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ــتم  ــاد سیس ــندروم ح ــی از س ــروس }))Cavid(2019-19({  ناش ــا وی ــاری کرون بیم
تنفســی بــه علــت SARS-COV(2-2( باعــث ایجــاد اضطــراب وســردرگمی در جامعــه 
شــده و بــرای خدمــات مراقبــت هــای صحیــح حیاتــی از جملــه مراقبــت هــای دنــدان 
 )19-cavid / 2-cov( تاثیــر مــی گــذارد. مــا شــواهد فعلــی مربــوط بــه تاثیــر ســارس
را در مراقبــت هــای دنــدان و صحــت دهــان بــا هــدف کمــک بــه متخصصــان دنــدان 
پزشــکی جهــت درک بهتــر خطــرات انتقــال بیمــاری در تنظمــات دنــدان پزشــکی ، 
تقویــت حفاظــت در برابــر عفونــت هــای بیماریســتان و شناســایی مناطــق تحقیقــات 
صحــت دهــان و دنــدان مرتــب بــا خلــق خــوی کــه تحقیقــات کــرده . در مقایســه بــا 
ــه راحتــی  ســایر اختراعــات و تحقیقــات اخیــر کویــد 19 کمتــر شــدید اســت امــا ب
ــی  ــان م ــاد در سراســر جه ــای بســیار زی ــرگ و میره ــث م ــد باع ــی یاب گســترش م
شــود . حفاظــت از بیمــاران دنــدان پزشــکی و کارکنــان در تحــت کویــد 19 بــه علــت 
ــه عفونــت هــای بــدون عالمــت چالــش اســت. متخصصــان  وجــود بیمــاران مبتــال ب
دنــدان پزشــکی بــرای بیمــاری همــه گیــر امــاده هســتند زیــرا انهــا بــه طــوری مرتــب 
ــرای حلوگیــری از درمــان در  ــرای تنفــس از ماســک هــای N95 در حــال حاظــر ب ب
طــول درمــان دنــدان پزشــکی مــورد نیــار اســت اســتفاده مــی کند.شــواهد بیولوژیکــی 
 ISARS ــرای ورود و کلنیکــی نشــان میدهــد کــه مخــاط دهــان یــک ســاحه اولیــه ب
COV /-2 اســت کــه از جملــه از دســت دادن حــس ذایقــه )طعــم و بــوی( خشــکی 

ــب ، ســرفه خشــک ،  ــل از ت ــد 19 باشــد قب ــه کوی ــم اولی دهــن ممکــن اســت عالی
ــد  ــای کوی ــارت از نشــانه ه ــم معمــول عب ــا( و ســایر عالی نفــس تنگــی )نفــس کوت
)19( اســت . محقیقــان صحــت دهــان نقــش مهمــی را در تشــخیص و شناســایی زود 
هنــگام بیمــاری از طریــق مکانیــزم افــری گشــایی ماننــد دهــان خشــک ، از دســت 

دادن طعــم در بیمــاران مبتــال بــه کویــد 19 بــازی کنــد.
بیانیه انتقال دانش:

ایــن تغیــر یــک بررســی مبتنــی بــر شــواهد را در مــورد تاثیــر کویــد 19 در مراقــب 
هــای دنــدان و صحــت دهــان و شناســایی ان و خالیگاهــای را در حفاظــت از بیمــاران 
ــدان شناســایی مــی کنــد کــه عالیــم دهــان قبــل از تــب  و کارکنــان در تنظیــم دن
و ســرفه برجســته اســت.متخصصان دنــدان پزشــکی ممکــن اســت نقــش مهــم را در 
ــد 19 داشــته  ــه کوی ــال ب ــگام تشــخیص و تشــخیص بیمــاران مبت شناســایی زود هن

باشــد.
بیمــاران کویــد Covid( 19-19  ( کــه توســط ســندرم حــاد تنفســی شــدید و حــاد 
ــان در حــال گســترش  ــه ســرعت در سراســر جه ــروس )SARS-COV-2( ب ــا وی کرون
SARS-( ــن ــه همی ــزارش شــده اســت ک ــن ســال 2019 گ ــار درچنی ــن ب اســت اولی

ــاخت  ــال س ــون انســان را مبت ــل 2020 بیشــتر از دومیلی ــخ 15 اپری COV-2( از تاری

ــرگ کشــاند و در بیشــتر از 1۸5 کشــور  ــه کام م ــر را ب ــه 1۳200 نف ــه از ان جمل ک
گســترش یافــت.

در حالیکــه ســازمان هــای دولتــی ، مراقبــت هــای صحــی وســایل پزشــکی )صحــی( 
ــر داشــته  ــا ویــروس را درب و متخصصــان صحــی را بطــوری کامــل بیــج مــی کنــد ت
باشــد و انتقــال ان را کاهــش بدهــد. باعــث نجــات جــان بیمــاران مبتــال بــه کویــد 19 
، شــوید و در ایــن خصــوص مراقبــت هــای دنــدان و تحقیقــات صحــت دهــان دنــدان 

American Dental Association. 2020a. 

ADA: interim guidance for management of 

emergency and urgent dental care [accessed 

2020 Apr 3]. https://www.ada.org

An N, Yue L, Zhao B. 2020. Droplets and 

aerosols in dental clinics and prevention and 

control measures of infection. Zhonghua

Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 55:E004. 

Andersen KG, Rambaut A, Lipkin WI, 

Holmes

EC, Garry RF. 2020. The proximal origin of

SARS-CoV2-. Nat Med. 452–450:)4(26.

Asadi S, Bouvier N, Wexler AS, Ristenpart

WD. 2020. The coronavirus pandemic and 

aerosols: does COVID19- transmit via 

expiratory particles? Aerosol Sci Technol.

doi:02786826.2020.1749229/10.1080

Bwire GM, Paulo LS. 2020. Coronavirus 

disease2019-: is fever an adequate screening 

for the returning travelers? Trop Med Health. 

48:14.

Centers for Disease Control and Prevention, 

National Institute for Occupational Safety 

and Health. 2020. The need for fit testing 

during emerging infectious disease outbreaks 

[accessed 2020 Apr 7]. https://blogs.cdc.gov/

niosh-science-blog/01/04/2020/fit-testing-

during-outbreaks/

Chen J. 2020. Pathogenicity and 

transmissibility of -2019nCoV—a quick 

overview and comparison with other 

emerging viruses. Microbes Infect. –69:)2(22

71 .

Chen L, Zhao J, Peng J, Li X, Deng X, Geng

Z, Shen Z, Guo F, Zhang Q, Jin Y, et al. 

2020. Detection of -2019nCoV in saliva 

and characterization of oral symptoms 

in COVID19- patients [epub ahead of 

print 19 Mar 2020]. https://ssrn.com/

abstract=3557140.doi:10.2139/ssrn.3557140

Chen Y, Wang A, Yi B, Ding K, Wang 

مراقبت از دندان و بهداشت دهان تحت 
سایه کووید )19( 

ترجمه: شهاب احمدی

2
حه

صف
 | 

13
99

ن 
ستا

زم
    

وم
 د

ه ی
ار

شم
    

م 
دو

ل 
سا

  
ی

وئ
شج

دان
ی 

لم
ه ع

جل
  م



ــزات  ــت تجهی ــرای حفاظ ــر ب ــاری همدیگ ــه بیم ــر گون ــول ه ــی در ط ــوری قانون بط
ایمنــی شــخصی )PEE( نقــش مهــم را بــازی میکنــد ، ولــی رعایــت نــا امیــد کننــده 
ــن  ــرار گرفت اجتماعــی و حفاظــت از اســتخوان هــای )EES( و بیمــاران از خطــرات ق
در معــرض بیمــاری هــای فــرض کــه ســیت تاثیــر بیشــتر کویــد 19 مــی شــوند. بــا 
افزایــش ســریع مواریــد تاییــد شــده کویــد 19 در ایــاالت متحــده مراکــز کنتــرول و 
پیشــگیری از بیمــاری )CDC( انجمــن دنــدان پزشــکی امریــکا )ADA( و هییــت مدیــره 
و انجمــن هــای دولتــی همــه راهنمایــی هــای را بــرای مشــاوره دنــدان پزشــکان بــرای 
متوقــف کــردن خدمــات دنــدان پزشــکی و تنهــا درمــان بیمــاران کــه را بــه صــورت 

عاجــل بــود اجــازه داده.
بــه طــوری قابــل توجــه )SARS-COV-2( از بیمــاری )SARS-COV( 200۳ خــاور میانه 
متفــاوت اســت و ســندروم حــاد تنفســی کرونــا ویــروس )NERS-COV(  نــه تنهــا در 
 Kandeeletal( . توالــی جــن بلکــه در ســاختارهای طــول پروتیــن نیــز متفــاوت اســت
Renetal 2020 2020( کــه نشــان دهنــده وابســتگی بیشــتر بــه انجوشــتین 2 دارد کــه 
ــر اســت و از همیــن  ــه )Mers-cov( ســاده ت ــرای داخــل شــدن )COV-2( نســبت ب ب
خاطــر اســت کــه کویــد 19 بســیار بــه زودی و ســریع گســترش یافتــه و باعــث مــرگ 
میــر شــده اســت انتقــال ســریع بیمــاری و افزایــش در نمایــش در تعــداد مــوارد تاییــد 
ــال در  ــق انتق ــم و طری ــورد ان بســیار ک ــات در م ــا اطالع ــل ام ــا تکام ــرا ب شــده هم
مــورد ان کــم و پیگیــری و تشــخیص در مــورد ان کــم درمــان در مــورد ان کــم باعــث 
ایجــاد اضطــراب و ســردرگمی در جامعــه شــده و تحــت تاییــد تحویــل خدمــات مراقب 
هــای صحــی از جملــه تدابیــر دنــدان پزشــکی بــرای کســانی کــه نیــاز بــه مراقبتــی 
 Ren  et-al , 2020 Kadee      et-al( هــای عاجــل دارد بــه شــدت کمــک مــی کنــد

 ) 2020
گــزارش هــای Wahanchina Epiconter Pomemic نشــان مــی دهــد کــه بیمــاری 
ــرده و  ــال ک ــکی را مبت ــدان پزش ــان دن ــی از متخصص ــدی کم )SARSCOV-2( فصی
ــر جلوگیــری از گســترش  ماســک هــای حافظتــی ، دســت کــش هــای بطــوری موث
 Mengetal( . بیشــتر بیمــاری هــا را در میــان همــکاران در تمــاس نزدیــک شــده اســت

)2002
ایــن نوســینده گان مــی گوینــد کارکنــان دنــدان پزشــکی در هنــگام ارایــه خدمــات 
عاجــل دنــدان پزشــکی از جملــه دســتکش هــا ، لبــاس هــای جــدا ســازی ، عینــک 
هــای محافظتــی ، چشــم ،شــکل هــای چهــره و پوشــش ســر و کفــش را بــرای کاری 

 )2020 Mongetal(انهــا محافظــت مــی کنــد
چندیــن اقدامــات از حفاظــت شــخصی موثــر بــوده زیــرا هیــج گونــه اتصــال از بیماران 
بــه کارکنــان صحــی )دنــدان پزشــکی( در چنیــن گــزارش نشــده اســت.با ایــن حــال 
ــان  ــرای کارکن ــی ب ــده حت ــاالت متح ــدت در ای ــا م ــه کوت ــا در عرض ــن )PPE( ه اس
ــه کویــد 19 در شــفاخانه  ــه بیمــاران مبتــال ب صحــی کــه مراقبــت هــای مســتقیم ب
هــا بخــش عاجــل شــفاخانه هــا و بخــش مراقبــت هــای ویــژه )ICU( ارایــه مــی دهــد. 
و بــرای ارایــه دهنــده گان دنــدان پزشــکی بــرای بدســت اوردن و اســتفاده از لیســت 
کامــل )PPE( هــای موجــود در شــفاخانه توصیــه شــده و بــدون ان غیــر ممکــن اســت 
. وزارت صحــت دولــت پنســاوانیا ایــن رهنمــای را ارجــاع داد)تعقیــب( کــرد کــه ابتــدا 
نیــاز بــه اســتفاده )PPE( از ایــن لیســت و کنتــرول محاظــت داشــت کــه اطــاق هــای 
ــاران عاجــل  ــان بیم ــگام درم ــای HEPA هن ــر ه ــا فلت ــر تحــت فشــار ب انعطــاف پذی
در دنــدان پزشــکی کــه اساســا درتمــام کلینیــک هــای دنــدان درحالــت مراقبــت از 
ــدان موجــود  ــات دن ــه عنــوان هیــج یــک از امکان ــدان پزشــکی ب مریضــان عاجــل دن
نمــی باشــد چنیــن نیازهــای ســختگیرانه را بــراورده کنــد. ایــن رهنمــا بعدهــا تجدیــد 
نظــر شــد تــا بیمارهــای فــوری ویــا اضطــراری را بــا  روش )PPE( وضــد عفونــی بروفــق 
 )19-COVID( ــکوک ــاران مش ــت دربیم ــول مراقب ــتاندردهای معم ــا اس ــازگاری ب س

 )2020 Pennsylvania Department of Health( .ــد محافظــت نمای
ــه در  ــی اســت ک ــد19 حیات ــی کوی ــان اپیدم ــدان پزشــکی درزم ــات عاجــل دن خدم
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ــدان  ــرار دارد بجــز از اضطــراب دن ــی ق ــای صحــی بحران ــت ه ــع مراقب ــورد مناب م
پزشــکی تهدیــد کننــده زنــده گــی ماننــد خونریــزی هــای نســجی ، عفونــت فــاز 
ســروگردن بــا اســیب هــای تهاجمــی کــه ممکــن اســت را هــوای بیمــار را بــه خطــر 
بینــدازد بیمــاران میتاننــد بــه درد دنــدان پزشــک شــدید کــه نمــی توانــد یــا بیــش 
از حــد ضــد درد بــا بیمــاران مبتــال بــه ترومــا دنــدان پزشــکی جــدی کنتــرول شــود  
ــایر  ــا س ــد 19 ب ــض کوی ــه مری ــفاخانه را ک ــل ش ــای عاج ــاق ه ــت اط ــن اس ممک

امــراض عاجــل کــه بیــش از اســت بــه طــور کامــل برطــرف کــرد
)ADA )2020 رهنمایــی هــای را بــرای اقدامــات مریضــان عاجــل دنــدان پزشــکی 
ــاندن درد ،  ــل رس ــد اق ــه ح ــدف ب ــا ه ــای ب ــان ه ــای درم ــامل لیســت ه ــه ش ک
جلوگیــری از عفونــت ، کاهــش ناراحتــی هــا بــه عنــوان متخصصــان دنــدان پزشــکی 
 )19 COVID( ــر ــط  همدیگ ــان در اوس ــدم اطمین ــان ع ــل در زم ــاران عاج در بیم
ــه  ــاذ محصتاطان ــال و اتخ ــت انتق ــژه حال ــه وی ــاران ب ــن بیم ــی از ای ــه درک کاف ک
بــرای محافظــت از بیمــاران و کارکنــان درحــد توانــای بنابرایــن مــرور زیــر را ارایــه 
دهیــد )COVID/2-SARS-COV-19( و تاثیــر ان درمــورد صحــت دهــان و دنــدان و 

مراقبــت هــای دنــدان.
مــا بــه طــور کامــل درک مــی کنــم کــه دانــش در مــورد ویــروس و بیمــاری بــه 
ســرعت در حــال پیشــرفت اســت و مــا توصیــه مــی کنیــم کــه بــه عنــوان شــاهد 
بــه زودتریــن نشــریات از نشــریات علمــی بررســی شــده اشــاره کنــم ایــن بررســی 
اجمالــی بــر مســایل مهــم بــرای مراقبــت هــای دنــدان و صحــت دهــان و دنــدان 

اســت و در نظــر گرفتــه شــده اســت.
)Bare Basissoof SARS-COV-2( مبانی کامال اشکار سارس کوید ۱۹ :

ــده  ــه ش ــط )SARS-COV-2( محفظ ــه توس ــت ک ــته اس ــک رش ــروس ی RNA  وی

 Gorbalenya etal( داللــت بــه یــک ویــروس بیــن البینــی مــی کنــد RNA اســت کــه
 )2020

 RNA رشــته هــای مشــتق شــده تسلســل دارد گالیکوپروتیــن اســت در جــن RNA

ویــروس انزایــم RNA Polymecase اســت کــه در ســایتوپالزم میزبــان جابجــا شــده 
 )ACE2( ــده ــه همــرا گیرن و تسلســل پروتیــن ویــروس از طریــق پــوش ویــروس ب
 Xu, Chen, etal( ــان را کمــک مــی کنــد ــا غشــای حجــروی میزب و وصــل شــدن ب
ــه  ــر گفتــه مــی توانیــم کــه )SARS-COV-2( ب 2020( در یــک اصطــالح ســاده ت
ــن  ــت پروتی ــک کی ــه دری ــی )RNA( اســت ک ــواد جنتیک ــه از م ــک قطع ــوان ی عن
هــای کــه بــا ان یکجــا اســت.به حجــرات میــزان داخــل شــده و باعــث ایجــاد کاپــی 
هــای بیشــتر در میــزان مــی شــوند . ایــن موضــوع اهمیــت زیــاد دارد کــه ویــروس 
تــا زمانیکــه داخــل حجــره میــزان اســت مــی توانــد مضــر باشــد و زمانیکــه بیــرون 

)2016 Koonin, Starokadomskyy( . ــدارد ــان باشــد اثــر ن حجــره میزب
ــه  ــد ب ــی توان ــن )SARS-COV-2( م ــاختار پروتی ــدن س ــارج از ب ــه درخ درحالیک
راحتــی توســط ضــد عفونــی کننــده هــای رایــج درعــرض 5 دقیقــه کامــال از بیــن 

)2020 Chin etal( بــرود
تــا زمانیکــه داخــل حجــره میزبــان نیســت هیــج موثریــت مضــر نــدارد ولــی زمانــی 
داخــل حجــره شــده دوچنــد مــی شــود و تکثــر مــی کنــد بــدون پــوش پروتیــن و 

رشــته هــای ان .
انتشار )SARS-COV-2(  انسان به انسان 

ــد اســت کــه  ــروس جدی ــا وی ــه طــوری کلــی یــک کرون اگرچــه )SAR-COV-2( ب
ــه انســان  ــک پنگولیــن اســت و از خظــاش ب ــان بیــن البینــی ان ی ــق میزب از طری
 )2020 Li zia et al( )2020 Li Giorgiet al(  )2020 Lam et.al( .ــد ــی کن ــال م انتق

 )2020 Luan et al(
ــش دو  ــای پی ــیت ه ــی از ویرولوژس ــن گروه ــان چی ــوب دروه ــازار مرط ــک ب دری
ایــاالت متحــده امریــکاه انگلســتان و اســترالیا اخیــرا توضــع دادنــد کــه ایــن ویروس 
ممکــن اســت دران جــا پخــش شــوند کــه جمعیــت انســانی بــرای مــدت طوالنــی 
قبــل از ان بدســت اوردن توانایــی ایجــاد بیمــاری انســان از طریــق ســازگاری هــای 

BW, et al. 2020. The species severe acute 

respiratory syndrome-related coronavirus: 

classifying -2019nCoV and naming it 

SARSCoV2-. Nat Microbiol. 544–536:)4(5.

