
 

 عالیم و نشانه ها

آفت در سه شکل عمده وجود دارد که شایع ترین آن 

و آفت های  %80ها آفت های کوچک )مینور( با شیوع 

یه نیز به . ده درصد بق%10بزرگ )ماژور( با شیوع 

اصلی درد یا صورت تبخال دیده می شود. عالمت 

سوزش در محل آفت است. ممکن است درد با بعضی 

 غذاها و آشامیدنی ها )مانند اسیدها( تشدید شود.

نکته: به لحاظ دردناک بودن آفت در برخی موارد با 

تبخال اشتباه گرفته می شود اما حقیقت این است که 

 تبخال )هرپس( با سفیدک )آفت( تفاوت دارد.

 

 

 

 

 

 آفت دهان 

گزارش شده  %66تا  %6آفت در جوامع مختلف از شیوع 

است. در زن ها برتری نسبی  %20و متوسط شیوع آن 

دارد. آفت یک عفونت ویروسی نیست و قابلیت سرایت 

هم ندارد اما عامل ژنتیک در بروز آن موثر است. دوره 

آن حدود یک ماه است و اغلب پس از آن بدون درمان 

آن بیشتر از دهان شویه  هم بهبود می یابد و برای رفع

 یا قطره استفاده می شود.

 انواع آفت

. زخم ویروس هرپس )تبخال(1  

. زخم مینور )کوچک(2  

. زخم ماژور )بزرگ(3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 آفت دهان

 
  



 

 

 پیشگیری

. استفاده منظم از نخ دندان1  

. مصرف ویتامین ب2  

. حفظ بهداشت دهان3  

آب نمک. استفاده از دهان شویه های مناسب و 4  

 

 

 

 

 کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

98مرداد   

   

 درمان آفت

آفت خود به خود خوب می شود و معموال نیازی به 

درمان ندارد ولی رایج ترین درمان هایی که به منظور 

کاستن از درد و استرس در این خصوص توصیه می 

 شود شامل :

 . رعایت بهداشت دهان1

 آفتوژل )پایین آورنده درد(. استفاده از داروی 2

 . استفاده از آنتی بیوتیک موضعی3

 . رفع کمبودهای ویتامین4

. استفاده از داروهای بی حس کننده موضعی همچون 5

 دیفن هیدرامین

 . استفاده از مواد محافظ موضعی همچون کلوبتازول6

 . استفاده از داروهای گیاهی7

 ار در روز. استفاده از محلول آب ولرم و نمک چند ب8

در طب سنتی برای درمان آفت و زخم های دهانی  "

استفاده از رب انار بصورت دهان شویه تجویز می شود 
" 

 

 عوامل بوجود آورنده:

. استرس های عاطفی یا جسمانی، اضطراب، عصبی 1

 بودن پیش از عادت ماهانه

. آسیب به دهان بر اثر فشار موضعی دندان های 2

داغ، مسواک زدن خشن و فشار کار  مصنوعی، غذاهای

 دندانپزشکی

 . آزردگی و تحریک ناشی از بعضی از خوراکی ها3

 12. کمبود آهن و اسید فولیک و ویتامین ب 4

نکته : البته تاکنون علت مشخصی برای آفت ثابت نشده 

است ولی عوامل زیر در تحریک و ایجاد آن دخیل 

ز ه ناشی اارث، استرس، خستگی، بیماری، صدم هستند:

گاز گرفتگی ناگهانی، تغییرات هورمونی، قاعدگی در 

خانم ها، کاهش وزن شدید، حساسیت های تغذیه ای، 

ماده کف کننده موجود در خمیر دندان ها و کمبود 

 و اسید فولیک 12ویتامین ب 

 


