
»آفت« یا Aphthous، زخم کوچکی )تقریبا به 
اندازه دانه عدس( داخل دهان است و معموال در 
دیگر قسمت های بدن دیده نمی شود. قسمت میانی 
آفت عمیق است و حالت ملتهب و قرمزی دارد اما 
اطراف این ضایعه، سفید رنگ است. آفت دردناک 
کنار هم  از چند ضایعه  است، گاهی مجموعه ای 
قرار می گیرد و در بعضی افراد نیز بزرگ تر از حد 

معمول دیده می شود.

یک زخم آفتی، در ناحیه داخلی لب پایین
لثه یا  آفت دهان معموال در قسمت مخاط گونه، 
قسمت میان لثه و گونه ایجاد می شود. البته ممکن 
است آفت روی زبان، زیر زبان و کام نیز به وجود آید.

چند زخم آفتی در زیر زبان
آفت مساله نگران کننده ای برای سالمت نیست زیرا 
قابلیت سرایت ندارند و خودبه خود بهبود می یابند. 
از نظر اپیدمیولوژی، بروز آفت دهان در مردم جوامع 
مختلف وجود دارد و بعضی مطالعات نشان می دهد 
نیمی از جمعیت دنیا تجربه آفت دهان را داشته اند. 

دالیل بروز »آفت دهان«
دالیل مختلفی در بروز آفت دهان نقش دارند. زمینه 
وراثت، ضربه یا تروما، دندان مصنوعی، گازگرفتن 
قسمت داخلی لب حین غذاخوردن یا صحبت  کردن، 
استرس به خصوص طی دوران عادت ماهانه خانم ها، 
اختالل در ایمنی بدن، تغییرات هورمونی، کمبود 
ویتامین های گروه B و C همچنین افراط در مصرف 
بعضی موادغذایی مانند خشکبار، آجیل و بادمجان 
و حتی مقدار کم این خوراکی ها در بعضی افراد 
حساس از جمله عوامل زمینه ساز آفت دهان هستند. 
البته سیگارکشیدن نیز در ایجاد آفت دهان نقش دارد. 
بعضی افراد تصور می کنند آلودگی سوزن بی حسی 

هنگام اقدامات دندان پزشکی عامل ایجاد آفت است، 
در حالی که ضربه خفیف سوزن می تواند زمینه ساز 

آفت شود و ارتباطی با آلودگی ندارد. 

چطور از »آفت دهان« پیشگیری کرد؟
به عامل زمینه ساز مرتبط  بروز آفت  از  پیشگیری 
است. آفت معموال طی دو هفته بهبود می یابد اما 

اگر بیش از این زمان طول بکشد، تعداد زخم های 
آفت زیاد باشد، آفت به طور مکرر و با فاصله کوتاه 
اتفاق بیفتد یا اندازه آفت خیلی بزرگ باشد، بهتر 
و  امالح  سطح  تا  شود  مراجعه  پزشک  به  است 
ویتامین های خون مانند اسید فولیک، آهن، ویتامین
 B12به خصوص ویتامین B و ویتامین های گروه C

اندازه گیری شود. 

برای درمان »آفت دهان« از اسپری 
بی حس کننده  استفاده نکنید!

آفت نیاز به درمان خاصی ندارد و معموال خودبه 
نیاز به  اما گاهی به  دلیل درد  خود بهبود می یابد 
درمان خواهدبود که در وهله اول پرهیز از عامل 

زمینه ای مانند مصرف بعضی خوراکی  هاست. 
دهانشویه های  و  ضد آفت  ژل های  از  استفاده 
ضدمیکروبی که عالوه بر بهداشت دهان و دندان 
از بروز عفونت های ثانویه پیشگیری می کند، در این 
زمینه کمک کننده است. داروهای تسکین دهنده درد 
مانند دیفن هیدرامین مفید است که فرد می تواند چند 
دقیقه ای در دهان نگه دارد و سپس بیرون بریزد.