Gu J, Han B, Wang J. 2020. COVID19-: 

gastrointestinal manifestations and potential 

fecal-oral transmission. Gastroenterology [epub 

ahead of print 3 Mar 2020] in press.

Hu Z, Song C, Xu C, Jin G, Chen Y, Xu X, Ma 

H, Chen W, Lin Y, Zheng Y, et al. 2020. Clinical 

characteristics of 24 asymptomatic infections 

with COVID19- screened among close contacts 

in nanjing, china. Sci China Life Sci [epub ahead 

of print 4 Mar 2020] in press.

Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. 

2020. Persistence of coronaviruses on inanimate 

surfaces and their inactivation with biocidal 

agents. J Hosp Infect. 251–246:)3(104.

Kandeel M, Ibrahim A, Fayez M, Al-Nazawi 

M. 2020. From SARS and MERS CoVs to 

SARSCoV2-: moving toward more biased codon 

usage in viral structural and nonstructural genes. 

J Med Virol [epub ahead of print 11 Mar 2020] 

in press. doi:10.1002/jmv.25754

Kimball A, Hatfield KM, Arons M, James A, 

Taylor J, Spicer K, Bardossy AC, Oakley LP, 

Tanwar S, Chisty Z, et al. 2020. Asymptomatic 

and presymptomatic SARSCoV2- infections 

in residents of a long-term care skilled nursing 

facility—King County, Washington, March 2020. 

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. –377:)13(69

381.

King’s College London. 2020. Loss of smell 

and taste a key symptom for COVID19- cases 

[accessed 2020 Apr 3]. https://www.kcl.ac.uk/

news/loss-of-smell-and-taste-a-keysymptom-

for-covid-19-cases.
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ــن  ــه انســان )Andersen etal 2020( ای ــی اتصــال ناشــی از انســان ب ــی در ط جنتیک
محققــان اطالعــات متوالــی جنتیکــی موجــود درسلســله هــای شــناخته شــده کرونــا 
ویــروس را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده کــه تعیــن کردنــد بخــش هــای اخــده 
 )ACE2( در اتصــال بــا )2-SARS-COV( گیرنــده ایــن ویــروس و اخــذه هــای پروتینــی
ــت  ــر اس ــیار موث ــوند و بس ــی ش ــاب م ــی انتخ ــی طبیع ــدت طوالن ــک م ــا ی ــا ب تنه
ــه انســان  ــال از انســان ب ــد انتق ــک نشــان میده ــات کلینیکــی و اپیدیمیولوژی مطالع
ــروس  ــی وی ــرات تنفس ــا قط ــتقیم ب ــر مس ــا غی ــتقیم ب ــاس مس ــق تم ــب از طری اغل
تخلیــه شــده از افــراد مصــاب شــده درحالیکــه ســرفه و عطســه مــی زنــد انتقــال مــی 

)2020 wn et al 2020 Chen( .ــد کن
ایــن قطــرات پخــش شــده در انــدازه از چنــد میکرومتــر بــه یــک صــد متفــاوت اســت 
ــد  ــال کن ــری انتق ــد مت ــا چن ــی ت ــه از چندقدم ــرای فاصل ــوا ب ــن اســت در ه و ممک

)2017 Kunkel et al(
در ایــن تیــوری قطــرات کوچکتــر )5 تــا 10 میکرومتــر( بــا قطــره هســته ان کمتــراز 
5 میکرومتــر تولیــد شــده توســط ســرفه یــا عطســه مــی توانــد از یــک بــه فــرد نزدیک 
بــه وجــود ایــد وبطــوری مســتقیم باعــث انتقــال بیمــاری شــوند زیــرا انهــا ممکــن در 
هــوا بــرای مــدت طوالنــی بــه ویــژه دریــک فضــای بســته بــا تهویــه ضعیــف شــناور 

 )2020 ANT AL( شــوند
انتقــال )SARS-COV-2( همچنــان ممکــن اســت بطــوری غیرمســتقیم رخ دهــد زمانی 
کــه یــک فــرد تمــاس بــا )Fomites( ماننــدی دســتکش ویــا لبــاس یــک بیمــار الــوده 
و باهــم دســتگیر دروازه ســطوح ضــد بافتگــی ظــروف غــذا و ســایر اشــیاه اســتفاده 
مــی توانــد و باهــم از طریــق قطــره هــای تنفســی ازیــگ بیمــار الــوده اســتفاده شــوند 
ــوده اســتفاده  ــد ال ــار نمــی توان ــگ بیم ــای تنفســی ازی ــق قطــره ه ــم از طری . و باه
ــن  ــه کراتی ــه الی ــد ب ــی توان ــه )SARS-COV-2(  نم ــت ک ــن اس ــاد برای ــوند اعتق ش
پوســت انســان دســت نخــورده نفــوذ کنــد امــا ممکــن اســت بــدن انســان را از طریــق 
ســطوح مخاطــی ماننــدی دهــان ، بینــی ، چشــم هــا را در عیــن لمــس کــردن الــوده 
ــنان  ــان کارش ــث درمی ــورد بح ــک م ــوای )SARS-COV-2( ی ــال ه ــکان انتق کند.ام
ــوا شــناورای ۳  ــد در ه ــی توان ــروس )SARS/COV-2( م ــی اســت وی ــای انتان بیماریه
ســاعت زره باقــی بمانــد ایــن نتایــج تحقیقــات دریــک ازمایــش تجربــی ثابــت شــده 
اســت )Doremalon etal 2020( برخــی از مطالعــات نشــان داده انــد کــه RNA ویــروس 
ــه در  ــات قرنطین ــزوا و امکان ــای ان ــوا دراطــاق ه ــای ه ــه ه )SARS-COV-2( در نمون
داخــل و اطــراف شــفاخانه و فروشــگاه زیاتــر وجــود دارد )Santarpiaetal2020( دریــک 
نشــریه علمــی منتشرشــده در 27 مــارج 2020 ســازمان جهــان بهداشــت 2020 اظهار 
داشــت کــه هیــج شــواهد کافــی وجــود نــدارد SARS-COV-2 درهــوا باشــد وحظــور 
RNA ویــروس در اثروســل هــا نشــان نمــی دهــد کــه ویــروس قابــل قبــول اســت تــا به 

امــروز کارشناســان بیمــاری هــای عضــوی و سیاســت گــذاران در کشــور هــای ماننــد 
ــد کــه SARS-COV-2 توســط هــوا قابــل  چیــن و کوریــای جنوبــی متقاعــد شــده ان
انتقــال اســت ماننــد ســایر بیمــاری هــای تنفســی عفونــی بــه همیــن ترتیــب انهــا در 
ــات پزشــکی  ــران بهداشــتی در امکان ــی و کارگ ــای عموم ــورد شــهروندان در فضاه م
ــی  ــن حــال ســازمان بهداشــت جهان ــا ای ــد ب ــره ای دارن ــای ماســک چه سیاســت ه
وسیاســت گــذاران در ایــاالت متحــده و برخــی از کشــورهای اروپایــی رویکــرد مبتنــی 
ــخصی  ــای ش ــه ه ــردن یافت ــدا ک ــرای پی ــار ب ــگام انتظ ــتری را در هن ــواهد بیش برش
ــاران  ــا بیم ــه تنه ــر اینک ــه واســطه اصــرار ب ــی ب ــع جهان ــر بخشــی صنای ــورد اث درم
بــا تاییــد ویــا مشــکوک بــه covid-19 ماســک صــورت و همچنــان کارگــران مراقبــت 
هــای بهداشــتی کــه بــا انهــا رفتــار مــی کنــد همانطــور کــه شــواهد درحــال ظهــور 
پشــتبانی مــی کنــد SARS-COV-2 توســط هــوا درطــول صحبــت کــردن و تنفــس 
طبعــی قابــل انتقــال اســت )Asadi el al 2020 ( سیاســت هــای ماســک هــای دقیــق 
تــر در امکانــات بهداشــتی و امکانــات عمومــی بــه انســان زیــاد مــی اینــد. اگــر چــه 
انتقــال مدفــوع وارشــی بــه عنــوان امــکان پذیــر اســت زیــرا RNA ویروســی درمدفــوغ 
وسواســت مقطــع قابــل تشــخیص اســت )Caut.etal,2020 ژانــگ و همــکاری 2020(  

Koonin EV, Starokadomskyy P. 2016. Are 

viruses alive? The replicator paradigm sheds 

decisive light on an old but misguided 

question. Stud Hist Philos Biol Biomed Sci. 

134–59:125.

Kunkel SA, Azimi P, Zhao H, Stark BC, 

Stephens B. 2017. Quantifying the size-

resolved dynamics of indoor bioaerosol 

transport and control. Indoor Air. –977:)5(27

987.

Lam TT, Shum MH, Zhu HC, Tong YG, Ni 

XB, Liao YS, Wei W, Cheung WY, Li WJ, 

Li LF, et al. 2020. Identifying SARS-CoV2- 

related coronaviruses in malayan pangolins. 

Nature [epub ahead of print 26 Mar 2020] in 

press.

Li JO, Lam DSC, Chen Y, Ting DSW. 2020. 

Novel coronavirus disease 2019 )COVID19-(: 

the importance of recognising possible early 

ocular manifestation and using protective 

eyewear. Br J Ophthalmol. 298–297:)3(104.

Li X, Giorgi EE, Marichann MH, Foley B, 

Xiao C, Kong X-P, Chen Y, Korber B, Gao 

F. 2020. Emergence of SARSCoV2- through 

recombination and strong purifying selection. 

bioRxiv [epub ahead of print 22 Mar 2020] 

in press.

Li X, Zai J, Zhao Q, Nie Q, Li Y, Foley BT, 

Chaillon A. 2020. Evolutionary history, 

potential intermediate animal host, and cross-

species analyses of SARS-CoV2-. J Med Virol 

[epub ahead of print 27 Feb 2020] in press. 

doi:10.1002/jmv.25731
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یــک مطالعــه اخیــر نشــان میدهــد کــه هیــج ویــروس قابــل قبــول نمــی توانــد از 
ــوع جــدا شــود)wolfel etal.2020( اهمیــت بالینــی و بهداشــتی  ــه هــای مدف نمون

عمومــی انتقــال مدفــوع و دهــان ماننــد کــه بــه والیتــی  تاییــد شــده اســت.
بــه طــور خالصــه SARS-COV-2 اغلــب از انســان مســتقیم بــه انســان از طریــق 
تمــاس مســتقیم بــا قطــرات تنفســی و از طریــق تمــاس هــای غیــر مســتقیم بــا 
ــن  ــوع و همچنی ــال مدف ــوا و انتق ــال ه ــال انتق ــود انتق ــی ش ــل م Formites منتق

خوراکــی نیــز وجــود دارد امــا شــواهد تاییــد شــده اســت فاقــد ان اســت .
انتقال از بیماران بدون عالمت یا بدون پاشیدن یا کولوژیت 

SARS- ــر از ــریع ت ــیار س ــد )SARS-COV-2 ( بس ــر ش ــال ذک ــه قب ــور ک همانط
COV-2 و MERS-COV گســترش میابــد کــه بــه طــور جزیــی بــا بهــره وری اتصال 

دهنــده پروتیــن SPR-COV-2 بــه اخــذ هــای ACE2 انســان )Walls,et al,2020( بــا 
افزایــش درک در مــورد دوره لبیــی بیمــاری از جملــه تظاهــرات ویــروس و بالینــی 
ان اکنــون مــی دانیــم کــه covid 19 کمتــر شــدید اســت بــا کاهــش میــزان مــرگ 
 )2020 %۳4 ; mesr  )MAHASEیــا )%SARS )CO و میــر کمتــر )2٪(  نســبت بــه
و بســیاری از بیمــاران مبتــال بــه )COVID-19( عالیــم خفیــف ویــا بــدون عالیــم 

بــه ویــژه در مراحــل اولیــه بیمــاری .
مطالعــات ویروســولوژیک نشــان میدهــد کــه بــار ویررســی در هفتــه اول 
 Isang,Leanget( بیشــتر اســت زمــان کــه عالیــم به طورکلــی خفبــف ) 19-COVID(
ــم  ــه SARS-COV-2 ممکــن اســت عالی ــال ب ــراد مبت wolfelal 2020( برخــی از اف

خــود را نســان دهــد امــا تبدیــل بــه منبــع انتقــال بیمــاری درتمــاس هــای نزدیک 
ــا 17  ــه تقربع ــر نشــان داد ک ــک اخی ــه اپیدمیولوژی ــک مطالع )Hu et al 2020( ی
ــال از  ــزان انتق ــت هســتند و می ــدون عالم ــه )covid-19( ب ــال ب ــاران مبت ٪ از بیم
بیمــاران بــدون عالمــت )1.4٪( از نظــر امــاری مشــابه بیمــاران عالمــت دار اســت 
ــال  ــه انتق ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــه ه ــن یافت )chenwang , et al,%6,۳.2020( ای
ــه افــراد ســالم احتمــاال نشــانه از)COVID 19( اســت  ازبیمــاران بــدون عالمــت ب
ــاری  ــریع بیم ــترش س ــه گس ــد و ب ــی کن ــز م ــرا زا SARS  و MERS متمای ــه ان ک
درجامعــه کمــک مــی کنــد گــزارش هــای جاپــان نشــان میدهــد کــه 1۸٪ تــا ٪۳0 
 )2020,Mezumoto,et al( )2020,Nishirua et al( .از بیمــاران بــدون عالمــت بودنــد
ــر از کشــور  ــای  درحــال ظاه ــش ، داده ه ــری و ازمای ــزان غربالگ ــش می ــا افزای ب
هــای اروپایــی و ایــاالت متحــده بــه نســبت هــای باالتــر از بیمــاران بــدون عالمــت 

COVID 19 اســتفاده مــی کنــد.

ــور  ــر کش ــای سراس ــات ه ــال 2020 اطالع ــل س ــی دراپری ــبکه اجتماع ــار ش اخب
ایســلند نشــان میدهــد کــه 50٪ از کســانی کــه ازمایــش شــده انــد بــدون عالیــم 
ــا در ایــاالت  ــا عالیــم امــراض کرون بــوده و مدیــر CDC اعــالم کــرد کــه 25٪ از ن
متحــده اعــراض و عالیــم نــدارد )CNN2020( مریضــان بــدون عالمــت در ادبیــات 
-RAA.SARS COV( علمــی و رســانه هــای جمعــی گــزارش داده انــد کــه افــراد کــه

ــدارد و  ــد )COVID-19 ( ران ــم بان ــان عالی ــر زم ــا در ه ــتند ام ــت هس 2( را مثب
ممکــن اســت برخــی از مریضــان عالیــم رانشــان بدهــد امــا بعضــی دیگــر ممکــن 
ــی نظیــر تعریــف مــی شــوند .  ــه عنــوان ب ــم را بعــدا ایجــاد کنــد و ب اســت عالی

)2020 kimal et al(
چنیــن تفــاوت هــا در شــرایط امــاری بســیار مهــم اســت زیــرا بــه عنــوان انــواع 
مختلفــی از مریضــان شــمارش مــی شــوند در حقیقــت مریضــان بــدون عالمــت و 
ــل پیــش بینــی  هــر دو منبــع اصلــی انتقــال )SARS-COV-2( هســتند  غیــر قاب
بخاطریکــه انهــا پنهــان مانــده اســت و یــک نشــانه خوبــی هشــدار دهنــده بــرای 

کارکنــان صحــی اســت.
 ) ۱۹-COVID( و )2-SARS-COV( پیامدهای صحت دهان

 Peng( اســت )2-SARS-COV( مخــاط دهــن بــه عنــوان یــک مســیربالقوه ورود بــه
et al 2020( اخــذه ورود بــه سیســتم حجــرات در انســاج هــای مختلفــی مخــاط 

ــا یافــت شــده اســت  ــروس کرون ــان کــف دهــان ناشــی از وی ــژه زب ــه وی دهــان ب

Liu L, Li Y, Nielsen PV, Wei J, Jensen RL. 2017. 

Short-range airborne transmission of expiratory 

droplets between two people. Indoor Air. 

462–452:)2(27. Liu L, Wei Q, Alvarez X, Wang 

H, Du Y, Zhu H, Jiang H, Zhou J, Lam P, Zhang 

L, et al. 2011.

Epithelial cells lining salivary gland ducts are 

early target cells of severe acute respiratory 

syndrome coronavirus infection in the upper 

respiratory tracts of rhesus macaques. J Virol. 

4030–4025:)8(85.

Liu Y, Ning Z, Chen Y, Guo M, Liu Y, Gali 

NK, Sun L, Duan Y, Cai J, Westerdahl D, et 

al. 2020. Aerodynamic characteristics and rna 

concentration of SARS-CoV2- aerosol in Wuhan 

hospitals during COVID19- outbreak. 

Lu CW, Liu XF, Jia ZF. -2019  .2020nCoV 

transmission through the ocular surface must 

not be ignored. Lancet. 10224(395(:e39. Luan J, 

Jin X, Lu Y, Zhang L. 2020. SARS-CoV2- 

spike protein favors ace2 from bovidae and 

cricetidae. J Med Virol [epub ahead of print 1 

Apr 2020] in press. 

Mahase E. 2020. Coronavirus COVID19- has 

killed more people than SARS and MERS 

combined, despite lower case fatality rate.  MJ. 

368:m641.

