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ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻴﺮﻱﻓﺮﺩ ،ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﺒﺎﺭﻱﻓﺮ ،ﺁﺳﺎﻧﺎ ﻭﺍﻟﻲ ﺳﻴﭽﺎﻧﻲ ،ﺁﺭﻣﻴﺘﺎ ﻭﺍﻟﻲ ﺳﻴﭽﺎﻧﻲ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺩﻛﻮﺭﺗﻴﻜﺎﺳﻴﻮﻥ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻓﻚ :ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
ﺩﻛﺘﺮ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺟﻨﺎﺑﻴﺎﻥ ،ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪﻱ ،ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﮋﻧﻲ ،ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺩﺑﺎﻍ ﺳﺘﺎﺭﻱ

234-240

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲﻭ ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮژﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﺳﻮﻡ ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻥ
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻮﺯﻩ ﻛﻨﺎﻧﻲ ،ﺩﻛﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺣﻘﺎﻧﻲ ،ﺩﻛﺘﺮ ﺁﺭﺵ ﺍﻳﺰﺩﻱ ،ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﺍﻣﺘﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻱ ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺑﺮﻩ ﻣﻮﻡ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺩﻧﺪﺍﻥ
ﺩﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﻮﻳﺎﻥ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺼﻠﺢ ،ﺁﻳﻠﻴﻦ ﺍﺣﺘﺸﺎﻣﻲ ،ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺿﻴﺎﻳﻲ ،ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻧﺎﻇﺮﻱ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻴﺪﺭﻱ

251-261

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻄﺐﻫﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻓﺴﺎ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 1391
ﺩﻛﺘﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﻧﻮﺭﺍﻟﺴﻨﺎء ،ﺳﺠﺎﺩ ﺭﺿﺎﻳﻴﺎﻥ ،ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺳﻘﺎﻳﻲ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
1390-1391
ﺩﻛﺘﺮ ﺷﻴﻤﺎ ﺳﻬﻴﻠﻲ ﭘﻮﺭ ،ﺩﻛﺘﺮ ﺯﻫﺮﺍ ﺳﻴﺪ ﻣﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺣﻤﺪﻱ

276-299

ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﭘﺮﻱﺍﭘﻴﻜﺎﻝ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﻲ
ﺩﻛﺘﺮ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺩﻳﻬﻴﻤﻲ ،ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪﻩ ﺧﺎﻟﺼﻲ ،ﺩﻛﺘﺮ ﻻﻟﻪ ﻧﺎﻇﻤﻲ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﻋﺎﺭﻓﻴﺎﻥ

223-233

241-250

262-275

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﻭﺭﻱ

ﺃ

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ
ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ،ﺩﻧــﺪﺍﻥﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ،ﺩﺳــﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻧــﺪﺍﻥﭘﺰﺷــﻜﻲ ﻭ
ﺁﮔﺎﻩﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﻋﻠﻢ ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻋﻠـﻮﻡ
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ،ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ
ﻣﻲ ﺭﺳﺪ .ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺠﻠﻪ ،ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ،ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺮﻭﺭﻱ ،ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺧﻮﺩ ،ﻧﻜﺎﺕ ﺯﻳـﺮ
ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ

• ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺍﺻـﻄﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻤـﻲ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎﺩﻝ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ
ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮﺩﺩ.
• ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺭ ﺩﺭﺝ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺫﻛﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
• ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻏﺬ  A4ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ  2ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺍﺯ ﻫـﺮ
ﺳﻮﻱ ﻛﺎﻏﺬ ﻭ  1/2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﺍﻓـﺰﺍﺭ Word
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺟﺪﻭﻝﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺍﺯ  12ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
• ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻛﺎﻏﺬ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ.
• ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﺑﻌـﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﺠﻠـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﻭﺏ
ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ  http://www.jids.irﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎﻡ
) (Registrationﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪﻩ
) (Covering letterﺑــﻪ ﺳــﺮﺩﺑﻴﺮ ،ﺷــﺎﻣﻞ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳــﺎﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ ﻳــﺎ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺠـﻼﺕ ﺩﻳﮕـﺮ ﭼـﺎپ ﻧﺸـﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
• ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ )ﻋﻨﻮﺍﻥ( :ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺣـﺪﺍﻛﺜﺮ  15ﻛﻠﻤـﻪ( ،ﻧـﺎﻡ ﻭ ﻧـﺎﻡ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ)ﻫﺎ( )ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﺳـﻲ( ،ﺳـﻤﺖ ﻭ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ،ﻣﺤـﻞ
ﺧﺪﻣﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺴﺘﻲ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﻩ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ،ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻜﺮﺭﻱ )ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  40ﺣﺮﻑ( ،ﻗـﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑـﺎ ﺫﻛـﺮ ﻧـﺎﻡ ﻣﺮﻛـﺰ ﻳـﺎ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ )ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺻﻴﻞ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ( ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ
ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺻﻔﺤﻪ ﺩﻭﻡ )ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻓﺎﺭﺳﻲ( :ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  300ﻛﻠﻤـﻪ ﻭ ﺷـﺎﻣﻞ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎ ،ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺘﻴﺠـﻪﮔﻴـﺮﻱ ﻭ ﻛﻠﻴـﺪ ﻭﺍژﻩﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﭼﻜﻴﺪﻩ »ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩ« ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
• ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ )ﻣﺘﻦ( :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻣـﺮﻭﺭﻱ ،ﮔـﺰﺍﺭﺵ
ﻣﻮﺭﺩ( ﺑﺎﺷﺪ.

• ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﺰﺍ )ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ( :ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺟﻬﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ .ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.
• ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﺰﺍ )ﻣﻨﺎﺑﻊ( :ﺑﺮﺍﻱ ﺫﻛﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺠﻠﻪ
)ﺍﺩﺍﻣﻪ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﺰﺍ )ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ( :ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺩﻗﻴﻘـﺎ ﻣﻌـﺎﺩﻝ ﭼﻜﻴـﺪﻩ
ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  300ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺮ ﻣﺠـﺰﺍ ﻛﻠﻴـﺪ ﻭﺍژﻩﻫـﺎ
ﺫﻛﺮ ﺷﻮﺩ.
• ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺠﺰﺍ )ﺟﺪﻭﻝﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ( :ﻫﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺻـﻔﺤﻪ
ﻣﺠﺰﺍ ﺗﺎﻳﭗ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  2 ،1ﻭ  3ﺷﻤﺎﺭﻩﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺷـﻮﺩ.
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻼﺋـﻢ ٭ ،٭٭ †† ،† ،ﻭ
 ...ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺁﻧﻬـﺎ
ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ.
• ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺠﺰﺍ )ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ( :ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ،ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺍﺻـﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺫﻛﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻳـﺮ ﺁﻥ ﻭ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺖ  GIFﻭ
 JPEGﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻜﻞﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺫﻛﺮ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺍﺷـﺨﺎﺹ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻛﺘﺒﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻥ
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

• ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣـﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵﻫـﺎ ،ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ،ﺑﺤـﺚ ،ﻭ
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺷﺎﻣﻞ :ﻫﺪﻑ ،ﺷﺮﺡ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺤﺚ ،ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴـﺮﻱ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺻﺮﻓﺎً ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺴـﻠﻂ ﻛـﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪﻩ،
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
• ﻣﺘﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺭﺩ ،ﺑﺤﺚ ،ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻱ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻭ ﺗﻌـﺪﺍﺩ
ﻣﻌﺪﻭﺩﻱ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ :ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  800ﻛﻠﻤﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻳﺎ
ﻳﻚ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘـﻮﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎ ،ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪﻱ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ.
• ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻗﺴـﻤﺖﻫـﺎﻱ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺯﻳـﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻴﻤﺎﺭ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ  ...ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺷﻴﻮﻩ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻨﺎﺑﻊ

• ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺮ ﻣﻨﺒـﻊ
ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺮﻭﺷﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

• ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺫﻛﺮ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓﺎﺭﺳـﻲ ﺩﺭ
ﺻــﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍ ﺑــﻮﺩﻥ ﻣﺸﺨﺼــﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣــﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴــﻲ ،ﺑــﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
• ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺷﺶ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺍﺯ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺫﻛـﺮ ﻧـﺎﻡ ﺷـﺶ ﻧﻔـﺮ ﺍﻭﻝ ،ﺍﺯ ﻋﺒـﺎﺭﺕ »«et al
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
• ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﻧﺎﻡ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ)ﻫﺎ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
• ﺷﻴﻮﻩ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻭﻧﻜﻮﻭﺭ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ
ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺘﺎﺏ
 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ :ﻧـﺎﻡ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ )ﻓﺎﺻﻠﻪ( ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﻧﺎﻡ) (.ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ) (.ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ) (.ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ
) (:ﻧﺎﺷﺮ ) (.ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ) (:ﺻﻔﺤﺎﺕ )] (.ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (،ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﺎﻝ:
Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental material. 8th
ed. St Louis: Mosby Co; 2004. p. 113-25.

 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ:ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﻓﺼﻞ )ﻓﺎﺻﻠﻪ( ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﻧﺎﻡ ) (.ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺼﻞ ) (.ﺩﺭ
) :(Inﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ )ﻓﺎﺻﻠﻪ( ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﻧﺎﻡ )(.ﻛﻠﻤﻪ (.) Editor
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ) (.ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ) (.ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ) (:ﻧﺎﺷﺮ );( ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ) (.ﺣﺮﻑ p
) (.ﺻﻔﺤﺎﺕ ) (.ﻣﺜﺎﻝ:

Ruddle CJ. Cleaning and shaping the root canal system.
In: Cohen S, Burns RC. editors. Pathways of the pulp. 8th
ed. St Louis: Mosby Co; 2002. p. 246-8.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﻪ
ﻧﺎﻡ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﻩ )ﻓﺎﺻـﻠﻪ( ( ﺣـﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﻧـﺎﻡ ) (.ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ) (.ﻧـﺎﻡ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻱ ﻣﺠﻠﻪ )ﻓﺎﺻﻠﻪ( ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ )؛( ﺩﻭﺭﻩ )ﺷﻤﺎﺭﻩ( ) (:ﺻﻔﺤﺎﺕ )(.
Khademi A, Yazdizadeh M, Feizianfard M.
ﻣﺜﺎﻝ:

Determination of the minimum instrumentation size for
penetration of irrigants to the apical third of root canal
systems. J Endod 2006; 32(5): 417-20.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ )ﻓﺎﺻﻠﻪ( ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﻧﺎﻡ ) (.ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪ ) (.ﻧﺎﻡ ﺷـﻬﺮ
) (:ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ) (،ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ )؛( ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ.
ﻣﺜﺎﻝ:

Torkan S. Evaluation of the fracture resistance of
composite bridges reinforced with two types of preimpregnated and non-impregnated fibers. [Thesis].
Isfahan: School of Dentistry, Isfahan University of
Medical Sciences; 2008.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
 ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ )ﻓﺎﺻﻠﻪ( ﻧﺎﻡ ) (.ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ) (.ﻧـﺎﻡ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺭﻱ ﻣﺠﻠـﻪ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ )ﻓﺎﺻﻠﻪ( ] [Serial onlineﺳﺎﻝ ﻧﺸﺮ )ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﺸﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ(
)؛( ﺩﻭﺭﻩ )ﺷﻤﺎﺭﻩ( )] (:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻳﺎ ﻗﺎﺏﻫﺎ[ )] (.ﺭﻭﺯ ،ﻣﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺩﺳﺘﺮﺳـﻲ
 (:) Available from [citedﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
Mosharraf R, Hajian F. Occlusal morphology
ﻣﺜﺎﻝ:
of the mandibular first and second premolars in Iranian
;adolescents. Inter J Dental Anthropol [Serial Online] 2004
5: [3 Screens] [cited 2006 Nov 13]. Available from: URL:
http://www.jida.syllabapress.com/abstractsijda5.shtml

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻔﺤﻪ ﻭﺏ
ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ )ﻓﺎﺻﻠﻪ( ﻧﺎﻡ ]ﻳﺎ ﺷﺮﺡ ﭘﺪﻳﺪﺁﻭﺭ[ ) (.ﻋﻨﻮﺍﻥ ) (.ﺳﺎﻝ ﻧﺸﺮ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ )] (:ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻳﺎ ﻗﺎﺏﻫـﺎ[ ]ﺭﻭﺯ ،ﻣـﺎﻩ ﻭ ﺳـﺎﻝ ﺩﺳﺘﺮﺳـﻲ
 (:) Available from (.) [citedﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
Dentsply Co. BioPure (MTAD) Cleanser.
ﻣﺜﺎﻝ:
[2 screens] [cited 2006 Nov 26]. Available from: URL:
www.store.tulsadental.com/catalog/biopure.html

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ

• ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺠﻠﻪ ،ﺍﻋـﻼﻡ ﻭﺻـﻮﻝ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﺭﺳـﺎﻝ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ
ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ،ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﮔـﺮﺩﺩ .ﻣﻘـﺎﻻﺕ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠـﻪ ﭼـﺎپ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
• ﻣﻘـــﺎﻻﺕ ﻛﺎﺭﺁﺯﻣـــﺎﻳﻲ ﺑـــﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺴـــﺘﻲ ﻗـــﺒﻼً ﺩﺭ ﺳـــﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃـــﻪ
) (www.IRCT.irﺛﺒﺖ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻣـﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷـﻬﺎﻱ ﻣـﺘﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻖ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﺩﺑﻲ ﻭﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ .ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺳـﺎﻝ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﻳـﺎ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳـﻘﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ)ﻫﺎ( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺴﺨﻪ ﭼـﺎﭘﻲ ﻣﺠﻠـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﻩ ﻣﺴـﺆﻭﻝ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫـﺰﺍﺭ ﺟﺮﻳـﺐ ،ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ -ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ.
ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ81746-73461 :
ﺗﻠﻔﻦ0311-7922823 :