محلول  یا  ژل  مانند  بی حس کننده  داروهای   
لیدوکائین برای تسکین درد کاربرد دارد اما اسپری 
در  اسپری  محلول  پاشیدن  زیرا  نمی شود  توصیه 
بروز  باعث  است  ممکن  دهان  قسمت های  دیگر 
ضرورت  صورت  در  شود.  زخم  و  گازگرفتگی 
استفاده از اسپری، بهتر است کمی از محلول روی 
پنبه یا گوش پاک  کن ریخته شود و پنبه فقط روی 

ضایعه آفت قرار گیرد.
ضدعفونی  برای  نمک  و  آب  محلول  از  استفاده 
آفت نیز مفید است. بعضی افراد تمایل به استفاده 
از روش های طبیعی دارند. در این زمینه می توان 
از محلول های آلوئه ورا یا بابونه استفاده کرد زیرا 

خاصیت ضدالتهابی و ضدمیکروبی دارند.

»آفت« یا Aphthous، زخم کوچکی 
)تقریبا به اندازه دانه عدس( داخل 

دهان است و معموال در دیگر قسمت های 
بدن دیده نمی شود. قسمت میانی آفت 

عمیق است و حالت ملتهب و قرمزی دارد 
اما اطراف این ضایعه، سفید رنگ است. 
آفت دردناک است، گاهی مجموعه ای از 
چند ضایعه کنار هم قرار می گیرد و در 
بعضی افراد نیز بزرگ تر از حد معمول 

دیده می شود

جطور از »آفت دهان« پیشگیری کنیم؟

»آفت دهان«؛ دردناک و شایع اما بی خطر
 دکتر احمد جعفری

متخصص دندان پزشکی کودکان، عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

»آلرژی« یکی از شایع ترین بیماری هایی است که می تواند در 
قسمت های مختلف بدن تظاهر پیدا کند و معموال با بروز عالئم 
در سر و صورت به خصوص بینی همراه باشد. »رینیت آلرژیک« 
یا التهاب بینی ناشی از آلرژی به دلیل واکنش بیش از حد نسبت 
به برخی مواد اتفاق می افتد که در محیط زندگی وجود دارد و 

به عنوان »آلرژن های تنفسی« شناخته می شوند.
 گرده  های گل و گیاه، گرد و خاک، باقی مانده حشرات و بعضی 
اجزای ریز موجود در مواد مختلف می توانند واکنشی در بدن ایجاد 
کنند که در واقع واکنش بیش از حد سیستم ایمنی است. البته این 
عالئم ممکن است تحت تاثیر مواد مختلف مانند اجسام و وسایل 
موجود در محیط کار، داروها، فلزات سنگین و... نیز ایجاد شود 
که این گروه جزو التهاب های بینی یا »رینیت های غیرآلرژیک« 
طبقه بندی می شود. به عبارتی، اگر فرد در مواجهه با چنین موادی 
دچار عطسه یا گرفتگی بینی شود اما دیگر نشانه های آلرژی ظاهر 
نشود و واکنش بیش از حد نسبت به یک ماده خاص نباشد، التهاب 

بینی یا رینیت غیرآلرژیک است. 

عالئم »رینیت آلرژیک« و بروز عالئم مختلف 
حمله آلرژیک با خارش بینی، عطسه و آبریزش بینی در مراحل 
اولیه آغاز می شود و بعد از1 تا 2ساعت، گرفتگی بینی، تشدید 
آبریزش و سایر عالئم مثل خارش حلق، خارش چشم، آبریزش 

و قرمزی چشم ها تظاهر پیدا می کند. 
واقعیت این است که بعضی افراد ممکن است عالئم متفاوت و 
با شدت متفاوت از این مشکل را داشته باشند. بینی جزو مجرای 
تنفسی فوقانی است و امکان دارد آلرژی منحصر به بینی نباشد. در 
افراد مبتال به آسم یا کسانی که راه های هوایی تحریک پذیر دارند 

نیز در بیشتر موارد دچار رینیت آلرژی نیز هستند. 
اگر تحریک بینی مداوم باشد، ممکن است منجر به آسیب بینی و 
خونریزی شود که جزو عوارض آلرژی و حتی استفاده از داروها 

که باعث خشکی مخاط بینی خواهدبود، قرار می گیرد. 
فرد ممکن است درجات خفیف تا شدید بیماری را داشته باشد که 
براساس شدت حمله و تعداد دفعات حمله در طول روز طبقه بندی 
می شود. اگر شدت و دفعات حمله کم باشد، جزو رینیت آلرژی 
خفیف تا متوسط و اگر در طول هفته تمام این عالئم را با شدت 

زیاد داشته باشد، جزو رینیت آلرژی شدید طبقه بندی می شود. 

