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در روزگارى كه دوران اينستاگرام و اسنپ شات نام گرفته، 
طبيعتا هر فردى مايل است دندان هاى سفيد و لبخند زيبايى 
داشته باشد. براى رسيدن به اين هدف ممكن است افراد 
به مواد سفيد كننده دندان كه نياز به تجويز پزشك ندارد، 
متوسل شوند يا اينكه براى بليچينگ نزد دندان پزشك بروند.  
تحقيقاتى كه به تازگى نتايج آنها منتشر شده نشان مى دهد 
تازگى  به  بزند.  آسيب  دندان ها  به  هر دو روش مى تواند 
محققان به روشى كمترتهاجمى دست پيدا كرده اند كه در 

همين گزارش ها منتشر شده است.
دندان از 3 اليه تشكيل شده است. اليه اول كه «ميناى دندان» 
نام دارد و اليه زير آن كه «عاج» ناميده مى شود و باالخره 
اليه سوم كه ريشه دندان را به لثه ها متصل مى كند. ماده 

هيدروژن پراكسايد ماده فعال نوارهاى سفيد كننده دندان 
است كه مى تواند به اليه عاج دندان آسيب بزند. قبال 

توجه تمامى مطالعات انجام شده به اليه مينا، اليه 
بيرونى دندان، معطوف بود كه داراى مقدار 

بسيار كمى پروتئين در ساختارش است 
ولى تحقيقات جديد اليه عاج دندان 

را مورد مطالعه قرار داده كه در 
و  باال  پروتئين  آن  ساختار 

بيشتر به صورت بافت 
كالژن وجود دارد.

به خوبى روشن شده 
هيدروژن  ماده  كه 

پراكسايد مى تواند درون 
كند.  نفوذ  دندان  عاج  و  مينا 

زمانى  داد  نشان  مطالعات  نتايج 
كه اين ماده روى دندان قرار مى گيرد 

ميزان كالژن عاج دندان كاهش مى يابد. براى 
اثبات اين موضوع محققان يك دندان كامل را 

در معرض ماده هيدروژن پراكسايد قرار دادند و دريافتند 
پروتئين موجود در عاج دندان به ذرات كوچك تر تبديل 
شد. در آزمايش ديگر محققان يك بافت خالص كالژن را 
درون هيدروژن پراكسايد قرار دادند و سپس به كمك روش 
آزمايشگاهى ژل الكتروفورس بافت كالژن را بررسى كردند. 
نتيجه بررسى ها نشان داد بافت كالژن كامال ناپديد شده است. 
به گفته محققان، شايد ناپديد شدن يا ديده نشدن كالژن به 

اين دليل باشد كه به ذرات بسيار ريزتر تبديل شده است.
محققان به اين نكته اشاره مى كنند كه آزمايش هاى آنها نشان 
نداد كالژن يا پروتئين از دست رفته دندان مى تواند دوباره 
ترميم شود بنابراين نمى دانند آسيبى كه اين ماده به دندان 

مى زند دائمى خواهد بود يا نه؟
به تازگى محققان روش ديگرى براى سفيد كردن دندان ها 
ابداع كرده اند كه كمترتهاجمى است. در اين روش 
ريزذرات تيتانيوم دى اكسايد با استفاده از نور 
انجام آزمايش  براى  آبى فعال مى شوند. 
ماده  اين  با  را  دندان  سطح  محققان 
پوشانده و به آن نور آبى تاباندند. 
پس از 4 ساعت ميزان سفيدى 
دندان در اين روش كامال 
مشابه روش استفاده 
هيدروژن  ماده  از 
در  بود.  پراكسايد 
گونه  هيچ  روش  اين 
آسيبى به عاج دندان وارد 
نشد. به عالوه اين روش نسبت به 
روش استفاده از هيدروژن پراكسايد 
خاصيت  و  است  سيتوتوكسيك  كمتر 

ضدباكتريايى هم دارد.
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حفره هاى دندانى سوراخ هايى روى دندان هستند كه بر 
اثر پوسيدگى دندان ايجاد مى شوند. دندان درد يكى 

