آشناییبا چند بیماریدهانی

ویروسهاییکهدهانشما را دوست دارند!

عصمت محقق شریفی
کـارشـنــاس مـسـؤول دهــان ودنــدان
دانشکدهعلوم پزشکیبهبهان وآغاجاری

اهداف آموزشی
دکتر فاطمه مستان
دندانپزشک مرکز تجمیعی شهیدبقایی
دانشکدهعلوم پزشکیبهبهان وآغاجاری

انتظارمی رود خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

عالیمدهانی اوریون وآبلهمرغان رافهرستکنند.

عالیم بیماری تبخال را نام ببرند.

دکتر محمدرضا نادری
کارشناس سالمت دهان ودندان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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نشانههای بیماریهرپانژین رابشناسند.
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مقدمه

بیماریهای ویروسی دهــان یکی از شایع ترین علل
مراجعه بیماران به بخش دندانپزشکی اســت .دلیل
این بیماریها می تواند از یک ترومای ســاده تا ضعف
عمومی بدن دربیماری هایی مثل سرماخوردگی ،تابش
طوالنی آفتاب ،فشارهای روانــی و استرس ،خستگی
زیاد واختالالت دستگاه گوارش و ...متفاوت باشد ،اما
فراموش نکنیم که تظاهرات بالینی بسیار متفاوتی هم
دارند .این تظاهرات برای مقابله با ویروس ها در افراد
مختلف به شکل های متفاوتی بروز می کنند .واکنشها
نیز نسبت به نــوع ویــروس و نــوع بافت متفاوت بــوده و
ممکن است از یک التهاب ساده ،افزایش حجم سلولی
(هیپرپالزی) ،نکروز وگاهی اوقــات رونــد بدخیمی و
سرطانی شدن سریع را شامل شود .عکس العمل دفاعی

بــدن در مقابل ویــروس هــا به شکل تولید آنتی بادی
در طول  5تا  10روز ظاهر می شود .در بیشتر موارد،
سیستم دفاعی بدن بر ویروس غالب می شود .تاکنون
داروی قطعی برای ویروس ها ساخته نشده و درمان های
آنتی بیوتیکی بیشتر برای حفظ مقاومت بدن و جلوگیری
ازشیوع بیماری های ثانویه است.
بیماری های ویروسی دهان

با عنایت به اینکه بیماریهای دهان و دندان و مشکالت
ناشی از آن بر کیفیت زندگی افراد تأثیر بسزایی داشته و با
در نظر گرفتن این موضوع که بسیاری از بیماریهای دهان
ارتباط مستقیمی با سالمت عمومی افراد دارند ،بنابر این در
مورد چند بیماری ویروسی دهان توضیحاتی داده میشود:
.1تبخال :تبخال یک بیماری ویروسی و قابل انتقال
است که اولین برخورد اغلب درسنین کودکی ،بین یک
تا  5سال اتفاق میافتد .دوره نهفتگی این ویروس  4تا
 5روز بوده و در 90درصد موارد با عالیم بسیار خفیف
و بــدون بــروز ضایعه همراه اســت .در10درصـــد مــوارد
نیز با نشانههای احتمالی تب ،تحریک پذیری ،خارش
وسوزش ناحیه همراه است .این بیماری ابتدا به شکل
برجستگی های بسیار کوچک روی مخاط دهان و قرمزی
ناحیه است که خیلی سریع به همدیگر متصل و به شکل

عکس العمل
دفــاعـــی بــــدن در
مقـابل ویروس ها بهصورت
تـولـیـد آنـتـی بــادی در طــول
5تا  10روز ظاهر می شود.
در بـیـشـتـر مـوارد ،سیستـم
دفاع بدن بر ویروس غلبه
می کند.

تاول های پر از آب (وزیکول) بیشتر در قسمت قرمز لب
و گوشه لبها دیــده می شود 6 .تا  24ساعت قبل از
بروز ،در محل ضایعه عالیم هشداردهندهای مانند حس
سوزش ،گزگزشدن یا خارش احساس میشود .شدت
عالیم در  8ساعت اول است و بیشترین سرایت در 48
ساعت اول که مایع وزیکول ها پاره شده و حاوی مقدار
زیادی ویروس است و موجب آلوده شدن نواحی دیگر در
بدن و سرایت به دیگر افراد می شود.
توصیه میشود هنگام مشاهده تبخال موارد زیر را
به فرد مبتال آموزش داده شود:
*تاول ها را نباید ترکاند چون قابل انتقال به دیگر نقاط
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بدن شخص یا دیگر افراد است.
*اگر تاول ها ترکیدند ،سریع ًا منطقه با آب فــراوان و
سپس صابون یا بتادین شست و شو داده شود .عمل
شست وشو تا حد امکان با دستکش یا پالستیک
نایلون انجام شــود .تماس ترشحات با گوشه ناخن
انگشت ممکن است سبب ابتال به تبخال انگشت شود
که بسیار دردناک است .بعد از شست و شو از حوله
استفاده نکنید و محل با قراردادن دستمال کاغذی و
به شکل آرام خشک شود.
*تا زمانی که ضایعه تبخال روی لب وجود دارد ،باید از
بوسیدن دیگران خودداری کرد.
*درصورت درد زیاد بایستی بیمار را به پزشک ارجاع داد.
*افرادی را که مبتال به تبخال هستند ،تا زمان خوب
شدن معاینه نکنید .در صورت داشتن درد و ناراحتی

بیمار را به مرکزخدمات جامع سالمت ارجاع دهید تا
معاینه شود.
درمان :استراحت ،رعایت اصول بهداشتی ذکرشده و
استفاده از پماد آسیکلوویر ،عود مجدد را طوالنیتر میکند.
 .2هرپانژین :عامل آن کوکساکی ویروس است که بیشتر
در کودکان کم سن ایجاد می شود و راه انتقال اصلی آن
مدفوعی  -دهانی است .شروع عفونت نیز به شکل حاد
است و معمو ًال دوره های همهگیری در کودکان زیر 10
سال و در فصل تابستان رخ می دهد.

