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ا- اطالعات عمومی بیمار:

در ایـن قسـمت خصوصیـات دموگرافیـک بیمـار نظیـر سـن، جنـس، شـغل ثبت مـی گـردد. اهمیت ثبـت این مشـخصات به ایـن دلیل 

اسـت کـه عوامـل موثـردر ایجـاد و پیشـرفت بیماریهـای پریودنتـال ، از نظـر دور نماند. بطور مثال شـغل بیمار مـی تواند بطور غیر مسـتقیم 

نشـاندهنده طـرز برخـورد بیمـار با مقولـه رعایت بهداشـت دهـان و دفعات مراجعه به دندانپزشـک باشـد. 

مطالعات نشان داده است که رعایت نکات بهداشتی و مراجعه به کادر پزشکی و درمانی در زنان به نسبت مردان ، بیشتر است.

پرسـش از بیمـار در مـورد شـکایت اصلـی و درواقـع عامـل اصلـی مراجعـه به دندانپزشـک، نکته مهمی اسـت کـه باعث اعتمـاد بیمار به 

پزشـک میشـود؛ اگـر بـدون این پرسـش شـروع بـه مداوا شـود، ممکن اسـت دندانی که مـورد نظر بیمـار نبوده امـا در معاینه اولیـه وضعیت 

مناسـبی نداشـته درمـان شـود. گواینکـه ایـن درمـان بـه لحاظ علمی درسـت بوده اسـت، اما شـکایت اصلـی بیمار نبـوده و از درمـان راضی 

نخواهـد بـود. بنابرایـن ابتـدا بـه مشـکل اصلـی بیمار که باعث مراجعه وی شـده اسـت، توجه مـی کنیم و پـس از معاینه دقیق، طـرح درمان 

خـود را بـه بیمـار ارائـه میدهیـم. در توضیـح طـرح درمـان، از کلمات سـاده و قابل فهـم برای بیمار باید اسـتفاده شـود و اگر توضیحات رسـا 

و مفیـد و مختصـر انجـام شـود، براحتـی مـی تـوان عـاوه بر شـکایت اصلـی و اولیه بیمـار،  درمـان دندانهایـی که اولویـت دارند ولـی بیمار 

اهمیـت آن را نمـی دانسـته نیـز وارد طـرح درمـان نمـود، بطوریکـه در نهایت هـم بیمار راضی خواهد شـد و به شـما به عنـوان درمانگر قابل 

اعتمـاد نـگاه خواهـد کـرد و هـم به عنـوان  یک دندانپزشـک بـه وظیفه خود درسـت عمل کـرده اید.

ب- تاریخچه پزشکی:

پس از مرحله ثبت اطاعات عمومی ، نوبت به پرسش هایی در مورد سامت عمومی بیمار می رسد.

ارگان هـا ی بـدن  بـه یکدیگـر وابسـته هسـتند و بیمـاری یـک ارگان می توانـد کارکرد سـایر ارگانها را تحـت تاثیر قرار دهـد. مطالعات، 

رابطـه بیـن بیمـاری هـای پریودنتـال و پـاره ای از بیمـاری هـای سیسـتمیک را تاییـد کـرده اند. شـباهت بین میکروارگانیسـم هـای پاک 

هـای آترواسـکلروتیک عـروق قلـب بـا میکروارگانیسـم هـای موجـود در پاک دندانی نشـان داده شـده اسـت. همچنین ارتباط بیـن بیماری 

هـا و مشـکاتی همچـون آرتریـت روماتوئیـد، زایمـان زودرس، تولـد نـوزاد نارس، بروز پره اکامپسـی) پرفشـاری خـون در زمان بـارداری( ، 

بیمـاری دیابـت با بیمـاری پریودنتال وجـود دارد.

از ایـن رو گرفتـن شـرح حـال پزشـکی بیمـار اهمیـت دارد و این اطاعات در جلسـات چکاپ باید به روز رسـانی شـود چه بسـا درخال 

ایـن مـدت ، سـامتی بیمـار دچـار تغییر شـود و این تغییـرات، پیش آگهـی و طرح درمـان پریودنتـال را تحت تاثیرقـرار می دهند.

