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آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد

پیوره چیست و چطور درمان میشود؟

آفت�اب یزد -نجمه حمزه نی�ا :در جوامع امروزی ب��ا توجه به افزایش
ارتباطات و حضور افراد جامع��ه در موقعیتهای اجتماعی گوناگون ،لزوم
رعایت بهداش��ت دهان و زیبایی دندانها بیش از گذش��ته حس میشود؛
ع�لاوه براین ،با توجه به اینکه س�لامت عمومی بدن با س�لامت دهان و
دندان رابطه مستقیم دارد ،ازاین رو سالمت دهان و دندان اهمیت ویژهای
در حفظ و ارتقاء س�لامت اف��راد جامعه دارد .پیوره که بیش��تر به عنوان
پریودنتیت ش��ناخته میشود ،یکی از شایعترین شرایط دندانپزشکی برای
انس��ان است که علل متعددی در بروز این مش��کل نقش دارند .مبتالیان
ب��ه پیوره باید هر چه زودتر به پزش��ک مراجعه کنند ،زیرا این بیماری به
سرعت دندانها را فرا گرفته و ممکن است منجر به کشیدن تمام دندانها
ش��ود لذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر س��میه
علیرضایی،متخصص بیماریهای دهان و فک وصورت ،عضو هیئت علمی
دانشگاه و دکتر مهرنوش سبزقبایی ،متخصص جراحی لثه و ایمپلنتهای
دندانی گفتگوکرده است.
در ابت��دا دکترعلیرضای��ی دراینب��اره میگوید :رعایت بهداش��ت دهان و
دندانها در تمام دوران زندگی مورد توجه افراد بوده است زیرا عدم توجه
به بهداش��ت دهان و دندان س��بب ساز بروز مش��کالت مختلفی از جمله
پوس��یدگی دندان ها ،تخریب بافتهای لثه و از دست دادن دندانها و به
خطر افتادن سالمت لثهها میشود.
وی خاطرنش��ان کرد :هروقتی که ف��رد خوراکی مختلف را به حفره دهان
وارد میکن��د تا مدتها اس��یدیته دهان تغییر میکند که برای س�لامت
دندان مضر اس��ت لذا به همین دلیل مص��رف وعدههای غذایی کوچک و
با تعداد بیشتر به صورت مشخصی پوسیدگی دندانها را بیشتر میکند.
این متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت افزود :توصیه ما این است
که وعدههای غذایی را کاهش داده و تا حدی که ممکن اس��ت از مصرف
مواد غذایی پوس��یدگی زا مانند ش��کالت اجتناب کنیم و بعد از هر وعده
غذایی دندانها را مسواک بزنیم و حفره دهان را تمیز کنیم.
وی ابراز کرد:عدم رعایت بهداشت دهان ودندان تنها سبب آسیب رساندن
به دندانها نمیشود بلکه سبب ساز بروز مشکل برای بافتهای نگهدارنده
دندانها و اتصاالت دندانی به استخوانها میشود.
دکترعلیرضایی میگوید :هنگامی که فرد مواد غذایی را اس��تفاده میکند
و وارد حفره دهان میش��ود ،تمام آن از حفره دهان و سطح دندانها پاک
نمیش��ود بلکه مقداری ازاین مواد غذایی درترکیب با بزاق بر روی سطح
دندان به صورت پالک و سپس جرم باقی خواهد ماند که در سطح دندان
حالت چسبنده دارد و با مسواک هم دیگر تمیز نمیشود.
این متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت ادامه داد :در مراحل اولیه
اگر فرد مس��واک از استفاده کرده و استفاده صحیحی از مسواک را داشته
باشد ،این پالک میکروبی به راحتی از سطح دندان پاک میشود و چیزی
از آن باقی نمیماند اما مش��کل فرد زمانی آغاز میش��ود که ما مسواک و
رعایت بهداشت دهان را جدی نمیگیریم و یا آن را فراموش میکنیم.
> دندانها مستقیما در داخل استخوان فک نیستند

وی متذکر شد :افراد باید بدانند که دندانها مستقیما در داخل استخوان
فک نیستند بلکه به واسطه برخی از الیاف و بافتهایی به استخوان دندان
فرد متصل شده اند.
