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بهداشت دهان و دندان برای 

 مادران باردار

 69مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 :رعایت بهداشت دهان و دندان 

در دوران حاملگی مادر باید با محددود ردندن     

مصنف مکنر مواد قندی و رعایت دقیق اصدو     

بهداشتی مسواک و نخ دندان و جنم گینی بد     

موقع مانع بنوز مشکالت حاد و نیاز بد  درمدان     

های دندانپزشکی شود چنا ر  در مدا  هدای         

آغازین حاملگی شخص معموالً مضطنب و عصبی 

است و س  ماه  او  از لحاظ رشد جنین بسیدار  

مهم است بنابناین بنای جلوگینی از بدنوز هدن     

گون  نقص انجام امور دندانپزشکی باید مورو  ب  

س  ماه  دوم بشود همچنین مدا  هدای آ دن        

حاملگی نیز ب  علت بزرگی جنین قنار گنفتن زن  

حامل  بن روی صندلی دندانپزشکی مشکل اسدت  

و ب  عالو  وجود اضطناب حین معالجات بدنای    

بنابناین الزم اسدت      . مادر باردار مناسب نیست

 انم ها پیش از بارداری با مناجع  ب  دندانپزشک 

 ود رلی   دمات الزم را دریافت رند  و در طی 

 . بارداری اصو  بهداشتی را ب  دقت عمل رنند 

: کاااناااگ تاابااگااران باا اا ااار اا ااا                  *

@zahrayemarziye 
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الزم است ر  در رژیم غذایی مادر ب  میزان رافدی  

پنوتئین رلسیم فسفن و ویتامین  صوصا ویتامین 

 .آ ، ث و دی داشت  باشد 

ویتامین آ بنای سا ت مینای دندان یعنی پوشدش  

سفید و سخت دندان و ویتامین سی بنای تشکیل 

ضدنوری اسدت و       (  سا تار دا لی دنددان ) عاج 

ویتامین دی هم بنای جذب فسفن و رلسدیدم در     

مصنف باالی مواد قدنددی و       .  دندان الزم است 

تنقالت بین وعد  های عذایی باعث پوسیدگی می 

بنابناین بهتن است بین وعد  ای غدذایدی     .  شود 

 .میو  تاز  و سبزیجات مصنف رنید 

ویتامین آ بنای سا ت مینای دندان یعنی پوشدش  

سفید و سخت دندان و ویتامین سی بنای تشکیل 

ضدنوری اسدت و       (  سا تار دا لی دنددان ) عاج 

ویتامین دی هم بنای جذب فسفن و رلسدیدم در     

مصنف باالی مدواد قدنددی و        .  دندان الزم است

تنقالت بین وعد  های عذایی باعث پوسیدگی می 

بنابناین بهتن است بین وعد  ای غذایی میو  .  شود

 . تاز  و سبزیجات مصنف رنید 
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 تومور حاملگی چیست؟

حاملگی ممکن است منجن ب  ایجاد یک منطدقد    

قنمز روشن با سطحی مشاب  توت فنندگدی روی     

سطح لث  در نواحی دندان های قدامی و همچنین 

بعضا در نواحی مختلف  لفی شود ر  این حالدت  

این اتفاق ارثدناً در    .  را تومور حاملگی می گویند 

.  س  ماه  دوم رخ می دهد و سنیعا رشد می رند 

پس از زایمان ارثنا این حالت بنطنف مدی شدود     

چنان چ  .  ولی ممکن است جناحی هم الزم شود 

در موقع جویدن غذا تومور بین دندان هدا قدنار     

. گیند ب  ناچار باید ب  طور اورژانسی حذف گندد   

ب  هن حا  مناقبت های منتب و رعایت بهداشدت  

دهان و دندان بنای پیشگینی و رنتن  این حالت 

 .الزم است 

 :تغذیه و بارداری 

هن آنچ  ارنون شما در طی بارداری بخوریدد بدن     

روی رشد و نمو دندان های رودرانتدان تداردیدن            

رشد او  دندان های جنین بین مدا     .  می گذارد 

 های دوم و سوم بارداری شکل می گیند و الزم

بنابناین چنانچ  مناقبت های دهانی دندداندی بد       

. درستی صورت نگیند  طن پوسیدگی باال می رود 

بنابناین نوشیدن آب پس از مصنف مواد غذایی و   

استفاد  از دهانشوی  ها و حداقل دو بار مسواک در 

 .روز مانع پوسیدگی  واهد شد 

 :بیماری های لثه 

مادران با لث  های سالمتن رودران سالمتنی  واهند 

مشخص شد  است ر  احتما  تولد رودران .  داشت 

ناقص یا رم وزن در مادران دارای عفونت لدثد  ای     

در دوران   .  بنابن بیش از زنان سالدم اسدت        5/7

بارداری ب  علت تغیین در هورمون هدای زنداند          

احتما  تشدید بیماری های لث  هست و این حالدت  

 صوصا در ما  دوم بارزتن می شود و اوج آن در ما  

 . هشتم است 

 : عالئم بیماری لثه عبارتند از

قنمزی ، تورم ، حساسیت ، بعضا  وننیزی لث  رد   

اگن ب  موقع درمان نشود تبدیل ب  مشکالت جددی  

 .تن و حتی از دست دادن دندان ها می شود 

اگن شما باردار هستید باید توج  بیشدتدنی بد       

سالمدتدی   .  بهداشت دندان ها و لث  هایتان بکنید 

دهان و دندان هایتان می تواند سالمت رورانتان را 

ب  همین علت الزم است ر  .  تحت تارین قنار دهد 

در این دوران بیش از پیش اصو  بهداشتی دهان و 

شاید شما بارها این گفتد   .  دندان را رعایت رنید  

را شنید  باشید ر  ب  ازای هن حاملگی یدکدی از     

دندان هایتان را از دست می دهید و اینک  رلسیم 

الزم بنای بدن جنین از دندان های مادر تامین می 

شود اما هن دوی این باورها بی اساس و اشدتدبدا     

رلسیم مورد نیاز بدن شما تدوسدر رژیدم      .  است 

غذایی تان تامین می شود و رمبود رلسیم غذایی 

هم از طنیق ذ ین  استخوان ها جبنان می شود از 

دست دادن دندان ها نتیج  پوسیدگی دندان ها یا 

بیماری لث  است و بارداری هیچ تارین مستقیمی بن 

روی این موضوع ندارد  یلی از  انم هدا حدیدن      

بارداری  صوصاً در س  ما  او  ویار دارند و همین 

آن ها را متمایل ب   وردن شینینی ها    می رند و 

می دانیم ر  بارتنی ها دهان مواد قندی را تبدیل 

 . ب  اسید رند  منجن ب  پوسیدگی دندان می شوند 


