
ناشی از تغییرات فشار درد دندانی  -بارودنتالژیا  

 چکیده 

Barodontalgia      خلبانان،    در  است.  پیرامونیدر فشار    راتییاز تغ  ی( ناش با منشا دندانی و غیر دندانی)  یدهاندرد

  رو شدن به دلیل اینکه بیشتر تحت تاثیر تغییرات فشار هستند، احتمال روبه   ،یی، مسافران هوا  SCUBAغواصان  

  ع یشا  دالیل عالمت است.    ک یبلکه    ستین  ک یپاتولوژ  ی ماریب  کی  نیا  باشد.بیشتر می مرتبط    دردهای دهانی با  

ترم پوس وبیمع  یهام ی شامل  پر   و   یدگی،  ا  کال یاپی التهاب  در  علل،    ن یاست.  تشخشناسیآسیبمقاله  و    صی، 

)مترجم: با توجه به اینکه شرایط مشابه در رابطه با تغییرات    شود.  یم   یبررس   یمربوط به بارودنتالژ  یریشگ یپ

 شود.( نیز مشاهده می  Freedivingاین مشکالت در غواصی آزاد یا ی انواع غواصی وجود دارد، فشار در همه 

 مقدمه 

تجربه  معرض تغییرات فشار در یک یا چند دندان    شود که فرد دری گفته م  یبه درد  barodantalgiaاصطالح 

به درد دندانی اطالق یافت که    aerodontalgia  اصطالح دوم،    ی، در طول جنگ جهان1940کند. در سال  ی م

آنجا که درد دندان در غواصان نکردند یی در حین پرواز تجربه می خدمه هوا از  اما  به    آننام  مشاهده شد،    زی . 

 [ 1]   افتی ر ییتغ "یبارودونتالژ"

گذارد و به طور معمول  ی م  ریدندان تأث  ی فشار، بر رو  سطحدر    رییتغ  لیبه دلاست که    آسیبی  ایدرد    ی بارودنتالژ

 [ 2]  کند.درگیر می غواصان را   نیو همچن اماهیمسافران هواپ یی،خدمه هوا

 روش تحقیق 

عکس دارد.  رابطه    ط یحجم گاز با فشار مح  ،نیمع  یدما  ک یدر    که   کند ی م   انیب  دهیپد   نیا  حیتوض  یبرا   لی قانون بو

  شیشده توسط آب افزا  جادیسطح آب قرار دارد فشار ا  ر یفرد در ز  کی   یوقتکه    توان به اینصورت توضیح دادمی 

 شود.ی ها منوس یس حجم هوا در ها و پالپ دندان  کقباعث کاهش حجم گازها در اتا تی، که در نهاابد یی م

 . شودی حجم گاز م ش یباعث افزاو  ابد یی کاهش م هوا رسد، فشار یشخص به ارتفاعات م ی وقت برعکس

  با انبساط و انقباض آزادانه   توانند ی گازها نم  را یز  گردد میدر محفظه پالپ و کانال ها    باعث ایجاد مشکل مسئله    نیا

. افتد اتفاق می  ی گاز عروق ی آمبول ا ی تورمدرد،    جهینت در  [ 2]  کنند.  م یتنظ  یمتناسب با فشار خارجرا  ی فشار داخل

های عصبی است و قسمتی از تاج دندان که  شامل بافت همبندی، عروق خونی و سلول )مترجم: پالپ دندان    [ 3]

گیرد، اتاقک پالپ نام دارد. پالپ دندان در کانال ریشه نیز که از اتاقک پالپ تا نوک ریشه ادامه  پالپ را دربرمی 

 د، وجود دارد.( دار



 
دهنده وجود  عالمت نشان    ن یموارد ا  شتر یعالمت است. در ب  ک یبلکه    ست ین  کیپاتولوژ  ی ماریب  ک ی  ی بارودنتالژ