دکترعلیرضای��ی افزود :وظیفه این بافتها ک��ه اطراف دندان وجود دارند،
تغذیه و حفظ ونگهداری دندان در داخل اس��تخوان است اما ممکن است
که در اینباره اتفاقی رخ دهد به طور مثال فرد اصول رعایت بهداش��ت را
نداش��ته باشند و آن پالک میکروبی که درباره آن گفته شد مدت طوالنی
ب��ر روی دندان باقی بماند که در اینصورت مقدار آن کم کم افزایش یافته
و وارد فضای نگه دارنده دندان خواهد شد.
ای��ن متخصص بیماریهای ده��ان و فک و صورت ادامه داد :از آنجا وقتی
پالک میکروبی وارد فضای نگه دارنده دندان میش��ود به راحتی گسترش
خواهد یافت ،میتواند منجر به عفونتهایی ش��ود که فضای اطراف دهان
وبافتهای نگهدارنده دندان را دچار مش��کل نمایند که ما به آنها " پیوره"
یا "پریودنتیت" میگوییم.
وی بی��ان کرد :بیماری پی��وره یک بیماری التهابی اس��ت که در صورتی
که استفاده از مس��واک و خمیر دندان و نخ دندان نداشته باشیم احتمال
ابت�لا ب��ه این بیماری وج��ود دارد ودر نهایت میتواند منجر به از دس��ت
رفت��ن بافتهای نگهدارنده دندان در داخل اس��تخوان و از دس��ت رفتن
کل دندانها ش��ود .دکترعلیرضایی میگوید:وقتی که نسجهای نگهدارنده
دندان ازبین بروند ممکن است که دندان لق شده و یا آنرا از دست بدهیم
که میتواند مشکالت بسیاری را برای سالمتی افراد در پی داشته باشد.
ای��ن متخصص بیماریهای دهان و فک وص��ورت توضیح داد :عالیم بروز
بیماری پیوره یا پریودیتت ممکن اس��ت به صورت قرمز شدن و بروز تورم
در لثه و خونریزی بخصوص هنگام مسواک زدن درافراد اتفاق بیفتد و در
مراحل پیش��رفتهتر نیزممکن است که خروج چرک و بوی بد دهان را در
این نواحی شاهد باشیم.
وی مطرح کرد :در بس��یاری از افراد وقتی که موضوع بیماری پیوره جدی
ترباش��د لق ش��دن یک یا چند دندان و دربس��یاری از م��وارد نیز امکان
لق ش��دن کل دندانها وجود دارد زیرا انس��اج نگهدارنده دندان در داخل
استخوان تحت آسیب التهابی قرار میگیرند و از بین خواهند رفت.
دکترعلیرضای��ی ادام��ه داد :اینگون��ه بیماریها معم��وال در مراحل اولیه
درد نی��ز عالمت ندارن��د لذا به همین خاطر ممکن اس��ت که حتی بیمار
در مراح��ل اولی��ه نیز متوجه بیماری خویش نش��ود وب��ه آنها بیتوجهی
ک��رده و ب��ه ص��رف اینک��ه تنه��ا هن��گام مس��واک زدن ،خ��روج خون
وج��ود دارد خیل��ی این بیم��اری را ج��دی نمیگیرن��د و موضوع جدی
نگرفتن رعایت بهداش��ت باعث ش��دیدتر ش��دن بیم��اری در فرد خواهد
ش��د وبیم��ار را بامش��کالت جدیت��ری مانن��د از دس��ت دادن دندانها
مواجه میکند.
>عاملاصلیپیورهمیکروبهاییاستکهدرداخلدهانوجوددارند

این متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت ابراز کرد که به طور کلی
باید گفت که عامل اصلی بیماری پیوره در دندان ها ،میکروبهایی که در
داخ��ل دهان وجود دارند و به صورت یک ترکیبی با بزاق بر روی دندانها
قرار میگیرند و الیه بیرنگی هستند که ممکن است توجه فرد را به خود
جلب نکند اما این پالک میکروبی بر روی دندان باقی خواهند ماند و برای
فرد دردسر ساز خواهند شد.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که " س��یر بیماری پیوره ی��ا پریودنتیت
چگون��ه اس��ت " ،تصریح کرد :همانطور که گفته ش��د اگ��ر التهاب لثهای
ک��ه در فرد وج��ود دارد ،با رعایت نکردن اصول بهداش��ت دهان و دندان
ب��ه مدت طوالنی باق��ی بماند ،عفونت کم کم ب��ه بافتهای عمیقتر مثل
اس��تخوان و الیاف نگهدارنده دندان گس��ترش پیدا میکن��د و این باعث
میشود که استخوان اطراف دندان و بافت نگهدارنده دندان تخریب شوند
که دراین صورت مس��لما لقی و از دس��ت رفتن دن��دان را در پی خواهیم
داشت.