 .1دیسفاژی :اختالل بلع
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بیماری با عالیم عمومی مانند تــب ،ســردرد وسرفه و
آبریزش بینی آغاز می شود و ناحیه حلق برافروخته و
ملتهب است.
*شــایــع تــریــن نــاحــیــه درگــیــر ،خــلــف حــفــره دهـــان و
ستون های لوزه ای هستند.
*اولین نشانه های دهانی هرپانژین ،گلودرد و درد حین
بلع است.
1
*سایر عالیم شامل دیسفاژی  ،تب ،بی حالی ،سردرد،
لنفادنیت 2و استفراغ هستند.
هرپانژین یک التهاب ویروسی دهان وگلو است که با آفت،
گلودرد استرپتوککی و هرپس اشتباه گرفته می شود.
درمــان :ارجــاع به پزشک و استفاده از دهانشویههای
ضد عفونیکننده و آنتی بیوتیکها برای جلوگیری از بروز
عفونتهای ثانویه و استفاده از مسکنها برای تسکین درد.
.3اوریون (گوشک) :عامل آن «پارامیکسو ویریده» است
که غدد بزاقی را درگیر می کند .در این حالت ،قرمزی و
اتساع دهانه مجاری غدد بزاقی شایعترین یافته دهانی
است و شایع ترین عالمت بیماری نیز تغییرات در غدد
بزاقی خصوصا پاروتید است که به شکل تورم وناراحتی
در قسمت تحتانی گوش خارجی بروز میکند و به سمت
پایین گسترش می یابد .بزرگی غده زیر زبانی ممکن
است باعث بزرگ شدن دوطرفه کف دهان شود .دوره
بیماری یک تا دو هفته است و درد و ناراحتی در هنگام

 .2لنفادنیت :التهاب غدد لنفاوی
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جویدن غــذا بیشتر مــی شــود .اهمیت ایــن بیماری در
عوارض احتمالی آن است که شامل ورم بیضه و احتمال
عقیمی ،التهاب لوزالمعده وگاهی درگیر شدن قلب،
پروستات و تخمدان نیز خواهد بود.
درمان :ارجاع به پزشک ،استراحت کامل بیمار و تجویز
آنتی بیوتیک و مسکن برای پیشگیری از عفونتهای ثانویه.
امــروزه به علت استفاده از واکسن «پنتاواالن» شیوع
بسیار نادر است.
 .4آبله مرغان :عفونت ناشی از ویروس «واریسال زوستر»
در سن  5تا  9سالگی رخ میدهد که بهدنبال آن فاز
نهفتگی ایجاد می شود.
عالیم عمومی :سردرد ،بی اشتهایی ،التهاب حلق و بینی
و بتدریج شروع بثورات پوستی که بزرگ وسریع آبکی
شده و پاره شده و پوسته قهوه ای رنگی بهجا می گذارند.

عالیم دهانی :داخــل مخاط گونه کام و حلق بثوراتی
بهشکل وزیکول بهجا می گذارند که سریع ًا پاره شده و
زخم سطحی ایجاد می شود که درد زیادی هم ندارد.
درمان :همانند دیگر بیماری های ویروسی باال است.
نتیجه گیری

شایع ترین دلیل زخم های دهانی و تاول ها ،عفونت
ویروسی است .تشخیص بموقع همراه با انجام درمان
مناسب می تواند التیام سریع شــرایــط را بــا حداقل
ناراحتی و اضطراب برای بیمار و مراقبانش فراهم کند
و از شیوع عفونت به دیگران به ویژه افراد دارای نقص
ایمنی جلوگیری کند .ضایعات دهان دارای خصوصیت

دسترسی و دید راحت برای معاینه و ارزیابی هستند و
عالیمی مانند تاول ،زخم ،تغییر رنگ و تغییرات سطح

بافت به راحتی قابل ارزیابی هستند .دقت در معاینه
و تشخیص زودهــنــگــام عفونت های ویــروســی دهــان
باعث تسهیل درمــان و کاهش عــوارض آن هــا و هزینه
مراقبت های بالینی می شود .با توجه به این که عالیم و
نشانه زخم های دهانی در بسیاری بیماری ها مشابه هم
است ،ثبت دقیق تاریخچه در مراجعه بیمار و دقت کامل
در جزییات و مشاهده بالینی و کامل کردن دقیق در
قسمت توضیحات شرح حال سامانه نیاز اساسی است.
برابر یک اصل کلی هرگونه زخم داخل دهان که بعد از
یک هفته با درمان یا بدون درمان بهبود پیدا نکند نیازمند
پیگیری و ارجاع به دندانپزشک و متخصص بیماری های
دهان و دندان است.
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