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پیشگفتار

اصوال از حفره دهان بعنوان کانونی برای تعامل میان بدن و محیط اطراف آن یاد شده است و سالمت آن 
شاخصی از سالمت عمومی بدن در نظر گرفته می شود. به همین شکل ضایعات حفره دهان نیز می توانند از 
یک علت موضعی ساده نظیر وجود یک عامل تحریکی مانند تیزی لبه شکسته دندان تا حضور یک بیماری 
سیستمیک مهم که تهدید کننده حیات بیمار است متفاوت باشند. این طیف گسترده از عوامل بیماری زا 
سبب می شود تا در مواردی دندانپزشکان در تشخیص و درمان ضایعات مخاط دهان احساس سردرگمی 
و عدم اطمینان داشته باشند. نکته دیگری که می باید مد نظر قرار داد، این است که با توجه به شیوع زیاد 
مشــکالت دندانی نظیر پوسیدگی و تنوع درمان های الزم برای رفع آنها، اغلب بیمارانی که دچار ضایعات 
مخاطی )غیر دندانی( هســتند کمتر مورد توجه قرار می گیرند. نمونه بارز این غفلت در تشخیص دیررس 
ســرطان دهان و یا ضایعات پیش سرطانی نمود پیدا می کند به طوری که این تاخیر در تشخیص، یکی از 

دالیل مهم مرگ و میر ناشی از این پدیده می باشد.
در حیطه تشخیص ضایعات دهان کتب ارزشمند و معتبر بسیاری وجود دارد ولی از آنجا که تقریبا تمامی 
این کتب فاقد تقســیم بندی های کلینیکی می باشند، حجم باالی اطالعات ارائه شده در آنها خود ممکن 
اســت سبب سردرگمی و دشواری امر تشخیص گردد. بر این اساس به منابعی نیاز است که با دسته بندی 
اطالعات معتبر بتوانند دندانپزشکان را در بالین بیماران دارای ضایعات دهان راهنمایی نمایند. با آنکه این 
نیاز در حوزه های دیگر علوم پزشکی بوسیله ارائه راهنما ها از سوی انجمن های علمی معتبر و کتب تشخیص 
افتراقی بیماری ها تا حدودی برطرف شده است اما در رابطه با ضایعات دهان منابع آنچنان غنی نمی باشند. 
از این رو کتاب حاضر با هدف ارائه اطالعات طبقه بندی شده و با رویکردی بالینی به نگارش در آمده است 
به طوری که دندانپزشکان قادر باشند با دیدن ظاهر ضایعات و در نظر گرفتن تاریخچه بروز آنها و از طریق 
الگوریتم های ارائه شده در بخش مربوط به آن ضایعه، مراحل مرتبط با روند تشخیص را طی کنند. بر این 
اســاس ضایعات دهانی با رویکردی الگوریتم محور به دو دسته کلی شامل ضایعات بافت نرم )مخاطی( و 
ســخت )استخوانی( تقسیم شده اند که در این میان ضایعات بافت نرم خود دارای پنج زیر گروه می باشند 
که عبارت اند از: ضایعات زخمی، ضایعات اگزوفتیک یا برجســته، ضایعات سفید رنگ، ضایعات قرمز رنگ 
و پیگمانته. همچنین ضایعات اســتخوانی نیز براساس نمای رادیوگرافیک خود در سه زیر شاخه ضایعات 
رادیولوسنت، رادیولوسنت-رادیواپک/ رادیواپک و تحلیل منتشرتقسیم بندی شده اند که در ادامه به تفکیک 

در فصول مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
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در پایان امید است کتاب حاضر مورد توجه و کاربرد دندانپزشکان، دانشجویان و کلیه عالقمندان این حوزه 
قرار بگیرد و همچنین شرایطی فراهم گردد تا با بازخوردهای عالمانه، در چاپ های بعدی اشکاالت احتمالی 

رفع گردیده و همگام با پیشرفت های علمی اطالعات این مجموعه نیز به روزرسانی گردد. 
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