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با دلی آکنده از اندوه... 

تقدیم به ۱۷۶ شهید سانحه ی هوایی هواپیمایی اکراین 

دی ماه ۹۸  



پیشگفتار 

یکـی از مهمتریـن دغدغـه هـای برخی افـراد در هنگام لبخند زدن بـه خصوص در حین عکس گرفتناحسـاس 
ناخوشـایند نازیبـا بـودن لبخنـد اسـت. به همین علت حـدود 18 درصد از مـردم دنیا در هنـگام لبخند زدن از 

ایـن اینکـه رنگ دندانشـان دیده شـود می ترسـند و ناچـار به پنهان کـردن لبخند خود می شـوند. 
بـرای برطـرف کـردن رنگ ناخوشـایند دنـدان ابتدا باید دانسـت کـه رنگ طبیعی دندان همیشـه سـفید رنگ 
نیسـت. بـه عبـارت دیگـر هـر چـه دنـدان سـفید تر باشـد شـاید به نظـر زیبا و بـدون نقـص جلو کنـد ولی به 

معنـی سـالم بودن دندان نیسـت. 
بـرای مثـال دنـدان هایـی کـه دارای لمینـت هسـتند یا دنـدان هایی کـه از درمان پروتـز بهره برده انـد دارای 

ظاهـری ٓاراسـته و شـیک مـی باشـند ولی ایـن  دندان ها مسـلما طبیعی نیسـتند. 
داشـتن دنـدان سـالم وطبیعـی خیلـی از اوقات با داشـتن دنـدان زیبـا متفاوت اسـت. و دندان پزشـک هم در 

نهایـت مجبـور بـه جلـب نظـر بیمـار خواهد بـود. هرچند کـه دنـدان مصنوعی یا حتـی ناکارٓامد باشـد. 
بـا توجـه بـه طیـف وسـیع مواد شـیمیایی و طبیعـی و نیز راهـکار های درمانـی پروتـز ) مانند سـرامیک، ونیر 

المینـت، ترمیـم هـا و... ( بـر ٓان شـدم تـا اثری را کـه در پیـش رو دارید گـرد ٓاوری کنم. 
دلیـل اصلـی تالیـف این چنـد برگ، در اصل دغدغه ی بسـیار زیاد بیمـاران در برطرف کردن رنگ ناخوشـایند 
دنـدان هـا و نیـز ٓاسـیب هـر از گاهی بود که پس از اسـتفاده از مواد شـیمیایی سـفید کننده ی دنـدان متوجه 
بیمـاران مـی شـد. بهتـر دیـدم کـه در ایـن راسـتا دسـت بـه تحقیق  نسـبتاً کامـل با توجـه به طب سـنتی و 

نویـن در مـورد برطـرف کردن رنگ هـای زاید دندانـی بزنم. 
امید است که این تحفه ی درویش، هر چند ناچیز، دوستان را پسند ٓاید. 

پیشـاپیش از نقـص احتمالـی در ایـن اثـر پـوزش مـی طلبـم. امید اسـت کـه خواننـد گان محترم، حقیـر را از 
هدیـه ی نقـد خویـش محـروم نکنند. 

Hamedatp110@yahoo.com 
           خاکسارتان حامد ٓاتش پنجه 
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ساختار طبیعی دندان

قبـل از ورود بـه بحـث اصلـی رنگ هـای دندانـی، الزم می بینـم درمورد سـاختار دندان طبیعی چند سـطری 
سـخن برانـم. اگر چه از دوسـتان اهـل مطالعه نهان نیسـت. 

ساختار دندان از دو قسمت بافت سخت و بافت نرم ساخته شده است. 

بافت نرم دندان

• بافت پالپ 	
• بافت پریودنتال 	

بافـت پالـت، کـه در قسـمت مرکـز دنـدان واقع اسـت، شـامل عصـب، رگ هـا و مویرگ هـای خونی می باشـد. 
ایـن ناحیـه از دنـدان شـاید در نـگاه اول نقشـی در رنـگ دنـدان نداشـته باشـد ولـی در واقع در صـورت بروز 
بیمـاری می توانـد نقـش ناخوشـایندی را بـر روی سـطح دندان بـارز کند که بـه یاری حضرت دوسـت در فص  