>بیماری پریودنتیت نیز قابل پیشگیری است

دکترعلیرضای��ی توضی��ح داد :همیش��ه پیش��گیری بهتر از درمان اس��ت و
بیماری پریودنتیت نیز قابل پیش��گیری اس��ت.راه پیش��گیری این بیماری
بدی��ن صورت اس��ت که اگرافراد ب��ه صورت مرتب تمیز ک��ردن دندانها به

دندانپزش��کان حدود دو دهه اس��ت که
وسیله مس��واک و نخ دندان و خمیر
دن��دان را انج��ام دهند ،از ب��روز این
رعایت بهداش��ت کامل دهان ودندان را
بیم��اری جلوگیری خواهد کرد و فرد
داش��تهاند یعنی در واقع دندانپزش��کی
باید مراجع��ات مک��رر و روتین را به
تنها ش��غلی است که حدود بیشتر از دو
دندانپزشک هر شش ماه یکبار داشته
دهه ،استفاده از ماسک و دستکش را به
باش��ند ت��ا از بروز چنین مش��کالتی
عنوان یک جزء اساسی از کارشان توجه
جلوگیری گردد.
داشتهاند بنابراین برای یک دندانپزشک
دهان
ه��ای
ی
بیمار
ای��ن متخصص
س��خت نیس��ت که مرتبا ماسک داشته
و ف��ک و ص��ورت در پاس��خ به این
باش��د وماس��کاش را کن��ار نزن��د و یا
پرس��ش ک��ه " درم��ان بیم��اری
دستکش داشته باشد و رعایت بهداشت
پریودنتی��ت چگون��ه اس��ت " ،بیان
را بکند بنابراین دندانپزشکان بیشترین
ک��رد :درم��ان بیم��اری پریودنتیت
میزان رعایت پروتکلهای بهداش��تی را
بستگی به شدت و گسترش بیماری
داشتهاند و دارند.
در اف��راد دارد .بدین صورت که اگر
ای��ن متخص��ص بیماریه��ای ده��ان
بیماری در مراحل اولیه است با یک
و ف��ک و ص��ورت بی��ان ک��رد ک��ه چه
جرمگیری کامل وتمیز کردن سطح
در دوران پاندم��ی کرون��ا و چه دوران
= دکتر علیرضای��ی :از آنجا که وقتی پالک
دندان بیماری از بین میرود اما اگر
غیر پاندمی کرونا اصول بهداشتی توسط
میکروبی وارد فضای نگه دارنده دندان میشود
بیماری در سطح پیشرفتهتر باشد و
دندانپزشک رعایت شده و حساسیتی که
به راحتی گسترش خواهد یافت ،میتواند منجر
گس��ترش یافته باشد و به بافتهای
افراد در انتخاب دندانپزش��ک دارند نیز
به عفونتهایی ش��ود که فضای اط��راف دهان
اطراف دندان گس��ترش یافته باشد
وبافته��ای نگهدارنده دندان را دچار مش��کل
منطقی اس��ت لذا با توجه اینکه مطبی
معم��وال نیاز به جراحی لثه و کورتاژ
نمای��د که ما به آنها " پیوره" ی��ا "پریودنتیت"
را که انتخاب میکنیم باید معتبرباش��د
است.
میگوییم
از مراجعه به دندانپزش��ک نباید ترسید
وی اضاف��ه کرد :جراح��ی لثه برای
زیرا هیچ مش��کل خاصی در این مراکز
اف��راد مبتال به پی��وره بدین صورت
= عالی��م بروز بیماری پیوره یا پریودنتیت ممکن اس��ت به
وجود ن��دارد و پروتکلهای��ی که برای
که باف��ت لثهای کنار زده میش��ود
صورت قرمز ش��دن و بروز ت��ورم در لثه و خونریزی بخصوص
دندانپزش��کی نوشته شده درهمه مراکز
وس��پس آن ناحیه تمیز خواهد شد
هنگام مسواک زدن درافراد اتفاق بیفتد و در مراحل پیشرفتهتر
معتبر حتما رعایت میش��ود و مشکلی
این
در
را
�ان
ده�
بد
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و
چرک
�روج
خ�
که
�ت
اس�
نیزممکن
و تصحیح فرم لثه و استخوان صورت
برای افراد پیش نخواهد آمد.