ﻧﻤﺎﺑﺮ0311-6687080 :
Email: jids@dnt.mui.ac.ir
URL: http://www.jids.ir
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مقدمه :آگاهی از موقعیت دقیق عصب آلوئوالر تحتانی در تعیین مکان ایمن برای اقدام
جراحی و برداشت استخوان یک عامل بسیار مهم میباشد .هدف از این مطالعه تعیین ارتباط
مولر سوم مندیبل با کانال مندیبوالر با استفاده از الگوریتمهای مختلف پردازش تصاویر
 )Cone beam computed tomography( CBCTبود.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی -تحلیلی تعداد  49تصویر  CBCTتهیه شده با
دستگاه  CSANEXکه در آن عصب در مجاورت دندان عقل قرار داشت با روش نمونهگیری
آسان انتخاب شدند .روابط افقی و عمودی دندان مولر سوم نسبت به کانال مندیبوالر با
استفاده از سه الگوریتم پردازش تصویر  Panorama ،Nerve Optionو Cross sectional
مورد ارزیابی قرار گرفت .دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه  02و با محاسبه نسبت  Kappaو
با استفاده از آزمون  Chi Squareمورد بررسی قرار گرفتند ( .)α = 2/20
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که در روابط افقی و عمودی اختالف معنیداری (= 2/20
 )p valueمیان سه الگوریتم پردازش تصویر وجود داشت .نسبت  Kappaدر بررسی رابطه
عمودی با استفاده از دو حالت  Nerve Optionو  2/317 ،Cross sectionalبود (p > 2/221
 .)valueنسبت  Kappaدر بررسی رابطه عمودی با استفاده از دو حالت  Panoramaو Cross
 2/646 ،sectionalبهدست آمد (  .)p value > 2/221نسبت  Kappaدر بررسی رابطه افقی با
استفاده از دو حالت  Nerve Optionو  2/087 ،Cross sectionalبود (.)p value > 2/221
نسبت  Kappaدر بررسی رابطه افقی با استفاده از دو حالت  Panoramaو ،Cross sectional
 2/143بهدست آمد (.)p value > 2/221
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه وجود اختالف در تعیین موقعیت کانال مندیبوالر را با استفاده
از نماهای متفاوت  CBCTنشان داد .بنابراین بهمنظور تعیین رابطهی افقی و عمودی دقیق
عصب با دندان نمیتوان تنها به یک نما اکتفا کرد و بهتر است برای تأیید تشخیص از نماهای
متفاوت CBCTاستفاده شود.
کلید واژهها :مولر سوم مندیبل ،عصب مندیبوالر ،سی تی اسکن با اشعه مخروطی
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مقدمه
آگاهی از محل دقیق عصب آلوئوالر تحتانی اطالعات مفیدي
در مورد مناطق امن که در آن حذف استخوان ممکن است و
مناطق خطر که در آن مراقبتهاي ویژه باید مورد استفاده قرار
گیرد ،فراهم میکند[.]1
جراحی دندان مولر سوم یکی از شایعترین عملهاي
جراحی دندانی بوده و عوارض بعد از عمل متعددي میتواند
داشته باشد[ .]2بنابراین محل عصب آلوئوالر تحتانی و ارزیابی
بالینی ساختارهاي آناتومیک در ناحیه جراحی مهم هستند زیرا
آنها میتوانند عوارض را کاهش داده و کیفیت و دقت عمل را
باال ببرند[.]3
ارزیابی قبل از عمل ،ارتباط دقیق بین ریشههاي دندان
عقل فک پایین و عصب آلوئوالر تحتانی را پیشبینی کرده و
احتمال آسیب به عصب را میکاهد[ .]4هنگامیکه مداخله
جراحی براي دندان نهفته ،در طرح درمان قرار میگیرد ،یک
معاینه رادیوگرافی براي تعیین موقعیت دندان و ساختارهاي
تشریحی مجاور مورد نیاز است[ .]5چندین روش تصویربرداري
براي ارزیابی موقعیت کانال مندیبوالر استفاده شده است ،از
جمله رادیوگرافی پانورامیک[ ،]6-9توموگرافی معمولی،
سیتیاسکن[ ]8 ،11و اخیراً Cone beam computed
.]9 ،11 ،12[)CBCT( tomography
تا قبل از معرفی  CBCTجراحان میتوانستند موقعیت
عمودي کانال فک پایین را با توجه به لبه تحتانی فک پایین
تخمین بزنند[ .]13بهدنبال معرفی  ،CBCTتصویربرداري
سهبعدي براي استفاده در برنامههاي کاربردي دندانپزشکی در
دسترس قرار گرفت[ .]14 ،15امروزه برنامههاي کاربردي بالینی
براي تصویربرداري  CBCTدر ناحیهي دهان و فک و صورت
در حال افزایش است[.]16
از مزایاي اصلی  CBCTمیتوان به دسترسی آسان ،راحتی
استفاده ،ارایه دادهها در اندازهي واقعی و بازسازي مولتیپلن
مقطعی و سهبعدي بهوسیله آن اشاره کرد[CBCT .]11-19
میتواند محل دندانهاي نهفته ،ارتباط و اثر آن بر روي
دندانهاي اطراف آن نشان دهد[ .]21دادههاي بهدست آمده در
طول تصویربرداري را میتوان مجدد براي نشان دادن
برشهاي متوالی در صفحات آگزیال ،کرونال و ساژیتال
081
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بازسازي کرد ،همچنین  CBCTامکان بازسازي تصاویر
سهبعدي از ناحیه مد نظر را به جراح میدهد[.]5
این اسکن امکان بهدست آوردن درک رابطه دقیق بین
کانال آلوئوالر تحتانی و دندان عقل فک پایین در تمام ابعاد را
به جراح میدهد .این درک افزایش روابط تشریحی میتواند
منجر به تغییر رویکرد از روش جراحی به روشهاي جایگزین
داراي خطر کمتر مانند  coronectomyشود[.]21 ،22
 ]23[Vannierاظهار داشت که تحوالت جدید در سنتز و
بهینهسازي الگوریتمهاي بازسازي  CBCTاجازه بهرهبرداري
کامل از توان آشکارسازهاي منطقه در  CBCTرا میدهد[.]23
در مطالعهي  Yabroudiو  ]14[Sindet-pedersenبر
روي  41دندان مولر سوم فک پایین در  31بیمار که در ارتباط
نزدیک با کانال مندیبوالر در رادیوگرافی پانورامیک بودند،
رابطه سهبعدي بین دندان مولر سوم فک پایین و کانال مندیبل
در هر مورد با استفاده از  CBCTمورد بررسی قرار گرفت .نتایج
این مطالعه نشان داد که از  41دندان عقل در ارتباط نزدیک با
کانال مندیبوالر ،در هشت عدد کانال مندیبل در باکال مولر
سوم ،در یازده عدد در لینگوال دندان 21 ،عدد پایینتر از دندان
و هفت عدد در بین ریشههاي دندانها بودند .نتایج این مطالعه
نشان داد که  CBCTاز رادیوگرافی پانورامیک در نشان دادن
وجود یا عدم وجود استخوان جداکنندهي ریشه و عصب دقیقتر
است ،بنابراین میتوان از آن براي ارزیابی ریسک و برنامهریزي
عمل جراحی استفاده نمود.
 Bellو همکاران[ ]24حساسیت و ویژگی تصاویر
پانورامیک در پیشبینی موقعیت عصب را بهترتیب  66درصد و
 14درصدگزارش کردند .آنها همچنین گزارش کردند که این
میانگینها بهطور گستردهاي در میان مشاهدهکنندگان مختلف،
متفاوت خواهد بود و بر نیاز به استاندارد سازي آن تأکید کردند.
 Angelopoulusو همکاران[ ]6در سال  2118رادیوگرافی
پانورامیک دیجیتال و معمولی و  CBCTرا در مناطق مختلف
فک پایین در تعیین موقعیت کانال مندیبوالر مقایسه کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که CBCTنسبت به روشهاي
دیگر در تشخیص موقعیت کانال مندیبل برتري دارد.
 Hansenو همکاران[ ]12در سال  2118به بررسی
موقعیت کانال مندیبوالر و کرست آلوئول در مقاطع مختلف
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رابطهي عمودي ریشه دندان مولر سوم و کانال مندیبل با
توجه به موقعیت نوک ریشه به سه گروه تقسیم شد:
 -1رأس ریشه در نیمه باالیی کانال فک پایین قرار داشت.
 -2رأس ریشه در نیمه پایینی کانال فک پایین قرار داشت.
 -3رأس ریشه در زیر دیوار تحتانی کانال فک پایین قرار
داشت.
ارتباط افقی بین کانال فک پایین و دندان مولر سوم به 4
دسته زیر تقسیمبندي شد :باکال ،تحتانی ،لینگوال و یا بین
ریشهها[.]14
دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه version 20, SPSS ( 21
 )Inc., Chicago, ILوارد گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .از نسبت  Kappaو آزمون آماري  Chi Squareجهت
بررسی آماري استفاده گردید (  .)α = 1/15میزان نسبت
 Kappaبین  1/1تا  1/9در نظر گرفته شد.

مندیبل در تصاویر  CBCTپرداختند .نتایج این مطالعه نشان
داد که تشخیص موقعیت کرست آلوئول نسبت به کانال
مندیبوالر بسیار آسانتر است و تنها در یک سوم موارد
تشخیص موقعیت صحیح کانال مندیبوالر امکانپذیر بود و با
استفاده از مقاطع بیشتر ،امکان تشخیص افزایش مییابد .از
اینرو این محققین پیشنهاد کردند جهت تعیین موقعیت دقیق
عصب آلوئوالر بهتر است از تصاویر با مقاطع بیشتر استفاده
گردد.
هدف از این مطالعه حاضرتعیین ارتباط مولر سوم مندیبل
با کانال مندیبوالر با استفاده از الگوریتم هاي مختلف پردازش
تصاویر  CBCTبود.
مواد و روشها
در این مطالعه مقطعی مشاهدهاي تعداد  94تصویر  CBCTاز
بیمارانی که داراي ارتباط نزدیک عصب و دندان مولر سوم
مندیبل بودند و با استفاده از دستگاه ()Soredex, Finland
 CSANEX 3Dو نرم افزار ()Cybermed Inc., Korea
 ،ondemand 3Dبهصورت سه بعدي بازسازي شده بودند،
توسط دو متخصص رادیولوژي دهان و دندان به روش
نمونهگیري آسان انتخاب شدند .نمونههایی که دچار نقص در
روند بازسازي بودند از مطالعه خارج گردید.
موقعیت کانال فک پایین با استفاده از سه الگوریتم پردازش
تصویر  Panorama ،Nerve Optionو Cross sectional
مورد ارزیابی قرار گرفته و توسط دو متخصص رادیولوژي با
یکدیگر مقایسه شد .استاندارد طالیی در این مطالعه تصاویر
پردازش شده با الگوریتم  Cross sectionalبودند و تصاویر دو
حالت دیگر با آن مقایسه شدند.

یافتهها
نتایج حاصل از آنالیز موقعیت عمودي و افقی میان عصب و
دندان مولر سوم با استفاده از نماهاي مورد مطالعه ،در
جدولهاي  1و  2نشان داده شده است .نسبت  Kappaدر
بررسی رابطه عمودي با استفاده از دو حالت  Nerve Optionو
 1/113 ،Cross sectionalبهدست آمد که نتایج توسط آزمون
آماري  Chi Squareتأیید گردید (.)p value > 1/111
نسبت  Kappaدر بررسی رابطهي عمودي با استفاده از دو
حالت  Panoramaو  1/696 ،Cross sectionalبهدست آمد
که نتایج توسط آزمون آماري  Chi Squareتأیید گردید
(.)p value > 1/111

جدول  .0درصد فراوانی سه نمای مورد مطالعه در تعیین رابطهی عمودی کانال مندیبوالر و دندان
نما

Cross sectional

Nerve Option

Panorama

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

رأس ریشه در نیمه باالیی کانال فک پایین

89

93/1

88

92/6

85

89/5

رأس ریشه در نیمه پایینی کانال فک پایین

4

4/2

5

5 /3

8

8/4

رأس ریشه زیر کانال فک پایین

1

1/1

1

1 /1

1

1/1
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نسبت  Kappaدر بررسی رابطهي افقی با استفاده از دو
حالت  Panoramaو  1/191 ،Cross sectionalبهدست آمد
که نتایج توسط آزمون آماري  Chi Squareتأیید گردید
(.)p value > 1/111

نسبت  Kappaدر بررسی رابطهي افقی با استفاده از دو
حالت  Nerve Optionو  1/283 ،Cross sectionalبهدست
آمد که نتایج توسط آزمون آماري  Chi Squareتأیید گردید
(.)p value > 1/111

جدول  .2درصد فراوانی سه نمای مورد مطالعه در تعیین رابطهی افقی کانال مندیبوالر و دندان
نما

Cross sectional
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

رأس ریشه در باکال کانال فک پایین

13

13/1

6

6/3

3

3/2

رأس ریشه در لینگوال کانال فک پایین

64

61/4

82

86/3

81

91/6

رأس ریشه در زیر کانال فک پایین

11

11/9

6

6/3

4

4/2

کانال مندیبوالر بین ریشهها قرار داشته باشد

1

1

1

1

1

1

بحث
تعیین محل دقیق عصب آلوئوالر تحتانی براي تشخیص محل
ایمن جهت برداشت استخوان بسیار مهم است[ .]1جراحی
دندان عقل شایعترین دلیل آسیب به عصب آلوئوالر تحتانی
است[ .]2بنابراین آگاهی از محل دقیق عصب میتواند از
عوارض جراحی بکاهد[.]3
درصورت تصمیم به جراحی دندان عقل نهفته تهیه یک
رادیوگرافی مناسب جهت ارزیابی دندانها و ساختارهاي مجاور
الزامی است[ .]5روشهاي مختلف تصویربرداري جهت ارزیابی
مکان کانال مندیبوالر وجود دارند که شامل،panoramic :
Computed
)CT( ،conventional tomography
 tomographyو  CBCTهستند[.]6-9
معرفی تکنیکهاي جدید رادیوگرافی امکان مشاهده
ساختارهاي آناتومیک در ابعاد مختلف بدون سوپرایمپوزیشن را
امکانپذیر ساخته است[ .]25کیفیت تصویر و کنتراست میان
ساختارهاي مجاور عوامل مهمی در تشخیص ساختارهاي
آناتومیک در رادیوگرافیها هستند[ .]11استفاده از تصاویر دو
بعدي از ساختارهاي سه بعدي تعیین محل نهفتگیها را مشکل
میکند .از راهحلهاي قدیمی جهت رفع این مشکل استفاده از
تکنیک ( Same lingual opposite buccal )SLOBو یا
تهیه دو رادیوگرافی عمود بر هم بود[ CBCT .]26امکان تهیه
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Panorama

