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 هقدهه:

کاّص هیشاى اًسَلیي سثة افشایص لٌذ خَى تذى هی ضَد. ایي تیواری کِ 

هطَْر « تیواری لٌذ»عاهِ تِ در اصطالح پشضکی، دیاتت ًام دارد، در هیاى 

است. افشایص هیشاى لٌذ خَى هی تَاًذ تِ لسوت ّای هختلف تذى ًظیز 

للة، عزٍق، کلیِ ٍ چطن صذهاتی ٍارد کٌذ. ّوچٌیي هی تَاًذ سالهت دّاى 

ٍ دًذاى را تِ هخاطزُ تیاًذاسد ٍ آى ّا را هستعذ صذهات ٍ تیواری ّای 

هعزض اتتال تِ عفًَت ّای دّاى، تِ هختلفی کٌذ.افزاد هثتال تِ دیاتت در 

ٍیژُ تیواری ّای پزیَدًتال )لثِ( هی تاضٌذ. تیواری پزیَدًتال هی تَاًذ تِ لثِ 

ٍ استخَاى آسیة تزساًذ ٍ تِ هطکالت دردًاک در خَیذى هٌدز ضَد. 

افشایص  ّوچٌیي در تزخی هَارد هوکي است تاعث اس دست رفتي دًذاى ضَد.

فاعی تذى در تزاتز هیکزٍب ّا را کاّص هی دّذ ٍ لٌذ خَى تَاًایی سیستن د

کَتاّی افزاد دیاتتی در رعایت لذا در صَرت رًٍذ تزهین سخن را کٌذ هی کٌذ؛ 

تْذاضت دّاى ٍ دًذاى، در هعزض اتتال تِ تیواری ّای پیطزفتِ لثِ ٍ 

 .ّستٌذپَسیذگی هٌتطز دًذاى ّا 

 دیابت چگونه به دهان و دندان صدهه هی سند؟

خصی ایداد ضَد. یک الیِ دّاى ٍ دًذاى هوکي است در ّز ض هطکالت

تِ ًام پالک، رٍی سطح دًذاى ارگاًیسن ّای فزاٍاى ٌاک تا هیکزًٍاسک چسث

ّا ساختِ هی ضَد. لٌذ خَى تاال تِ رضذ هیکزٍب ّا کوک تیطتزی هی کٌذ، 

 ی ٍ خَى ریشی لثٍِ تِ دًثال آى لثِ ّا لزهش، هلتْة ٍ هتَرم هی ضًَذ. لزهش

دى یکی اس اٍلیي ًطاًِ ّای تیواری لثِ است. تیواری لثِ ّا حیي هسَاک س

هی تَاًذ هٌدز تِ عفًَت لثِ ٍ استخَاى ّای ًگْذارًذُ دًذاى ضَد. تا 

لثِ اس سطح دًذاى دٍر هی ضَد ٍ دًذاى ّا سست هی ضًَذ. ، پیطزفت التْاب

ایي رًٍذ  سیگار کطیذى هخصَصا در افزاد تاالی چْل ٍ پٌح سال هی تَاًذ

 تخزیثی را تطذیذ کٌذ.

 نشانه های صدهه به بافت دهان و دندان چیست؟

 لزهشی، تَرم ٍ التْاب لثِ 

خَى ریشی اس لثِ ّا، تِ صَرت خَد تِ خَد، حیي هسَاک سدى یا تعذ اس  

 تیذار ضذى اس خَاب

 لك ضذى یا حساس ضذى لثِ ّا 

 تَی تذ دّاى 

 

 حفظ کزد؟چگونه هی توان سالهت دهان و دندان را 

  به دندانپششک هزاجعه شودبه طور هنظن: 

تیواراى دیاتتی هستعذ اتتال تِ عفًَت ّای دّاًی ّستٌذ، لذا تایستی حذالل 

تزرسی  طاىتا سالهت دًذاى ّای ٌذدٍتار در سال تِ دًذاًپشضک هزاخعِ کٌ

 ضَد.

