
 "پزشکیتب و دندان"

 
 

باال رفتن درجه حرارت یا تب، عالمت  .ترین مسائلی در بررسی وضعیت بالینی بیمار، دمای بدن استیکی از مهم

کند. هر جا که عامل زا و آسیب سلولی میوجود عامل بیماری متوجه ای است که پزشک راهشدار دهنده

دما با باال بردن  رساند. سیستم تنظیم کنندههای بدن صدمه میبدن وجود دارد، به نوعی به سلول ای درآزاردهنده

 .کندو جستجوی عامل خطر را مطرح می آورد و نیاز به بررسیحرارت بدن، زنگ خطر را به صدا در می

 گراد، تبدرجه سانتی ۰۴ تا ۶۳گراد است. دمای درجه سانتی ۶۳تا  ۶۳دمای طبیعی بدن به طور متوسط بین 

(pyrexia)  شدید گراد، تبدرجهسانتی ۰۴و دمای باالی (Hyperpyrexia) ۰۰شود. در دمای حدود در نظر گرفته می 

های تخریب پروتئین های حیاتی ورفعال شدن آنزیمآور تب روی سیستم تنفسی، غیدلیل اثرات زیان درجه معموال به

 .افتدبافتی، مرگ اتفاق می

تعادل ثابتی بین دریافت حرارت و  گراد،درجه سانتی ۶۳تا  ۶۳بدن باید برای حفظ دمای خود در دامنه مناسب یعنی 

و نقش مهمی در ثبات  عمل حفظ این تعادل بر عهده هیپوتاالموس است کند که اصوالا از دست دادن آن برقرار می

را در حد طبیعی به شمار  گراد در طول شبانه روزکند. این دستگاه تغییر تقریبی یک درجه سانتیبازی می دمای بدن

زا و بافت ملتهب پاسخ دفاعی نسبت به عامل عفونی، ماده آلرژی طور که ذکر شد ثبات دما در هنگامآورد. همانمی

 .شودحفظ می دمای بدن بر اساس ایجاد تعادل بین تولید و از دست رفتن گرماشود. ثبات می خوش تغییردست

گراد با متوسط دمای طبیعی سانتی درجه ۴/۳تا  ۴/۶درجه حرارت تنظیم شده برای بدن هر فرد می تواند در حدود 

ساالن دارند. همچنین سن به طور طبیعی دمایی باالتر از دمای بدن بزرگکم هایاختالف داشته باشد. نوزادان و بچه

عصر و اوایل شب است. حداکثر  تر ازگراد پاییندرجه سانتی ۴/۳طور طبیعی در هنگام صبح زود دمای بدن حدود  به

 .باشدعصر می ۳تا  ۰دمای بدن انسان در بعدازظهر و بین ساعات 



 :نکته

نشانه یک فرایند پاتولوژیک فعال است و  گراد،درجه سانتی ۶۳/۶های با منشا دندانی بروز تب باالتر از در عفونت

ارجاع به متخصص جراحی دهان، فک و صورت است. برای بیماران با تب باالی  عالمت شدید بودن عفونت و توصیه به

 .پزشکی باید به تاخیر افتددندان های انتخابیگراد، باید مشاوره پزشکی انجام شود و درماندرجه سانتی ۰۴

 دالیل افزایش درجه حرارت بدن

 :الف: دالیل فیزیولوژیک

 .دشونفرین به داخل خون( گرما تولید مینفرین و نوراپیبا وارد آمدن هر نوع استرس به بدن )تحت تاثیر ترشح اپی -

 .شودتولید هورمون تیروئید )تیروکسین( نیز موجب تولید گرما می -

 .کنندید میفعالیت و انقباضات عضالنی گرما تول -

 .روددرجه حرارت پوست و بدن در نتیجه تابش نور و قرار گرفتن در محیط گرم، باال می -

دهد و حرکات غیرارادی عضالت اسکلتی در انقباض عضالت صاف، نظیر آنچه هنگام سیخ شدن موها روی می -