تصاویر سهبعدي را در اختیار گذاشت ،از این رو در تعیین مکان
دقیق عصب آلوئوالر تحتانی کمک کننده است[.]15
در مطالعه  Vannierو همکاران[ ]23بر روي تکنیکهاي
جدید رادیوگرافی نشان داده شد که روشهاي جدید بازسازي
تصاویر  CBCTمزایاي متعددي در تصویربرداري کرانیوفیشیال
داشته و میتواند از مشکالت جراحی کرانیوفیشیال بکاهد.
 Bellو همکاران[ ]24حساسیت و ویژگی تصاویر
پانورامیک را در پیشبینی موقعیت عصب بهترتیب  66درصد و
 14درصد گزارش کردند .آنها همچنین بیان کردند که این
نتایج بهطور گستردهاي تحت تأثیر فرد مشاهده کننده هستند و
به روشهایی براي استاندارد ساختن آنها نیاز دارند.
نتایج مطالعهي حاضر با نتایج مطالعه  Bellو همکاران[]24
همخوانی دارد ،از آنجا که در این مطالعه امکان تعیین دقیق
موقعیت عصب با استفاده از روشهاي دیگر مانند جراحی وجود
نداشت ،نتایج مطالعه تحت تأثیر نظر فرد مشاهده کننده بوده
است.
 Yabroudiو  ]14[Sindet-pedersenبر روي  41دندان
عقل در  31بیمار که در مجاورت نزدیک با عصب آلوئوالر قرار
داشتند مطالعهاي انجام دادند .در این مطالعه ابتدا از دندانها
تصاویر پانورامیک و سپس  CBCTتهیه شد .نتایج این مطالعه
نشان داد از  41کانال مندیبوالر مورد مطالعه 8 ،عدد در باکال
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دندان عقل 11 ،عدد در لینگوال 21 ،عدد در زیر دندان عقل و
 1عدد بین ریشههاي دندان بودند .نتایج این مطالعه نشان داد
که  CBCTدر تعیین مکان عصب از تصاویر پانورامیک
دقیقتر است .در مطالعهي حاضر نیز به بررسی نماهاي مختلف
تصاویر  CBCTدر تعیین مکان عصب پرداخته شد .از میان 94
نمونه با مجاورت نزدیک با عصب از لحاظ موقعیت عمودي،
 89نمونه در نیمه باالیی کانال مندیبوالر 4 ،نمونه در نیمه
تحتانی آن و یک نمونه در زیر کانال قرار داشتند .از لحاظ
موقعیت افقی  13عدد از کانالها در سطح لینگوال 64 ،عدد در
سطح باکال و  11عدد دقیقاً در زیر ریشهها بودند .در این
مطالعه حالتیکه کانال در بین ریشهها دیده شود وجود نداشت.
تعداد نمونهها در این مطالعه نسبت به مطالعه قبلی بیشتر است
و اختالف دیده شده در محل کانال مندیبوالر میتواند مربوط
به اختالف نژادي باشد.
 Hansenو همکاران[ ]12مکان کرست آلوئول و کانال
مندیبوالر را در تصاویر  cross sectional CBCTمورد
ارزیابی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که مشاهدهي
کرست آلوئول به مراتب از کانال مندیبوالر آسانتر است .در
این مطالعه تنها در یک سوم موارد کانال مندیبوالر به آسانی
قابل مشاهده بود .نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که
استفاده از تصاویر در مقاطع بیشتر در تعیین مکان دقیقتر
کانال مندیبوالر کمک کننده است.
در مطالعهي حاضر که به بررسی بین سه نماي
 cross sectional ،panoramaو  nerve optionاز
رادیوگرافی  CBCTپرداخت ،نماي Cross sectional
بهعنوان استاندارد طالیی در تعیین موقعیت عصب و دندان
درنظر گرفته شد.
در این مطالعه اختالف میان سه نما در تعیین فاصله افقی و
عمودي از لحاظ آماري معنیدار بود (.)p value > 1/15
بنابراین نتایج این مطالعه با نتایج مطالعهي  Hansenو
همکاران[ ]12در خصوص استفاده از تصاویر با مقاطع بیشتر
جهت تعیین دقیق موقعیت کانال مندیبوالر همخوانی دارد و
استفاده از نماهاي مختلف در رادیوگرافی  CBCTنیز میتواند
به تعیین دقیقتر موقعیت عصب کمک کند[.]12
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در این مطالعه براي تعیین موقعیت عمودي عصب و دندان
هر سه نماي  Cross sectional ،Nerve optionو
 Panoramaدر تشخیص حالتی که ریشه پایینتر از عصب قرار
داشت نتایج یکسانی نشان دادند .اما بین نماي Nerve option
با  Cross sectionalو همچنین  Panoramaبا Cross
 sectionalاختالف دیده شد.
با انجام آزمون  chi- squareنشان داده شد که اختالف
معنیداري ( )p value > 1/15بین موقعیت عصب در رابطهي
عمودي در سه نما وجود دارد بنابراین میتوان گفت براي تعیین
رابطهي عمودي دقیق عصب با دندان نمیتوان تنها به یک نما
در رادیوگرافی تکیه کرد و بهتر است براي تأیید تشخیص از
نماهاي متفاوت استفاده گردد.
در این مطالعه در تعیین رابطهي افقی بین عصب و دندان
هیچ موردي دال بر اینکه عصب بین ریشههاي دندان باشد،
یافت نشد .میان مواردي که عصب در سطح باکال ،لینگوال یا
زیر دندان بود در نماهاي  Panoramaو Nerve option
نسبت به نماي  Cross sectionalاختالف وجود داشت.
با انجام تست  chi- squareنشان داده شد که اختالف
معنیداري ( )p value > 1/15بین موقعیت عصب در رابطهي
افقی در سه نما وجود دارد ،بنابراین میتوان گفت براي تعیین
رابطهي افقی دقیق عصب با دندان نمیتوان تنها به یک نما در
رادیوگرافی تکیه کرد و بهتر است براي تأیید تشخیص از
نماهاي متفاوت استفاده گردد.
با توجه به نتایج مطالعات دیگر مانند مطالعهي
 Angelopoulusو همکاران[ ]6و مطالعهي  Yabroudiو
همکار[ CBCT ،]14نسبت به رادیوگرافی پانورامیک در تعیین
موقعیت عصب آلوئولر دقیقتر است از این رو در مطالعهي
حاضر تنها به بررسی نماهاي مختلف در تصاویر CBCT
پرداخته شد ،اما نتایج مطالعهي حاضر نشان داد که الگوریتم
پردازش تصاویر  CBCTنیز میتواند نقش مهمی در نتایج آن
داشته باشد و میان الگوریتمهاي مختلف چه در روابط افقی و
چه در روابط عمودي اختالف معنیداري وجود دارد.
از محدودیتهاي این مطالعه میتوان به تعداد محدود
نمونهها و ناتوانی در تعیین دقیق موقعیت عصب با استفاده از
تکنیکهاي جراحی اشاره کرد .پیشنهاد میگردد با توجه به
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. نشان دادCBCT مندیبوالر را با استفاده از نماهاي متفاوت
بنابراین بهمنظور تعیین رابطهي افقی و عمودي دقیق عصب با
دندان نمیتوان تنها به یک نما اکتفا کرد و بهتر است براي
. استفاده گرددCBCT تأیید تشخیص از نماهاي متفاوت

CBCT

ارتباط مولر سوم مندیبل با کانال فک پایين در

 در مطالعات آتی،رواج باالي استفاده از رادیوگرافی پانورامیک
 همچنین. با پانورامیک نیز صورت گیردCBCT مقایسه تصاویر
انجام مطالعهي مشابه با تعداد نمونههاي بیشتر با استفاده از
. نیز پیشنهاد میگرددCBCT دستگاهها و نرمافزارهاي متفاوت
نتیجهگیری
 وجود اختالف در تعیین موقعیت کانال،نتایج این مطالعه
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Evaluation of the relationship between mandibular third molar and
mandibular canal by different algorithms of cone-beam computed
tomography

Mojdeh Mehdizadeh, Navid Ahmadi, Mahsa Jamshidi*
Abstract
Introduction: Knowledge of the exact location of the inferior alveolar nerve (IAN) bundle is a very
important factor for safe and quick removal of bone. The aim of this study was to evaluate the
relationship between the mandibular third molar and the mandibular canal by different algorithms
of cone-beam computed tomography (CBCT).
Materials and Methods: In this cross-sectional study 94 mandibular CBCT images taken with
CSANEX 3D machine (Soredex, Finland), in which there was close proximity between the wisdom
teeth and the inferior alveolar nerve, were selected using convenience sampling technique. Vertical
and horizontal relationships between the mandibular canals and the third molars were depicted by
three different image processing algorithms of Nerve option, Panorama and Cross-sectional. Data
were analyzed with SPSS 20 by calculating kappa ratio and by using chi-squared test (α = 0.05).
Results: There were significant differences (p value < 0.05) in the vertical and horizontal
relationships between the three different image processing algorithms. Kappa ratio for comparison
of the vertical distance between the Nerve option view and Cross-sectional view was 0.713 (p value
< 0.001). Kappa ratio for comparison of the vertical distance between the Panoramic view and
Cross-sectional view was 0.696 (p value < 0.001). Kappa ratio for comparison of the horizontal
distance between the Nerve option view and Cross-sectional view was 0.283 (p value < 0.001).
Kappa ratio for comparison of the horizontal distance between the Panoramic view and Crosssectional view was 0.197 (p value = 0.001).
Conclusion: The results of this study showed differences in the position of the inferior alveolar
nerve with different views of CBCT. Therefore, to determine the exact relationship between the
nerve and tooth the use of only one view is not enough and it is better to use different views of
CBCT for better diagnosis.
Key words: Cone-beam computed tomography, Mandibular nerve, Mandibular third molar
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 391222میباشد.
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مقدمه :سازگاری نسجی مواد پانسمان یکی از مهمترین خصوصیاتی از مواد دندانی است که
باید مورد مطالعه قرار گیرد .از جمله پرمصرفترین داروهای پانسمان هیدروکسید کلسیم
میباشد .هدف از این مطالعه ارزیابی سمیت سلولی داروی کلشیسین و مقایسهی آن با
داروی هیدروکسید کلسیم بود.
موادوروشها :در این مطالعهی تجربی -آزمایشگاهی ،از داروی کلشیسین و هیدروکسید

کلسیم غلظتهای  5 ، 01و  2/5میلیگرم بر میلیلیتری تهیه شد .سلولهای فیبروبالست رده
 C165در محیط کشت قرار گرفت و پس از انکوبه شدن ،غلظتهای تهیه شده از مواد به
محیط کشت اضافه شد .بعد از گذشت زمانهای  22ساعت و  22ساعت و  2روز ،نمک
تترازولیوم به سلولها افزوده شد وکمیت فورمازان حاصله به روش اسپکتروفوتومتری در
دستگاه الیزا اندازهگیری شد .برای ارزیابی کشندگی این دو ماده و پس از اتمام تیمار
دارویی ،سلولها توسط محلول تریپان بلو  1/2درصد رنگآمیزی شده و سلولهای زنده در
زیر میکروسکوپ نوری شمارش شدند .در این مطالعه برای آنالیز دادهها از آزمون
 Kruskal-Wallisو  Mann-Withneyو  T-TESTاستفاده شد.
یافتهها :گروه کنترل بدون اضافه نمودن هیچ غلظتی از مواد دارای بیشترین میزان جذب

نوری بود .میزان جذب نوری در همه غلظتها در مادهی هیدروکسید کلسیم در هر سه زمان
تعیین شده باالتر از کلشیسین بود ( .)p value > 1/15همچنین رنگ آمیزی تریپان بلو نشان
داد که میانگین کشته شدن سلولهای فیبروبالست برای کلشیسین با اختالف معنیداری
بیشتر از کلسیم هیدروکساید بود (.)p value > 1/110
نتیجهگیری :طبق نتایج مطالعهی حاضر ،میزان سمیت سلولی هر دو ماده از گروه کنترل

باالتر و در مورد مادهی کلشیسین هم بیشتر از هیدروکسید کلسیم است .در نتیجه اینطور
بهنظر میرسد که مادهی هیدروکسید کلسیم همچنان بهعنوان مطلوبترین انتخاب برای
پانسمان داخل کانال در بین جلسات درمانی درمان ریشه مورد استفاده است.
دواژهها :هیدروکسید کلسیم ،کلشیسین ،سمیت سلولی ،سلولهای فیبروبالست

ک لی

اصالح شده و در تاریخ  92/12/22تأیید
گردیده است.
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مقدمه
هدف اصلی از درمان ریشه تا حد ممکن کاهش و حذف
باکتریها از سیستم کانال ریشه توسط دبریدمان مکانیکی و
شیمیایی میباشد .طیف وسیعی از مواد ضد میکروبی بدین منظور
مورد استفاده قرار گرفتهاند[ .]1در واقع یک درمان اندودونتیک
موفق بستگی به تشخیص صحیح ،پاکسازی مؤثر و حذف
عفونت و پرکردگی کافی و مناسب کانالهای ریشه دارد[.]2 ،3
استفاده از داروهای داخل کانال در بین جلسات درمانی
سالهاست که بهعنوان عملی روتین در درمان ریشه و بهعنوان
عملی ضمیمه برای کنترل باکتریها انجام میگردد .منطق
استفاده از این مواد دارای دو بعد است .اول اینکه این مواد
دارویی ممکن است باعث کاهش فلور میکروبی به کمتر از
حدی شوند که قبالً توسط شکلدهی و آماده سازی مکانیکی
کانال بهدست آمده است ،به ویژه با نفوذ به مناطقی که امکان
دسترسی به آنها توسط وسایل معالجه ریشه و مواد شستشو
دهنده وجود ندارد .دوم اینکه باقی ماندن یک ماده ضد
میکروبی در فاصلهی بین جلسات درمانی ،ممکن است باعث
کاهش احتمال عفونی شدن دوباره کانال شود یا اینکه خطر
تکثیر باکتریهای باقیمانده را کاهش دهد[.]4 ،5
سازگاری نسجی یکی از مهمترین خصوصیات مواد قرار
داده شده در داخل کانال در بین جلسات درمانی و مواد
پرکنندهی کانال میباشد ،چرا که رها سازی اجزای مشخصی از
مواد تشکیل دهندهی سیلرها و مواد پانسمان ممکن است
واکنشهای مختلفی در بافت پری اپیکال ایجاد کند[.]2 ،3 ،6-9
لزوم استفاده از مواد دارای سازگاری بافتی در دندانپزشکی
ترمیمی و اندودانتیکس احتیاج به وجود تستهای بررسی
سمیت سلولی را ایجاب میکند تا خصوصیات یک ماده تحت
نظر قرار گیرد و ضررهای بالقوهی آن بر بافتهای حفرهی
دهان قبل از استفادهی کلینیکی از آنها مشخص گردد.
تستهای بررسی سمیت سلولی سنجشی از میزان مرگ سلولی
در اثر مواد مورد بررسی یا مواد استخراج شده از آنها را فراهم
میکنند .کلمهی سمیت سلولی ( )cytotoxicityبرای توصیف
اتفاقات آبشار مولکولی استفاده میشود که با سنتزهای
ماکرومولکوالر تداخل میکنند و باعث آسیبهای ساختاری و
مولکولی واضحی میگردند[.]11
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بهطور واضح یکی از الزمهها و خصوصیات اصلی مواد مورد
استفاده در داخل کانالها و همچنین سیلرها ،غیر سمی بودن و
سازگاری آنها با بافتهای اطراف است[.]11
بهمنظور به حداقل رساندن عوارض موضعی و یا
سیستمیک ،سازگاری بافتی تمامی مواد اندودونتیک توسط
تستهای مختلف  inVitroو  inVivoباید قبل از استفاده
کلینیکی بررسی شود[.]12
تستهای آزمایشگاهی سمیت سلولی بهعنوان اولین گام در
راه آزمایش مواد دندانی و یا پزشکی جدید یا تغییر یافته مورد
قبول واقع شدهاند .با وجود اینکه تستهای آزمایشگاهی از
نظر پارامترهای اندازهگیری زنده ماندن سلولها متفاوت
میباشند ،یکی از اهداف اصلی آنها برقراری ارتباط سمیت در
میان مواد است .مواد اندودونتیک بهطور معمول در تماس با
بافتهای پری اپیکال و یا بافتهای پالپال قرار دارند ،بنابراین
این مواد باید بهطور ایده ال با این بافتها سازگار باشند .مرگ
سلولی گسترده و یا آغاز پاسخ التهابی شدید برای این مواد
مطلوب نمیباشد.
سمیت سلولی میتواند از طریق تست رنگسنجی
( MTT )Sigma-USAبا فرمول ( Methylthiazol
3-(4,5- Dimethylthiazol-2-( )Tetrazolium Assay
yl)-2,5- diphenyltetrazolium bromide, a yellow
 )tetrazoleانجام شود .این تست تنها سلولهای زنده را