به عنوان    عیشا  یهاآسیبرو    نیاز ا  کند.فشار عود می به دلیل تغییر    که  قبلی است  دهانی دندانی  یماریبیک  

،  یدگ ی، پوس وبیمع  یهام یترم  ، آن   یهایشناس   ب یآس   نی تر ع ی[ شا4اند. ]گزارش شده   ی بارودنتالژ   یمنابع احتمال

مهم    ه ی به سه فرض  دهیپد   ن یا  حیتوض  ی [ کالمن برا5است. ]   ی دندانپزشک  ر یاخ  یهاو درمان   اطراف ریشه التهاب  

که باعث تحریک    یدر برابر عاج  ای  شهیر  گیپرکرد   ریمحبوس شده در ز  یهوا  یهاحباب  انبساط  اول،.  کند ی اشاره م

ها. به دندان   ارجاعیفک باال، همراه با درد    نوس یدرد در س   یهارنده یگ  کی دوم، تحرگردد.  های درد می گیرنده 

که از    ماران یب  شتر یاست که ب  اده [ مطالعات گذشته نگر نشان د6. ]ملتهبدر پالپ    یعصب   ی انتها  ک یسوم، تحر

بودند که به داخل عاج    وبیمع  یهام یترم  ای  یدگیپوس   عاتیضا  یکنند، دارا ی م  یبارودنتالژ  به  تظاهر  ینینظر بال

  ن یعتریدندان شا  م یپس از ترم  التهاب پالپ  ای  اطراف ریشه التهاب    ه همراه ب  التهاب پالپ[  7. ]د نابی  یگسترش م

 افتد.  یپالپ اتفاق م  گردش خونی  جهیدرد در نت فرایند علت گزارش شده است. 

به التهاب پالپی که توسط    شود.پری اپیکال گفته می بافت  ریشه،  به التهاب پالپ، پالپیت و به بافت اطراف  )مترجم:  

شود. در مواردی که پوسیدگی وسیع وجود دارد و  ترمیم دندان قابل کنترل باشد، پالپیت قابل برگشت گفته می 

افتد. همچنین نکروز پالپ به شرایطی گفته  می خودی دارد، پالپیت غیرقابل برگشت اتفاق  بیمار اظهار درد خودبه 

 لثه

 پالپ عاج مینا
 عصب

 عروق

 خونی

 پالپ ملتهب پوسیدگی

 پالپ ملتهب دندان سالم

 کانال دندان



میرد  ها و یا دالیل دیگر از جمله ضربه به دندان، پالپ می شود که در آن به دلیل عدم درمان به موقع پوسیدگی می 

 (روند.ای که درون پالپ مشغول فعالیت بودند، از بین می های زنده سلول و 

 

 بندی طبقه

بند   ترین مقبول  اساس   که شده است    ارائه   1982در سال    Akerو    Ferjentsikتوسط  ی  طبقه    ترین اصلی   بر 

 [ 7. ]معین شده است  1940که در سال ی است میو عال هاتعل

 نشانه علت  طبقه 
Ⅰ درد تیز حین صعود  پالپیت غیرقابل برگشت 
Ⅱ درد گنگ حین صعود  پالپیت قابل برگشت 
Ⅲ  درد گنگ حین نزول  پالپ نکروز 
Ⅳ  درد حاد مداوم حین نزول یا صعود  اپیکالضایعه پری 

 

 [ 8،9شود. ] ی م میدندان( تقس ناشی از غیر ) م یمستقریاز دندان( و غ ی)ناش  میبه دو گروه مستق  ی بارودنتالژ

و التهاب    التهاب گوش شامل    م یمستق ریغ، و بارودنتالژی  کالیاپ  ی پالپ/پر  هایآسیبشامل    م یمستق  ی بارودنتالژ

 . باشد می   دنتالژیاز بارو ناشی  سینوس 

 شناسیآسیب

 : وجود داشت زاعوامل آسیبدر مورد  شنهادیپ  ن ی، چند 1940در طول دهه 

 [ 8از التهاب. ] یناش  میمستق  )قطع جریان خون( یسکمیا •

در  ضایعه پری اپیکال

 نتیجه وجود التهاب

 در پالپ طوالنی مدت

تواند آید و میبوجود می

های منجر به آبسه

 دندانی شود.