 .شودهنگام لرز باعث ایجاد گرما می

 تخمک گذاری -

 :ب: دالیل پاتولوژِیک

 بیماری های خودایمنی بافت هم بند -

 تروما، جراحی -

 بدخیمی خونی -

 هیپرتیروئیدی -

 های داروییواکنش -

 دالیل کاهش درجه حرارت بدن

 :الف: دالیل فیزیولوژیک

 دفع ادرار، مدفوع، تعریق و تنفس -

 گشاد شدن عروق پوست و جریان خون بیشتر در سطح بدن -

 حیط مرطوبمجاورت با هوای خنک، باد و م -

 :ب: دالیل پاتولوژِیک

 قرار گرفتن در سرما -

 فلج -

 مصرف الکل بیش از حد -

 گرسنگی طوالنی -

 هیپوتیروئیدی -

 هیپوکلسمی -

کند. اصوال بروز سلولی، بروز می تب به عنوان پاسخ التهابی، پس از حمله عامل میکروبی به بدن و شروع آسیب

 :توان به موارد زیر اشاره کردعوامل متعددی دارد که از آن جمله می عالیم وابسته به بیماری عفونی بستگی به

 (دهندسن میزبان )افراد مسن و یا افراد کم سن مثل نوزادان عالیم متفاوتی بروز می -

های مزمن دیگر که به دستگاه جمله دیابت، سرطان، ایدز و یا بیماریهای دیگر از وضعیت ایمنی )ابتال به بیماری -

 (ایمنی آسیب برسانند



 (ها، کورتون، داروهای مخصوص شیمی درمانیبیوتیکمصرف دارویی )مثل داروهای رادیوتراپی، آنتی -

راری و غیره( به های ادلوله ای و اقدامات درمانی تهاجمی )تزریقات وریدی،جراحی، سوختگی، وضعیت تغذیه -

تغییر پاسخ ایمنی بدن نسبت به عامل مهاجم خواهند  نوعی به سد دفاعی طبیعی بدن آسیب رسانده و موجب

 .شد

 :نکته

رود. با این حال همیشه هم عالمت بیماری عفونی ترین معیار تشخیص عفونت به شمار میعموما تب با ارزش

 .نیست

 (Hypothermia) بدن دمای شدن کم

را  بدن هایاز دستگاه تواند بسیاریمی حالت گراد؛ اینسانتی درجه ۶۳کمتر از  به بدن حرارت درجه افتادن یینپا

تواند می سنین در تمام حالت یابد. اینمی و مغز کاهش کلیه به خون جریان کهاین تأثیر قرار دهد. از جمله تحت

 .دارند نگاه گرم توانند خود را در زمستاننمی هستند که ، سالمندانیمارانبی بیافتد اما اکثر اتفاق

ای، نواری و دیجیتالی، سنسور جیوه دستگاه سنجش درجه حرارت، دماسنج )ترمومتر( است و انواع و اقسام الکلی،

 .پیشنهادی هستندای باالتر بوده و نوع دیجیتالی، دقت انواع جیوه رغم وجود ترمومترهایدارد. علی… و

 های سنجش دمای بدنروش

دقیقه در زیر زبان  ۲-۶گیرد و برای  که باید ترمومتر در زیر زبان قرار Orally روش سنجش دهانی )زیر زبانی( یا -۴

 های دهانی یاگیری است. دماسنجترین روش اندازهترین و معمولقبولقابل ترین،نگهداری شود. این شیوه، ساده

ای متداول است. باید خوب شیشه ای و الکترونیک )دیجیتال( موجودند که نوعای دهانی به فرم شیشهترمومتره

 .گراد برسددرجه سانتی ۶۳آن، به زیر  تکان داده شود تا جیوه یا مایعات دیگر درون

ا سرد و حتی کشیدن نوشیدن مایعات داغ ی گیری حرارت به روش دهانی، ازدقیقه قبل از اندازه ۴۴-۴۳بیمار باید بین 

