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پیشگفتار
يكي از بهترين نشانه هاي خدا در ساختمان بدن انسان دهان  ،زبان و
دندانهاي اوست  .از آن جا كه بهداشت دهان و دندان  ،يكي از مهمترين شاخه
هاي بهداشت عمومي به شمار مي آيد  ،رعايت كامل مسائل بهداشتي در اين
زمينه براي حفظ سالمت دهان و دندان ها نيازمند آگاهي و توجه دقيق به
آموزشهاي صحيح بهداشتي مي باشد  .عوامل مهم و مؤثر براي به نتيجه
رساندن اين مطلب عبارتند از  :عوامل محيطي  ،تغذيه اي صحيح و هم چنين
برخورداري از يك فرهنگ غني بهداشتي كه هر كدام به نوبه ي خود نقش
بسزايي را ايفا مي كنند  .بيشتر افراد جامعه از اين مسائل اطالع كافي ندارند .
اين نداشتن اطالع از عوامل مؤثر براي به نتيجه رساندن مسائل بهداشتي با
محدوديت هاي آموزش هاي صحيح بهداشت دهان و دندان و همچنين كمبود
مقاالتي در اين زمينه پديد مي آيد .
دهان نخستين قسمت لوله ي گوارش است  .اين قسمت از لبها شروع و به
حلق منتهي مي شود  .در داخل اين حفره دندان ها  ،زبان و مجراي خروجي
ترشحات غدد كوچك و بزرگ وابسته به حفره هاي دهان قرار دارند  .دندان
ها عضوي سخت و سفيد رنگ هستند كه در فكّ باال و پايين حفره هاي دهان
جاي گرفته اند .
رشد و گسترش علوم دندان پزشكي در رشته هاي تخصصي مختلف با
سرعتي شگرف آن چنان پيش مي رود كه دندان پزشكان و دانشجويان اين

 /۱0مشکالت رايج دهان و دندان به زبان ساده

رشته جهت كسب آگاهي هاي علمي ملزم به استفاده از تحقيقات و مقاالت
جديد بوده تا بتوانند گره گشاي مشكالت درماني و بهداشتي در سطحي
مطلوب و شايسته باشند .سالمتي دهان به سالم بودن مخاط دهان بستگي دارد
كه به طور طبيعي مانع نفوذ ميكروارگانيسم ها به داخل بدن مي شود  .اين
مخاط به تعدادي از ساختمان هاي تشريحي خاص متصل است كه در صورت
از بين رفتن قدرت دفاعي دهان  ،بخصوص اين ساختمانهاي تشريحي براي
اجسام خارجي و ميكروارگانيسم ها نفوذ پذير مي گردند .
مخاط دهان مستقيماً به پوست لبها و همچنين از طريق اروفارنكس به
الرنكس و فارنكس متصل است  .مجاري غدد بزاقي نيز در دهان باز مي شوند
و ترشحات اين غدد داراي خاصيت باكتريسيدي هستند  .به هر حال بايد
دانست كه از ميان بافتهاي دهان بيش از همه محل اتصال بين لثه و دندانها در
معرض خطر است  .ميكروارگانيسمهاي مختلفي از زمان تولد در دهان
جايگزين مي شوند كه بيشتر آنها بصورت كومنسال هستند  ،ولي در صورت
تغيير سيستم دفاعي به صورت پاتوژن در مي آيند  .فاكتورهايي كه مسئول
حفظ سالمتي دهان هستند عبارتند از :
اعمال مكانيكي عضله زبا ن  ،گونه و لب در سالمت و بهداشت دهان نقش
مهمي ايفاء مي كند  .اين اعمال توسط بزاق تقويت مي گردد زيرا بزاق عالوه
بر تسهيل اعمال جويدن  ،بلع و صحبت كردن ،بلع باكتريها  ،لكوسيتها و خرده
هاي غذا به داخل معده را امكان پذير نموده و در معده باكتريها و مواد مضر ،
غ ير فعال شده و از بين مي روند  .عادت به بيرون ريختن بزاق (تف كردن )
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هر چند از نظر فردي در بهداشت دهان مؤثر است  ،ولي از لحاظ خطر انتشار
عوامل عفوني در جامعه مضر مي باشد  .ميزان اين ترشح بر اثر تحريكات
رواني  ،تجسم غذا و يا وجود غذا در دهان افزايش مي يابد  .تب منجر به
كاهش جريان بزاق مي گردد و در نتيجه  ،به علت فقدان بهداشت دهان ،
ممكن است عفونت در مسير مجاري بزاقي منتشر شود و اين امر اغلب به
آماس غده پاروتيد ) ) parotitisمنتهي ميگردد.
