ايـن طـور نيـست كـه اگـر          .مي كند  خرده هاي غذايي پاكسازي      دندان نواحي بين دنداني را از پالكهاي ميكروبي و        

د مرتبه با دقت تمام،دندانهايش را مسواك كند بتواند تصور كند كه بهداشت را بطور كامل رعايـت  فردي روزانه چن 
 ناديـده گرفتـه شـده       -كه آسيب پذيرتر هم هستند    -كرده است زيرا در اين صورت هم بهداشت نواحي بين دنداني          

ان داشته باشـد بنـابراين در       است و مسواك زدن به هيچ وجه نمي تواند نقش كاملي در تأمين بهداشت دهان و دند                
  .استفاده مداوم و صحيح از نخ دندان،تأكيد فراوان به عمل مي آوريم

  :چند سفارش ديني درباره بهداشت دهان و دندان و مسواك زدن از كتاب حليه المّتقين

 از حضرت صادق عليه السالم روايت شده است كه مسواك نمودن از سنت پيغمبران است و حضرت رسول صـلي      
اهللا عليه و آله فرمود كه پيوسته جبرئيل مرا امر به مسواك مي فرمود تا آن كه ترسيدم دندانهايم ساييده شود يا بريزد 
و در روايت ديگر فرمود كه جبرئيل آن قدر مرا امر به مسواك نمود كه گمان نمودم بـر امـت مـن واجـب خواهـد           

  .نمود
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از سنت پيغمبران است،پاك كننده دهان اسـت،جال   : ت است فرمودند كه در مسواك دوازده خصل     )ع(حضرت صادق 
دهنده چشم است،موجب خشنودي پروردگار است،بلغم را دفع مي كند،حافظه را زياد مي كند،دندانها را سفيد مـي     
كند،حسنات را مضاعف مي گرداند،پوسيدن دندان را مي برد،ريشه دندان را محكم مي كند،اشتهاي طعام را زياد مي 

  .الئكه به آن خشنود مي شوندكند و م
  .بر تو باد به مسواك نمودن براي هر نمازي: سفارش فرمودند كه)ع(به حضرت علي)ص(حضرت رسول

  .دو ركعت نماز كه با مسواك باشد بهتر است از هفتاد ركعت نماز كه بي مسواك باشد): ص(پيامبر اكرم
  :اهميت استفاده از دهانشويه پرسيكا* 

در مجموع،در يك برنامه بهداشتي كامل و بلندمدت،دهانشويه گياهي .راي كاربرد مشخصي استهر دهانشويه اي دا   
پرسيكا از خصوصيات منحصر بفرد و ايده آلي برخوردار است كه به سادگي مي توان از داروخانه ها تهيـه كـرد و                       

  .با مطالعه بروشور مربوطه،اطالعات بسيار مفيد و ارزشمندي را بدست آورد
  :رعايت رژيم غذايي منظم،برنامه ريزي شده و پرهيز از پراكنده خوارياهميت * 

تعداد دفعات مصرف مواد قندي و شيريني جات و غيره به مراتب از ميـزان و مقـدار مـصرف آنهـا در تخريـب و                           
تيكه استفاده مي كنـد،در صـور     ... به اين معني كه فرد در هر نوبت كه از مواد قندي و            .پوسيدگي دندانها مهمتر است   

پالك ميكروبي در سطح دندانها و محيط دهانش وجود داشته باشد،اسيد توليد مي شود و اين اسيد موجب آسيب و 
با اين توضيح اگر فرضاً شخـصي چنـد   .صدمه به ميناي دندان و نيز ايجاد پوسيدگي دندان و بيماريهاي لثه مي شود     

صرف نمايد تنها يك بار اسـيد توليـد مـي شـود و بـه                عدد شيريني و يا مثالً يك بسته بيسكويت را در يك نوبت             
دندانهايش صدمه وارد مي شود ولي اگر همين تعداد شـيريني در چنـد وعـده جداگانـه مـصرف شـود،با هـر بـار                          

بنابراين تأكيد مي شود براي مصرف      .مصرف،اسيد نيز توليد مي شود و موجب چند مرتبه آسيب به دندانها مي شود             
ت حتماً برنامه مشخصي داشته باشيم و سعي شود از مصرف پراكنده اين مواد تا حد ممكـن               مواد قندي و شيرينيجا   

يكجا مصرف كردن مقدار مشخصي ماده قندي و شيرينيجات،عوارض كمتري نسبت به مصرف پراكنـده   .پرهيز شود 
  .همان مقدار مواد قندي و شيريني براي دندانها دارد

  آلودگي ميكروبي مسواك ها

مسواك ها معموالً در اماكني قرار مي گيرند كه بيـشتر از         .ن عامل حفظ بهداشت دهان و دندان است       مسواك مهمتري 
امروزه با افزايش وقوع بيماريهـاي واگيـرداري از قبيـل ايـدز و هپاتيـت        .دسترس ميكروارگانيسم ها در امان نيستند     

 96در مطالعـه حاضـر    .هـشگران اسـت   ويروسي،نحوه استفاده و نگهداري از مسواك ها،مورد عالقه بـسياري از پژو           
 Eدرصد مسواك هايي كه مورد بررسي قرار گرفتند،به ميكروبهاي متنوعي از قبيـل اسـترپتوكوك و اسـتافيلوكوك    

coli                        اكتينوميست آلوده بودند كه منشاء احتمالي ميكروبهاي يافت شـده مـي توانـد متفـاوت باشـد و بـه شـرايط، 
رپتوكوك پالك دنداني است كه هنگام مسواك زدن در الياف مسواك قـرار             منشاء است .نگهداري مسواك بستگي دارد   

كه جزء باكتريهاي روده اي است،مي تواند از طريـق آئروسـل هـاي ايجـاد شـده توسـط فـالش        E coli .مي گيرد
تانكهاي توالت و يا حتي انگشتان آلوده كه هنگاك شستن با الياف مسواك در تماس قرار مي گيرنـد،روي مـسواك              
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در ايـن تحقيـق     .استافيلوككها منشاء پوستي دارند و قارچ ها نيز به احتمـال قـوي منـشاء دهـاني دارنـد                  .اد شود ايج
گزارش شده مسواك هايي كه در سرويسهاي بهداشتي نگهداري مي شوند،آلودگي بيشتري داشته،مخصوصاً حمـام               

 شستشو نيز بـسيار حـائز اهميـت         اما صرف نظر از محيط نگهداري مسواك ها،نحوه       .آلوده ترين قسمت منزل است    
زيـرا زمـاني   . كمتر مي شودcfu(colony forming unit)است هرچه مهارت در شستشوي مسواك بيشتر باشد،

كه اين مسواك ها به دقت تميز نشوند،بقاياي مواد غذايي و پالك دنداني،در البه الي موهاي مسواك،باقي مانـده و                    
يكي از ديگر موارد،مسواك هايي است كه در هوا خشك مـي شـوند و     .دخود به عنوان محيط مغذي عمل مي نماين       

 درصـد  12 ماده كلر هگزيدين 2براي ضدعفوني كردن مسواك ها از  .كمتر از مسواك هاي حاوي جلد آلوده هستند       
در افراد  .درصد استفاده كرده ولي در هر صورت مسواك ها را بايد به طور مرتب عوض كرد               1و سديم هيپوكلريك    

 هفتـه يكبـار بايـد مـسواك هـاي مـصرفي       1-3 ماهي يكبار و در بيماران مبتال به مشكالت خاص پزشكي هر           سالم
  دكتر شيدا كالنتريان:  مترجمwww.dentistry.com. تعويض شوند

  دكتر عليرضا آشوري         آشنايي با تخصصهاي گوناگون در دندانپزشكي 

شود كه بخصوص طي سه دهه اخير پيشرفت چشمگير       دندانپزشكي يكي از شاخه هاي علوم پزشكي محسوب مي          
در ايران نيز دندانپزشكي از بعد علمي و نيروي انساني پيشرفت قابل توجهي داشته و .و خارق العاده اي داشته است   

دندانپزشكان ايراني چه در ايران و چه در خارج از كشور افتخارات علمي فراواني كسب كرده .اين قابل انكار نيست   
مايه مباهات جامعه پزشكي كشور است ولي بايد پـذيرفت كـه بـراي ارتقـاي سـطح بهداشـتي ناخوشـايند                      اند كه   

بـه مناسـبت روز دندانپزشك،قـصد داريـم بـه طـور       .بهداشت دهان و دندان در كل كشور راه درازي در پيش است    
تر با حيطه كاري برخـي      اجمالي و فشرده رشته هاي تخصصي دندانپزشكي را معرفي كنيم تا خوانندگان گرامي بيش             

  .رشته هاي تخصصي دندانپزشكي و امكانات درماني آنها آشنا شوند
  ارتودونسي

بدون شك معروف ترين و شناخته شده ترين رشته تخصصي دندانپزشكي است كه عمدتاً مردم آن را با سيم هـاي                  
در درمانهاي ارتودونسي سن .اارتودونسي يعني راست و رديف كردن دندان ه .جورواجور و هزينه گران مي شناسند     

اگر ناهنجاريهاي دنداني و استخواني در دوره درماني مختلط كه در آن تركيبـي از               .بيمار اهميت فوق العاده اي دارد     
دندانهاي شيري و دائمي در دهان حضور دارند تشخيص داده شوند،با درمانهايي به مراتب ساده تر و كم هزينه تـر                     

 هستند،اما همين ناهنجاريها اگر باقي بمانند در سنين باال فقط با درمانهـايي پرهزينـه و                 در همان دوره قابل تصحيح    
  .سنگين قابل درمان خواهند بود

در درمانهـاي متحـرك بيمـار مـي توانـد دسـتگاههاي             .در ارتودونسي دو نوع درمان وجـود دارد؛ثابـت و متحـرك           
درمانهـاي متحـرك در   .سـيم هـاي دنـدانها چـسبيده انـد     ارتودونسي را از دهان خارج كند،اما در ارتودونسي ثابت          

كودكان و در دوره دنداني شيري و مختلط كاربرد دارد و با كمك آنها   مي توان حتي فرم استخوانها را هم تصحيح     
ا كرد اما بعد از افتادن تمام دندانهاي شيري،امكان تغيير فرم استخوان وجود ندارد و فقط مي توان دندانها را آن هم ب

  .درمانهاي ثابت جابجا كرد
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  اندودونتيكس

انـدودونتيكس علـم درمـان بيماريهـاي        . اين همان درماني است كه عامه مردم آن را با نام عصب كشي مي شناسند              
وقتي پوسيدگي به پالپ يا مغز دندان مي رسد،عفونت تمام فضاي داخلي ريشه ها را درگير كرده                .ريشه دندان است  

در اين صورت بايد پوسيدگي ها برداشته شده و كليه بافتهـاي عفـوني         .يدي را تجربه مي كند    و بيمار درد بسيار شد    
ايـن رونـدي اسـت كـه در درمانهـاي         .داخل ريشه دندان خارج شوند و سپس فـضاي خـالي ريـشه هـا پـر شـود                  

 خود به خود    البته بعضاً پيش مي آيد كه درد شديد بيمار،بدون مراجعه به دندانپزشك           .اندودونتيك صورت مي گيرد   
ساكت مي شود و بيمار ديگر به صرافت پيگيري درمان نمي افتد،اما در اين شرايط وضعيت خطرناكتر بوده و بيمار                    

دندانهايي كه تحت درمانهاي ريشه قرار   مي گيرنـد اغلـب   .بايد حتماً براي درمان ريشه به دندانپزشك مراجعه كند  
قرار گيرند چون در اين صـورت      )پروتز ثابت (تر است زير روكش   به شدت شكننده و مستعد خرد شدن هستند و به         

  .عمر آنها به مراتب طوالني تر خواهد بود
  بيماريهاي دهان

در بيماريهاي دهان انواع و اقسام بيماريهاي       .يكي از رشته هاي نسبتاً ناشناخته دندانپزشكي در ميان عامه مردم است           
ر نقاط بدن كه تظاهرات دهاني دارند،تشخيص داده شده و درمان مـي  نادر و كمياب حفره دهان و يا بيماريهاي ساي   

  .شوند
  پاتولوژي

در .آسيب شناسي دهان و فك و صورت ارتباط نزديكـي بـا بـسياري از رشـته هـاي پزشـكي و دندانپزشـكي دارد                   
ت پاتولوژي نمونه هاي تهيه شده از بافت هايي كه مشكوك به ضايعات خـوش خـيم يـا بـدخيم يـا سـاير ضـايعا        

سپس براساس گـزارش  .هستند،بررسي شده و نوع بيماري باتوجه به نماي ميكروسكوپي آن تشخيص داده مي شود           
  .پاتولوژيست،درمان هاي الزم براي بيمار صورت مي گيرد

  پروتز

رشته پروستودونتيكس يا پروتزهاي دنداني يكي از مشهورترين شاخه هاي دندانپزشكي است كه با سـاخت انـواع                  
دو نوع درمان . دنداني براي بيماراني كه فاقد دندان هستند يا دندانهاي تخريب شده دارند،شناخته مي شودپروتزهاي

بيماراني كه يك يا چند دندان محدود را از دست داده اند يا دندانهاي             .كلي در اين رشته وجود دارد؛ثابت و متحرك       
اگـر  .ثابت يا همان پروتزهاي ثابت را دريافت كننـد تخريب شده قابل نگهداري دارند،مي توانند دندانهاي مصنوعي         

امـا اگـر   .دندان وجود داشته باشد،پروتز ثابت روي نسج باقيمانده سوار مي شود كه عمدتاً به آن روكش مي گوينـد        
دندان وجود نداشته باشد،دندانهاي كناري به عنوان پايه تراشيده شده و يك پل روي ناحيه بي دندان زده       مـي                          

مـي تـوان از پالكهـاي پارسـيل متحـرك يـا دنـدانهاي مـصنوعي كامـل اسـتفاده           .ه به آن بـريج مـي گوينـد   شود ك 
  .پروتزهاي متكي بر ايمپلنت نيز در زمره درمانهاي اين رشته تخصصي قرار دارد.كرد

  پريودونتيكس
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يـا بـه    )پريودونـشيوم (پريودونتيكس يا مخفف آن پريو،علم پيشگيري و درمان بيماريهاي بافتهاي نگهدارنده دنـدان            
چون سالمت و ثبات بافتهـاي نگهدارنـده دنـدان نظيـر لثـه و اسـتخوان كليـد                   .عبارت ساده تر بيماريهاي لثه است     

موفقيت تمامي درمانهاي دندانپزشكي است،بايد از رشته پريو به عنوان پايه و مادر تمامي رشته هـاي دندانپزشـكي                   
المت لثـه و اسـتخوان نگهدارنـده دندانهاسـت و ايـن كـار از طريـق                  اصلي ترين هدف رشته پريو تأمين س      .نام برد 

در جرمگيري توده هاي ميكروبـي روي سـطوح دنـدانها بـا ابـزار               .درمانهاي جرمگيري و جراحي صورت مي گيرد      
با حـذف ايـن تـوده هـاي ميكروبي،لثـه و      .خاصي برداشته   مي شوند بدون آنكه آسيبي به ميناي دندانها وارد شود         

جدا .اما در جراحي بافتهاي عفوني و ملتهب با جراحي حذف مي شوند           .مي توانند سالمت خود را بازيابند     استخوان  
از جراحي هاي حذف كننده بافت،جراحي هاي بازسازي كننده بافتي هم وجود دارند كه نقايص كوچـك بافتهـاي                   

  .ي پريودونتيستها قرار مي گيردجراحي هاي ايمپلنت هاي دنداني هم در حيطه كار.سخت و نرم را برطرف مي كنند
  جراحي

جراحان دهان و فك و صورت جدا از تسلط بر رشـته بـسيار              .سقف تمامي رشته هاي تخصصي دندانپزشكي است      
دشوار و سنگين خود،بايد بر عمده رشته هاي تخصصي دندانپزشكي و پزشكي نيز مسلط باشند و اين دانش،آنها را            

جراحي تنها رشته بيمارستاني دندانپزشكي اسـت و بـه ايـن            .كان قرار مي دهد   در سطحي متفاوت از ساير دندانپزش     
دليل تهاجمي بودن اين رشته طيف بسيار وسيع انواع و اقـسام جراحـي هـاي سـر پـايي و بيمارسـتاني،اورژانس و        

ن از دندان كشيدن هاي ساده و جراحي هاي سـخت دنـدانهاي نهفتـه در مطـب تـا درمـا                    .انتخابي را در برمي گيرد    
پيچيده ترين صدمات وارده به ناحيه فك و صورت در بيمارستان،از جراحي انواع و اقسام ضايعات خوش خـيم و                    
بدخيم تا جراحي هاي تصحيحي و زيبايي صورت و فك به اضافه خيلـي درمانهـاي ديگـر همـه در حيطـه كـاري          

  .جراحان فك و صورت قرار مي گيرد
  دندانپزشكي اطفال

مي گيرد و شايد بيـراه  خصص اطفال براي كودكان صورت اي دندانپزشكي بزرگساالن توسط مت تقريباً تمامي درمانه  
درمانهاي پيشگيري در اطفال از اهميت .نباشد اگر آن را با مجموعه اي از تمام درمانهاي دندانپزشكي در نظر گرفت     

دگي در دنـدانهاي شـيري و       فوق العاده اي برخوردار هستند كه عمدتاً پيشگيري از پوسـيدگي،درمان سـريع پوسـي              
دائمي،نگهداري دندانهاي شيري تا زمان رويش دندانهاي دائمي و در صورت از دست رفتن آنها حفظ يا ايجاد فضا  

  .براي رويش دندانهاي دائمي را شامل مي شود
  دندانپزشكي ترميمي

سـازي كننـده درمانهـاي آن    اين هم يكي از پرتقاضاترين درمانهاي دندانپزشـكي باتوجـه بـه ماهيـت زيبـايي و باز                
دندانپزشكي ترميمي و زيبايي با حذف پوسيدگي دنداني،آنها را با مواد همرنگ يا غيرهمرنگ جـايگزين مـي                  .است
مثل فواصـل  (جداي از اين تصحيح برخي بدشكلي هاي ظاهري دندانها،تغيير رنگ و يا ناهنجاري هاي كوچك              .كند

  .ترميمي قرار مي گيردنيز در حيطه كاري دندانپزشكي )بين دندانها
  راديولوژي
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تصويربرداري از بافتهاي دهان و فك و صورت با اشعه ايكس بر عهده اين رشته تخصصي است كه انواع و اقـسام                     
راديوگرافي ها را شامل مي شود كه عمدتاً عكس هاي كلي از فكين و عكسهاي كوچك از ريشه دندان ها را شامل                   