Meng L, Hua F, Bian Z. 2020. Coronavirus 

disease 2019 )COVID19-(: emerging and future 

challenges for dental and oral medicine. J Dent 

Res [epub ahead of print 12 Mar 2020] in press.

Mizumoto K, Kagaya K, Zarebski A, Chowell G. 

2020. Estimating the asymptomatic proportion 

of coronavirus disease 2019 )COVID19-( cases 

on board the Diamond Princess cruise ship, 

Yokohama, Japan, 2020. Euro Surveill. 10(25(. 

doi:7917-1560/10.2807.
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)2hong.etal2020-Xu( حجــرات مثبــت )ACE2 ( نیزدرحجــرات اپیتلیــال مخــاط 
اراســته هــا ولثــه هــای دهــان شناســای شــده اســت .

حظــوری اخــذه هــای ACE2 درنســج هــای دهــان نشــان میدهنــد کــه از حفــره 
ــوری  ــه ط ــرای )SARS-COV-2( ب ــه ب ــل اولی ــیقل از مح ــرای س ــان ب ــای ده ه
فلــوران نارمــل قابــل قبــول اســت تمــاس بــا دســتیابی بــه دســتمزد و عــادی یــک 
پدیــده مشــترگ در تنظمــات اجتماعــی و خصوصــی اســت کــه بــا دوش انتقــال 
ویــروس  )SARS-COV-2( قبــال مطــرح شــده اســت . عــالوه بــر بهداشــت ناممکــن 
اســت و انتقــال مســتقیم از طریــق تمــاس دهــان مصــرف خوراکــی هــای غــذای 
ــه  ــه از صبحان ــی ک ــوده ممکــن اســت در مناطق ــوده شــده توســط مریضــان ال ال
خــوری بــا دوســتان فامیــل معمــول اســت امــکان پذیریــش ماننــدی شــام خــوردن 
همــرای فامیــل و دوســتان فکتــور هــای خــط انتقــال ویــروس بــا عالیــم و بــدون 
ــم  ــزارش اســت )chen wang et al 2020( از دســت دادن طع ــن گ ــم در چنی عالی
ومــزه )Ageusia( در بیمــاران فیلــد هــا )COVID-19( تقربعــا 50٪ گــزارش اســت. 
 Giacomeli( )2020 Ruvussin etal(  )2020 Chen zhao et al( )2020 Gutul , et al(

.)2020 et al

بــه ویــژه جالــب اســت کــه از دســت دادن طعــم قبــل از بســتری شــدن در مرحلــه 
ــم تقربعــا در 91٪ مریضــان پایداراســت  اولیــه بیمــاری رخ داده اســت وایــن عالی

 ) 2020 Giacomellli etal(
محقیقــان بــا اســتفاده از برنامــه ردیابــی در دانشــگاه پادشــاه لنــدن تحقیــق کــردن 
ــرای  ــدی ب ــانه کلی ــک نش ــوی ی ــم  و ب ــت دادن طع ــه از دس ــت ک ــه اس و یافت
ــه )COVID 19( اســت برنامــه کــه در دانشــگاه پادشــاه لنــدن  مریضــان مبتــال ب
ــج + و 12۳۳ ـ  ــا نتای ــاالی 1702 مریــض اجــرا شــد 579 مریــض ب اجــرا شــد ب
ــان  ــج + را نش ــان نتای ــان – و 1۸٪ مریض ــه 59٪ مریض ــده از جمل ــور داده ش راپ

ــد. دادن
 )19 COVID( از دســت دادن حــس ذایقــه و حــس بویایــی در پیــش بینــی انســان
ــم  ــت دادن طع ــدن 2020(    از دس ــج لن ــب )کال ــه ت ــانیت ب ــوی+ انس ــیار ق بس
ــه  ــن فرضی ــر ازای ــم دیگ ــب و عالی ــل از ت ــد 19 قب ــه کوی ــوان نشــانه اولی ــه عن ب
حمایــت مــی کنــد کــه حفــره هــای دهــن بــه ویــژه مخــاط کــه قســمت اولیــه و 
ــه طــوری کامــل  ــت )SARS-COV-2( مــی باشــد )SARS-COV-2( ب عمــده عفون
 Chen zhac et al(. در قمســت هــای اراســته هــا و دهــن باعــث عفونــت مــی شــوند
 + AFE2  2020 ( شــواهد نشــان مــی دهــد کــه حجــرات اپتســلیال غــده بزاقــی
اســت و بــه همیــن خاطــر )SARS-COV-2( در ابتــال بــه انتــان را افزایــش می دهد 
 )2-SARS-COV(  در 4۸ ســاعت پــس از انســان شــدن ویــروس )2011 Liu et al(
 Liuetal2011 ــت ــتر اس ــزاق بیش ــای ب ــه ه ــدی در نمون ــل وری ــه داخ در مقایس
ایــن یافتــه هــا نشــان مــی دهــد کــه عالیــم دهــان ممکــن اســت بــه علــت مانــع 
جریــان بــزاق درایــن بیمــاران رخ دهــد بررســی قطعــی از 10۸ مریــض مبتــال بــه 
ــع 46 فیصــد مریضــان  ــه در واق ــد شــد ک ــن تایی ــان چنی )COVID 19  ( در ده
دهــان خشــک دارد وایــت یــک عالیــم بســیار یــا زرات )2hao.etal.Chen 2020( بــا 
ایــن حــال توالــی زمــان از خشــکی دهــن و تشــخیص کویــد 19 مشــخص نیســت 
ــی  ــی بیولوژیک ــواهد بجرب ــد دارد بطــوری خالصــه ش و اکتشــاف بیشــتری را عه
ــرای دخــول ویــروس  نشــان مــی دهــد کــه مخــاط دهــن یــک قســمت اولیــه ب
ــه و حــس  ــه از دســت دادن حــس ذایق ــان از جمل ــم ده ــراض و عالی اســت و اع
بویایــی خشــکی دهــن شــامل اســت عالیــم اولیــه بــرای مریضــان کویــد 19 قبــل 
از تــب و ســرفه خشــکی و خســتگی نفــس تنگــی و ســایر عالیــم معمــول باشــد

ــکان و  ــدان پزش ــت و دن ــخص نیس ــد  19 مش ــرای کوی ــخیص ب ــزم تش میکانی
ــری  ــخیص زودت ــی را در تش ــش مهم ــد نق ــی توان ــکی م ــدان پزش ــان دن محقیق

ــد. ــته باش ــط ان داش ــات مرتب ــداوی )COVID 19( و تحقیق ــگیری و ت پیش
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 )۱۹ COVID(ارایه مراقبت های دندان درجریان اپیدیمی
در پاســخ بــه گســترش ســریع کویــد 19 در سراســر کشــور ADA توصیــه هــای 
ــور  ــر کش ــکان در سراس ــدان پزش ــرای دن ــارچ 2020 ب ــود را در 16 م ــه خ اولی
بــه تعویــق انداخــت وروش هــای انتخــاب دنــدان پزشــکی تنهــا بــرای ۳ هفتــه 
ــرای مریضــان اضطــرای توصیــه مــی کــرد و ایــن توصیــه در ۳0 اپریــل  فقــط ب
2020 افزایــش یافــت و ADA  نشــت راهنمــای دقیــق موقــت را درمــورد مدیریــت 
اضطــراری و مراقبــت هــای فــوری بــه عنــوان یــک لیســت مکمــل بــرای دنــدان 

 )2020 ADA(ــرد پزشــکان رهنماک
HDVC مراقبــت هــای فــوری دنــدان دانشــگاه دو لتــی اســت کــه بــرای درمــان 

ــق  ــه تعلی ــروع ب ــارچ Ur-Eih 2020 ش ــت اط 16 م ــاص داده اس ــدان اختص دن
ــی و  ــکی عموم ــدان پزش ــده در دن ــزی ش ــه ری ــده گان برنام ــد کنن ــو تازدی و لغ
تخصــص کلینیــک هــا و پالیســی هــای تصویــت شــده بــرای ارایــه تنهــا مراقبــت 
هــای فــوری پــس رهنمــای ADA  انــد بنابــر ایــن برخــی از مریضــان کــه نیــاز 
بــه مراقبــت هــای دنــدان پزشــکی دارد از دســت رفتــه بــه کلینیــک عمومــی و 
کلینیــک هــای مراقبــت ویــژه بــرای کاهــش جمعیــت اتــاق انتظــار و تراکــم بیمار 
 Ur-Eih و کارکنــان در کلینیــک از بیــن مــی رود و بازدیــد کننــده گان بیمــار بــه
بــا حــدود ۸5٪ کاهــش یافــت در مجمــوع در حــدود ۸0 بازدیدکننــده گان ظرفیت 
هــای فــوری در هــر روز بیشــتر مریضــان 9۸٪ در کلینیــک مراقبــت هــای فــوری 
 pulpal ــاب ــا الته ــاط ب ــا شــدید در ارتب ــه دوره متوســط ی ــده شــده اســت ک دی
یــا periapical و عفونــت هــای کیســه الویلــی و ترومــا لیــن نــوع درد هــا را نمــی 
تــوان بــا ضــد درد بیــش از حــد مدیریــت شــود و بســیاری از بیمــاران نیــاز بــه 
ــرش و  ــدان ب ــتخراج دن ــان اس ــدون درم ــز و ب ــد درد تجوی ــک 6 ض ــی بیوتی انت
عصــب کشــی بــا درمــان کانــال ریشــه بــرای از بیــن بــردن مریضــی و جلوگیــری 
ــدان  ــوری دن ــای ف ــت ه ــات مراقب ــن خدم ــر گرفت ــت در نظ ــترش عفون از گس
پزشــکی در دســترس نیســت ایــن مریضــان احتمــاال از بخــش عاجــل شــفاخانه 
بــرای مدیریــت دارد بازدیــد مــی کنــد و دیگــر خدمــات عاجــل covid 19 بــرای 
رهنمــای ADA مهــم اســت مــا پیــش بینــی مــی کنیــم کــه برخــی از کلینیــک 
هــای نمــی توانــد خدمــات مراقبــت هــای خدمــات فــوری بــه مریضــان خــود بــه 
دلیــل مســایل مربــوط بــه کارکنــان یــا عــدم حمایــت از )PPE( ارایــه دهنــد بــا 
گســترش دوره رهنمــای تنهــا مراقبــت هــای ویــژه نیــاز دارد مــا انتظــار داریــم 
مریضــان بیشــتر بــه درمــان قطعــی نیــاز دارد زیــرا درد دنــدان یــا عفونــت نمــی 
توانــد بــا داروهــای طوالنــی مــدت مدیریــت شــوند اگــر چــه مــا تــا حــدی زیــاد 
از روش هــای تولیــد ایروســول اســتفاده مــی کنیــم ماننــدی کســانی کــه نیــاز 
بــه اســتفاده از یــک دســتگیره بــا ســرعت بــاال بــه دلیــل کمبــود)PPE( درمرحلــه 
اولیــه اســت درحــال حاظــر مــی دانیــم کــه مــا بایــد برنامــه خــود را تنظیــم کنیم 
و امــاده باشــیم کــه روش هــای را انجــام دهیــم کــه فکتورهــا خطــری کــم داشــته 
باشــد ADA  در ســال 2007 بیــش از انتشــار توصیــه هــای ظرفیــت فــوری خــود 
ــدان ، عصــب کشــی  ــتخراج دن ــت اس را حــدود ۳0٪ از مریضــان در HDC دریاف

دنــدان 70٪ درمــان تســکین دهنــده تجویــز انتــی بیوتیــک رادریافــت کــرد.
ایــن یــک معلومــات قابــل توجهــی از زمــان قبــل از کویــد 19 اســت زمانــی کــه 
70٪ از بیمــاران مــا درمــان هــای قطعــی را دریافــت کــرد و ۳0٪ درمــان تجویــز 
تســکین دهنــده )داده هــای منتشــر شــده ( را دریافــت کرد.بــا دســترس بــودن 
PPE و انتشــار ADA درمــورد حداقــل رســاندن خطــر انتقــال کویــد 19 قــادر بــه 

بهبــود توانایــی هــا  بــرای ارایــه بهتریــن مراقبــت هــای ممکــن بــرای مریضــان 
اســت .
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ــوری  ــای ف ــت ه ــات مراقب ــان در تنظیم ــان و کارکن ــت از مریض حفاظ
ــکی: ــدان پزش دن

ــدان  ــر دن ــد 19 در دفات ــال کوی ــر انتق ــش خط ــورد کاه ــت درم ــت موق در هدای
ــار  ــی بیم ــورد تهاجم ــری در م ــم گی ــی را در تصمی ــک رهنمای ــکی ADA ی پزش
ارزیابــی بــرای مبتالیــان کویــد 19 و بــه حداقــل رســاندن خطــرات انتقــال بــا بــه 
حداقــل برســانیم درحالــی کــه اجــازه مراقبــت هــای فــوری مــورد نیــاز را انجــام 
مــی دهیــد اگــر چــه فکتــور هــای خطــر بــه مریضــان و کارکنــان بایــد کوچــک 
ــدون  ــاران ب ــادی از بیم ــدادی زی ــه تع ــان وجــود دارد ک ــدم اطمین ــی ع باشــد ول
عالمــت  امــکان اتصــال هــوای وجــود دارد تجریــد مریضــان بــرای تــب و ســابقه 
تمــاس ممکــن اســت مولــد نباشــد زیــرا بســیاری از بیمــاران مبتــال بــه ویــروس 
 Bwire, Huetal,Pauletal( .کرونــا مــی توانــد بــدون عالمــت بــا عــدم تشــخیص باشــد

 )2020 Quilty et al

ــد در بســیاری از مناطــق  امــا ممکــن  شــبوع کویــد 19 درجامعــه باقــی مــی مان
بــه ســرعت درحــال تغیــر باشــد بنابرایــن ماممکــن اســت بــزودی بــا ایــن ســوال 
مواجــه شــویم اگــر فــرض کنیــم کــه هــر مریــض کــه بــه دفتــر دنــدان پزشــکی 
مراجعــه مــی کنــد بیمــار کویــد 19 اســت چــه پیشــگیرانه و محافظتــی اقدمــات 

درطــی درمــان هــای دنــدان پزشــکی مناســب بــرای ایمنــی مریضــان اســت.
 COVID ــال ــان فع ــه انت ــال ب ــاران مبت ــی ADA و CDC بیم ــه رهنمای ــه ب ــا توج ب
19  در تنظیمــات دنــدان پزشــکی دیــده نمــی شــود مریضــان کــه بــرای مراقبــت 
هــای اضطــراری وفــوری در مــورد دنــدان هــا وبــرای عالیــم خنثــی ســازی کویــد 
19 بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد بــرای مریضــان کــه تــب و نشــانه هــا وعالیــم 
انتانــات حــاد تنفســی دارد یــا بــدون تــب امــا عالیــم و نشــانه هــای عفونــت هــای 
ــش  ــداوی بخ ــرای ت ــد ب ــه بای ــد ک ــی کن ــان م ــای ADA بی ــی راهنم ــاد تنفس ح

عاجــل شــفاخانه بــرود و داکتــر نیــاز بــه کنتــرول انتانــات مریضــی دارد.
تــب راه حــل ایــده ال ایــن اســت کــه تســت ســریع کویــد 19 در کلینیــک هــای 
مراقبــت هــای از دنــدان پزشــکی باکیســت تســت موجــود در نظــر گرفتــه شــود 
کــه نتایــج را در عــرض چنــد دقیقــه تولیــد مــی کنــد ایــن میتوانــد یــک فرصــت 
ــا گســترش ایــن کشــور هــا  عالــی بــرای متخصصــان دنــدان پزشــکی باشــد تــا ب
ــن ممکــن اســت  ــل ای ــد ظرفیــت تســت و شناســایی بیمــاران در اوای ــارزه کن مب
درایــن زمــان بــه دلیــل کمبــود تجهیــزات تســت دشــوار باشــد امــا بایــد در نظــر 
 2020A(,2020A( گرفتــه شــود در صورتیکــه تجهیــزات در دســترس قــرار گیــرد از
ADA اگــر بیمــاران هیــج معنــی درکویــد 19 نداشــته باشــده اخیــرا منفــی شــده 