 [ 10درون پالپ. ]  و در نتیجه افزایش فشار عاتیاز اتساع عروق و انتشار ما  ی ناش  میرمستقیغ یسکمیا •

 [ 8موجود در بافت ملتهب است. ] یهامی ، بازها و آنزدهایاس  محصولانبساط گاز داخل پالپ. گاز  •

و همکاران    Orbanتوسط    هینظر  نی. اناشی از تغییرات فشارگاز    تیکاهش حالل   لیبه دل  عروق  از میاننشت گاز    •

 [ 8،11ارائه شده است. ]

و همکاران ارائه شده است    Orbanتوسط    نیز   ه ینظر  نی از رفع فشار. ا  یناش   یکانال پالپ  ستم یدر س   احتقان خون  •

[12 ] 

  ی دهان را مجبور به مکش از عاج کند که منجر به درد م  عات یممکن است ما  وبیمع   می ترمات فشار در  رییتغ  •

 [ 13شود. ] 

 .ستیفشار ن اترییتغ یر تحت تأثهیچگونه  پالپ سالم  ک یوجود  نیا با

 بارودنتالژی در ارتفاعات 

  ب یاز پرواز آس   یدهان و دندان ناش   ک یپاتولوژ  ط یدر برابر شرا  مایهواپ  کارمندان و خلبانانگزارش شده است که  

 [ 5،15هستند. ] ریپذ 

فوت و    5000در ارتفاعات کم    تیوضع  نیدهد. ای از ارتفاعات رخ م   ی عیوس   ف یدر ط  تیوضع  نیدر هنگام پرواز ا

  ی هادندان همچنین  [  1شود. ]   یفوت مشاهده م   24000تا    9000  ن یب  شتر یفوت گزارش شده است. اما ب  35000

،  رند یگی قرار م  ر یتحت تأث  شتر یکه ب  ی مناطق داخل دهان.  اند قرار گرفته   ر یتحت تأث  ی ه طور مساوب   نییباال و پا

  های درد  [ 3را دارد. ]   سهم  نیشتریبفک پایین    دندان مولر اول   نیب  نیهستند. از ا  پایین  فک   یخلف   هایدندان

زنده،  شود مربوط به پالپ  یم   جادیکه هنگام صعود ا  ی[ درد4روز ادامه دارد. ]  3حدود    کالیاپی پر  یماریاز ب  یناش 

 عات ی[ درد همراه با ضا16. ]باشد می صورت   آسیب ناشی از فشار به  ایبه نکروز پالپ   مربوط   نزولهنگام و درد در 

رخ    موقع فرودموارد در   شتریاما در ب ؛شود جادیا مایفرود هواپهم موقع  و صعود مواقع تواند هم در ی م کالیاپیپر

   [ 17دهد. ] یم

 بارودنتالژی در زیر آب 

دلاسکوبا  غواصان   ز  لیبه  غواص  یادیفشار  در  م  قیعم  یکه  بارودونتالژیاحساس  ز  یشود،  در  تجربه    ری را  آب 

[  6آگاه باشند. ]  شود   جادی ا  SCUBAغواصان    ی که ممکن است برا  ی از درد  د یدندانپزشکان با  نیکنند. بنابرای م

  شتر یب ی غواص ط یدر شرا  یاز بارودنتالژ  یشود. درد ناش یظاهر م  فوت  80تا  فوت  33در عمق از  گزارش شده  درد 

  ج یاز مشکالت را  گر ید  یک ی[  18دهد. ]   ی قرار م  ریتحت تأث  های فک پایینفک باال را نسبت به دندان   یهادندان