  )    23/1/85 -همشهري.(مي شود
  .ثه و بافتهاي نگهدارنده دندان را بهتر بشناسيمل

  دكتر سعيد سادات منصوري

  دندانپزشك،جراح و متخصص بيماريهاي لثه

 سال به عنوان يك فاكتور خطر براي بيماريهاي قلبي محسوب 50آيا مي دانيد بيماريهاي لثه خصوصاً در مردان زير  
  .مي گردد

به مجموعه لثه و اليافي كـه       .طراف دندان و طوق دندانها را مي پوشاند       لثه بخشي از مخاط دهان است كه استخوان ا        
پس به راحتـي مـي      .دندان را به استخوان متصل مي كنند و استخوان اطراف دندان،بافتهاي پشتيبان دندان مي گويند              

  توانيد تصور كنيد اگر بافت حمايت كننده دندان تخريب شود،چه بر سر دندان مي آيد؟
  .ده و از دست مي رودبله دندان لق ش

  لثه سالم داراي چه خصوصياتي است؟

و در فرد .رنگ آن صورتي متمايل به قرمز است.لثه سالم بين دندانها را پر مي كند و از اين رو حالت كنگره اي دارد
ه بـه   بين لثه و دندان در حالت عادي شيار باريكي وجود دارد ك           .قرار دارد )فاصله بين تاج و ريشه    (بالغ در حد طوق   

تغييـر در   .سطح لثه در حالت طبيعي دان دان است       . ميلي متر دارد   3آن شيار لثه مي گويند و عمقي حداكثر تا حدود           
  .هركدام از فاكتورهاي فوق مي تواند نشانه اي از بيماري لثه باشد

  .از آنجايي كه مهمترين علت بيمارهاي لثه پالك ميكروبي است به تعريف آن مي پردازيم
روبي اليه اي است نازك شامل باكتريها و ميكروبها كه بصورت يك پديده دائمي و در داخل دهان تمـام                    پالك ميك 

اين اليه داراي مواد پروتئيني و سلولهاي پوششي و مواد ديگري با منشأ بزاقـي             .افراد بالغ بر سطح دندانها مي نشيند      
  .مي باشد

اگر يك گرم پـالك را بـصورت خـشك تهيـه نمـاييم              .ستاما ساختمان اصلي اين پالك از ميكروبها تشكيل شده ا         
اين اليه چسبنده بر سطح دندان با شستشوي آب برطـرف           .باكتري است )200.000.000.000(داراي دويست ميليارد  

با سخت شدن تدريجي پالك ميكروبي اليـه     .آن را تميز نمود   )مسواك زدن (نمي شود و بايستي با روشهاي مكانيكي      
مي گردد كه به علت داشتن سطح زبر،مقادير بيشتري پالك ميكروبي را بر سطح خـود نگـه                  اي به نام جرم تشكيل      

  .مي دارد
از اين تعداد بي شمار ميكروب،عده اي براي لثه به شدت بيماري زا مـي باشـند و در صـورت تميـز نـشدن دقيـق           

تخريـب  (و پريودنتيـت )اب لثـه التهـ (مهمترين نوع بيماري لثه ژنژيويـت .دندانها سبب بروز بيماريهاي لثه مي گردند  
  .مي باشند)استخوان اطراف دندان
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در ژنژيويت كه به معناي التهاب لثه است،استخوان اطراف دندان سالم است ولي در پريودنتيت كه عامه مردم به آن                 
همواره مسير پيشرفت بيماري لثـه از ژنژيويـت بـه           .پيوره مي گويند استخوان اطراف دندان دچار تخريب مي گردد         

پس اگر بيماري لثه در مرحله اول كنترل گردد مي توان از تخريـب اسـتخوان نيـز جلـوگيري            .سوي پيوره مي باشد   
  .نمود

در بسياري از موارد قـوام لثـه   .از مهمترين عالئم التهاب لثه مي توان به خونريزي از لثه و تغيير رنگ لثه اشاره نمود  
تبديل ژنژيويت بـه پيـوره      .مي گردد ات لثه دچار افزايش حجم نيز       ي اوق در اثر التهاب،نرم و متورم مي گردد و گاه        

معموالً به دليل عدم رعايت كافي بهداشت دهان و در صورت مستعد بودن فرد خصوصاً از نظر عوامل ايمني بـدن                     
عالئم بيماري در اين موارد خونريزي از لثه،بوي بد دهان،درد گنگ در فك ها،احـساس درد بـين              .صورت مي گيرد  

انها،احساس خارش در لثه،تمايل بـه فـرو بـردن مـثالً خـالل دنـدان در بـين دندانها،ترشـح چـرك از لثـه،لقي                         دند
دندان،ريخته شدن خون بر روي بالش،جابجا شدن دندانها،گير كردن غذا بين دندانها،آبسه در لثه و موارد ديگر مـي           

 شيار لثه است كه همگام با تحليـل اسـتخوان         از عالئمي كه معموالً موردنظر دندانپزشك مي باشد عميق شدن         .باشد
  .صورت مي گيرد،تحليل استخوان نيز از روي راديوگرافي تعيين مي گردد

شناخته شده )خصوصاً بيماريهاي لثه(و عفونتهاي دهاني)تنگي عروق قلب(امروزه رابطه ميان بيماريهاي قلبي عروقي
در داخـل   .....ده و كريستالهاي كلسترول و پـروتئين و       تنگي عروق قلب بصورت بروز يك اليه از سلولهاي مر         .است

  .رگهاي با قطر متوسط است كه به تدريج با ايجاد اين اليه منجر به تنگ شدن عروق مي گردد
ــشيدن     ــودن كلسترول،ك ــاال ب ــشار خون،ب ــه ف ــي ب ــي و عروق ــاي قلب ــده بيماريه ــستعد كنن ــل م ــرين عوام از مهمت

 مي گردد كه امروزه عفونتهاي دهاني و بيماريهـاي لثـه نيـز بـه ايـن                  سيگار،سن،ديابت،استرس و كم تحركي اشاره    
  .فاكتورهاي خطر اضافه مي گردد

  :عالئم بيماريهاي لثه

  خونريزي از لثه -
 بوي بد دهان -

 درد گنگ در فك ها -

 احساس درد بين دندانها -

 احساس خارش در لثه -

 تمايل به فرو بردن مثالً خالل دندان در بين دندانها -

  لثهترشح چرك از -

 لقي دندان -

 ريخته شدن خون بر روي بالش -

 جابجا شدن دندانها -

 گير كردن غذا در بين دندانها -

 آبسه در لثه -
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بطور خالصه بايد بدانيم كه فاكتورهاي ايمني ترشح شده در داخل بدن در اثـر بيمـاري و التهـاب لثـه در ايجـاد و              
  .افزايش پالكهاي پالكتي در داخل عروق قلب مؤثر است

 نشان داده اند كه در افرادي كه مبتال به بيماريهاي قلبي و عروقي مي باشند ميزان بيماريهاي لثـه بـيش از                       تحقيقات
  .افراد سالم است

از آنجايي كه عامل اصلي تمام بيماريهاي لثه پالك ميكروبي است منطقي است قبل از ايجاد و پيشرفت بيمـاري در             
  .برطرف كردن آن بكوشيم

حداقل دفعات توصيه شده براي مسواك زدن دو بار . بهداشت دهان استفاده از مسواك مي باشدبهترين راه نگهداري
از آنجايي كه بيش از تعداد دفعات مسواك زدن،روش مسواك زدن اهميت دارد توصيه مـي                .در شبانه روز مي باشد    

  .شود روش مسواك زدن را از دندانپزشك خود سؤال نماييد
 درجه نسبت به سطح دنـدان بـه         45مسواك را با زوايه     : مناسب ذكر مي گردد   بصورت خالصه روش مسواك زدن      

سـپس مـي توانيـد چنـد مرتبـه      .سمت لثه نگهداريد و به مسواك حداقل ده الي پانزده مرتبه حركت لرزشـي دهيـد     
مسواك را به سمت نوك تاج بچرخانيد اين عمل را ناحيه به ناحيـه و سـپس در سـطح داخـل دنـدانها نيـز انجـام          

نواحي بين دندانها را بايـستي بـا نـخ دنـدان و در     .از مسواك زدن روي سطوح جونده دندانها نيز غافل نشويد    .هيدد
  .صورت باز بودن دندانها از يكديگر با خالل دندان يا برس هاي بين دندان تميز نمائيد

بخاطر داشته باشيد هميشه .گردد ماه يكبار براي بررسي دندانها و لثه ها هميشه توصيه مي 6معاينات منظم دوره اي    
پس با رعايت دقيق بهداشت دهان سـعي كنيـد از ايجـاد بيماريهـاي لثـه جلـوگيري                   .پيشگيري از درمان بهتر است    

در صورت بروز عالئم بيماريهاي لثه كه آنها را شناختيد،سعي كنيد قبل از ايجاد مراحل پيـشرفته بيمـاري بـا          .نمائيد
در نزد دندانپزشك خود از پيـشرفت بيمـاري و از دسـت رفـتن احتمـالي دنـدانهاي                   كنترل منظم و درمانهاي ساده      
  .ارزشمندتان جلوگيري نمائيد

  سالمت لثه در دوران بارداري

با شروع بارداري انواع مختلف بررسي ها بـر روي بـدن مـادر و جنـين                 .بارداري سالم،ضامن تولد نوزاد سالم است     
  .وع اين آزمايشها را پيش از بارداري ذكر كرده اندانجام مي شود و بتازگي زمان مناسب شر

 درصد زنان باردار التهاب لثه دارند؛اما بـارداري بـه خـودي خـود موجـب بيمـاري لثـه نمـي          100 تا   50در حدود   
بطور كلي عامل اصلي التهاب و بيماري لثـه،تجمع تـوده ميكروبـي در مجـاورت محـل اتـصال لثـه و دنـدان                        .شود
شروع بيماري و التهاب لثه در دوران بارداري نيز تجمع توده ميكروبي در مجـاورت لثـه و بـر                    بنابراين الزمه   .است

حال اگر لثه از قبل ملتهب باشد يا در دوران بارداري ملتهب شود،بارداري موجب تشديد التهـاب                 .روي دندان است  
  .مي شود كه با نوسان ميزان ترشح هورمونهاي زنانه ارتباط دارد

ه قبل از بارداري التهاب لثه بدون عالمت ظاهري داشته انـد،در مـاه دوم تـا سـوم بـارداري متوجـه          زنان بارداري ك  
التهاب .تغييراتي در لثه مي شوند؛مثل خونريزي هنگام مسواك زدن يا جويدن مواد غذايي سفت و همچنين تورم لثه      

زنـان بـاردار مراجعـه      .اين زمان اسـت   لثه در ماه هشتم به اوج خود مي رسد و بيشترين مراجعه به دندانپزشكي در                
رنگ لثه در آنان از قرمز بـراق تـا بـنفش متغيـر اسـت و                 .كننده از خونريزي خيلي سريع و آسان لثه شكايت دارند         
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 شـود و قابـل رويـت    تورم لثه بين دندانها با زبـان احـساس مـي   .معموالً دردي در لثه هاي خود احساس نمي كنند     
لق شده و ترشحات لثه اي افزايش يافته و مزه خاصي را در دهان خود احساس                مي كند دندانهايش    فرد حس   .است

مي كند،بتدريج در ماه نهم از شدت التهاب لثه كاسته مي شود و دو ماه بعد از زايمان،كاهش چشمگيري در التهاب                     
ن باردار نيز مانند ساير در زنا.يكسال بعد از زايمان نيز حالت كلي لثه همانند بقيه افراد مي شود.لثه مشاهده مي شود 

قـدم اول در مهـار التهـاب و بيمـاري لثـه،ممانعت از           .افراد،رمانِ التهاب و بيماريهاي لثه،برطرف كردنِ التهاب است       
استفاده از نخ دندان،دهان شويه،مـسواك بـراي برداشـتن پالكهـاي ميكروبـي ضـروري                .تجمع توده ميكروبي است   

بطـور كلـي بهتـرين زمـان بـراي درمانهـاي        .انپزشك توصيه مـي شـود     جرم گيري نيز براساس صالحديد دند     .است
در سـه مـاه اول،خطـر       .دندانپزشكي در دوران بارداري سه ماه دوم يعني از شروع ماه چهارم تا آخر ماه ششم است                

البته درمانهاي .عوارض دارويي و درماني براي جنين وجود دارد و در سه ماه سوم بيشترين آسيب متوجه مادر است    
  .نگين نظير جراحي بايد به بعد از زايمان موكول شودس

بنابراين،به خـصوص در زنـاني     .استفاده از داروهاي ضدبارداري نيز حالتي شبيه بارداري در بدن زنان ايجاد مي كند             
كه بيش از يك سال و نيم از داروهاي ضد بارداري استفاده كرده اند ممكن اسـت تغييراتـي نظيـر تغييـرات دوران                        

در اكثر زنان،در دوران    .يائسگي نيز در كل بدن،از جمله لثه،عوارضي به جا مي گذارد          .ري در لثه آنها ايجاد شود     باردا
رنگ مخاط از صورتي تا قرمز متغير است و به راحتي           .يائسگي،لثه و مخاط دهان حالت خشك و براق پيدا مي كند          

 دما و مزه هـاي مختلـف و افـرادي كـه دنـدان               اكثر بيماران از سوزش مخاط،حساسيت به تغيير      .خونريزي مي كند  
  .مصنوعي دارند،از اشكال در استفاده از آنها شكايت دارند

گـاه براسـاس صـالحديد      .در مورد اين افراد هم رعايت نكات بهداشتي و رژيم غـذايي خـاص توصـيه مـي شـود                   
  )11/2/85 -جام جم.(دندانپزشك كورتون درماني الزم است

  جرم گيري؛خوب يا بد؟

 شايد شما هم وقتي مسواك مي زنيد،قطعات بزرگي از جرم از پشت دندانهاي جلـويي تـان كنـده مـي                    -خ ثريا گلر
شايد هم شنيده ايد كه جرم گيري براي        .شايد هم از گروه افرادي باشيد كه مي گويند بزاق من جرم ساز است             .شود

   خوب است يا بد؟باالخره جرم گيري.دندان خطرناك است و ميناي دندان را از بين مي برد
  :جرم از بزاق مي آيد* 

 ساعت بعد،اليه   2وقتي مسواك مي زنيم،بقاياي مواد قندي و پروتئيني را از روي دندان ها مي زداييم،ولي بالفاصله                 
اين اليه پروتئيني،محيط مناسبي براي تجمع      .نازك توري مانندي از پروتيئن هاي بزاقي روي دندانها رسوب مي كند           

در نتيجه تجمع ميكروبي روي اين قشر تور مانند،اليه اي چسبنده بـه نـام پـالك                 .ي سطح دندان است   ميكروبها رو 
ميكروبي بر سطح دندان تشكيل مي شود كه با مسواك زدن به راحتي از سطح دندان برداشته مي شـود امـا اگـر بـا           

بـه مـرور زمـان      . آغاز مي شود   مسواك زدن پالك ميكروبي را از روي دندان پاك نكنيد،تمام مشكالت از همين جا             
موجود در بزاق و مايع شيار لثه اي روي پالك نرم ميكروبـي رسـوب كـرده و آن را                    ...)كلسيم،فسفر و (مواد معدني 

نتايج مطالعات نشان داده اند گرچه ميزان اين مواد معـدني در بـزاق كـم اسـت ولـي در      .سخت و سفت تر مي كند   



 ٢٢

وند و از آنجا كوههاي سنگي كه همان جرم است روي دنـدان هايتـان جـا       برابر غليظ مي ش    20تا  2پالك ميكروبي   
كساني كه غلظت مواد آهكي بزاقشان زياد است،به دليل رسوب مواد آهكي بيشتر،جرم هاي سنگين               .خوش مي كند  

  .تري دارند و اصطالحاً مي گويند بزاقشان جرم ساز است
  جرم بيشتر در كجاست؟* 

ن،بيشترين و شايع ترين مكاني است كه جـرم مـي گيرد،بعـد از ايـن ناحيه،سـطح                  پشت دندانهاي جلويي فك پايي    
مقام دوم را از نظر جرم پذيري در كل دهان به خود اختـصاص              )كرسي هاي اول  (اولين دندانهاي آسيا  )گونه اي (لپي

 رسوب مواد   اين نواحي،محل باز شدن مجراي غدد بزاقي به داخل دهان است،بنابراين با تجمع بزاق،امكان             .مي دهد 
  .آهكي آن در اين نواحي روي دندانها بيشتر است

  :جرم هاي باالنشين و جرم هاي پايين نشين* 

اين جرم ها .بعضي جرم ها روي سطح دندان،باالي لبه لثه قرار دارند و با چشم ديده مي شوند: جرم ها دو دسته اند
ــسواك زد       ــام م ــاهي هنگ ــي گ ــي حت ــه راحت ــد و ب ــا زرد دارن ــفيد ي ــگ س ــي   رن ــدا م ــدان ج ــطح دن ن از س

امـا  .سيگار،توتون،تنباكو،چاي،قهوه و مواد رنگي موجود در مواد غذايي به راحتي اين جرم ها را رنگ مي كند     .شوند
شما شايد در آيينه ايـن جرمهـا را در دهانتـان نبينيـد         .مي گويند »جرمهاي زيرلثه اي  «برعكس جرمهاي زير لبه لثه را     
اين . گرفته اند و بسيار هم خطرناكند و نقش اصلي را در پيدايش بيماريهاي لثه دارند چون در شيار لثه و دندان قرار      

  . سياه هستند-جرمها معموالً به دليل پاره كردن مويرگهاي ظريف لثه و خونريزي زير لثه،تيره و قهوه اي
  چرا بايد جرم گيري كنيم؟* 

دندان شما فاصله مي اندازد و چسبندگي لثه به جرم بصورت فيزيكي بين لثه و  .جرم دشمن شماره يك لثه شماست     
به همين علت است كه خيلي اوقات پس از جرم      .دندان را از بين مي برد،بنابراين لثه ها شل شده و تحليل مي روند             

اما حقيقت اين است كـه لثـه        .گيري تصور مي كنيد از بلندي لثه هايتان كاسته شده و بين دندانها فاصله افتاده است               
 در اثر وجود جرم،عقب نشسته اند و اين فاصله تا به حـال توسـط جـرم پـر شـده بـود و قابـل رويـت                             هاي شما 

وقتي جرم ها را بر مي داريد تازه متوجه مي شويد كه لثه هاي شما بر اثر وجود جرم تا چه اندازه تحليل رفتـه        .نبود
 لثـه شماسـت كـه محـصوالت سـمي ايـن             جرم به عنوان كانوني براي رشد و فعاليت ميكروبهاي بيماريزا براي          .اند

يك لثه سالم صورتي رنگ و براق بوده و محكم به سطح دندان چـسبيده اسـت،اما   .ميكروبها لثه ها را بيمار مي كند     
ترشحات و مواد زائد ناشي از فعاليت اين ميكروبها،موجب التهاب و عفونت لثه مي شود و به همين دليل است كه                     