یــا منفــی از عفونــت کویــد 19 را بهبــود بخشــد انهــا مــی تواننــد در دفتــر دنــدان 
پزشــکی درمــان شــوند اگــر انهــا دارای یــک بیمــاری اضطــراری هســتند کــه نمــی 
ــه ایــن  توانــد بــدون درد و یــا درد و رنــج شــدید اقدمــات حفاظتــی پیشــگیری ب
بســتگی دارد کــه ایــا روش هــای درمــان کــه ثروســل هــا تولیــد مــی کند.بــرای 
ــی  ــه بالین ــورت و بی ــای جراحــی ص ــل ماســک ه ــرا ثروس ــد غی ــای تولی روش ه
اولیــه کافــی اســت روش هــای ضــد عفونــی را بایــد انجــام دهــد اگــر تنفــس 95 
ــس  ــه عک ــال ب ــر ابت ــت خط ــن اس ــد ممک ــترس باش ــل در دس ــپر کام ٪ را پ وس
باالیــی باشــد و ممکــن اســت تیــم پــس از الــوده گــی بــه علــت وجــود بیمــاران 
بــدون عالمــت ممکــن اســت بــه یــک قرنطینــه 14 بعــدی در یــک مــاده قــرص 
14 مراجعــه شــود مــا بــاور مندیــم کــه ایــن دســورالعمل هــا مفیــد هســتند امــا 
الزامــات شــما و کارکنــان شــما دارای تنفــس N95 اســت کــه بــه صــورت  شــما 
بســتگی دارد ممکــن نیــاز بــه توضیــح بیشــتر باشــد ایــا ایــن بــدان معنــی اســت 
کــه دنــدان ترشــکان و کارکنــان بایــد بــه صــورت اســمی بــرای اســتفاده از تنفــس 
 N95 مــورد ازمایــش قــرار گیرنــد؟ یاقابــل قبــول اســت کــه فقــط ازتنفــس N95
ــر بهبــود  اســتفاده مــی شــود کــه احســاس مــی کنیــد متناســب اســت عــالوه ب
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بهــره وری بهبــود یافتــه مزیــت اصلــی تنفــس N95 بیــش از یــک ماســک جراحــی ایــن اســت کــه مــی توانــد یــک 
مهرومــوم تنــگ داشــته باشــد کــه مانــع از نشســت هــوا در اطــراف لبــه هــا مــی شــود اســتفاده مناســب از تنفــس 
ــه ازمــون مناســب ســاالنه از طــرف یــک پروتــکل اســتنادرد اســت کــه شــامل نتیجــه عبور/شکســت  N95 نیــاز ب
اســت کــه بــه تشــخیص حســی )طعــم یــا بــوی( شناســایی یــک عامــل ازمایشــی ماننــد saccharin  )شــیرین کاری( 
یــا بســتکس )تلــخ( راه حــل )CDC و موسســه ملــی ایمنــی و ســالمت 2020(   بنابرایــن بایــد مشــخص شــود کــه 
تنفــس N95 را بــه صــورت شــما بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما و کارکنــان خــود بــرای تنفــس N95 مورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه انــد کــه در کلینیــک یــا تســهیالت شــما اســتفاده کنیــد در UR-Eloh ســاکنان و اعصــاب هیــات علمــی 
کــه دارای امتیــاز بالینــی در مذکــر پزشــکی هســتند ســاالنه بــرای تنفــس N95 نصــب مــی شــوند امــا کســانیکه در 
کلینیــک دنــدان کار مــی کنــد بــه تنهایــی مــورد ازمایــش قــرار نگرفتــه انــد جبهــه هــای چهــره و عــروق محافظــت 
چشــم درمدارســتوماتولوگ کــه تولیــد کننــده اســپری و اثروســل را در نظــر گیرنــد بــه دلیــل قرارگرفتــن در معــرض 
چشــم بــه احتمــال زیــاد مســیر انتقــال ویــروس Li,lam,et al ,bu,et al( 2-sors-cov ,2020( دهــان و دنــدان هــای 
ــس از 15  ــر MERS-COV و SARS-COV-2 پ ــدید در براب ــال ش ــا و کیج ــت ه ــام فعالی ــال انج ــد درح ــدون ی پودی
ــرای  ــرول ب ــت )CDC )2020 و کنت ــک پیشــگیره ار عفون ــرار گرفتــن در معــرض )Eggers,et al , 2020( ی درجــه ق
دنــدان پزشــکی را 1900 منتشــر در طــول چالــش و کلیــه ۳00 محصــول بــرای ضــد کــرده اســت بــرای روش هــای 
SARS-COV-2 عفونــی تولیــد اثروســل بیمــاران بایــد دســتور اســتفاده 1٪ ایودیــن یــا 1.5٪ هایدروجــن کــه یــک 

شستشــوی هایدروجــن پرواکســاید را بــرای یــک دقیقــه قبــل از روش اســتفاده کنــد و یــک سدالســتکی بایــد بــرای 
کاهــش الــوده گــی بــزاق و تولیــد اثروســل در طــول روش اســتفاده شــوند بــه طــور خالصــه حفاظــت از بیمــاری 
و کارکنــان در کویــد 19 بــه علــت وجــود بیمــاران مبتــال بــه عفونــت در معــرض ان اســت کلینیــک هــای دنــدان 
و مشــخصصات دنــدان بــه خوبــی امــاده انجــام روش هــای تولیــد اثروســل در زمــان بیمــاری هــای بدنــی تنفــس 
عفونــی نیســتند زیــرا انهــا بــه طــور مرکــب بــرای تنفــس N95 مــورد نیــاز بــرای ایــن روش هــا مناســب نیســتند.

پاندمــی خلــق 19 در شــکاف هــای جمعــی سیســتم هــای مراقبــت هــای بهداشــتی جهانــی بــه اورانســی بهداشــت 
ــدان پزشــکی بخــش نیســبتا کوچــک  ــرار گرفتــه اســت . اگرچــه دن عمومــی در معــرض شــکاف هــای عمومــی ق
در پاســخ کویــد 19 اســت مشــخصصات دنــدان پزشــکی بایــد ایــن فرصــت را بــرای ارزیابــی نقــش مراقبــت هــای 
ــه یــک  ــگاه کنــد و تعییــن کننــده کــه مــا مــی توانیــم ب ــه اینــده ن دنــدان در اوژانــس هــای بهداشــت عمومــی ب
رویــداد مشــابه اتفــاق مــی افتــد همــراه پیوســتن SARS-COV-2 در ســال H1N1 200۳ درســال MERS 2009 در 
ســال 2012 ابــوال درســال SARS-COV 201۸-2 در ســال 2020 اضطــرار بهداشــت بایــد نقــش مهمــی در مقابلــه 

بــا بیمــاری هــای عفونــی دیگــر نوارهــای یــک بــار در طــول عمــر نــادر اســت .
دنــدان پزشــکی بــه عنــوان بخــش جدایــی ناپذیــر از سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی بایــد نقــش مهمــی درمقابلــه 
بــا بیمــاری هــای تهدیــد کننــده زنــده گــی در حــال ظاهــر داشــته باشــد امــوزش دنــدان پزشــکی تحقیقــات ، شــیوه 

هــای بالینــی و ســالمت عمومــی بایــد در طــول و بعــداز پاندمــی کویــد 19 مــورد بررســی قــرار گیــرد.
بهبــود امــاده گــی اوژانســی عمومــی در سراســر سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی Dental دومیــن و مناســیب تنفــس 
N95  ماســک هــای جراحــی و لبــاس هــای انــزوا ممکــن اســت در برنامــه درســی دنــدان پزشــکی و روان غریــق 
دنــدان پزشــکی کاهیــش ارزش  ازمایــش ســریع بــرای بیمــاری هــای عفونــی در دفاتــر دنــدان پزشــکی از طریــق 
نمونــه هــای بــزاق بهتریــن راه بــرای مقابلــه بــا بیمــاری هــای پاندمــی یــا مشــابه کویــد 19 بــه ســرعت در حــال 
ــا بیمــاران  ــگ ب ــا را در تمــاس نزدی ــدون عالمــت انه ــا ب ــوده هســتند ام افزایــش جمعیــت شناســایی کســانیکه ال
دریایــی و انهــا را بــرای جلوگیــری از گســترش بیشــتر بیمــاری هــا تســت ســریع در دفاتــر دنــدان پزشــکی از طریــق 
نمونــه هــای بــزاق مــی توانــد بــه محــدوده بیمــاری و همچنیــن محافظــت از کارکنــان دنــدان پزشــکی از عــذاب 
در مــورد طالــع بینــی بــا پیشــرفت پاندمــی تســت بــرای Antibody هــا در برابــر SARS-COV-2 بــه مــا کمــک مــی 
کنــد تــا شناســایی کســانی کــه درحــال حاظــر ایمنــی را بــه بیمــاری از طریــق عفونــت هــای پنهانــی شناســایی 
مــی کننــد افزایــش تــالش هــای تحقیقــان در کنتــرول Aerosol  دردفاتــر دنــدان پزشــکی شــامل بهبــود کنتــرول 
مهندســی در طراحــی دفتــر دنــدان پزشــکی اتــاق هــای منفــی در کاهــش خطــرات انتقــال بیمــاری هــای تنفســی 
ــز  ــل در مراک ــی حداق ــا مناخــذی منف ــی ی ــرای بررســی اجمال ــان الزم ب ــن اســت زم ــر هســتند ممک ــی موث عفون
بهداشــتی و درمانــی و کلینیــک هــای دنــدان پزشــکی در دوران بیمــاری تنفســی باشــد اغــاز و شــرکت در برنامــه 
هــای تحقیقاتــی علمــی بــرای کشــت تاثیــر کویــد 19 وا دیگــر عفونــت هــای عــادی در ســالمت دهــان و دنــدان داده 
هــای اولیــه را نشــان میدهــد کــه عالیــم دهــان در بســیاری از بیمــاران مبتــال بــه کویــد 19 بــه ویــژه در مراحــل 

اولیــه قبــل از وقــوع عالیــم انــکار مــی شــود .
ــگام تشــخیص  ــر در شناســایی زود هن ــال ت ــد نقــش فع ــدان مــی توانن ــدان وپزشــکی  و دهــان و دن ــان دن محقیق
ــه  ــوی در بیمــاری مبتــال ب بیمــاری هــا را از طریــق DECI کــه مکانیــزم دهــان خشــک واز دســت دادن طعــم و ب

کویــد 19 را فعــال مــی کنــد.
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تحقیقــات بــر روی ســلول هــای بنیــادی، راههــا را بــه ســوی 
تولیــد و رشــد دنــدان جدیــد از منبعــی عجیــب یعنــی ادرار بــاز 

کــرده اســت.
اخیــرا محققــان چینــی توضیــح داده انــد چگونــه بــا بــه دســت 
آوردن ســلول هــای بنیــادی از ادرار میتــوان بافتهــا و اندامهــای 
جدیــد از جملــه دنــدان را تولیــد کــرد. تحقیقــات آنهــا در نشــریه 
Cell Regeneration منتشــر شــد. ایــن محققــان امیدوارنــد ایــن 

تکنیــک روزی بتوانــد دنــدان جدیــد و مناســب در اختیــار 
بیمــاران دندانپزشــکی قــرار دهــد.

پژوهشــهای پیشــین ســلولهای بنیــادی نشــان داده بودنــد 
چگونــه میتــوان از ادرار ســلول بــه دســت آورد. همچنیــن 
ــق ادرار دور  ــه از طری ــلولهایی ک ــه س ــود ک ــده ب ــخص ش مش
ــی  ــوان القای ــادی پرت ــلولهای بنی ــد س ــوند، میتوان ــه میش ریخت
باشــد کــه میتــوان انــواع گوناگــون ســلولها از جملــه ســلولهای 

ــت آورد. ــه دس ــا ب ــا را از آنه ــب و عصبه ــه قل عضل
پیشرفت در کشت بافت

ــه  ــش از موسس ــی )Duanqing Pei ( و همکاران ــگ پ دوانکین
زیســت پزشــکی و ســامت Guangzhou و دانشــگاههای دیگــر 
چیــن، سیســتم جدیــدی بــرای کشــت بافــت ابــداع کــرده انــد 
ــه  ــی را ب ــوان القای ــادی پرت ــلولهای بنی ــن س ــد ای ــه میتوان ک
ــدان اســت، تبدیــل کنــد.  ســاختارهای کوچکــی کــه شــبیه دن
سیســتم آنهــا رشــد دنــدان طبیعــی را تقلیــد میکنــد. نتیجــه بــه 
واســطه تعامــل بیــن دو نــوع ســلول مختلــف حاصــل میشــود: 
ــلولهای  ــد و س ــد میکنن ــا تولی ــه مین ــال ک ــی تلی ــلولهای اپ س
ــاج، ســمنتوم و  ــر ع ــی دیگ ــب اصل ــه ســه ترکی مزانشــیمی ک

ــد. ــد میکن ــدان را تولی ــپ دن پال
ــل  ــرای تبدی ــواد شــیمیایی ب ــی از م ــروه تحقیقات ــن گ ــدا ای ابت
ســلولهای بنیــادی پرتــوان القایــی کشــت شــده بــه صفحــات 

ــن  ــد. ســپس ای ــتفاده کردن ــال اس ــی تلی ــلولهای اپ مســطح س
ــب  ــوش ترکی ــی م ــیمی جنین ــلولهای مزانش ــا س ــلولها را ب س
ــد  ــه بع ــه هفت ــد. س ــد زدن ــوش پیون ــه م ــا را ب ــد و آنه کردن
محصــول بــه دســت آمــده از نظــر فیزیکــی و ســاختاری رشــد 
کــرد و بــه شــکل دنــدان انســان در آمــد. ایــن دنــدان تقریبــا 
همــان خاصیــت کشســانی دنــدان طبیعــی را داشــته و حــاوی 

ــودد. ــاج ب ــپ و ع ــا، پال ــده مین ســلولهای تشــکیل دهن
آینده پزشکی ترمیمی

اگــر چــه ســاختارهای بــه دســت آمــده دســتاوردهای جدیــدی 
هســتند، امــا ایــن روش کــه در آن از ســلولهای مــوش اســتفاده 
ــد  ــزان موفقیــت ۳۰% را نشــان میدهــد و ســاختار تولی ــود می ب
شــده از ایــن روش تنهــا یــک ســوم ســختی دنــدان انســان را 
دارد. ایــن گــروه تحقیقاتــی میگوینــد بــرای حــل ایــن مشــکل 
ــن  ــوان جایگزی ــان را میت ــیمی انس ــادی مزانش ــلولهای بنی س
ــرات  ــت را تغیی ــت باف ــرایط کش ــرد و ش ــوش ک ــلولهای م س
ــر در روش کار  ــد نظ ــن تجدی ــوری ای ــر تئ ــی داد. از نظ جزئ
میتوانــد جوانــه زیســت مهندســی دنــدان را ایجــاد کنــد کــه در 
یــک ظــرف کشــت شــده و ســپس بــه اســتخوان فــک بیمــار 
انســانی پیونــد زده میشــود تــا یــک دنــدان کامــا عملکــردی و 

طبیعــی تولیــد کنــد.
ــوی  ــه س ــد ب ــه امی ــی، روزن ــوان القای ــادی پرت ــلولهای بنی س
پزشــکی ترمیمــی هســتند. بــا ایــن روش نــه تنهــا از اســتفاده 
بحــث برانگیــز از جنیــن اجتنــاب میشــود بلکــه ســاختار ترمیمی 
از منبعــی بــه دســت مــی آیــد کــه حتــی از خــون و پوســت هــم 
در دســترس تــر اســت. بــه عــاوه ســلولهای تولید شــده توســط 
ایــن روش از طــرف سیســتم ایمنــی انســان پــس زده نمیشــود 
چــون از مــواد ســلولی بــدن خــود بیمــار بــه دســت آمــده اســت.

کاربرد موفقیت آمیز ادرار برای تولید دندان طبیعی
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سلول های بنیادی، یک روش طبیعی 
برای جایگزینی دندان

استفاده از سلول های بنیادی برای رشد دندان که یک روش طبیعی است، می تواند مزایای قابل توجهی نسبت به کاشت 
دندان داشته باشد.

کاشت دندان و ایمپلنت دندانی برای برخی افراد که در شرایط خاصی قرار دارند قابل اجرا نمی باشد. عاوه بر آن، بسیاری از 
افراد از روند کاشت دندان هراسان هستند. این فرآیند به جراحی دهان و دندان نیاز دارد که اخیرا پیشرفت قابل توجهی داشته 

است اما علی رغم پیشرفت تکنولوژی، کاشت دندان خطرات و مشکات بالقوه خود را دارا می باشد. 
برخی از این مشکات عبارت اند از:

زمان بهبود و التیام	 
طوالنی بودن عمل کاشت دندان	 
احتمال باالی عدم موفقیت	 
کمبود پژوهش های طوالنی مدت بر دوام 	 

و دیرپایی دندان های کاشته شده
بنابراین، آیا سلول های بنیادی آینده دندان 	 

های جایگزین را رقم می زنند؟

سلول های بنیادی دندانی
بدن انواع بسیار مختلفی از سلول ها را شامل 

می شود. از زمان تشکیل سلول تخم، شما 
تمام انواع سلول های متفاوت مورد نیاز بدن را 
ندارید، بلکه سلول های بنیادی هستند که به 
شما در ایجاد اندام ها و سیستم های مختلف 

بدن کمک می کنند. آنها سلول های تمایزنیافته 
ای هستند که توانایی تبدیل به هر نوع سلولی 

در بدن را دارند.
سلول های بنیادی در اکثر بافت های بدن وجود 
دارند و به تولید سلول های جدید و ترمیم بافت 

ها کمک می کنند. این سلول ها معموال در 
نقاط عمیقی قرار دارند که پیدا کردن آنها دشوار است؛ اغلب اوقات پراکنده بوده و در میان سلول هایی که ظاهر مشابه آنها را 

دارند، پنهان هستند.
دانشمندان دریافته اند که حتی دندان ها نیز، ذخیره ای از سلول های بنیادی دارند که در هر دو دندان شیری و دائمی یافت 

می شوند. این سلول ها توانایی بازسازی کامل خود را دارند.
سلول های بنیادی دندانی به علت سازگاری با سیستم ایمنی بدن، می توانند در بسیاری از زمینه های علم پزشکی کاربرد 

داشته باشند. یکی از مشکات کاشت دندان با استفاده از سلول های بنیادی، این است که ممکن است بدن آنها را از طریق 
یک پاسخ ایمنی پس بزند؛ اما گذشته از نقش های بالقوه این سلول ها در سایر روندهای پزشکی، کاربرد واضح و بدیهی آنها 

در جایگزینی دندان هاست. مطالعات در حال یافتن روش های محسوسی جهت کاشت دندان با سلول های بنیادی دندانی 
هستند.
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دکتر مقدسه رحیمی



دانشمندان موفق به رشد دندان در مدل های حیوانی شده اند
پیشرفت قابل توجهی در استفاده از سلول های بنیادی در مطالعات حیوانی رخ داده است. در برخی از مراکز دانشگاهی ایران این 

روش برای افراد زیادی به کار برده شده و نتایج موفقیت آمیزی را نشان داده است.
در یکی از دانشگاه های آمریکا نیز تیم پژوهشی دانشگاه، بافت لثه انسان و سلول های بنیادی دندان های موش را ترکیب کرده و 

بدین ترتیب باعث رشد دندان شدند.
مطالعه دیگری در دانشگاه هاروارد، موفق به کاشت دندان با سلول های بنیادی در موش های آزمایشگاهی شده است. آنها از لیزر 

کم قدرت برای فعال سازی سلول های بنیادی جهت رشد مجدد ساختار دندان استفاده کردند.

سلول های بنیادی در بازسازی ریشه دندان
استفاده از سلول های بنیادی برای باز سازی ریشه دندان چند سالی است که محققانی از سراسر دنیا بر روی آن کار می کنند. در 

حال حاضر استفاده از سلول های بنیادی برای باز سازی ریشه دندان با موفقیت روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شده و امید می رود 
در آینده بتوان از این فن آوری استفاده کرد.

