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شاید غالباً به طور هم زمان هم به دندانپزشکی و 
هم ورزش فکر نکنید، اما دکتر اریک یابو، یکی 
از دندان پزشک های شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا 
است که چنین کاری را انجام می دهد. دکتر یابو 
کالیفرنیا  دانشگاه  ورزشی  تیم  دندان پزشک 
است و عالوه بر محافظت از سالمت دهانی 
ورزشکارهای این دانشگاه این وظیفه را نیز 
دارد که خدمات اضطراری مراقبت از سالمتی 
را نیز برای آن ها فراهم آورد. عالوه بر فعالیت 
برای تیم های ورزشی، دکتر یابو استادیار بالینی 
دانشگاه کالیفرنیا است و بیماران او از هر سن و 
سالی هستند. از سال 1996 او به همراه همسرش 
مشغول به طبابت درزمینه دندان پزشکی شده 
است. در ادامه به چیزهایی اشاره می کنیم که 
که  دارند  دوست  دندان پزشک ها  او  نظر  به 

بیمارانشان در مورد آن ها اطالع داشته باشند.

استفاده از نخ دندان می تواند مهم تر از 
مسواک زدن باشد

بله، نیاز است که روزی دو بار دندان های خود را مسواک 
بزنید، اما عدم استفاده از نخ دندان باعث می شود که ذره های 
غذایی در دهان شما باقی بمانند. استفاده از نخ دندان باعث 
می شود که کناره های دندان و حتی زیر لثه ها تمیز شوند. 
کناره های دندان جایی است که پوسیدگی و بیماری لثه عمدتًا 
در آنجا رخ می دهند. حقیقت این است که با مسواک زدن 
نمی توان به خوبی کناره های دندان )منظور بین دندان ها( 
و زیر لثه ها را تمیز کرد، اما با استفاده از نخ دندان می توان 
ذره های غذایی باقی مانده بین دندان ها را از دهان خارج کرد. 
درنتیجه، می توان این گونه بیان داشت که اهمیت استفاده از 

نخ دندان بیشتر از مسواک زدن است.

خونریزی لثه چیز نرمالی نیست
 بعضی از بیمارها می گویند که وقتی که از نخ دندان استفاده 
می کنند لثه های آن ها خونریزی می کنند. اما لثه های سالم در 
طول مسواک زدن و استفاده از نخ دندان خونریزی نمی کنند. 
اگر در حین مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان لثه های شما 

خونریزی می کنند با دندان پزشک خود صحبت کنید. اما در 
طول تمیزکاری دندان پزشک ها خونریزی لثه ها چیز نرمالی 
است، چون دندان پزشک با استفاده از ابزار دندان پزشکی در 
حال انجام عملیات دندان پزشکی است. درنتیجه، اگر در 
حین مسواک زدن و استفاده از نخ دندان با خونریزی لثه خود 
مواجه شدید قرار مالقاتی با دندان پزشک خود تدارک ببینید 

و با او در این مورد صحبت کنید.

دهان بخشی از بدن است
 شاید چنین چیزی آشکار به نظر برسد، اما به نظر بعضی از 
افراد و حتی به نظر نظام مراقبت از دهان ما دهان بخشی از بدن 
است که از دیگر بخش های بدن مجزا است. اما حقیقت این 
است که بیماری های دهان می توانند روی دیگر بخش های 
بدن اثر بگذارند و برعکس نیز صادق است. یعنی بیماری های 
دیگر بخش های بدن همچون دیابت می توانند روی سالمت 
دهانی اثر بگذارند، به طوری که بر اساس نتایج تحقیقات 
مختلف میان بیماری هایی همچون دیابت و بیماری لثه 

ارتباطی وجود دارد. درنتیجه، می توان این گونه نیز بیان 
داشت که بیماری دهان می تواند نشان دهنده بیماری دیگر 

اندام ها بدن باشد و برعکس نیز صادق است.