باشیم
شاهد
نواحی
خواه��د گرف��ت وبع��د از آن لثه به
وی میگوی��د :در دوران کنون��ی درگیر
جای خودش برگردانده میشود وبه
پاندم��ی کرون��ا ویروس هس��تیم وباید
=دکتر س��بزقبایی :بیماری لث��ه پریودنتیت یا پی��وره مرحله
این ص��ورت درمان کامل را خواهیم
گفت که این پاندمی تا مدتهای زیادی
پیش��رفته بیماری اس��ت که به دو صورت ح��اد ( مهاجم ) و یا
داشت.
ادامه خواهد داش��ت و اثرات مخرب آن
مزمن وج��ود دارد .نوع مهاجم آن اغلب در س��نین  20تا 30
دکترعلیرضایی تشریح کرد :هدف از
بر رو همه مسائل از جمله دندانپزشکی
سالگی و نوجوانان است و دالیل ابتال به این نوع بیماری بیشتر
انجام جراح��ی لثه در افراد مبتال به
در حال حاضر و آینده به صورت بدتری
عوامل ایمونولوژیک و ژنتیک میباشند.نوع مزمن اغلب پس از
پیوره این اس��ت که پزشک در واقع
مشاهده خواهد شد.
 30سالگی رخ میدهد
زمانی جراحی لثه را انجام خواهد داد
دکترعلیرضای��ی مطرح کرد :یکس��ری
که با جرمگیری و مس��واک و خمیر
ضایعات به واس��طه وی��روس منحوس
جرم
و
پالک
تجمع
از
�ری
وجلوگی�
دهان
�ت
بهداش�
رعایت
=
دن��دان و نخ دندان نتوانیم مش��کل
کرون��ا به وجود میآین��د که به صورت
است.
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ایجاد شده را از بین ببریم و در واقع
عمومی در بافتها و ارگانهای مختلف
مسواک زدن به روش صحیح ،دو بار در روز ( بعد از صبحانه و
این مشکل گسترش پیدا کرده باشد
ب��دن دیده میش��د و اکنون مش��اهده
بعد از ش��ام ) و استفاده از نخ دندان ( شبها ) وهمراه با خمیر
و به عبارتی عفونت گس��ترش یافته
میش��ود که یکس��ری از این تظاهرات
دندانهای حاوی فلوراید توصیه شده است
وبه داخل ریش��ه و فضای موجود در
خ��اص در داخل حف��ره ده��ان ایجاد
پریودنتال رفته باشد بنابراین ما نیاز
میش��ود که اگر آنها را مش��اهده کنیم
داشته باشیم که لثه را باز کرده و جراحی لثه را انجام دهیم.
فرد مش��کوک به ابتال به کرونا اس��ت یعنی در واقع یکس��ری از ضایعات
ای��ن متخص��ص بیماریهای ده��ان و فک و صورت تش��ریح کرد :درمان
هس��تند که بروزآنها در داخل حفره دهان نشانهای از ابتال فرد به بیماری
پریودنتی��ت اگر توس��ط ی��ک جراحی لثه یا ی��ک جرمگیری س��اده و...
کرونا ویروس میباشد.
ص��ورت گرفته باش��د فرد مبت�لا پس از آن نی��ز باید بهداش��ت دهان و
> ویروس کرونا طیف بسیار وسیعی از نشانهها را دارد
دندان خویش را کامال رعایت نماید و اگر دس��توراتی که توس��ط پزش��ک
ب��ه فرد مبت�لا به پریودنتی��ت داده میش��ود در خصوص اینک��ه رعایت
ای��ن متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت بیان کرد :ویروس کرونا
بهداش��ت باید ب��ه بهترین نحو صورت بگی��رد ،تحقق پی��دا نکند ما این
طیف بس��یار وسیعی از نش��انهها را دارد و همانطورکه در کل بدن ما این
مش��کل را در فردمجددا خواهیم داش��ت و درمان فرد نیز در واقع تخریب
بیم��اری ارگانهای مختلفی را درگیر میکن��د ،تظاهرات آن داخل حفره
خواهد شد.
دهان هم متفاوت است و بسیار وسیع است.