 .دقیقه صبر کند، سپس ترمومتر داخل دهان گذاشته شود۴۳حداقل  سیگار خودداری کند؛ در غیر این صورت

گذاریم و اگر هنوز ترمومتر را زیر زبان می خوانیم و مجددا یک دقیقه دیگردقیقه، درجه را می ۶بعد از حدود حداقل 

را ثبت  دهیم که دیگر افزایش پیدا نکند و درجه نهاییقدر ادامه میا ایناین عمل ر درجه حرارت در حال افزایش است

 .کنیممی

 : در موارد زیر نباید از طریق دهان دماسنج را استفاده کرد

 افراد بیهوش -

 افسرده -

 های شدیدسرفه -

 حمله آسم -

 بیماران صرعی یا تشنجی -

 زخم یا توده در دهان -

 (ی حساس به دما و سنسورسال )نوارها ۳کودکان زیر  -

 :نکته

 .دشونبار مصرف و دیجیتالی توصیه میای و آلودگی با جیوه، انواع یکبه دلیل احتمال شکستن ترمومتر شیشه -

 .ثانیه است ۴۴در ترمومترهای دهانی دیجیتالی زمان نگهداری چیزی حدود  -



دقیقه در زیر بغل نگهداری شود.  ۳-۹برای  قرار گیرد و که باید ترمومتر در زیر بغل Axillary روش سنجش زیر بغل یا -۲

 گراد کمتر ازگراد کمتر از درجه حرارت مقعد و یک درجه سانتیدرجه سانتی ۴/۳۳درجه حرارت ناحیه آگزیالری 

 .دهانی است

شود. برای  دقیقه در ناحیه نگهداری ۲-۶ که باید ترمومتر در ناحیه مقعد به مدت Rectally روش سنجش مقعدی یا -۶

قراری یا حرکت زیاد فک، با جمع کردن در شرایط بستری، غیر هوشیاری، بی بیمار ترجیح با ترمومتر دهانی است و

 .شودسنجیده می به سمت شکم و با قراردادن نوع با سر کوتاه آن به سمت ناف، درجه حرارت بدن پاها

 :نکته

 .شودب محسوب میگراد، تدرجه سانتی ۶۳/۲درجه حرارت مقعدی باالی 

روش سنجش از طریق شریان گیجگاهی: سنجش درجه حرارت با استفاده از یک نوع ترمومتر به نام پروب انجام  -۰

 .شودمی

با استفاده از پروب، که حدودا  روش سنجش از طریق کانال گوشی )پرده صماخ(: سنجش درجه حرارت پرده گوش -۳

گیرد که چراغ مادون قرمز است. پروب به نحوی داخل کانال گوش قرار می انیباالتر از درجه حرارت ده ۴/۳به میزان 

 .کندگزارش می پرده تمپان باشد. این ترمومتر ظرف سه ثانیه درجه حرارت را روی صفحه دیجیتال در جهت

 .کنند، کاربرد داردروش سنجش از طریق پیشانی: برای بیماران کودک که نوع دهانی را تحمل نمی -۳

اتفاق افتاد، در  malignant hyperthermia به بعد که حادثه ۴۹۳۴روش سنجش از طریق مری: از سال  -۳

شود. اندیکاسیون آن در کودکان، بالغین جوان، بیماران انجام می ها سنجش درجه حرارت با پروب داخل مریبیهوشی

 .بیماران نیازمند هیپوترمی زیر بیهوشی است دچار تب و

 :نکته

حرارت مرکزی بدن مد نظر قرار  تر هستند و به عنوان میزان درجهارت رکتالی و گوشی از بقیه دقیقدرجه حر

 .اگزیالری از هر دو، کمتر بوده و دقت کمتری نیز دارد گیرند. درجه حرارت دهانی از رکتالی کمتر ومی

 

 

 دکتر هاله ذکایی

 های دهان، فک و صورتمتخصص بیماری

 سایت دندانه


