از منظر طب سنتي شايعترين علل بوي بد دهان عبارتند از:
 حرارت بااليي كه در معده ايجاد شود و بر رطوباتي كه در
معده و حلق و اطراف دندان ها وجود دارد استيال يابد و اين
رطوبات را فاسد گرداند .اين نوع بوي بد با گرسنگي تشديد و
با خوردن غذا كمتر مي شود.
 اخالط نا مناسب مانند صفرا يا بلغم عفن در معده تجمع يابند
و بخارات ناشي از آنها باعث ايجاد بوي بد دهان شود .اين
علت نيز با بيماريهاي گوارشي ذكر شده از ديدگاه طب جديد
قابل تطابق است.
 عفونت لثه و دندانها و پوسيدگي و فساد رطوبات آنها (كه
جزء شايعترين علل بوي بد دهان از ديدگاه طب جديد نيز
مطرح است).
 مواد و رطوبات فاسدي كه از دماغ (مغز) به سمت دهان و
لثه ها مي آيند و به دليل ضعف لثه ها در اين محل تجمع
يافته و بوي نامناسب ايجاد مي كنند.
 عفونت و بيماري هاي ريوي.

از منظر طب سنتي  ،راه هايي نيز براي تقويت دندانها و لثه وجود دارد:










ماليدن پوست گردوي تازه بر بن دندان ها ،آنها را تقويت مي نمايد.
درصورتيكه مخلوط عسل و سركه ماهي  3-4بار با انگشت بر روي
دندان ها و لثه ماليده شود ،باعث سفيد شدن دندان ها ،پاكسازي
چرك از لثه و روئيدن گوشت جديد بر لثه مي شود.

ماليدن مخلوط عسل و نمك بر لثه و دندان ها ،مانع بروز زخم هاي
دهاني و آفت شده و دندانها را سفيد مي كند.
ماليدن جوشانده گلنار و مورد در سركه بر لثه در تقويت آن موثر است
به خصوص اگر به جوشانده مذكور كمي شيره انگور هم اضافه شود.
جويدن كندر نيز لثه را محكم مي كند.
همچنين جهت رعايت حفظ صحت دندان ها ،بايد از مصرف شيريني
جات و ادويه جات و غذاهاي تند به ميزان زياد پرهيز نمود.

معده و دماغ بايد از اخالط نامناسب پاكسازي شود.

 در صورتيكه فردي دچار پوسيدگي دندان ها ،چرك و

خونريزي از لثه ها است ،مي تواند از خمير دندان
گياهي زير براي رفع بوي بد دهان استفاده نمايد:
گلنار  20گرم ،مازو 20گرم  ،كندر  15گرم ،فوفل
15گرم ،سماق 30گرم و تخم گشنيز 5گرم ،همه را
نرم كوبيده  ،مسواك را تر نموده و به پودر آغشته
نمايد و مسواك كند.

كساني كه تجمع صفرا در معده دارند ،بايد از غذاهاي

بسيار چرب و شيرين پرهيز نمايند و بعنوان چاشني در
غذاهاي خود از آبغوره و سماق و زرشك و آبليمو استفاده
نمايند .كساني كه در معده شان خلط صفراي متعفن
وجود دارد و معموال ا دچار تلخي دهان و غثيان و بي
اشتهايي هستند ،بايد از شربت هايي مثل شربت انار،

شربت زرشك ،سكنجبين و نيز تخم اسفرزه خيسانده در
آب استفاده نمايند.
یكي از غذاهايي كه براي اين افراد مفيد است ،آش آلو مي
باشد.

كساني كه تجمع بلغم در معده دارند ،بايد از غذاهاي چرب و

آبكي و سنگين و خميري مثل آش رشته ،ماكاروني و قارچ و
تريدها بپرهيزند .كساني كه دچار تجمع بلغم متعفن در معده
هستند و به دنبال آن احساس سنگيني معده ،غثيان و عدم

تشنگي دارند و همچنين بوي بد دهان ايشان با مصرف غذا و
شستن دهان برطرف نمي گردد ،از مصرف ماءالعسل ،مرباي
زنجبيل ،گل قند و كرفس سود خواهند برد.
يكي از غذاهاي مفيد در اين افراد گوشت كبك يا دراج يا تيهو
است كه با نخود و زيره و شويد و دارچين و زعفران و ميخك

پخته شود.