دندان پزشک ها چگونه از دندان های خود 
مراقبت می کنند؟

تا  خواستیم  یابو  دکتر  از  سؤال  این  به  پاسخ  برای 
عادت های دندانی خود را برای ما بیان دارد. به همین دلیل 

سؤال های زیر را از او پرسیدیم:

هرچند وقت مسواک خود را عوض می کنید؟ 
ازآنجایی که از یک مسواک نرم استفاده می کنم و روش 
صحیح مسواک زدن را رعایت می کنم، از یک مسواک اندکی 
بیشتر از حد توصیه  شده استفاده می کنم. توصیه می کنم که 
حدوداً هر سه ماه یک بار مسواک خود را عوض کنید، چون به 
دلیل استفاده از مسواک نوک موهای آن کند می شوند. موهای 
مسواک های جدید نوک گردی دارند که آسیب به دندان ها 

و لثه ها را به حداقل می رسانند. در ضمن این 
را نیز باید گفت که اگر موهای مسواک شما از 
هم فاصله گرفته اند به این دلیل است که خیلی 
شیوه  درحالی که  می زنید،  مسواک  محکم 
صحیح مسواک زدن این است که باحوصله و 

به آرامی مسواک بزنید.

وقتی که نمی توانید مسواک بزنید 
چه کاری انجام می دهید؟ 

همواره  که  می کنم  سعی  حقیقت  در 
باشم.  داشته  مسواک  خود  همراه 
باوجوداین، در زمان هایی که مسواک خود 
را به همراه ندارم، با آب دندان های خود 
یا  از یک دستمال  به خوبی می شویم و  را 
پارچه تمیز برای سابیدن دندان های خودم 
استفاده می کنم. به جز این روش روش بهتر 
دیگری را نمی شناسم. درنتیجه عدم نداشتن 
مسواک نمی تواند بهانه خوبی باشد که فرد 
فرد  یعنی  نکند.  تمیز  را  خود  دندان های 
می تواند در صورت نبود مسواک با آب و یکپارچه یا 

دستمال تمیز دندان های خود را تمیز کند.

بزرگ ترین تصور غلط در مورد دندان پزشک ها 
چیست؟ 

بعضی از افراد فکر می کنند که ما تنها مشکالت دندانی 
را متوجه می شویم، درحالی که ما می توانیم با مشاهده و 
بررسی دهان یک فرد مشکالت خطرناک تری را دردهان 
فرد تشخیص دهیم. بعضی از افراد نیز فکر می کنند که ما از 
قصد مشکالتی را دردهان و دندان فرد تشخیص می دهیم تا 
از این طریق پول بیشتری کسب کنیم. اما این را باید گفت که 
هیچ دندان پزشک یا به طورکلی هیچ پزشکی دوست ندارد 
که به بیماران خود بگوید که مشکلی دارند. به عبارت دیگر، 
پزشک ها و دندان پزشک ها از دادن خبر بد به بیماران خود 

لذت نمی برند.
   مصطفی صداقت رستمی

 WebMD
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سر و صدای حاصل از حرکت قطارها، هواپیماها و خودروها، با ایجاد 
اختالل در سطح سلولی در بدن، احتمال بروز عوامل خطرساز ابتال به 
بیماری قلبی را افزایش می دهد. محققان مطالعات جدیدی را در زمینه 
سروصدای سیستم حمل ونقل موردبررسی قرار دادند. این مطالعات 
مکانیزم های مولکولی را نشان می دهند که به اختالل در عملکرد عروق، 
شواهد اپیدمیولوژیکی ابتال به بیماری قلبی عروقی ناشی از سروصدا 
و اثرات غیر شنوایی سروصدا و تأثیر آنها بر سیستم قلبی عروقی منجر 
می شوند. به گفته محققان، سروصدا باعث ایجاد یک واکنش استرسی 
می شود که مشخصه آن فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک و افزایش 
سطح هورمون ها است که باعث بروز سایر بیماری ها و در نهایت به 

