راههايي براي پيشگيري از پوسيدگي دندان
آيا خوراكيها ميتوانند از پوسيدگي دندان جلوگيري كنند؟
خوراكيها نقش مكمل دارند .افراد با مصرف روزانه آنها ميتوانند تاثيرات فلورايدهاي ديگر مانند دهانشويه و
خميردندان فلورايددار را ثبات بخشند .از جمله آنها آدامسهاي حاوي فلورايد است .فقط در اين آدامس از قندهايي
استفاده شده است كه قابليت تخمير براي باكتريها را ندارند .فلورايد داخل آدامس پس از جويدن آزاد ميشود و فقط
مدت كوتاهي روي دندانها باقي ميماند و اثرات آن مانند دهانشويه و ژلهاي فلورايد نيست.
شكالتهاي حاوي فلورايد چطور؟
زماني كه شكالت يا آبنبات را فرد داخل دهان دارد فلورايد آزاد ميشود و در سطح دندانها قرار ميگيرد و به تدريج
پس از آب شدن شكالت در دهان ديگر فلورايد در محيط دهان وجود ندارد.
چاي سبز در پوسيدگي دندان نقش پيشگيريكننده دارد يا چاي معمولي؟
چاي سبز حاوي فلورايد بسيار زياد است .در واقع همان چاي اصيل كه در شهرهاي شمالي كشور كاشته ميشود ،حاوي
فلورايد زيادي است .اما چايهاي معمولي كه بيشتر حاوي رنگها هستند و مواد افزودني به آنها اضافه شده است اين
كارايي را ندارند.
نمك و آب چطور؟
امروزه به نمكها هم فلورايد اضافه كردهاند كه به آنها نمكهاي حاوي فلورايد گفته ميشود.آبهاي آشاميدني،
آبهاي معدني كه به فروش ميرسند اگر روي محتويات آنها دقت كنيم ميبينيم حاوي مقداري فلورايد هستند.در
بعضي موارد ممكن است به آب آشاميدني شهرها فلورايد اضافه كنند كه اين كار موثرترين روش براي عموم مردم
است.

اما اين مواد يعني شكالت ،آدامس ،نمك و چاي فلورايددار هيچگاه جايگزين دهانشويهها و ژلها و خميردندانهاي
حاوي فلورايد نميشوند اما بهعنوان يك عامل پيشگيرانه بسيار خوب و موثر است .
اينكه ميگويند فلورايد در دندانپزشكي غوغا ميكند و دندانها را در برابر پوسيدگي بيمه ميكند.
درست است؟
به طور كلي فلورايد هم در زمينه درماني و هم در زمينه پيشگيري به ما كمك ميكند .فلورايد اعمال مختلفي دارد كه
ميتوانيم به آنها اشاره كنيم از جمله استحكام بخشي به ساختار ميناي دندان .در حقيقت فلورايد ميتواند جايگزين يون
بشود و هيدروكسيل آپاتيت را به فلوروآپاتيت تبديل كند كه مولكول فلوروآپاتيت در مقابل حمالت اسيدي و OHهاي
اسيدي بسيار مقاومتر هستند.
لذا اولين حسن فلورايد اين است كه ساختار ميناي دندان را مستحكم ميكند و دوم اينكه يون فلورايد ميتواند در
ضايعات اوليه مينايي نفوذ كند يعني در پوسيدگيهاي اوليه با كاربرد فلورايد ،يون فلورايد با رسوب يونهاي كلسيم و
فسفات ميتواند اين پوسيدگي را در همان مرحله متوقف كند و جلوي پيشرفت آن را بگيريد.
در مجموع ضايعه متوقف شده استحكام بيشتري از يك ميناي طبيعي دارد و فلورايد ميتواند نقش بسيار موثري در
جلوگيري از پوسيدگي داشته باشد.
حاال اگر دندانهاي ما پوسيدگي داشته باشد باز هم فلورايد كمكي ميكند؟
اگر ضايعه پوسيدگي به وجود آمده است ميتواند با مهار كردن ميكروبها و باكتريها رشد پوسيدگي را كاهش دهد
به طوري كه بيمار فرصت كافي داشته باشد تا به دندانپزشك مراجعه كند و اين ضايعه را ترميم كند قبل از اينكه به
عصب دندان آسيب برسد.

اثر ضدميكروبي هم دارد؟
فلورايد در غلظتهاي مختلف اثر مهاركننده يا كشندگي باكتريها را دارد كه در غلظتهاي كم ميتواند باكتريهاي
دهان را كم كند و در غلظتهاي زياد ميتواند باكتريهاي محيط دندان را از بين ببرد.
دهانشويهها چطور؟
روش درماني ديگر استفاده از دهانشويههاي فلورايد است كه در حقيقت با غلظت كمتر هستند و در داروخانهها موجود
هستند .بيمار ميتواند تهيه و استفاده كند كه در غلظت  2و  5درصد وجود دارد 0/2 .درصد را بيمار هفتهاي يك يا دو
بار بايد استفاده كند ولي  0/05درصد براي مصرف روزانه است .با توجه به اينكه در كشور ما  0/02در داروخانهها بيشتر
موجود است ،توصيه ميشود كه از دهانشويه  0/02درصد بچههاي باالي  6سال حداقل هفتهاي  2بار استفاده كنند
حتي ميتوانند در هفته چند بار استفاده كنند.
الكهاي فلورايد چطور؟
وارنيشهاي فلورايد يا همان الكهاي فلورايد توسط دندانپزشك روي سطح دندانها زده ميشود و تا  24ساعت روي
سطح دندان باقي ميماند .به همين خاطر اثرات خود را بسيار خوب اعمال ميكند.