چنانچـه بیمـار دچاربیمـاری هـای ویروسـی نظیـر هپاتیت و یـا ایدز باشـد)در مورد هپاتیـت آزمایش تعییـن HBs ab ضروری اسـت تا 

مطمئـن شـویم بیمـار ناقـل نباشـد(، در صورتـی کـه بیمـار ناقل باشـد، یـا در مورد ایـدز، باید نـکات ایمنـی کاما رعایت شـود تـا از انتقال 

بیمـاری بـه خـود، سـایر بیمـاران، دسـتیاران و کارکنـان مطـب یـا کلینیـک جلوگیـری شـود. به هیـچ عنوان نبایـد از درمـان ایـن بیماران  

شـانه خالـی کـرد زیـرا در مراجعـه بـه کلینیـک بعـدی، بیمـاری خـود را مخفی خواهـد کرد و باعـث درگیر شـدن افـراد زیادی بـه بیماری 

مـی شـود. بـه عنـوان یـک اصل در انجام درمانهای دندانپزشـکی همیشـه بایـد جانب احتیـاط را در زمـان کار در نظر داشـت و در همه حال 

اصـول استریلیزاسـیون و محافظـت فردی و محیطی را اجرا کرد یعنی اسـتفاده از ماسـک، شـیلد، دسـتکش، کاربرد دسـتگاه هـای اتوکاو با 

اسـتانداردهای روز و اطمینـان از کارکـرد صحیـح اتوکاو، جمع آوری و دفع بهداشـتی وسـایل و ابزار اسـتفاده شـده، پوشـاندن دسـته چراغ 

یونیـت، سـینی و دسـتگیره آن و تمـام مناطقـی از یونیـت دندانپزشـکی کـه حین کار آلوده میشـود با روکـش های یک بار مصـرف و در این 
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زمـان کـه بـا ویـروس جدید و کشـنده دیگری بنـام SARS-COV-2 یا "کرونـا- کووید 19" درگیر هسـتیم، اقدامات بهداشـتی فـوق باید با 

وسـواس بیشـتری انجـام شـود. محـل کار از تهویه مناسـب برخوردار باشـد و فاصلـه زمان کافی بیـن بیماران رعایت شـود. با ایـن تمهیدات 

از شـدت تراکـم ویـروس و خطر انتقال کاسـته می شـود.

درمـورد داروهایـی کـه بیمـار مصـرف مـی کنـد، نـام دارو و مقدار مصرف آن سـوال می شـود. در صـورت اسـتفاده از آنتـی کواگوالن ها 

)داروهـای ضـد انعقـاد خـون( حتمـا قبـل از انجـام درمـان هـای دندانپزشـکی باید با پزشـک معالـج بیمار مشـاوره انجام شـود تـا چگونگی 

مصـرف دارو توسـط پزشـک مربوطـه بـه صـورت کتبی در جـواب به مشـاوره ، تعییـن گردد.

بعضـی داروهـای تنظیـم فشـار خون مثـل نیفیدیپیـن و وراپامیل ، ضد صرع ماننـد فنی توئین، داروهای سـرکوب کننده سیسـتم ایمنی 

نظیـر سایکلوسـپورین باعـث افزایـش حجـم لثـه مـی شـوند. دردوران بلـوغ و بارداری نیـز به لحـاظ ناهماهنگـی و بهم ریختگی نظم ترشـح 

هورمـون هـای جنسـی، تغییـرات در رنـگ و حجم لثه ممکن اسـت دیده شـود. 

اختـاالت خونـی و نـوع آن بایـد مشـخص شـود تـا در هنگام درمـان پریودنتال و پـس از آن،  بـرای بیمار مشـکلی از نظر ایجـاد خونریزی و 

عفونـت ایجـاد نگـردد و با مشـاوره با پزشـک معالج بیمـار، در صورت صاحدیـد  فاکتورهای خونی الزم پیش از شـروع کار، به بیمار تجویز شـود.

پ- تاریخچه و معاینات دندانپزشکی: 

در تامیـن بهداشـت دهـان، اسـتفاده از مسـواک و نـخ دنـدان بسـیار مهـم اسـت وبـا روش بـه کارگیری درسـت، دنـدان و لثه سـالم می 

مانـد. در نتیجـه از بیمـار پرسـیده مـی شـود کـه آیـا از وسـایل بهداشـتی فوق اسـتفاده مـی کنـد و روش و دفعات کاربرد سـوال می شـود.

در روش مسـواک زدن مـی تـوان از دو روش متـداول " Modified Bass ،Bass" و “Modified Stillman” در آموزش بیماران 

اسـتفاده کـرد. روش هایـی در اینجـا تعریـف مـی شـود کـه کاربـرد کلینیکـی متـداول دارد. روش  Modified Stillman در مـواردی که 

تحلیـل لثـه وجـود دارد توصیـه مـی شـود و در شـکل شـماتیک   )1-1(  دیده می شـود. 