اگر علت بوي بد دهان رطوبات و مواد فاسد ريخته
شده از دماغ (مغز) است ،بايد با داروهايي مثل
ايارج فيقرا براي پاكسازي دماغ اقدام نمود.

همچنين از خوردن غذاهاي ترش و نفاخ پرهيز
كرد ،و نيز مصرف موادي از قبيل مويز و بادام و

مرباهايي مثل مرباي آمله و هليله جهت تقويت
مغز بايد مد نظر قرار گيرد.

اگرعلت بوي بد دهان ،بيماريها و عفونت هاي ريوي باشد ،بايد اقدام
درماني مقتضي صورت گيرد.
تمام افراد ،بخصوص كساني كه از بيماري برگشت اسيد و غذا از مري
به معده رنج مي برند ،بايستي از غذاها و تركيبات نفاخ پرهيز
نمايند .همچنين برخي افراد بالفاصله پس از خوردن وعده غذايي،

دراز مي كشند و بعضي ديگر سيگار مي كشند ،در حاليكه انجام
اين كارها باعث تشديد برگشت اسيد از معده به مري مي شود.
اين افراد بايد از نوشيدن دوغ ،نوشابه ،خوردن غذاهاي چرب و نيز

گوجه فرنگي و مركبات پرهيز كنند .بعالوه از پرخوري و سريع غذا
خوردن پرهيز كرده و غذا را با آرامش بجوند و در هنگام غذا خوردن از
عصبانيت و صحبت هاي ناراحت كننده دوري كرده و فضاي زمان
مصرف غذا را به فضايي شاد و پر از انبساط خاطر تبديل نمايند.

 علت:
 سبب های مربوط به حفره دهان:
 پوسيدگی دندانها یا ژنژویت یا عفونت لوزه
 سينوسها (عفونت)
 دستگاه گوارش
 ریهها  در طب سنتی بعنوان یکی از مخرج های
بدن است.

 دهان  پوسيدگی دندان ،عفونت لثه ،جرمهای بر روی
زبان (مخاطب زبان یک اسباب تشخيص سالمت GI
است) زبان میتواند آینه تمام نمای بدن باشد.
 دهان  حلق و لوزه ها
 موردی که در طب سنتی در این زمينه تأکيد شده
عملکرد دستگاه گوارش و معده است سوء هاضمهها
در  GIیک طيف است که از یک سوء هاضمه ضعف شروع
میشود و تا عدم هضم (تخمه) پيش میرود.
 به اعتقاد طب سنتی هر ماده ای که هضم نشود (یعنی
در معرض حرارت طبيعی ( غریزی) قرار نگيرد) در معرض
اثر حرارت غریبی است که یکی از مصادیق آن ميکروبها
می باشند ،خيلی زمانها هم فسادها شيميایی
هستند.

 در عفونت های حفره دهان از نقوع (خيسانده شده)
زردآلود یا آلو استفاده میشود.
 وجود بلغم عفونی درمعده:
 الف) راحتترین راه دفع آن قی کردن است (آب ترب ،آب
شوید ،سکنجبين گرم)
 ب) اگر وارد روده شد با ایجاد اسهال دفع شود که
صبرزرد انتخاب خوبی است ولی تلخ است.
  بعد از تنقيه کردن باید گوارش تقویت شود تا ماده را
نپذیرد.
  شربت افسنين ،اطریفل (هليله ،بليله ،آمله)،
زنجبيل ،و یا هليله سياه (روی ماست بریزند)گلقند(
برای پاکسازی بهاره خيلی خوب است).

 جویدن سبزیهای خوشبو مانند جعفری بعد از غذا
 استفاده از جوش شيرین (مسواک زدن) برای
عفونت لثه خوب است و بوی دهان را خوب
میکند.
 استفاده از چاشنی های معطر مثل دارچين ،هل،
ميخک بعد وعده غذایی
 استفاده از نعناع و پونه
 استفاده از انجير و کرفس
 اگر بوی بد دهان ماندگار شد بيشتر باید از دیدگاه
سبب شناسی نگاه کرد و درمان شود.