این محققان سلول های بنیادی مورد نیاز خود را از دندان های خارج شده از دهان افراد 18 تا 2۰ ساله بدست آورده اند و این 
سلول ها توانسته اند ریشه و الیاف لثه ای در محیط آزمایشگاهی ایجاد کنند. دانشمندان در تاشند تا یک بانک سلول های بنیادی 

ایجاد کنند که هر گاه کودک یکی از دندانهای شیری اش را از دست داد تعدادی سلول بنیادی از پالپ) بافت نرم درون اتاقک 
تاج( استخراج و در این بانک نگهداری کنند و هنگامی که سالهای بعد همین کودک به سن میانسالی و سالمندی رسید و نیاز به 

سلول بنیادی برای باز سازی دندانهایش پیدا کرد بتواند از این بانک خصوصی استفاده کند. همچنین اخیرا ازسلولهای بنیادی جهت 
بازسازی انساج از دست رفته اطراف دندان )استخوان،سمنتوم،PDL( در بیماریهای پریودنتال استفاده که نتایج چشمگیری را به دنبال 

داشته است.
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بــا تحقیقــات و آزمایشــات مکــرر دانشــمندان بــر روی چــوب درخــت اراک و اثبــات خــواص درمانــی 
ــا و  ــا در اروپ ــای زیب ــدی ه ــته بن ــول در بس ــن محص ــون ای ــا اکن ــدان ه ــرای دن آن ب

آمریــکا در اختیــار مــردم قــرار گرفتــه اســت.
درخــت مســواک در حقیقــت درختچــه ای اســت بــه ارتفــاع متوســط ۳ متری 

کــه شــاخه هــای زیــادی دارد و ایــن شــاخه ها بــه ســمت زمیــن خمیده 
هســتند و دارای پوســتی نســبتًا شــفاف، بــه رنــگ ســبز کمرنــگ تــا 

تقریبــًا ســفید می باشــند.
مناطــق مهــم رویــش گیــاه در جهــان جنــوب آســیا، ایــران، مصــر، 
هندوســتان و حبشــه می باشــد و مهم تریــن نواحــی رویــش آن در 

ایــران الر، بندرعبــاس، مینــاب، مکــران و چــاه بهــار اســت.
ــات  ــردی، ترکیب ــات گوگ ــن، ترکیب ــاوی تان ــت اراک ح ــوب درخ چ
ایزوتیوســیاناید، ســنجرین، کلــر، کلرایــد، ســیلیکا، تــری میتــل آمیــن، 
ــات ســدیم می باشــد  ــد، ســیلیس، سیلیســیم، بی کربن فلوریــن، فلورای
کــه ایــن مــواد دندان هــا را ســفید و ضــد عفونــی و پاکیــزه می کننــد، 
از پوســیدگی دنــدان و بــه وجــود آمــدن پــاک و خون ریــزی 

ــدان  ــتحکام دن ــه و اس ــت لث ــث تقوی ــرده و باع ــری ک ــه جلوگی لث
می شــوند.

چــوب درخــت اراک دارای مــواد خوشــبو کننــدهٔ روغنــی اســت کــه 
دهــان را خوشــبو می کنــد.

ــک  ــوان ی ــه عن ــل توجــه موجــود در چــوب مســواک ب ــد قاب کلرای
ــا  ــرم روی دندان ه ــاد ج ــوده و از ایج ــل نم ــوی عم ــت ق ــر جن دت
جلوگیــری می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل افــرادی کــه بــه طــور طوالنــی 
ــفیدی  ــای س ــواًل دندان ه ــد اص ــتفاده می کنن ــواک اس ــوب مس از چ

دارنــد.
ــط از  ــع خل ــه دف ــت اراک ب ــوب درخ ــود در چ ــیک موج ــید انیس اس
ســینه کمــک می کنــد، اســید اســکوربیک و مــادهٔ سیتوســیترول 
ــی  ــریان های خون ــت ش ــث تقوی ــت باع ــن درخ ــوب ای ــود در چ موج
غذارســان بــه لثــه، می شــوند. وجــود مــاده ای بــه نــام انثرالیتــون در 
چــوب درخــت اراک در تقویــت اشــتهای غــذا خــوردن و تنظیــم حرکــت 

روده هــا مفیــد اســت.
در یــک تحقیــق کــه در مــورد اثــر ضــد میکروبــی و ضدعفونــی کننده ی 
ــام  ــا انج ــوب دنی ــای خ ــا خمیردندان ه ــه ی ــواک در مقایس ــوب مس چ
شــد؛ در تعــدادی از افــراد قــدرت ضدمیکروبــی و ضدعفونــی کننــده ی 
ــدازه  ــدان در زمان هــای مختلــف ان ــر دن بــزاق پــس از اســتفاده از خمی
گیــری شــد. در تحقیــق جداگانــه ای گــروه دیگــری کــه از چوب مســواک 
اســتفاده کــرده بودنــد، مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. نتایــج آزمایش هــا 
نشــان داد کــه خاصیــت ضدمیکروبــی چــوب مســواک از لحظــه ی ورود 
بــه دهــان شــروع می شــود و بــه مــدت طوالنــی دوام دارد؛ در حالــی کــه 

مسواک طبیعی )چوب درخت اراک(
دکتر محمد هارون رحیمی در اروپا و آمریکا
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دوام خمیــر دندان هــا بســیار کوتــاه بــوده و قابــل مقایســه بــا چــوب مســواک نیســت.
تحقیــق جالــب دیگــری کــه انجــام شــده؛ بــه ایــن نحــو کــه در یک گــروه چوب مســواک 
بــه مــدت چنــد دقیقــه در دهــان قــرار گرفــت و در گروهــی دیگــر از الســتیک های بــی 
اثــر اســتفاده گردیــد. پــس از حــدود ۵ دقیقــه بــزاق دهــان هــر دو گــروه جمــع آوری 
شــد و بــا روش HPLC بــه طــور دقیــق مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد 
کــه ترکیبــات بــزاق دو گــروه کامــًا متفــاوت اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در بــزاق دهــان 
افــرادی کــه چــوب مســواک داشــتند تعــدادی از مــواد، امــاح و یون هــای بســیار بــا 
ــت  ــی در جه ــب و مثبت ــیار جال ــار بس ــم آث ــن مکانیس ــا چندی ــد ب ــه می توانن ارزش ک
جلوگیــری از بیمــاری دهــان و دنــدان بــر جــای گذارنــد، و جــود داشــت. ایــن تحقیــق 
نشــان داد کــه مــواد موجــود در چــوب مســواک بــه راحتــی و در زمــان بســیار کوتــاه 
در بــزاق حــل می شــوند، در حالــی کــه مــواد موثــر بســیاری از گیاهــان 
ــی  ــوند. حت ــل ش ــان ح ــزاق ده ــرعت در ب ــن س ــه ای ــد ب نمی توانن
ــد. در  ــد کن ــن مســئله را تایی ــد ای ــک آزمایــش ســاده می توان ی
صورتــی کــه پوســت چــوب مســواک را برداریــم و آن را در 
ــم در مــدت کوتاهــی  ــم، می بینی ــرار دهی یــک اســتکان آب ق
مــوادی از ســاقه در آب حــل شــده و آب کامــًا کــدر 
می شــود. اگــر بــه تــه اســتکان نــگاه کنیــم امــاح حــل شــده 
ــن مــواد،  ــه ی ای ــم. تجزی از چــوب مســواک را مشــاهده می کنی
ــان  ــوند، نش ــل می ش ــزاق ح ــه در ب ــمندی را ک ــات ارزش ترکیب

می دهــد.
ــر  ــا قط ــری ب ــانتی مت ــدوداً ۱۰ س ــات ح ــورها قطع ــی کش در بعض
حــدود یــک ســانتی متــر از ســاقه هــای گیــاه بــه صــورت بســته هــای 
۵۰ تــا ۱۰۰ عــددی بــه وفــور بــه فــروش می رســد کــه هــر قطعــه از آن 
بــه مــدت یــک روز در آب قــرار گرفتــه و ســپس پوســت همــان قســمت جدا 
ــه شــکل مســواک  ــی ایــن ســاقه ب ــن ترتیــب فیبرهــای طول ــه ای می شــود. ب
در می آیــد کــه آن را بــه آرامــی بــر روی دندان هــا می کشــند. بــا ایــن عمــل 
ضمــن مســواک شــدن دندان هــا مــواد مختلــف ایــن چــوب در بــزاق حل شــده 
ــه و دندان هــا اعمــال می شــود. هــم چنیــن  ــف آن در دهــان، لث ــار مختل و آث

از فیبرهــای نــازک ســاقه جهــت خــال کــردن دنــدان اســتفاده می گــردد.
ــه ایــن کار عــادت  ــرای افــرادی کــه از کودکــی ب ــه ذکــر اســت کــه ب الزم ب

ــد ــه دهــان وارد کن ــی ب ــن کار ممکــن اســت صدمات ــد ، ای نکــرده ان
قبــل از اســتفاده از چــوب مســواک طبیعــی بایــد دهــان کامــا از ذرات غــذا 
شســته و تمیــز شــود امــا بعــد از مســواک زدن بــا ایــن چــوب، نبایــد دهــان 
مجــددا شســته شــود و بهتــر اســت تــا نیــم ســاعت بعــد نیــز غذایــی خــورده 
ــده و  ــی مان ــن« موجــود در ذرات چــوب در دهــان باق ــاده »تان ــا م نشــود ت

بتوانــد کامــا اثربخــش شــود.
ــدی در  ــت بع ــا نوب ــته و ت ــواک شس ــوب مس ــد چ ــواک زدن بای ــد از مس بع

ــود. ــرار داده ش ــکی ق ــل خش مح
ــت و در  ــرش آن نیس ــه ب ــاز ب ــدارد و نی ــی ن ــان خاص ــوب زم ــرف چ مص
صــورت کثیــف شــدن یــا از دســت دادن حالــت مناســب ریشــه هــا مــی تــوان 

ــرش زد. آن را ب
ــی  ــبیده م ــم چس ــک وبه ــی خش ــط وقت ــت فق ــداری آن در آب الزم نیس نگه

ــد. ــاده کنی ــر آم ــرای اســتفاده بهت ــردن آن را ب ــس ک ــا خی ــد ب توانی

مسواک طبیعی )چوب درخت اراک(
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     دانستنی های           دنـــــدان

دانســتنی هایــی کــه اکثــرا مــردم و داکتــران در زندگــی روز مــره خــود مواجــه میشــویم ویــا تجربــه کردیــم و 
ایــن معلومــات توســط داکتــران متخصــص ثابــت شــده اســت.

مراقــب گاز گرفتــن خــود باشــید: مینــای دنــدان -ســخترین مــاده بــدن انســان- از گلولــه )مرمــی( . 	
مســی ســخت تــر و از چنــگال )پنجــه( فلــزی ضــد زنــگ کمــی نــرم تــر اســت.

ــکافها . 	 ــن ش ــود، ای ــاد میش ــدان ایج ــای دن ــزی روی مین ــای ری ــکاف( ه ــرک )ش ــان ت ــرور زم ــه م  ب
فشــار ایجــاد شــده در وقــت جویــدن را خنثــی کــرده و از شکســته شــدن دنــدان جلوگیــری میکننــد. 
مهندســین فضایــی در حــال مطالعــه ایــن خاصیــت هســتند تــا بــا اســتفاده از آن بتواننــد ســفینه هــای 

ــری بســازند. ــی قویت فضای
بــا ایــن وجــود دندانهــای شــما همیشــه نمیتواننــد در برابــر جمعیــت طبیعــی باکترهــای موجــود در . 	

دهانتــان پایــداری کننــد. ایــن باکتریهــا اســیدهای ترشــح میکننــد کــه کلســیم و فســفات مینــای دنــدان 
را از بیــن بــرده و باعــث کــرم خوردگــی دندانهــا میشــود.

ــه شــکر موجــود در . 	 ــن اســیدها محصــول جانبــی تجزی ــدان شــیرینی برنمیخــوره: ای ــه عالقمن اگــر ب
ــکر  ــه ش ــر چ ــوند. ه ــته میش ــان شکس ــل ده ــا در  داخ ــط باکتریه ــه توس ــت ک ــه شماس ــذای روزان غ
خالــص تــر باشــد، زودتــر تجزیــه میشــود. در گذشــته کــه شــکر خالــص وجــود نداشــته اســت، کــرم 

ــه نــدرت اتفــاق مــی افتــاده اســت. خوردگــی دنــدان ب
ــود در . 	 ــی موج ــواد معدن ــالف م ــاده از ات ــن م ــد. ای ــری مینمای ــدان جلوگی ــیدگی دن ــد از پوس فلورای

ــد. ــهولت میبخش ــان س ــزاق ده ــفات را از ب ــیم و فس ــذب کلس ــد و ج ــری مینمای ــدان جلوگی ــای دن مین

ــه . 	 ــود ک ــا ب ــطح دنی ــهر در س ــن ش ــکا اولی ــیگان آمری ــع در میش ــد واق ــد رپی ــهر گرن ــال 		9	، ش در س
ــد  ــن از آب دارای فلورای ــکا فعل ــت آمری ــوم جمعی ــود. دو س ــه نم ــامیدنی اضاف ــه آب آش ــد را ب فلورای

ــد. ــتفاده میکنن اس
مرحلــه بعــدی مبــارزه بــا کــرم دنــدان؟ آقــای جفــری هیلمــن، اســتاد بازنشســته زیســت )بیولــوژی( . 	

دهــان دانشــگاه فلوریــدا، بــا اســتفاده از مهندســی ژنتیــک نســخه جدیــدی از باکترهــای دهانــی تولیــد 
کــرده و آنهــا را روی برخــی داوطلبــان بــه آزمایــش گذاشــته اســت. نســخه جدیــد ایــن باکتریهــا مقــدار 

کمتــری اســید تولیــد میکننــد.
باکتــری جدیــد یــک انتــی بیوتیــک ضــد اس. میوتــان هــای S. mutans دیگــر نیــز ترشــح میکنــد. این . 	

انتــی بیوتیــک ســایر باکتریهــا را از بیــن بــرده و بــه ایــن طریــق تمــام دهــان را پوشــش میدهــد.
ــه . 9 ــر چ ــد: ه ــانیده ان ــات رس ــه اثب ــی را ب ــاور مردم ــک ب ــورک ی ــل و نیوی ــگاه یی ــگران در دانش پژوهش

ــد داد. ــت خواهن ــتری از دس ــای بیش ــدان ه ــادران دن ــد م ــتر باش ــا بیش ــداد فرزنده تع
دلیــل؟ زنــان حاملــه بــه خاطــر تغییــرات هورمونــی دوران بــارداری بیشــتر مبتــال بــه ورم لثــه میشــوند . 		

و ایــن باعــث میشــود کــه لثــه هــا مقاومــت کمتــری در مقابــل عفونــت داشــته باشــند.
ــن کار . 		 ــد و ای ــدان کردن ــد دن ــه پیون ــروع ب ــتان ش ــرافی انگلس ــان اش ــالدی، زن ــدم می ــرن هیج در ق

ــود. ــوده ب ــب نم ــود جل ــادی بخ ــدان زی عالقمن 16
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     دانستنی های           دنـــــدان

همممــم، شــایدم نــه آنقــدر. نکنــه گنــاه از دنــدان پزشــک باشــه؟ چــون اکثــر ایــن جراحــی هــا ناموفــق . 		
بــود و از همــه بــد تــر، دنــدان پیونــد شــده اکثــرن بیمــاری ســفلیس را بــا خــود بــه عنــوان هدیــه همــراه 

داشته.
 رشــد دنــدان در هفتــه ششــم زندگــی، در داخــل رحــم آغــاز میشــود. دندانهــا بســیاری از مــواد جــذب . 		

ــا اســتفاده از ایــن خاصیــت، دانشــمندان ســالها  ــارداری را در خــود نگــه میدارنــد. ب شــده در دوران ب
بعــد از تولــد بــا اســتفاده از مــواد موجــود در دنــدان، میتواننــد تغذیــه و محیطــی کــه مــادر و جنیــن در 

آن بــوده انــد را دریابنــد.
ــد . 		 ــع آوری یکص ــد جم ــروژ، قص ــدان در ن ــک دن ــک بان ــن MoBaTann، ی ــر، موبات ــن خاط ــه همی ب

هــزار دنــدان افتــاده ی اطفــال را دارد تــا بــا اســتفاده از آنهــا رابطــه بیــن آلودگــی هــوا و بیمــاری هــای 
ــد. ــه نمای ــف را مطالع مختل

گاهــی اوقــات ســلول هــای بنیادینــی Stem cells کــه تبدیــل بــه دنــدان میشــوند در جاهــای . 		
وحشــتناکی رشــد میکننــد. چنیــن ســلولهایی باعــث ایجــاد تومورهــای )غــدد( بــه نــام تراتومــاس 
ــر دنــدان حــاوی مــو، اســتخوان و ســایر  teratomas میشــوند. چنیــن تومورهــای میتواننــد عــالوه ب

ــند. ــز باش ــرات نی حج
اولیــن دندانهــا شــاید 			 ملیــون ســال پیــش در گلــوی برخــی ماهــی هــای بــدون فــک ایجــاد شــده . 		

باشــد. هماننــد دندانهــای دهانــی، ایــن دندانهــا نیــز بــرای خــرد کــردن غــذا اســتفاده میشــدند.
دنــدان  برخــی ماهــی هــا هنــوز در گلویشــان رشــد میکنــد. یــک نمونــه از ایــن ماهــی هــا بنام ســچلیدز . 		

Cichids در دریاچــه ملــوی Lake Malawi واقــع آفریقای شــرقی زندگــی میکند.

ــد گــروه ژنهایــی کلیــدی ای کــه در . 		 ــا مطالعــه ایــن ماهــی مــا )ســچلیدز(، دانشــمندان توانســته ان ب
ســاخت دنــدان تمــام حیوانــات نقــش دارنــد را پیــدا کننــد. شــناخت ایــن ژنهــا میتوانیــد بــه مهندســی 

ژنتیــک دندانهــا در انســان نیــز کمــک نمایــد.
مهندســی ژنتیــک دنــدان شــاهکارهای قابــل ذکــری داشــته است.درســال)9			( خانمــی در . 9	

ســچلیدز ایالــت میســیپی آمریــکا، اولیــن فــردی بــود کــه در ایــاالت متحــده تحــت جراحــی  تبدیــل 
ــم  ــن خان ــت. ای ــرار گرف ــم osteo-odonto-keratoprosthesis ق ــه چش ــتخوانی-دندانی قرنی اس
ــود.  ــود از دســت داده ب ــه چشــمش ایجــاد شــده ب ــه خاطــر مشــکالتی کــه در قرنی بینایــی خــود را ب
در ایــن جراحــی، یــک دنــدان کشــت شــده را حجــاری نمــوده و آنــرا تبدیــل بــه قابــی بــرای یــک لنــز 

ــرار میدهــدم ــرا داخــل چشــم ق کوچــک کــرده و ســپس آن
دندان های شما می تواند سن، قومیت، عادات غذایی و شیوه زندگی شما را تعیین کندم. 		