تصویر 1-1

روش Bass  و Modified Bass در مـواردی کـه تحلیـل لثـه نباشـد، آمـوزش داده میشـود و همانطـور کـه در تصویـر  )2-1( دیـده 

مـی شـود، سـر مسـواک بـا زاویـه 45 درجه نسـبت بـه محور طولـی دندان و به سـمت اپیـکال، در ناحیه سـرویکال دنـدان قرار مـی گیرد و 

بـا کمـی فشـار مایـم، موهـای مسـواک داخـل سـالکوس رانده می شـود و با حـرکات لرزشـی و با دامنـه کم به جلـو و عقب، عمل مسـواک 

زدن انجـام مـی شـود. چنانچـه پـس از ایـن حرکات، سـر مسـواک را به سـمت اکلـوزال برانیـم ، نـام روش Modified Bass خواهد بود.

در نواحی قدامی، بسته به فرم قوس دندان و اندازه سر مسواک و دهان بیمار، مسواک عمودی قرار می گیرد) تصویر 1-2(.
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تصویر 1-2  

درمـورد تعـداد دفعـات و طـول مـدت مسـواک زدن، اتفـاق نظـر وجود نـدارد، امـا اکثـرا روزی دو بار)صبح و شـب( و مدت زمـان 5 تا 7 

دقیقـه را مطرح مـی کنند.

معمـوال زمانـی کـه فـرم و نظـم موهای مسـواک بهم بخورد، نشـاندهنده زمان تعویض مسـواک اسـت. بهتر اسـت هر 3 ماه مسـواک تعویض 

شـود، اگـر زودتـر از ایـن زمـان، موهای مسـواک تغییر شـکل پیـدا کند، می تواند دلیلی بر مسـواک زدن نادرسـت و شـدید بیمار باشـد.

بـرای اینکـه بهداشـت دهـان کامـل انجام شـود، عـاوه بر مسـواک، کاربرد نـخ دندان ضروری اسـت در غیر ایـن صورت، بیـن دندان ها 

بـا مسـواک تمیـز نمـی شـود و تجمـع پـاک، باعـث التهـاب لثه می شـود و بـا ادامه ایـن رونـد از بین رفتـن اتصـاالت پریودنتـال و تحلیل 

اسـتخوان بوجـود مـی آیـد و ادامـه ایـن مسـیر، به لق شـدن و از بیـن رفتن دنـدان منتهی می شـود.

کاربـرد نـخ دنـدان نبایـد تروماتیـک باشـد، یعنی نباید بهنگام گذشـتن نـخ از ناحیه کنتاکـت بین دندانها بـدون کنترل رهاشـود و باعث 

ضربـه بـه لثـه و خونریـزی از لثه شـود، بلکـه با احتیاط سـطوح جانبـی دندانها در ناحیـه بین دندانـی را تمیز کند.

اگـر نواحـی کنتاکـت بیـن دندانهـا طبیعـی و tight باشـد، از نـخ دنـدان  معمولـی اسـتفاده می شـود، ولی اگر فاصلـه بیـن دندانها زیاد 

باشـد، مناطـق دارای بریج)زیـر پونتیـک هـا(، ایمپلنـت ، از نخها و وسـایل مناسـب که بر اسـاس میـزان فضای موجـود، بخوبـی ناحیه مورد 

نظـر را تمیـز کند، اسـتفاده می شـود) تصاویر3-1 الـی 1-11(.    

Flossing :1-3
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Floss Holder   :1-4Dental Floss  :1-5

Interdental Brushes:1-6  End Tuft Brush : 1-7

                                                                    

 Brackets :1-8Brackets  :1-9
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  Bridges :1-10 Implants  :1-11

                                                                                                                                         

کاربـرد دهانشـویه: بطـور معمـول پـس از جراحی های دهـان در زمانی کـه بدلیل حضور بخیـه ها ، بیمـار نمی تواند بهداشـت دهان 

را بخوبـی انجـام دهـد، بـه مـدت محـدود، تجویز می شـود. همینطور در طی جرمگیـری همزمان با مسـواک و نخ دندان، ممکن اسـت تجویز 

شـود. کاربـرد دهانشـویه آنتـی میکربیـال بـه مـدت طوالنی ممکن اسـت سـبب بهم خـوردن تعادل میکروارگانبسـم هـای دهان بیمار شـود 

و محیـط دهـان برای ظهور میکروارگانیسـم ها با پاتوژنیسـیتی بیشـتر، فراهم شـود.