تشخیص میدهد که اندازهگیری سمیت سلولی ،تکثیر و یا
فعالیت سلولی را امکانپذیر میسازد[ .]13این تست بر
قابلیتهای آنزیم دهیدروژناز میتوکندری تمرکز دارد .این آنزیم
در سلولهای زنده قادر است tetrazolium salt 3, 4[4,5-
dimethylthiazol-2-yl]-2,
5 diphenyltetrazoliumbromideرا که مادهای زرد رنگ و

محلول در آب است به کریستالهای  formazanبه رنگ آبی
تیره تبدیل نماید[ .]14در میان مواد موجود برای پانسمان کانال
در بین جلسات درمانی ،هیدروکسید کلسیم رایجترین استفاده را
در کلینیک دارد[ .]15معرفی هیدروکسید کلسیم توسط
 ]16[Hermanدر سال  1921آغاز فصل جدیدی در زمینهی
دندانپزشکی بود .موفقیت کلینیکی با این ماده به طور عمده
مربوط به  pHبازی آن میباشد و بستگی به توانایی آن در
تجزیه ی سریع به یون های کلسیم ( )Ca++و هی دروکسیل
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( )OH -دارد[ .]11چندین خاصیت بیولوژیکی ،از جمله فعالیت
ضد میکروبی[ ،]11جلوگیری از تحلیل دندان[ ،]19 ،21و القای
ترمیم با تشکیل بافت سخت[ ]21به این ماده نسبت داده شده
است .مشخص شده که استفاده از کلسیم هیدروکساید در بین
جلسات درمانی تأثیری بر کاهش درد ندارد .همچنین استفاده از
این ماده در دندانهای با پالپ زنده مزایای کمی دارد[.]22
در مطالعهای نشان داده شده است که سیلرهای با پایه
هیدروکسید کلسیم برای سلولهای اولیهی لیگامان پریودنتال
( )PDLسمی میباشند .این مطالعه که در سال  2112توسط
 Huangو همکاران[ ]23انجام شد ،اثر سه سیلر ،اولی با بیس
رزین ،دومی با بیس زینک اکساید اوژنول و سومی با بیس
هیدروکسید کلسیم ،از نظر اثر سمیت سلولی بر سلولهای
اولیهی لیگامان پریودنتال توسط تست  MTTمورد بررسی قرار
گرفت .نتیجه این بود که هر سه نوع سیلر برای سلولهای
لیگامان پریودنتال سمی بودند.
مطالعهی دیگری در رابطه با سمیت سلولی هیدروکسید
کلسیم در سال  2111توسط  Willershousenو همکاران[]11
با هدف بررسی سازگاری بیولوژیکی  5نوع سیلر مورد استفاده
در پرکردن کانال انجام گرفت .در این مطالعه رشد سلولی،
قابلیت زنده ماندن ( )viabilityسلولها ،مورفولوژی سلولی،
محتوای پروتئین سلولها و میزان ترشح پروستاگالندین E2
بهعنوان پارامترهای اندازهگیری سمیت سلولی این سیلرها در
نظر گرفته شد .محتوای پروتئین سلولی در  5نوع سیلر بهطور
قابل توجهی کاهش یافت .اما قابلیت زنده ماندن سلولها در
سیلر حاوی هیدروکسید کلسیم به میزان قابل توجهی کاهش
یافت.
گل حسرت با نام سورنجان تلخ گیاهی از خانوادهی  lilyبه
نامهای Colchicium autumnale (autumn crocus,
) meadow saffronو )Gloriosa supreba (glory lily
است[ .]24عصارهی این گیاه از  31آلکالوئید متفاوت تشکیل
شده است[ ]25که از اصلیترین آنها میتوان کلشیسین را نام
برد[ .]26 ،21استفاده از کلشیسین برای درمان آرتریت نقرسی،
بیماریهای دیگر مثلث مدیترانهای ،بیماری بهجت،
پسوریازیس و سایر بیماریها به زمانهای دور برمیگردد[،29
 .]21اثرات ثابت شدهی ضد درد و ضد التهابی داروی
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کلشیسین به دلیل فعالیت آن علیه حرکت دیاپدز و کموتاکسی
نوتروفیلها است[.]31
در مطالعهای که برای بررسی اثر کلشیسین بر جنین انسان
انجام شد به این نتیجه رسیدند که کلشیسین تراتوژن عمدهای
برای انسان محسوب نمیشود و احتماالً اثر سمی ندارد[.]31
همچنین استفاده بیخطر آن در دوران بارداری گزارش شده
است[.]32
با توجه به ویژگیهای گفته شده در مورد کلشیسین و
هیدروکسید کلسیم ،هدف از این مطالعه بررسی سازگاری بافتی
این دو ماده است تا شاید بتوان در آینده از داروی کلشیسین به
عنوان داروی ضد درد و ضد التهاب در کانال دندان استفاده نمود.
موادوروشها

در این مطالعهی تجربی -آزمایشگاهی ،از پودر هیدروکسید
کلسیم ( )Merck-Germanyو پودر کلشیسین ( Sigma
 )Aldrich-USAاستفاده شد .در این مطالعه جهت بررسی
سمیت سلولی مواد مورد آزمایش با استفاده از تست ،MTT
سلولهای فیبروبالست لثهای با ردهی  C165از انستیتو پاستور
ایران تهیه گردیدند .سلولهای انتخاب شده برای رشد در
محیط کشت Roswell park memorial (RPMI 1640-
 )Sigma Aldrich-USAو ( FCS )Fetal calf serumده
درصد با مشخصات ( )NY Co, USAو آنتیبیوتیک
(پنیسیلین و استرپتومایسین) قرار گرفته و درون انکوباتور با
 CO2پنج درصد و در دمای  31درجهی سانتیگراد انکوبه
شدند .سلولها قبل از اینکه با مواد مورد آزمایش مجاور شوند،
کشت داده شدند.
وقتیکه  11درصد فالسک پر از سلولهای رشد یافته شد،
با استفاده از آنزیم Trypsine/ ( Try/EDTA
 )EthyleneDiamineTetraacetic Acidسلولها از کف
فالسک جدا شده و به داخل لولهی فالکون ریخته شد و
سانتریفوژ انجام گردید .سپس مایع فوقانی تخلیه شده و
سلولها در  2سیسی سوسپانسیون وارد شدند .با استفاده از الم
نئوبار شمارش سلولها انجام گرفت ،بهطوری که در هر پلیت
 )114( 11111سلول کشت داده شد.
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برای تهیهی غلظت مناسب از داروهای مورد آزمایش مقدار
 111میلیگرم از پودر هیدروکسید کلسیم با ترازوی دیجیتال
( )OHAUS. Co- USAوزن شده و با  1میلیلیتر آب مقطر
استریل مخلوط شد .این کار باعث ایجاد یک محیط ذخیره
( )stockبرای مراحل بعدی کار شد .غلظت این محلول بهدست
آمده  111میلیگرم در هر میلیلیتر بود .از این ذخیرهی بهدست
آمده ،غلظتهای  11و  5و  2/5میلیگرم بر میلیلیتر از دو
مادهی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین تهیه شد.
سپس غلظتهای ذکر شده همگی به مدت  31دقیقه در
دمای  121درجهی سانتیگراد در اتوکالو ()Farazmehr-Iran
استریل شدند .این مراحل برای داروی کلشیسین هم به همین
ترتیب اجرا گردید و سلولهای کشت داده شده تریپسینه و
شمارش شدند.
در پلیت  12خانه سلولهای شمارش شده اضافه گردیدند.
در هر چاهک  11111سلول کشت داده شد و یک میلیلیتر هم
محیط کشت Roswell park memorial ( RPMI
 )instituteاضافه گردید و پس از  24ساعت 12 ،ساعت و 1
روز غلظتها بررسی شدند .بهمنظور کنترل شرایط برای هر سه
زمان ،محیط کشت ( )mediumو سلولها ،بدون غلظتهایی
از کلشیسین و هیدروکسید کلسیم در نظر گرفته شد.
تست:MTT
 )Sigma-USA( MTTنمک تترازولیوم قابل حل در آب است
که هنگامی که در محیط کشت آماده میشود و یا در آب حل
میگردد تشکیل یک محلول زرد رنگ میدهد.
 MTTحل شده ،با شکسته شدن حلقهی تترازولیوم توسط
آنزیم دهیدروژناز تولید شده توسط سلولهای زنده ،به مادهای
به نام  formazanتبدیل میشود که بنفش رنگ بوده و غیر
قابل حل در آب است .این ماده و در نتیجه این تغییر رنگ فقط
در میان سلولهای زنده انجام میشود .نتایج بهدست آمده از
این تست نه تنها تعداد سلولهای زنده را مشخص میکند بلکه
میزان فعالیت متابولیک سلولها را هم مشخص میکند .در
نتیجه روش  MTTایندکسی حساس برای ارزیابی سمیت
سلولی مواد دندانی در نظر گرفته میشود[.]13
این تست یکی از شایعترین روشها برای بررسی سمیت
سلولی داروها ،ضدعفونی کنندههای دهان و محصوالت حاوی
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پراکسید میباشد .امتیاز این روش در سادگی ،سرعت و قابلیت
تکرار آن است[.]33
هر کدام از غلظتها برای هر سه زمان مورد نظر (24
ساعت و  12ساعت و  1روز) ،در نظر گرفته شد و برای هر
غلظت سه چاهک اختصاص داده شد.
پس از  24ساعت و  12ساعت و  1روز ،محیط کشت
( )mediumتخلیه شد و شستشو با Phosphate-( PBS
 )buffered salineانجام شد .سپس میزان  411میکرولیتر از
مدیوم و  41میکرولیتر  MTTافزوده شد و در انکوباتور به مدت
 24ساعت انکوبه شد .سپس به آرامی مدیوم تخلیه شد و 411
میکرولیتر  )Dimethyl sulfixide( DMSOاضافه گردید و
به مدت  2ساعت در تاریکی قرار داده شد .در مرحله ی بعدی
محلول به پلیت  96خانه منتقل شد و کمیت formazan
حاصله به روش اکسپکتروفتومتری در طول موج  511نانومتر
تعیین گردید.
تستشمارشسلولی:
در این آزمایش از رنگآمیزی تریپان بلو برای بررسی میزان
تغییر در نفوذپذیری غشاء سلولی جهت اندازهگیری سمیت
سلولی استفاده شد .رنگ مذکور تنها زمانی میتواند به داخل
سلول نفوذ کند که غشاء سلولی به سبب سمیت سلولی مادهی
مورد استفاده آسیب دیده باشد .برای انجام این آزمایش
سلولهای فیبروبالست لثهی انسانی با ردهی  C165در
پلیتهای  24خانه کشت داده شدند .پس از  24ساعت انکوبه
شدن ،مواد مورد آزمایش با رقتهای مورد نظر به چاهکهای
مربوطه اضافه شدند و پس از اتمام تیمار دارویی در زمانهای
مجاورت مورد نظر (دو داروی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین
پس از  24ساعت و  12ساعت و  1روز) ،سلولها توسط محلول
تریپان بلو  1/4درصد رنگ آمیزی شده و سلولهای زنده بر
روی الم نئوبار و در زیر میکروسکوپ نوری شمارش شدند.
برای مقایسهی دادههای بهدست آمده از تست MTT
نمونهها ابتدا در  1گروه در نظر گرفته شد.
گروه اول :شامل نمونههای کنترل (حاوی سلولهای
فیبروبالست لثه و محیط کشت  RPMIبدون اضافه نمودن
هیچ غلظتی از مواد)
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گروه دوم :شامل نمونههای حاوی غلظت  11میلیگرم بر
میلیلیتر از هیدروکسید کلسیم
گروه سوم :شامل نمونههای حاوی غلظت  5میلیگرم بر
میلیلیتر از هیدروکسید کلسیم
گروه چهارم :شامل نمونههای حاوی غلظت  2/5میلیگرم
بر میلیلیتر از هیدروکسید کلسیم
گروه پنجم :شامل نمونههای حاوی غلظت  11میلیگرم بر
میلیلیتر از کلشیسین
گروه ششم :شامل نمونههای حاوی غلظت  5میلیگرم بر
میلیلیتر از کلشیسین
گروه هفتم :شامل نمونههای حاوی غلظت  2/5میلیگرم
بر میلیلیتر از کلشیسین
در هر یک از گروهها  9داده بهدست آمد 3 .مورد از دادهها
مربوط به انکوباسیون در  24ساعت بود (که پس از اضافه
نمودن غلظتها به سلولها در زمان  24ساعت جذب نوری
اندازهگیری شد) .همچنین  3مورد از دادهها مربوط به
انکوباسیون  12ساعته بود (که در زمان  12ساعت پس از
افزودن غلظتها به سلولها جذب نوری اندازهگیری شد) .و 3
داده نیز مربوط انکوباسیون  1روز (که این نمونهها نیز پس از
1روز جذب نوری در آنها اندازهگیری شد).
در این مطالعه جهت تحلیل دادهها از آزمون Kruskal-
 Wallisو  Mann-Whitneyو  T-testاستفاده شد.
افتهها
ی 
میانگین جذب نوری کلسیم هیدروکساید و کلشیسین در
زمانها و غلظتهای مختلف به ترتیب در جدولهای  1و 2
نشان داده است .در تست  MTTمقایسهی گروههای ذکر شده
در باال در زمانهای خاص با استفاده از آزمون من-ویتنی نشان
داد که بین دو گروه با غلظت  11میلیگرم بر میلیلیتر در زمان
 24ساعت (مقایسهی دو مادهی هیدروکسید کلسیم و
کلشیسین) اختالف معنیدار بود ( )p value = 1/145و
کلشیسین از هیدروکسید کلسیم سمیت بیشتری نشان داد.
این اختالف معنیدار ( )p value = 1/146در گروه  12ساعت
و 1روز ( )p value = 1/143هم در غلظت  11میلیگرم بر
میلیلیتر دیده شد .مقایسهی گروههای ذکر شده در باال در
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زمانهای خاص با استفاده از آزمون من-ویتنی نشان داد که
بین دو گروه با غلظت  11میلیگرم بر میلیلیتر در زمان 24
ساعت (مقایسهی دو مادهی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین)
اختالف معنیدار بود ( )p value = 1/145و کلشیسین از
هیدروکسید کلسیم سمیت بیشتری نشان داد .این اختالف
معنیدار ( )p value = 1/146در گروه  12ساعت و  1روز
( )p value = 1/143هم در غلظت  11میلیگرم بر میلیلیتر
دیده شد.
جدول  .0میانگین جذب نوری هیدروکسید کلسیم در زمانها و
غلظتهای مختلف
زمان
 24ساعت