شاهكارهاي جرم به همين جـا خـتم نمـي شـود؛به دنبـال التهـاب       .شل و اسفنجي است   لثه در مجاور جرم ها،قرمز،    
لثه،استخوان اطراف دندان نيز تحليل رفته و دندان با از دست دادن بافتهاي نگهدارنده خود به مرور زمان لق خواهد   

ريهاي ساير اعضاي بدن    جالب است بدانيد نتايج مطالعات جديد نشان داده اند،بيماريهاي لثه باعث تشديد بيما            .شد
سموم باكتري هاي موجود در جرم با انتشار در رگهاي خوني لثه وارد سيستم گردش خـون مـي شـود و                .مي شوند 

  .مي تواند موجب باال رفتن قند خون در افراد ديابتيك،تشديد بيماريهاي قلب و عروق و حتي زايمان زودرس شود
  جرم گيري چند وقت به چند وقت؟* 
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اگر بهداشت دهاني شما مناسب باشد،بيماري هاي لثه نداشـته          .گيري براي افراد مختلف متفاوت است     فواصل جرم   
 6هـر  .باشيد،ميزان مواد معدني بزاقتان كم باشد،احتماالً در فواصل زماني بيشتري نياز به جرم گيري خواهيد داشـت  

  . شرايط تان پيش بيني كندماه به دندانپزشك مراجعه كنيد تا نياز شما به جرم گيري را باتوجه به
  !جرم گيري ميناي دندان را نمي برد* 

 درصد مواد معدني يكي از سخت ترين مواد موجود در جهان است كه تنها الماس 96ميناي دندان با داشتن بيش از 
ـ                   .آن را تراش مي دهد     د ابزارهاي جرم گيري از آلياژهايي ساخته شده اند كه به سختي المـاس نيـست و نمـي توانن

ميناي دندان را برداشته و به آن آسيب برسانند در عين حال هنگام جرم گيري نوك وسيله فقط با جرم ها در تماس            
  .است و با رعايت اصول صحيح جرم گيري،هيچ خطري دندان و ميناي آن را تهديد نمي كند

  حساسيت دنداني به دنبال جرم گيري* 

ا يك يا دو هفته پس از جرم گيري،ممكن است با نوشيدن چاي             ت.حساسيت دنداني پس از جرم گيري طبيعي است       
تا پيش از اين اليه ضخيم جرم بـه عنـوان       .داغ و يا نوشيدني هاي خنك،درد تيزي را در دندان هايتان احساس كنيد            

اما خيالتان راحت باشد،اين حساسيت دندانها به گرما و سـرما گذراسـت،ولي اگـر          .يك عايق حرارتي عمل مي كرد     
  .را آزار مي دهد،مي توانيد تا چند هفته از خميردندانهاي ضد حساسيت استفاده كنيدشما 

  جرم گيري با خونريزي اضافي* 

هنگامي كه جرمهاي خشن از سطح .خونريزي همراه با جرم گيري طبيعي و خفيف است و اصالً نگران كننده نيست
د و موجب خونريزي مختصري حين جرم گيـري         دندان جدا مي شوند،مويرگهاي ظريف سطحي لثه را پاره مي كنن          

  .مي شوند
  يك خبر خوش براي ترسوها* 

جرم گيري اصـالً درمـاني   .اين هم يك خبر خوش براي كساني كه به دليل ترس از آمپول،از دندانپزشكي فراري اند      
هي شما ممكن است فقط كمـي حـساس شـويد و گاهگـا            .دردناك نيست و نيازي به تزريق داروي بي حسي ندارد         

پس باتوجه به مطالب باال،ديگر بهانه اي بـراي جـرم گيـري    .حين جرم گيري دردي لحظه اي و گذرا احساس كنيد        
  !نكردن نداريد

  باالخره جرمها يك حسني هم دارند* 

بعد از اين همه مطالب كه درباره مضرات جرم گفتيم،جالـب اسـت بدانيـد جرم،پوسـيدگي دنـدان را كـاهش مـي                        
 جديد نشان مي دهد كساني كه دندانهايشان جرم دارد،كمتر دچار پوسيدگي دنـدان مـي شـوند       نتايج تحقيقات .دهد

ولي شما به هرحال    .چون جرمها مانند اليه اي محافظ از ميناي دندان در برابر عوامل پوسيدگي زا حفاظت مي كنند                
  )1/3/85 -همشهري!(اين مطلب را نشنيده بگيريد

  ليال خاكسار               !دندان عقلدانستنيهايي درباره 

مـي رويند،دنـدانهاي عقـل    آخر قوسـهاي دنـداني    دندان دارد كه چهارتاي آنها كه بعد از بقيه در    32هر انسان بالغ    
 سالگي كامل شـده و در  14 سالگي بوده،تاج آن در 9-10سن تقريبي تشكيل آنها در استخوان فك .ناميده مي شوند 
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  سـالگي در دهـان ظـاهر        16در داخل استخوان فك مي كنند و بعد از          سالهاي آخر دوره نوجواني شروع به رويش        
  .همزماني رويش آنها با دوره بلوغ فكري است»دندان عقل«علت نامگذاري.مي شوند

دندان عقل هم مثل بقيـه دنـدانها   .در دوره رشد و تكامل دو فك معموالً جا براي رويش اين دندانها فراهم مي شود              
در گذشـته معمـوالً دندانپزشـكان    .د،مي تواند دندان مفيد و مؤثري در سيستم بدن باشد اگر درست و به جا رشد كن      

امام مطالعات جديد نشان مي دهد حتي اگر دندان عقل .توصيه مي كردند كه دندان عقل اگر كشيده نشود بهتر است    
اي دنـدانهاي عقـل     نتايج مراجعات به دندانپزشكي و آمار جراحـي هـ         .مشكل ساز هم نباشد بهتر است كشيده شود       

نشانگر اين است كه بيشتر افراد پس از دوره اي از روييدن دندان عقل با مشكالت متعددي روبرو مي شـوند و در                       
  .نهايت تصميم به جراحي و كشيدن اين دندانها مي گيرند

كل سالم و بـي     براساس مطالعاتي كه دندانپزشكان بر روي دندانهاي عقل در افراد داشته اند رويش اين دندان به ش                
دردسر در تعداد بسيار كمي از افراد جامعه رخ مي دهد و در بيشتر مردم اين دندان يا به صورت كج مي رويد و يا                         

  .اين كه به شكل نهفته در فك شكل مي گيرد كه اين شكل آن دردسر بيشتري براي افراد بوجود مي آورد
  دندانهاي عقل نهفته كدامند؟

 و مناسب براي رويش دندان عقل وجود نداشته باشد و يا به عبارت ديگر با رشـد فـك      در فكهايي كه فضاي كافي    
جا براي روييدن اين دندان فراهم نشود و يا جهت و مسير رويش آنها غيرعادي باشـد،امكان رويـش دنـدان عقـل                       

ن و بـا كمـك   دنـدان نهفتـه بـا معاينـه دندانپزشـكا     .وجود ندارد و در استخوان فك به شكل نهفته بـاقي مـي مانـد             
سؤالي كه بيشتر مواقع براي افرادي كه دندان عقل نهفته دارند پيش مـي آيـد ايـن                  .راديوگرافي قابل تشخيص است   

است كه اگر دندان عقل خارج نشود چه عوارضي براي فرد به همراه دارد؟دندانپزشكان در پاسـخ ايـن سـؤال مـي             
  : بوجود خواهد آورد كه مهمترين آنها عبارتند ازگويند كه وجود دندان نهفته مشكالت متعددي براي افراد

لثه پوشاننده دندان نهفته اي است كه تعدادي از آن به محيط دهان باز شده به طور مكرر دچار   : عفونت لثه  -1
  .عفونت و التهاب دردناك مي شود

 عفونت استخوان فك - 2

ريب دنـدان و اسـتخوان مـي        اگر عفونت لثه درمان نشود به استخوان رسيده و باعث تخ          : آبسه و سلوليت   -3
شود و اگر عفونت از استخوان بگذرد و به بافتهاي نرم گونـه،گردن،حلق و زيـر زبـان سـرايت كنـد،ايجاد         

سلوليت تـوأم بـا درد،تـب،تورم و        .مي كند كه سلوليت ناميده مي شود،مي كند       )تورم منتشر بافت نرم   (آبسه
 .قرمزي است و امكان سرباز كردن در دهان را خواهد داشت

دندان نهفته با فشار بر ريشه دندان مجاور ممكن اسـت باعـث تحليـل ريـشه آن                  : صدمه به دندان مجاور    -4
 .شود

 كيسه نازكي تاج دندان رويش نيافته را در استخوان فك در بر گرفته است كه بعد از رويش                   :ايجاد كيست  -5
زرگ شده و تبديل به كيست      اگر دندان رشد نكند ممكن است ب      .دندان به داخل حفره دهان از بين مي رود        

 .كيستها به تدريج بزرگ شده و سبب تخريب و تضعيف استخوان و مشكالت بعدي مي شود.شود
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 . يك دندان عقل نهفته مي تواند دردهايي با علت نامشخص و منتشر به نواحي سر و گردن ايجاد كند:درد -6

فته مـسبب بـي نظمـي در رديـف      در برخي اوقات ممكن است فشار ناشي از دندانهاي نه      :حركت دنداني  -7
حال بايد دانـست كـه افـرادي كـه دنـدان عقـل              .دندانها شود و دندانهاي ديگر را از نظم خود خارج سازد          

 دارند،بايد چه برخوردي با آن داشته باشند؟

  اگر تشخيص داده شود كه دنداني قادر به رويش نيست،بايد آن را كشيد و در مورد اينكـه :دندانپزشكان مي گويند  
اين دندانها تا جايي كه قادر به رويـش باشـند،به طـرف             : بهترين زمان براي درآوردن آن چه زماني است بايد گفت         

  .سطح حركت مي كنند و معموالً در سطح پشتي دندانهاي آسياي بزرگ دوم گير مي افتند و جلوتر نمي روند
در ايـن  .ن بهترين زمان براي كـشيدن آنهاسـت        سالگي اتفاق مي افتد و اين س       17 تا   16اين حالت معموالً در سنين      

سنين به دليل وجود كيسه رويشي بزرگي كه تاج دندان را در برگرفته و همچنين به اين علت كه ريشه دندان هنـوز   
پيامدهاي زمان جراحي نيز پيـشگيري      . ضمن اينكه از بروز حوادث پيش گفته        .رشد نكرده،كشيدن آنها آسانتر است    

  .ت؛يا طوالني در بعضي افرادي كه ريشه هاي دندان آنها كامل شده يكي از عوارض استبي حسي موق.مي شود
مشكل ديگري كه ممكن است در مورد اين دندانها بوجود آيد،سينوزيت است،سينوس فك باال يك حفره بـزرگ و     

ينوس خيلي طبيعي است كه بر اثر شكل گيري و طويل شدن ريشه دندان عقل باال،ممكن است مجاورت ريشه يا س     
  .نزديك شده و در حين كشيدن حفره سينوس باز شده و يا عفوني شود

  رويش دندان عقل در سنين باال

قطـور شـدن   : رويش دندانهاي عقل در سنين باال ممكن است با عوارضي همراه باشد كه مهمترين آنهـا عبارتنـد از              
  .با دشواري بيشتر همراه خواهد بودريشه ها كه با افزايش سن ريشه دندان سخت تر شده و كشيدن دندان 

نكته ديگر اينكه التيام جاي دنـدان ديرتـر و مـشكل مـي شـود،دندانهاي مجـاور دچـار مـشكل و پوسـيدگي مـي                           
  .شود،احتمال فك جوش شدن دندان،همچنين شكستگي استخوان فك در سالخوردگي افزايش پيدا مي كند

رگساالن وجـود دارد ايجـاد كيـستهاي تومـوري و عفونـت و         يكي ديگر از مشكالتي كه در مورد دندان عقل در بز          
كساني كه توده هايي عميق در اطراف دندان عقلشان بوجود مي آيد،بيشترين مشكالت را متحمل مـي                 .التهاب است 

اما مشكالت اساسي زماني روي مـي دهـد   .با تجمع باكتريها در اين حفره ها خارج كردن آنها دشوار مي شود .شوند
 به جريان خون راه يابند و در اين صورت عواقبي مانند بيماري عـروق كرونر،سـكته مغـزي و بيمـاري                      كه باكتريها 

  .كليوي را در پي خواهند داشت
زنان باردار مبتال به اين كيستها نيز در معرض خطر تولد نوزاد زودرس،نوزاد كم وزن و افزايش فـشار خـون قـرار                       

  .دارند
ه اين موارد مراقبت از دهـان و دنـدان و معاينـه مرتـب توسـط دندانپزشـك                   توصيه محققان و دندانپزشكان در هم     

  )27/4/85 -همشهري.(است
  »توصيه هاي بعد از كشيدن دندان«
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گاز قرار داده شده در محل دندان كشيده شده را به مدت نيم تا يك ساعت با فشار ماليم نگـه داريـد و از          -1
  .عوض كردن آن خودداري كنيد

برداشتن گاز قرار داده شده در محل دندان كشيده شده خونريزي ادامه پيدا كنـد يـك                 در صورتيكه بعد از      -2
را آب سرد مرطوب كرده،در محل زخم قرار داده و با فشار آنرا نگـه داشـته تـا                )لپتون(بسته چاي كيسه اي   
 .خونريزي قطع شود

 .در اين مدت آب دهان خود را بيرون نريزيد -3

 . قرار دادن داروهاي خانگي بر روي آن خودداري كنيدمحل جراحي را دستكاري نكنيد و از -4

 .در روز جراحي از كشيدن سيگار،خوردن غذاي داغ،شستن دهان،مكيدن محل زخم پرهيز نمائيد -5

 .در صورت تجويز دارو آن را دقيقاً طبق دستور پزشك مصرف كنيد -6

 .ري كنيدحتي االمكان در روز جراحي استراحت نموده و از انجام كارهاي سنگين خوددا -7

 ساعت از رفتن بـه حمـام خـودداري نمـوده و سـعي كنيـد دراز                  12بعد از كشيدن دندان،حداقل به مدت        -8
 .نكشيد

 .در روز جراحي در بزاق رگه هاي خوني مشاهده مي شود كه طبيعي است -9

 .شستشو دهيد)يا سرم( از روز بعد از جراحي دهان خود را با آب نمك رقيق-10

  .در زبان،گونه و لبها،بويژه در مورد كودكان مراقب باشيد تا اين بافتها گاز گرفته نشود بعلت ايجاد بي حسي -11
 در صورتيكه با وجود رعايت موارد فوق با مشكلي نظير خونريزي يا درد شديد مواجه شديد بـه دندانپزشـك         -12

  .خود مراجعه كنيد
  (Root canal therapy): درمان ريشه

 اندودانتيستهاي ايران تنظيم شده و الزم به ذكر اسـت كـه درمـان ريـشه را روت              مبحث درمان ريشه توسط انجمن    
  .رايج است»عصب كشي«كانال تراپي در محاوره عاميانه به شكل

احتماالً شما اين مطلب را مطالعه مي كنيد،زيرا دندانپزشك شما و يا متخصص درمان ريشه به شما گفته است كه به 
  . ميليون دندان،درمان ريشه مي شوند14نين است شما تنها نيستيد،زيرا ساالنه بيش از درمان ريشه نياز داريد،اگر چ

با انتخاب اين شيوه درماني در واقع شما دندان خودتان را جهت جويـدن بـراي سـالهاي زيـادي بـه جـاي دنـدان                 
يادي از آخـرين درمـان      اگر تا به حال برايتان درمان ريشه انجام نشده است يا سالهاي ز            .مصنوعي انتخاب كرده ايد   

اين يادداشتها جواب سؤاالت شما را خواهـد داد و بـه       .ريشه شما مي گذرد،ممكن است برايتان سؤاالتي پيش بيايد        
شما توضيح مي دهد كه چگونه درمان ريشه،دندان شما را از خطر كشيدن نجات مي دهـد و اگـر شـما تمايـل بـه              

  .درمان ريشه خود در اين باره مشورت كنيدداشتن اطالعات بيشتري داريد حتماً با متخصص 
  چه كسي درمان ريشه را انجام مي دهد؟

كليه دندانپزشكان عمومي حتي دندانپزشكي كه شما به او مراجعه مي كنيد آموزش درمان ريشه را در دانشگاه ديده                   
اكثراً ترجيح مـي دهنـد كـه    اند و همانند كارهاي ديگر دندانپزشكي قادرند يك درمان ريشه ساده را انجام دهند،اما           
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دندانپزشـكاني  )اندودانتيـستها (متحصصين معالجه ريشه  .بيمار خود را براي درمان ريشه به متخصصين معرفي نمايند         
 سال نيز بصورت تخصصي آموزش پيشرفته درمان ريشه را          3هستند كه عالوه بر دوره دكتراي دندانپزشكي،حداقل        

 ضمن تشخيص دردهاي دنداني و فكي پيچيده ترين درمانهاي ريـشه و حتـي               آنها قادر هستند  .در دانشگاه ديده اند   
  .جراحي هاي الزم را انجام دهند

  چيست؟)اندودونتيكس(درمان ريشه

مي باشـد و درمـان   ه يوناني به معناي دندان       يك واژ )ادنت (Odontاند ويك كلمه يوناني به معناي داخل است و          
براي روشن شدن اين شيوه درمان بهتـر اسـت دنـدان را بطـور               .ن مي باشد  اندودنتيكس به معناي درمان داخل دندا     

مينا جزء خارجي سفيد رنگ دندان و آن چيـزي اسـت كـه شـما مـي      (در داخل دندان زير مينا  .مختصر تشريح كنيم  
 در وسط عاج يك بافت نرم به نام مغز دندان يا در اصطالح دندانپزشكي             .يك اليه سخت بنام عاج وجود دارد      )بينيد

پالپ يا مغز دندان مانند ديگر اعضاء بدن حاوي مويرگهاي خوني،عصب و بافت همبنـدي نـرم و                  .پالپ وجود دارد  
 سازد و تمام اليه هاي ذكر شده كه شامل مينا و عاج مي باشـد دور      سلولها مي باشد كه انساج سخت دنداني را مي        

تا دور آنرا احاطه كرده است،پالپ از تاج دندان تا انتهاي ريشه امتداد يافته است از آنجا به بافتهايي كه دور تـا دور              
 نمـو مـي باشـد       وجود پالپ زمانيكه دندان در داخل فك در حال رشـد و           .ريشه را احاطه كرده اند مرتبط مي گردد       

خيلي مهم است،اما وقتي دندان تكامل يافت و رشد آن به اتمام رسيد مي توانـد بـدون پالـپ هـم در دهـان بـاقي                           
  .بماند،زيرا دندان مي تواند از بافتهاي اطراف خودش تغذيه كند