هعایٌِ هٌظن دًذاى ّا ٍ تویش ًگِ داضتي آى ّا تاعث حفظ سالهت دّاى هی 

ضَد. ّوچٌیي دًذاًپشضک هی تَاًذ راُ ّای هزالثت خاًگی اس دًذاى ّا ٍ لثِ 

 آهَسش دّذ.را 

 اس بین بزدن پالک: 

پالک چسثٌذُ دًذاى کِ ضاهل غذاّا، تشاق دّاى ٍ هیکزٍب ّاست، تعذ اس 

ًذاى ّا تطکیل هی ضَد. پالک دًذاى، اسیذی تَلیذ خَردى هَاد غذایی رٍی د

 هی کٌذ کِ هیٌای دًذاى را اس تیي هی تزد.

اگز پالک دًذاى تزطزف ًطَد، تِ خزم دًذاى تثذیل هی گزدد. ایي خزم سیز 

خط لثِ تطکیل هی ضَد ٍ تِ سختی تَسط ًخ دًذاى اس رٍی دًذاى تزداضتِ 

دًذاى تالی تواًذ، ضزر  هی ضَد. اگز ایي خزم هذت طَالًی تزی رٍی

 تیطتزی خَاّذ داضت.

تاکتزی ّای هَخَد در پالک دًذاى، تاعث التْاب ٍ تیواری لثِ هی ضًَذ. 

، اغلة تیواری لثِ را تذتز داضتي لٌذ خَى تاالّواًطَر کِ پیطتز گفتِ ضذ، 

کزد.خَاّذ



 هز روس و به طور صحیح هسواک بشنید: 

گز رٍسی دٍ تار دًذاى ّایتاى را تِ طَر صحیح هسَاک تشًیذ، ًِ تٌْا دّاًتاى ا

خَضثَ هی ضَد، تلکِ هیکزٍب ّای هضز دّاى ًیش اس تیي هی رًٍذ. ایي 

 هیکزٍب ّا تاعث تطکیل پالک دًذاى ٍ عفًَت ّای دّاًی هی ضًَذ.

درخِ  ۵۴ ًیذ، تایذ سز هسَاک را تا ساٍیِشتزای ایٌکِ تِ طَر صحیح هسَاک ت

ًسثت تِ لثِ ًگِ داریذ، سپس لسوت خلَ، پطت ٍ سطَح خًَذُ دًذاى ّا را 

 هسَاک تشًیذ. ّوچٌیي سطح ستاى ٍ لثِ خَد را تِ آراهی هسَاک تشًیذ.

اگز ًگِ داضتي هسَاک در دستاى ضوا سخت است، هثال دچار آرتزٍس اًگطتاى 

 دست ّستیذ، هی تَاًیذ اس هسَاک تزلی استفادُ کٌیذ.

 فاده اس نخ دندانتسا: 

پالک دًذاى را اس تیي هی تزد. لسوتی اس دًذاى ّا هثل تیي  کطیذى ًخ دًذاى،

دًذاى ّا را کِ ًوی تَاى تا هسَاک تویش کزد، تا ًخ دًذاى هی تَاى تِ راحتی 

تویش ًوَد. ًخ دًذاى، هَاد غذایی تالیواًذُ در تیي دًذاى ّا را خارج کزدُ ٍ اس 

 ذگی دًذاى خلَگیزی هی کٌذ.تطکیل پالک ٍ پَسی

 هزاقب دندان هصنوعی خودتان باشید: 

فیت ًثَدى دًذاى هصٌَعی تا دّاى یا لك سدى آى هی تَاًذ تاعث ًاراحتی ٍ 

عفًَت لثِ ضَد. لذا حتوا ایي هطکل را تِ دًذاًپشضک خَد تگَییذ تا سایش 

 دًذاى هصٌَعی را هتٌاسة کٌذ.

اتتال تِ عفًَت لارچی دّاى هثل تزفک ٍلتی تیواری دیاتت داریذ، احتوال 

دّاى در ضوا سیاد است ٍ داضتي یک دًذاى هصٌَعی ًاهٌاسة، احتوال اتتال 

 تِ ایي عفًَت را تیطتز هی کٌذ.

تایستی ّز رٍس دًذاى هصٌَعی خَد را اس دّاى تاى تیزٍى تیاٍریذ ٍ کاهال 

 تطَییذ تا خطز اتتال تِ عفًَت ّای دّاًی کن ضَد.