دکترعلیرضای��ی مطرح کرد که علت اصلی عود بیم��اری پریودنتیت این
وی ادام��ه داد :تظاهرات ویروس کرونا در داخل حفره دهان مختلفند که
اس��ت که فرد اقدامات الزم و پیش��گیرانه را معموال انج��ام نمیدهد زیرا
برخی از آنها عبارتند از بروز زخمهای آفتی شکل که در واقع آفت نیستند
تص��ور برخی از افراد میکنند که به طور مثال وقتی که جرمگیری کاملی
اما ش��بیه آفت هس��تند ،زخمهای مختلف حفره ده��ان ،تغییر رنگهای
داش��تهاند و یا درم��ان پریودنتال کاملی داش��تهاند نیازی نیس��ت که از
حف��ره دهان و س��وزش و درد ارگانهای حفره ده��ان و برخی تظاهرات
دس��تورات پزش��ک پیروی کنند لذا پس از مدتی بیماری پریودنتیت فرد
گس��ترده دیگر مثال پتشی و اکیموز در داخل حفره دهان ،دردهای ناحیه
مجددا عود خواهد کرد.
فک��ی و صورت��ی که همه اینها در داخل حفره ده��ان افراد مبتال به کرونا
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ممکن است رخ دهد.
بیم��اری پریودنتال یا پی��وره نیز باید گفت که همانط��ور که میدانید در
دکترعلیرضایی افزود :در بسیاری از موارد افراد مبتال به کرونا بدون اطالع
حاضر در دوران پاندمی ،ویروس کرونا هستیم ومراجعات به دندان پزشکی
از بروز این ضایعات به دندانپزش��ک مراجعه میکنند و س��پس با بررسی
ممکن اس��ت که برای برخی از افراد س��واالتی را ایجاد کند و اینکه آیا در
ضایعات و مش��کوک بودن به ابتال کرونا توسط دندانپزشک فرد به سمت
صورت بروز عالیم به پزشک مراجعه کنیم یا نکنیم که در ابتدا باید توصیه
پزش��ک متخصص هدایت میشود که وجود یا عدم وجود کرونا را با انجام
شود که رعایت بهداشت دهان و دندان در این دوران اهمیت بسیاری دارد.
تستهای مطمئن مشخص نماید.
وی افزود :در دوران پاندمی ویروس کرونا به واس��طه داش��تن اس��ترس و
ای��ن متخصص بیماریهای دهان و فک و ص��ورت توصیه کرد :در دوران
اضطراب بیش��تر در افراد و یا به لحاظ اینکه برخی از افراد از لحاظ روحی
پاندم��ی کرونا وی��روس افراد باید به هرگونه تغیی��ر در داخل حفره دهان
در موقعیت خوبی نیس��تند معموال رعایت بهداش��ت دهان و دندان افراد
حس��اس باشند زیرا ممکن است که درابتدا در هیچ یک ازعضو دیگر بدن
خوب صورت نمیگیرد و از اقداماتی که قبال برای رعایت بهداش��ت دهان
عالیم تیپیکی را که همه افراد درباره این بیماری مدنظر دارند ،مش��اهده
و دندان انجا م میدادند ،غفلت میکنند.
نکنیم اما درداخل حفره دهان تغییراتی رخ داده باشد لذا توصیه میشود
دکترعلیرضای��ی اضاف��ه ک��رد :بنابراین ما در این دوران بیش��تر ش��اهد
که افراد در صورت مش��اهده این تغییرات حس��اس بوده وبه متخصصین
بیماریه��ای پریودنتی��ت و ی��ا بیماریهای��ی مانند این که اگ��ر فرد به
ده��ان و فک و صورت مراجعه کنند تا ش��اید بدین ص��ورت بتوانند ابتال
دندانپزشک زودتر مراجعه میکرد ،درمان بیماریاش راحتتر بود تا اینکه
ب��ه بیماری کرونا خویش را زودتر تش��خیص داده و درمان س��ریعتری را
به واسطه ترس و استرش شان دیر به دندانپزشک مراجعه کند زیرا ممکن
بگیرید .وی ابراز کرد :در بیماری کرونا اصل نجات دهنده ،درمان س��ریع
اس��ت که در برخی از موارد حتی درمان آنها غیر ممکن یا درمان سختی
فرد است یعنی اگر نسبت به عالیم ایجاد شده ،غفلت نشود و درمان سریع
را پیش رو داشته باشند.
را داشته باشیم تقریبا میتوان گفت که درمان کامل خواهد بود و بیمار با
مصرف داروهای مورد نیازکه در داخل کش��ورمان وجود دارد ،کامال بهبود
>معاینات دورهای روتین دندانپزشکی هر شش ماه یکبار
یافته و از عوارض این بیماری نجات پیدا کند.