هـای مربوطـه به ٓانهـا خواهیـم پرداخت. 
بافـت پریودنتـال کـه در اطـراف سـاختار ریشـه ی دنـدان قـرار دارد، بسـتر نسـبتا نرمـی را ماننـد بالـش بین 
دنـدان و اسـتخوان فراهـم مـی ٓاورد. نقـش ایـن سـاختار در رنـگ دنـدان نیـز از طریـق زنـده نگـه داشـتن 
سـاختمان اصلـی دنـدان اسـت و نیـز بـا اثر مسـتقیمی که بـر روی لثه می گـذارد مـی تواند اثر به سـزایی در 

سـامتی دنـدان و نهایتـا رنـگ دندان داشـته باشـد. 
این دسته از بافت ها شامل:  

تاج )که درقسـمت بیرونی اسـتخوان واقع شـده اسـت ودر دهان قابل مشـاهده می باشـد (. سـاختار عمده ای 
از تـاج شـامل مینـای دنـدان اسـت .مینـا ) سـخت تریـن ناحیه ی دندان اسـت کـه بعـد از تولید دیگـر فعال 

نخواهـد بـود و در صـورت بروز ٓاسـیب یا بیمـاری، جایگزین طبیعـی ندارد(
عـاج ) سـاختار فعـال و همیشـه زنـده ی دنـدان اسـت که در زیـر مینای دنـدان واقع شـده اسـت و بافت نرم 
پالـپ را در ٓاغـوش خویـش نهـان کـرده اسـت. ایـن بافت رنـگ اصلی دنـدان را بروز مـی کند. بـه همین علت 

سـامت دنتیـن یـا همـان عـاج،  بازی اصلـی را در رنـگ دندان مـی تواند ایفـا کند.( 
سـمان  ) بـه عنـوان محافظـی در اطـراف ریشـه هـا و بیـن بافـت پریودنتـال و عـاج واقـع اسـت و از سـاختار 

اسـتخوان سـخت تـر و از بافـت عـاج کمـی نـرم تر اسـت(
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بافت های سخت استخوان

شکل ۱- ساختار طبیعی دندان نرمال و سالم 

A. حاشیه ی دندان است که غالبا کرم رنگ به نظر می رسد
B. بدنه ی اصلی دندان است 

C. ناحیـه ی اینسیسـال مـی نامنـد. کـه در اصل قسـمتی اسـت کـه دندان هـای پیش بـه وسـیله ی ٓان غذا را 
می دهند  بـرش 

D. ناحیـه ی ترانسلوسـنت  کـه در صـورت تابـش نـور، بـه دلیـل سـاختار منحصـر بـه فـرد، نـور از ٓان عبـور 
می یایـد.

ناحیـه ی بیـن دندانـی کـه اسـتعداد باالیـی در رنگ گرفتـن دارد. دلیل ایـن امر گیـر افتادن مـواد و رنگ های 
غذایـی و دارویـی اسـت و از طرفـی عدم دسترسـی پرزهای مسـواک اسـت. به همیـن علت یکـی از مهمترین 

راه کارهـای جلـو گیـری از رنـگ  گرفتن دندان اسـتفاده از نخ دندان اسـت. 
بـر خـاف تصـور، دنـدان دارای یـک رنگ واحد نیسـت و از رنگ های متنوعی سـاخته شـده اسـت کـه دندان 

را طبیعـی بـه نظر می رسـاند. 
از ٓانجایـی کـه مینـای دندان دارای سـاختار شـفافی می باشـد، بـه همین دلیل، رنـگ اصلی دندان را سـاختار 
دنتیـن ) عـاج ( مشـخص مـی کنـد کـه عاوه بـر ٓان موارد دیگـری نیـز روی ٓان اثر دارنـد. از جملـه ی ٓانها در 

ذیـل نـام برده شـده اند:  
رنگ مینای دندان که روی تاج را پوشـانده اسـت .مقدار کلسـیم موجود در سـاختار مینای دندان، که نسـبت 
بـه سـن و جنسـیت و تغذیـه ی افـراد متنـوع اسـت .وجود پوسـیدگی در مینـا یا عاج دنـدان .داشـتن عاداتی 
ماننـد : خـوردن غذاهـای چرب، سـیگار، مـواد مخدر، عـدم تمایل به مسـواک زدن و ...پرکردگـی های معمول 

) ماننـد ٓامالـگام و یـا روکش سـرامیک  –فلز و ...ٓاسـیب بافت سـخت دندان مانند شکسـتگی و ...(.
در شـکل زیـر وجـود بارهـای منفی ناشـی از مواد غذایی را مشـاهده می فرماییـد که  در برگیرنـده ی  مینای 

دنـدان بـوده و مـی توانـد در صورت تـدام حضور موجـب تخریب بافت دندان شـوند. 


