درمان ريشه در بيماران مسن
امروزه در ليست بيمارانمان تعداد بيماران مسن به نسبت قبل افزايش
قابل مالحظه اى يافته اند .اين امر به آگاهى آنها نسبت به ارزش
دندانهايشان برمى گردد .اين ايده كه دندانها را بكشيم و دندان مصنوعى
بگذاريم بتدريج رنگ باخته و بيماران مسن خواهان حفظ دندانهاى
طبيعى خود هستند .به عنوان يك دندانپزشك وظيفه داريم با نيازهاى
خاص اين گروه سنى آشنا باشيم و سعى كافى در حفظ دندانهاى طبيعى
ايشان داشته باشيم.
چه مالحظات خاصى اين گروه سنى دارند؟
الف)بيمارى هاى سيستميك:
 اين گروه به واسطه سن معموال درگير بيماريهاى خاصى هستند.اغلب بيماران مسن كه كانديد درمان ريشه هستند بيمارانى هستند
كه به مشكالت سيستماتيك خود واقف هستند ،مى دانند چه داروهايى
مصرف مى كنند  .به ما گوشزد مى كنند چرا كه كامال نگران
سالمتى خود هستند و به آن اهميت مى دهند ،بعضا حتى داروهاى
خود را همراه دارند و به ما در خصوص داروى بيحسى مخصوص
هشدار مى دهند .بايد به حرفهاى ايشان خوب گوش دهيم.
 بيماران بسيار خوب و قدردانى هستند .كافى است ماليمت ومهربانى را در شما احساس كنند ،و كار خوب دريافت كنند ،آنگاه
هرگز شما را ترك نخواهند كرد.
 ممكن است دچار كم شنوايى باشند كه در اين صورت الزم استبلندتر با ايشان صحبت شود .مشكالت قلبى ،كليوى ،كبدى ،ديابت،
فشار خون باال و  ....ممكن است داشته باشند.
 ممكن است سابقه جراحى قلب ،انفاركتوس قلبى يا مغزى ،سابقهشيمى درمانى و راديوتراپى  ،مفصل مصنوعى و  ....داشته باشند.
الزم است با پزشك متخصصشان مشاوره كتبى در خصوص
بيمارى و داروهايشان داشته باشيم .برخى به صورت روزانه ممكن
است مواد ضدانعقاد مصرف كنند .بايد نسبت به آنها آگاه باشيم،

شايد الزم باشد پزشك تغييرى در دوز و يا قطع موقت دارو بدهد.
دقت كنيد كه حتما مشاوره كتبى داشته باشيد و آن را در پرونده
بيمار حفظ كنيد .لزوم پيش دارويى در برخى حاالت ضرورى
است .پروفيالكسى آنتى بيوتيكى در مورد بيمارانى كه عمل قلب
انجام داده اند ( عمل قلب باز) بيمارانى كه دريچه مصنوعى دارند،
مفصل مصنوعى دارند ،سابقه تب روماتيسمى دارند و يا تحت
درمان با داروهاى ايمونوساپرسيو هستند .اينها مطالب بسيار مهمى
هستند كه حتما بايستى مد نظر باشند.
 اطالعات ناكافى ما در خصوص بيماريهاى قلبى و نظرات مختلفمتخصصين اين رشته ما رو به اين سمت مى برد كه حتما در اين
خصوص مشاوره كنيم .موضوع ديگر فشار خون باال در اين گروه
سنى است.
 معموال داروهاى پايين آورنده فشار خون مصرف مى كنند .تزريقداروى بيحسى بدون اپى نفرين بايد مد نظر باشد و در پرونده بيمار
با خودكار قرمز قيد شود.
 نكته ديگر اين كه اگر بيمار مسنى داشتيم كه قبال مشكل سيستميكنداشته و االن دوباره مراجعه كرده براى دندان ديگر ،حتما مجددا
تاريخچه پزشكى گرفته شود ،ممكن است اخيرا درگير مشكلى شده
باشد .اصوال بهتر است آپديت كردن پرونده از جهت تاريخچه
پزشكى كار روتين براى بيمارى باشد كه پس از مدتى مجددا
مراجعه كرده است.
 در خصوص مشكالتى مثل آرتروز گردن و ديسك كمر بايستىمالحظات خاص داشت .ازقبيل برقرارى راحتى بيمار روى
صندلى يونيت ،پوزيشن و تنظيم مناسب صندلى و زير گردنى.
ب) مالحظات بافت نرم و سخت:
 بخاطر شل شدن و افتادگى نسوج در اين بيماران ،رتركت كردنلب و گونه با راحتى بسيار زيادترى انجام مى شود .كه اين يك
حسن است.

 اگر بيمارى باشد كه مدتى در سگمنت خلفى سابقه بى دندانى (يكيا چند دندان) داشته ،معموال زبان اين افراد رشد كرده و بزرگتر
از حد نرمال است .از نظر پريودونشيم ممكن است تحليل استخوان
 ،لثه و يا تورم لثه داشته باشند.
 بالطبع بواسطه تغييرات فيزيولوژيك agingاستخوان آلوئل نيزدچار نقصان در ارتفاع شده و ممكن است قسمت هايى از ساختار
ريشه دندان و حتى فوركا در دهان اكسپوز شده باشد .برخى از اين
دندانها عليرغم چنين وضعيتى بسيار محكم بوده و نبايد به دليل
درگيرى فوركا آنها را محكوم به كشيدن كرد .اين دندانها مى تواند
بخوبى به اين بيماران سرويس بدهند.
 اگر تحليل استخوان و كال پريودونشيوم منجر به از دست رفتننسبت مناسب تاج به ريشه
)(Crown/Root ratioشده باشد ،ممكن است كشيدن در دستور
كار قرار گيرد.
 به علت تغييرات استئوپوروتيك در بيماران مسن ،اين بيمارانبخوبى به تزريقات انفيلتريشن پاسخ مى دهند و خيلى خوب بيحس
مى شوند.
تغييرات دندان:
 تغييرات قابل مالحظه اى در حجم پالپ اتفاق مى افتد كه به واسطهعاج سازى و عقب نشينى پالپ است .عاج سازى در پاسخ به
محركاتى مثل سايش  ،پوسيدگى  ،ترميم عميق  ،بيمارى پريو به
وقوع مى پيوندد ،اما به طور طبيعى در روند agingاين امر
كامال طبيعى است .در تمامى سطوح و ديواره ها اين كوچك شدن
ادامه مى يابد.