 12ساعت

 1روز

غلظت
11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml
11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml
11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml

میانگین
1/42
1/51
1/45
1/33
1/44
1/11
1/316
2/16
2/16

انحرافمعیار
1/115
1/115
1/15
1/13
1/21
1/21
1/12
1/11
1/15

جدول  .2میانگین جذب نوری کلشیسین در زمانها و غلظتهای
مختلف
زمان

غلظت

میانگین

انحرافمعیار

 24ساعت

11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml
11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml
11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml

1/22
1/24
1/32
1/25
1/23
1/31
1/24
1/24
1/21

1/115
1/111
1/121
1/115
1/115
1/115
1/111
1/12
1/12

 12ساعت

 1روز

در مقایسهی گروههای  5میلیگرم بر میلیلیتر از هر ماده
(هیدروکسید کلسیم و کلشیسین) با آزمون Mann-Whitney
در  24ساعت اختالف معنیدار مشاهده شد (p = 1/15
 .)valueدر زمانهای  12ساعت ( )p value = 1/146و  1روز
( )p value = 1/15هم همین نتایج بهدست آمد.
با مقایسهی گروههای  2/5میلیگرم بر میلیلیتری از دو
مادهی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین در  24ساعت (1/143
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=  )p valueو  12ساعت ( )p value = 1/15و  1روز (= 1/15
 )p valueاختالف معنیداری بهدست آمد.
بهطور کلی مقایسه دو مادهی کلشیسین و هیدروکسید
کلسیم با استفاده از آزمون من-ویتنی اختالف معنیداری در
مورد میزان جذب نوری نشان داد (.)p value > 1/111
آزمون  Mann-Whitneyهر یک از این گروهها هم
اختالف معنیداری با گروه کنترل نشان دادند (p > 1/111
 )valueدر واقع بیشترین درصد جذب نوری مربوط به گروه
کنترل (گروه  )1میباشد .در این گروه میزان جذب نوری در سه
سطح زمانی ذکر شده یکسان بود.
آزمون  kruskal-wallisبین غلظتهای مختلف برای 21
نمونه مادهی هیدروکسید کلسیم ( 11و  5و  2/5میلیگرم بر
میلیلیتر) از نظر جذب نوری اختالف معنیداری نشان داد
(.)p value > 1/111
این آزمون برای کلشیسین هم مورد استفاده قرار گرفت و
برای غلظتهای مختلف از کلشیسین در  21نمونه از نظر
جذب نوری اختالف معنیداری نشان داد (.)p value > 1/111
آزمون  Mann-Whitneyبین غلظت  11و  5میلیگرم بر
میلیلیتر برای مادهی هیدروکسید کلسیم اختالف معنیداری
نشان داد ( )p value > 1/111اما این اختالف برای
کلشیسین از لحاظ آماری معنیدار نبود (.)p value = 1/1
اختالف بین دو غلظت  11و  2/5میلیگرم بر میلیلیتر
برای هر دو مادهی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین معنیدار
بود (.)p value > 1/111
اختالف بین دو غلظت  5و  2/5میلیگرم بر میلیلیتر برای
مادهی هیدروکسید کلسیم معنیدار نبود ( .)p value = 1/1این
اختالف برای مادهی کلشیسین هم از لحاظ آماری معنیدار
نشد (.)p value = 1/1
با توجه به نمودار  1برای هیدروکسید کلسیم اختالف میزان
جذب نوری ( )Optical densityبا استفاده از تست Mann-
 Whitneyدر تمام غلظتها تنها بین زمانهای  12ساعت و 1
روز معنیدار نبود (.)p value= 1/1
در مورد نمودار  2و مادهی کلشیسین هم با توجه به نتایج
و اعداد بهدست آمده و مقایسهی آنها با استفاده از تست
 Mann-Whitneyتفاوت معنیدار تنها در غلظت  11میلیگرم
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بر میلیلیتر و بین  24ساعت و  1روز اختالف معنیدار مشاهده
شد (.)p value = 1/146
 1روز

 12ساعت

 24ساعت

3/1
2/5
2/1
1/5
1/1
1/5
1/1

 2/5میلیگرم بر
میلیلیتر

 5میلیگرم بر
میلیلیتر

 11میلیگرم بر
میلیلیتر

نمودار  .0جذب نوری هیدروکسید کلسیم در زمانها و
غلظتهای مختلف
 1روز

 12ساعت

 24ساعت
1/3
1/2
1/1
1/1

 2/5میلیگرم بر
میلیلیتر

 5میلیگرم بر
میلیلیتر

 11میلیگرم بر
میلیلیتر

نمودار .2جذب نوری کلشیسین در زمانها و غلظتهای مختلف

سلولهاتوسطتستتریپانبلو

شمارش
در بررسی کشندگی دو مادهی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین
با استفاده از رنگآمیزی تریپان بلو بعد از هر یک از زمانهای
 24ساعت و  12ساعت و  1روز آزمون  kruskal-wallisدر
بین غلظتهای مختلف از هیدروکسید کلسیم ( 21نمونه)
اختالف معنیداری نشان داد ( )p value = 1/115این اختالف
برای کلشیسین ( 21نمونه) معنیدار نبود (.)p value = 1/1
همچنین با استفاده از تست من -ویتنی مشخص گردید که
برای مادهی هیدروکسید کلسیم ،مقایسهی زمانهای  24و 12
ساعت در کل در غلظتهای مختلف اختالف معنیدار بود
( .)p value = 1/114این اختالف معنیدار در مقایسهی
زمانهای  24ساعت و  1روز هم مشاهده شد (p = 1/11
 .)valueاما میان زمانهای  12ساعت و  1روز اختالف
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معنیداری مشاهده نشد ( .)p value = 1/6برای مادهی
کلشیسین تنها میان زمانهای  24ساعت و  1روز اختالف
معنیدار بود (.)p value = 1/153
توسط آزمون  tنشان داده شد که بهطور کلی اختالف
میانگین میزان جذب نوری بین دو مادهی کلشیسین (± 1/94
 )14/4و هیدروکسید کلسیم ( )1/26 ± 1/125معنیدار بود
( .)p value > 1/111میانگین کشندگی سلولهای
فیبروبالست در تست تریپان بلو برای کلسیم هیدروکساید
( )11/66 ± 13/42و برای کلشیسین ( )25/61 ± 15/53بود
که این دو با  p value > 1/111اختالف معنیداری داشتند.
بحث
استفاده از داروهای ضد میکروبی داخل کانال در بین جلسات
درمانی ،راهی برای کنترل عفونت ریشه به شمار میآید.
داروهای بسیاری بهعنوان پانسمان ضد میکروبی داخل کانال
در جلسات بین درمان ،هم برای کاهش بار میکروبی و هم
برای کاهش درد و تورم بعد از درمان ریشه بهکار میروند .بر
خالف ادعاهای گوناگون ،هیچ دارویی ایدهال نبوده و تناقضات
بسیار زیادی در کارایی و درستی عملکرد آنها وجود دارد[.]34
کتب مرجع درمان ریشه بر این موضوع اجماع نظر دارند که
یک داروی داخل کانال عالوه بر اینکه باید یک داروی ضد
میکروبی مؤثر باشد ،نبایستی برای بافت پری اپیکال آزار دهنده
و سمی باشد[.]35-31
یکی از روشهای ارزیابی سازگاری نسجی مواد مورد
استفاده در دندانپزشکی ،ارزیابی سمیت سلولی آنها در شرایط
آزمایشگاهی است .اگرچه آزمایشهای کاربردی معتبرتر
میباشند ،ولی بررسی سمیت سلولی بهطور آزمایشگاهی و در
شرایط کامالً کنترل شده و تکرارپذیر سبب میشود که تأثیر
رقت ،زمان ،و نوع مادهی بهکار برده شده به دقت مورد ارزیابی
قرار گیرد[ .]31فیبروبالست نوعی سلول است که ماتریکس
خارج سلولی و کالژن را سنتز میکند .فیبروبالستها شایعترین
سلولهای بافت همبند میباشند[ ]39و معموالً برای بررسی
سمیت سلولی مواد ،از این سلولها استفاده میشود.
علیرغم استفاده گسترده از هیدروکسید کلسیم بهعنوان
پانسمان در بین جلسات درمان بهنظر میرسد این دارو توانایی
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حذف کامل میکروارگانیسمها را ندارد .در مطالعهای که توسط
 Waltimoو همکاران[ ]41انجام شد مشاهده گردید که قارچ
کاندیدا آلبیکانس نسبت به فرم محلول کلسیم هیدروکساید
مقاوم است .در مطالعهای که در سال  2111توسط برکتین و
همکاران[ ]41با هدف مقایسهی اثر ضد میکروبی کلسیم
هیدروکساید و کلشیسین انجام شد ،نشان داد که در گروه قارچ
کاندیدا آلبیکانس سه غلظت  1/5 ،1/25و یک میلیگرم بر
میلیلیتر از داروی کلشیسین فعالیت بازدارنده از رشد نشان
دادند و غلظت یک میلیگرم بر میلیلیتر آن عالوه بر اثر
بازدارنده از رشد ،اثر کشندگی هم بر روی این قارچ داشته
است ،در صورتیکه در مورد کلسیم هیدروکساید ،فعالیت
بازدارنده از رشدی در هیچ کدام از غلظتها مشاهده نشد.
بنابراین در مطالعهی حاضر تصمیم بر آن شد که غلظتهای
بیشتر از یک میلیگرم بر میلیلیتر استفاده شود و از آنجا که
بهنظر میرسد تاکنون مطالعهی مشابهی انجام نگرفته است،
غلظتهای  11و  5و  2/5میلیگرم بر میلیلیتر مناسب به نظر
میآمد.
داروی کلشیسین بهعنوان داروی ضد التهاب و ضد درد در
درمان نقرس ،تب مدیترانهای و حتی آفتهای راجعه استفاده
میشود .این دارو اثرات ثابت شدهای در جلوگیری از فعالیت
میتوزی دارد[.]24 ،25
در مطالعهی دیگری که در سال  2112توسط  Padeو
همکاران[ ]42با هدف بررسی عوارض استفاده از داروی
کلشیسین در کودکان مبتال به تب مدیترانهای انجام شد153 ،
بیمار مبتال به تب مدیترانهای مورد بررسی قرار گرفتند14 .
بیمار وقتی کلشیسین برای اولین بار برای آنها تجویز شد
کمتر از  2سال و  61بیمار کمتر از  5سال سن داشتند .در این
میان هیچ ارتباطی بین عوارض دارو و سن بیمار ،زمان شروع
بیماری ،طول دورهی درمان و یا هیچ یک از مشخصات بیماری
یافت نشد .همچنین تستهای شمارش سلولهای خونی و
تست عملکرد کلیوی در تمامی بیماران نرمال بود .هیچ کدام از
بیماران استفاده از دارو را قطع نکردند .تنها عارضهی این دارو
آن هم فقط در تعداد کمی از بیماران (تنها  22نفر) ،اسهال بود
که میتوان با کاهش دوز کلشیسین آن را کنترل نمود.
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در مطالعهای که در سال  2111توسط  Diav-Citrinو
همکاران[ ]31با هدف بررسی اثرات جنینی کلشیسین انجام
گرفت 231 ،فرد که در دوران حاملگی در معرض کلشیسین
قرار گرفته بودند پیگیری شدند .میزان آنومالیها در گروه
کلشیسین و گروه مقایسه هر دو در حد پایه جمعیت عمومی
قرار داشت .نتایج این مطالعه نشان داد که قرار گرفتن در
معرض کلشیسین در دوران بارداری با خطر تراتوژنیک بودن
در انسان مرتبط نمیباشد.
مطالعهی دیگری در سال  2116توسط  Keyو
همکاران[ ]43انجام شد .هدف از انجام این مطالعه ارزیابی
میزان سمیت سلولی چند نوع از سیلرهای جدید پرکنندهی
کانال دندان بر روی سلولهای فیبروبالست لثه انسان بود.
بعد از گذشت یک ساعت میزان سلولهای کشته شده
اندازهگیری شد که سیلر حاوی کلسیم هیدروکساید در میان 1
نوع سیلر در رتبهی سوم قرار داشت .بعد از گذشت  24ساعت
سیلر حاوی کلسیم هیدروکساید بیشترین درصد سلولهای
کشته شده را به خود اختصاص داد .که نشان دهندهی سمیت
نسبی این ماده در مطالعهی مذکور میباشد.
در مطالعهی حاضر که با هدف بررسی سمیت سلولی
کلشیسین و هیدروکسید کلسیم و مقایسهی اثر سمی این دو
بهعنوان داروی داخل کانال انجام شد ،نتایج کلی تست MTT
و رنگ آمیزی تریپان بلو نشان از سمیتر بودن کلشیسین
داشتند.
با توجه به نتایج بهدست آمده در همهی زمانهای مورد
نظر کلشیسین در هر سه غلظت و هر سه زمان در نظر گرفته
شده اثر سمی بیشتری نسبت به هیدروکسید کلسیم بر روی
سلولهای فیبروبالست داشت.
بررسی بین غلظتهای مختلف از هیدروکسید کلسیم هم
نشان داد که بهطور کلی در غلظتهای  5و  11میلیگرم بر
میلیلیتر با افزایش زمان خواندن نتایج جذب نوری میزان OD
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( )Optical densityخوانده شده باال میرود .این بدین
معناست که میزان کشندگی و سمیت آن کاهش یافته است .در
مورد مادهی کلشیسین نیز ،به غیر از افزایش میزان کشندگی
از  24ساعت تا  12ساعت و از  24ساعت تا  1روز هیچ یک از
نتایج بهدست آمده از لحاظ آماری معنیدار نبودند .نتایج
بهدست آمده از رنگ آمیزی تریپان بلو نشان داد که غلظتهای
مختلف از مادهی هیدروکسید کلسیم با طوالنی شدن مدت
زمان تا  1روز سمیت کمتری از خود نشان میدهند اما این
روند یعنی کاهش سمیت سلولی با گذشت زمان برای
کلشیسین دیده نشد.
الزم به ذکر است که بسیاری از مواد شستشوی
آنتیباکتریال که در طی پاکسازی و شکلدهی کانال ریشه
استفاده میشوند ،داروی داخل کانال و بعضی ترکیبات موجود
در مواد پرکننده کانال مثالهایی از محرکهای شیمیایی
بافتهای پری رادیکولر هستند .اکثر مواد شستشو دهنده و
داروهای داخل کانال سمی بوده ،سازگاری نسجی ندارند[،45
 .]44اما به هر حال از بسیاری از آنها به صورت مکرر استفاده
میشود چرا که مزایا و تأثیرات مثبت آنها بر معایب و
ضررهای آنها غلبه دارد .با توجه به اثر ضد قارچی قابل توجه
کلشیسین در مطالعات قبلی ،انجام مطالعات بیشتر و
گستردهتر جهت بررسی و ارزیابی سمیت سلولی این ماده به
صورت  in vivoالزم میباشد.
نتیجهگیری

