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وقتی که خانم ترزا در شهر 
نیویورک آمریکا در آپریل 
روی  شد  متوجه  گذشته 
خط  دندان هایش  از  یکی 
پیش  نکرد  جرأت  شده،  ایجاد  شکستگی 
را  شکسته اش  دندان  و  برود  دندان پزشک 

ترمیم کند.
ترمیم  بار   18 تاکنون  خانم  این  دندان های 
و  شده  ایمپلنت  دندانش   5 و  ریشه  شده 
گذاشته  دندان  تاج  دندان ها  این  همه  برای 
شده است. او از اینکه دندانش با یک ماده 

سیمان مانند پر شود، متنفر است.
وی می گوید: »ماده پر کننده یک ماده زمخت 
است که آرزو دارم از دندان هایم جدایش کنم 
و آن را دور بیندازم. از طرف دیگر، تاجی که 
برای دندان هایم ساخته شده کامال با دندانم 
جفت نیست. برای همین همیشه آرزو می کنم 

کاش هرگز دندانم را درمان نکرده بودم.«
Touro اما این روزها وی به دنبال کلینیک
وابسته به دانشکده دندان پزشکی در نیویورک 
آخرین  دانشجویان  به  آنجا  در  که  است 
می شود.  داده  آموزش  درمانی  تکنیک های 
تهیه  اسکن  او   دندان  از  کلینیک  این  در 
می شود و سپس به جای اینکه دندان با ماده 
زمخت چسبناک پر شود، با تاجی که توسط 
چاپگر سه بعدی از روی دندان بیمار ساخته 

می شود، درمان خواهد شد.
ترزا می افزاید: »این تکنولوژی حیرت آور است.«
پیشرفت های  معدود  از  دیجیتالی  اسکنر 
تکنولوژیکی است که صنعت دندان پزشکی 
را  آن  تدریج  به  در دوران دگردیسی خود 

مورد استفاده قرار می دهد.
بازار  به  روز  هر  بی شماری  نوآوری های 
دندان پزشکی عرضه می شود و شاید بتوان به 
تاثیرگذارترین آنها این گونه اشاره کرد؛ اسکنر 
دیجیتالی و چاپگر سه بعدی که درست در 
همان روزی که درمان دندان انجام می گیرد تاج 
دندان را آماده می کند، یا مسواک هوشمندی 
زمان  در  همراه  گوشی  برنامه  طریق  از  که 
مسواک کردن دندان ها اطالع می دهد که کدام 
دندان یا کدام قسمت را مسواک نکشیده اید، 
لیزری که نیاز به بیهوشی را از میان برداشته 
سرطان  که  هوشمندی  ابزارهای  باالخره  و 

دهان را خیلی زود تشخیص می دهند.
بسیاری از این تکنولوژی ها سال های زیادی 
است که وارد بازار شده اما به دلیل قیمت 
باالی تجهیزات آنها و عدم آموزش دانشجویان 
برای استفاده از این وسایل، هنوز روش ها و 
وسایل قدیمی مورد استفاده دندان پزشکان و 

دانشجویان قرار دارد.
 2016 سال  در  یادشده  دندان پزشکی  کالج 
میالدی شروع به آموزش دانشجویان خود 
برای کار با وسایل مدرن کرد. یکی از مدیران 
را طوری  دانشکده  »ما  می گوید:  کالج  این 
طراحی کردیم که دانشجویان ما با تکنولوژی 
سال 2030 میالدی آشنا شوند و مجبور نباشند 
با تکنولوژی سال 1985 میالدی کار کنند. 
تقاضا برای این نوع آموزش همچنان رو به 

افزایش است.«

وی اضافه می کند: »3 هزار و 600دانشجو 
متقاضی شرکت در این دوره ها هستند ولی ما 
تنها 113 صندلی خالی داریم. دانشکده های 
دندان پزشکی  هاروارد، پنسیلوانیا و نیویورک 
هم این دوره ها را ارائه می کنند اما با شهریه 

بیشتر« بسیار 
وقتی که صحبت از هوش مصنوعی و سایر 
حوزه  در  تشخیصی  تجهیزات  و  روش ها 
می رسد  نظر  به  می آید  میان  به  پزشکی 
رشته دندان پزشکی خیلی از قافله پیشرفت 