  چرا دندان من به درمان ريشه نياز دارد؟

التهاب و عفونت پالپ ممكن اسـت داليـل       . درمان ريشه دارد   زمانيكه پالپ دندان شما ملتهب يا عفوني شود،نياز به        
  :مختلفي داشته باشد كه شامل

  پوسيدگي عميق دندان -
 تكرار اعمال دندانپزشكي بر روي دندان -

 .تغيير رنگ،شكستگي،ترك و پريدگي دندان مي باشند -

 درز و يـا تـرك در   عالوه بر موارد فوق يك ضربه شديد به دندان ممكن است باعث صدمه پالـپ شـود،حتي اگـر              
اگر اين التهاب و عفونت درمان نشده باقي بمانـد ميتوانـد منجـر بـه درد و آبـسه و                .قسمتي از دندان مشاهده نشود    

عالئم صدمه پالپ عبارتند از درد،حساسيتهاي طوالني مدت نـسبت بـه سـرما يـا          .عفونت داخل استخوان فك شود    
البته در بعضي موارد ممكن است هيچكدام از .مجاور در موقع لمسگرما،تغيير رنگ دندان،تورم و دردناك بودن لثه        

  .عالئم باال ديده نشود
  چگونه درمان ريشه باعث نجات دندان مي شود؟

در اين روش درماني، پالپ ملتهب و عفوني از  داخل ريشه درآورده مي شود و در داخل كانال پـر و مـسدود مـي                    
ندان و يا گذاستن روكش جهت حفاظت از دندان و انجام عمل جويدن             پس از درمان ريشه براي ترميم تاج د       .گردد
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و ديگر اعمال دنداني به دندانپزشك خود مراجعه خواهيد كرد و پـس از ترميم،دنـدان شـما مثـل ديگـر دنـدانهاي                
  .موجود در دهانتان عمل خواهد كرد

  آيا در موقع درمان يا بعد از درمان درد خواهم داشت؟

مان ريشه براي رهايي از درد دنداني كه مسبب آن التهاب و عفونـت پالـپ اسـت انجـام مـي                      بسياري از مراحل در   
بـراي  .با انجام تكنيكهاي مدرن و داروهاي بي حسي اكثر بيماران در طول مدت درمان اظهار راحتي مـي كننـد   .شود

گر قبل از انجام چند روز اول بعد از درمان،دندان شما ممكن است نسبت به فشار و لمس حساس شود بخصوص ا             
درمان ريشه درد و عفونت داشته باشيد،كه با مصرف مسكن ها و بكارگيري راهنمايي هاي توصيه شده تسكين مي                   
يابد معموالً در اينگونه موارد نياز به استفاده از آنتي بيوتيك نمي باشد،ممكن است احـساس شـما نـسبت بـه ايـن                        

البته اين احساس ناراحتي فقط چند روز پس از درمان ادامه مي يابد .شددندان در مقايسه با ديگر دندانها غيرعادي با
ولي اگر احساس درد شديد در موقع فشار جويدن بيش از چند روز به طول انجامد،با دندانپزشك متخصص خـود                    

  .در اين باره مشورت كنيد
  :روش درمان ريشه

  :شامل مراحل زير استدر اغلب موارد درمان ريشه در يك يا دو جلسه انجام مي شود و 
متخصص درمان ريشه بيمار را معاينه مي كند و يك راديوگرافي از دنداني كه بايد درمان ريشه شـود مـي                      -1

بعد از تشخيص دندان مبتال جهت درمـان ريـشه وقـت تعيـين مـي شـود متخـصص جهـت درمـان                      .گيرد
ـ                 سـپس يـك ورقـه      .شودريشه،دندان و نواحي اطراف آنرا بي حس مي كند تا ضمن كار دردي احـساس ن

الستيكي روي دندان و نواحي اطراف آن قرار مي دهد تا مانع ورود بزاق و ديگر آلودگيهـاي احتمـالي بـه                     
  .داخل دندان گردد

متخصص درمان ريشه با وسايل مخصوص و بسيار ظريف تاج دندان را باز كرده و اقدام به تميز كـردن و                      -2
 .شكل دادن كانالهاي ريشه مي نمايد

اينكه فضاهاي نامبرده تميز شدند و شكل خاصي را پيدا نمودند كانالهاي ريشه را با مواد مناسب پر                  بعد از    -3
اين ترميم موقت حداكثر تا يـك  .حفره تهيه شده روي تاج دندان پانسمان مي گردد.و كامالً مسدود مي كند   

 .ماه بعد بايد توسط دندانپزشك بوسيله ترميم دائم جايگزين گردد

نه نهايي توسط متخصص،بايستي به دندانپزشك خود مراجعه كنيد تا تاج دندان ترميم و اگر نياز بعد از معاي -4
اگر ساختمان باقيمانده دندان خيلي ضعيف شده كه مناسب ترميم نيست دندانپزشك شما           .بود روكش گردد  

 جزئيات بيشتر   مي توانيد از دندانپزشك خود درباره     شما  .مي دهد خل دندان قرار     فلزي دا  Postيك پين يا    
 .طرحهاي مخصوص براي ترميم دندان خود سؤال كنيد

  مخارج درمان ريشه چقدر خواهد بود؟
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هزينه درمان ريشه براي دندانهاي مختلف فرق مي كند و بستگي به مشكالت درمان،نوع و تعداد ريشه و كانالهـاي                    
البتـه هزينـه حفـظ      .و طوالني تر مـي باشـد      معموالً درمان دندانهاي آسياي بزرگ مشكل تر        .دندان مورد درمان دارد   

  .دندان طبيعي با درمان ريشه و ترميم تاج به مراتب كمتر از درآوردن دندان و جايگزيني آن با دندان مصنوعي است
  آيا دنداني كه درمان ريشه شده احتياج به مراقبت ويژه دارد؟

دانپزشك خودتان ترميم دائمي نشده است چيزي       با دنداني كه تحت مراقبت ريشه قرار گرفته تا زماني كه توسط دن            
بعد از ترميم تاج بـه مـسئله     .در غير اين صورت احتمال شكستن دندان زياد است        .را گاز نگيريد و با آن غذا نجويد       

خصوصاً مسواك زدن مرتـب و اسـتفاده از نـخ    .اي كه بايد خيلي اهميت دهيد،رعايت بهداشت دهان و دندان است     
تب شش ماهه جهت كنترل مجدد دندانها بسيار مهم مي باشد اكثر دندانهايي كه تحت درمـان                 دندان و مراجعات مر   

فقط در چند مورد معـدود ممكـن     .ريشه قرار گرفته اند به همان اندازه دندان طبيعي شما در دهان عمر خواهند كرد              
اشته باشد و گاهگاهي ممكـن      است دنداني كه تحت درمان ريشه قرار گرفته با موفقيت همراه نباشد و درد مداوم د               

است دندان بعد از ماهها يا سالها دوباره دردناك شود كه اگر چنين شد اغلب يك درمان ريـشه مجـدد مـي توانـد                         
  .دندان را از خطر كشيدن نجات دهد

  چرا دنداني كه تحت درمان ريشه قرار گرفته ممكن است نياز به درمان مجدد پيدا كند؟

پوسيدگي عميق يا يك لقي،ترك يا شكستگي ترميم مي تواند عفونت جديدي در دنـدان               ضربه مجدد بعد از درمان،    
در بعضي موارد،متخصص درمان ريشه مي تواند ريشه هاي خيلي باريك و انحنادار را كه در طـي  .شما بوجود آورد 

  .درمان ريشه قبلي درمان نشده بودند پيدا نموده و دوباره درمان نمايد
   توانند درمان ريشه شوند؟آيا تمام دندانها مي

گاهگاهي،ممكن است بدليل غيرقابل دسترس بودن كانالهاي ريشه،از بين رفتن اسـتخوان نگـه دارنـده دنـدان و يـا        
غيرقابل ترميم بودن،دندان قابل نگهداري نباشد پيشرفتهاي علم درمان ريشه شانس نگهداري دندانهايي را كه چنـد                 

و زماني كه درمان ريشه موفقيت آميـز نبـود بـا جراحـي انتهـاي          .اد كرده است  سال قبل محكوم به كشيدن بودند زي      
  .ريشه،دندان قابل نگهداري خواهد بود

  آيا درمان ريشه باعث تغيير رنگ تاج دندان خواهد شد؟

بلكه از تغيير رنگ بيشتر دندان كه در اثر عفونـت پالـپ ايجـاد               .خير درمان ريشه باعث تغيير رنگ دندان نمي شود        
اگر بعد از درمان ريشه تغيير رنگي در دندان مشاهده كرديد علت آن عفونتي است كه     . است جلوگيري مي كند    شده

قبل از درمان در داخل دندان وجود داشته است و در صورتيكه درمان نمـي شـد تغييـر رنـگ خيلـي سـريع تـر و                        
داخلي دچار تغيير رنگ شده باشد بعد اگر دندان به دالئل مختلف از جمله ضربه و خونريزي .شديدتر بروز مي كرد

از درمان مقداري تغيير رنگ اصالح مي شود ولي مي توان با عمل سفيد كردن يا گذاردن روكش رنگ دلخواه را به                 
  .دندان بازگردانيد

  جراحي ريشه چيست؟
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وقتـي  .استنام دارد كه قطع كردن آخرين قسمت انتهاي ريشه دندان           »اپي سكتومي «معمول ترين نوع جراحي ريشه    
كه بعد از درمان ريشه التهاب و عفونت در استخوان ناحيه اطراف ريشه دندان وجود دارد،متخصص درمـان ريـشه                    

در اين عمل متخصص اقدام به باز كردن لثه و بافـت           .ممكن است در چنين حالتي اقدام به عمل اپي سكتومي نمايد          
فوني برداشته مي شود و انتهاي ريشه قطع مي گردد و يك نزديك به دندان مي كند تا استخوان نمايان گردد،بافت ع    

دادن بـي حـسي موضـعي باعـث         .ماده پركننده از انتهاي ريشه در داخل ريشه قرار داده مي شود تا كانال بسته شود               
راحتي كار و همچنين راحتي مريض در حين عمل مي شود و بيماران توانايي انجام فعاليتهاي روزمره بعد خـود را                     

  .دارند
  راههاي ديگر غير از درمان ريشه چيست؟ 

براي اصالح عمـل  .وقتي كه پالپ يك دندان صدمه ديده است،تنها راه چاره غير از درمان ريشه،كشيدن دندان است           
جويدن و جلوگيري از كج شدن دندانهاي كناري،بايد دندان كشيده شده بوسيله يك دندان كاشتني يـا يـك دنـدان                     

اين كار نياز به جراحي يا درمانهاي دندانپزشكي ديگر بر روي دندانهاي سالم كناري              .ددمصنوعي ثابت جايگزين گر   
دارد و مي تواند هزينه زيادي داشته باشد و زمان بيشتري نسبت به درمان ريشه و ترميم دندان طبيعـي صـرف مـي                

هاي مصنوعي مي تواننـد  مهم نيست كه دندانهاي جايگزين شده با روشهاي مدرن چقدر مؤثر هستند اين دندان          .شود
  .خيلي مؤثر باشند ولي عملكرد آنها بخوبي دندانهاي طبيعي نمي باشد

  كودكان و دندانپزشكي

در هفته هـاي پـنجم و شـشم    .جوانه هاي دندانهاي شيري چند ماهي قبل از تولد كودك شروع به تشكيل مي نمايد     
ي سوم تا ششم رشد و نمو ايـن جوانـه هـا بـا نظـم                 حاملگي جوانه هاي اوليه دندانها بوجود مي آيند و بين ماهها          

خاصي ادامه مي يابد در هنگام تولد در دو فك كودك جمعاً بيست جوانه دندانهاي شيري وجود دارد كـه طـي دو                       
  .سال و نيم زندگي در دهان كودك ظاهر مي شود

زمان رويـش آنهـا     .ايين است اولين دندانهاي شيري كه رشد نموده و در دهان ظاهر مي شود دندانهاي پيشين فك پ               
مي يابند و بدين ترتيب كودك دو سال و   ماهگي رويش 30 ماهگي مي باشد و بقيه دندانهاي شيري تا 10 تا 5بين 

سن رويش دندانها در تمام كودكان يكـسان نيـست و رويـش قبـل از           . دندان مي باشد   20نيمه در دهان خود داراي      
وقتي دندان كودك در حال بيرون زدن از لثه است،معموالً مخـاط            .گراني شود موقع و يا چند ماه تأخير نبايد سبب ن        

دهان متورم و دردناك و كودك بيقرار و ناآرام مي شود و اگر لثه كودك را در محل بيرون آمدن دندان بـا انگـشت                         
ن خاص يـا    رويش دندان يك حالت طبيعي است و نياز به درما         .تميز كمي ماساژ دهيم كودك آرامش پيدا مي نمايد        

مصرف دارو ندارد مگر در مواردي كه درد بسيار شديد است كه مي توان با مصرف داروهاي خـاص آنـرا كـاهش                       
  .داد

لثه ها و دندانهاي كـودك را بايـد بعـد از هـر              .تميز نمودن دهان در كودكان بايد قبل از رويش دندانها شروع گردد           
ميز پاك نمود تا بقاياي غـذا از روي دنـدانها و لثـه هـا پـاك         نوبت غذا دادن با آب شستشو داد و با يك تكه گاز ت            

مادران بايد تا دوسالگي دندانهاي كودك خود را مسواك نمايند،از اين سن به بعد بايد به كودك مـسواك زدن                    .شود
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 سالگي مسواك زدن كودك بايد با نظـارت ديگـران انجـام شـود و از آن پـس              8را ياد داد و در هر صورت تا سن          
  .خود مي تواند مستقالً دندانهايش را مسواك نمايدكودك 

بايد توجه داشت كه خوابيدن بچه در شب در حاليكه بطري شير،آب ميـوه و يـا آب قنـد در دهـان اوسـت بـراي                           
اگر مجبور به استفاده از بطري در موقع خوابيدن بچه هستيد   مي توانيـد داخـل بطـري آب                     .دندانهايش مضر است  
  .ريني بريزيدساده و بدون هيچ شي

پديده مكيدن انگشت براي نوزاد يك امر طبيعي است و به كودك آرامش مي دهد اين كار تـا سـن دو سـالگي در                         
 سالگي ادامه يابد براي دندانها      4صورتيكه شديد نباشد زياني نمي رساند ولي اگر اين عمل شديد باشد و تا بعد از                 

دانهاي شيريش را زودتر از زمان معين از دست داد بايـد فـضاي   اگر كودكي يكي از دن.و رشد فكين زيان آور است  
  .حاصل را با ساختن وسيله اي خاص حفظ نمود كه از نامرتب بيرون آمدن دندانهاي دائمي جلوگيري شود

پوسيدگي در دندانهاي شيري ممكن است در ابتداي رويش دندانها ايجاد شود در اين حالت بايد بالفاصـله نـسبت         
سرعت پيشرفت پوسيدگي در دندانهاي كودكان معمـوالً زيـاد اسـت و بنـابراين               .اصالح آنها اقدام نمود   به ترميم و    

  .پوسيدگي هاي كوچك كه به سختي مشاهده مي شود ممكن است خيلي زود قسمت زيادي از دندان را از بين ببرد
اين بي نظمي شديد باشد كـه بايـد بـا    نامرتب بودن دندانهاي شيري معموالً نياز به درمان ندارد مگر در حاالتي كه              

  .دندانپزشك مشورت شود
 سالگي نزد دندانپزشك ببريد يعني قبل از اينكه تمام دندانهاي شـيري روئيـده شـده                 2بهتر است كودكان را قبل از       

رد توصيه مي شود كه كودكان را از زماني با دندانپزشك آشنا نماييـد كـه هنـوز د                 .باشد بايد اين مالقات انجام شود     
در اين زمان مي توان با معاينه دندانها و كاربرد فلورايد از پوسيدگيهاي بعدي جلـوگيري                .دندان وجود نداشته باشد   

هرگاه درد و يا پوسيدگي و يا حالت غيرطبيعي در محيط دهان و دندانهاي كودكتان مشاهده كرديد بايد بدون                   .نمود
  .اييددرنظر گرفتن سن او حتماً به دندانپزشك مراجعه نم

بايد سعي كرد اولين مالقات كودك با دندانپزشك يك مالقات خوشايند باشد،كودك شما بايد بداند كه دندانپزشك       
سعي كنيد از خاطره هاي خوب خود از دندانپزشكي بـراي او صـحبت              .به سالمت او و دندانهايش كمك مي نمايد       

  .نمائيد
عصبي و ناراحت مي شويد بايد اين مسئله از كـودك مخفـي             اگر خودتان از درمانهاي دندانپزشكي مي ترسيد و يا          

باتوجه به قدرت تخيل زياد كودكان به طور غير مستقيم اين مسئله باعث مي شود كه كـودك شـما            .نگاه داشته شود  
هيچگاه در مورد مالقات با دندانپزشك و درمانهاي دندانپزشكي بـه           .براي هميشه از دندانپزشكي هراس داشته باشد      

  .الف نگوئيد زيرا سبب سلب اطمينان كودك خواهد شدكودك خ
روش صـحيح تميـز   .در اولين جلسه،دهان و دندانهاي كودك بازديد و در صورت لزوم راديوگرافي گرفته مي شـود   

نگاه داشتن دهان براي كودك شرح داده شده و اگر الزم باشد در همين جلسه دندانها را تميز نموده و فلورايد بكار              
  .مي بريم

فلورايد ماده اي است كه بر روي ميناي دندانها تأثير گذاشته و مقاومت دندانها را در مقابل پوسيدگي افـزايش مـي                      
 بطور علمي ثابت شد كه اگر فلورايد به مقدار كافي در آب آشاميدني موجود باشد باعث كاهش                  1940از سال   .دهد
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 آب آشاميدني اغلب شهرها تا حد قابل قبول فلورايد          پوسيدگي دندانها مي گردد و به همين دليل در حال حاضر به           
  .اضافه مي شود

فلورايد در ساختمان ميناي دندانها در موقع تشكيل جوانه شركت نموده آنها را نسبت به پوسيدگي مقاوم مي نمايد                   
  .همچنين سبب كاهش رشد باكتريها بر روي دندانها مي گردد

  .يد كمك نموده كه از سرعت پيشرفت پوسيدگي كاسته شوددر مراحل ابتدايي پوسيدگي دندانها،فلورا
  :روشهاي ديگر استفاده از فلورايد عبارتند از

  .اضافه نمودن فلورايد به غذاها و آشاميدنيهاي مختلف -1
 .كاربرد روزانه فلورايد بصورت شربت،قطره يا قرص -2

