
، درمان-آفت دھان چيست؟  علل
 آفت دھان چيست؟

و دردناک مخاط دھان آفت گفته می زخم آفتی در چند نوع بزرگ،. شود به زخم ھای عود کننده
و تبخالی شکل وجود و شايع ترين آنھا آفت کوچک و١-۵کوچکی می باشد که به تعداد دارند عدد

و معمو>ً  .ميلی متر ديده می شوند٣-۵به قطر کمتر از يک سانتی متر

و تا حدی برجسته و به رنگ زرد خاکستری با حاشيه قرمز می اين زخمھا گرد يا بيضی بوده ديده
د. شوند آناز نظر محل، بيشتر قسمت قدامی حفره و محل شايع مخاط گونه، کف دھان،–پشت لبھا ھان مبتI می شود

و کناره ھای زبان می باشد به. زير و روی زبان را مبتI می سازند اين زخم ھا کمتر .کام، حلق، لثه چسبيده

سن۴٠غالب افراد در زير سن زندگی می باشد شيوع آن، دھه دوم سالگی حداقل يک يا چند بار به آن مبتI شده، ولی
و نوشيدن مايعات زخم.و زن ھا بيشتر از مردان به آن دچار می شوند و با تماس با غذا ھای آفتی اغلب دردناک بوده

و ادويه(محرک  بر بخصوص اگر زبان گرفتار شده باشد که در اين صورت عIوه. درد آن تشديد می گردد) دار ترشی
م .شکل شودغذا خوردن، ممکن است صحبت کردن نيز

و يا سوزش قبل ً آفت می زنند احساسی شبيه به سوزن سوزن شدن ساعت٢۴معمو>ً(از ايجاد زخم بيمارانی که مرتبا
و خود بخود. در محل دارند) قبل از زخم سريعاً بوجود آمده و از خود اثری برجا نمی٧-١٠بعد روز التيام می يابد

زخمی) ھفته٣-۴گاھاً(معمو>ً بعد از بھبودی تا مدتی. صورت نگيرد است ھمزمان بھبودی زخم ھا ممکن. گذارد
و مستعد ممکن است زخم ھای اولی ھنوز خوب نشده، ايجاد در نمی گردد ولی در افراد بسيار حساس زخم ھای ديگری
.ديده شوند) معمو>ً در جای ديگر(دھان

 عامل ايجاد کننده آفت کوچک چيست؟
زخم بدليل شباھت و ھمچنين عود آنھا سابقاً فکر می کردند که ممکن استاين . ويروسی باشند ھا به زخم ھای تبخالی

و ديدن نوع ال فرم استرپتوکوک، احتمال ميکروبی بودن، آن با> گرفت ولی مشاھده با نمونه برداری از اين زخم ھا
و ديگر می گرديد که اين ميکروبھا در مخاط سالم امروزه اعتقاد بر اين است که آفت. شوند زخم ھای دھان نيز ديده

می. سيستم ايمنی است جزء بيماريھای درآفت. گردد در بيماريھای سيستم ايمنی شناخت بافتھای آشنا از بيگانه مختل
و باعث زخمی شدن و خود سلولھای دفاعی بدن به قسمتی از مخاط دھان حمله ور شده آن ناحيه می شوندکه گذرا بوده

.د می يابدبخود بھبو

استريل از وسايل غير”: آيا ميتوان با اطمينان گفت.زنند بعضی از بيماران بعد از مراجعه به دندانپزشک آفت می
؟“ استفاده شده است

عوامل.و ويروس نمی باشد که گفته شد عامل ايجاد کننده آفت ميکروب خير، ھمانطوری
و مستعد کننده ای برای ايجاد آفت وجود دارند که در ارتباط با دندانپزشکی می توان به استرس

يا(تروما و و حتی فشار مختصر ناشی از کنار کشيدن گونه، لب و رول پنبه زبان توسط آينه
.اشاره نمود) نپزشکیتماس مخاط با ابزار دندا

 عوامل مستعد کننده آفت کدامند؟
و ھيجانات روحی می باشد در درجه اول و دانشجويان به ھنگام. استرس امتحانات ابتIی ديده شده که در دانش آموزان

و ھمچنين بسياری از بيماران نيز از درمانھای و استرس دارند آفت بيشتر است و بعد از ضربه. دندانپزشکی، ترس
ھا. ھورمونی نيز در بروز آفت نقش دارند تروما که قبIً ذکر گرديد، اختI>ت روز مانده به قاعدگی، آفت٣-۵در خانم