منبع ؛ساینتفیک امریکن

  دکتر محمود علیزاده
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ــاران  ــایی در بیم ــی و چش ــس بویای ــال ح اخت
مبتــا بــه کویــد19: مــروری بــر اپیدمیولــوژی، 

ــی ــای درمان ــه ه ــب و گزین ــز، عواق پتوجنی

شــیوع ویــروس کرونــا جدیــد 2019 در اواخــر دســامرب 2019 
ــن اغــاز شــد.  ــی ناشــناخته از ووهــان چی ــا یــک گــروه پنومون ب
ــاری ویروســی را  ــن بی ــان بطــور رســمی ای ســازمان صحــی جه
بنــام covdi-19 و SARS-CoV-2 اعــام کــرد. اکنــون ایــن بیــای 
ــور  ــش از 200 کش ــان، بی ــت در رسارس جه ــه رسع ــر ب ــه گی هم
ــه  ــت ک ــان اس ــال جری ــا در ح ــاش ه ــت. ت ــه اس ــرش یافت گس
بــه زودی اســراتژی هــای درمانــی ماننــد واکســین، انتــی بــادی 
مونوکلونــال و داروی ضــد ویروســی بــا طیــف وســیع تهیــه شــود.

ــن  ــی در چی ــم بالین ــورد عائ ــه در م ــات اولی ــاس گزارش ــر اس ب
، بیــاران COVID-19 معمــوالً بــا رسفــه ، تــب و خســتگی 
روبــرو مــی شــوند. عائــم کمــر شــایع رسدرد ، میالــژی و تنگــی 
ــوره ،  ــد رین ــی مانن ــی فوقان ــتگاه تنفس ــم دس ــود. عائ ــس ب نف
گلــودرد ، گرفتگــی بینــی و اســهال بســیار نــادر بــود. دو بررســی 
سیســتاتیک نیــز در هــان جهــت گــزارش داده اســت کــه 
فراوانــی عائــم کلینیکــی را در بیــاران کویــد19 نشــان میدهــد: 
ــط، تنگــی نفــس،  ــال ان خل ــه دنب ــب 83.3٪، خســتگی 38٪، ب ت
میالــژی )کمــر از 30٪( و هیــچ عامتــی اشــکار نــدارد 5.6٪. در 
ــو و طعــم  ــاالت ب ــچ گزارشــی در مــورد اخت ــن مطالعــات هی ای
ــر شــده  ــراً منت ــه اخی ــی ک ــا شــواهد مقدمات ــدارد، ام وجــود ن

ــط باشــند. ــد مرتب ــا مــی توانن نشــان مــی دهــد کــه آنه
ــی و  ــی بین ــن جراح ــارچ 2020 انجم ــر م ــود اواخ ــن وج ــا ای ب
حلــق بریتانیــا  اظهــار داشــت کــه شــواهد موثــق وجــود دارد کــه 
تعــداد قابــل توجهــی از بیــاران مبتــا بــه کویــد19 بــه انوســمی/ 
ــی ٪30(.  ــد )املــان3/2 و کــره جنوب هایپوســمی مواجــه شــده ان
انجمــن رینولــوژی اروپــا  نیــز »از دســت دادن بویایــی« بــه 
عنــوان بخــش مهــم از عایــم کویــد19 ارائــه کــرده اســت )20٪

-60٪(. از دســت دادن بویایــی مــی توانــد پیــش از دیگــر عایــم 
)رسفــه، تــب و نفــس تنگــی( بروز کنــد. بیــاران مبتا بــه اختاط 
بویایــی ناگهانــی بایــد از بیــاری کویــد19 مثبــت انــد. عــاوه بــر 
ایــن، توصیــه شــده اســت کــه داروهــای کورتیکواســروییدها در 
بیــاران کــه ناگهــان حــس بویایــی خــود را در دوران کویــد19 از 

دســت میدهنــد )بینــی یــا سیســتمیک( تجویــز نشــود. 
از 23 اپریــل CDC ،2020 )مرکــز کنــرل و پیشــگیری از بیاریهــا( 
»از دســت دادن حــس بویایــی و چشــایی« را بــه لیســت کامــل 
ــه  ــی و عطس ــزش بین ــت )ابری ــرده اس ــت ک ــد19 ثب ــم کوی عائ
ــه ممکــن در  ــد19 ک ــوز شــامل نشــده اســت(. عایمــی کوی هن
ــروس  ــه وی ــدن ب ــروض ش ــد از مع ــارم بع ــا چه ــای دوم ت روزه
ظاهــر شــود: تــب، رسفــه، تنگــی نفــس، یــا عــرت تنفــس، لــر، 
و لــرزش مکــرر بــا لــرز، درد  عضانــی، رسدرد، گلــودرد، از دســت 
ــش شــواهد  ــه افزای ــه ب ــا توج ــی و چشــایی. ب دادن حــس بویای
تاییــد شــده از بســیاری کشــورها، مطالعــات اخیــر در حــال 
حــارض تاییــد مــی کنــد کــه اختــال عملکــرد بویایــی و چشــایی 

ــم مهــم کویــد19 باشــد.  ــه عای ــد از جمل مــی توان
اختال بویایی در بیاران کوید19

اهمیت حس بویایی
اختــال در حــس بویایــی بــر کیفیــت زندگــی بیــار موثــر اســت. 
ــگام  ــا مشــکات هن ــی ب ــال عملکــرد بویای ــه اخت ــا ب ــراد مبت اف
اشــپزی، کاهــش اشــتها، بهداشــت شــخصی، روابــط اجتاعــی و 
مشــکات عاطفــی ماننــد افردگــی، احســاس امنیــت و احســاس 
ــائل  ــاد مس ــال زی ــه احت ــا ب ــوند. زن ه ــی ش ــرو م ــی روب تنهای
عاطفــی ماننــد افردگــی، اضطــراب مربــوط بــه اختــال بویایــی 
ــه پاروســمی/  ــا ب ــد. بیــاران کــه مبت ــه مــی کنن را بیشــر تجرب
ــه  ــری در برنام ــر بیش ــت تاثی ــن اس ــتند، ممک ــمی هس فانتوس
ــه هایپوســمی/  ــا ب ــه بیــاران مبت ــه خــود نســبت ب هــای روزان
انوســمی داشــته باشــند. بــو همچنیــن نقــش مهمــی در تشــخیص 
هشــدار خطــرات خطرنــاک در زندگــی روزمــره دارد، ماننــد گاز، 
دود احــراق و مــواد شــیمیایی. )تعریــف اختــال بــو در جــدول 

1 نشــان داده شــده اســت(.
اختالل در تشخیص

Normosmia :                   عملکرد طبیعی بویایی
کاهش یافنت اندک بویایی   )Hyposmia( microsmia

Anosmi                           فقدان حس بویایی
Hyperosmia              حساسیت بیش از حد به بوهای

                                        معمول

اختالالت شناسایی )دیسوسمی(
Parosmi                تغییر در ادراک بوی بودهنده ها

Phantosmia   حس بو بدون موجودیت بودهنده ها
Cacosmia   حس بوی نا مطبوع بدون موجودیت 

                            بودهنده یا در موجودیت ان

اختالل بویایی در کوید19
اگرچــه اخیــرا تعــداد بیــاران مبتــا بــه اختــال بویایــی در 
کلینیــک هــای رساپــا در حــال افزایــش اســت، امــا شــیوع و 
ــا مشــخص اســت.  ــروز واقعــی در جامعــه بصــورت عمومــی ن ب
بــراورد بســته بــه تعاریــف اختــال، جامعــه امــاری و روش هــای 
ــره  ــی ک ــارت مل ــتم نظ ــه سیس ــت. مطالع ــاوت اس ــی متف ارزیاب
جنوبــی کــه در ســال 2013 منتــر شــد، نشــان داد کــه شــیوع 
 Bhattacharyya .ــود ــن زده شــده ب ــی 4.5٪ تخمی ــال بویای اخت
N و همــکاران شــیوع اختــال بویایــی گــزارش خــود بیــاران را 
ــاالت  ــت ای در ســال 2015 منتــر کــرد، 10.6٪ ± 1.0٪ از جمعی
ــر بــراورد شــده بــود. مشــخص شــد  متحــده در دوازده مــاه اخی
ــال  ــن ح ــد، در همی ــش میاب ــن افزای ــش س ــا افزای ــیوع ب ــه ش ک

ــدارد. ــر ن ــر شــیوع تاثی جنســیت ب
ــت  ــن عل ــی تنفســی یکــی از شــایع تری ــت دســتگاه فوقان عفون
اختــال بویایــی اســت کــه اصطاحــا اختــال بویایــی »پســا 
عفونــت« یــا »پســا ویــروس« نامیــده مــی شــود بــا 30 الــی 40 
درصــد مــوارد در اختــال بویایــی. انــواع پاتــوژن هــا ممکن اســت 
باعــث اختــال بویایــی پســا عفونــت شــود، ویــروس یــا بکــری. با 
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ایــن حــال شــایع تریــن پاتــوژن انــواع ویــروس هــا اســت.
Suzuki M و همــکاران اولیــن مطالعــه ای کــه مــی توانــد رینــو 
ویــروس، پاراآنفلوانــزا، کروناویــروس، و ویــروس اپســتین بــار را در 
ترشــحات بینــی بیــاران مبتــا بــه اختــال بویایــی پســا ویروســی 
ــنهاد  ــا پیش ــن، انه ــاوه برای ــد. ع ــزارش کردن ــد، گ ــخیص ده تش
ــی و دوره  ــواع مختلف ــد ان ــی توان ــروس م ــو وی ــه رین ــد ک کردن
هــای مختلــف  از مــوارد جــدی اختــال بویایــی را ایجــاد کنــد. 
ــوز نامشــخص  ــروس هن ــی پســا وی ــال بویای ــوژی اخت پاتوفیزیول
ــی  ــش التهاب ــورد واکن ــران در م ــیاری از داک ــت، بس ــده اس مان
مخــاط بینــی و تولیــد ترشــحات فکــر مــی کردنــد. بــا ایــن حــال، 
بســیاری از مطالعــات فــرض مــی کننــد کــه ویــروس هــا ممکــن 
ــی مرکــزی  ــا مســیرهای بویای ــی ی ــوم بویای ــورو اپتلی ــه ن اســت ب
ــه مغــز منتقــل شــوند )از  اســیب برســانند و ســپس مســتقیا ب
جملــه سیســتم عصبــی مرکــزی ماننــد پیــاز بویایــی و قــر 
ــد،  ــه پشــتیبانی مــی کن بویایــی(. شــواهد بیشــری از ایــن نظری
ــوم   ــا اپتلی ــال ب ــورو اپتلی ــی ن ــازی و جایگزین ــال، بازس ــور مث بط
تنفســی و تغییــرات مورفولوژیکــی )کاهــش حجــم پیــاز بویایــی 
ــا  ــی پس ــال بویای ــه اخت ــا ب ــاران مبت ــی( در بی ــر بویای و ق

ــت. عفون
ENTUK )انجمــن جراحــان بینــی و حلــق بریتانیــا( بــه داکــران 
هشــدار داد کــه شــواهد بســیاری از کشــورها، از جملــه ایتالیــا، 
کــره جنوبــی و چیــن نشــان مــی دهــد کــه تعــداد قابــل توجهــی 
از افــراد مبتــا بــه کویــد19 توانایــی بویایــی را از دســت داده انــد 
)انوســمی یــا هایپوســمی(. همچنیــن، هشــدارهای بــرای کســانی 
کــه دچــار از دســت دادن بــوی ناگهانــی مــی شــوند، حتــی اگــر 
عاِئــم دیگــری نداشــته باشــد، بایــد بــه مــدت هفــت روز خودش 
  non peer-reviewed ایزولــه شــوند. بــا توجــه بــه یــک مطالعــه
منتــر شــده از ایــران، باقــری و همــکاران افزایــش ناگهانــی در 
اختــاالت بویایــی در دوران پاندیمــی را گــزارش کردنــد. ارتبــاط 
میــان اختــال بویایــی و بیــاران مبتــا بــه کویــد19 تاییــد 
 < p ,0.87 = r( شــده بصــورت قابــل توجهــی معنــی دار بودنــد
ــتفاده  ــن اس ــادی بی ــاط زی ــکاران ارتب Walker A .)0.001 و هم
ــو« و افزایــش  ــه »ب ــارت جســتجو شــونده مرتبــط ب مکــرر از عب
روزانــه بیــاران تاییــده شــده کویــد19 )از 0.633 – 0.952( 
ــس،  ــکا، انگلی ــی )امری ــار پاندیم ــورهای دچ ــیاری کش را در بس
ایتالیــا، اســپانیا، املــان، فرانســه، هلنــد و ایــران( گــزارش کردنــد. 
ــی  ــمی ناگهان ــس، انوس ــران و انگلی ــابه در ای ــه مش ــک مطالع ی
کمــر از یــک هفتــه از افزایــش بیــاران مبتــا را نشــان داد. ایــن 
مقــاالت پیشــنهاد مــی کنــد کــه »از دســت دادن بویایــی« بایــد 

بــا کویــد19 ارتبــاط داشــته باشــد.
ــی را نشــان  ــا داده هــای جالب ــزی از اروپ ــک مطالعــه چندمرک ی
داد کــه 85.6٪ از بیــاران کویــد19 از دســت دادن بویایــی را 
گــزارش کردنــد. عــاوه بــر ایــن، ایــن اولیــن مطالعــه اســت کــه 
مــی توانــد اختــاالت چشــایی را بــه عنــوان یکــی از عایــم مهــم 
ــن  ــد. در ای ــخیص ده ــد19 تش ــاران کوی ــی )88٪( در بی کلینیک
مقالــه همچنیــن گــزارش شــده اســت کــه بیــاران مبتــا ممکــن 
اســت از بیــن رفــنت بویایــی یــا چشــایی منفــرد را بــدون عائــم 
قابــل توجــه دیگــر نشــان دهنــد. بــر اســاس مطالعــه دیگــری از 
انگلیــس کــه توســط Menni C و همــکاران بررســی شــده اســت، 
ــت و  ــر مثب ــش شــدند )579 نف ــد19 ازمای ــرای کوی ــر ب 1702 نف
1123 نفــر منفــی( و گــزارش کاملــی از عائــم شــامل بویایــی و 
چشــایی ارائــه دادنــد. از دســت دادن بویایــی و چشــایی در ٪59 
گــروه مثبــت کویــد19 مشــاهده شــد، امــا فقــط 18٪ در گــروه 
منفــی )Cl ٪95 ;6.59 = odds ratio: 5.25 – 6.27(. ایــن مطالعه 
همچنیــن پیشــنهاد کــرد کــه مــی تــوان از ترکیبــی از عائــم )از 
دســت دادن چشــایی و بویایــی، تــب، رسفــه، خســتگی، اســهال، 

ــش  ــی ازمای ــش بین ــرای پی درد شــکم و از دســت دادن اشــتها( ب
مثبــت کویــد19 بــا حساســیت )0.54( و دقــت )0.86( اســتفاده 

کــرد.
نتیجــه مشــابهی در ایــاالت متحــده توســط Yan Ch و همــکاران 
در ارزیابــی 1480 عائــم شــبیه انفلوانــزا تحــت ازمایــش کویــد19 
گــزارش شــد. 68٪ )40 از 59( و 71٪ )42 از 59( بیــاران مبتــا به 
کویــد19 اختــال بویایــی و چشــایی داشــتند، در حالیکــه فقــط 
ــن  ــا همچنی ــد. انه ــی بودن 16٪ )203/33( و 17٪ )203/35( منف
 :Cl ٪95( 10.9 نســبت شــانس را در از دســت دادن بویایــی
 :Cl  ٪95(  10.2 دادن چشــایی  از دســت  در  و   )23.5  –  5.08
4.74 – 22.1(، در حالیکــه 74٪ )28 از 38( بهبــود در عملکــرد 
بویایــی را بــا بهبــود عائــم کلینیکــی گــزارش کردنــد. Kaye R و 
همــکاران 313 مــورد را تجزیــه و تحلیــل کردنــد کــه نشــان داد از 
بیــن رفــنت حــس بویایــی )73٪( قبــل از تشــخیص کویــد19 بــود 
 Yan CH و از عائــم اولیــه بــود )26.6٪(. مطالعــه اخیــر دیگــری
و همــکاران نشــان داد کــه از دســت دادن بویایــی بــه شــدت بــا 

دوره کلینیکــی خفیــف بیــاران کویــد19 همــراه اســت. 
بــا ایــن حــال ، یــک مطالعــه non-peer reviewed در ارسائیــل 
گــزارش کــرد کــه شــیوع اختــال بویایــی فقــد 35.7٪ و اختــال 
و   Benezit F کوتــاه  مکاتبــه  دو  اســت.    ٪33.3 چشــایی 
همــکاران، اختــال بویایــی را 45٪ )68/31( و اختــال چشــایی را 
 Giacomelli A 62٪ )68/42( در بیــاران مبتــا گــزارش کردنــد و
و همــکاران اختــال بویایــی را 23.7٪ )59/13( و اختــال چشــایی 
را 28.8٪ )59/17( گــزارش کــرده اســت کــه نســبتا کمــر از 
مطالعــه قبلــی اســت. بنظــر مــا شــواهد موجــود نشــان میدهــد 
کــه از دســت دادن بویایــی و چشــایی بــا کویــد19 ارتبــاط زیــادی 
دارد. بعــاوه، هنــگام گرفــنت رشح حــال از بیــاران مشــکوک بــه 

کویــد19، ایــن عائــم بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــی  ــالل بویای ــه اخت ــال ب ــاران مبت ــد19 را در بی ــد کوی ــا بای آی