با توجه به نتایج بهدست آمده و بیشتر بودن سمیت سلولی
کلشیسین نسبت به هیدروکسید کلسیم اینطور بهنظر میرسد
که مادهی هیدروکسید کلسیم همچنان بهعنوان اولین و
مطلوبترین انتخاب برای پانسمان داخل کانال در بین جلسات
درمانی درمان ریشه مورد استفاده است.
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In vitro comparison of cytotoxic effect of colchicine and calcium
hydroxide on human gingival fibroblast cells

Behnaz Barekatain, Alireza Farhad, Aida Pedram*, Batool Hashemi,
Fariba Heidari
Abstract
Introduction: Biocompatibility of dressing materials is one of the most important properties to be
studied. Calcium hydroxide is one of the most widely used dressing materials. The aim of this study
was to compare the cytotoxic effects of colchicine with those of calcium hydroxide.
Materials and Methods: In this experimental in vitro study, different concentrations (10, 5, 2.5
mg/mL) of calcium hydroxide and colchicine were prepared and added to C165 human gingival
fibroblast cells after they were incubated in the culture medium. After 24 and 72 hours and 7 days
of incubation, tetrazolium salt was added to the cells, and the amount of formazan was determined
by spectrophotometry using an ELISA reader. To assess the cytotoxicity of these two materials and
after drug treatment, 0.4% trypan blue dye was used to stain the cells; viable cells were counted
under a light microscope. Data were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests and ttest.
Results: The control group, without adding any material, had the highest optical density. Optical
density of different concentrations (10, 5, 2.5 mg/mL) of calcium hydroxide at all the time intervals
was higher than that of colchicine (p value < 0.05). In addition, trypan blue dye showed that the
mean of fibroblast cells destroyed by colchicines was significantly higher than that by calcium
hydroxide (p value < 0.001).
Conclusion: Based on the results of this study, the cytotoxic effects of both calcium hydroxide and
colchicine were higher than the control group and cytotoxicity of colchicine was higher than that of
calcium hydroxide. Therefore, it seems that calcium hydroxide is still the best choice for canal
dressing between treatment sessions.
Key words: Calcium hydroxide, Colchicine, Cytotoxicity, Fibroblasts
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مقدمه :افراد ديابتي به دليل اختالالت سيستميک در برابر بيماریهای پريودنتال و پوسيدگي
دندان آسيبپذيرند .ضروری است بيماران ديابتي نسبت به اهميت رعايت رفتارهای
خودمراقبتي سالمت دهان و دندان آگاهي داشته باشند .هدف مطالعهی حاضر تعيين تأثير
مداخله آموزشي بر رفتارهای خودمراقبتي سالمت دهان و دندان در بيماران ديابتي بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر يک مطالعه مداخلهای شاهددار تصادفي بود 051 .بيمار
ديابتي با روش نمونه گيری تصادفي از بين کل بيماران ديابتي تحت پوشش يک مرکز ديابت
شهر قزوين انتخاب شدند .گروههای تجربي و کنترل پرسشنامهها را (اطالعات دموگرافيک،
 62سوال ( Theory of Planned Behavior (TPBو مقياس يادآوری  7روز قبل استفاده از
نخ و مسواک) قبل و  01ماه بعد از جلسات آموزشي تکميل کردند .مداخله آموزشي در 0
جلسه  01-55دقيقهای و به صورت بحث گروهي در گروه تجربي اجرا شد .دادهها در
نرمافزار  SPSSنسخه  61و با آزمونهای کای اسکوئر t ،مستقل و زوجي ،من ويتني و
ويلکاکسون آناليز شد)α = 1/15(.
یافتهها :افزايش معنادار در ميانگين آگاهي (از  5/5 ± 0/7به  ،)9/2 ± 6/6نگرش (از ± 5/2
 09/5به  ،)00/1 ± 2/0هنجارهای انتزاعي (از  01/6 ± 0/9به  ،)02/7 ± 6/7کنترل رفتاری
درک شده (از  01/8 ± 0/1به  )05/5 ± 0/0و قصد (از  5/0 ± 1/9به  )9/5 ± 0/6مشاهده شد
( .)p value > 1/110دفعات مسواک زدن (از  0/10 ± 1/0به  )0/2 ± 1/0و استفاده از نخ
دندان (از  1/5 ± 1/08به  )1/7 ± 1/6گروه تجربي نيز بهبود يافت (.)p value > 1/110
نتیجهگیری :نتايج مطالعهی حاضر بر اثربخشي مداخله آموزشي تئوری محور بر ارتقای
رفتارهای خودمراقبتي مرتبط با سالمت دهان و دندان در بيماران ديابتي تاکيد ميکند .توجه
به سالمت دهان و دندان در بيماران ديابتي ،کاربرد مداخالت آموزشي با تکيه بر مدلهای
تغيير رفتار مناسب در کنار کاربرد تکنيکهای فردی ميتواند از بار اقتصادی و بهداشتي
بيماریهای پريودنتال در بيماران ديابتي بهطور محسوس بکاهد.
كلید واژهها :ديابت ،آموزش سالمت ،بهداشت دهان ،بيماریهای پريودنتال ،نگرش
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مقدمه
ديابت يك بيماري مزمن ،متابوليك و از لحاظ باليني و ژنتيكي
ناهمگون است كه با افزايش سطوح گلوكز خون و اختالل
متابوليسم كربوهيدرات ،پروتئين و چربيها مشخص ميشود.
ويژگي اوليه اين اختالل ،افزايش مزمن قندخون است كه از
نقص ترشح انسولين پانكراس يا مقاومت سلولهاي بدن به
عمل انسولين يا هر دو منتج ميشود .باال بودن طوالني مدت
قند خون بر اغلب بافتهاي بدن اثر ميگذارد و با عوارض
بارزي در سيستمهاي متعدد بدن همراه است[ .]1پيشبينيها
حكايت از ابتالي  171ميليون نفر از مردم سرتاسر دنيا به
ديابت تا سال  0202دارند و بروز ديابت مليتوس در كشورهاي
مختلف من جمله ايران بهطور معناداري افزايش يافته است[،0
 .]0بهعلت اختالالت بهوجود آمده در بيماران ديابتي ،آنها
نسبت به برخي از عفونتها مستعد هستند .در اين بيماران
اختالالت دهاني مثل گزروستوميا (خشكي دهان) ،سيالوز،
اختالل چشايي ،ليكن پالن دهاني و واكنشهاي ليكنوئيد،
بيماريهاي لثهاي و پريودونتال ،پوسيدگي دندان ،تغييرات زبان
و كانديدوز دهاني شايع است[ Campus .]0 ،4و همكاران[]5
طي يك مطالعه اپيدميولوژي پيشنهاد كردهاند كه ديابت و
كنترل ضعيف قند ممكن است عوامل خطر بيماريهاي
پريودنتال باشند .رابطهي بين ديابت با عفونتهاي لثه يا
پريودنتيت اثبات شده است[.]6
پريودنتيت ،شكل شديد و مخرب بيماريهاي پريودنتال،
جزء شكايتهاي رايج و محتمل افراد مبتال به ديابت است[،8
 .]7در افراد درگير با ديابت كنترل نشده ،خطر گسترش
پريودنتيت  0برابر افراد غير مبتال به ديابت است[ .]8-12عالوه
بر اين ،در مقايسه با افرادي كه ديابت ندارند ،پريودنتيت در
افراد مبتال به ديابت سريعتر و شديدتر پيشرفت ميكند[،10
 .]8 ،9 ،11همچنين ،كنترل ضعيف ديابت و البته ديابت كنترل
نشده حساسيت افراد را براي عفونتهاي فرصت طلب دهان و
دندان از قبيل كانديديازيس دهان افزايش ميدهد[ ]7و در
ايجاد و پيشرفت گزروستوميا (خشكي دهان) نقش دارد[-15
 ]10كه ميتواند منجر به پوسيدگيها ،زخم ،جراحات و عفونت
در دهان شود[ .]16 ،17آگاهي درباره حساسيت در مقابل
بيماريهاي پريودنتال ،دهان خشك و پيشگيري از اين
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مشكالت دهاني و دنداني به اندازه مديريت مؤثر اين شرايط
براي افراد مبتال به ديابت اهميت فراواني دارد[ .]18تحقيقات
نشان دادهاند كه بهبود دانش درباره سالمت دهان و دندان
پيش نياز ضروري براي انجام رفتارهاي خود مراقبتي دهان و
دندان مناسب است[ .]11 ،19 ،02اگرچه آگاهي از رفتارهاي
صحيح لزوماً منجر به رفتارهاي بهداشتي نميشود[،]01 ،00
فقدان دانش الزم از بهداشت دهان و دندان (بهطور مثال ناديده
گرفتن عاليم و نشانههاي هشدار دهنده بيماريهاي دهان و
دندان) ممكن است خطرات مرتبط با سالمت دهان و دندان
ديابتي را افزايش بدهد يا باعث شود بيماران خيلي به رفتارهاي
خودمراقبتي بهداشتي دهان و دندان توجه نداشته باشند[،04
 .]00عالوه بر اين ،تصورات غلط يا دانش نادرست درباره
سالمت دهان و دندان ممكن است عمالً منجر به رفتارهاي
مضر شود[ .]05بهطور مثال ،بهجاي مسواک زدن و استفاده از
نخ دندان مكرر و بيشتر ،افراد مبتال به ديابت ممكن است
معتقد باشند اگر لثهها حين مسواک زدن خونريزي داشته
باشند بايد مسواک زدن و نخ دندان را متوقف كنند يا افراد
مبتال به ديابت كه به خشكي دهان مبتال هستند ممكن است
ندانند كه استفاده از دهانشويههاي محتوي الكل براي بهبود
سالمت دهان عمالً خشكي دهان را افزايش ميدهد .اين
تصورات غلط و اطالعات نادرست درباره سالمت دهان ميتواند
بهعنوان موانع عمده براي پيشگيري و مديريت مؤثر
بيماريهاي دهان در گروههاي پر خطر باشند[.]06
يگانه استراتژي اثربخش و كارآمد حل مشكالت مرتبط با
سالمت دهان و دندان پيشگيري است و كليد پيشگيري،
همچنين موفقيت در درمان بيماريهاي دهان و دندان،
پوسيدگيها و از دست دادن دندانها ،رعايت بهداشت دهان و
دندان است[ .]07از محورهاي اصلي كنترل بيماريها ،آموزش
بهداشت به جامعه و گروههاي در معرض خطر است[.]08
براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت بهترين و مؤثرترين
راه تأمين سالمت افراد جامعه ،چه از نظر تأمين نيروي انساني
و چه از نظر هزينههاي سنگين درماني ،آموزش سالمت
است[ .]09محققان آموزش سالمت بهمنظور تغيير رفتار
مدلهاي مختلفي را با كاربرد الگوهاي گوناگون روانشناختي و
اجتماعي مهيا كردهاند .كارآزماييهاي مختلف در حوزه

203

آموزش و رفتارهای سالمت دهان و دندان بیماران دیابتی

موضوعات گوناگون بهداشتي نشان دادهاند كه اغلب مداخالتي
كه از مدلهاي تغيير رفتار استفاده كردهاند ،در نيل به اهداف
خود موفقتر بودهاند و كارآيي مدلهاي مذكور در تغيير رفتار به
اثبات رسيده است[ .]02-00اين مدلها در شناسايي و توضيح
اينكه چگونه انتظارات ،قضاوتها ،عقايد و نيتها منجر به
انجام رفتارهاي مختلف ميشوند ،مورد استفاده قرار
گرفتهاند[ .]00تحقيقات نشان دادهاند كه نگرشها ،عقايد و
دانش؛ محيط اجتماعي و فيزيكي؛ مهارتها و كنترل بر انجام
رفتارها تعيين كننده و محدود كننده رفتارهاي بهداشتي
هستند[ .]04 ،05يكي از مدلهاي شناختي اجتماعي كه بهطور
گسترده در مطالعات استفاده شده است ،تئوري رفتار برنامهريزي
شده ( )Theory of planned behavior: TPBاست.
موفقيت تئوري مذكور در فهم بهتر و توضيح دامنه وسيعي از
رفتارهاي بهداشتي به اثبات رسيده است[،TPB .]06-08
الگوي شناختي اجتماعي انتظار ارزش است كه بيان ميكند كه
قصد ،تعيين كننده اصلي رفتار است .قصد ،تحت تأثير سه سازه
مستقل نگرش ،هنجار انتزاعي و كنترل درک شده است.
نگرش ،ارزشيابي مثبت يا منفي فرد را از انجام يك رفتار
منعكس ميكند .هنجار انتزاعي اشاره به اين مسأله دارد كه
فشارهاي اجتماعي درک شده ممكن است باعث شود فردي
رفتار خاصي را انجام بدهد يا ندهد و كنترل درک شده ،سختي
يا آساني متصور در خصوص اجراي يك رفتار ويژه است و به
نظر ميرسد بهطور مستقيم و غير مستقيم بر رفتار مؤثر است.
 TPBنشان ميدهد افراد زمانيكه انجام رفتاري را مثبت
ارزيابي ميكنند ،اگر معتقد باشند افرادي صاحب نفوذ و مهم
فكر ميكنند كه بايد آن رفتار را انجام بدهند و تصور كنند كه
انجام رفتار تحت كنترل آنها است ،قصد انجام آن را خواهند
داشت .عالوه بر اين در اين نظريه فرض ميشود نگرش،
هنجار انتزاعي و كنترل درک شده بهوسيله عقايد زيربنايي
آنها تعيين ميشوند[ .]09مروري بر مطالعات گذشته[]42 ،41
نشان ميدهد كه  TPBدر حوزهي بهداشت دهان و دندان
بهطور مرتب استفاده شده است Dumitrescu .و همكاران[]42
در مطالعهاي از  TPBبهمنظور پيشبيني رفتارهاي بهداشت
دهان استفاده كردند و نشان دادند نگرش ،كنترل رفتاري درک
شده و آگاهي ،قويترين پيشگويي كنندههاي رفتار بهداشت
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دهان هستند .همچنين مطالعه  Buunk-Werkhovenو
همكاران[ ]41نشان داده است كه نگرش ،هنجارهاي انتزاعي،
كنترل رفتاري درک شده بههمراه آگاهي 00/0 ،درصد واريانس
رفتار بهداشت دهان را توضيح ميدهند .اين درحالي است كه
استفاده از تئوري رفتار برنامهريزي شده بهعنوان الگوي طراحي
مداخالت نيز نتايج موفق در پي داشته است .بهطور مثال ،نتايج
يك كارآزمايي تصادفي كنترل شده در بين  009نفر نشان
دهنده تأثير معنادار مداخله بر استفاده از نخ دندان در گروه
تجربي بود .پيامدهاي رفتاري مثبت اين پژوهش ،در زمينه
رفتار خودمراقبتي سالمت دهان در حالي شكل گرفته است كه
كل زمان برنامه آموزشي تنها  1/16دقيقه بود[ .]40بنابراين ،با
توجه به پيامدهاي ناگوار ديابت بر سالمت دهان و دندان و
همچنين كارآيي مداخالت آموزشي مبتني بر تئوري رفتار
برنامهريزي شده در ارتقاي سالمت دهان و دندان ،پژوهش
حاضر با هدف تعيين اثربخشي مداخله آموزشي تئوري محور بر
رفتارهاي خودمراقبتي بهداشت دهان و دندان در بيماران ديابتي
شهر قزوين انجام گرفت.
مواد و روشها
پژوهش حاضر يك كارآزمايي شاهددار تصادفي بود كه در سال
 1090در شهر قزوين انجام شد .جمعيت مورد مطالعه ،بيماران
مبتال به ديابت نوع  0تحت پوشش مركز ديابت درمانگاه
خدمات بهداشتي -درماني  00بهمن شهر قزوين بودند (كل
بيماران ديابتي تحت پوشش مركز  422نفر بودند) كه سن آنها
كمتر از  52سال بود و توانايي خواندن و نوشتن داشتند.
بيماراني كه داراي عوارض چشمي و قلبي بودند بههمراه
بيماراني كه تمايلي براي مشاركت در مطالعه نداشتند ،از مطالعه
حذف شدند .در پژوهش حاضر ،براساس معيار مطالعه و براساس
پروندههاي بهداشتي در دسترس بيماران با  012نفر از بيماران
ديابتي تماس گرفته شد و از آنها جهت شركت در برنامه
مطالعاتي دعوت بهعمل آمد .در نهايت ،بر اساس روش
نمونهگيري تصادفي و با استفاده از جدول اعداد تصادفي 152
بيمار براي شركت داوطلبانه در مطالعه انتخاب شدند و با حضور
در مركز بهداشتي درماني ضمن توجيه اهداف پژوهش و مراحل
مشاركت ،رضايتنامه كتبي جهت شركت در طرح را تكميل
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مطالعه شدند .ضمناً بهمنظور تكريم بيماران گروه كنترل پس از
گردآوري دادهها در فاز دوم مطالعه يك جلسه آموزشي به
همراه يك لوح فشرده در خصوص سالمت دهان و دندان به
آنها اهدا شد.