باید صورت بگیرد
دکترعلیرضایی متذکر ش��د :اصل اول س�لامتی این اس��ت که افراد باید
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نس��بت به تغییرات داخل حفره دهان حس��اس باش��ند و حفره دهانشان
که افراد خیلی حس��استر نس��بت به مش��کالت حفره داخل دهانشان و
بررس��ی کنن��د زیرا حت��ی در برخی م��وارد ممکن اس��ت آث��ار ابتال به
دندانهای ش��ان باشند واینکه گفته میش��ود که معاینات دورهای روتین
کرون��ا ص��ورت زونا در دهان دیده ش��ود یعنی ضایع��ات و زخمها به هم
دندانپزشکی هر ش��ش ماه یکبار باید صورت بگیرد برای افرادی است که
هم��ان ش��کل و درد نیز به همان ان��دازه بنابراین در ای��ن دوران پاندمی
مش��کلی خاصی ندارند مثال پوس��یدگی فعالی در داخل حفره دهانش��ان
بس��یار مراقب خودت��ان و حف��ره دهانتان،مراق��ب دندانه��ای خودتان
وجود ندارد و یا مش��کل لثه ندارند لذا این افراد هر ش��ش یکبار میتوانند
باش��ید .این متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت در پایان گفت:
به دندانپزش��ک مراجع��ه نمایند اما اگر فردی مش��کلی را از لحاظ دهان
دوران پاندمی باالخره به پایان خواهد رس��ید و آن چیزی که باقی خواهد
و دن��دان و لث��ه دارد ،نبای��د صب��ر کند و باید س��ریع تربه دندانپزش��ک
ماند حفره دهان و دندانها اس��ت که ما س��الیان س��ال با آنها کار داریم
مراجعه کند تا اقدامات درمانی الزم صورت گیرد تا مش��کل ایجاد ش��ده
بنابراین هم حس��اس باش��ید و ه��م مراقب و ه��م از انج��ام درمانهای
تشدید نگردد.
دندانپزش��کی خوی��ش غافل نباش��ید و مرکز معتب��ری را انتخاب کرده و
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درمانهای الزم را انجام دهید.
وی��روس کرونا این اس��ت که محیط
>یک لثه سالم رنگ صورتی دارد
دندانپزش��کی چقدر امن است که در
اینب��اره بای��د گفت که ضم��ن اینکه
در ادامه نیز دکتر سبزقبایی در اینباره
در دوران قب��ل از وی��روس کرونا هم
خاطرنش��ان کرد :یک لثه سالم رنگ
در انتخ��اب دندانپزش��ک و محلی که
صورت��ی دارد و دارای ق��وام محک��م
دنداپزش��کی میرون��د و چ��ه میزان
و ش��کل کنگ��رهای مانن��د اس��ت و
رعایت پروتکلهای بهداشتی میکنند
س��طح آن حالت پوست پرتغالی دارد
حساس بودید در دوران کرونا هم این
ول��ی در اثر بیماری ای��ن خصوصیات
حساس��یت باید وجود داش��ته باشد و
را از دس��ت میدهد .ای��ن متخصص
معموال مراکز معتبرو کسانی که خود
جراح��ی لثه و ایمپلنته��ای دندانی
افراد ب��ه آنها به عنوان دندانپزش��ک
ادام��ه داد :در صورتی ک��ه بافتهای
اعتماد بیشتری دارند را انتخاب کنند.
حمایتکننده دندان ( لثه و استخوان
دکترعلیرضایی ادامه داد :به طور کلی
) دچار الته��اب ش��وند ،بیماریهای

لثهای ( پریودنتال ) به وجود میآیند که به دو شکل ژنژیویت وپریودنتیت
میباشند.
وی بیان کرد :در ژنژیویت ،التهاب محدود به بافت نرم لثه میباشد وعالیم
کلینیک��ی قرمزی ،تورم وخونریزی دارد و این بیماری با بهداش��ت خوب
دهانی قابل برگش��ت اس��ت ولی اگر ژنژیویت درمان نش��ود ،بعد از مدت
طوالنی به پریودنتیت ( پیوره) تبدیل میشود.
دکت��ر س��بزقبایی اف��زود :در واقع در ای��ن مرحله ،التهاب ب��ه بافتهای
عمیقتر و استخوانی رسیده است و در صورت پیشرفت بیماری ،استخوان
نگهدارنده دندانها تحلیل میرود و سبب لقی و افتادن دندانها میشود.