و در زمان حاملگی معمو>ً زخم ھای آفتی مشاھده نمی شوند بيشتر و آلرژيک نيز آفت در افراد. ديده می ِود حساس
ب. بيشتر ديده می شود .ابتIی آفت بيشتر استه بعضی از مواد دارنددر افرادی که حاسيت



و بادنجان ميزان شيوع آفت را و اسيد. با> می برند بعضی از مواد غذايی مثل گردو، فندق، پسته، پنير کمبود آھن
و ويتامين می B2 فوليک .باشد نيز از عوامل مستعد کننده

 درمان آفت چيست؟
و ن آفت خودبخود التيام می يابد به. يازی به درمان نداردمعمو>ً و دو درآفت اگر درمانی >زم شود معمو>ً عIمتی بوده

:منظور زير خواھد بود
و استرس–١ و التھاب  کاستن از درد
از–٢ و به تعداد زياد آفت جلوگيری يا اضافه شدن عفونت ثانويه به آن توصيه می گردد، افرادی که مرتباً و می زنند

و التيام در مدتی بسيار طو>نی صورت می پذيرد، جھتآفت آنھا بزرگ  ای بوده و بيماريھای زمينه شناسايی عامل
و آزمايشات کامل تری  قرار گيرند مستعد کننده تحت معاينات

 عود کننده دھانی چيست؟آفت
به به طور کلی زخم می۴ھای آفتی را :نمود توان تقسيم گروه

و در حدود  (minor) زخم آفتی کوچک-١ از بيماران اين نوع%٨٠که شايع ترين نوع بوده
و بحث ما بيشتر راجع به ھمين در حقيقت اين ھمان نوع آفت است که حالت عود کننده. کند بروز می نوع خواھد دارد

.بود
ازکه (major) زخم آفتی بزرگ-٢ می%١٠کمتر به از بيماران آفتی را تشکيل و اندازه ضايعات ممکن است دھد

.سانتيمتر ھم برسد چند
میاز%١٠که حدود  (Herpetiform) زخم آفتی تبخالی شکل-٣ .شود بيماران را شامل
از ھای وابسته به سندرم زخم-۴ .سندرم بھجت يا سندرم رايتر ھستند جمله عIيمھا که

و شايد (minor) زخم آفتی کوچک زخم دردناک شايعترين ھای ترين بيماری مخاط دھان در انسان است که به صورت
و می عود کننده، دردناک از. شود غير قابل پيشگيری ظاھر  جمعيت%۵٠تا٢٠بر اساس مطالعات مختلف شيوع آن

می۴٠تا١٠معمو> تظاھرات آن در سنين ذکر شده است که که در تحقيقی شيوع اين جالب اين. شود سالگی مشاھده
در%١/٢١بيماری در شھر اصفھان،  در. سالگی گزارش شده است ٢۵-٣٠سنينو با>ترين ميزان شيوع آن اين زخم

و ھمچنين در افرادی که از نظر میاجتماعی سطح با>تری- وضعيت اقتصادی زنان کند، دارند به ميزان بيشتری بروز
می تقريبا .ھند اکثر مبتIيان به آفت را افراد غير سيگاری تشکيل
در زخم و مخاط زبان مشاھده ھای آفتی بيشتر مخاط يا پوشش متحرک دھان خصوصا مخاط گونه، مخاط داخلی لب
می شود می و لثه بروز آن کمتر اتفاق .افتدو در مخاط کام

:وامل بيماریع علل يا
از عوامل مھم به عنوان علل زمينه ساز برای اين اتيولوژی آفت عود کننده دھانی، دقيقا مشخص نيست اما بعضی

.اند بيماری معرفی شده

:اين عوامل عبارتند از
:زمينه ارثی-١

و تاريخچه تحقيقات نشان. بيماری موثر استفاميلی مثبت در بروز اين ھمانند بسياری از بيماری ھا، استعداد ژنتيکی
تا دھد که فرزندان والدين می .احتمال درگيری با ضايعات آفتی را دارند%٢٠غير مبتI به آفت
:استرس-٢

به به نظر می و فشارھای روحی حداقل تحقيقات. عنوان يک عامل زمينه ساز در بروز آفت موثر است رسد استرس
.داردز آفت در افراد دارای مشکIت روحی نسبت به افراد سالم رابطه معنی داریبرو دھد که نسبت مختلف نشان می

