
گاهــی اوقــات از ناراحتــی هایــی رنــج مــی بریــم و بــه دنبــال درمــان آنهــا 

هســتیم ولــی دلیــل اصلــی بیــاری هیچــگاه بطــور دقیــق مشــخص منی شــود و 

تنهــا بــرای مدتــی درمــان مقطعــی صــورت مــی گیــرد. متاســفانه ایــن ناراحتــی ها 

بــا ریشــه دار شــدن، ممکــن اســت ســبب بــروز بیــاری هــای دیگــر شــوند. 

ــن مشــکالتی باشــد،  ــروز چنی ــد عامــل ب ــی کــه مــی توان یکــی از بخــش های

مفصــل فکــی _ گیجگاهــی اســت.

شناخت مفصل فکی _ گیجگاهی
ــی وجــود دارد کــه بــه واســطه وظایــف خطیــری ماننــد  در بــدن مفصل

جویــدن و صحبــت کــردن بســیار پــرکار اســت و التهــاب و درد آن )اگــر روزی 

اتفــاق بیفتــد( بســیار آزاردهنــده خواهــد بــود. اگــر ایــن مفصل خوب و درســت 

کار کنــد بــه هیــچ وجــه متوجــه وجــود آن نخواهیــم شــد ولــی اگــر دچــار درد 

و ناراحتــی شــود، دردرس ســاز مــی شــود. نــام ایــن مفصــل، مفصــل فکــی _ گیجگاهی 

اســت.

در مفصــل فکــی _ گیجگاهــی مثــل همــه مفاصــل دیگــر بــدن، یــک دیســک 

بیــن ســطوح مفصلــی قــرار دارد کــه هنــگام جویــدن باعــث کاهــش اصطــکاک 

در بیــن ســطوح مفصلــی و محافظــت بافــت هــای ســخت در مقابــل فشــارهای 

ایجــاد شــده مــی شــود.

ــت و  ــرای حفاظ ــی ب ــی _ گیجگاه ــل فک ــک در مفص ــن دیس ــت ای موقعی

تنظیــم سیســتم هــای ارتوپدیــک بــدن بســیار حائــز اهمیــت اســت. هنگامــی 

ــود را از  ــک خ ــت فیزیولوژی ــی موقعی ــی _ گیجگاه ــل فک ــک مفص ــه دیس ک

ــد(  ــدا کن ــو پریدگــی پی ــه ســمت جل ــال دیســک ب ــه طــور مث دســت بدهد)ب

ناراحتــی هایــی شــبیه بــه مشــکالت دیســک ایجــاد مــی شــود کــه در ســتون 

فقــرات اتفــاق مــی افتــد و هــان طــور کــه گفتــه شــد، مثــل دردهــای کمــر، 

دردرسســاز اســت.

ناراحتی های مفصل فک به 3 گروه عمده تقسیم می شوند : 

 صداهای ناحیه فک

 دردهای ناحیه فک و صورت

 محدودیت حرکت فک یا مفصل فک

    بیــاری های ناشــی از اختالالت و 

    مشکالت ناحیه فک
ــک  ــت ف ــن وضعی ــرار گرف ــوه ق ــالل در نح      اخت
و دنــدان هــا خــواه بــه دلیــل علــت ژنتیکــی، 
ارثــی یــا بــی توجهــی بــه مســائل رشــد فــک 
نوجوانــی  و  کودکــی  زمــان  در  خصــوص  بــه 
مــی توانــد مشــکالت جــدی را بــرای بــدن ایجــاد کنــد 
ــان  ــول درم ــه در ط ــواردی ک ــل م ــه دلی ــی ب ــا حت ی
ارتودنســی  هنــگام  در  دندانپزشــکی  غیرصحیــح 
ــا و  ــش ه ــا روک ــا ب ــدان ه ــردن دن ــن ک ــا جایگزی ی