 .استفاده از خمير دندانها و دهان شويه هاي داراي فلورايد -3

 . فلورايد بر روي دندانهاكاربرد موضعي -4

در كودكان قبل از مدرسه و تا سنين بلوغ كاربرد مكرر موضعي فلورايد بـر روي دنـدانها سـبب افـزايش مقاومـت                      
  .اين عمل با فواصل معين و با استفاده از روشهاي خاص انجام مي شود.ميناي دندان در مقابل پوسيدگي مي گردد

ي مانع از ايجاد پوسيدگي نمي گردد بلكه با استفاده از ساير روشها و رعايـت                بايد توجه داشت كه فلورايد به تنهاي      
اصول بهداشت دهان و دندانها،كاربرد فلورايد مي تواند مقاومت دندانها را در مقابل پوسـيدگي افـزايش دهـد و از                     

  .پيشرفت سريع آن جلوگيري نمايد
الزم است بين مـا و كـودك شـما ارتبـاط صـميمي              .در مورد درمانهاي مشكل در جلسات اول اصرار نداشته باشيد         

ارتباط الزم براي جلب همكاري كودك بوسيله دندانپزشك        .برقرار شود تا كودك بتواند با اطمينان درمانها را بپذيرد         
ايجاد مي شود و هرچه همراهان كودك كمتر سعي در كمك نمودن به دندانپزشك نمايند اين ارتبـاط سـريع تـر و                       

  .شودبهتر ايجاد مي 
در .اغلب كودكان ترجيح مي دهند به تنهائي در اتاق كار دندانپزشك حاضر شده و درمانهاي دندانپزشكي را بپذيرند

مورد وضع سالمت دندانهاي كودك پس از معاينه و برنامه ريزي درمانها با شما صحبت خواهد شد و بدون شـك                     
يم بهتر است بحث در اينگونه موارد در حضور كودك          سؤاالت شما را در مورد درمانهاي كودك دقيقاً پاسخ مي ده          

  .انجام نپذيرد
در هنگام مراجعه به دندانپزشك كودك بايد خوب خوابيده باشد،گرسنه،خسته و بيمار نباشد تا بهتر بتواند درمانهاي 

  .دندانپزشكي را تحمل نمايد

  اي ترميم كنيم ؟دندان پوسيده رابا چه ماده
 دكتر ابراهيم دوستي فرد 

پوسيدگي  دندان ، شايعترين بيماري عفوني درانسان است وباالترين درصد اعمال دندانپزشـكي را در دندانپزشـكي ترميمـي بـه خـود                  
فراوان ترين  ماده اي كه درترميم دندان به كاررفته  ، آمالگام بوده كه دربيش از يـك قـرن اخيـر ، مـورد كـاربرد               .اختصاص داده است    

اين ماده شبه فلـزي ، تركيبـي        . صلي گرايش به سمت اين ماده ، استحكام نسبي وكاربرد آسان تر آن بوده است                دليل ا .قرارگرفته است   
بوده كه معموالً تركيب آنها ماده اي به رنگ خاكستري تيره ايجاد مـي كنـد               ... از جيوه وچند فلز ديگر مانند مس ، روي ، قلع ، نقره و               
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شود به رغم اينكه اين ماده اشـكاالت   ان به رنگ تيره تر در آمده وباالخره كامالًكدر و سياه رنگ مي   كه البته پس از به كاربردن آن ، دند        
متعددي دارد با اين حال بنا به داليلي از جمله مطالعه كمتر ومحدود درمعرفي ماده مناسب به عنوان جـايگزين آمالگـام ، سـبب شـده                           

ترميمي دردندانپزشكي درصدر قرارداشته باشد و ازنظر كميـت ، رتبـه نخـست را بـه     است تا اين ماده هنوز به عنوان مطرح ترين ماده           
خود اختصاص دهد البته در برخي كشورها وازجمله چند كشور اروپايي ، به طور كامل ازمواد ترميمي ديگري به جز آمالگـام اسـتفاده                    

مي چسبند وبين آمالگام ودندان همواره شـيار وفاصـله اي   مي شود يك اشكال اصلي آمالگام از آنجا ناشي مي شود كه به بافت دندان ن  
درحد ميكروسكوپي باقي مي ماند كه سرمنشاء مشكالت بعدي است ، به اين صورت كه باكتري ها وميكروب هاي مـضر وپوسـيدگي           

 مي شود شروع به ايجاد      زا دراين فاصله براحتي نفوذ كرده وپس از تجمع ، بافعل وانفعاالت بخصوصي كه منجر به توليد اسيد الكتيك                  
پوسيدگي ثانويه مي كنند كه البته به آرامي وبدون سروصدا همچون آتش زيرخاكستر، پيش مي رود اگر پس ازمدتي به دندان هايي كه                       

نـگ  با آمالگام ترميم شده اند با دقت نگاه كنيم متوجه مي شويم كه اين روند پوسيدگي ثانويه كه توضيح آن داده شده ، سـبب تغييـر ر      
تيره دندان ، از داخل شد است وحتي از لحاظ ظاهري نيز نماي بدي ايجاد كرده كه البته به مرور زمان اين پوسيدگي ثانويـه پيـشرفت                           

پيدايش درد شديد ، خرد شدن ، شكستن وسايرگرفتاري         : كرده ومشكالت بعدي را هم براي دندان ايجاد مي كند كه ازآن جمله است               
ساسي ديگر آمالگام مي توان به وجود مقاديري ازجيوه در آن اشاره كرده كه سمي بوده وازدسته فلـزات سـنگين         ها ازجمله اشكاالت  ا    

به شمار مي رود وعوارض شناخته شده متعددي هم براي پرسنل شاغل دردندانپزشكي وهم براي بيمـاران دارد نكتـه قابـل تـاملي كـه            
، خرده ها واضافه هاي آمالگام بايد طبـق دسـتورالعمل خاصـي درمحفظـه هـاي       دراينجا وجود دارد اين است كه طبق اصول بهداشت          

دربسته ومحلول هاي خنثي كننده قرار گيرد تا به محيط زيست آسيبي وارد نشود وبراي سالمتي ، خطري ايجاد نكند ولي با ايـن حـال      
  .،آمالگام مستقمياً جهت پركردن دندان به كار مي رود 

، ولي ازنظـر حفاظـت بيولوژيـك ازدنـدان ،       از لحاظ استحكام نسبي و سهولت دركاربرد آن ، مورد توجه بوده          به طور خالصه ،آمالگام   
  .زيبايي و آزاد سازي فلورايد جهت پيشگيري از پوسيدگي ثانويه مناسب نيست 

رد روزافزون ونـسبتاً گـسترده اي   دسته دوم مواد مورد استفاده دردندانپزشكي ترميمي ، كامپوزيت ها هستند كه طي چند دهه اخير كارب             
پيدا كرده است دليل اصلي و به گرايش به سمت كامپوزيت ها ، تشابه رنگ كامپوزيت ها با ساختمان دندان است كه سـبب مـي شـود             

  .دندان ترميم شده با اين مواد ، ازلحاظ زيبايي موقعيت مطلوبي داشته باشد
، اين ماده هم داراي نقايصي هـست كـه            وزيت ها صورت گرفته ، ولي به لحاظ ماهيتي        با اينكه تالش فوق العاده اي جهت ارتقاي كامپ        

به مواردي از آن اشاره مي شود اولين نقص اصلي كامپوزيت ها ، تغييرات ابعادي آنهاست ، به اين صورت كه پـس ازاينكـه دنـدان بـا          
 دندان بشدت حساس ودردناك شود به تبع تغييرات ابعـادي           كامپوزيت ترميم شد، معموالً به دليل همين تغييرات ابعادي ، ممكن است           

كامپوزيت ها ، معموالً چسبندگي فيزيكي كامپوزيت ها به دندان دچار آسيب شده و پـس ازمـدتي ،نظيـر تـرميم هـاي آمالگـام ، بـين                     
جاد مي كنند كه اگر مراقبـت       كامپوزيت ودندان ، فاصله ودرزي ايجاد مي شودوطي مكانيسم هاي شناخته شده اي ، پوسيدگي ثانويه اي                

هاي بهداشتي ودرماني مناسبي به عمل نياوريم ،متاسفانه ميزان ودرصد اين نوع پوسيدگي هاي ثانويه دراطراف ترميم هاي كامپوزيتي ،                    
امپوزيـت  به مراتب حتي از پوسيدگي هاي ثانويه دراطراف پركردگي هاي  آمالگامي نيز بيشتر ونگران كننده تر است به طور خالصـه ك   

  .ها ضمن اينكه قادر به تامين زيبايي مطلوبي هستند ، نيازمند مراقبت هاي بهداشتي كامل تر و دقت خاصي دركاربرد آن هستند
دسته سوم از موادي كه درترميم دندان به كار مي رود گالس آينومرها هستند كه تاكنون كمتر مورد معرفـي و شـناخت قرارگرفتـه انـد             

نگ دندان بوده وبه لحاظ بيولوژيك ، خاصيت محافظت از دندان را دارند اولين نكته ومزيـت گـالس آينـو مرهـا                 گالس آينومرها همر  
درمقايسه با ساير مواد ترميمي موجود دردندانپزشكي ، اين است كه هيچ يك ازنقايصي كه براي ساير موادي كه قـبالً توضـيحات آنهـا      

 مثال گالس آينومرها حاوي هيچ گونه مواد مضر وتوكسيك كه به حيات دندان آسـيب                داده شد درگالس آينومرها وجود ندارد به طور       
برساند ، نيستند وحتي از پوسيدگي ثانويه نيز پيشگيري مي كنند به اين ترتيب تضمين خوبي براي بقـا ودوام دنـدان ايجـاد مـي شـود                      

ده آل به شمار مـي رود، قابليـت ذخيـره سـازي و آزاد     خصوصيت اصلي و پراهميت تر گالس آينومرها كه درواقع منحصر به فرد و اي          
شود ، به اين معنا كه وقتي شخص ، خمير دنـداني              سازي فلورايد است كه منجر به مقاوم سازي ساختمان دندان در برابر پوسيدگي مي             
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، گالس آينومر، ...ب ، چاي و كه حاوي فلورايد است استفاده مي كند يا هر ماده ديگري كه حاوي فلورايد است استفاده مي كند مثل آ                  
فلورايد آن را جذب مي كند وسپس به مرور زمان ، يون هاي فلورايد را به ساختار دندان ترميم شده وحتي دندان هاي مجـاور منتقـل                           

ع مـواد  ارتقاي دانش و آگـاهي خواننـدگان از انـوا   . شود  مي كند و بدين طريق سبب باال رفتن مقاومت دندان ها دربرابر  پوسيدگي مي              
مورد استفاده درترميم دندان ، اين امكان را به افراد مي دهد كه برحسب شرايط وبرمبناي ميزان مراقبت هاي بهداشتي ودرماني بتواننـد                       
انتخاب بهتري داشته باشند وبا درخواست هاي دقيق تر وحساب شده تري ازدندانپزشكان ، نقش موثرتري دربهبـود و سـالمتي دنـدان          

  .كنندهايشان ايفا 

  )14/6/84روزنامه همشهري ـ         (
 

  آنچه بايد در مورد سفيد كردن دندانها بدانيد

  گلرخ ثريا                     لبخند سفيد 

شايد شما از بدرنگي دندان هايتان ناراضي باشيد يا حتي مايل باشيد براي داشـتن يـك چهـره زيباتر،دنـدان هـاي                       
اگـر بـه چهـره يـك     .اي هـر فـرد بـا رنـگ پوسـت او همـاهنگي دارد             معموالً رنگ دندان ه   .سفيدتري داشته باشيد  

سياهپوست نگاه كنيد،امكان دارد دندانهاي او خيلي سفيد به نظر شما بيايد ولي حقيقت اين است كه زمينـه تيـره و         
  .سياه پوست او ايجاد خطاي ديد مي كند و موجب مي شود دندان هايش سفيدتر به نظر بيايد

  ...ي دهد ازرنگ زرد دندان خبر م

اگر شما از رنگ دندان هايتان ناراحت هستيد و به نظرتان زرد يا قهوه اي هستند،اول بايد علت اين تغييـرات را از                       
  .ميان عوامل زير پيدا كنيد تا بعد درباره سفيد كردن دندان هايتان صحبت كنيم

  ژنتيك 

انهايـشان تـه رنـگ زرد يـا قهـوه اي            بعضي افراد به صورت ژنتيك،دنـدان هـاي روشـني دارنـد ولـي برخـي دند                
بنابراين اولين قدم اين است كه رنگ دندان هاي خـانواده تـان را بررسـي كنيـد و متوجـه شـويد ايـن تغييـر                           .دارد
  .ارثي است يا اكتسابي)بدرنگي(رنگ
  سن

 زرد  با گذشت زمان،ميناي دندان سايش مـي يابـد و رنـگ           .باال رفتن سن،يكي از داليل شايع بدرنگي دندان هاست        
ــري     ــل اســت كــه ســالمندان،دندانهاي زردت ــه همــين دلي ــشان مــي دهــد و ب ــشتر خــود را ن عــاج از وراي آن بي

اگـر شـما عـادت      . علت اصلي بدرنگي دندان هاست     2غذاها،نوشيدني ها،سيگار و نوشيدن زياد قهوه و چاي         .دارند
مصرف نوشابه هاي گازدار سياه و .ن باشيدداريد كه در طول روز زياد سيگار بكشيد،بايد منتظر تغيير رنگ دندانهايتا

  .زرد نيز به مرور زمان مي تواند دندانهاي شما را بدرنگ كند
  داروها و بيماريها

اگـر مـادر در دوران حـاملگي از آنتـي بيوتيـك و تتراسـايكلين        .مادران بايد مراقب تغيير رنگ دندان كودكان باشند       
ي بيوتيك را مصرف كند،ممكن است دنـدان هـاي كـودك در آينـده     استفاده كند يا در دوران كودكي،كودك اين آنت      

  .مصرف زياد فلورايد در دروان كودكي نيز موجب تغيير رنگ دندان ها مي شود.دچار تغيير رنگ شود
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  ضربه و عصب كشي دندان ها

د رنگي خون اگر به دندانهاي جلويي شما در اثر زمين خوردن،ضربه وارد شود،رگهاي خوني داخل دندان پاره و موا
به همين شكل اگر پس از عصب كشي .و به مرور زمان،رنگ دندان را تيره مي كند.به داخل عاج دندان نفوذ مي كند    

دندان،بقاياي عصب دندان و مواد پركننده ريشه دندان درون تاج دندان پاك نشوند،موجب تغيير رنگ دندان خواهد  
  .شد

  همه چيز از سفيد كردن دندان شروع شد

كردن دندانها،روشي است كه با استفاده از آن،رنگ زرد يا قهوه اي دندان ها را از بين مـي برنـد و دنـدان هـا     سفيد  
روشهاي متفاوتي براي سفيد كردن دندان ها وجـود  .سفيد و براق مي شوند و شما لبخندي درخشان خواهيد داشت          
گـاهي اوقـات ممكـن      .ه از اسيدهاي ضعيف و ليزر     دارد؛از سفيد كردن دندانها بوسيله مواد شيميايي گرفته تا استفاد         

است دندانپزشك با استفاده از ابزار خاصي،سطح دندان را سايش دهد و تغيير رنگهاي سطحي دندانهاي شـما را از                   
سفيد كردن دندان .بين ببرد،ولي آنچه بيش از ساير اين روشها طرفدار دارد،سفيد كردن دندانها با مواد شيميايي است

ست كامالً در مطب دندانپزشكي انجام شود يـا اينكـه دندانپزشك،وسـايل و مـوادي را در اختيـار شـما                      ها ممكن ا  
را تـرجيح   »سفيد كردن دندانها در خانه    «بسياري از افراد،تكنيك  .بگذارد تا خودتان در منزل،دندانهايتان را سفيد كنيد       

  .كنندمي دهند چون ديگر مجبور نيستند چندين جلسه به دندانپزشك مراجعه 
  سفيد كردن دندان ها در خانه

سفيد كردن دندانها در خانه،اين روزها طرفداران زيادي پيدا كرده است و شما را از رفت و آمدهاي مكرر به مطب                     
به هر يك از داروخانه ها سر بزنيد،بسته هاي رنگارنگ و متفاوتي از محصوالت سفيد               .دندانپزشكي نجات مي دهد   

اما بهتر است به توصيه دندانپزشكان،يك نوع مناسب را از ميان آنها انتخاب كـرده و                .هيد كرد كننده دندانها پيدا خوا   
پس از ياد گرفتن نحوه صحيح استفاده از اين محصوالت و تعيين مقداري از ژل سفيد كننـده در هـر بـار مـصرف                         

وژن پراكـسايد   ايـن محـصوالت معمـوالً حـاوي ژل هيـدر          .توسط دندانپزشـك،از ايـن محـصوالت اسـتفاده كنيـد          
دندانپزشك ابتدا از دهان شما قالب گيري خواهد كرد و يك جفت قاشـقك پالسـتيكي كـه متناسـب دهـان            .هستند

شما بايد ژل را داخل ايـن قاشـقك بريزيـد و آن را يـك يـا دو سـاعت در طـول روز،درون        .شماست،تهيه مي كند 
 معموالً براي اينكه دندانها به انـدازه كـافي سـفيد         روز آشكار مي شود ولي     2گاهي نتايج آن طي     .دهانتان نگه داريد  
اين روزها،چسبهاي خاصي با بازار آمده است كه ادعا مي شود بـا             . هفته اين عمل را تكرار كنيد      2شوند،بايد يك تا    

چسباندن روي دندانها،دندانها را سفيد مي كنند ولي نتايج استفاده از آنها چندان رضايتبخش نيست و به ميزان كمي                
  .دندانهاي شما را سفيدتر خواهد كرد
  ليزر؛يك قدم تا سفيد شدن دندانها

ليزر،انـرژي  .اگر مي خواهيد در يك جلسه دندانهايتان را سفيد كنيد،بايد با استفاده از ليزر اين كـار را انجـام دهيـد                     
د تـسريع شـده و      زيادي را به مواد سفيد كننده وارد خواهد آورد و موجب مي شود فعاليت سفيدكنندگي ايـن مـوا                  

البته ممكن است بسته به شدت بدرنگي دنـدانهاي شـما،اين        .خيلي زود مواد رنگي از روي دندانهاي شما پاك شود         
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سفيد كردن دندان ها با ليزر،معموالً گران تر از ساير روشهاي           .جلسه مدت زمان كوتاهي يا طوالني تري داشته باشد        
الزم اسـت   .مدت زمان كوتاهي،لبخندي سفيد و براق خواهيد داشـت        سفيد كردن دندانهاست ولي در مقابل،شما در        

حرارت حاصل از اين ليزرها به گونه اي تنظيم شود كـه موجـب آسـيب دنـدانها نـشده و حتمـاً از محـافظ هـاي                         
  .چشم،استفاده شود