كردند .سپس نمونهها بهطور تصادفي و مساوي در دو گروه
تجربي و كنترل قرار گرفتند (در هر گروه  75نفر) (شكل .)1
بهمنظور رعايت اخالق در پژوهش قبل از انجام مطالعه ،اهداف
تحقيق و محرمانه ماندن اطالعات براي بيماران توضيح داده
شد و آنها با كسب آگاهيهاي الزم و اعالن رضايت وارد

ارزيابي بيماران ديابتي براي ورود به مطالعه ()n = 400
خرو از مطالعه ()n = 250
 معيارهاي ورود را نداشتند ()n = 120
 عدم پاسخگويي به تماسها ()n = 88
 خودداري از شركت در مطالعه ()n = 42

ورود بيماران

تصادفيسازي ()n = 150
تكميل پرسشنامهها در مرحلهي اول ()n = 150

اختصاص بيماران

اختصاص به گروه كنترل ()n = 75
 عدم دريافت مداخله

اختصاص به گروه تجربي ()n = 75
 دريافت آموزش مورد نظر ()n = 75
 عدم دريافت آموزش مورد نظر ()n =0

پيگيري بيماران
انصراف از مطالعه ()n = 0
عدم پيگيري از سوي محققان ()n = 0

انصراف از مطالعه ()n = 0
عدم پيگيري از سوي محققان ()n = 0

تكميل پرسشنامهها در فاز دوم ()n = 75

تكميل پرسشنامهها در فاز دوم ()n = 75
آناليزهاي آماري

موارد بررسي آماري ()n = 75
خرو از بررسي آماري ()n = 0

موارد بررسي آماري ()n = 75
خرو از بررسي آماري ()n = 0
شکل .0مراحل طراحی كلی مطالعه

بر اين اساس ،دادهها در  0مقطع زماني قبل از مداخله
آموزشي و  0ماه پس از آموزش يعني در حد فاصل آبان  91تا
اوايل بهمن  90گردآوري شد .ابزار گردآوري اطالعات،
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پرسشنامه محقق ساخته بود كه به شيوه خودگزارشي توسط
بيماران تكميل ميشد .بدين منظور از بيماران خواسته ميشد تا
از بين روزها و ساعتهايي كه پرسشگر پيشنهاد ميكرد ،دو
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زمان را به ترتيب اولويت براي مراجعه به مركز بهداشتي مذكور
انتخاب كند .در روز مشخص شده و پس از مراجعه حضوري
بيماران ضمن توجيه مجدد اهداف پژوهش و اخذ رضايتنامه،
پرسشنامهها در اختيار نمونهها قرار ميگرفت تا در حضور
اعضاي تيم تحقيق و با هدف پاسخ به سؤاالت احتمالي آنها
تكميل شود .در مقطع زماني پس از آموزش نيز ضمن تماس
تلفني و هماهنگي با نمونههاي هر دو گروه تجربي و كنترل و
با پيشنهاد زمانهاي متفاوت به آنها يكي از اعضاي تيم
پژوهش با مراجعه حضوري اقدام به تكميل پرسشنامهها در
محل نمودند.
بخش اول پرسشنامه شامل سؤاالت دموگرافيك مانند
سن ،جنس ،سطح تحصيالت ،وضعيت استعمال سيگار ،سابقه
جراحي در دهان ،مدت زمان ابتال به ديابت و وضعيت شغلي
بود .بخش دوم پرسشنامه با هدف اندازهگيري  6سازه آگاهي،
نگرش ،هنجار انتزاعي ،خودكارآمدي و قصد كه  0جلسه
آموزشي بر آنها متمركز بود ،طراحي شد .طراحي سؤاالت
مذكور براساس عقايد زيربنايي بيماران در ارتباط با خودمراقبتي
سالمت دهان و دندان ،مروري بر مطالعات گذشته و استفاده از
نظر پانل خبرگان (شامل  0كارشناس آموزش سالمت0 ،
دندانپزشك عمومي 0 ،پزشك عمومي) انجام شد .پس از
طراحي اوليه ،سؤاالت از حيث سادگي ،خوانا بودن و قابليت
فهم ،طوالني بودن گزينهها ،وجود ابهام و ساير موارد توسط
نمونه  12نفري از بيماران ديابتي ارزيابي شد و پس از بررسي و
اعمال نظرات ،نسخه نهايي به منظور روانسنجي در اختيار
نمونه تصادفي از بيماران ديابتي قرار داده شد .روش آزمون باز
آزمون در نمونه  02نفري از بيماران ديابتي ،كه از نظر
خصوصيات دموگرافيك با نمونه پژوهش اصلي اختالف
معناداري نداشتند ،در فاصله زماني  0هفتهاي و با هدف ارزيابي
پايايي پرسشنامه استفاده شد .همبستگي هر يك از سازههاي
مذكور در دو اندازهگيري بهعنوان معيار قضاوت براي اعتبار و
پايايي پرسشنامه در نظر گرفته شد .الزم به ذكر است كليه
بيماراني كه در مراحل روانسنجي و مطالعه پايلوت مشاركت
داشتند ،از فاز اصلي مطالعه حذف شدند.
در نهايت 8 ،سؤال چند گزينهاي بهمنظور ارزيابي وضعيت
آگاهي بيماران در ارتباط با رابطه ديابت و سالمت دهان ،عوامل
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خطر تهديد كننده سالمت دهان و روشهاي حفاظت و
پيشگيري از بيماريهاي دهان و پوسيدگي دندان طراحي
شدند .گزينههاي پاسخ سؤاالت آگاهي بر اساس صحيح -غلط
بود .دامنهي پاسخها از صفر تا  10متغير بود .همچنين ضريب
آلفاي كرونباخ  2/70نشان دهندهي توافق دروني قابل قبول بود.
نگرش بيماران ديابتي نسبت به استفاده از مسواک و نخ
دندان با استفاده از  8سؤال مورد سنجش قرار گرفت .محتوي
اين سؤاالت در ارتباط با مزايا و آثار مسواک زدن و استفاده از
نخ دندان ،ميزان سودمندي مسواک زدن و نخ دندان ،ميزان
آسيبپذيري محيط دهان و دندانهاي افراد ديابتي در برابر
بيماريها و پوسيدگيها ،جدي بودن پيامدهاي عدم رعايت
بهداشت دهان و دندان ،احساس آنها در ارتباط با پايبندي و
رعايت رفتارهاي مذكور بود .پاسخ به سؤاالت بر اساس مقياس
 5گزينهاي ليكرت با دامنهي پاسخ از « = 1خير ،اصالً» تا «5
= بلي ،كامالً) بود و از ميانگين پاسخهاي بيماران بهمنظور
محاسبه نمره كل نگرش استفاده شد .دامنهي پاسخها از 8-42
متغير بود و نمرات باالتر نگرش مثبت بيماران را نشان داد.
توافق دروني سؤاالت نگرشي (ضريب )Cronbach's alpha
قابل قبول بود (.)α = 2/79
براي ارزيابي هنجارهاي انتزاعي  4سؤال (براي مسواک
زدن و نخ دندان به طور مجزا)  0سؤال با مقياس  5نقطهاي
ليكرتي با گزينه پاسخ  = 1كامالً مخالفم تا  = 5كامالً موافقم،
بهكار رفت .بهطور مثال "اكثر افرادي كه براي من مهم هستند
مانند والدينم ،همسرم ،دوستانم و همكارانم دوست دارند تا
مرتب مسواک بزنم (يا از نخ دندان) بهطور منظم استفاده كنم يا
براي مسواک زدن بهطور مرتب از سوي افرادي كه براي من
مهم هستند مانند والدينم ،همسرم ،دوستانم و همكارانم تحت
فشار هستم ".ميانگين جوابها براي محاسبهي نمره كل
هنجارها مورد استفاده قرار گرفت .دامنه پاسخها از  4-02متغير
بود و نمرات باالتر نشان دهنده حمايت اجتماعي بيشتر
هستند .توافق دروني سؤاالت اين بخش قابل قبول بود (2/80
= .)α
قسمت بعدي  0سؤال مربوط به قصد بود .از بيماران
خواسته شد مشخص كنند كه چقدر احتمال ميدهند حداقل دو
بار در روز از مسواک و خمير دندان استفاده نمايند .پاسخ به اين
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سؤال بر اساس مقياس  5گزينهاي ليكرت بود و بيماران درجه
موافقت خود را با سؤاالت ،با دامنهاي از « = 1بعيد است» تا
« = 5كامالً ممكن است» نشان دادند .دامنهي پاسخها از -12
 0متغير بود و هرچه پاسخها به نمره  12نزديكتر بود ،قصد
باالتري را نشان ميداد .توافق دروني سؤاالت اين مقياس نيز
خوب بود (.)α = 2/87
همچنين به منظور سنجش كنترل رفتاري درک شده4 ،
سؤال با مقياس  5نقطهاي ليكرتي بهكار برده شد .بهطور مثال
"براي من استفاده از نخ دندان به طور روزانه و منظم  ...است".
( = 1بينهايت سخت تا  =5بي نهايت آسان) يا "مطمئن
هستم با وجود تمام مشكالت ميتوانم به طور منظم دندانهايم
را با استفاده از نخ يا مسواک تميز كنم = 1( ".اصالً مطمئن
نيستم تا  = 5كامالً اطمينان دارم) .دامنه نمرات از  4تا  02در
نوسان بود .توافق دروني سؤاالت كنترل رفتاري درک شده
خوب بود (.)α = 2/92
استفاده از مسواک و نخ دندان با استفاده از دو عبارت مورد
سنجش قرار گرفت« :در هفته گذشته چند بار دندانهايتان را
مسواک كردهايد؟» و «در هفته گذشته ،چند بار از نخ دندان
استفاده نمودهايد؟» .به منظور به حداقل رساندن تورش يادآوري
هفته گذشته به عنوان مالک رفتار در نظر گرفته شد .پس از
مداخله ،استفاده از مسواک و نخ دندان به صورت ثبت رفتار
روزانه مورد اندازهگيري قرار گرفت .به اين صورت كه پس از
مداخله از بيماران خواسته شد تا رفتارهاي استفاده از مسواک و
نخ دندان را به مدت يك هفته به صورت روزانه در فرمهايي
ثبت نمايند .در انتهاي يك هفته فرمها جمع آوري گرديد.
پرسشنامهها در مدت زمان  02دقيقه و در حضور
كارشناس تيم تحقيق در مركز بهداشتي درماني تكميل شد.
پس از تحليل دادههاي مستخر از پرسشنامهها در فاز اول
مطالعه ،برنامه آموزشي طراحي و پس از تأييد محتوي توسط
پانل خبرگان و پايلوت در گروه  5نفري از بيماران در گروه
تجربي به اجرا گذاشته شد .در مجموع  0جلسه آموزشي به
مدت تقريبي  02-45دقيقه براي گروههاي  7-15نفري در نظر
گرفته شد .محتوي جلسه اول ،كه به شيوه سخنراني و پرسش
و پاسخ با استفاده از ويدئو پروژكتور ارايه شد ،مبتني بر آشنايي
با ساختار دهان و دندان ،عوامل تهديد كننده سالمت دهان،
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ديابت و احتمال پوسيدگي و اختالالت دهاني و دندان ،راههاي
پيشگيري از پوسيدگيهاي دنداني و بيماريهاي پريودنتال در
بيماران ديابتي بود .در جلسه دوم ،كه در قالب بحث گروهي
انجام شد ،در ارتباط با مزايا و معايب استفاده از مسواک و نخ
دندان بحث شد و باورهاي بيماران در ارتباط با قابليت
پيشگيري از پوسيدگيهاي دنداني و بيماريها ،آسيبپذير بودن
بيماران ديابتي در برابر مشكالت دهاني و دنداني ،اهميت
پيشگيري از پوسيدگيهاي دنداني مورد بحث قرار گرفت .در
جلسه سوم ،كه با شيوهي بحث و ايفاي نقش ،مديريت شد،
مشكالت و موانع انجام رفتارهاي خود مراقبتي بهداشت دهان
از زبان بيماران بيان شد و سپس به آنها كمك شد تا با توجه
به تواناييها و محدوديتهاي موجود راه حلها را شناسايي
كنند ضمن آنكه بيان تجارب آنها در زمينه مقابله با مشكالت
مورد ترغيب كالمي قرار گرفت .در انتهاي جلسه سوم كليه
بيماران يك تعهدنامه كتبي را در خصوص رعايت رفتارهاي
خودمراقبتي بهداشت دهان امضا كردند.
در نهايت دادهها وارد نرمافزار  SPSSنسخه version ( 18
 )18, SPSS Inc., Chicago, ILشد .آمار توصيفي و تحليلي
شامل آزمونهاي آماري مجذور كاي ( براي تعيين فراوانيهاي
مشاهده شده در محدوده فراوانهاي مورد انتظار) ،آزمون من
ويتني و  tمستقل براي مقايسه ميانگين دو گروه مستقل،
آزمون  tزوجي و ويلكاكسون جهت مقايسه ميانگين گروه در
حالت قبل و بعد بهكار گرفته شد .سطح معناداري آزمونها نيز
كمتر از  2/25در نظر گرفته شد.
یافتهها
ميانگين سني بيماران شركت كننده در مطالعه در گروههاي
تجربي و كنترل بهطور متوسط  44سال با انحراف معيار 5/84
سال بود ( )p value = 2/40و تقريباً يك چهارم بيماران در دو
گروه مرد بودند ( .)p value = 2/57ميانگين مدت ابتال به
ديابت در بيماران گروه تجربي  8/68 ± 0/45سال و در گروه
كنترل  8/40 ± 0/76سال بود كه اختالف معنيداري با هم
نداشتند ( .)p value = 2/88اكثريت بيماران خانهدار و حدود
 02درصد نيز كارمند بودند ( .)p value = 2/78سطح
تحصيالت بيماران گروه تجربي به ترتيب  04/7درصد (06نفر)
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راهنمايي 00،درصد (04نفر) دبيرستان و تنها  12/7درصد (8
نفر) دانشگاهي بود .درحاليكه در گروه كنترل اين تعداد به
ترتيب  00/0درصد (05نفر) 04/7 ،درصد (06نفر) و  10درصد
(9نفر) بود ( .)p value = 2/84در گروههاي تجربي  11نفر
( 11/7درصد) و كنترل  9نفر ( 10درصد) گزارش كردند كه
سيگار ميكشند ( .)p value = 2/89همچنين ،بهترتيب 5/00
درصد (4نفر) و  6( 8نفر) از بيماران گروههاي تجربي و كنترل
سابقه جراحي دهان را گزارش كردند (.)p value = 2/90
بنابراين در مقايسهي اطالعات دموگرافيك بين دو گروه از
حيث متغيرهاي جمعيت شناختي مورد بررسي ،اختالف
معنيداري وجود نداشت.