درمان »آلرژی« متناسب با نوع واکنش بدن
اساس درمان مبتنی بر بروز و شدت عالئم است. مهم ترین و 
اولین درمان برای مبتالیان به آلرژی، دوری از مواد آلرژن است. 
بیشتر افراد به آلرژن هایی که منشاء حیوانی یا گیاهی دارد، واکنش 
بیشتری نشان می دهند. محل شایع این آلرژی، اتاق خواب است. 
وجود گل یا گیاه در اتاق خواب، بالش پر و لحاف پشمی منشاء 
بسیار مهمی از این نوع واکنش ها هستند. البته ممکن است باقی 
مانده حشرات در اطراف اتاق یا وجود حشرات ریز البالی پرزهای 
فرش نیز عامل چنین مشکلی شوند. از همین رو، تمیزکردن اتاق 
با جاروبرقی و جایگزینی بالش پر با الیاف مصنوعی در کاهش 
عالئم موثر است. گاهی اوقات، به رغم انجام چنین اقداماتی هنوز 
آلرژی وجود دارد که در این شرایط مربوط به آلرژی فصلی است 

و ابتدای فصل پاییز و بهار اتفاق می افتد. 
برای این افراد، تجویز آنتی هیستامین کمک کننده است اما اگر 
با استفاده از داروهای آنتی هیستامین درمان حاصل نشود، گزینه 
بعدی درمان استفاده از اسپری های کورتیکواستروئید خواهدبود. 
به خاطر داشته باشیم داروهای کورتون خوراکی و تزریقی که در 
گذشته برای بهبود عالئم آلرژی کاربرد داشت، به خاطر عوارضی 
که درپی دارد امروزه هیچ جایگاهی در بهبود آلرژی ندارد. تزریق 
داروهای کورتون برای کنترل عالئم فقط در موارد خیلی شدید 
و مقاوم به درمان ممکن است توسط پزشک الزم باشد اما در ۹۰ 

درصد بیماران اصال نیاز به چنین اقداماتی نیست. 

تفاوت »رینیت آلرژی« و »کووید-19«
از زمان شیوع کروناویروس، نگرانی در مورد بروز عالئم و ابتال به 
این بیماری نیز وجود دارد. ممکن است خیلی از افراد دارای زمینه 
آلرژیک از این مساله نگران باشند. ابتال به کووید-1۹ با عطسه و 
آبریزش بینی به خصوص مداوم را ندارد و غالبا با سردرد، بدن درد، 
اختالالت گوارشی، گلودرد و عالئم خفیف بینی همراه است. از 
همین رو، فردی که قبال عالئم آلرژی را تجربه کرده است نمی توان در 
گروه این مبتالیان قرار داد. البته کاهش بویایی عالمت هر دو بیماری 

است اما اگر ناگهانی باشد، بیشتر نشان دهنده ابتال به کروناست.

عوارض عدم درمان »رینیت آلرژی«
متاسفانه آلرژی های درمان نشده می تواند سبب گرفتگی مداوم 
بینی شود و به خصوص در کودکان با اختالل در رشد صورت، 
ایجاد سینوزیت و حتی پولیپ شود. در نتیجه ضروری است تا 
مبتالیان به رینیت آلرژی حتما تحت درمان اولیه قرار گیرند تا نیاز 

به درمان های جدی تر برای عوارض این مشکل نباشد. 

آیا »آلرژی« با جراحی بهبود می یابد؟
بعضی افراد مبتال به آلرژی این پرسش را دارند که آیا امکان جراحی 
برای بهبود آلرژی وجود دارد؟ واقعیت اینکه امکان بهبود و درمان 
آلرژی با جراحی وجود ندارد و این نکته از نظر پزشکی موردتایید 
نیست. ترجیح بر این است که درمان های ساده و معمول موردتوجه 

قرار گیرد و از آلرژن ها اجتناب شود. 