  اول ترميم پوسيدگي دوم سفيد كردن دندان

ايتان،ترك و نـشتي داشـته باشـد،پس از سـفيد كـردن             اگر دندانهايتان پوسيده باشـد يـا تـرميم هـاي قبلـي دنـدانه              
بنابراين اول بايد پوسيدگي هاي دنـدانهايتان را تـرميم كـرده و تـرميم               .دنداهايتان،دچار حساسيت دنداني مي شويد    

  )16/5/85 -همشهري.(هاي آسيب ديده را جايگزين كنيد،سپس دنداهايتان را سفيد كنيد
  گلرخ ثريا                     دندان مصنوعي

شـايد شـما از وضـعيت جديـد         .استفاده از دندان مصنوعي براي نخستين بار،تجربه اي عجيب و شايد دشوار است            
شايد هم روزي كـه آن را       .مي پرد دان از دهانتان بيرون     ظاهري چهره تان ناراضي باشيد و يا با هر بار حرف زدن دن            

 نكته زير به شما كمـك خواهـد         11.كه نان بخوريد  از دندانپزشكتان تحويل گرفته ايد نتوانسته ايد با آن حتي يك ت           
  :كرد كه با دندان جديدتان كنار بياييد و به آن عادت كنيد

   ساعت با دندان مصنوعي 24

از همان روزي كه دندان جديدتان را از دندانپزشك تحويل مي گيريد تا روز بعـد آن را در دهانتـان نگـه داشـته و                    
ست فقط پس از غذا خوردن و براي تميز كردن آن،مجاز بـه خـارج كـردن                  ساعت نخ  24شما در اين    .خارج نكنيد 

اين كار نه تنها باعث مي شود زودتر به آن عادت كنيد،خطاها و اشكاالت احتمالي آن را نيز .دندان از دهانتان هستيد
نـد نقـاطي كـه    براي شما مشخص مي كند تا در اولين مالقات با دندان پزشكتان او را در جريـان گذاشـته و او بتوا       

  .باعث آزردگي لثه و مخاط شما شده است را برايتان اصالح كند
  گر گرفتن دندان

اگر در ساعات طوالني پس از تحويل گرفتن دندان مصنوعي،تاب و تحمل نگهداري آن را در تمام طول شبانه روز                    
دنـدان جديـدتان را     . كنيـد  نداريد و احساس تب و گر گرفتن داريد،به خودتان فرصت دهيد تا كم كم به آن عادت                

سپس سعي كنيد كم كـم سـاعاتي   .چند ساعت در داخل دهان و چند ساعت در خارج دهان و داخل آب نگه داريد        
  .كه دندان را در دهانتان نگه مي داريد،افزايش دهيد

  شب ها به دندانتان مرخصي دهيد

بهترين حالت اين اسـت  .ز دهان خارج كنيد ساعت بايد دندانتان را ا8 ساعت شبانه روز،24فراموش نكنيد در طول  
اگـر شـما تمـام سـاعات شـبانه روز از دنـدان اسـتفاده        .كه شب هنگام،وقتي مي خوابيد،به دندانتان استراحت دهيد   

بـه عـالوه در   .كنيد،مخاط و لثه هاي شما متورم شده و در درازمدت به تحليل استخوان فك هاي شما مـي انجامـد               
خـارج كـردن دنـدان      . بين لثه ها و دندان رشد كرده و دهانتان پر از قارچ خواهد شد              طول شب،ميكروبها در فاصله   
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مصنوعي در طول شب،به زبان و عضالت شما اين اجازه را خواهد داد كه با جريان بزاق،لثه ها را ماساژ داده و بـه                       
  .جريان خون در لثه هاي شما كمك كند

  ظرف آب دربسته

پاكيزه و بهداشتي نگهداري شود و از آلـودگي هـاي محـيط محفـوظ بمانـد،يك                 براي اينكه دندان شما در محيطي       
ظرف دردار باعث مي شود،دندانتان از ديـد        .ظرف دردار مخصوص براي نگهداري آن در طول شب در نظر بگيريد           

جـم  به عالوه فراموش نكنيد حتماً دندانتان را داخل آب نگهداريد تـا خـشك نـشده و تغييـر ح        .اطرافيان دور بماند  
  .ندهد

  دندانتان را مسواك بزنيد

شما بايد بعد از خوردن هر وعده غذايي،دندانتان را بشوييد،فراموش نكنيد براي شستن دندان از آب سرد يـا ولـرم               
  .آب گرم باعث تغييرات حجمي در دندان هاي مصنوعي جديد شما خواهد شد.استفاده كنيد

اگر دوسـت  . و مسواك نرم يا مسواك مخصوص استفاده كنيدبراي شست و شوي دندان مي توانيد از آب و صابون          
داريد حتي مي توانيد با خميردندان آن را مسواك بزنيد ولي حتماً از خميردندانهايي كه درصد مواد سـاينده آن كـم              

بهتر است هنگام تميز كردن آن يك ظرف پـر از آب در زيـر دسـتتان                 .است استفاده كنيد تا دندانتان خراش برندارد      
از دستتان رها شد به لبه دستشويي يا كاشي و سراميك كف،برخورد نكنـد  )سهواً(ار دهيد تا اگر به صورت اتفاقي  قر

  .و دچار شكستگي و صدمه نشود
  وايتكس دوست دندان شما

اگر در دندان شما،فلز استفاده نشده است،هفته اي يك بار يك قاشق چايخوري وايتكس را در يك ليوان آب حـل                      
وايتكس به تميز شدن دندان شما از بقايـاي غلـيظ و ميكروبهـا              . ساعت دندانتان را درون آن قرار دهيد       6-8كرده و   

خواهد شد و اين نوع دنـدانها       »تكه اي «دقت كنيد وايتكس باعث خوردگي فلز دندانهاي      .كمك شاياني خواهد نمود   
با وايتكس،آن را در زيـر جريـان   پس از ششت و شو دندان چه با آب و صابون و چه              .را نبايد در وايتكس گذاشت    

  .آب سرد بگيريد تا بقاياي اين مواد شوينده از روي دندانتان زدوده شود
  لثه هايتان را ماساژ دهيد

اين كـار نـه   .شب هنگام كه دندانتان را از دهان خارج مي كنيد،با يك مسواك نرم به آرامي لثه هايتان را ماساژ دهيد  
ي شود به جريان خون در لثه كمك مـي كنـد،بقاياي ميكروبهـا را از روي لثـه هـا و                  تنها باعث ماساژ دادن لثه ها م      
  .شما حتي مي توانيد با يك پارچه يا حوله نرم و ظريف لثه هايتان را ماساژ دهيد.مخاط دهان شما پاك مي كند

  آداب غذا خوردن با دندان نو

بهتر است اول با غذاهاي . براي شما مشكل باشدشايد در روزهاي نخست استفاده از دندان جديد،غذا خوردن با آن          
لقمه هـاي غـذا را كوچـك        .لقمه غذا را با دو طرف دهانتان بجويد تا دندان به يك طرف كج نشود              .نرم شروع كنيد  

در روزهاي بعد از غذاهاي ترد و شكننده مانند نان تست و گوشت كتلت اسـتفاده كنيـد چـون ايـن مـواد                        .برداريد
 ماه طول خواهد كشيد تا شـما بـه دنـدان            2تقريباً  .روي دندان هاي عقبي شما جويده مي شوند       غذايي به آساني بر     
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شايد در روزهاي اول كه مي خواهيد با دندان جديد،غذا .جديدتان عادت كنيد و بتوانيد با آن به راحتي غذا بخوريد     
دت نسبتاًً كوتاهي غدد بزاقـي بـه ايـن          ولي اصالً نگران نباشيد،در م    .بخوريد،مقدار ترشح بزاق در دهانتان زياد شود      

  .مهمان جديد دهان شما عادت خواهند كرد و بزاق شما به ميزان طبيعي باز خواهد گشت
  صحبت كردن با دندان جديد

طبيعي است صحبت كردن با دندان مصنوعي فقط يك راه دارد و آن هم تمرين اسـت و تمرين،اگـر تلفـظ بعـضي              
روزهـايي كـه در منـزل تنهـا هـستيد يـك       . را با صداي بلند بخوانيد و تكرار كنيد    لغات براي شما دشوار است آنها     

به شما قول مي دهيم يا تمرين مي توانيد با دنـدان       .روزنامه يا كتاب برداريد و آن را براي خودتان بلند بلند بخوانيد           
  .باور نمي كنيد،امتحان كنيد.جديدتان مثل بلبل صحبت كنيد
  تاحساس چاقي و الغري صور

گاهي وقتي دندان قديمي تان را عوض مي كنيد و يا براي اولين بار از دندان مصنوعي استفاده    مي كنيد،به نظرتان 
مي آيد كه صورتتان توپر شده است،لبهايتان بيرون زده است و يا برعكس صورتتان تكيده و الغرتـر بـه نظـر مـي                        

ر   مي گردد و به اين علت است كه شما به وضـع ظـاهر   بخشي از اين مشكالت به عادت شما به دندان قبلي ب          .آيد
به اين نكته نيز توجه كنيد به مرور زمان وضع ظاهري صورت شما طبيعي              .چهره تان با دندان قبلي عادت داشته ايد       

شما حتي مي توانيـد بـا تغييـر    .تر خواهد شد و لب ها و عضالت شما خود را با وضعيت جديد تطبيق خواهند داد             
  .ود يا شكل فريم عينكتان،توجه ديگران را از دهانتان منحرف كنيد تا به تدريج به دندان نو،عادت كنيدمدل موي خ

  چسب دندان مصنوعي ممنوع

شايد شما تصور كنيد با استفاده از چسب دندان مصنوعي،تطابق آن در دهانتان بيشتر شده و بهتر در دهان شما گير                     
سب ها و آسترهاي خانگي اصالً مناسب نيـست و بـه مـرور زمـان موجـب        اما استفاده از اين نوع چ     .خواهد داشت 

همچنين دندان مصنوعي فك باال و پايين از رابطه صـحيح بـا يكـديگر و بـا                  .تحليل استخوان فك شما خواهند شد     
  )14/2/85-همشهري.(اجزاء دهان و صورت شما خارج شده و تنظيم و باالنس دندان شما به هم خواهد خورد

  Dental implantطبيعي جايگزين دندانهاي 

 12 سال دارنـد،بطور ميـانگين   50انسان هايي كه دندانهايشان را به نوعي از دست داده اند يا افرادي كه سني باالي                
و ايـن عامـل باعـث       ) دندان باقي مانده از دست داده اند       12 از   Molar دندان   4كه معموالً   ( شده   missدندان آنها   

  .مي شود... مشكالتي هنگام جويدن و
تا به  .خوشبختانه علم دندانپزشكي هر روزه در حال پيشرفت و ترقي است و سعي در بهبودي و رضايت بيمار دارد                  

 بـوده  Synthetic implant bridgesحال تنها درمان مناسب براي افرادي كه دندان خود را از دسـت داده انـد،  
تكنولوژي نوين به بيمـار     .جراحي به بافت آسيب مي رساند     اين روشها معموالً تخريب كننده هستند و از نظر          .است

 ،رئيس قـسمت    Paulاجازه داده كه از دندانهاي طبيعي خود استفاده كند،تحقيقات علمي و ژنتيكي كه توسط دكتر                
  . انسان استcell Stem صورت گرفته،بر پايه craniofacialمغزي 
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Stem cellفك بيمار زير لثه جايي كه دندان افتاده يا كشيده شده قرار  از بيمار گرفته شده،سپس در آزمايشگاه در 
 شروع به رشد كرده و يك دندان زنده به همان روشي كـه دنـدان بـه طـور طبيعـي      Stem cellداده،به مرور زمان 

 رشدش را انجام مي دهد ايجاد مي شود و بيمار مي تواند از دندانهاي طبيعي به دست آمده كه جايگزين دندانهاي

missاين مسأله از لحاظ روان شناسي براي بيمار بسيار سودمند است. شده مي باشد،استفاده كند.  
  طب سوزني و خواص درماني آن

       دكتر الهام اميرآذر              درمان اعجاب انگيز 

همان طور كه طب سنتي ايران را طب بوعلي سينايي و طي سنتي هنـد               . طي سوزني روش درماني سنتي چين است      
  .مي گويند» آيورودا«را 

قدمت اين طب به قدري است . طب سوزني در اسطوره ها جاي دارد و تاريخچه آن به هزاران سال قبل برمي گردد 
  .كه بقاياي آن را مي توان از عصر حجر پيگيري كرد 

  : قبل از خواندن اين مقاله به صحبت هاي دو بيمار توجه كنيد 
  :ساله از تهران42پ ، . الف-

 تيرگي پوست،هاله تيره اطراف چشم و لكه قهوه اي كه روي صورت و بدنم وجود داشت و رو به افزايش                     به علت 
 سال گذشته به بسياري از پزشكان مراجعه كردم،آنها جز استفاده از كرم هاي اليه بردار چيزي تجـويز  20بود،ظرف  

امـروز جلـسه نهـم طـب سـوزني را انجـام             نكردند كه آن هم فايده اي نداشت تا اينكه با اين درمان آشنا شـدم و                 
ولـي نكتـه جالـب تـر ايـن      . درصد بهبود يافته است50دادم،جالب است بگويم كه لكه هاي صورت و بدنم حدود      

است كه آلرژي و كمردرد مزمني كه مرا بسيار آزار مي داد نيز به طرز شگفت آوري بهبود يافته و انرژي جـسمي و                  
  .راي من به يك معجزه شبيه استروحي ام بيشتر شده و اين امر ب

 : ساله از تهران34مريم،ص، -

افسردگي شديد و تمايل به خودكشي داشتم و بعد از سـه مـاه طـب سـوزني توانـستم داروهـاي اعـصابم را كنـار               
  .تنگي نفس و نيز دردهاي عضالني ام نيز بسيار بهبود يافته است.بگذارم

از زبان بيمارني كه تحت درمان با طب سوزني قرار گرفته اند با حالت              جمالتي كه در باال خوانديد را بارها و بارها          
البته اينها فقط گوشه اي از سخنان هزاران بيماري است كه در جاي جاي جهان .تعجب و گاه با خوشحالي شنيده ام    

بـسيار  هر روز با طب سوزني مداوا مي شوند؛بيماراني كه سالهاست از دردهاي عـصبي،كمردرد،سياتيك،ميگرنهاي               
رنج مي برند و وقتي با اين درمان آشـنا مـي شـوند بـه راسـتي             ...شديد،افزايش وزن،آسم،آرتروز زانو،انواع اعتياد و    

  .دوباره متولد مي شوند
  طب سوزني چگونه كار مي كند؟

چيني هاي باستان معتقد بودند كه بدن انسان عالوه بر گوشت و پوسـت و اسـتخوان داراي كالبـدي انرژتيـك نيـز             
جالـب اسـت بدانيـد كـه امـروزه توسـط            .مي گويند در جريان است    »مردين«ست و انرژي در كانالهايي كه به آنها       ه

همـانطور كـه آب در رودخانـه هـا جريـان دارد،انـرژي نيـز در                 .روشهايي خاص،اين كانالها قابل رؤيت شـده انـد        
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ر سـر راه آن قـرار نگرفتـه،بيماري    تا زماني كه انرژي در گردش است و مـانعي د  .در گردش است  )مردين ها (كانالها
مواد : ولي همين طور كه ما بزرگتر مي شويم و تحت تأثير عوامل خارجي و داخلي مانند).زمان كودكي(وجود ندارد

قرار مي گيريم،اين آلودگي هـا ماننـد        ... شيميايي محيطي،تغذيه نامناسب،استرس،آلودگي هاي صوتي،عدم تحرك و      
  .متوقف يا كند مي كنند و در نتيجه بيماري شروع مي شودزباله هايي جريان انرژي را 

  اساس تشخيص در طب سوزني

تشخيص در طب سوزني كار بسيار دشواري است،از بيماري كه مراجعه مي كند بايد يـك شـرح حـال مفـصل در                       
 صـحبت   جالب است بدانيد كه معاينه از نحـوه       . رواني سنجيد  -مورد تمام اعضاي بدن گرفت و او را از نظر روحي          

كردن،راه رفتن،نشستن روي صندلي،حالت و رنگ چهره،ناخن ها و لب ها شروع مي شود و با معاينـاتي از جملـه                     
معاينه زبان در طب سوزني اهميت ويژه اي دارد و مي توان از روي معاينه زبـان           .(معاينه نبض و زبان ادامه مي يابد      

  ).پي به بسياري از بيماري هاي فرد برد
نه زبان بايد بگويم كه رنگ زبان،شكل آن،نوع بار روي زبان و محل قرار گرفتن آن،تورم زبان و حس                   در مورد معاي  

خطوطي كه بارها هريك از ما روي زبانمان مشاهده كرده ايم و از آن سرسري گذشه ايم،مـي توانـد بـه تـشخيص                        
  .كمك كند

  درمان چگونه است؟

 10 است،مبادرت به انتخاب يك سري نقاط مي كند كه بين            براساس تشخيصي كه پزشك براي بيمار در نظر گرفته        
چيني هاي قديم نقاطي را روي بدن كشف كرده اند كه تحريك آنهـا مـي توانـد               . و گاهي كمتر يا بيشتر است      15تا  

اينكه چطور آنها به اين دانش دست يافته انـد نيـز شـگفت انگيـز                .اثرات درماني روي ارگانهاي دروني بدن بگذارد      
 نقاط اطراف قوزك پا مربوط به كانال كليه و مثانه است و يا نقاطي در زير زانو مربـوط بـه كانـال معـده                       مثالً.است
  .است

ممكن است بعضي بيماران به دو يا سه دوره درمـاني           . جلسه است  12 مرتبه و هر دوره درماني       3تا2درمان هفته اي    
 ساعت طول مي 5/1هر جلسه درماني حدود يك تا       .اردنياز داشته باشند و اين بستگي به مزمن بودن بيماري شان د           

عالوه بر طب سوزني،آموزش تغذيه سالم،حركات ورزشي مناسب،استفاده از گياهان دارويـي و مكمـل هـاي                 .كشد
نكته مهم در درمان اين است كه عالوه بـر محـل سـوزن ها،جهـت                .غذايي نيز گاه به كمك طب سوزني مي شتابند        

  .وه حركت دادن آنها در بدن براي ايجاد احساس انرژي بسيار مهم استآنها،عمق نفوذ آنها و نح
توجه كنيد كه طب سوزني درمان بدون دردي است و هيچ عارضه اي ندارد و امروزه استفاده از سوزن هـاي يـك                       

  .بار مصرف كار پزشك و بيماران را بسيار راحت تر كرده است
  جايگاه طب سوزني در غرب چيست؟