آسیب عروقی منجر می شود.
محققان ادامه دادند: از آنجا که سروصدا با ابتال به استرس 
و  خودکار  اعصاب  تعادل  عدم  عروقی،  اختالل  اکسیداتیو، 
ناهنجاری های متابولیک ارتباط دارد، شواهد آنها موید این مفهوم 
است که سروصدای ناشی از ترافیک به ایجاد عوامل خطرساز ابتال 

به بیماری قلبی مانند فشار خون باال و دیابت کمک می کند.
کاهش  راهکارهای  از  برخی  بررسی  با  همچنین  محققان 
سروصدای ناشی از حمل ونقل که در سراسر جهان استفاده می شود، 
اعالم کردند که راهکارهایی مانند مدیریت و تنظیم ترافیک و تولید 
تایرهای کم صدا می تواند به کاهش سروصدا کمک کند. همچنین 
سروصداهای  کاهش  به  آمد  و  رفت  ترافیکی  محدودیت های 
خطرناک کمک می کند، هر چند به راهکارهای دیگری نیز نیاز است. 
توماس مونزل از دانشگاه یوهانس گوتنبرگ در آلمان گفت: شمار 
روز افزونی از افراد در معرض سروصداهای زیاد سیستم حمل ونقل 
قرار می گیرند؛ از این رو، تغییرات و تدوین قوانین جدید به منظور 

کاهش آلودگی صوتی برای سالمت عمومی مردم حائز اهمیت است
 Xinhua

آلودگی صوتی خودروها چگونـه 
موجب ابتال به بیماری قلبی می شود؟

مطالب مهمی که باید در مورد سالمت دندان ها بدانید

اگر هنگام مصرف خوراکی های گرم یا سرد در 
دندان هایتان احساس ناراحتی و درد می کنید باید 

بدانید که این فقط نشانه  پوسیدگی دندان نیست!
در حالیکه احساس درد در دندان پس از خوردن 
خوراکی های گرم یا سرد نشانه ای از پوسیدگی 
است این درد همچنین در میان افرادی که دندان های 

حساس دارند شایع  است.
حساسیت دندان ها حالتی است که دندان ها 
هنگام واکنش به محرک مشخصی از قبیل دمای 
گرم یا سرد احساس درد یا ناراحتی می کنند. این 
مشکل می تواند مزمن یا موقت باشد و همچنین 

یک یا چندین دندان درگیر آن می شوند.
مختلفی  عوامل  می تواند  دندانی  حساسیت 
داشته باشد اما بیشترین موارد دندان های حساس 
به راحتی و با تغییر در نوع بهداشت دهان و دندان 

قابل درمان است.
واکنش  در  حساس  دندان های  دارای  افراد 
به محرک های مشخص احساس درد را تجربه 

می کنند. فرد این احساس را در ریشه های دندان های آسیب 
دیده دارد. از جمله شایع ترین عوامل محرک در بروز این درد 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 نوشیدنی و خوراکی های داغ/سرد

 هوای سرد 
 نوشیدنی و خوراکی های شیرین/حاوی اسید 

 آب سرد بخصوص هنگام شست و شوی دندان ها 

 مسواک زدن و کشیدن نخ دندان
برخی از افراد به طور طبیعی نسبت به دیگران دندان های 
حساسی دارند که ناشی از داشتن مینای دندان نازک است. 
مینای دندان بخش بیرونی دندان است که از آن حفاظت 

می کند.
در بسیاری از موارد مینای دندان بر اثر عوامل زیر از بین 

می رود:

  شست و شوی شدید دندان با مسواک
  استفاده از مسواک سفت

 به هم ساییده شدن دندان ها هنگام شب
نوشیدنی های  و  خوراکی ها  مرتب  مصرف   

اسیدی
همچنین در برخی مواقع، شرایط دیگری هم 
می تواند به حساسیت دندانی منجر شود. به طور 
مثال رفالکس اسید معده باعث می شود اسید از 
معده و مری باال آمده و با گذشت زمان دندان ها را 
پوسیده می کند. همچنین بیماری هایی که موجب 
استفراغ های متعدد می شوند می توانند به مینای 