از نزول است که  ناشی    Barotraumaدندان به اصطالح  ، فشردگی  با آن روبرو هستند   ایکه غواصان در اعماق در

 شود. ی م ی بافت بیمنجر به آس 

  وب ی مع  هیحاش   ای  یدگیپوس   عاتیضا  قیاز طر ، ورود  تحت فشار به داخل دندان  سیلندرراه ورود هوا از    ن یمعمول تر

تواند در اثر فشار هوای داخل دهان و نیز حین انجام  می  )مترجم: این ورود هوا در غواصان آزاد  .باشد می   اهترمیم 

اکوالیز مانور و    های  فرنزل  مانور  بیفتد.(    Mouth Fillاز جمله  اتمسفر در هنگام صعود،  اتفاق  فشار  کاهش  با 

  یهارنده یگ  کیباعث تحر  جهی نت  شوند و در  یعاج  یهامحبوس شده ممکن است منبسط شده و وارد توبول  یگازها

م  درد باعث درد  و  پالپ شده  اشاره کرد که    یامطالعه   [20شود. ]ی در  انجام شد،  کالدر و همکاران  که توسط 

به نام    یگر ید  ط یکمک کند. شرا  ی مورد استفاده ممکن است به بارودنتالژ  مخلوط   گاز  نوع  ی کیزیف  اتیخصوص

Odontecrexis  دندان و    نیب  یدر فضای به دام افتاده  افتد که گازها  ی اتفاق م  یزمان  ،انفجار دندان  یبه معن

 [ 20]اتفاق بیفتد.دندان   یشکستگ  جهیو در نتشده فشار فشرده   یدر ط م یمتر

 تشخیص

دندان،    یدگیپوس   لاند شاممطرح شده   یبارودنتالژ   یاحتمال  عواملبه عنوان  که    دهان و دندان  عیشا  یها  بیآس 

مطالعات قبلی دشواری به دست آوردن    باشند.می نهفته    یها، نکروز پالپ و دندان ت ی، پالپمی، ترموبیدندان مع

شده، دندان درمان    می ، دندان ترمپوسیدهدندان    ییبه شناسا  ازین  به دلیل را    رسانفاکتور آسیبتشخیص قطعی  

وجود دندانپزشکان    نیبا ا  اند.ثبت کرده   فک باال(  نوس یمجاور )به عنوان مثال: س   یکیآناتوم  یو ساختارها  شده   شهیر

کنند.   د یتولباز ی( را با امکانات معمول دندانپزشکی فشار بارومتر  رییتغ  یعنی)شروع کننده درد  توانند فاکتور  ینم

بنابرا6] بیمارخیتار  نی[  اهم  چه  است.    باالیی  ت یاز  از  برخوردار  استفاده  به درمان   ی هاداده با    ر یاخ  یهامربوط 

  ا یشروع درد    نی( و همچنرهیبه سرما، ضربه و غ  تی)تورم، حساس   عالیم موجود غیر از زمان غواصی،  یدندانپزشک

  شناسایی   را به سمت دندان  دندانپزشکتواند  ی م   رهی( و غداران ، ضربگنگ ،  زیدرد )ت  نوعنزول و    ایدر صعود    درد   قطع

 .د کن  تیهدا عیوبم

 

 

 

 

 

 

 اپیکالضایعه پری

 ناقصدر نتیجه درمان ریشه 

 ترمیم معیوب و

 پوسیدگی زیر آن

 تواند باعثکه می

 ورود هوا به آن گردد.