ــم؟ ــش کنی ــده ازمای ــه ش ایزول
اولیــن گــزارش از انگلســتان در پایــان مــاه مــارچ نشــان داد 
ــل  ــر قاب کــه افزایــش بیــاران در یــک case series  بصــورت غی
ــا انوســمی را بــه  توجیــه )11 مــورد( اختــال ناگهانــی بویایــی ی
عنــوان عایــم اولیــه قبــل از دیگــر عائــم نشــان مــی دهــد. بــا 
ــا  ــش شــد )ب ــد19 ازمای ــرای کوی ــورد ب ــک م ــط ی ــن حــال، فق ای
یــک نتیجــه مثبــت(. طبــق یــک مطالعــه چنــد مرکــزی در اروپــا، 
Lechien JR و همــکاران نشــان دادنــد کــه هیــچ ارتبــاط معنــی 
ــا انســداد بینــی وجــود  ــوره ی ــا رین ــی ب ــال بویای ــن اخت داری بی
نــدارد. یــک مطالعــه مقدماتــی مرتبــط دیگــر حاکــی از ان اســت 
ــزار  ــک اب ــد ی ــی توان ــایی م ــی و چش ــت دادن بویای ــه از دس ک
ــد19  ــه کوی ــکوک ب ــاران مش ــرای بی ــد ب ــه مفی ــری اولی غربالگ
ــمی و  ــم هایپوس ــاران عائ ــه بی ــی ک ــژه هنگام ــه وی ــد، ب باش
ــی  ــق و بین ــوش و حل ــاالت گ ــایر اخت ــدون س ــوزی را ب هایپوجی
ــاه  ــات کوت ــت 95٪(. مکاتب داشــته باشــد )حساســیت 42٪ و دق
دیگــری کــه بــه صــورت انایــن در لنســت منتــر شــده اســت، 
گــزارش مــی دهــد کــه بیــاران کویــد19 معمــوال بــا رشوع اختال 
ــه تظاهــرات و عائــم  حــاد بویایــی و چشــایی بــدون هیــچ گون
معمولــی حفــر بینــی روبــرو مــی شــوند. تاکنــون، شــواهد کافــی 
وجــود نداشــته اســت بــرای اینکــه مــا بایــد کویــد19 را در متــام 
ــا  ــم. ب ــش کنی ــی ازمای ــی بویای ــال ناگهان ــه اخت ــا ب ــاران مبت بی
ایــن وجــود، داکــران از بیــاران کــه فقــد دچــار اختــال ناگهانــی 
ــاری  ــه بی ــا ب ــرا مســتعد ابت ــی شــود اگاه باشــند زی ــی م بویای

ــد19 هســتند. کوی
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آزمایــش بویایــی بــه عنــوان ابــزاری بــرای غربالگــری در بیــاران 
کویــد19

 Moein در حــال حــارض، فقــط یــک مطالعــه تحلیلــی در ایــران از
ــده  ــد ش ــد19 تایی ــار کوی ــه 60 بی ــود دارد ک ــکاران وج ST و هم
ــرول )از نظــر  ــی )UPSIT( و 60 کن ــرد بویای ــش عملک ــا ازمای را ب
ســن و جنســیت مشــابه( بررســی کــرده اســت. یــک نتیجــه قابــل 
ــاالت  ــی اخت ــاران )60/59( دارای برخ ــان داد، 98٪ بی ــه نش توج
بویایــی هســتند )انوســمی یــا هاپیوســمی شــدید 58٪، هایپوســمی 
متوســط 33٪، و هایپوســمی خفیــف 13٪(. بــر عکــس، فقــط 
18٪ از بیــاران در گــروه کنــرول دارای هاپوســمی خفیــف بودنــد 
ــب  ــه جال ــت(. نکت ــود نداش ــط وج ــا متوس ــدید ی ــمی ش )هایپوس
دیگــر اینســت کــه اگرچــه تقریبــا همــه بیــاران ازمایــش بویایــی 
غیــر طبعــی دارنــد، امــا فقــط 35٪ بیــاران )60/21( از مشــکات 
چشــایی یــا بویایــی شــکایت دارنــد. بنظــر مــا مــی تــوان توضیــح 
ــی اطــاع  ــی خــود ب ــاران از کاهــش بویای ــه بســیاری از بی داد ک
هســتند. برایــن اســاس، اختــال عملکــرد بویایــی خودگــزارش شــده 
ممکــن اســت ارتبــاط ضعیفــی بــا ازمایشــات بویایــی داشــته باشــد، 
ــو. Wehling E و همــکاران نشــان داد  ــال، شناســایی ب بعنــوان مث
ــی )در ازمایــش هــای شــناختی  کــه عــدم اگاهــی از اختــال بویای
ــد،  ــود اگاه بودن ــی خ ــت بویای ــه از وضعی ــرادی ک ــه اف ــبت ب نس
عملکــرد ضعیــف تــری داشــت( در بیــاران میانســال و پیــر بســیار 
زیــاد اســت )حــدود 80٪( و بــا افزایــش ســن نیــز افزایــش میابــد. 
ایــن شــواهد نشــان مــی دهــد کــه از دســت دادن بویایــی یکــی از 
عائــم کلینیکــی اصلــی کویــد19 اســت و ازمایــش بویایــی بعنــوان 
یــک ابــزار غربالگــری در برخــی مــوارد فرضــی بــرای شناســایی یــا 
قرنتیــن مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــا ایــن حــال، بــرای 
ــری الزم  ــتیبانی بیش ــای پش ــوز داده ه ــنهاد، هن ــن پیش ــد ای تایی

اســت.
میکانزم های اسیب شناختی اختال بویایی

SARS-CoV-2 و سلول میزبان
کروناویــروس از گلیکوپروتئیــن اســپایک )پروتئیــن S( خــود، بــرای 
اتصــال گیرنــده میزبــان و واســطه شــدن همجوشــی غشــایی و ورود 
ویروســی اســتفاده مــی کنــد. عامــل مهــم گســرش رسیــع کویــد19 
S SARS- الودگــی بــاالی بخاطــر خاصیــت فــوق العــاده پروتئیــن
SARS- ــا ــه ب ــر در مقایس ــیار باالت ــی بس ــل ترکیب ــا می CoV-2 ب

CoV و مقاومــت حرارتــی پاییــن تــر SARS-CoV-2 اســت. اخیــرا، 
مطالعــات تاییــد کــرده اســت کــه SARS-CoV-2 از انزایــم تبدیــل 
کننــده انژیوتنســین انســانی )hACE2( بعنــوان گیرنــده بــرای ورود 
بــه ســلول میزبــان عمدتــا از طریــق اندوســیتوز اســتفاده مــی کنــد 
و از ترانــس ممــربان پروتیئــاز TMPRSS2( 2( بــرای فعــال ســازی 
ــروس  ــرای شــیوع وی ــد.TMPRSS2 ب ــن S اســتفاده مــی کن پروتئی
هــای مختلــف از جملــه انفلوانــزای A و کروناویــروس رضوری 

اســت.
ــی  ــا برخ ــود دارد، ام ــی وج ــی اختافات ــای فعل ــه در داده ه اگرچ
ــی  ــال تنفس ــای اپتلی ــلول ه ــه س ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــزارش ه گ
ــن  ــی پروتئی ــر کم ــاال دارای مقادی ــی احت ــره بین ــود در حف موج
ACE2 و TMPRSS2 در مقایســه بــا قســمت هــای پاییــن تــر 
ــی  ــی از دالیل ــد یک ــی توان ــن م ــتند. ای ــی هس ــای تنفس ــدام ه ان
باشــد کــه مــی توانــد توضیــح دهــد چــرا ریــه ارگان اصلــی هــدف 

ــت. ــد19 اس در کوی
میکانــزم هــای از دســت دادن حــس بویایــی عصبــی در بیــاران 

کویــد19
بســیاری از ویــروس هــا بــه دلیــل پاســخ هــای التهابــی، تغییــرات 
ــی  ــد. از دســت دادن بویای ــی کنن ــاد م ــی ایج ــذرا در درک بویای گ
)هایپوســمی یــا انوســمی( در عفونــت هــای ویروســی کرونــا 
)SARS و غیــره( قبــا گــزارش شــده اســت، امــا ایــن اتفــاق کامــا 

ــک  ــی را در ی ــمی دایم ــال Hwang 2006 انوس ــود. در س ــادر ب ن
ــر  ــه اخی ــک مطالع ــرد. ی ــزارش ک ــم گ ــاله خان ــار SARS 27 س بی
شــده  گــزارش  همــکاران  و   Beltran-Corbellini AB توســط 
اســت کــه بطــور قابــل توجهــی از بیــن رفــنت بویایــی در بیــاران 
کویــد19 بیشــر از بیــاران انفلوانــزا اســت. جالــب اینکــه از دســت 
دادن بویایــی مــی توانــد در بیــاران کویــد19 بــدون ســایر عائــم 
کوریــزال یــا التهــاب قابــل توجــه بینــی ایجــاد شــود. ایــن یافتــه هــا 
ــلولهای  ــه س ــروس ب ــاد: 1. اســیب مســتقیم وی ــل ایج ــاال دلی احت
عصبــی گیرنــده بویایــی واقــع در اپتلیــوم بویایــی اســت، 2. »طوفان 
ســیتوکین« )تولیــد بیــش از حــد یــا کنــرل نشــده ســلولهای ایمنــی 
ــتم  ــر سیس ــده و ب ــاد ش ــاران ایج ــی بی ــا( در برخ ــیتوکین ه و س
ــذارد و 3.  ــی گ ــر م ــی تاثی ــی بویای ــای حس ــامل ارگانه ــی ش عصب
ایــن واقعیــت کــه ســلولهای غیــر عصبــی واقــع در اپتلیــوم بویایــی 
 2-SARS-CoV هــردو گیرنــده پروتئیــن مــورد نیــاز بــرای عفونــت

ــد. ــی کن ــان م ــان را بی )TMPRSS2 و ACE2( در انس
اپیتلیــوم بینــی را مــی تــوان بــه اپیتلیــوم تنفســی و اپیتلیــوم 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــاختار چندالی ــک س ــرد، ی ــیم ک ــی تقس ــی حس بویای
طــور مــداوم بازســازی مــی شــود و شــامل ســلولهای عصبــی و غیــر 

ــکل 1(. ــت )ش ــی اس عصب

ــان  ــه بی ــد ک ــام دادن ــای را انج ــکاران بررســی ه Butowt R و هم
ــه شــدت نشــان مــی  ACE2 را در اپتلیــوم بویایــی غیــر عصبــی ب
ــان ان در  ــرای نشــان دادن بی ــوز شــواهد واضحــی ب دهــد امــا هن
اپتلیــوم بویایــی نیورونــی وجــود نــدارد. بــه نظــر مــی رســد بیــان 
TMPRSS2 در مقایســه بــا ACE2 باالتــر بــوده و ســلولهای عصبی 
و غیــر عصبــی را اشــغال مــی کنــد. Brann D و همــکاران نشــان 
ــانی  ــای انس ــه ه ــوش و گون ــی در م ــاط بویای ــه کل مخ ــد ک دادن
ــر در ورود ACE2 ،2-SARS-CoV و  ــر دو ژن اساســی درگی بیانگ
TMPRSS2 اســت. بــا ایــن حــال، نــه نیــورون بویایــی ایــن ژن هــا 
ــی، در عــوض  ــاز بویای ــورون هــای پی ــه نی را نشــان مــی دهــد و ن
در ســلولهای پشــتیبان، ســلولهای بنیــادی و ســلولهای اطــراف 
عروقــی نشــان داده مــی شــود. آنهــا اظهــار داشــتند كــه »ویــروس 
ــا  ــی منــی شــود ، ام ــی حســی بویای مســتقیاً وارد ســلولهای عصب
ــده  ــت كنن ــادی حای ــلولهای بنی ــه س ــت ب ــن اس ــوض ممك در ع
ــای  ــلول ه ــب، س ــن ترتی ــه همی ــد«. ب ــه كن ــی حمل ــوم بویای اپیتلی
ــان ACE2 نیســتند،  ــه بی ــادر ب ــی ق ــاز بویای عصبــی موجــود در پی
ــد.  ــی دهن ــام م ــر را انج ــن ام ــی ای ــلولهای عروق ــه س ــی ک در حال
انهــا پیشــنهاد کردنــد کــه عفونــت اولیــه انــواع ســلول هــای غیــر 
عصبــی احتــاال منجــر بــه انوســمی در بیــاران کویــد19 توســط: 
1. عفونــت موضعــی ســلولهای حایتــی و ســلولهای عروقــی منجــر 
ــد  ــی توان ــی شــود و م ــی م ــل توجه ــی قاب ــای التهاب ــه پاســخ ه ب
عملکــرد نیــورون هــای حســی یــا پیــاز بویایــی را تغییــر دهــد 2.  20
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حایــت از اســیب ســلولها ممکــن اســت بطــور غیــر مســتقیم بــر 
ســیاله هــا از نیــورون هــا بویایــی بــه مغــز تاثیــر بگــذارد 3. اســیب 
بــه ســلول هــای غلیــظ چشــم و ســلول هــای غــده بومــن در مــدل 
ــوم  ــه کل اپتلی ــر ب ــاری منت ــیب مع ــه اس ــر ب ــوش منج ــای م ه
بویایــی مــی شــود کــه مــی توانــد عملکــرد بویایــی را مختــل کنــد. 

)شــکل 2(.

ورود به مغز از طریق اپتلیوم بویایی
ــو  ــد19 شــایع اســت. مائ ــاران کوی ــک در بی تظاهــرات نیورولوژی
ال و همــکاران گــزارش کردنــد کــه 214/78 بیــار )36.4٪( عائــم 
عصبــی )سیســتم عصبــی مرکــزی، سیســتم محیطــی و اســیب 
عضانــی اســکلتی( داشــتند. شــواهد جدیــد نشــان مــی دهــد کــه 
SARS-CoV-2 بــه ســلولهای بویایــی غیــر عصبــی وارد مــی شــود 
ــی  ــوالر در ســلول هــای عصب ــه مســیر آکســون وزیک ــاالً ب و احت
 2-SARS-CoV ،هدایــت مــی شــود. بــر اســاس یــک فرضیــه دیگــر
ممکــن اســت از ســلولهای اپیتلیــال غیــر عصبــی بویایــی بــه مایــع 
ــی را  ــای عصبــی بویای ــود و بســته ه ــل ش ــزی نخاعــی منتق مغ
محصــور کنــد. پــس از آن، SARS-CoV-2 بــه بیشــر قســمت هــای 
ــس  ــز تنف ــز، مرک ــاقه مغ ــتطیلی در س ــدوال مس ــه م ــز، از جمل مغ
ــد، هانطــور کــه در )شــکل 3(  و گــردش خــون، گســرش مــی یاب

نشــان داده شــده اســت.

ختاالت چشایی در بیاران کوید19
ــت  ــا، و باف ــم، دم ــو، طع ــامل ب ــی ش ــر کیبات ــایی از ت ــس چش ح
تشــکیل شــده اســت. هرکــدام ایــن ترکیبــات حســی بطــور جداگانــه 
تحریــک مــی شــود تــا کــه طعــم ویــژه ای را هنــگام خــوردن غــذا 
ــرد  ــال عملک ــی اخت ــیوع کل ــد. ش ــاد کن ایج
ــی  ــرد بویای ــال عملک ــر از اخت ــایی کم چش
در  چشــایی  اختــاالت  )تعریــف  اســت 
جــدول 2 نشــان داده شــده اســت(. توانایــی 
جداســازی طعــم دهنــده هــا بــه مســیر 
تحریــک رترونــازال بســتگی دارد. بــه همیــن 
ــه  ــایی، ب ــنت چش ــن رف ــا، از بی ــر عموم خاط
رترونــازال  در  بویایــی  عملکــرد  اختــال 
ــن حــال ، برخــی  ــا ای ــی شــود. ب ــه م مراجع
از مطالعــات بیــان ACE2 را بــه مقــدار بــاال 
در مخــاط حفــره دهــان و ســلولهای اپیتلیــال 
زبــان گــزارش کردنــد. بــه طــور خاصــه، 
SARS- کــه  اســت  ایــن  دیگــر  احتــال 

CoV-2 بــه طــور مســتقیم بــر جوانــه هــای 

ــس 4(. ــذارد )عک ــر بگ ــا تأثی ــده ه ــا گیرن ــایی ی چش
اختالالت تشخیصی

Normogeusia             عملکرد طبیعی چشایی
Hypogeusia             کاهش حس چشایی

Ageusia                           عدم حس چشایی

dysgeusia اختالالت شناسایی
Parageusia       تغییر حس چشایی )حس 

                                 چشایی نا مطبوع( در 
                                 موجودیت محرک خارجی

Phantogeusia        حس چشایی فلزی و منکی 
                              بدون موجودیت محرک خارجی

 
ــات نشــان  ــه بســیاری از مطالع جــای تعجــب نیســت ک
دادنــد کــه اختــال عملکــرد چشــایی همزمــان بــا اختــال 
ــزارش  ــی SARS-CoV-2 گ ــی پاندیم ــو در ط ــرد ب عملک
شــده اســت. lechien JR و همــکاران اختــاالت چشــایی 
را تــا 88.8 درصــد )308 از 342( گــزارش کردنــد که شــامل 
ــا مــی شــود. بیــن  ــا و21.1٪ پاراجیوزی 78.9٪  هایپوجیوزیا/اجیوزی
21اختــاالت بویایــی و چشــایی ارتبــاط معنــی داری وجــود داشــت. 
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Yah CH و همــکاران گــزارش دادنــد کــه 71 درصــد بیــاران 
کویــد19 )42 نفــر از 59 نفــر( دارای اختــال عملکــرد چشــایی 
هســتند. برخــی از بیــاران عایــم اجیوزیــا بــدون اختــال بویایــی 
را نشــان دادنــد. مطالعــات دیگــری نیــز نتایــج را بــه همیــن روش 

نشــان داد.
جالــب اینجاســت، ان چیــزی نبــود کــه انتظــار داشــتیم، انتظــار مــا 
ایــن بــود کــه شــیوع اختــال چشــایی در متــام مطالعــات نســبت به 
اختــال بویایــی بیشــر باشــد. بــا ایــن حــال دالیــل ان بخوبــی درک 
نشــده و بــدون داده هــای پشــتیبان در زمــان نوشــنت ایــن مقالــه 