بسياري از عوارض ديابت عامل خيلي از موارد بيماريها و مشكالت انسان
است و گ اهي منجر به اختالل در كسب درآمد بيمار شده و همچنين بار
سنگيني براي تحقيقات پزشكي به شمار مي آيد  .عارضه اصلي ديابت مزمن
آرترواسكلروز زودرس و پيشرونده است كه منجر به باال رفتن انسيدانس
آنژين صدري  ،سكته قلبي  ،بيماريهاي عروقي مغزي و بيماريهاي عروق
محيطي مي گردد  .در جهان غرب ديابت عامل اصلي كوري به شمار رفته و
 0/25افرادي كه تحت دياليز قرار مي گيرند و بسياري از اشخاصي كه اقدام به
قطع اندام مي كنندبه علت ابتال به همين بيماريهاست  .بروز سكته قلبي در
بيمار ديابتي به دو برابر افزايش يافته و نيز شانس زنده ماندن پس از سكته
قلبي در اين بيماران در گروه سني و جنسي يكسان در مقايسه با بيماران غير
ديابتي به كمتر از نصف تقليل مي يابد  .در هر صورت اگر حالت
نرموگليسميك برقرار نگردد طول دوره زندگي در هر سني كاهش خواهد
يافت  .معالجه با انسولين با استفاده از مخلوط انسولين كوتاه مدت و متوسط
المدت به صورت تزريقات متعدد زير جلدي دوبار در روز قبل از صبحانه و
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قبل از شام صورت مي پذيرد  .اين عمل به همراه رژيم غذايي و مانيتور كردن
گلوكز در خانه بهترين متد براي ايجاد نرموگليسمي است  .پزشك بايد بر
مراقبتهاي خانگي بيمار نظارت داشته باشد  .داروهاي پايين آورنده قند خون
خوراكي مثل سولفونيل يوريا و بي گوانيد فقط به بيماران مبتال به ديابت بالغين
بايد داده شود  .اين داروها هيچ برتري بر انسولين نداشته بلكه عوارض آنها
كاربرد آنها را محدود كرده است  .ولي به هر حال جايي براي خود در معالجه
ديابت بزرگساالن دارند .
وقتي بيمار ديابتي در طي معالجه دنداني خود بيهوش مي شود دندان پزشك
با يك حالت اورژانس خطرناك روبرو مي شود كه احتياج به درمان فوري دارد
 .ابتدا براي كم كردن احتمال بروز سنكوپ بيمار بايد به حالت سوپاين
خوابانيده شود  .اگر حالت بيهوشي ادامه يابد در مورد نوع كماي ديابتي اين
فرد تصميمي اتخاذ گردد  .آيا اين كما هيپرگليسميك است يا هيپوگليسميك .
اگر تشخيص اين مطلب مشكل بود بيمار بايد يك دوز تشخيصي گلوكز از
طريق وريدي دريافت دارد  .حتي اگر بيمار در كماي هيپرگليسميك باشد اين
تست خطري متوجه وي نخواهد كرد  .به هر حال اگر فردي در كماي
هيپوگليسميك بود تزريق اين گلوكز بالفاصله او را به هوش مي آورد و از اين
پس فرد قادر به دريافت گلوكز از طريق دهاني مي باشد ولي اگر فرد در كماي
هيپرگليسميك بود بالفاصله بايد براي معالجه به بيمارستان اعزام شود  .هيچ
گاه به بيماري كه در كما است و نوع كماي او معلوم نيست انسولين تزريق
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نكنيد چرا كه امكان دارد در كماي هيپوگليسميك بوده و تزريق انسولين منجر
به آسيب مغزي و حتي مرگ بيمار شود .
فشارخوني كه بر اثر انجام اعمال مختلف در روز تغيير مي كند توسط
گيرنده هاي فشاري مانيتور شده و آن را در يك ميزان نرمال نگه مي دارد  .اين
تنظيم دائم به علت عواملي از قبيل تغيير در وضعيت بدن  ،پايين افتادن
بازگشت وريدي  ،ورزش ناگهاني  ،كارهاي فيزيكي سنگين  ،گرما و سرماي
بسيار زياد  ،تغيير در ميزان كلريد سديم  ،افزايش دريافت آب و يا از دست
دادن مايعات پيوس ته بايد وجود داشته باشد  .اندازه فشار خون با سنجش ميزان
فشار سيستولي روي فشار دياستولي بر حسب ميليمتر جيوه بدست مي آيد .
افزايش فشار خون با افزايش سن در ارتباط است و بيماري فشار خون وقتي
اطالق مي شود كه فشار خون بيشتر از ميزان نرمال آن سن باشد  .در غرب
كسي در سن  20سالگي بيماري فشارخون دارد كه فشارخونش بيشتر از
 140/90باشد در حالي كه يك فرد  75ساله زماني بيماري فشارخون خواهد
داشت كه فشارخونش باالي  170/90باشد .