این متخص��ص جراحی لث��ه و ایمپلنتهای دندانی مط��رح کرد:بیماری
لثه پریودنتیت یا پیوره مرحله پیش��رفته بیماری اس��ت که به دو صورت
ح��اد ( مهاج��م ) و یا مزمن وج��ود دارد .نوع مهاجم ان اغلب در س��نین
 20ت��ا  30س��الگی و نوجوان��ان اس��ت و دالیل ابتال به این ن��وع بیماری
بیش��تر عوامل ایمولوژیک و ژنتیک میباش��ند.نوع مزمن اغلب پس از 30
س��الگی رخ میده��د و مهمترین علت آن تجمع پ�لاک پاکتریال و جرم
دندانی است.
> پالک یک الیه سخت و چسبنده باکتریایی است

وی در پاس��خ به این پرس��ش که " عوامل ایجادکننده بیماریهای لثهای
( پریودبیال ) چیس��ت " ،اظهار کرد :علت اصلی بیماریهای لثهای پالک
میکروییال اس��ت .پالک یک الیه س��خت و چس��بنده باکتریایی است که
حاوی مواد آلی و ذرات مواد غذایی و محصوالت باکتریایی میباشد که بر
سطوح دندانی قرار میگیرد .در صورتی که برداشت روزانه پالک میکروبی
توس��ط مسواک و نخ دندان از روی تمام سطوح دندانی انجام نشود ،باعث
تجمع افزاینده پالک میشود و به مرور زمان پالک دندانی کلسیفیه شده
و تبدیل به جرم میشود.
دکتر سبزقبایی اضافه کرد :جرم نیز به نوبه خود میتواند به تجمع بیشتر
پالک کمک کند و این چرخه ادامه مییابد .هر چه پالک و جرم بیش��تر
باش��د ،عفونت و التهاب بافتهای حمایتکننده دندان ( لثه و استخوان )
بیشتر میشود که نتیجه آن ،تحلیل لثه و از بین رفتن استخوان بیشتری
میباشد.
ای��ن متخصص جراحی لث��ه و ایمپلنته��ای دندانی ،عوامل��ی که باعث
افزای��ش خط��ر بیماریه��ای لث��های میش��وند را اینگونه تش��ریح کرد:
بهداش��ت دهانی ضعیف ،سیگار کش��یدن ،بیماریهای سیستمیک مثل
دیاب��ت و اس��تئوپروز ،مصرف برخی از داروها (مثل داروهای ضد تش��نج،
ضد فشارخون و تضعیفکننده سیستم ایمنی) ،استفاده ناکافی و نادرست
از مس��واک و نخ دندان ،تنفس دهانی هنگام خوابیدن ،تغییرات هورمونی
مث��ل ب��ارداری و بل��وغ ،عوامل ژنتیک��ی ،وضعیت نامناس��ب دندانها در
دهان که باعث تجمع پالک میش��ود ،س�لامت روحی و روانی نامناس��ب
(مث��ل اس��ترس و افس��ردگی) باعث افزای��ش خطر بیماریه��ای لثهای
میش��وند.وی ابراز کرد :ش��ایعترین عالیم بیماریهای لثهای عبارتند از
قرمز ش��دن لثه ،متورم و حساس ش��دن لثه ،خونریزی از لثهها بخصوص
هنگام مس��واک زدن و نخ دندان کش��یدن ،فاصله لثه از دندانها ( تحلیل
و عقب نش��ینی لثه ) ،لق ش��دن دندان ها ،حساس شدن دندان ها ،تغییر
موقعی��ت و جابه جای��ی دندان ها ،درد لثه هنگام جویدن،چرک و آبس��ه
لثهای ،بوی بد دهان.
> بیماریهای پریودنتال با سایر بیماریهای سیستمیک
مرتبطهستند

دکتر س��بزقبایی مطرح ک��رد :طبق مطالع��ات انجام ش��ده بیماریهای
پریودنتال با س��ایر بیماریهای سیس��تمیک مرتبط هستند که مهمترین
آنه��ا عبارتند از آترواس��کلروز و بیماریهای قلب��ی و عروقی زیرا بیماریها
ی لثهای میتوانند باعث افزایش خطر مس��دود ش��دن شریانها و عروق
تغذیهکنن��ده قلب و افزای��ش بیماریهای قلبی ش��وند و نیز بیماریهای
لثهای خطر ابتال به سکته مغزی به دلیل انسداد عروقی افزایش میدهند.