  را کنار بگذاریددخانیات: 

تزای تْذاضت ٍ سالهت دّاى  …هصزف دخاًیات هثل سیگار، پیپ، للیاى ٍ 

هضز است. اگز ضوا دیاتت داضتِ تاضیذ ٍ سیگار ّن تکطیذ، در هعزض خطز 

 تیطتزی تزای اتتال تِ تیواری ّای لثِ لزار داریذ.

ی آى رٍ تٌثاکَی هَخَد در هحصَالت دخاًی، لثِ را تخزیة کزدُ ٍ تاعث پس

هی ضَد. ّوچٌیي اس دست دادى تافت ٍ استخَاى را تسزیع کزدُ ٍ هٌدز تِ 

 افتادى دًذاى ّا هی ضَد.

لذا سیگار ًکطیذ. دالیل تزک سیگار را رٍی یک کاغذ تٌَیسیذ، یک تاریخ 

تزای تزک آى تعییي کٌیذ ٍ اس کوک ٍ حوایت افزاد خاًَادُ ٍ دٍستاى خَد 

 تزای ایي کار استفادُ کٌیذ.

 زای جزاحی دهان و دندان آهاده شویدب: 

کٌتزل هٌاسة لٌذخَى در تیواری دیاتت، خطز اتتال تِ عفًَت را کاّص ٍ 

 سزعت تْثَدی دیاتت را افشایص هی دّذ.

اگز ًیاس تِ عول خزاحی در ًاحیِ دّاى داریذ، لثل اس عول تِ دًذاًپشضک یا 

ضک تِ ضوا تَصیِ هوکي است پش خزاح خَد تگَییذ کِ تیواری دیاتت داریذ.

کٌذ، تا سهاًی کِ لٌذخَى ضوا تحت کٌتزل در ًیاهذُ است، عول خزاحی را 

 اًدام ًذّیذ.

 :عالین هشداردهنده را بشناسید 

تزرسی ٍ هعایٌِ هٌظن دّاى ٍ دًذاى ّا تَسط دًذاًپشضک خیلی هْن است، 

ٍ  سیزا دًذاًپشضک هی تَاًذ تیواری لثِ را تطخیص دّذ، حتی تذٍى ایٌکِ درد

 یا ًطاًِ ای اس تیواری لثِ داضتِ تاضیذ.

، آسیةاها ضوا خَدتاى تایذ دًذاى ّا ٍ لثِ خَد را تزای هطخص ضذى عالئن  

.آسهایص ٍ تزرسی کٌیذ

اگز ٌّگام تزرسی دًذاى ّا ٍ لثِ خَد، هتَخِ لزهشی، ٍرم ٍ خًَزیشی لثِ، لك 

گطتیذ کِ ضوا را تَدى دًذاى، خطکی دّاى، درد ٍ یا ّز گًَِ هطکل دّاًی 

 ًگزاى هی کزد، ّز چِ سزیع تز تِ دًذاًپشضک هزاخعِ کٌیذ.

 در هطب دندان پششکی چه باید کزد؟

 .در اٍلیي هاللات تا دًذاى پشضک اٍ را در خزیاى تیواری خَد لزار دّیذ 

چزاکِ  ،دًذاًپشضک هزاخِ کٌیذگاّی کاهل اس هیشاى لٌذ خًَتاى تِ تا آ 

تاال  خَى پشضکی در تیواراى تا لٌذّای دًذاً تزای اًدام تزخی درهاى

هحذٍدیت ّایی ٍخَد دارد یا تایذ هالحظات خاصی را )ًظیز هصزف 

 در ًظز گزفت.آًتی تیَتیک پیص اس درهاى( 

پشضک هصزف کٌیذ تا لٌذ ی خَد را پیص اس هزاخعِ تِ دًذاًدارٍّا 

 در حذ طثیعی تاضذ. خًَتاى

هی دٌّذ، هوکي است هٌدز  هصزف دارٍّایی کِ لٌذ خَى را کاّص 

تِ افت تیص اس حذ لٌذ خَى ٍ تزٍس ضَک ّایپَگلیسوی ٍ تیَْضی ضَد. 

تزای پزّیش اس ایي اتفاق در حیي درهاى دًذاى پشضکی تا خَد دارٍ یا غذا 

 ّوزاُ داضتِ تاضیذ.

 

                                                                                                                                   


