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مقدمه :رفلکس گگ یک مکانیسم دفاعی غیرارادی است که از ورود جسم خارجی به حلق جلوگیری میکند .این رفلکس میتواند در پاسخ به محرکهای لمسی داخل دهانی ،یا محرکهاای غیار
لمسی مانند محرکهای دیداری ،شنیداری یا بویایی رخ دهد .دیدن دندانپزشک یا وسایل دندانپزشکی میتواند در بعضی افراد حالت تهوع ایجاد کند .همچنین شانیدن صادای هنادپیس یاا واکان
گگ بیمار دیگر میتواند باعث تحریک رفلکس گگ شود.

اگر شدت این رفلکس زیاد باشد ممکن است در درمانهای دندانپزشکی و یا حتی برای مراقبتهای دهانی مشکالتی ایجاد کند .اختالل در رعایت بهداشت در این بیماران منجر به مشکالت دهاانی
وسیع میشود .برخی از این بیماران ممکن است حتی نتوانند پروتزهای متحرک را تحمل کنند .این مشکالت میتواند بار رواباط اجتمااعی و کیفیات زنادگی فارد تااایر بگا ارد .بناابراین آشانایی باا
راهکارهایی برای کنترل رفلکس گگ در این بیماران ،به دندانپزشک در درمان این بیماران کمک میکند.
شیوهی کنترل حالت تهوع بستگی به شدت و علت این مشکل دارد .پیشنهاد میشود با گرفتن یک تاریخچهی دقیق ،شرایط بیمار و اینکه چه محرکهایی باعث شروع ،تقویت یاا کااه

رفلکاس

گگ میشوند ،ارزیابی شود .همچنین به اقداماتی که در گ شته در کنترل رفلکس گگ بیمار اار مثبت داشتهاند توجه شود .هدف از این اقدامات این است که بیمار از خدمات دنادانپزشاکی باا حاداقل
اضطراب و استرس بهرهمند شود .بهتر است پی
کاه

اضطراب به کاه

از شروع درمانهای دندانپزشکی ،در مورد طرح و روشهای درمان بیمار به وی توضیح داده شود تا ترس بیمار کام شاود و رضاایت وی جلاب شاود.

رفلکس گگ بیمار کمک می کند.

به طور کلی برای کنترل رفلکس گگ از دو گروه روشهای رفتاری و روشهای دارویی استفاده می شود .استفاده از روشهای دارویی تنها پس از عدم موفقیت روشهای رفتاری توصیه میگردد.

روشهای کنترل رفلکس گگ:
اضطراب سبب تشدید رفلکس گگ میشود؛ بنابراین
آرامشبخشی به بیمار میتواند در کنترل این وضعیت کمککننده
باشد .آرامش همچنین به بهبود یا رفع افکار مضر بیمار کمک
میکند .یکی از این روشها تصویرسازی ذهنی است .پیش از
شروع کار از بیمار میخواهیم یک مکان راحت و آرام را تصور کند
و آن را برای دندانپزشک توصیف کند.

روشهای رفتاری

یکی از تاثیرگذارترین روشهای تلقین ،استفاده از هیپنوتیزم است.
هیپنوتیزم میتواند برای آرام شدن بیمار و کاهش رفلکس گگ برای
کارهای دندانپزشکی بسیار موثر باشد .در استفاده از هیپنوتیزم باید
احتیاط کرد و توصیه میشود توسط دندانپزشک آموزش دیده یا
روانشناس انجام شود.
این تکنیک میتواند به طور موقت ذهن بیمار را از شرایطی که در آن
قرار دارد منحرف کند .مثل:
مکالمه با بیمار ،دادن دستورات پی در پی ،تمرکز کردن بر تنفس :از
بینی دم و از دهان بازدم انجام دادن ،فعالیتهایی که عضالت بیمار را
خسته میکنند مثل اینکه پای خود را باال نگه داشتن (با گذشت زمان،
عضالت خسته میشوند و تمرکز بیمار از اقدامات داخل دهانی منحرف
میشود) ،ذکر گفتن و تکرار آن.
تکنیکهای پرت کردن حواس اثر کوتاه مدت و موقتی دارند و در
کارهای سریع داخل دهانی مانند رادیوگرافی یا قالبگیری کاربرد دارند.
این تکنیکها را میتوان به همراه تکنیکهای تمدد اعصاب به کار برد.
به شیوههای مختلفی مانند اسپری ،ژل و یا تزریق استفاده
میشود .این روش گاهی ممکن است تاثیر معکوس بگذارد و حالت
تهوع را تشدید کند.
آرامبخشی با از بین بردن اضطراب میتواند مانع ایجاد حالت
تهوع شود .آرامبخشها به صورت استنشاقی ،خوراکی و یا داخل
وریدی ،میتوانند در عین حفظ رفلکسهای مربوط به راه هوایی،
رفلکس گگ را از بین ببرند .اغلب ،آرامبخشی به همراه سایر روشها
مانند تمدد اعصاب ،پرت کردن حواس و هیپنوتیزم استفاده
میشود .از جمله روشهای آرامبخشی گاز اکسید نیتروژن
( )Nitrous oxideاست.