دندان آسیب وارد کنند.
پوسیدگی، شکستگی دندان و از بین رفتن 
مواد مورد استفاده در پر کردن دندان های خراب 
شوند.  دندانی  حساسیت  موجب  می توانند 
برخی مواقع حساسیت دندانی موقتی است و 
به دنبال پر کردن دندان اتفاق می افتد. در این 
دندان  چند  یا  یک  به  تنها  حساسیت  شرایط 
اطراف دندان ترمیم شده محدود می شود و پس از چند 

روز بهبود پیدا می کند.
در صورتیکه حساسیت دندانی خفیف باشد می توان 
با روش های ساده ای از جمله استفاده از خمیر دندان های 
مناسب، مصرف دهان شویه های فاقد الکل و استفاده از 

مسواک های نرم این مشکل را برطرف کرد.
 Healthline

افزایـش خطـر ابتـال به علـت حسـاسیـت دنـدان هـا چیـست؟
دیابـت با شـب کـاری

خبــر

محققان هشدار می دهند افرادی که شیفت 
شب کار می کنند در معرض خطر باالی 
فاکتور  به دیابت نوع ۲، که پیش  ابتال 

بیماری های قلبی است قرار دارند. 
مطالعات گوناگون نشان داده اند که 
شیفت های کاری شبانه غالباً منجر به عدم 
تعادل در سیستم بدن شده که نهایتاً منجر به 

مشکالت سالمت می شود.
مطالعه محققان دانشگاه کلورادو نشان 
کاری  شیفت های  که  افرادی  می دهد 
نامنظم یا چرخشی بخصوص در شب 
دارند ۴۴ درصد بیشتر در معرض ابتال به 
دیابت نوع ۲ قرار دارند. به عالوه در مقایسه 
با کارگران روزکار، تمام کارگران شیفتی 
در معرض ابتال به دیابت نوع ۲ قرار دارند.

سین وتر، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »ما به رابطه بین تعداد 
به  ابتال  ریسک  و  کاری  شب  دفعات 
دیابت نوع ۲ پی بردیم؛ به طوری که هر 
چقدر افراد تعداد دفعات کار شیفتی شان 
بیشتر باشد، احتمال ابتال به بیماری در آنها 

باالتر خواهد بود.«
 HealthDay
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مطالعه جدید نشان می دهد افراد متولدشده با نقص قلبی باید نگران 
ابتال به دمانس یا زوال عقل در سنین باال باشند. در این مطالعه، محققان 
دانشگاه آراهوس دانمارک گزارشات پزشکی بیش از 1۰6۰۰ فرد 
متولدشده در دانمارک با نقص قلبی را بین سال های 1۸9۰ تا 19۸۲ 
بررسی کردند. محققان دریافتند در مقایسه با جمعیت عمومی، افراد 
بزرگسال متولدشده با نقایص قلبی در طول این مدت 6۰ درصد بیشتر 
در معرض زوال عقل، 16۰ درصد بیشتر در معرض شروع زودهنگام 
زوال عقل )قبل از 6۵ سال( و 3۰ درصد بیشتر در معرض ریسک ابتال 
به زوال عقل بعد از 6۵ سال بودند. »کارینا باگی«، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »مطالعات قبلی نشان دادند افراد متولدشده با 
نقص قلبی با ریسک باال ابتال به مشکالت رشد عصبی در دوره کودکی 
نظیر بیماری صرع و اوتیسم، روبرو هستند، اما این اولین مطالعه است 

که احتمال زوال عقل را در سنین بزرگسالی بررسی می کند.«
درحالیکه این مطالعه ریسک باال زوال عقل را در بین افراد بزرگسال 
متولدشده با نقایص قلبی نشان می دهد، اما نتایج آن اثبات نمی کند که 

نقایص قلبی موجب زوال عقل می شوند
 MNT

نقایص قلبـی با  افزایـش احتمال 
زوال عقـل همـراه است

www. sepidonline. ir@sepidonline @sepidonline

دندانپزشکتانازشماچهمیخواهد؟