و تکنولوژی عقب مانده است.
تحقیقاتی  موسسه  یک  محققان  از  یکی 
می گفت: »حوزه دندان پزشکی جلب توجه 
به  محققان شهرتی  برای  و  نمی کند  زیادی 
اقبالی  محققان  رو،  این  از  نمی آورد.  دنبال 
به اینکه تکنولوژی مدرن را وارد این حیطه 

کنند، نشان نمی دهند.«
اما از زمانی که وسایل ارتباط جمعی جای 
است.  برگشته  ورق  کرده اند،  باز  را  خود 
مردم دنبال داشتن دندان های منظم، سفیدتر 
و براق تر هستند. به همین دلیل دندان پزشکان 
با قرار دادن عکس های مختلف از زمان پیش 
و پس از درمان دندان بیماران خود تالش 

دارند بیماران بیشتری را جذب کنند.
همچنین از زمانی که در رسانه های اجتماعی 
برخی مسائل مطرح می شود، به عنوان مثال 
متخصصان قلب اعالم کردند سرگرم بررسی 
ارتباط بین بیماری های قلبی و سالمت دهان 
هستند  یا اینکه باکتری هایی که در دندان های 
پوسیده قرار دارد از طریق گردش خون به 
سایر نقاط بدن کشیده می شوند، توجه عمومی 
به این حوزه بیشتر جلب شده است. درنتیجه 

روز  مد  به  تبدیل  دندان پزشکی  درمان های 
شده و محققان جوان سخت دنبال آن هستند 
که پای تکنولوژی را به این عرصه هم باز 
کنند. در دانشگاهی در ایالت »ایلینویز« آمریکا 
در پویشی که به افراد نوآور و خالق جایزه 
می دهند، در سال های 2018 و 2019 میالدی 
جایزه به تکنولوژی هایی تعلق گرفت که در 

دندان پزشکی به کار می روند.

کدامتکنولوژیحرفاولرامیزند؟
اسکنر دیجیتالی و چاپگر سه بعدی پیشگامان 
تکنولوژی در حوزه دندان پزشکی محسوب 

می شوند.
اسکنر دیجیتال وسیله لوله مانندی است که 
از سه بعد تصویرهایی از دندان و بافت های 
اطراف آن تهیه می کند. این روش زمان درمان 
را به کوتاه ترین زمان تقلیل می دهد و دیگر 
نیازی به تهیه قالب از دندان نیست. سپس 
تصویر از طریق رایانه به البراتوار دندان سازی 
فرستاده می شود و در کوتاه ترین زمان تاج 

دندان  یا بریج آماده خوا هدشد.
را  امکان  این  دندان پزشک  به  وسایل  این 
می دهد که در همان روز مراجعه بیمار تاج 
دندان، وینیر یا بریج دندان بیمار را در مطب 
روی دندان بیمار قرار دهد تا نیازی به مراجعه 
دوباره بیمار نباشد. سیستم با گرفتن تصاویر 
سه بعدی طرح تاج دندان را می ریزد و طرح 

را به دستگاه چاپگر می فرستد.
به تازگی یکی از دندان پزشکان همین کالج 
چند  مسافرت  قصد  که  را  بیماری  دندان 
ماهه به خارج از کشور را داشت، در همان 
به  نیاز  بیمار  دندان  روز کامال درمان کرد. 

تاج داشت. او با کمک اسکنر طرح تاج را 
ریخت و آن را به چاپگر سه بعدی فرستاد 
و پس از حاضر شدن تاج آن را به دندان 
حداقل  که  درمانی  بنابراین  چسباند  بیمار 
3-2 روز طول می کشید تا کامل شود بدون 
اینکه نیاز به مراجعه دوباره بیمار باشد، در 

عرض 3-2 ساعت تکمیل شد.
مقطع نگاری  یا   Con Beam تکنولوژی 
رایانه ای با اشعه مخروطی )برخالف سیستم 
متعارف عکسبرداری که در آنها از پرتوهای 
بادبزنی استفاده می شود، در این سیستم از 
استفاده می شود(  پرتوهای مخروطی شکل 
راه  که  است  مدرنی  وسایل  از  دیگر  یکی 
خود را به کلینیک های دندان پزشکی باز کرده 
است. با این ماشین در حالی که دستگاه دور 
سر بیمار می چرخد، عکس های رادیوگرافی 
سه بعدی با دقت بسیار باال از دندان بیمار 
گرفته می شود. جراح با کمک این عکس های 
رادیوگرافی و داده هایی که از اسکنر می گیرد، 
طرح سه بعدی چاپ شده به دست می آورد که 
به او نشان می دهد ایمپلنت دندان را در کدام 
نقطه و چگونه قرار دهد. با این روش درمانی 
زمان گذاشتن ایمپلنت به نصف می رسد اما بر 
سر راه این روش نوین مشکالتی هم وجود 
دندان پزشکانی  تعداد  اینکه  از جمله  دارد، 
وسایل  این  با  کار  برای  الزم  آموزش  که 
مهم تر  مساله  و  نیست  زیاد  باشند  دیده  را 
هزینه باالی این روش است که تعداد کمی 
از بیماران ممکن است از عهده آن بربیایند.
کمتر از 10درصد دندان پزشکان در آمریکا 
 milling( در مطب خود ماشین های تراش
machine( و چاپگر سه بعدی دارند و تنها 