»آلرژی« و وراثت
الگوی ابتال به آلرژی، ارثی است. معموال در بعضی خانواده ها 
زمینه ابتال به آلرژی بیشتر است که می تواند سبب بروز عالئم 
در افراد خانواده همراه باشد. همچنین ممکن است حتی بعضی 
تظاهرات  با  آلرژی  افراد خانواده دچار آسم شوند. همراهی 
چشمی قابل انتظار است و در کودکان امکان دارد اگزمای پوستی 

و آسم نیز دیده شود.

»بهار« و دردسری به نام »آلرژی«

زیر لب

مخاط گونه ها

روی کام و حلق

علل بروز »آفت« اصول درمان »آفت دهان«

درمان های طبیعی

بهترین توصیه ها

پرهیز از خوراکی های 
زمینه ساز »آفت«

 رعایت بهداشت 
دهان و دندان

مصرف خوراکی ها 
Сو B و مکمل های ویتامین

 خوراکی های 
 زمینه ساز 

آفت

داروها

 بهداشت نامطلوب 
دهان و دندان

 مصرف الکل 
 و استعمال 

دخانیات

 تغییرات 
هورمونی

استرس

 بهداشت درست 
دهان و دندان

 داروهای ضدالتهاب 
و ضدعفونی کننده

- پنیرک
- نعناع

- چای سیاه

آفت؛ ضایعه دردناک

عوامل بروزآلرژی
عوامل بیرونی

محیط زندگی: 
شیوه زندگی مانند نوع لباس، 

تغذیه، کیفیت هوا و...

زمینه ژنتیک: 
واکنش مختلف افراد نسبت به 

بروز آلرژی و نقش وراثت و 
بیماری های زمینه ای

 داروهای شیمیایی 
و آفت کش ها

شباهت ساختاری یا ترکیب آلرژن در دو ماده مختلف )مثال 
گرده گیاهان و یک نوع میوه( با بروز عالئم یکسان همراه است 

که موجب سردرگمی در تشخیص دقیق است. 

اولین/ تماس با آلرژن: مرحله تحریک

دومین/ تماس با آلرژن: مرحله واکنش آلرژیک

آلرژی های مختلف از نظر بروز، 
واکنش و درمان یکسان نیستند

واکنش التهابی جدی

آلرژن آزادشدن

 آلرژی فوری: بروز عالئم چند ثانیه تا 30 دقیقه 
پس از مواجهه با آلرژن
آلرژی تاخیری: بروز عالئم 3 ساعت تا 3 روز پس از 
مواجهه با آلرژن )بیشتر در مورد آلرژی های تماسی(

ورم ملتحمه

رینیت

تظاهرات پوستی، 
کهیر)ادم، شوک 

آنافیالکتیک(

سردرد

آسم

اختالالت گوارشی

داروهای کاهش واکنش: 
آنتی هیستامین ها 
و ضدالتهاب های 

کورتیکواستروئیدی

داورهای تسکین عالئم اجتناب از آلرژن

ترکیبات )هیستامین و...( 

آلرژن تولید آنتی کور گلبول سفید

 ذرات معلق 
در هوا

موادغذایی  لوازم  آرایش 
و لباس

ترکیبات زمینه ساز آلرژی )معموال نوعی پروتئین( آلرژن نام 
دارند. مواد مختلف ممکن است چنین تاثیری داشته باشند. 

سیستم ایمنی نسبت به آلرژن  های 
مختلف واکنش نشان می دهد

توجه: آلرژی با عدم تحمل مواد غذایی، 
متفاوت است زیرا عدم تحمل مربوط به 
واکنش سیستم ایمنی نیست.

هر نوع آلرژی تاثیرات مختلف 
و گاهی مختلط دارد.

درمان قطعی نیست و روش ها مبتنی 
بر تسکین عالئم است. پزشک باید 

تمام ویژگی های فرد را درنظر بگیرد.

عوامل درونی

تاثیرات

مکانیسم بروز آلرژی

آلرژی زا ها

اقدامات درمانی

نگاه متخصص گوش و حلق و بینی

 دکتر بابک ساعدی
فلوشیپ جراحی پالستیک صورت 

و استاد تمام دانشگاه تهران
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