بيماري فشارخون در  0/15از جمعيت انساني وجود دارد و احتماالً فقط
نصف اين مقدار تشخيص داده شده و معالجه مي شوند  .بيماري فشارخون در
شروع و مراحل اوليه هيچگونه عالمت باليني ندارد و بيمار احساس سالمت
مي كند مگر اينكه با اندازه گيري مرتب فشارخون بيماري كشف گردد .عالئم
بيماري زماني ظاهر مي گردند كه مريض براي مدتهاي طوالني بيماري را
داشته و بيماري كامالً مستقر شود  .فشارخون بيمار مي تواند بسيار متغيير باشد
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و يا با افزايش استرس افزايش يابد مانند استرسي كه به هنگام كارهاي
دندانپزشكي به مريض وارد مي شود  .پيشنهاد مي شود كه فشارخون همه
كساني كه براي معالجات دندانپزشكي مراجعه مي كنند اندازه گيري و در
پرونده آنها ثبت گردد  .ولي بايد به خاطر داشت كه مقتضيات و چگونگي
گرفتن فشارخون روي ميزان آن تأثير مي گذارد پس بايد به بيمار اجازه
استراحت بعد از ورزش و اعمال بدني داده شود تا بدن ميزا ن فشارخون را در
حدي واقعي تنظيم كند و سپس اقدام به گرفتن فشارخون كرد  .اگر با يكبار
اندازه گيري فشارخون افزايش آن نشان داده شد اين دليل بر بيماري فشارخون
نيست و حتماً بايد حداقل  3بار در زمانهاي مختلف افزايش آن نشان داده شود
تا دليل بر بيماري شود كما اينكه كاهش آن هم دليل بر پايين بودن دائمي
فشارخون نيست زيرا مثالً در خواب فشارخون به  90/50كاهش مي يابد  .در
اكثر بيماران مبتال به فشارخون هيچ علتي براي فشارخون آنها نمي توان يافت
و اين موارد  Essential hypertensionاطالق مي شود  .در بسياري از
اين افراد ممكن است از افراد نزديك خانواده شان كساني را پيدا كرد كه مبتال
به اين بيماري باشند  .در  0/15از افراد با فشارخون باال علتي براي فشارخون
يافت شده كه به ين دسته  ،مبتاليان به فشارخون ثانويه يا فشارخون تسريع
شده  Accelerated hypertensionاطالق مي شود  .علل اساسي آن هم
عبارتند از كواركتاسيون آئورت در ناحيه  ، ductus arteriosusبيماريهاي
كليوي  ،گلومرولونفريت  ،پايلونفريت يا بيماريهاي پلي سيستيك كليه ،
اختالالت اندوكريني و معالجه با هورمون شامل قرصهاي ضد بارداري و
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خوراكي و نيز تغييرات هورموني در زمان حاملگي  .وقتي فردي داراي
فشارخون بدخيم تشخيص داده مي شود بايد به فوريت علت را تشخيص داد .
ديويس در  1979نشان داد كه در  0/42سفيدپوستان و  0/7سياهپوستاني كه
فشار دياستولي باالي  125دارند استنوز ( تنگي )شريان آئورت وجود دارد .
تاريخچه پزشكي بيمار مي تواند نشانگر بيماري فشار خون بيمار باشد ولي
گاهي فرد از آن ناآگاه است  .در اين صورت تاريخچه دارويي مريض كه چه
دارويي مصرف كند مي تواند به دندانپزشك در تشخيص بيماري كمك كند .
اگر بيمار داروي پايين آورنده فشارخون مصرف مي كند اين نكته اهميت دارد
كه فشارخون بيمار از لحاظ اينكه كنترل شده است يا خير چك شود  .بيشتر
عالئم فشارخون در نتيجه عوارض آن است  .مانند سردرد  ،وزوزگوش ،
سرگيجه  ،كاهش يا عدم قدرت جنسي  .اختالل در بينايي نشانگر افزايش
فشارخون و باريك شدن آرتريولهاي رتين ( شبكيه چشم ) است  .پيشرفت
فشارخون ممكن است منجر به حمالت موقت ايسكمي يا ضايعات قلبي
عروقي شود  .اگر از دست دادن بينايي خيلي شديد باشد امتحان از فاندوس (
ته ) چشم پاپيل ادما را نشان خواهد داد كه به نوبه خود دليل بر آسيب شديد
كليوي است  .بزرگ شدن نيمه چپ قلب هم در نهايت منجر به نارسايي بطن
چپ مي شود .
فشارخون سيستوليك به دليل اينكه عاملش كاهش پذيرش ( كامپلياني )
عروق به دليل پيري است قابل معالجه نيست و قسمت اعظم معالجه روي
پايين آوردن فشار دياستوليك كه داروهاي آن در دسترسند بنا نهاده شده .