:اختI>ت ايمنولوژيکی-٣
به اند اما واقعيت اين است محققين اين بيماری را به عنوان يک بيماری اتوايمون ذکر کرده ھر چند برخی از که ھنوز

زخمدرستی مشخص نيست تا چه ميزان عوامل ايمنی بدن در بر .ھستند ھا موثر وز اين
:عوامل ھورمونی-۴

که بروز يا تشديد اين و توقف يا کاھش آن در ھنگام بارداری موجب شده است عوامل بيماری در ايام قبل از قاعدگی
.بدانند تغييرات ھورمونی خصوصا افزايش ھورمون استروژن را در بروز ضايعات آفتی موثر

و کمبودھای تغذيه-۵ :خونی نقايصای
و آھن در B12 کمبود ويتامين گزارش شده است که غالبا با برطرف نمودن درصد بيماران با آفت۵-١۵، اسيدفوليک
.کاست توان از شدت ضايعات کمبود آنھا، می



:ھای غذايی حساسيت-۶
از مواد غذايی ھمچون فندق، گردو، شکIت، عسل، گوجه فرنگی، توت فرنگی، آلرژی به بعضی از و بعضی  آدامس

توان در بروز ضايعات آفتیمی ھا اگر نه بعنوان يک علت اوليه ولی حداقل به عنوان يک عامل مستعد کننده خمير دندان
.موثر باشند

:عوامل ساير-٧
و ساير موارد مشابه نيز از  جمله مواردی ھستند که به عنوان زمينه ساز تروما، عوامل ميکروبی، اختI>ت گوارشی

.اند برای پيدايش آفت معرفی شده

:درمان
البته با افزايش. علت واقعی بيماری است اساسا بايد گفت آفت ھيچ گاه درمان قطعی ندارد واين شايد به نامشخص بودن

و شدت ضايعات کاسته می بهبه. شود سن از دوره ھر حال اغلب وقت پزشک يا دندانپزشک بايد صرف اطمينان دادن
و درمان يک طبيعت خودبخود محدود شونده بيمار، مبنی بر اينکه و تسکينی ای دارد .شودمی اند ھای موجود عIمتی

و کنترل آفت، بررسی ارتباط عIيم با بيماری می ھای اولين مرحله در درمان باشد که عIيم چشمی، سيستميک
و سابقه آلرژی بررسی می ، بررسی ميزان آھن، اسيدفوليک C.B.C ايش خون جھتبعIوه آزم.گردد گوارشی، تناسلی

و ھيچ گونه. انجام گيرد >زم است B12و ويتامين مشکل به ھر حال تعداد زيادی از مبتIيان به آفت واقعا سالم ھستند
کاھش يافته، فانکشن عضو بنابراين درمان شامل کنترل بيماری به صورت موضعی است، تا درد. سيستميک ندارند

و شدت عود نيز کاھش يابدبرق .رار شود

می ترين درمان رايج :موارد زير ھستند شود شامل ھايی که در اين خصوص توصيه
 رعايت بھداشت دھان-١
يا (Orabase)موضعی استفاده از مواد محافظ-٢  Flucinolone حاوی استروئيدھای موضعی ھمچون تريامسينولون
 .Clobetasol يا

يااستفاده    -3  پرسيکا از آنتی بيوتيک موضعی ھمچون کلرھگزيدين، بنزيدآمين
در ميلی گرمی ٢۵٠ھای استفاده از آنتی بيوتيک موضعی ھمچون کپسول-۴ سرم فيزيو لوژی حل  cc5 تتراسايکلين

و به صورت دھان شويه به کار .رودمی شده
و امIح سرمی ھمچون ويتامين-۵ و B12 رفع کمبودھای ويتامينی زا، آھن و پرھيز از غذاھای آلرژی .اسيد فوليک
و يا ديفن ھيدرامين استفاده از داروھای بی حس کننده-۶  موضعی ھمچون ليدوکائين
 گياھی استفاده از داروھای-٧

می به ھر حال بعنوان کIم آخر بايد گفت اگر چه آفت دھانی و البته ناخوشايند است ليکن با رعايت توان يک واژه آشنا
و و غذايی و فشارھای روانی دوره نکات بھداشتی را ھمچنين پرھيز از ھيجانات و شدت آن  ھای اين بيماری را کوتاه

 کمتر نمود