  ی نقطه شروع خوب  وبیمع  میعدم ترم  ایوجود  نیاست، بنابرا وبیمع  میبا ترم ییهاشامل دندان ی بارودنتالژ موارد

 است. یدندانپزشک  نهیمعا یبرا

 پیشگیری و درمان 

  ی برا  یجد   یمنیتواند خطر ای م  رایبماند، ز  تیاهمیب  ایفراموش شود و    د ی، اما نباشایع نیست  یگرچه بارودنتالژ 

های درمان طیفی از    ی شاملبارودنتالژ   باشد. درمان  ییمای، خلبانان و مسافران هواپییایدرر یزکارکنان  غواصان،  

  های حیاتی تستعالمت،    نو درمان نکروز پالپ بدو   صی تشخ   یبرامی باشد.  دندان    یقطع  هایدرمان و    تسکینی

با آموزش    رهیخلبانان، غواصان و غ  یساالنه برا  یهاکند چکاپی م  هی توص  FDI[.  21،22ها الزم است. ]دندان   تمامی

  ا یدارد  از ین حسیی که به ب یدرمان دندانپزشک ک یدندانپزشکان انجام شود. پس از  توسط بهداشت دهان و دندان  

نکنند و در    قیعم  یغواص  نده یساعت آ  24دستور داده شود تا    د یبا  مارانیبه بی،  پزشکروز پس از درمان دندان  7

شکسته    ی ها  م یبه ترم  ژهیتوجه و   بخصوص   یدندانپزشک  یادوره   نهی[ معا21تحت فشار پرواز نکنند. ]  ر یغ  یهانیکاب

  ی وگرافی. رادباید انجام شود  التهاب  ت یریو مد   کالیاپیپر   یها  ب ی، آس عاتی، ضاهیثانو  یدگ یترک خورده، پوس   ای

 [ 14دندان باشد. ] یپنهانهای ب یآس  ی بررس  یارزشمند برا یص یابزار تشخ کیتواند ی م کالیاپ ی پر ای کیپانورام

از عدم اکسپوز پالپ مطمئن  کند تا    ی به دقت کف حفره را بررس   د یبادندانپزشک  ،  هد یدندان پوس   میترم  نیدر ح

بیس   یر یقرارگمشاهده شده  [ 10استفاده کند. ]  بندیجهت کف  (نومر یگالس آ حفره )مانند  الینر  کاز ی و  گردد 

بارودنتالژی م  اوژنول اکساید زینک از  مانع  ازتواند  ناشی  این شود،    ریپذ برگشت   تیپالپ  ی  آرامبخش    که  اثرات  به 

 شود.  یاوژنول نسبت داده می رود یاکس

وجود هرگونه ارتباط    د ی، دندانپزشک بانوس ی، هنگام بزرگ شدن س یفوقان  ی خصوصاً در قوس خلف  یجراح  ن یح  در

  این ارتباط که    یشود. هنگام  ت ینوزیتواند منجر به س یفشار م   ر ییدر صورت تغ  رایرا رد کند زسینوس به دهان  

شامل    ی دندان  ی [ مالحظات پروتزها22. ] گردددرمان جراحی برای بستن فیستول تجویز می داده شود،    صیتشخ

 .افتد اتفاق می و جاذبه  یپروتز در هر دو فک است که بر اساس فشار اتمسفر، چسبندگ گیر

که در معرض    ی مارانیثابت ب  های کرد که در پروتز  شنهادیو همکاران انجام شد، پ  ونس یکه توسط ل  ی ا  مطالعه 

فشار قرار    ر یکه تحت تأث  یهنگام   ینیرز  یهامان س   استفاده شود.  ی نیرز  یها  مانفشار قرار دارند، از س   راتییتغ

را نشان    میکرولیکیج   زانی م  ن یها، کمترمانس   ریبا سا  سهیکنند و در مقای را حفظ م  یوند ی ، مقاومت پردیگی م

 .دهند ی م

 

 



 نتیجه گیری 

، شامل  یکامل دندانپزشک  نهی خلبان انجام دهند. معا  ایرا هنگام معالجه غواص    رانهیشگ یاقدامات پ  د یدندانپزشکان با

  ی م   هی افراد در معرض خطر توص  یبرا  ی از بارودنتالژ  یر یجلوگ  یبرا  های حیاتیتستو    کالیاپ  ی پر  یوگراف یراد

 شود.