13-1: دهانشویه لیسترین12-1:دهانشویه کلرهگزیدین

آگاهـی از درمان هـای دندانپزشـکی قبلـی بیمـار کمـک مـی کنـد که اوال بـه همـکاری و اهمیتی کـه بیمار بـه وضعیت دهـان  و دندان 

خـود میدهـد، پـی ببریـم و درثانـی علـت و خواسـتگاه پـاره ای از مشـکات فعلـی بیمار مشـخص شـود، بطور مثـال وجود پوسـیدگی های 

متعـدد ناحیـه بـاکال دندانهـا مـی توانـد بدلیـل براکت های ارتودنسـی باشـد کـه بیمـار در خال مـدت درمان ارتودنسـی، رعایت بهداشـت 

مناسـب نداشـته و یـا برخـی از مشـکات پریودنتـال بیمار ناشـی از ترمیـم های نامناسـب و وجود "اورهنـگ" در نواحی پروکسـیمال دندان 

باشـد کـه بیمـار نتوانسـته آن نواحـی را بخوبـی تمیـز کنـد و منجـر به التهـاب و ایجـاد پاکت شـده، همینطور حضـور یک پاکـت عمیق در 

دیسـتال دنـدان مـوالر دوم فـک پاییـن، مـی توانـد متعاقـب جراحی دنـدان عقل مجاوربـه وجود آمده باشـد .
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وجـود جـرم سـنگین در دهـان بیمـار، بـی دندانی های متعدد و وسـیع، پوسـیدگیهای متعدد و وسـیع، نشـاندهنده کم اهمیت دانسـتن 

سـامتی ایـن قسـمت از بـدن از دیـد بیمـار اسـت و در چنیـن حالتـی، نقـش دندانپزشـک در تغییر دیـدگاه بیمـار و آموزش و تشـویق وی 

بسـیار مهم و ضروری اسـت.

عـادات: منظـور اعمـال و رفتارهـای تکراری و نامناسـب برای سـامتی اسـت ، مانند مصـرف دخانیات، براکسیسـم، فشـار دادن دندانها 

بـر روی هـم، گزیدن لـب و غیره می باشـد. 

از روی facetهـا یـا همـان نواحـی سـایش روی دندانهـا مـی تـوان پی بـه وجود براکسیسـم برد. بیمـار معمـوال از این عـادت خود خبر 

نـدارد مگـر اینکـه بـه او گفتـه شـود و اکثـرا در زمـان خواب، ایـن حالت اتفـاق می افتـد. در براکسیسـم، بیمار دندانهـای خود را بـا حرکات 

طرفـی و پروتروزیـو فـک، رویهم می سـاید . 

Bruxism :1-14

Clenching  یـه فشـار دندانهـا رویهـم گفتـه مـی شـود کـه ممکن اسـت در ایـن فرآینـد، گروهـی از دندانها یا کلیـه دندانها مشـارکت 

داشـته باشند.

Clenching :1-15

بیماری که براکسیسـم یا  Clenching دارد، ممکن اسـت صبح ها پس از بیدار شـدن از خواب، احسـاس درد یا خسـتگی در عضات 

جونـده و مفصـل گیجگاهی-فکی داشـته باشـد و یا حتـی نتواند دهان خود را کامـل باز کند.

Clicking بـه صـدای مفصـل گیجگاهـی- فکـی در زمـان بازو بسـته شـدن گفته می شـود که بدالیـل مخلتف مثل وجـود تماس های 

پیـش رس دندانهـا در حـرکات مختلـف فـک، عدم هماهنگـی در کار عضات جونده، اسـترس و بعضـی بیماری ها میتواند باشـد.

Mouth Breathing)تنفـس دهانـی(: از روی وضعیـت لـب بیمار در حال اسـتراحت )Rest ( مشـخص می شـود. چنانچـه در این وضعیت، 
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لـب هـا بخوبـی رویهـم  قرار داشـته باشـند، نرمال اسـت، اما اگر فاصلـه بین لب ها باشـد، احتمال وجـود Mouth Breathing هسـت که دالیل 

مختلـف مـی توانـد داشـته باشـد مثـل وجـود لب کوتـاه، عدم هماهنگی رشـد اسـکلتال فک ، وجـود پولیپ و مشـکاتی  کـه باعث انسـداد کامل 

یـا ناقـص مجـاری بینـی مـی شـود، و گاهـی نیز عـادت بیمار بـه اینکه بجـای  بینـی، از دهان تنفـس کنـد. در هر صـورت، بدلیل تنفـس دهانی، 

مخـاط در مجـاورت هـوا خشـک مـی شـود و به صـورت واکنـش دفاعی بدن، مخـاط ملتهـب و قرمز دیده می شـود، امـا از پاکت خبری نیسـت.