 ميالدي در بيشتر پزشكان مكانيزم طب سوزني را مانند دارونماها فرض مي كردنـد و بيـشتر،اثرات   70تا اوايل دهه    
رواني را در بهبود اشخاص دخيل مي دانستند؛ولي اثرات مفيد طب سوزني در دامپزشـكي و نيـز روي بچـه هـاي                       

 ويژه اي در اروپا و آمريكـا  در سه دهه اخير طب سوزني جايگاه.را رد مي كند   )كه تلقين پذير نيستند   (خيلي كوچك 
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به طوري كه در چندين دانشگاه معتبر آمريكا و اروپا تدريس مي شـود و مـورد قبـول دو سـازمان                      .پيدا كرده است  
پزشكان طب سـوزني    .است)سازمان غذا و داروي آمريكا     (FDAو  )سازمان بهداشت جهاني   (WHOمعتبر جهاني   

  .نيز زيرنظر مقامات بهداشتي مشغول به كارند
  :و اما بيماري هايي كه با طب سوزني قابل درمان است

  ...)كمردرد،سياتيك،درد زانو،آسيب هاي ورزشي و( دردهاي حاد و مزمن-1
   رواني– بيماريهاي روحي -2
   مشكالت گوارشي-4     كاهش و افزايش وزن-3
  ... كنترل وزن و-6     مشكالت تنفسي-5

 طب كل نگر است و به بدن شما به عنوان يك جزء نمي نگرد بلكه        به ياد داشته باشيم كه طب سوزني شاخه اي از         
  )14/5/85 -روزنامه همشهري.(آن را به صورت كلي مي بيند و درمان مي كند

  روشهاي طبيعي جلوگيري از پيري

  ناديا زكالوند:  ترجمه              هنر جوان ماندن 

 كنند روبه رشد است،مردم بيش از گذشـته بـه   از آنجايي كه طول عمر افرادي كه در كشورهاي پيشرفته زندگي مي      
به گفته محققان،پيري جرياني است كه بـه        .بررسي روشهاي بهتر زندگي كردن و به عقب انداختن پيري مي پردازند           

مي توان چهل،پنجاه يا هشتاد سـاله شـد و هنـوز    .واسطه اتخاذ عادت بهداشتي مخرب و ذهن بدبين ايجاد مي شود   
روشهاي .ن مسئله به طرز تفكر شما و اينكه چقدر خوب از خودتان مراقبت كنيد بستگي دارد            اي.هم جوان باقي ماند   

بسياري براي جوانتر از سن تقويمي باقي ماندن وجود دارد كه بسياري از مـردم بـا دقـت كـردن روي نحـوه غـذا                          
  .ر دست يافته اندخوردن،ورزش كردن،برقرار كردن ارتباط با ديگران و برخورد با مشكالت زندگي به اين ام

  رژيم غذايي كم كالري

تحقيق در مورد طول عمر نشان داده است كا كاهش عدد كلي مصرف كالري در روز به طـور چـشمگيري عمـر را                
بيش از حد خوردن يكي از بدترين عوامـل         .طوالني مي كند،سالمتي انسان را حفظ كرده و او را جوان نگه مي دارد             

دن زياد به تمام دستگاههاي بدن فشار مي آورد و دستگاه هاضمه بـراي هـضم                خور.سرعت بخشيدن به پيري است    
عالوه بر آن پرخوري اضافه وزن مـي       .آن غذاها انرژي اضافي خود را از دستگاههاي ديگر بدن گرفته و مي سوزاند             

د تنها يك نتيجـه  تمام اين موار .آورد و چربي اضافي در ايجاد بيماريهاي قلبي و ديابت هنگام ميانسالي دخالت دارد             
  »!اگر كمتر بخوريد،بيشتر عمر مي كنيد«ساده را گوشزد مي كند و آن اين است كه

  عالئم مهم زيستي

عالئم زيستي به آن دسته از عالئمي گويند كه فرد را از لحاظ جسمي درخصوص اينكه چقدر از سن تقـويمي اش              
در .خاكـستري مـو و كلـسترول خـون اسـت     جوان تر باقي مانده است محك مي زند و شامل خشكي پوست،رنگ   

تحقيقات آزمايشگاهي انجام شده روي حيوانات معلوم شده است آن دسته از حيواناتي كه تحت رژيم غـذايي كـم                 
كالري قرار گرفته اند،نسبت به آن دسته از حيوانات كه هرچه مي خواسته اند خورده انـد طـوالني تـر و سـالم تـر                       
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 معناي از قلم انداختن مواد مغـذي نيـست بلكـه بـه معنـاي جـايگزيني غـذاهاي                    كمتر خوردن به  .زندگي كرده اند  
  .پركالري حاوي چربي ها و قند اضافي با غذاهاي مغذي و خام مي باشد

اگر اين كار را مي خواهيد شروع كنيد و در دوران ميانسالي خود قرار داريد پيشنهاد مي كنم اين رژيم ضـدپيري را             
اين كاهش . سال شروع كنيد7تا5ف كالري كه به طور معمول مي خوريد در مدت زمان     درصد از مصر   60با كاهش   

البته براي افراد بسيار فعال بايد اندكي بيشتر از اين مقـدار            . كالري باشد  1800 كالري و در مردان      1300در زنان بايد    
و از ميزان سوخت و ساز      روش كم خوري كنترل شده،دماي بدن را به طور چشمگيري پايين مي آورد              .كالري باشد 

  .آن مي كاهد و اين دو عامل در افزايش طول عمر مهم هستند
  قدرت مواد غذايي خام

 روش موفقيـت آميـزي بـراي جـوان بـاقي مانـدن       - به ويـژه ميـوه  -پيروي كردن از رژيم غذايي مملو از مواد خام   
ا در سـطح مطلـوبي حفـظ مـي          آنزيم هاي موجـود در غـذاهاي طبيعـي و تازه،كـاركرد دسـتگاههاي بـدن ر                .است
هنگامي كه غذا طبخ مي شود آنزيم هاي مهم آن از بين مي روند بنابراين خام خواري يا خوردن آب خـوراكي                      .كند

شواهد نشان مي دهد كه يك رژيم غذايي حـاوي          .مي كند مغذي موردنياز بدن را تضمين      هاي خام بسياري از مواد      
 70در حقيقت محققان مدعي انـد كـه رژيـم غـذايي متـشكل از               . دهد  درصد ميوه خام،طول عمر را افزايش مي       50

بدن الغرتر مي شود،چين و چروكها صاف تر        : درصد ميوه خام و سبزي به راستي مراحل پيري را معكوس مي كند            
  .شده و از همه مهمتر فعاليت مغز به طور چشمگيري بهبود مي يابد

  ميوه هاي برتر

تـا جـايي كـه امكـام دارد از ميـوه هـاي       . هستند،اما برخي كارايي ضدپيري دارند  با وجود اينكه تمام ميوه ها خوب      
  .ميوه هايي كه از آفت كش ها به دور بوده اند و مزه بهتري دارند.طبيعي استفاده كنيد

همچنين .سيب زهرزدايي عالي با ويژگي هاي ضدعفوني كننده است كه به سيستم ايمني بدن نيرو مي بخشد                : سيب
  .ين دارند كه به دفع فلزات سنگيني چون سرب و جيوه از بدن كمك مي كننددر خود پكت

  . دارد و ذخيره اي غني از پتاسيم استE و دوبرابر آوكادو ويتامين C كيوي دوبرابر پرتغال ويتامين :كيوي

ن هـا   توت،توت فرنگي،قره قاط،كشمش بي دانه و انگورهاي سياه در خود مواد گياشيمي دارنـد و بـه فـالو                  : توت
  .اين مواد ضد اكسيداسيونهاي قوي هستند كه از بدن در برابر راديكالهاي آزاد حفاظت مي كنند.معروف شده اند

  .ليموها در بدن اثر سم زدايي دارند: ليموترش

  .خواركي هاي قوي غني از كلسيم،آهن و پتاسيم بوده و براي هضم غذا بسيار خوب هستند: خرما و انجير

  سبزيجات مهم

هريك از انواع فالونها كـه در حفـظ و نگهـداري ديـواره              (جات در فراهم كردن مواد معدني،فالونهاي زيستي      سبزي
،ضـد اكـسيداسيون    )مويرگ ها و كاستن احتمال خونريزي كاربرد دارد و در گياهان به ويژه مركبات يافت مي شود                

در ضـمن بـا آنهـا مـي تـوان      .حيـاتي انـد  فتوشيميايي و پروتئين و براي دوباره جوان كردن و احياي سلولهاي بدن      
  .ضيافتي رنگين و خوش طعم ايجاد كرد
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آن عالوه بر پاكسازي،تقويت و فعال سازي دستگاههاي بـدن،غني          . هويج يكي از سبزي هاي ضدپيري است       :هويج
رطان ريه خوردن فقط يك هويج در روز احتمال ابتال به س.از بتاكاروتن است كه از احتمال ابتال به سرطان مي كاهد

آوكادوهـا منبـع    .كدو حلوايي،كدو و سيب زميني هاي شيرين سرشار از بتاكاروتن هـستند           . درصد مي كاهد   50را تا   
بـه  .كمـك كننـد   »بد«خوبي از چربي هاي اشباع نشده مونو هستند كه ممكن است به بدن در كاستن ميزان كلسترول                

ير شدن پوست را مي گيرد و بـا پتاسـيم موجـود در آن              جلوي پ  Eعالوه آوكادوها با داشتن منبع خوبي از ويتامين         
  .جلوي باال رفتن فشار خون را مي گيرد

بروكلي،گل كلم،كلم هاي فندقي،كلم و آب تره،غذايي از گياه شيمي هستند كه در برابر سرطان و سم مقاومت مـي                    
 اسـت و در خـود       C و   Bين هاي   بروكلي يا همان كلم سياه سرشار از ويتام       .كنند و كارايي كبد را بهبود مي بخشند       
  .اسفناج نيز حاوي مقدار بااليي از مواد معدني و ضد اكسيداسيون است.كلسيم،اسيد فوليك،آهن و پتاسيم دارد

  مصرف ماهي

ماهي سفيد  . موردنياز بدن را فراهم مي كند      3مصرف انواع ماهي،پروتئين،مواد معدني،ويتامين و اسيدهاي چرب امگا       
 D و   Aارد در حـالي كـه مـاهي هـاي پرچـرب ماننـد تـن و مـاكرال سرشـار از ويتـامين                         در خود چربي اندكي د    

 در پيشگيري از بيماري قلبي عروقي مؤثر هستند و پوست را شفاف و درخـشان مـي                  3اسيدهاي چرب امگا  .هستند
  .سازند

  پروتئين

 مصرف زياد آن مشكالتي را بـه  زيرا مقدار.پروتئين ماده اي حياتي است اما بايد روزانه از آن بسيار كم مصرف كرد     
براي مبارزه با مراحل پيري بهتـرين     .وجود مي آورد به ويژه كه در سنين باال فرد را به پوكي استخوان مبتال مي كنند                

  . مي باشد- كه كم چرب است-كار جايگزين كردن پروتئين حيواني تا حد ممكن با پروتيئن گياهي
  گوشت قرمز و طيور

 است،اما در خود سم،داروهاي مختلف و نيز آفـت          Bي موادي چون آهن،روي و ويتامين       اگرچه گوشت قرمز حاو   
تا آنجا كه مي توانيد در مصرف گوشت هاي قرمـز ميانـه             .در عين حال پر از چربي هاي اشباع شده است         .كش دارد 
 پختن پوسـت     و آهن است و چنانچه قبل از       Bگوشت طيور منبع خوبي از پروتيئن هاي مطلوب،ويتامين         .رو باشيد 

با اين حال از مصرف گوشت طيور هم تا حد ممكـن بايـد              .آنها دور انداخته شود،چربي بسيار كمي خواهند داشت       
  .عالوه بر آن سعي كنيد از گوشت حيواناتي تغذيه كنيد كه بطور طبيعي رشد كرده باشند.كاست

  محصوالت لبني

شكيل مخاط نمـي دهـد باكتريهـاي مفيـد در روده را             سودمندترين محصول لبني ماست است زيرا عالوه بر اينكه ت         
اين (افزايش داده و اسيدهاي هيدروكلريك موجود در معده را خنثي مي سازد؛اما شير و پنير تشكيل مخاط مي دهند

و سرشار از چربي هاي اشباع شده اند و بهتر است در مصرف آنهـا ميانـه روي                  )مواد باعث گرفتگي بيني مي شوند     
  .كنيد

  حبوبات
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سـعي كنيـد   .لوبيا و حبوباتي چون عدس،لوبيا چيتي،لوبيا مانگ و نخود منبعي غني و عالي از پروتئين گياهي هستند   
اما گاهي اوقات هم مي توانيد افزودني هايي مانند شكر بـه آن             .هنگام پخت،لوبيا را به صورت خالص مصرف كنيد       

استفاده مي )خمير سويا كه سفيد و پنير مانند است(ز توفوبه طور مثال در غذاهاي چيني و ژاپني تا قرن ها ا          .بيفزاييد
شد و به دليل كم شدن چربـي هـاي اشـباع شـده،مردمان ايـن سـرزمين هـا بـسيار كمتـر بـه سـرطان مبـتال مـي                                

  )23/2/85 -همشهري.(شدند
  حنا،جايگزين دئودورانت

در .ني به خواص و فوائد آن شده است       استفاده از حنا از زمانهاي دور مرسوم بوده و در شريعت اسالم،اهميت فراوا            
كتاب حليه المتقين اثر عالمه مجلسي،فصل مشخصي به اين موضوع اختصاص يافته است كـه مختـصراً بخـشهاي                   

  :كوتاهي از آن ذكر مي شود
خضاب به حنا بوهاي بد را زايل مي كند،آبرو را مي افزايد،دهان را خوشبو مي               : امام محمدباقر عليه السالم    •

  .زند را خوشرو مي گرداندكند و فر
 .روايت شده است كه بهترين خضابها نزد خدا رنگ سياه است) ص(از حضرت رسول •

يك درهم در خضاب صرف شود بهتر است از هزار درهم كه در راه خدا صرف نماينـد و در                    ): ص(پيامبر •
 :آن چهارده خصلت است

ه دندان را محكم مي كند،بيني را نرم مي كند،مالئكه          بوي بد زير بغل را از بين مي برد،دهان را خوشبو مي كند،ريش            
به سبب آن شاد مي شوند،زينت است،بوي خوش است،چشم را جال مي دهد،غبار را از چشم برطرف مي كنـد،باد                    

  ...را از گوش دور مي كند،سبب خوشحالي مؤمنان و خشم كافران مي شود،وسوسه شيطان را دفع مي كند و
ياري از مواهب طبيعي دسترسي داريم ولي از آنها غافل هستيم و هـيچ بهـره اي از آنهـا      واقعيت اين است كه به بس     

يـك روش بـسيار     .نداريم و عده اي هم مي كوشند از طريق تكنولوژيها و داروها بر بخشي از مشكالت فائق آينـد                  
ـ .ساده و عالي در رعايت بهداشت و كسب سالمتي و شادابي،استفاده مناسب از حنا است   وه بهـشتي خـواص   اين مي

  .شگفت انگيزي دارد كه مورد اشاره قرار گرفت
با ماركها و تبليغات پر آب و تاب ارائـه          ...)ضد عرق،معطر كننده،برطرف كننده بوي بد پا و       (امروزه مواد دئودورانت  

اي  هـ Deodorantبراي اينكه كم خاصيتي ! مي شوند ولي آيا اين مواد ساختگي و شيميايي اثرات مطلوبي دارند؟           
شيميايي و در عوض،پرفايده بودن خواص بهداشتي گياه حنا روشن شود كافي است بجاي استفاده از دئودورانت و          
مواد مشابه از اين خانواده،خيسانده حنا را به مدت چند دقيقه در هنگام استحمام در موضع قرار داده و يا به شـكل                       

هده مي شود كه اثربخشي و دوام آن بسيار بيشتر و بهتـر             مناسبي بدن را با آن مجاور كرده و سپس شستشو داد؛مشا          
  .از دئودورانت هاي شيميايي خواهد بود

نكته جالب اين است كه خاصيت رنگ دهي حنا به پوست كف دست و پا،ناخن ها و موهاي سفيد و رنگ روشـن          
 و جـاي    محدود مي شود و پوست نواحي ديگر بدن ضمن برخـورداري از جـذب عـصاره حنـا،رنگي نمـي شـود                     

  .هيچگونه نگراني وجود ندارد
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  .اميد است عالقمندان و پژوهشگران در رشته هاي مربوطه بتوانند گامهاي مؤثري در پيشبرد كيفيت زندگي بردارند
توجه داروسازان و صنايع بهداشتي و آرايشي به اين موضوع و توليد محلولهاي خاصي از اين گياه مي تواند نقطـه                     

  . شتي باشدعطفي در تحوالت بهدا
  ورزش و درمان بيماريها

از گذشته هاي بسيار دور هميشه حركات ورزشي حتي بصورت ابتدايي براي درمان و يـا پيـشگيري    : گروه ورزشي 
از بسياري از بيماريها در كنار ديگر درمانها توصيه شده و امروزه اين تأثيرات بصورت علمي مورد تأييد قرار گرفته                    

  .به راحتي چشم پوشيداست و نمي توان از آن 
ورزش : عضو كميته پژوهش و تحقيقات فدراسيون پزشكي ورزشي با بيان اين مطلب ادامـه داد              »آرتاداد دينلي «دكتر

بخصوص رشته هاي هوازي و ديناميك با تشديد ضربان قلب و افزايش قطر عروق و كـم كـردن مقاومـت عـروق             
  . پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي مؤثر استسيستميك در بدن همچنين افزايش قدرت ضرباني قلب در

بسياري از بيماريهاي قلبي و عروقي نظير افزايش فشار خون،گرفتگي عروق و بيماريهاي تنفسي مـرتبط                : وي افزود 
  .با سيستم قلبي عروقي،ناشي از عدم فعاليت بدني منظم در روز است

 دقيقـه از    20صورت روزانه انجـام شـده و حـداقل          ورزش منظم هوازي به ورزشي اطالق مي شود كه ب         : وي گفت 
در اين زمان،بر سرعت تنفس و ضربان قلب در محدوده نرمال و مجاز اضـافه مـي                 .وقت را به خود اختصاص دهد     

ايـن  : وي با اشاره به تأثير ورزشهاي قدرتي و كار با وزنه در پيشگيري از بسياري از بيماريهاي مفاصـل گفـت   .شود
الت اطراف مفاصل از بروز بسياري از آسيبهاي ناشي از فشار و كـشش،به صـورت روزمـره            ورزشها با تقويت عض   

  .جلوگيري مي كند
زندگي ساده گذشته و فعاليت بـدني موجـود در آنهـا امكـان      : دبير هيأت پزشكي ورزشي استان اصفهان اضافه كرد       