از عالئم شايع اين عارضه است. 
دهان ما تعداد زيادى باكترى دارد كه برخى 

از آنها مضر هستند. اين باكترى ها اليه  
نازك و بدون رنگى روى دندان 

را  آن  كه  مى دهند  تشكيل 
«پالك» مى ناميم. زمانى 

پالك ها  ميزان  كه 
روى دندان به داليل 

مختلف مانند استفاده 
زياد از مواد قندى افزايش 

مى يابد منجر به پوسيدگى دندان 
مى شود و اسيد حاصل از اين پالك ها 

مى تواند ميناى دندان را از بين ببرد و در 
طوالنى مدت دندان را خراب كند. با پر كردن 

دندان مى توان از خراب شدن دندان جلوگيرى 
كرد اما مهم تر از آن اين است كه با رعايت بهداشت 

دهان مانع بروز اين عارضه شويم.

عالئم ايجاد حفره دندانى
 مشاهده خود حفره يا سوراخ روى دندان

 دندان درد
 ظهور نقطه هاى سفيد، خاكسترى، قهوه اى يا سياه روى دندان

 حساس شدن دندان
 بوى بد دهان

نحوه پيشگيرى
آسيب حفره دندانى دائمى است و درمان آن باتوجه به شدت 
ضايعه مى تواند از پر كردن ساده دندان تا درمان ريشه دندان 

باشد اما مى توان با رعايت نكاتى از ابتدا از بروز اين 
ضايعه جلوگيرى كرد:

 استفاده از خميردندان حاوى فلورايد
 مسواك زدن آرام دندان ها، حداقل 

2 بار در روز
 استفاده از نخ دندان

مصرف  كاهش   
و  غذايى  مواد 

نوشيدنى هاى 
شيرين و مواد غذايى 

نشاسته دار
 اجتناب از خوردن تنقالت 
قبل از خواب يا بين وعده هاى 

غذايى
 پرهيز از مصرف دخانيات و الكل

 مراجعه منظم به دندان پزشك
اگر پوسيدگى در مراحل ابتدايى باشد، ترميم آن 
توسط اليه ميناى دندان امكان پذير است. در اين صورت 

ممكن است پزشك مصرف ژل فلورايد را توصيه كند.
فلورايد ماده معدنى است كه مى تواند با تقويت ميناى دندان 
از آن در برابر تخريب پالك دندانى محافظت كند. شيوع اين 
ضايعه بين كودكان بيشتر است بنابراين بسيار ضرورى است با 
معاينات منظم در همان مراحل ابتدايى پوسيدگى را ترميم كنيم. 
بايد مرتب دندان كودك را بررسى كنيم و در صورت مشاهده 
نقاط خاكسترى، قهوه اى يا سياه او را نزد دندان پزشك ببريم. 
اين نقاط نشانگر از بين رفتن ميناى دندان بر اثر پوسيدگى است.
با رعايت بهداشت دهان و دندان و رژيم غذايى سالم به آسانى 
مى توان از پوسيدگى دندان و درنتيجه ايجاد حفره هاى دندانى 

جلوگيرى كرد.
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از حفره هاى دندانى كه بر اثر پوسيدگى ايجاد مى شود چه مى دانيد؟آيا مواد سفيد كننده دندان ها مى تواند به دندان آسيب بزند؟

در باره  كم وبيش  ما  همه 
بهداشت دهان و دندان و نحوه 
مراقبت از دندان ها يا مشكالتى 
كه در اين ناحيه صورت ممكن 
است ايجاد شود، اطالعاتى داريم اما ممكن است 
هنوز هم در زندگى روزانه با سواالتى مواجه شويم 

و دنبال جوابى مناسب و درست باشيم. 

علت دردهاى ناحيه صورت چيست؟
درد ناحيه صورت دردى متداول است كه اغلب 
علت آن سردرد يا صدماتى است كه به ناحيه صورت 
وارد مى شود. مشكالتى در ناحيه اعصاب صورت، 
فك ها و دندان ها يا عفونت ها هم مى تواند موجب 
بروز اين دردها شود. درد صورت ممكن است 
ناشى از عارضه اى در يك قسمت از صورت يا درد 
راجعه از ناحيه سر باشد. پزشكان معموال دردهاى 
ناحيه صورت را به اين صورت تقسيم مى كنند: 
دندان درد، نورآلژى يا درد اعصاب صورت، درد 
مفصل فكى- گيجگاهى و درد عروقى ناحيه 
بروز  باعث  مى تواند  مختلفى  عوامل  صورت. 

