
 آفْت (Aphthous stomatitis) یک بیماری شایع و عودکننده داخل دهان است که ضایعات 
دردناک و نِکروتیک سفید رنگ با حاشیه ملتهب در مخاط داخل لب ها، دهان، زبان، گلو و لثه به 

بار میآورد. علت بروز آن ناشناخته بوده ولی ممکن است بدلیل عوامل خودایمنی باشد.
شیوع آفت در جوامع مختلف از ۵% تا ۶۶% گزارش شده و متوسط شیوع آن ۲۰% است. در زنان 
نسبت به مردان برتری نسبی از نظر ابتالء وجود دارد و سن شیوع آن، دهه دوم زندگی میباشد. 
آفت، یک عفونت ویروسی نیست و قابلیت سرایت هم ندارد اما وجود عامل ژنتیکی در بروز آن 
بسیار مؤثر است. دوره بهبودی آن از چند روز تا حداکثر یک ماه بوده و در اغلب موارد، بدون 

درمان بهبود مییابد (درمان آن عالمتی است).
 عالئم و نشانهها :

آفت در چهار شکل عمده وجود دارد : ۱- شایعترین آنها آفتهای کوچک (مینور) هستند (با شیوع ۸۰%) که در سنین ۱۰ تا ۴۰ ساله رایج و بهبودی 
سریع دارند، ۲- آفتهای بزرگ (ماژور) با شیوع حدود ۱۰% و تاخیر زمانی زیاد در بهبودی که میتواند با به جای گذاشتن جوشگاه (اسکار) توأم گردد، 
۳- ۱۰% بقیه نیز، به شکل تبخال (هرپتی فرم) دیده میشود که در افراد مسن بویژه خانم ها شایع تر است. ۴- زخمهای وابسته به بیماریها که از جمله 
عالیم سندرم بهجت یا سندرم رایتر هستند. عالئم آفت محدود به دهان هستند و بیمار عالئم عمومی (مانند تب) ندارد. عالمت اصلی، درد یا سوزش در 
محل ظهور آفت و احتماالً تورم جزئی غده های لنفاوی زیر چانه (لنفادنوپاتی تحت فکّی) میباشد. ممکن است درد با بعضی غذاها و آشامیدنیها (مانند 

مواد اسیدی) تشدید شود. با بهبود زخم، درد نیز کاهش مییابد.
 عوامل به وجود آورنده :

 زمینه ارثی و سابقه خانوادگی (در ۳۰% موارد)
 مصرف سیگار

 عدم رعایت بهداشت فردی
 کمبود آهن، ویتامین B12 و اسید فولیک (کمبودهای تغذیهای در ۲۰-۱۰% از موارد)

 وجود فشارهای عصبی، اضطراب و استرسهای عاطفی یا جسمانی (مثالً در 
دانشجویان و دانش آموزان به هنگام امتحانات و کنکور)

 اختالالت آسیبشناختی (ایمونولوژیک) و نقایص خونی
 ناراحتی و عصبی بودن ۵ - ۳ روز پیش از شروع عادت ماهانه (عوامل هورمونی)

 آسیب به مخاط دهان بر اثر جا اندازی نادرست دندانهای مصنوعی، مسواکزدن خشن و با شدت، مصرف غذاهای داغ و انجام کار دندانپزشکی.
- بعضی از بیماران بعد از مراجعه به دندانپزشک آفت میزنند. آیا میتوان با اطمینان گفت که از وسایل غیر استریل استفاده شده است؟

در واقع خیر! همانطوری که گفته شد عامل ایجاد کننده آفت میکروب و ویروس نمیباشد. عوامل مستعد کننده ای برای ایجاد آفت وجود دارند که در 
ارتباط با دندانپزشکی میتوان به استرس و تروما (فشار مختصر ناشی از کنار کشیدن گونه، لب و یا زبان توسط آینه و رول پنبه و حتی تماس مخاط با 

ابزار دندانپزشکی) اشاره نمود.
 آزردگی و تحریک مخاطی ناشی از صرف خوراکیهایی مثل شکالت، غذاهای ترش و اسیدی (سرکه)، غذاهای دودی، آجیلها، چیپس نمکزده 

شده، گردو، فندق و پسته شور، پنیر و بادنجان (وجود حسّاسیتهای غذایی)
 استراحت ناکافی، مصرف طوالنی مدت آنتی بیوتیک های قوی، ابتالء به بیماری های حاد و سخت، انجام کارهای سنگین و ...

