
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           به نام  خدا                   

  :مقدمه
 افــراد، متوســط عمــر افــزایش کنــار در امــروزه
 از اسـتفاده  .ه انــد شــد زیـاد  نیــز مــزمن بیماریهـاي 
 ایـن بیماریهـا مـی توانـد     کنتـرل  جهـت  مختلف داروهاي
شـایع تـرین   .شـود  دندانپزشـکی  امـور  در تـداخل  موجـب 

داروهـاي مصـرفی در کـل جمعیـت مـورد مطالعـه بـه         ها
ــب ــک NASID،ترتیـ ــا، نمسـ ــها،بخ م آرا هـ ــ شـ  یآنتـ

ــتامینها ــا و هیس ــد آنتیبیوتیکه ــاي. بودن ــی، داروه  گوارش
ــی، ــار قلبـ ــون فشـ ــدي ردة در تیروئیـــد و خـ ــرار بعـ  قـ
  .گرفتند

 کنـد  مـی  گـر  جلـوه  تـر  اهمیـت  بـا  وقتـی  مسأله این
ــه ــدانیم ک ــداخالت ب ــی ت ــا داروی ــواد ب ــی م ــورد طبیع  م

ــرف ــط مص ــاران توس ــز بیم ــی نی ــدایجاد م ــکل توانن  مش
ــد؛ ــثال نماین ــدازوالم داروي م ــه می ــک ک ــش م آرا ی  بخ

 داخـل  بصـورت  کـه  صـورتی  در باشـد  مـی  اسـتفاده  مورد
 فــورت گریــپ میــوة بــا توانــد مــی شــود مصــرف وریــدي
  . نماید تداخل
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  از جمله عوارض ناشی ازداروها که ایجاد تداخل می کنند؛ 
ü  دهانخشکی دهان، التهاب وزخم مخاط 
ü تهوع واستفراغ 
ü  اختالل در حس چشاییضایعات شبه لکوپنه و 
ü سوزش مخاط و دهان 
ü   استعداد بروز عفونت هاي فرصت طلب 

 

      

  

 ب  ھ نیازمن  د بیم  اران در داروھ  ا ب  االي مص  رف ب  ھ ب  ا توج  ھ
 داروی  ي ت  داخالت وج  ود لااحتم   نیز و دندانپزشكي درمانھاي

 ی  ك دندانپزش  كي، ب  ي حس  ي داروھاي با مصرفي درداروھاي
 داروھ     اي مختل     ف عم     ل مكانیس     م ب     ا بای     د دندانپزش     ك

     الً آشنا باشد.كام احتمالي واورژانسھاي

  

  از جمله مثال هایی مشهود در این زمینه ؛

 آنتي داروھاي مانند داروھا از عوارض بسیاري •
 تواند مي عارضھ ھمین كھاست  استفراغ كولینرژیك

 نھایي استفاده و لبگیري قا جملھ از پزشكي اعمال در
 مي داروھا این جملھ از.  نماید اشكال ایجاد پروتز از

  .كرد اشاره قلبي داروھاي برخي بھ توان
  
  
  
  
  
  

جھت  مناسب حسي بي ایجاد بھ باید دندانپزشك ھر •
 كھ حسي بي داروھاي. باشد قادر خود كارھاي انجام
 بیماران در ھستند استر یا آمید اصلي قسمت شامل

 نادر نسبتاً  واكنشھا این البتھ. باشد مي زا مشكل حساس
 ولي گردند، مي ناپدید زودي بھ ھا آن عالئم و ھستند

 این شناخت احتمالي خطرات وجود علت بھ حال این با
 می رسد.  نظر بھ الزم آنھا علل و حاالت

  
  

 

 
 
 

بھ  توان مي دارو مخرب آثار تخصصي ھاي جنبھ از •
 حالت این.  كرد اشاره دارو از ناشي لثھ حدا بیش رشد

 ھایي بیوتیك آنتي از كوتاه دورة یك مصرف از پس
 مصرف از قبل است شده دیده سیكلوسپورین مانند

 یرد گ صورت خاص مالحظات است سیكلوسپورین
 شامل كھ بعدي ھاي درمان افزایش از پس عمالً  زیرا

A و مترونیدازول سیكلوسپورین توسط لثھ حجم 
 داثرنباش مي روزه ٧ دوره یك طي آزیترومایسین

                    .ندارند شده ایجاد حالت بھبودي در چنداني



  

ماننـد   داروهـایی  بـا  کـه  ضـایعات  گونه این درمان بنابراین
ــوئین ــا فنیت ــدودکنند ی ــاي ه مس ــال ه  A، کلســیم کان

 نیـاز  و اسـت  گروهی کاري شوند ي م ایجاد سیکلوسپورین
 .دارد پریودونتیست و ارتودنتیست  پزشک مداخلۀ به

   یري؛نتیجه گ 

  

 پراكن  دگي و تن  وع ك  ھ آنج  ا از داد نشان تحقیق نتایج

 جامع  ھ در دارو مص  رف و داخل  ي بیماریھ  اي وسیع

 علت بھ كھ فردي كھ سازد مي محتمل را امكان این

 ھ    اي كلینی    ك ب    ھ دن    دان و دھ    ان ھ    اي بیم    اري

 یك   ي ب   ھ ھمزم   ان كن   د م   ي مراجع   ھ دندانپزش   كي

 تج  ویز ب  ھ و باش  د مب  تال نی  ز سیس  تمیك ازبیماریھ  اي

 نمای  د مص  رف را خ  اص داروي س  رخود ی  ا پزش  ك

 و ش    ایع ھ    اي بیم    اري م    ورد در ك    ھ اس    ت الزم

 در كھ تدابیري و جامعھ در شایع مصرفي داروھاي

  بیم  اران گون  ھ ای  ن ب  راي دندانپزش  كي ك  اري مراحل

 ق  رار پزش  کان اختی  ار در الزم اطالع  ات است الزم

 .بگیرد
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