15 تا 20 درصدشان از اسکنر دیجیتال در 
مطب های خود استفاده می کنند.

می گوید:  مذکور  کالج  استادان  از  یکی 
»اگر قیمت این وسایل کاهش یابد، مسلما 
دندان پزشکان بیشتری مایل خواهند بود در 

کار خود از تکنولوژی نوین بهره ببرند.«
در حوزه تخصصی ارتودنسی در این زمینه 
است.  شده  حاصل  بیشتری  پیشرفت های 
تکنولوژی واقعیت افزوده، اسکنرها و چاپگر 
سه بعدی به بیمار این امکان را می دهد که 
بتواند نتیجه کار ارتودنسی را پیش از شروع 
درمان ببیند. به عالوه، استفاده از االینرهای 
شفاف جای براکت های سنتی در ارتونسی 

را به تدریج گرفته است.
دانشکده  استادان  از  یکی  بکر،  دکتر 
جای  به  »دیگر  می گوید:  دندان پزشکی 
اینکه بیمار برای تنظیم براکت دندانی خود 
مجبور باشد به مطب دندان پزشک برود، یک 
ست جدید االینر را که به صورت سه بعدی 
چاپ شده با پست در منزل خود دریافت 
می کند و به این ترتیب به تدریج دندان های 
بیمار منظم و ردیف می شوند، بدون اینکه 
مطب  به  مکرر  دفعات  به  باشد  داشته  نیاز 

دندان پزشک خود مراجعه کند.
شگفت انگیزی  نوآوری های  از  دیگر  یکی 
شده  عرضه  بازار  به  حوزه  این  در  که 
Mechanodontics نامیده می شود. با این 
تکنولوژی دندان های بیماران کامال ردیف و 
منظم می شوند، بدون اینکه نیازی به براکت 
یا االینر باشد. در این روش یک فنر بسیار 
نازک و براکت  پشت دندان بیمار قرار داده 
می شود، بدون اینکه نیاز به تنظیم های مکرر 

بعدی داشته باشد. شرکت سازنده آن مدعی 
است  استفاده از این روش زمان ارتودنسی 

را به نصف می رساند.
است.  دیگر  نوآوری  هوشمند،  مسواک 
هوش  و  سه بعدی  متحرک  سنسورهای 
مصنوعی تعبیه شده در این مسواک ها زمان، 
باید  که  را  قسمت هایی  و  دفعات  تعداد 
در  همچنین  می دهند.  نشان  کرد،  مسواک 
صورتی که بخش هایی از دندان ها مسواک 
نشده باشد، از طریق برنامه ای که روی گوشی 
به  بلوتوث  کمک  به  و  شده  نصب  همراه 
بگیرید  نظر  در  می شود.  داده  اطالع  فرد 
طریق  از  و  هستید  زدن  مسواک  مشغول 
تلفن همراهتان به شما هشدار داده می شود 

مثال دندان آخرتان را مسواک نکرده اید!
این  ساخت  ایده  میالدی   2014 سال  در 
سروال«،  »توماس  ذهن  به  زمانی  مسواک 
این  سازنده   Kolibree کارخانه  مالک 
مسواک رسید که دنبال راهی بود تا دختر 
کند.  زدن  مسواک  به  تشویق  را  کوچکش 
همراهش  تلفن  روی  را  بازی  برنامه  او 
نصب کرد که در این بازی به دخترش در 
صورتی که دندان هایش را مسواک می زد، 

جایزه داده می شد.
آقای  میالدی   2018 سال  در  سرانجام 
را  هوشمند  مسواک  تکنولوژی  »سروال« 
و  گذاشت   colgate کارخانه  اختیار  در 
این کارخانه آن را با نام »مسواک هوشمند 
دیگر  مدل  کرد.  عرضه  بازار  به  کلگیت« 
 Magik با نام  این مسواک برای کودکان 