 مترجم: محمد خلیل نژاد 
، مدرس بین المللی غواصی آزاد( )دکتری دندانپزشکی عمومی  

 عنوان مقاله اصلی: 
MYSTICA D. BARODONTALGIA-AN AGONY FOR THE TOOTH. European Journal of Molecular & Clinical 

Medicine. 2020 Dec 4;7(3):1827-31. 

 منابع
1. Holowatyi R . Barodontalgia among flyers : a review of seven cases. J Can Den Assoc 1996;62(7):578-84. 2. Kiesser J, 

Holborow D . The prevention and management of oral barotrauma. N Z Dent J 1997;93:114-6. 

3. M. Hamilton- Fareel and A. Bhattcharya. "Barotrauma", Injury, Vol 35,2004;359-376. 

4. Tarun K Gaur, Tarun V Shrivastava. Barodontalgia: A Clinical Entity. J Oral Heaqlth Comm Dent 2012;6:18-20 

5. Yehuda Zadik. (2006): "Barodontalgia due to odontogenic inflammation in the jawbone." Aviation, Space, and 

Environmental medicine, 77.8: 864-866. 

6. Kollmann W. Incidence and possible causes of dental pain during simulated high altitude flights. J Endod 1993; 19:154–

9. 

7. Ferjentsik E , Aker F . “Barodontalgia : A system of classification”. Mil Med 1982; 147:299-304. 

8.Yehuda Zadik. Barodontalgia. J Endod 2009; 35:481–5. 

9. Yehuda Zadik. Barodontalgia: what have we learned in the past decade? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 

Endod 2010;109:e65-e69. 

10. Harvey W. Dental pain while flying or during decompression tests. Br Dent J 1947; 82:113–8. 

11. Lyon KM, Hood JAA, Rodda JC. Barodontalgia: a review, and the influence of simulated diving on microleakage and 

on the retention of full cast crowns. Mil Med 1999; 164:222– 7. 

12. Orban B , Ritchey B, Zander HA. Experimental study of pulp changes produced in the decompression chamber. J Dent 

Res1946;25:299-309. 

13. Maity I , Goel P. Barodontalgia : The Dental Distress- An overview Ijsr; 2015. 

14. Yehuda Zadik. (2009): Aviation Dentistry: Current Concepts and Practice. Br Dent J; 2006: 11-6. 

15. Hanna H. H and C. Thomas- Yarington. “Otolaryngology in aerospace medicine”. Fundamentals of aerospace medicine. 

(1985); 525-536. 

16. Marceliano- Alves MFV, MirandaRB, Macedo,RPVS et al Barodontalgia :relato de caro revista de odontalgia da 

UNESP, 2012;41(4)287-91. 

17. Sognnaes RF. Further studies of aviation dentistry. Acta Odontol Scand. 1946;7:165-73. 

18. Jagger RG, Shah CA, Weerapperuma ID , Jagger DC. The prevalence of orofacial pain and tooth fracture (odontocrexis) 

associated with SCUBA diving . Prim Dent Care 2009; 16:75-8. 

19. Kayle A, “Safe Diving”, (1994) 2nd ed.; Ch. 3: 7-8. Viking Press, New York. 

20. Krishna Prasad Shetty, S.V. Satish, Krishna Rao K, Bhargavi P.A. Barodontalgia - A Review. Endodontology 

2013;25:156-60. 

21. Goethe WH, Bater H, Laban C. Barodontalgia and barotrauma in human teeth: findings in navy divers, frogmen, and 

submariners of the Federal Republic of Germany. Mil Med 1989; 154(10):491–5. 

22. Y. Zadik, S. Einy “Aviation dentistry” L. Goldstein (Ed.), [29]Aviation medicine, Israeli Ministry of Defence, Tel Aviv 

(2006): 197–208. 

23. Lyons KM, Rodda JC, Hood JA . The effect of envirommental pressure changes during diving on the retentive strength 

of different luting agents for full cast crowns. J Prosthet Dent. 1997;78: 522-527. 