این متخصص جراحی لثه و ایمپلنتهای دندانی افزود :در خانمهای باردار
مبت�لا به بیم��اری پریودنتال ،احتمال زایم��ان زودرس و نوزاد با وزن کم
وجود دارد و بیماریهای لثهای میتواند خطر ابتال به بیماریهای عفونی
ریوی را افزایش دهند و همچنین برخی مطالعات اخیر رابطه بیماریهای
لثه را با بیماری آلزایمر نشان داده است که نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
وی توضیح داد :رعایت بهداش��ت دهان وجلوگیری از تجمع پالک و جرم
مهمترین عامل در پیش��گیری از ابتال به بیماریهای لثهای است .مسواک
زدن ب��ه روش صحی��ح ،دو ب��ار در روز ( بعد از صبحانه و بعد از ش��ام ) و
اس��تفاده از نخ دندان ( شبها ) وهمراه با خمیر دندانهای حاوی فلوراید
توصیه شده است.
دکتر س��بزقبایی ادامه داد:جهت جلوگیری از آس��یب رساندن به لثهها از
مسواک با الیاف نرم استفاده شود و هر  3الی  4ماه یکبار مسواک تعویض
ش��ود .مراجعه مکرر به دندانپزش��ک حداقل دوبار در سال جهت معاینه و
جرمگیری کدر این زمینه نقش عمدهای را ایفا میکند .کنترل بیماریهای
سیستمیک زمینهای مانند دیابت و ترک سیگار در پروتکلهای پیشگیری
قراردارند.
این متخصص جراحی لث��ه و ایمپلنتهای دندانی تصریح کرد :روشهای
درمان��ی مختلفی جهت کنت��رل بیماریهای پریودنت��ال وجود دارد .گام
نخس��ت آموزش بهداش��ت صحیح به بیمار میباش��د.مراحلی مثل اصالح
تغذیه بیماران ( بخصوص افراد با ریس��ک باالی پوس��یدگی دندان،حذف
عوام��ل گیر پ�لاک مانند ترمیمهای نادرس��ت و درمان ش��لوغی دندانها،
جرمگی��ری باالی لثهای و زیر لثه ای ،صاف کردن س��طح ریش��ه ،تجویز
آنت��ی بیوتیکهای خوراکی و دهانش��ویههای حاوی آنتی بیوتیک در فاز
ابتدایی درمان انجام میشوند.
وی اف��زود :پ��س از آن بیمار تح��ت فالوآپهای منظم ق��رار میگیرد .در
مواردی که تحلیل استخوان و لثه به نحوی است که امکان پیوند استخوان
و لث��ه وج��ود دارد و یا زمانی که جرمها در نواح��ی عمیق زیر لثه تجمع
یافتهان��د که از دید و دس��ترس خارج هس��تند ،دندانپزش��ک تصمیم به
جراح��ی میگیرد که در مرحله جراحی ،پ��س از بیحس کردن بافت ها،
لثه کنار زده میش��ود و جرمها و بافتهای آلوده و میکرو ارگانیس��مها از
مناطق عمیق برداش��ته میش��وند و شکل اس��تخوان تصحیح میگردد و
سپس لثه بخیه زده میشود.
دکتر س��بزقبایی توضیح داد :پس از جراح��ی لثه وجود اندکی خونریزی،
درد و تورم طبیعی اس��ت و تا  24س��اعت اول باید از نوش��یدن و خوردن
مایعات و غذاهای داغ ،مسواک زدن و شستن دهان اجتناب شود .کمپرس
س��رد در روز اول جراح��ی به کم ش��دن عالیم خونری��زی و تورم کمک
میکند .در روز اول مایعات مقوی و س��رد مانند س��وپ س��رد و بس��تنی
و ع��دم فعالی��ت بدنی س��نگین تا دو س��ه روز بعد از جراحی پیش��نهاد
میشود.
این متخصص اضافه کرد :از روز بعد از عمل به منظور جلوگیری از تجمع
میکروبها شس��ت و ش��و با آب نمک ولرم توصیه میشود .در چند هفته
اول پ��س از جراحی باید از اس��تعمال دخانیات پرهی��ز کرد ،ضمن اینکه
فرصت خوبی برای کنار گذاشتن سیگار میباشد.
وی در پای��ان گفت :پ��س از انجام درمانهای پریودنت��ال ،مراجعه منظم
به دندانپزش��ک و رعایت بهداش��ت دهانی نقش بس��یار مهمی در تثبیت
موقعیت لثه و دندانها دارد.