Mouth Breathing :1-16

Tongue Thrusting: وضعیـت قرارگرفتـن غیرطبیعـی زبـان در زمـان بلع اسـت و بجای اینکه زبان در ناحیه لثه پشـت سـانترال های 

بـاال قـرار بگیـرد، در بیـن دندانهای بـاال و پایین قرار می گیـرد و باعـث open bite می گردد. 

Tongue Thrusting  :1-17

Smoking : در مورد مصرف دخانیات و تعداد و سـال های مصرف آن از بیمار سـوال میشـود و جواب ها ثبت می شـود)تعداد سـیگار 

در روزx سـالهای مصـرف(. در افـراد سـیگاری، شـیوع و وقـوع بیمـاری پریودنتال بیشـتر است.پتانسـیل ترمیـم بافت های پریودنتـال در این 

افـراد کمتـر اسـت و پاسـخ بـه درمـان هـای پریودنتـال به نسـبت افـراد غیرسـیگاری، کمتر اسـت. تعـداد دندانهای از دسـت رفتـه در افراد 

سـیگاری بیشـتر از افـراد غیرسـیگاری اسـت. BOP)خونریـزی از لثـه بدنبال یـک عامل تحریکـی(، در افراد سـیگاری کمتر دیده می  شـود. 

درمان ایمپلنت در افراد سـیگاری دارای ریسـک شکسـت)Failure( بیشـتر به نسـبت غیرسـیگاری هاسـت.

معاینـات خـارج دهانـی: نواحی سـرو گـردن از نظر وجـود آنومالی و ضایعـه و تومور، تغییـر رنگ ، انـدازه و احیانـا درد در حین لمس 

غدد لنفاوی بررسـی می شـود. 
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معاینه عضات جونده از نظر وجود درد و یا حساسیت به لمس، بررسی می شود) تصاویر18-1 الی 1-24(.

Lateral Pterygoid Muscle  :18-1 Lateral Pterygoid Examination :1-19

Medial Pterygoid Muscle :1-20   Medial Pterygoid Examination :1-21

 Masseter and Temporalis  Muscles  :1-22
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23-1: معاینه عضله ماستر

24-1: معاینه عضله تمپورال

معاینـه کلینیکـی زبـان از نظـر شـکل و ظاهـر کلـی آن، وجود برجسـتگی هـای غیرطبیعی، رنـگ زبان، حـرکات زبان کـه براحتی انجام 

یا خیر. میشـود 

معاینه غدد بزاقی پاروتید، تحت فکی و زیرزبانی نیز انجام میشود تا از وجود انسداد احتمالی مجاری اطاع پیدا کنیم)تصویر1-25(.

25-1: معاینه غدد بزاقی پاروتید، زیرزبانی و تحت فکی
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ا- مشخصات کلینیکی لثه:

رنـگ)Color(:  رنـگ لثـه سـالم، صورتـی کـم رنگ اسـت که بسـته به رنگ پوسـت افـراد و پیگمـان داخل لثـه و ضخامـت الیه های 

اپیتلیایـی، مـی توانـد تغییرانـی داشـته باشـد)تصاویر1-2 و 2-2(. در حضـور التهـاب و بسـته بـه شـدت التهاب و مـدت زمانی که از شـروع 

التهـاب مـی گـذرد، رنـگ لثـه از صورتـی پررنـگ تـا قرمـز مایل به بنفـش دیده می شـود و مـی تواند بـه صورت لـوکال)در بعضـی مناطق( 

و یا منتشـر دیده شـود.)تصاویر3-2و2-4(

2-2: پیگمانتاسیون فیزیولوژیک لثه1-2: رنگ و فرم لثه سالم

4-2: رنگ قرمز لثه بصورت جنرالیزه3-2: رنگ قرمز مایل به بنفش لثه)لوکال(

رنگ لثه فیبروتیک، صورتی کمرنگ است که نباید با حالت نرمال اشتباه شود)2-5(.

تصویر2-5

رنگ لثه در مناطق مختلف دهان، ممکن است متفاوت باشد، بنابراین رنگ لثه در هر ناحیه به تفکیک باید مشخص و ثبت گردد.