كرد،ليكن زنـدگي ماشـيني امـروز و    دسترسي به هر دو نوع سيستم ورزشي را بصورت روزانه براي افراد آسان مي               
عدم فعاليت متناسب با ميزان دريافت غذا و كالري،وزن افراد را در محدوده هاي غيرنرمال به صورت اضافه يا كـم                     

  .تثبيت نموده و اين امر عامل خطري براي بسياري از بيماريهاي حاد محسوب مي شود
وي ادامـه   .روهي از بيماريهاي خاص مورد توجه قـرار دارد        بسياري از فعاليتهاي بدني جهت درمان گ      : وي بيان كرد  

در افرادي كه دچار آرتروز و بيماريهاي مفصلي هستند گروهي از فعاليتهاي حركتي به نام حركات اصـالحي و             : داد
  .ورزش درماني بسيار مؤثر است

هش و پـرش و تقويـت       در بيماريهايي نظير ديابت برنامه هاي خاص ورزش ديناميك بصورت دويـدن،ج           : او افزود 
  .عضالت شكم به همراه رژيم هاي غذايي خاص،كاربرد وسيعي دارد

در افرادي كه دچار بيماريهاي قلبي هستند پس از درمان،برنامه هـاي منظمـي بـصورت حركـت                  : دكتر دينلي گفت  
ان قلـب بـه   درماني بر روي دوچرخه ثابت يا تردميل در نظر گرفته مي شود كه با كنترل دقيق فـشار خـون و ضـرب          

تحقيقات نشان داده است،كار با وزنه بـصورت روزانـه از پيـشرفت             : وي بيان كرد  .صورت روزمره انجام پذير است    
گروهي از ورزشـها بـراي      : وي ادامه داد  .بيماريهاي بسيار مهلكي نظير بيماريهاي عصبي عضالني جلوگيري مي كند         

كه دچار بيماري قلبي است اگر از وزنـه هـاي بـسيار            بعضي بيماريها بسيار پرخطر محسوب مي شود،مثالً شخصي         
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سنگين و در مدت طوالني استفاده كند،دچار بيماريهاي بسيار خطرناك نظير پارگي عـروق كرونـر و سـكته مجـدد        
در افرادي كه دچار نقايص عروقي خاص نظير آناتوريس مغـزي هـستند،اين             : اين پژوهشگر افزود  .قلبي خواهد شد  

 در ضربانهاي قلب بـاال و افـزايش فـشار جمجمـه اسـت و چـه بـسا مـرگ ناگهـاني،فلج              عروق مستعد خونريزي  
  .اندامي،كوري و بسياري از بيماريهاي ناتوان كننده به دنبال خواهند داشت

وي استفاده از وزنه هاي بسيار سنگين و دويدن به مدت طوالني و با درصد باالي مـصرف انـرژي را بـراي افـراد                         
 دقيقه دويدن نرم و كار با وزنه هاي         20در عين حال حركات نرمشي و روزي        : الم كرد و گفت   باردار خطرآفرين اع  

: دكتـر دينلـي گفـت   .آيروبيك مي تواند در سالمت جنين و زايماني بسيار آسوده و راحت و بدون درد مـؤثر باشـد     
ا،پيـشگيري و درمـان بيماريهـا       مشاوره پزشكي ورزشي با افراد آگاه در زمينه انجام ورزشها و ارتباط آن بـا بيماريه               

 دقيقه فعاليت حركتي مثل     20بسيار مؤثر است و نكته بسيار مهم كه هميشه بايد در خاطر داشته باشيم اينكه روزانه                 
دويدن نرم،شنا،دوچرخه سواري،نرمشهاي عمومي و پياده روي در محدوده مجاز ضربان قلب در پيشگيري و درمان 

  .كليه بيماريها مؤثر است
  رت تعبيه جعبه كمكهاي اوليه با هزينه ناچيزضرو

       سارا هاشمي نيك        جاي جعبه جادويي در خانه ها كجاست؟

وقتي كتري آب جوش روي دست و پاي كسي سرازير مي شود،وقتي كسي از پله هاي خانـه پـرت مـي شـود يـا                          
حـوادث  . داده اسـت   هنگامي كه دسـتش را بـا چـاقوي آشـپزخانه مـي برد،مـي گوينـد كـه حـوادث خـانگي رخ                       

اين حوادث بـسيار    .خانگي،اتفاقات غيرمترقبه و ناخوشايندي هستند كه سالمت افراد خانواده را به خطر مي اندازند             
متنوع و فراوانند و با وجود رعايت همه احتياطهاي الزم،باز هم امكان رخ دادن آنها بـراي هـر خـانواده اي وجـود                        

  .اي مقابله با اين رويدادهاي غيرمنتظره آماده باشيمدارد،از اين رو الزم است كه هميشه بر
از سوي ديگر مواجهه با حوادثي كه سالمتي انسان را به خطر مي اندازند،نيازمند دسترسي به ابزار و وسايل مناسب                 

در حالي كه بسياري از ما به خاطر احتمال شكافتن يك درز و پاره شدن يك لباس،جعبه نخ و سوزن و ابـزار                     .است
طي در خانه نگهداري مي كنيم،از داشتن يك جعبه كمكهاي اوليه شامل ابزار و وسايل امداد و نجات متناسب با     خيا

 سانتي متر اسـت كـه در        45 تا   30جعبه كمكهاي اوليه،يك جعبه سفيدرنگ در ابعاد        .حوادث خانگي محروم هستيم   
قيمـت  .رخ يـا هـالل احمـر وجـود دارد    روي تمام اين جعبه ها نشان صـليب سـ  .تمام داروخانه به فروش مي رسد    

  .هزار تومان است4تا3متوسط نوع ايراني اين جعبه ها در بازار 
  خطر در كمين است

ما اغلب خودمان را در يك حاشيه امن فرض مي كنيم،يعني گمـان مـي كنـيم كـه حـوادث و سـوانح هـيچ وقـت                        
صوص ديگران مي دانـيم و همـين خوشـبيني    سراغمان نمي آيند؛به عبارت ديگر دردها و اتفاقات ناخوشايند را مخ 

دكتر عبـاس   .كاذب كه نتيجه ناآگاهي و عدم اطالع كافي ست،ما را در مقابل حوادث غيرمترقبه آسيب پذير مي كند                 
 داشتن جعبه كمكهاي اوليه را براي - عضو هيأت علمي جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي و مدرس دانشگاه-گلدوست

اگرچه ما آمار دقيقي از حوادث خانگي نداريم و نمـي دانـيم             «:  مي داند و مي گويد     هر خانواده اي الزم و ضروري     
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كه مثالً چند درصد از بريدگي ها در خانه اتفاق افتاده و همين طور شكستگي هاي استخوان و سوختگي ها،اما بـه                      
ت عمـده اش هـم   صورت تخميني مي دانيم كه وقوع حوادث اين چنيني در خانواده هاي ايراني رايج اسـت و علـ                 

در نتيجه در هنگام وقوع حادثه،افراد خانواده شخص حادثه ديده،دوروبرش هستند و اولين .ناآگاهي و بي دقتي ست  
اقدامات را اين افراد مي توانند انجام دهند،تا بعد او را به مراكز درماني انتقال دهند و پزشك،اقدامات اساسي تـر را             

  .»اي اوليه در هر خانه اي الزم و ضروري ستدرنتيجه وجود جعبه كمكه.انجام دهد
 با تأكيد بر ضرورت داشـتن      - مربي امداد و نجات هالل احمر و پزشكيار بدون مرز صليب سرخ            -فرهاد شرف پور  

چيزهايي كه براي جعبه كمكهاي اوليه شما الزم است         .جعبه كمكهاي اوليه،اقالم موردنياز اين جعبه را بر مي شمارد         
اع باندهاي سه گوش،نواري،كشي و توري با اضافه گاز استريل و گاز وازلين كه جهت بـستن زخـم                   انو: عبارتند از 

اسپري ضربه خوردگي و گرفتگي عضله همراه كيسه يـخ بـراي            .هاي سطحي و گرم نگه داشتن عضله كاربرد دارند        
ادين و ورقـه    پماد سوختگي،سرم شـست و شـو،بت      .ساكت كردن درد و مداواي ضربه خوردگي و گرفتگي عضالني         

هاي آلومينيومي استريل جهت مصدومان سوختگي،پماد ويكس و چسب گرم كن براي بستن و گـرم نگـه داشـتن                    
عضله در قسمت گرفته شده،دستگاه اندازه گيري فشار خون،پنس و قيچي،سـوزن قفلي،ماسـك مخـصوص تـنفس       

يك بـار مـصرف بـه اضـافه         مصنوعي،چسب زخم،چسب روي باند،چراغ قوه،ترمومتر،دستكش استريل و دستكش         
داروهايي مثل آسپرين،آنتي بيوتيك،قطره چشمي،قرص هاي تنظيم فشار خون،سرگيجه،حالت تهوع و قند خـون از               

شرف پور توصيه مـي كنـد مقـداري از داروهـايي كـه افـراد                .ديگر اقالم موردنياز براي جعبه كمكهاي اوليه هستند       
  . را حتماً داخل اين جعبه بگذاريدخانواده بطور معمول از آنها استفاده مي كنند

  

  جاي جعبه را باز كنيد

دليل عمده اش هم اين است كه بـراي بـه وجـود آوردن              .جعبه كمكهاي اوليه در اكثر خانه هاي ايراني جايي ندارد         
از اين رو كمتر كسي مي داند كه تا قبـل از رسـاندن              .احساس نياز خانواده ها به اين جعبه،تالش زيادي نشده است         

ايـن  .صدوم به پزشك و مراكز درماني،چه اقدامات مفيد و مؤثري براي درمان و حفظ جان او مي تـوان انجـام داد              م
فرهـاد  .اقدامات به لحاظ اقتصادي هم مقروم به صرفه اند،چون موجب صرفه جويي در هزينه هاي درمان مي شوند           

   ي ترين امـور بـراي حفـظ سـالمت مـصدوم            شرف پور،اولين اقدامات انجام شده پس از حادثه را مهمترين و حيات           
وقتي بريدگي عميقي رخ مي دهد و خونريزي مي كند،ممكن اسـت تـا رسـاندن شـخص بـه            «:مي داند و مي گويد    

بيمارستان خونريزي آنقدر شديد شود كه به مرگ مصدوم بيانجامد،در صـورتي كـه اگـر افـراد خـانواده مريض،بـا        
يـا  .عبه كمكهاي اوليه مانع خونريزي بيشتر او شوند،جانش را نجات داده اند           استفاده از شريان بندهاي موجود در ج      

مثالً اينكه با عارضه سوختگي چه بايد كرد تا دچار عفونت نشود يا مصدوم دچار شكستگي استخوان را چطور و با 
جـود در جعبـه     چه وسيله اي تا مركز درماني حمل كنيم،اموري است كه احتياج به شناخت كامل ابزار و وسايل مو                 

به اعتقاد اين مربي امداد و نجات هالل احمر،عالوه بر ترويج فرهنگ نگهداري جعبه كمكهـاي                .كمكهاي اوليه دارد  
اوليه در منزل بايد به مقوله آموزش استفاده از وسايل درون آن نيز پرداخت و با آگاهي و اطـالع رسـاني از طريـق                         
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اي به كارگيري اين ابزار و وسايل پزشكي را نيز به مـردم آمـوزش            رسانه هايي مثل مطبوعات و صدا و سيما روشه        
اگرچه ما هنوز در جا انداختن اين جعبه به عنوان يكي از اثاث ضروري منزل مشكل داريم،اما اين «: او مي گويد.داد

ه و زمان   نخستين گام است،چرا كه اگر حتي يك جعبه كمكهاي اوليه مجهز و كامل هم داشته باشيم،اما طرز استفاد                 
به كارگيري وسايل داخل آن را ندانيم عمالً هيچ كاري انجام نداده ايم و در جهـت حفـظ سـالمت افـراد خـانواده                    

  .»مان،به همان ناتواني گذشته هستيم
مـردم  «: دكتر گلدوست نيز در توضيح علل ناآگاهي مردم درباره ضرورت استفاده از جعبه كمكهاي اوليه مي گويـد              

با كمي هزينه كردن مي شـود يـك جعبـه داشـت كـه               .د كه چقدر مي توانند به يكديگر كمك كنند        هنوز باور ندارن  
هميشه در موقعيت هاي استرس زا،وسيله مؤثري در آن پيدا مي شود،وسيله اي كه با استفاده از آن مي توانيم جـان                      

  .»عزيزانمان را حفظ كنيم و خطرات سوانح و حوادث را به حداقل برسانيم
زله خيز بودن شهر تهران اشاره مي كند و اينكه داشتن وسايل ضروري براي انجام كمكهاي اوليه و دانـستن               او به زل  

بهتر است كه جعبـه     «: روش استفاده صحيح از آنها براي ساكنان اين شهر چقدر ضروري و حياتي ست و مي گويد                
ند زلزله و حوادث موردي ديگر،تمـام       كمكهاي اوليه در مكان مشخصي نصب شود تا در هنگام بروز بحرانهايي مان            

اگر در معماري سـاختمانها،چنانچه  .اعضاي خانواده از جاي آن مطلع باشند و وقت زيادي صرف پيدا كردنش نشود 
در برخي كشورهاي ديگر معمول است،جاي ويژه اي براي جعبه كمكهاي اوليه درنظر گرفته شود و حتي جعبه اي                   

چنين جايگاهي،عالوه بـر منـازل      .د را موظف خواهند كردكه آن جعبه را پر كنند         در آنجا نصب شود،خانواده ها خو     
بايد در ساير مكانها مانند اتومبيل،وسايل نقليه عمومي مثـل متروهـا و اتوبوسـها و همچنـين ادارات و سـازمانها و                       

متناسـب بـا نـوع      مدارس نيز درنظر گرفته شود و جعبه هايي در حجم و اندازه هاي متفاوت در آن تعبيـه شـود و                      
مـضاف بـر    .حوادثي كه ممكن است در آن محيط بروز كند،ابزار و وسايل موردنياز در اين جعبه ها قرار داده شوند                  

  .»اينكه بايد افراد حاضر در آن محيط ها را جهت نحوه به كارگيري اين ابزار و وسايل آموزش داد
شت و درمان كشور بايد برنامـه هـاي اطـالع رسـاني         مربي امداد و نجات هالل احمر معتقد است كه مسئوالن بهدا          

خود را در اين خصوص افزايش دهند تا جعبه كمكهاي اوليه وارد خانه هاي مردم شود و به عنوان جزو الينفكي از 
  .زندگي روزمره،پذيرفته شود تا شاهد كاهش هزينه هاي درمان و عوارض ناشي از حوادث غيرمترقبه باشيم

خريد يك جعبه كمكهاي اوليه آماده،مقرون به صرفه تر است يا تهيه تك تك اقالم موجود در آن                براي اينكه بدانيم    
 110محلـول بتـادين     : مي توانيم با يك حساب سرانگشتي ساده قيمت متوسـط ايـن اقـالم را بـا هـم جمـع كنـيم                      

 165مان،بانـد زخـم    تو160 تومان،گاز وازلين و گـاز اسـتريل روي هـم       150 تومان،پد چشم    750تومان،باند كشي   
 تومـان،قيچي   165 تومان،يك بسته چسب زخم ايراني       100 تومان،ماسك دهان    300 تومان،دستكش   500تومان،پنبه  

 تومان،در حالي كه اگر به اين صورت اقالم 4700 تومان كه در مجموع   مي شود چيزي حدود 800و تيغ،روي هم 
را داخلش بگذاريد،ولي اگـر جعبـه را خريـداري كنيـد،پس از             را خريداري كنيد جعبه اي هم وجود ندارد كه آنها           
ماركهاي آلماني و انگليسي جعبه كمكهاي اوليـه نيـز در بـازار    .استفاده از محتوياتش مي توانيد دوباره آن را پر كنيد  

ـ              10 تا   8ايران موجود است كه بين       ا نـوع    هزار تومان قيمت دارند،در حاليكه اقالم موجود در آنها چندان تفـاوتي ب
  .ايراني اش ندارد



 ٤٩

امـا داروخانـه هـالل احمـر واقـع در      .جعبه كمكهاي اوليه را در تمام داروخانه هاي سرتاسر شهر مي توان پيدا كرد     
در فروشـگاههاي لـوازم پزشـكي واقـع در خيابـان ولـي         .خيابان طالقاني بهترين مكان براي تهيه انواع جعبه هاست        

اسالمي و نرسيده به ميدان منيريه هم عالوه بر عرضه انواع ابزار پزشـكي و       ،پايين تر از سه راه جمهوري       )عج(عصر
  .تجهيزات امداد و نجات،جعبه كمكهاي اوليه متناسب براي نيازهاي خانگي،به فروش مي رسد

  جعبه ضروي 

 جعبـه را  بسياري از خانواده ها جعبه كمكهاي اوليه دارند،اما كمتر خانواده اي پيدا مي شود كه اقالم ضـروري ايـن      
بشناسد و مجموعه كاملي از ابزار و داروهاي الزم جهت مواجهه با سوانح خانگي را براي جعبه كمكهاي اوليه خود 

چنين جعبه اي اگر هم وجود داشته باشد،غالباً انباشته از داروهاي ساده اي سـت كـه افـراد خـانواده در                      .فراهم كند 
اقالمي كه براي يك جعبه     .استفاده از آنها اقدام به خوددرماني مي كنند       هنگام ابتال به بيماريهاي خفيف و معمولي،با        

قيچي،تيغ،چـــسب زخم،بانـــد : كمكهـــاي اوليـــه خـــانگي و نـــه چنـــدان تخصـــصي الزم اســـت عبارتنـــد از
ــده      ــدعفوني كنن ــول ض ــشي و محل ــد ك ــشم،گاز وازلين،بان ــتريل،پد چ ــاز اس ــك دهان،گ زخم،پنبه،دستكش،ماس

  )25/7/84 -همشهري.(بتادين
  
  خواهيد دندانها سالمتر بمانند  اگر مي����

  خواهيد پوسيدگي ثانويه كمتر به سراغ دندانها بيايد  اگر مي����

  خواهيد دندانها زيباتر و سالمتر بمانند  اگر مي����

كه جهت ترميم ) آينومر گالس(اي   خواهيد اطالعات عمومي و تخصصي كافي و بسيار بااليي از بهترين نوع  ماده  اگر مي����

  .دندان وجود دارد داشته باشيد) ردنپرك(

خواهيد هوشمندانه در انتخاب بهترين نوع ماده جهت ترميم دندانها نقش داشته باشيد و ديگر شاهد ترميم دندانها با   اگر مي����

  .مواد نامناسب نباشيد

  .هاي دندانپزشكي كاسته شود خواهيد با انتخاب درمان پيشگيرانه، از هزينه  و باالخره اگر مي����

  اين كتاب را بدقت مطالعه نماييد

  
  
  
  
  
  
  
 
 