بــرای توضیــح ایــن یافتــه مطالعــات بیشــری الزم اســت.
درمان

درمان دارویی
کورتیکواسرتوییدها

ــوان پرمــرف  ــه عن ــی، ب ــی و موضع کورتیکواســروئیدهای خوراک
ــی، پســا  ــرد بویای ــال عملک ــه اخت ــا ب ــاران مبت ــن دارو در بی تری
عفونــت بــوده اســت. یــک بررســی سیســتاتیک اخیــر نشــان مــی 
دهــد کــه شــواهدی هنــوز بــرای اثبــات اســتفاده از ایــن روش هــای 
درمانــی مشــخص نیســت. بــا ایــن حــال برخــی مطالعــات اســتدالل 
مــی کنــد کــه کورتیکواســروییدهای سیســتمیک مــی تواننــد اختال 
عملکــرد بویایــی را پــس از مبتــا شــدن بــه کویــد19 بهبــود بخشــد. 
بعــاوه، مــدت زمــان بیــاری، ســن، جنــس و موجودیــت پاروســمی 
بــه درمــان کورتیکواســروییدها ارتبــاط نــدارد. گــزارش شــده اســت 
کــه درمــان موضعــی اســروییدها شــانس بهبــودی اختــال عملکــرد 
بویایــی پســا کویــد19 را بهبــود مــی بخشــد. هرچنــد کــه تحلیــل و 
تجزیــه موثریــت ان بایــد دقیــق باشــد زیــرا یــک ســوم از بیــاران 
طــی یــک ســال پــس از بیــای کویــد19 بصــورت کامــل یــا نســبی 

بطــور خــود بخــودی بهبــود میابــد.
ــز  ــد کــه تجوی ــا ایــن وجــود  ARIA و  EAACI اشــاره مــی کنن ب
اســپری موضعــی بینــی در برابر انوســمی بــه دلیل عفونــت کوید19 
ــه ان وجــود  ــرای توصی ــوز بــی پاســخ اســت و اســاس علمــی ب هن
ــروئید  ــه کورتیکواس ــد ک ــی کنن ــنهاد م ــا پیش ــاوه، انه ــدارد. بع ن
داخــل بینــی مــی توانــد در رینــت الرژیــک بــا دوز توصیــه شــده 
ــل  ــی داخ ــرویید موضع ــرف کورتیکواس ــع م ــد و قط ــه یاب ادام
بینــی بــرای بیــاران مبتــا بــه کویــد19 توصیــه منــی شــود. عــاوه 
کورتیکواســروییدها  کــه  کنــد  مــی  توصیــه   ENTUK برایــن 
ــی  ــس بویای ــان ح ــه ناگه ــاران ک ــتمیک( در بی ــی و سیس )موضع
ــای  ــود داده ه ــر کمب ــود. بخاط ــز نش ــد تجوی ــت داده ان را از دس
ــال عملکــرد  ــز کورتیکواســروییدها در اخت ــه وجــود دارد، تجوی ک
بویایــی ناشــی از کویــد19 هنــوز زیــر ســوال اســت و بــرای تاییــد و 

ــاز اســت. نتیجــه گیــری بــه شــواهد بیشــری نی
سایر روش های درمانی

برخــی از داده هــا اثــرات احتالــی ســایر روش هــای درمانــی مانند 
کاروریــن، زرق موضعــی کورتیکواســرویید در اطــراف شــکاف 
ــتیبانی  ــد. پش ــی کنن ــزارش م ــید را گ ــک اس ــا لیپویی ــی و الف بویای
بیشــر از ازمایــش هــای کنــرل شــده تصادفــی بــزرگ هنــوز هــم 

ــر دارد. ــه اثبــات رصیــح ت ــاز ب نی
ــن A ، مینوســایکلین ،  ــن اســتفاده از ویتامی ــن بررســی همچنی  ای
ــرده اســت و از نظــر  ــا را بررســی ک ــو بیلوب ســولفات روی ، جینک
آمــاری بهبــود قابــل توجهــی نشــان نــداده اســت. در مقابــل، 
گــزارش هومــل تــی و همــکاران اســتفاده ویتامیــن A داخــل بینــی 
را روزانــه بــه مقــدار  IU 10000 بــه مــدت دو مــاه مفیــد نشــان 

داد.
حــاال امــکان اســتفاده از برخــی داروهــا، مثــا کاروریــن، الفــا 
لیپوییــک اســید یــا ویتامیــن آ بــرای درمــان اختــال عملکــرد 
ــرده  ــتفاده گس ــل از اس ــود دارد. قب ــد19 وج ــس از کوی ــی پ بویای
از ایــن رژیــم هــای درمانــی الزم اســت کــه مطالعــات بــا کیفیــت 

ــود. ــام ش ــاال انج ب
بــا ایــن حــال کمبــود مطالعــات در زمینــه درمــان اختــال عملکــرد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد19 وجــود دارد. ب ــت کوی ــس از عفون ــی پ بویای
هیــچ شــواهد خوبــی بــرای اســتفاده از ایــن داروهــا در از دســت 

دادن بویایــی دایمــی پــس از عفونــت وجــود نــدارد.
درمان های غیر دارویی

اموزش بویایی 
امــوزش بویایــی توســط خــود بیــاران و در طــی دوازده هفتــه در 
معــرض چهــار بــوی شــدید )فنیــل اتیــل الــکل، گل رز، اکالیپتــول، 
ــی  ــام م ــک( انج ــول: میخ ــو و ایجین ــیرونال، لیم ــوس، س اوکالیپت
شــود. هومــل و همــکاران بیــاران مبتــا بــه کاهــش بویایــی 
پســا کویــد19 را پــس از ترامــا و عامــل ایدیوپاتیــک بــا ایــن روش 
درمانــی بررســی کــرد. نتیجــه در گــروه درمانــی پــس از یــک دوره 

ــود قابــل توجهــی یافــت. درمانــی ســه ماهــه بهب
مطالعــات خــاص توســط التونــداک ا و همــکاران و کنســتاندینیدین 
و همــکاران بــرای امــوزش بویایــی کوتــاه مــدت و طوالنــی مــدت 
در بیــاران مبتــا بــه اختــال بویایــی پســا کویــد19 انجــام شــده 
ــرده  ــد ک ــی را تایی ــوزش بویای ــت ام ــات موثری ــن مطالع ــت. ای اس
ــن  ــه( و همچنی ــا 56 هفت ــر )ت ــان بیش ــدت زم ــش م ــت. افزای اس
تغییــر مــواد بــو دهنــده هــا مــی توانــد میــزان موفقیــت ایــن روش 

درمانــی را بهبــود بخشــد.
ــی  ــوزش بویای ــس از ام ــود پ ــرای بهب ــی ب ــزم پاتوفیزیولوژیک میکان
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــال فرضی ــن ح ــا ای ــت. ب ــخص اس ــوز نامش هن
بویــدن بــوی مکــرر ممکــن اســت پوتانســیل ارتقــا ظرفیــت ســازی 

ــد. ــته باش ــی را داش ــی بویای ــلولهای عصب ــد س بازتولی
در حــال حــارض فــاش کــردن اثــر امــوزش بویایــی در بیــاران 
ــی زود  ــوز خیل ــی، هن ــد19 بــا از دســت دادن بویایــی دایم کوی
اســت. بهرصــورت، بخاطــر کــه ایــن روش درمانــی بــا هزینــه بســیار 
پاییــن و بــدون عــوارض جانبــی جــدی اســت، بایــد اولیــن مدلــی 
باشــد کــه بــرای درمــان اختــال بویایــی دایمــی در بیــاران کوید19 
در نظــر گرفتــه مــی شــود قبــل از اینکــه درمــان پزشــکی از نظــر 
ــی و  ــان داروی ــای درم ــه ه ــود. گزین ــات ش ــی اثب ــت و ایمن موثری
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ــی در )جــدول3( خاصــه شــده اســت. ــر داروی غی
پیش بینی اختالل بویایی و چشایی پس از عفونت کوید19

در اختــال بویایــی پســا عفونــت، بهبــودی خودبخــودی در طــی 
ــکان  ــاران ام ــد بی ــی 66 درص ــدوده 32 ال ــال در مح ــی 3 س 1 ال
ــر اســت. برخــی مطالعــات بهبــود خودبخــودی را تاییــد مــی  پذی
کنــد. پیــش بینــی میــزان بهبــودی بویایــی کوتــاه مــدت در بیــاران 
کویــد19 قابــل توجــه اســت. داده هــا در اروپــا میــزان بهبــودی را 
44 درصــد )72.6درصــد در هشــت روز اول بهبــود میابــد( نشــان 
ــده  ــاالت متح ــر در ای ــه دیگ ــب مطالع ــن ترتی ــه همی ــد. ب میده
ــی و  ــر بویای ــاران، از نظ ــد بی ــه 74 درص ــت ک ــرده اس ــزارش ک گ
ــی  ــی کلینیک ــم کل ــوح عای ــا وض ــه ب ــد ک ــود یافتن ــایی، بهب چش

ــاط دارد. ارتب
ــدت  ــاه م ــی و چشــایی کوت ــود بویای ــزان بهب در حــال حــارض، می
تقریبــا 44 الــی74 درصــد اســت کــه باالتــر از گــزارش هــای 
ــد  ــروس مانن ــی پســا وی ــاالت بویای ــایر اخت ــه س ــوط ب ــی مرب قبل
رینوویــروس، انفلوانــزا، ویــروس انســداد تنفســی و ویــروس هــای 
کرونــا اســت. بــا ایــن وجــود ارزیابــی زودرس در بیــاران کویــد19 

ــی زود اســت. ــوز خیل ــایی هن ــود چش ــن بهب و همچنی
نتیجه 

بــه دلیــل افزایــش شــواهد تاییــد شــده از بســیاری کشــورها، 
مطالعــات اخیــر در حــال حــارض نشــان میدهــد کــه اختــال 
عملکــرد بویایــی و چشــایی مــی توانــد نشــانه ای از عفونــت 
ســارس کروناویــروس 2 باشــد. میکانســم هــای پاتولوژیــک هنــوز 
ــه  ــت اولی ــل عفون ــه دلی ــاد ب ــال زی ــه احت نامشــخص اســت.اما ب
انــواع ســلول هــای اپتلیــال بویایــی غیــر عصبــی منجــر بــه صدمات 

ــود. ــی ش ــی م ــورون بویای نی
از عایــم مشــخص اختــال عملکــرد بویایــی و چشــایی مــی تــوان 
بــرای تشــخیص زود هنــگام بیــاران کویــد19 و پشــتیبانی از رونــد 
خودجداســازی اســتفاده کــرد. عواقــب بهبــود بویایــی و چشــایی 
ــت.  ــروس اس ــا وی ــای پس ــت ه ــایر عفون ــر از س ــد19 به در کوی
امــوزش بویایــی ممکــن اســت گزینــه خوبــی بــرای درمــان از 

ــی دایمــی باشــد. دســت دادن بویای
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ــال  ــچ اعم ــدون هی ــه ب ــت ک ــده اس ــاخته ش ــری س ــی خمی ــی در تحقیق ــه تازگ ب
ــرد. ــر ک ــا آن پ ــوان ب ــی را می ت ــای دندان ــره ه ــکی، حف دندانپزش

 دنــدان هــا از چهــار الیــه تشــکیل شــده انــد کــه اســید دهــان مــی توانــد بــه ایــن 
ــاد  ــا ایج ــره در دندان ه ــا حف ــه ه ــن الی ــن رفت ــا از بی ــاند و ب ــیب برس ــا آس الیه  ه

می شــود.
برخــی عالئــم نشــان دهنــده آن اســت کــه دنــدان هــای شــما در حــال پوســیدگی 
اســت. ایــن عالئــم شــامل ایجــاد لکــه هایــی بــا تغییــر رنــگ بــر روی دنــدان، درد 
ــا  ــه مــواد غذایــی داغ ی دنــدان هنــگام غــذا خــوردن، درد دنــدان و حساســیت ب
ســرد اســت . همــه ایــن عالئــم باپــر کــردن حفره هــای دنــدان از بیــن مــی رونــد.
بــه تازگــی یــک تحقیــق در خصــوص راه جدیــد پرکــردن دنــدان در ژاپــن انجــام 
شــده اســت کــه در ایــن پژوهــش بــا چســباندن مــاده ای شــبیه مینــای دنــدان بــه 

راحتــی میتــوان حفــره دنــدان را پــر کــرد.
ــه  ــاده ب ــن م ــا ای ــده ب ــر ش ــای پ ــره ه ــه حف ــد ک ــان داده ش ــش نش ــن پژوه در ای
اســتحکام و پایــداری دنــدان هــای پــر شــده بــا همتایــان فلــزی ایــن مــاده اســت. 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــی را ب ــای دندان ــره ه ــوان حف ــی ت ــر، م ــن خمی ــتفاده از ای ــا اس ب
ــن کار از  ــا ای ــم. ب ــر کنی ــکی پ ــای دندانپزش ــتگاه ه ــا دس ــدان ب ــردن دن ــی ک خال

ــرد. ــری ک ــوان جلوگی ــی ت ــیدگی م گسترشپوس
ایــن خمیــر از پراکســید اســید و هیــدروژن ســاخته شــده اســت  و اگــر بــه درســتی 
اســتفاده  نشــود موجبالتهــاب لثــه خواهــد شــد بــه همیــن دلیــل بــرای اســتفاده 

بهتــر اســت بــا یــک دندانپزشــک مشــورت کنیــد.
ایــن محصــول از ســال آینــده بــه دندانپزشــکان ارائــه خواهــد شــد تــا آن را بــرای 
ــره  ــر روی حف ــه ب ــر از 		 دقیق ــر در کمت ــن خمی ــد. ای ــز کنن ــاران خــود تجوی بیم

هــای دنــدان اثــر خواهــد کــرد .

بدون نیاز به
 دندانپزشک 

دندان  پر کنید !
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ــه ایجــاد  ــواردي زمین ــود و در م ــده ب ــک کنن ــه تحری ــي ک ــدان از محصوالت ــان ریشــه دن ــراي درم در گذشــته ب
صدمــات جــدي تــر ازجملــه ایجــاد پتانســیل ابتــال بــه ســرطان را در بیمــاران فراهــم مــي کــرد، اســتفاده مــي 

شــد. 
ایــن درحالــي اســت کــه در 10 ســال گذشــته محققانــي از دانشــگاه هــاي آمریــکا مــاده جایگزینــي را معرفــي 

کردنــد کــه تقریبــا بــي ضــرر بــود و بــراي ترمیــم عصــب دنــدان بــه کار بــرده مــي شــد. 
بــه دنبــال معرفــي ایــن مــاده، محققــان ایرانــي بــه منظــور تهیــه مــاده اي کــم ضررتــر و مطابــق بــا ســلول هــاي 
ــراي پرکــردن  ــد کــه در نتیجــه ایــن تحقیقــات مــاده غنــي شــده از کلســیم ب انســاني تحقیقاتــي را آغــاز کردن

ریشــه دنــدان هایــي کــه دچــار صدمــه عصــب شــده بودنــد )CEM(، بــه دســت آمــد. 
دکتــر قاســم انصــاري اســتاد دانشــکده دندانپزشــکي شــهید بهشــتي در گفــت و گــو بــا خبرنــگار علمــي ایرنــا در 
ــا کلســیم )CEM( بــراي پرکــردن ریشــه دنــدان هایــي کــه  ایــن مــورد گفــت : مــاده بــي ضــرر و غنــي شــده ب

دچــار صدمــه عصــب شــده انــد، بــه دســت محققــان ایرانــي ســاخته شــده اســت. 
وي افــزود: ایــن مــاده، تاکنــون کاربــردي بســیار موفقیــت آمیــز در درمــان دنــدان هــاي شــیري و دائــم داشــته و 
متجــاوز از 40 مقالــه تحقیقاتــي در ایــن مــورد در کنگــره هــا و کنفرانــس هــاي بیــن المللــي ارایــه شــده اســت. 

 پیــش از ایــن درمــان ریشــه دنــدان بــراي ایــن گونــه دنــدان هــا تجویــز مــي شــد امــا درحــال حاضــر بــا ابــداع 
ایــن روش نویــن دیگــر الزم نیســت تمــام ریشــه دنــدان ازبیــن بــرود و تنهــا تــاج آن برداشــته و بــر روي آن مــاده 

CEM گذاشــته مــي شــود. 

 بــا اســتفاده از ایــن روش جدیــد حیــات دنــدان هــا طوالنــي تــر مــي شــود و فــرد مــي توانــد بــا رعایــت اصــول 
بهداشــتي ســال هــا دنــدان خــود را حفــظ کنــد.

ساخت ماده غني شده 
)CEM( با کلسيم
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ساخت مولکولی جدید با قابلیت تشخیص 
سلول سالم از سلول سرطانی
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اکثــر افــرادی کــه بــه بیمــاری ســرطان مبتــا مــی شــوند ، تحــت درمــان بــا روشــهای معمــول از جملــه شــیمی 
درمانــی ، پرتــو درمانــی و… قــرار مــی گیرنــد. قاعدتــا ســلولهای ســرطانی در بــدن ایــن بیمــاران طــی پروســه 
درمــان از بیــن مــی رود ، ایــن درحالیســت کــه تعــدادی از ســلولهای ســالم نیــز متاســفانه از بیــن رفتــه و یــا 
آســیب مــی بینــد. تحقیقاتــی کــه بــه طــور گســترده و جهانــی در زمینــه یافتــن درمــان ســرطان در حــال انجــام 
اســت ایــن موضــوع را مــد نظــر قــرار داده کــه داروهــای جدیــد تولیــد شــده بایــد تخصصــی تــر عمــل نماینــد 

و تنهــا ســلولهای ســرطانی را مــورد هــدف قــرار دهنــد.
ــه  ــن زمین ــق در ای ــی موف ــای تحقیقات ــی از گروهه ــوز، یک ــک نی ــی ت ــار علم ــرویس اخب ــزارش س ــه گ ب
ــد ســلولهای  ــازه توانســته ان ــی ت ــداع مولکول ــا اب ــی باشــند کــه ب ــکا م پژوهشــگران موسســه “ویســتار” آمری
ســرطانی را بــدون آســیب بــه ســلولهای ســالم و تنهــا بــا مختــل کــردن پروتئیــن مــورد نیــاز بــرای حیــات آن 
ــد. اهمیــت ایــن دســتاورد علمــی زمانــی مشــخص مــی شــود کــه بدانیــم تاکنــون هیــچ یــک از  از بیــن ببرن

ــت تفکیــک ســلولی را نداشــته اســت. ــن حــد قابلی ــا ای ــازار ت داروهــای موجــود در ب