 درمان آفت :
آفت خود به خود خوب میشود و معموالً نیاز به درمان خاصّی ندارد و اگر درمانی هم صورت بگیرد معموالً به منظور کاستن از شدت درد، التهاب، 

استرس و جلوگیری از اضافه شدن عفونت ثانویه به آن است.
رایج ترین درمان هایی که در این خصوص توصیه میشود، شامل موارد زیر هستند :

 رعایت بهداشت دهان
 استفاده از آنتی بیوتیک موضعی مانند کلرهگزیدین، بنزیدآمین یا پرسیکا

 استفاده کردن از آنتی بیوتیکهای موضعی مانند مخلوط کپسولهای ۲۵۰ میلیگرمی 
تتراسایکلین با شربت آنتی اسید و یا در سرم فیزیولوژیک (بصورت دهان شویه)

 رفع کمبودهای ویتامینی مانند ویتامین ب۱۲، آهن و اسید فولیک
 پرهیز از مصرف غذاهای آلرژیزا

 استفاده از داروهای بیحسکننده موضعی نظیر ژل لیدوکائین، شربت دیفنهیدرامین و داروی آفتوژل (پایین آورنده درد و التهاب زخم های دهان)
 استفاده از مواد محافظ موضعی واجد استروئید (کورتون) مانند پماد تریادنت (حاوی تریامسینولون)
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 درمان آفت با طب سنتی :
در بررسی که در سال ۲۰۱۴ انجام شد، مشخص گردید گیاه گلنار فارسی نیز دارای تأثیر مثبت در درمان آفت دهان میباشد. در طی این تحقیق، اثر 
عصاره الکلی و آبی گیاه گلنار فارسی بر روی آفتهای مینور مورد بررسی قرار گرفته که نتایج مطلوبی را از خود نشان داد. اگر ترکیبات حاوی عصاره 

گیاه مورد (مانند قطره میرتکس) نیز بصورت موضعی استفاده شوند، تأثیر خوبی بر بهبود ضایعه خواهند داشت.
 پیشگیری :

- در بعضی از منابع، کمبود ویتامین های ب و عنصر روی در افراد مبتال به آفت عود کننده گزارش شدهاست (نیاز به اصالح و بهبود تغذیه).
- استفادهٔ منظم از نخ دندان و مسواک جهت حفظ بهداشت دهان، استفاده از دهان 
شویه های مناسب و غرغره با آب نمک رقیق، از بروز این بیماری جلوگیری میکند (لزوم 

رعایت موازین بهداشت فردی).
- داشتن استراحت کافی، تقسیم بندی و سبک کردن کارها و پرهیز از پرداختن به 

مسائل استرس زا (کمک به ارتقاء سیستم ایمنی بدن).
- بهتر است افرادی که مرتباً و به تعداد زیاد آفت میزنند، آفت آنها بزرگ بوده و التیام 
آن زمان زیادی طول میکشد، جهت شناسایی عامل و بیماریهای زمینهای 
مستعدکننده، تحت معاینات و آزمایشهای کاملتری قرار گیرند (بررسی جهت حذف 

علل زمینه ای).
در تحقیقی، شیوع این بیماری در شهر اصفهان ۲۱/۱% و باالترین میزان شیوع آن در 
سنین ۳۰ - ۲۵ سالگی گزارش شده است. این زخم در زنان و همچنین در افرادی که از نظر وضعیت اقتصادی - اجتماعی سطح باالتری دارند، به 

میزان بیشتری بروز کرده بود. جالب اینکه، تقریباً اکثر مبتالیان به آفت را، افراد غیرسیگاری تشکیل میداده اند!؟
اساساً باید گفت که آفت هیچ گاه درمان قطعی ندارد و این شاید به دلیل نامشخص بودن علت واقعی بیماری است. البته با افزایش سن از دوره و شدت 
ضایعات کاسته میشود. به هرحال، اغلب وقت پزشک یا دندانپزشک صرف اطمینان دادن به بیمار میشود (مبنی بر اینکه آفت یک طبیعت خود بخود 

محدود شوندهای داشته و درمانهای موجود عالمتی و تسکینیاند)!
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