هم اکنون در بازار آمریکا به فروش می رسد.
New York Times :منبع
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سیما اخالقی

شواهد بی شماری حکایت از آن دارند که بیماری های لثه خطر بیماری های دیگر 
را افزایش می دهند. نتایج مطالعه ای که به تازگی انجام شده نشان داد هرچقدر 

میزان عفونت لثه ها شدیدتر باشد، خطر باال رفتن فشارخون بیشتر می شود.
طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، حدود 47/2درصد 
افراد باالی 30سال  به نوعی گرفتار بیماری لثه و 32درصد تمام افراد بزرگسال 

در کشور آمریکا گرفتار پرفشاری خون هستند. 
هرچند ابتدا به نظر می رسد رابطه ای بین این دو نمی تواند وجود داشته باشد 
اما مطالعاتی که به تازگی توسط محققان به عمل آمده، خط بطالنی بر این 
باور کشیده است. فشارخون باال عامل مهمی برای بروز حمالت قلبی و سکته 

مغزی در بیمارانی که مشکل بیماری لثه دارند محسوب می شود. 

وجودارتباطخطیبینبیماریلثهوفشارخونباال
در این تحقیق که شواهد به دست آمده از 81 مطالعه در 26 کشور مورد بررسی 
قرار گرفت، نشان داد افزایش متوسط فشارخون با بیماری لثه ارتباط مستقیم 
افرادی که مشکل  با  بیماران در مقایسه  این  دارد. شواهد به دست آمده در 
بیماری دهان نداشتند نشان از افزایش4/5 میلی متر جیوه فشار سیستولیک و 

2 میلی متر جیوه فشار دیاستولیک داشت.
این میزان تفاوت آنقدر نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. اگر فشارخون 
اثر  بر  یابد، 25درصد خطر مرگ  افزایش  به طور متوسط 5 میلی متر جیوه 

حمله قلبی یا سکته مغزی افزایش می یابد.
یکی از محققان می گوید: »ما بین بیماری لثه و پرفشاری خون رابطه مستقیم 
باالتر  میزان فشارخون  باشد،  لثه شدیدتر  التهاب  میزان  پیدا کردیم. هرچه 

می رود. این یافته ها نشان می دهد ما باید به بیمارانی که دچار بیماری های 
آنها توصیه هایی  به  بدهیم و  قلبی هشدار  لثه هستند درباره خطر حمالت 
درمورد تغییر شیوه زندگی شان مانند انجام تمرینات ورزشی و داشتن تغذیه 

سالم ارائه کنیم.«
لثه میزان فشارخون  محققان همچنین مایل بودند بدانند در صورت درمان 
کاهش می یابد؟ در تعدادی از مطالعات قبلی که مورد بررسی قرار گرفت 
این نتیجه تایید شده و فشارخون بیماران پس از درمان لثه بهبود یافته بود اما 

در بقیه مطالعات این موضوع بدون نتیجه مانده بود.

آیاموضوعالتهابلثهنادیدهگرفتهشدهاست؟
محققان بر این باورند التهاب هسته مرکزی ارتباط بین سالمت دهان و بیماری های 
قلبی است. باکتری هایی که عامل بیماری های لثه هستند بر اساس فرضیه های 
ارائه شده می توانند موجب تحریک التهاب و درنتیجه افزایش فشارخون شوند.
باید در نظر داشت عوامل احتمالی دیگری هم از جمله مساله ژنتیک و برخی 
عوامل خطر مانند مصرف سیگار و چاقی مفرط می توانند باعث بروز هر دو 

بیماری شوند.
طور  به  دهان  بهداشت  و  سالمت  کنترل  موضوع  کشورها  از  بسیاری  در 
جدی پیگیری نمی شود و بیماری های لثه برای سالیان طوالنی بدون درمان 
التهاب  و  لثه  بیماری  این است که وضعیت  باقی می مانند. فرضیه محققان 
سیستماتیک بدن بیمار و چگونگی واکنش بدن بیمار به باکتری ها عامل خطر 

عمده و اصلی است.
Medical News Today :منبع

Mecanodontics

به کمک چاپگر سه بعدی می توان دقیقا مدل دندان بیمار را ساخت یا به جراح محل مناسب گذاشتن ایمپلنت را نشان داد.
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