ایمپلنــت هــا و حتــی پــر کردگــی اشــتباه بــه وجــود مــی آید مــی توانــد ارتفــاع فک  

ــن  ــدن تلقــی مــی شــود. در ای ــرای ب ــوان یــک بیــاری ب ــه عن ــر داده و ب را تغیی

صــورت مفصــل فکــی _ گیجگاهــی بــا سیســتم عضالنــی _ عصبــی فــک و صــورت 

ــا اختــالل مــی شــود. دچــار عارضــه ی

گــردن  دلیــل رسدرد،  بدانیــد  کــه  باشــد  بــاور کردنــش ســخت  شــاید 

درد، دردهــای گنــگ صــورت، میگــرن هــای عصبــی و صداهــای گوشــی 

پــا  یــک  کوتاهــی  و  لگــن  چرخــش  حتــی  و  افرسدگــی  )وزوزگــوش(، 

مــی توانــد ناشــی از ناهنجــاری هــای مفصــل فــک باشــد کــه بــا نــام 

TMD معرفــی مــی شــود و بــه معنــای بیــاری هایــی اســت کــه منشــا 

فکــی دارنــد و مــی تواننــد در نقــاط دورتــری از فــک هــم بــروز کننــد.

انواع ناهنجاری های فکی _ گیجگاهی:

 رسدرد

 دردهای گنگ صورت و فک

 انعکاس دردهای مبهم روی دندان ها

 دردهای ناحیه گوش

 گردن درد

 کمر درد

 وزوز گوش

 دنــدان قروچــه یــا فــردن دنــدان هــا بــه هــم، هنــگام خــواب یا بیــداری

راه حل درمان بیاری

بــه طــور کلــی تشــخیص اینکــه آیــا وضعیــت دنــدان یــا فــک یــا قــرار گرفــن 

فــک پاییــن نســبت بــه فــک بــاال در رشایــط عــادی و نیــز فیزیولوژیــک قــرار 

دارد، بــه عهــده متخصصــان مفصــل فــک و دندانپزشــکان اســت. موضــوع قابــل 

ــم  ــی هــای مفصــل فــک را مــی توانی ــه ناراحت ــن اســت کــه اینگون اهمیــت ای

بــدون عمــل جراحــی و بــا روش هــای غیرتهاجمــی درمــان کنیــم.

بــا تشــخیص نــوع ناهنجــاری، بــرای درمــان عــوارض اولیــه یــا ثانویــه، گاردهــای 

دندانــی مخصــوص مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه وظیفــه اصلــی گاردهــای 

ــرات اســت.  ــن تغیی ــت و حفــظ ای ــت مفصــل فــک، حای ــر وضعی ــی تغیی دندان

گاردهــای دندانــی اگــر درســت انــدازه گیــری شــوند و موقعیــت درســت صحیــح 

فکــی را تنظیــم کننــد، تاثیــر زیــادی در کاهــش 

بیــاری در سیســتم عضالنــی و عصبــی فــک و 

صــورت خواهنــد داشــت و از بــروز پاســخ غیــر 

صحیــح بــدن جلوگیــری کــرده و عــوارض ذکــر شــده 

را کاهــش مــی دهنــد.

جنــس ایــن نــوع گاردهــای دندانــی کــه یــه صورت 

اختصاصــی و براســاس میــزان و نــوع درمــان ســاخته 

مــی شــود، تلفیقــی از آکریــل هــا، پلــی اتیلــن و فلــز 

ــای  ــاخت در البراتوره ــس از س ــه پ ــوده ک ــاوم ب مق

تخصصــی در اختیــار بیــار قــرار مــی گیــرد و پــس از 

ایــن مرحلــه اســت کــه درمــان آغــاز مــی شــود.

دكتر عليرضا اميرسيف الديني
از بيماري هايي با منشاء فكي با شما سخن مي گويد.

درمانی ديگر برای سردردها
و دردهای ميگرنی كه منشا فكی دارند.
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