درد صورت شود كه شايع ترين آن عبارتند از:

سردرد
برخى از انواع سردردها ممكن است موجب ايجاد 

درد در ناحيه صورت شوند مانند:
سردرد چكشى: درد تيز و ضربان دار كه غالبا چند 
ثانيه طول مى كشد و در ناحيه پيشانى، حدقه چشم 

و دو طرف سر احساس مى شود.
سردرد خوشه اى: ناگهانى اتفاق مى افتد و بسيار 
هم دردناك است. فرد در اطراف چشم ها و پيشانى 
احساس درد سوزشى مى كند كه اغلب درد به 
ناحيه پشت سر هم كشيده مى شود. از ديگر عالئم 
اين نوع درد آبريزش بينى و متورم و قرمز شدن 

چشم هاست.
ناگهانى و شديد  به صورت  ميگرنى:  سردرد 
در يك  تنها  است  و ممكن  احساس مى شود 
افرادى كه دچار  اغلب  طرف سر حس شود. 
اين نوع سردرد هستند قبل از شروع درد دچار 
پيش حمله مى شوند. همچنين اختالل بينايى و 
حسى يا گزگز شدن و سست شدن يك سمت 
يا هر دو طرف صورت مى تواند از ديگر عالئم 

اين نوع سردرد باشد.

آسيب ديدگى ها
يكى ديگر از علل دردهاى ناحيه صورت مى تواند 
صدماتى باشد كه در گذشته يا اكنون به اين ناحيه 
وارد شده، به خصوص اگر اعصاب ناحيه صورت 
آسيب  ديده باشند. بريدگى با وسايل تيز يا ضربه 
بر اثر افتادن يا تصادف و كتك خوردن مى توانند 
باعث آسيب به اعصاب صورت شوند. در موارد 
نادر جراحى خصوصا جراحى هاى زيبايى ممكن 
است موجب آسيب ديدگى اعصاب اين ناحيه 

شوند، درنتيجه فرد دچار درد صورت مى شود.
از عالئم آسيب ديدگى اعصاب صورت مى توان به 
گزگز شدن، سستى يا حتى فلج بخش آسيب ديده 

اشاره كرد.

اختالالت مفصل فكى-گيجگاهى
اين درد ناشى از عارضه اى در ناحيه مفصل فك 
يا عضالت فك هاست. اين مفصل محل اتصال 
استخوان فك باال به جمجمه است كه در دو طرف 
صورت قرار دارد. اختالل مفصل فكى-گيجگاهى 
يك واژه كلى است كه به تمامى مشكالت حركتى 
فك و درد اين ناحيه اشاره مى كند. آمارهاى مركز 
تحقيقات دندان پزشكى انستيتو ملى آمريكا حاكى 
از آن است كه در اين كشور بيش از 10 ميليون نفر 
دچار اين اختالل هستند. عالئم اين اختالل عبارتند از: 
 درد ناحيه فك كه ممكن است به ناحيه صورت، 

سر و گردن كشيده شود.
 گرفتگى عضالت فك ها

 اشكال در باز و بسته كردن دهان كه مى تواند 
منجر به بسته شدن فك شود.

 ايجاد صداى بامب، ساييدن يا تيليك تيليك 
كردن هنگام حركت فك

 ممكن است فرد احساس كند با جويدن درد 
شديدتر مى شود. گاهى حتى زمانى كه فك ها 
حركتى ندارند باز هم مفاصل فك حساس هستند.

درمان اختالل مفاصل فكى- گيجگاهى
درمان اين اختالل به شدت عالئم بيمارى بستگى 
دارد و شامل استفاده از داروى مسكن، استفاده از 
روش هاى كاهش استرس، استفاده از گارد دهان 
و درنهايت جراحى و همطراز كردن فك هاست.

