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درواقع تا زماني كه راديوتراپي ادامه دارد اين 

هفته طول  3تا  2مشكل هم وجود دارد و سپس 

 مي كشد تا آنها كاماًل بهبود يابند. 

در استوماتيت آفتي زخم هايي گرد يا بيضي 

، زرد رنگ يا خاكستري با حاشيه قرمز و تا شكل 

حدي برجسته و بيشتر در جلوي دهان يا پشت 

ان ، زير و كناره هاي زبان لب ، در كف ده

 ايجاد مي شوند. 

آفت ها انواع مختلف از جمله انواع كوچك و 

بزرگ دارند و عالئم التهابي از خود نشان مي 

 دهند. 

 درمان بيماري استوماتيت: 

ويروسي هيچ نوع درماني نمي استوماتيت 

خواهد؛ اگر در كودكان باشد فقط چون كودك 

بي قراري مي كند ممكن است ، والدين را دچار 

اضطراب و نگراني كند. كافي است به آنها 

داد كه عالئم خود به خود از بين مي اطمينان 

 روند. 

در مورد نوعي كه ناشي از راديوتراپي است بهتر 

 تفاده شود. است از دهانشويه اس

انواعي كه داراي ماده اي به نام بنزين آلدئيد 

  است  اين عالئم را كمتر مي كند. 

 

2 

است و معمواًل در بچه ها و گاه در بزرگساالن 

اتفاق مي افتد . اين سه نوع از شايع ترين انواع 

استوماتيت ها هستند كه نوع ويروسي از همه شايع 

 تر است. 

 عالئم بيماري استوماتيت: 

اگر استوماتيت ناشي از ويروس باشد ، شامل 

 3تا  2قرمزي و ورم لثه است و بيشتر در كودكان 

 ساله ديده مي شود . 

زخم هايي كه بيشتر بر روي لثه ايجاد مي شود 

دردناك است و كودك نمي تواند تغذيه كند و 

 باعث بي قراري و گريه كودك مي شود. 

ت دوره اين بيماري خود به خود و بعد از گذش

خاصي كه معمواًل يك هفته يا كمتر است از بين 

 مي رود. 

استوماتيتي كه ناشي از راديوتراپي است باعث 

بروز قرمزي ، سوزش دهان و بروز زخم هايي در 

دهان مي شود و غذا خوردن را با مشكل مواجه 

 مي كند. 
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 استوماتيت چيست؟ 

استوماتيت به معناي التهاب مخاط دهان است كه 

ممكن است فراگير باشد و مخاط دهان ، لب ها ، 

زبان و كام را درگير سازد يا از نوع استوماتيت 

آفتي باشد . البته شايع ترين التهاب دهاني ، 

 استوماتيت آفتي است. 

بعد از راديوتراپي در  معمواًلانواع ديگر استوماتيت 

 يجاد مي شود. داخل دهان ا

در افراديكه مشكالت بدخيمي سر و گردن دارند و 

تحت راديوتراپي هستند بعد از مدتي مخاط دهان 

دچار سوزش  ،زخم و قرمزي مي شود كه مي 

 تواند عوارض بدي بر جاي گذارد. 

نوع سوم استوماتيت كه مي توان در اين طبقه 

بندي به آن اشاره كرد ، استوماتيتي است كه ناشي 

 از ويروس ها از جمله ويروس تب خال
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در بازار موجود دهانشويه هاي زيادي امروزه 

 است كه بدون نسخه هم قابل خريداري است. 

استوماتيت آفتي هم مي توان از يك در مورد 

فقط بعنوان  قاشق شربت ديفن هيدرامين

دهانشويه استفاده كرد و با آن دهان را شستشو 

داد . پمادهاي كورتيكواستروئيدي نيز گاهي 

استفاده مي شود كه دوره آفت را كمتر مي كند 

 و مشكل بيمار را از بين مي برد. 

آيا عوارض خطري وجود دارد كه احتمال 

 استوماتيت را افزايش دهد؟ 

گاهي آلرژي هاي غذايي در ايجاد استوماتيت 

هاي ناشي از آفت مؤثر هستند ؛ مخصوصًا مواد 

 خوراكي كه در آنها از گندم استفاده شده است. 

كم خوني هم ممكن است در بروز استوماتيت 

آفتي دخيل باشد . ضعف سيستم ايمني نيز عامل 

 خطر ديگري براي بروز استوماتيت آفتي است. 

بروز آن دخيل است. در استوماتيت  ارث هم در

ويروس تب خال كه بيماري مسري است بايد به 

بيماران سفارش كرد كه با ديگران روبوسي نكنند 

  و خصوصًا با كودكان تماس پوستي نداشته باشند. 
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آيا رژيم غذايي خاصي را به اين افراد پيشنهاد مي 

 كنيد؟ 

و مواد غذايي حاوي اين  Aمصرف ويتامين 

ويتامين در ترميم مخاط دهان كمك كننده است 

 و التهاب را كاهش مي دهد. 

اين افراد بايد از مصرف مواد غذايي تند يا شور 

كه باعث بروز سوزش مي شوند خودداري كنند. 

حد غذاهاي تند به مخاط دهان مصرف بيش از 

 نرمآسيب مي رسانند و مخاط را از حالت طبيعي 

خارج مي كنند كه باعث كاهش مقاومت مخاط 

به ميكروب ها ، عوامل سرطان ها و عفوني مي 

شود. به همين دليل در جوامعي كه مصرف 

غذاهاي تند در آنها رايج است ، احتمال بروز 

تا  10ستوماتيت و سرطان هاي دهان در حدود ا

 درصد بيشتر از ساير جوامع است.  50
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