تمدد اعصاب
()Relaxation

این روش بر این پایه استوار است که افکار بد و ذهن
شرطیشدهی بیمار را میتوان با قرار دادن در معرض تجربههای
مثبت و خوب ،بازآموزی و اصالح کرد .در این روش بیمار در
شرایط آرام و آسوده در معرض محرکی که باعث حالت تهوع شده
است قرار میگیرد و به تدریج میتواند به محرکهای ناخوشایند
عادت کند  .این مواجهه در ابتدا به صورت مالیم و خفیف صورت
می گیرد و گام به گام بر شدت ،مدت زمان و دفعات تکرار محرک
افزوده میشود .مثال بیمار وسیلهای مانند مسواک ،فیلم
رادیوگرافی و یا تری قالبگیری را مدتی در دهان خود قرار
میدهد و به تدریج زمان نگه داشتن و اندازه یا طول وسیله را
افزایش میدهد و یا آن را به نواحی خلفی تر دهان می برد.
این تمرینها باید در خانه به صورت منظم انجام شود و زمان و
طول هر بار تمرین در دفترچهای یادداشت شود .از این روش
میتوان همراه با روش پرت کردن حواس استفاده کرد .مثال بیمار
میتواند هنگامی که به کاری مشغول است (مثل دیدن تلویزیون)
دست دندان خود را در دهان قرار دهد.

حساسیتزدایی
()Desensitization

تلقین
()Suggestion
پرت کردن
حواس
((Distraction

روشهای دارویی

بیحسی موضعی

بیهوشی عمومی

)(Local anesthesia

)(General anesthesia

آرامبخشی

عصارههای گیاهی

)(Sedation

)(Herbal extracts

تعداد اندکی از بیماران با هیچ کدام از روشهای رفتاری یا
دارویی بهبود نمییابند و به عنوان آخرین روش مجبوریم از
بیهوشی عمومی استفاده کنیم.

موادی مانند عصارهی پوسته انار ،عصارهی میوهی خرمالو و
قرص مکیدنی سنجد میتوانند حالت تهوع را کاهش دهند.
همچنین می توانیم با نمک خوراکی نوک زبان بیمار را چند ثانیه
نمکین کنیم و کارهای کوتاهی مانند رادیوگرافی یا قالبگیری را
انجام دهیم.

نتیجهگیری :به نظر میرسد روشی که به تمام بیماران توصیه کنیم وجود ندارد و باید از بین طیف وسیعی از روشها ،برای هر بیمار متناسب با شرایط خودش روشی را انتخاب کنیم .در بسیاری از
موارد باید از ترکیبی از روشها استفده کنیم و متاسفانه در بعضی بیماران کنترل رفلکس گگ ممکن نیست .تنفس از راه بینی و باال بردن پا برای پرت کردن حواس ،دو روش رایج در بیماران با
رفلکس گگ خفیف است .پیرامون اعتبار مطالعات انجام شده اما و اگر های زیادی وجود دارد و باید مطالعات کارآزمایی با اعتبار باال انجام گیرد.
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