نورآلژى يا درد اعصاب سه قلو ناحيه 

صورت
نورآلژى يا درد اعصاب ناحيه صورت يك درد 
مزمن است كه روى اعصاب ناحيه صورت تاثير 
مى گذارد. اعصاب سه قلو از 3 شاخه عصب تشكيل 
شده كه حس ناحيه جمجمه، پيشانى، گونه ها، 
لب ها و فك پايين را فراهم مى كند. معموال اين 
درد در يك سمت صورت است ولى گاهى در 
برخى افراد هر دو طرف صورت را گرفتار مى كند.

درد به صورت ناگهانى مى آيد و مى تواند به صورت 
درد يا سوزش دائمى يا به صورت يك درد تيز شديد 
باشد. يك حركت خاص مانند جويدن، مسواك 
زدن و آرايش كردن مى تواند موجب شروع درد 
شود. گاهى حتى يك وزش باد مى تواند جرقه 

شروع درد را روشن كند.
دوره درد ممكن است از چند روز تا چند هفته 
طول بكشد و در بعضى مواقع خيلى شديد باشد.

عواملى كه موجب بروز نورآلژى مى شوند:
 وارد آمدن فشار به اعصاب سه قلو

 آسيب هايى كه بر اثر ضربه، تصادف، سكته و 
جراحى به اين اعصاب وارد مى آيد.

مالتيپل  مانند  زمينه اى  بيمارى  يك  وجود   
اسكلروزيس

درمان نورآلژى
 جلوگيرى از بروز آسيب ها 

 مصرف داروهايى از قبيل داروهاى آنتى دپرسان 
يا تزريق بوتاكس

 جراحى 

آبسه هاى دندانى
زمانى كه باكترى موجب عفونت بافت نرم اطراف 
دندان مى شود، چرك در آن محل تجمع پيدا مى كند 

و آبسه دندان تشكيل مى دهد. عفونت، ناشى از 
پوسيدگى دندان يا آسيب هايى است كه به دندان ها 
وارد مى شود و درنتيجه شرايط وارد شدن باكترى ها 

را به بافت اطراف دندان فراهم مى كند.
آبسه ها مى توانند موجب بروز درد ضربان دار در 
ناحيه عفونت شوند. ممكن است درد به ناحيه 
فك ها، صورت و گردن هم تسرى پيدا كند. ساير 

عالئم آبسه هاى دندان عبارتند از:
 تب

 متورم و قرمز شدن لثه ها
 لق شدن دندان

 متورم شدن صورت در ناحيه اى كه آبسه 
تشكيل شده

 احساس بو و مزه نامطلوب در دهان
در صورت بروز آبسه و مشاهده عالئم آن فرد 
بايد بالفاصله به دندان پزشك مراجعه كند. در 
صورت درمان نشدن، عفونت ممكن است به 
ساير قسمت ها مانند فك و بخش هاى ديگر دهان 

گسترش پيدا كند.

درمان آبسه
درمان آبسه به علت و شدت عفونت بستگى دارد 

و شامل روش هاى زير است:
 استفاده از آنتى بيوتيك براى سركوب كردن 

عامل عفونت
 تخليه آبسه توسط پزشك متخصص
 كشيدن دندان يا درمان ريشه دندان

سينوزيت
سينوس ها حفره هايى هستند كه پشت بينى، گونه ها 
و پيشانى قرار دارند. زمانى كه اين حفره ها دچار 
عفونت شوند مى گوييم فرد دچار سينوزيت شده 
است. معموال سينوزيت به دنبال سرماخوردگى و 
حساسيت فرد ايجاد مى شود. عفونت درون سينوس 
موجب بسته شدن حفره سينوسى و درنتيجه جمع 
شدن موكوس درون آن مى شود. از ديگر عالئم 

سينوزيت مى توان به موارد زير اشاره كرد:
 حساس شدن و احساس درد و فشار در 
ناحيه صورت خصوصا در اطراف بينى و در ناحيه 

گونه ها و پيشانى
 كيپ شدن بينى

 ترشح موكوس سبز  يا زرد از بينى
 ضعيف شدن حس بويايى

 احساس درد و فشار به خصوص در اطراف 
بينى و چشم ها

معموال سينوزيت خودبه خود و بدون درمان بهبود 
مى يابد اما اگر عالئم بيمارى پس از 12 هفته از 
بين نرود بيمارى وارد فاز سينوزيت مزمن مى شود.

درمان سينوزيت
درمان بيمارى معموال شامل استفاده از مسكن، 
استفاده از اسپرى هاى استروئيدى بينى و شستشوى 
بينى با آب ونمك است. هرچند اغلب اوقات عامل 
بيمارى ويروسى است، گاهى اگر بيمارى بيش از 
10 روز طول بكشد  يا عالئم بيمارى شديدتر شود، 
ممكن است عامل بيمارى باكتريايى باشد بنابراين 

پزشك براى بيمار آنتى بيوتيك تجويز مى كند.

اگر سينوزيت به حالت مزمن دربيايد ممكن است 
پزشك درمان جراحى را پيشنهاد كند. طى جراحى 
مجراى سينوس باز مى شود تا تخليه ترشحات به 

راحتى انجام بگيرد.

عفونت غدد بزاقى
اين يك مورد نادر است كه در آن غدد بزاقى 
داخل دهان دچار التهاب و تورم مى شوند. در 
اين حالت عفونت بيشتر روى غدد پاروتيد در 
ناحيه جلوى گوش يا روى غدد تحت فكى در 
ناحيه زير چانه اثر مى گذارد. عفونت غدد بزاقى 
موجب بروز احساس درد در يك بخش از دهان يا 
صورت در سمت غدد مبتال مى شود. ديگر عالئم 

عفونت غدد بزاقى عبارتند از:
 تب و لرز

 ترشح چرك داخل دهان
 قرمز شدن پوست صورت در سمت مبتال

 تورم صورت در سمت مبتال
هرچند تاكنون دقيقا علت مشخصى براى بروز 
اين عارضه شناخته نشده، معموال افرادى كه دچار 
خشكى دهان هستند يا غدد بزاقى آنها دچار انسداد 

مى شود دچار اين عارضه مى شوند.

درمان عفونت غدد بزاقى
در صورتى كه عفونت باكتريايى باشد، آنتى بيوتيك 
تجويز مى شود. به فرد توصيه مى شود مايعات فراوان 
بنوشد، به خصوص مايعاتى كه موجب تحريك 
بزاق مى شوند، مانند آبليمو يا آبنبات هاى ترش. به 
منظور پى بردن به علت درد صورت و درمان آن 
پزشك پس از معاينه بالينى ممكن است دستور انجام 
تست هاى تصويربردارى مانند اسكن و ام آرآى 
يا عكسبردارى با اشعه ايكس را بدهد. گاهى هم 
پزشك دستور بررسى وضعيت عروقى و عصبى 

ناحيه صورت را مى دهد.
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دانستنى هايى در باره بهداشت و بيمارى هاى دهان و دندان  

دانستنى هاى دندان پزشكى
 ترجمه: 

سيما اخالقى

مراقبت هاى فردى
زمانى كه فردى دچار درد صورت مى شود، در صورت پايدارى درد بايد به پزشك 
مراجعه كند تا وى به علت بيمارى پى ببرد. اين درد مى تواند ناشى از سردرد، صدمات، 
مشكالت دندانى، عفونت ها  يا اختالالت عصبى باشد اما گاهى با انجام چند كار ساده 

مى توان از شدت درد كاست از جمله:
 چند بار در روز و هر بار به مدت 20-10 دقيقه كمپرس سرد روى ناحيه دردناك 

صورت قرار دهيد.
 از داروهاى مسكن مانند ايبوبروفن و ناپروكسن استفاده كنيد.

 اگر علت درد صورت سينوزيت است، سر را همواره باال نگه داريد تا ترشحات 
راحت تر از سينوس ها خارج شوند.

 در صورت وجود دندان درد چند بار در روز با آب ونمك گرم دهانتان را بشوييد.
 طب سوزنى، كاردرمانى و روش بيوفيدبك روش هاى ديگرى هستند كه معموال براى 

تسكين درد صورت مورد استفاده قرار مى گيرند.

درد ناحيه صورت دردى متداول 
است كه اغلب علت آن سردرد يا 
صدماتى است كه به ناحيه صورت 
وارد مى شود. مشكالتى در ناحيه 
اعصاب صورت، فك ها و دندان ها يا 
عفونت ها هم مى تواند موجب بروز 
اين دردها شود