يافتههاي مندر در جدول  1نشان ميدهد در حاليكه بين
بيماران ديابتي شركت كننده در مطالعه در گروههاي تجربي و
كنترل قبل از مداخله آموزشي از حيث متغيرهاي تئوري رفتار
برنامهريزي شده تفاوت معناداري ديده نميشود اما نتايج حاكي
از بهبود معنادار در وضعيت آگاهي ،نگرش ،هنجارهاي انتزاعي،
قصد و كنترل رفتاري درک شده بيماران نسبت به رفتارهاي
خودمراقبتي بهداشت دهان و دندان يعني مسواک زدن و
استفاده از نخ دندان در بيماراني است كه در گروه تجربي حضور
داشتهاند ( ،)p value > 2/221در عين حال ميانگين و انحراف
معيار متغيرهاي ذكر شده در بيماران گروه كنترل قبل و بعد از
آموزش تفاوت معنادار را نشان نداد.

جدول  .0مقایسه میانگین آگاهی ،نگرش ،هنجارهای انتزاعی ،كنترل رفتاری درک شده و قصد در بیماران دیابتی دو گروه تجربی و كنترل
نسبت به مسواک زدن و استفاده از نخ دندان قبل و بعد از مداخله آموزشی
متغیر مورد بررسی(دامنه نمرات)
آگاهي ()2-12

نگرش ()8-42

هنجارهاي انتزاعي ()4-02

قصد ()0-12

كنترلرفتاريدرکشده ()4-02

مقطع ارزیابی

گروه تجربی

گروه كنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

4/44 ± 1/74
9/60 ± 0/00
2/222
19/4 ± 4/61
00/2 ± 6/14
2/222
12/0 ± 1/94
16/70 ± 0/65
2/222
4/01 ± 2/91
9/05 ± 1/04
2/222
12/80 ± 0/22
15/5 ± 0/00
2/222

4/60 ± 1/48
4/7 ± 1/60
2/74
02/6 ± 5/00
01/8 ± 4/85
2/58
9/94 ± 0/10
12/11 ± 0/26
2/80
4/10 ± 1/22
4/1 ± 1/15
2/81
11/1 ± 0/84
12/9 ± 0/15
2/44

قبل از مداخله
بعد از آموزش
 p valueقبل و بعد
قبل از مداخله
بعد از آموزش
 p valueقبل و بعد
قبل از مداخله
بعد از آموزش
 p valueقبل و بعد
قبل از مداخله
بعد از آموزش
 p valueقبل و بعد
قبل از مداخله
بعد از آموزش
 p valueقبل و بعد

مقايسهي وضعيت رفتارهاي خودمراقبتي سالمت دهان و
دندان قبل از مداخله آموزشي نشان ميدهد بين دو گروه از نظر
فراواني دفعات مسواک زدن و استفاده از نخ دندان اختالف
معناداري وجود ندارد اما بعد از آموزش افزايش دفعات مسواک
زدن و استفاده از نخ دندان در بيماران گروه تجربي مشاهده شد
به گونهاي كه ميانگين كلي دفعات مسواک زدن در بيماران
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 p valueبین دو گروه
2/45
2/222
2/67
2/222
2/74
2/222
2/46
2/222
2/08
2/222

ديابتي گروه تجربي از  1/20 ± 2/04به  1/60 ± 2/01افزايش
يافت ( .)p value > 2/221همچنين ميانگين كلي دفعات
استفاده از نخ دندان در بيماران ديابتي گروه تجربي از ± 2/18
 2/40به  2/70 ± 2/00بعد از مداخله آموزشي بهبود يافت
((.)p value > 2/221جدول )0
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جدول  .2مقایسه فراوانی مسواک زدن و استفاده از نخ دندان در بیماران گروههای تجربی و كنترل دیابتی قبل و بعد از آموزش
رفتار مورد
بررسي

گروه

مسواک
زدن

تجربي
كنترل

روز
1
1/28
1/20

روز
0
2/90
2/91

قبل از آموزش
روز
روز
روز
5
4
0
2/99 1/20 1/10
1/2 1/24 1/16

p value

2/516

بين دو گروه
استفاده از
نخ دندان
تجربي
كنترل
p value

بين دو گروه

روز
6
1/27
2/99

روز
7
2/97
2/96

روز
1
1/09
1/2

روز
0
1/57
2/88

بعد از آموزش
روز
روز
4
0
1/87 1/77
1/29 1/10

روز
1
2/00
2/78

روز
0
2/44
2/77

روز
0
2/47
2/79

روز
4
2/40
2/78

روز
5
1/51
1/24

روز
6
1/60
1/24

روز
7
1/68
1/21

p value

قبل و بعد
2/222
2/441

2/222
روز
5
2/48
2/70

روز
6
2/40
2/68

2/485

بحث
مطالعهي حاضر با هدف تعيين اثربخشي مداخله آموزشي تئوري
محور بر رفتارهاي خودمراقبتي مرتبط با سالمت دهان و دندان
در بيماران ديابتي انجام شد .يافتههاي مطالعه نشان دهنده
افزايش معنادار آگاهي بيماران ديابتي در گروه تجربي پس از
مداخله آموزشي بود به گونهاي كه ميانگين امتياز بيماران از
 4/44به  9/60ارتقا يافت ( .)p value > 2/221نتايج مطالعه
 Smithو همكاران[ ]40نيز نشان داد كه بروشور آموزشي باعث
ايجاد تغيير مثبت  00درصدي در دانش بيماران ديابتي در زمينه
سالمت دهان و دندان و بيماريهاي پريودنتال شد.
اولين گام تغيير رفتار و پيش شرط تغيير نگرش ،داشتن
آگاهي و دانش كافي است ،در مطالعات بايد بر آگاهيرساني
درست تأكيد ويژهاي شود .در پژوهش  Yuenو همكاران[]44
مشخص شده است كه ناكافي بودن اطالعات در خصوص
مراقبت از سالمت دهان و دندان در بيماران ديابتي مسؤول 42
درصد بيماريهاي پريودنتال و كنترل خشكي دهان است.
روشهاي مختلفي جهت آموزش و باال بردن سطح آگاهي آحاد
مختلف جامعه خصوصاً بيماران در مطالعات مختلف مورد
ارزيابي قرار گرفته است از جمله؛ آموزش توسط همساالن يعني
بيماران مشابه ،آموزش با استفاده از خودآموز ،پيام تصويري،
بحث گروهي ،آموزش چهره به چهره و آموزش با استفاده از
پمفلت و فيلم ويديويي .متداولترين استراتژيهاي متخصصان
بهداشتي براي ارايه آموزشهاي سالمت دهان و دندان به
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روز
7
2/07
2/60

روز
1
2/06
2/42

روز
0
2/48
2/49

روز
0
2/49
2/51

روز
4
2/46
2/48

روز
5
2/52
2/50

روز
6
2/41
2/44

روز
7
2/08
2/42

2/2221
2/070

2/222

بيماران ديابتي استفاده از آموزشهاي فردي است كه البته در
آن امكان نمايش مهارتهاي بيمار و همچنين دريافت بازخورد
ضعيف است .در صورتيكه روشهاي فردي در آموزش سالمت
دهان به بيماران ديابتي با روشهايي مانند روش حل مسأله يا
ايفاي نقش تركيب شود ،تا آموزش دهنده قادر به ارزيابي سطح
يادگيري شود ،ميتواند بهعنوان راهبرد آموزشي غالب در
كلينيكهاي دندانپزشكي يا ساير مراكز درماني بهكار گرفته
شود.
يكي ديگر از يافتههاي پژوهش حاضر بهبود معنادار امتياز
نگرش بيماران ديابتي گروه تجربي نسبت به مسواک زدن و
استفاده از نخ دندان است .بهطوري كه ميانگين نگرش بيماران
از  19/4به  00ارتقا يافت ( Frenkel .)p value < 2/221و
همكاران[ ]45در يك كارآزمايي تصادفي كنترل شده با هدف
تعيين تأثير برنامه آموزش مراقبت از سالمت دهان نشان دادند
كه نگرش گروه تجربي در ارتباط با سالمت دهان و دندان و
مراقبت از آن بهطور معناداري بعد از آموزش بهبود يافت.
يافتههاي مطالعه  Parkو  ]46[Choi-Kwonهمچنين عميدي
مظاهري و همكاران[ ]47نيز مشابه نتايج مطالعه حاضر بود.
پژوهش  ]48[Eldarratدر زمينه ارتباط بين نگرش بيماران
ديابتي و وضعيت رفتارهاي مرتبط با سالمت دهان نشان داده
است كه ميزان هوشياري بيماران ديابتي از چند برابر بودن خطر
ابتال به بيماريهاي دهان در آنها در مقايسه با هوشياري آنها
از ساير بيماريهاي سيستميك بسيار پايين است .اين در حالي
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است كه نتايج همين مطالعه نشان ميدهد كه نگرش بيماران
در ارتباط با مراقبت از سالمت دهان و دندان در مقايسه با
استانداردها اصالً مناسب نيست .از بين بيماران مورد بررسي در
مطالعهي مذكور  52درصد دندانها را بهطور روزانه مسواک
ميزدند و  66درصد از آنها هرگز از نخ دندان استفاده نكرده
بودند .نگرشها ميتوانند بهعنوان متغيرهاي واسطه ميان نتايج
مورد انتظار و رفتار مرتبط با سالمت دهان و دندان عمل كنند.
انتظارات بيماران ديابتي درباره اهميت سالمت دهان و دندان و
ارزشيابي صحيح آنها از پيامدهاي پذيرش رفتارهاي توصيه
شده يا عدم تبعيت از دستورات بهداشت بر رفتارهاي
خودمراقبتي مرتبط با سالمت دهان و دندان مؤثر است.
همچنين انتظارات بيماران ديابتي درباره اهميت سالمت دهان و
دندان ميتواند انگيزه بيماران را جهت درگير شدن در رفتار
مرتبط با سالمت دهان افزايش دهد و لذا ميتواند ميزان
مشاركت آنها را افزايش بدهد .همچنين ،برداشت صحيح
بيماران ديابتي از خطري كه سالمت دهان و دندانهاي آنها
را تهديد ميكند به همراه ارزيابي صحيح از منافع و مضرات
انجام منظم رفتارهاي خودمراقبتي مرتبط با سالمت دهان و
دندان نقش بسيار حياتي در عملكرد بهداشتي آنها دارد .به
همين دليل هدف برنامههاي مشوق بيماران براي تبعيت از
رفتارهاي خودمراقبتي مرتبط با سالمت دهان بايد ايجاد
عقايدي باشد كه بر استعداد بيشتر آنها در ابتال به پوسيدگي
دندان ،بيماريهاي دهان ،جديت مشكالت دنداني ،اهميت و
ارجحيت رفتارهاي پيشگيري تأكيد كند[.]49
يافتهي حايز اهميت ديگر پژوهش حاضر بهبود معنادار
كنترل رفتاري درک شده بيماران در گروه تجربي است (2/221
>  .)p valueيافتههاي مطالعه محمدي زيدي و همكاران[]52
نيز نشان داد كه مداخله آموزشي در قالب مصاحبه انگيزشي
توانست خودكارآمدي گروه تجربي را بهطور معناداري بهبود
دهد .نتايج مطالعهي كيخايي و همكاران[ ]51نشان داد كه هر
چه كنترل متصور و خودكارآمدي درک شده افراد بيشتر باشد،
بههمين ميزان رفتارهاي بهداشت دهان و دندان نيز بهبود
مييابد .بدري و سالك حداديان[ ]50نيز در پژوهش خود نشان
دادهاند كه خودكارآمدي مهمترين متغير پيشبيني كننده نخ
كشيدن دندان بيماران است .محققان بهداشتي بايد به هنگام
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طراحي مداخالت توجه داشته باشند كه تعهد به عمل و حس
توانمندي بيماران تقويت شود .با ارايه اطالعات و اجراي تجارب
فردي خصوصاً از طريق گروههاي خوديار و در يك محيط
تعاملي در كنار ارايه بازخورد مناسب از سوي آموزش دهندگان
و مشاهده مراحل پيشرفت ميتواند كنترل درک شده را افزايش
و سختي انجام رفتارهاي بهداشتي توصيه شده را حوزه سالمت
دهان و دندان كاهش داد[.]50
يافتههاي پژوهش كنوني نشان دهنده افزايش ميانگين
هنجارهاي انتزاعي در گروه تجربي پس از اجراي مداخله
آموزشي است ( .)p value > 2/221نتايج مطالعه  Astromو
 ]54[Mashotoنيز نشان داد كه هنجارهاي اجتماعي در ارتباط
با مصرف ميان وعدههاي شيرين پس از اجراي مداخله آموزشي
مبتني بر تئوري رفتار برنامهريزي بهبود يافته است .مجموعه
گستردهاي از فعاليتها در حوزهي سالمت دهان و دندان وجود
دارند كه با عمل به آنها سطح سالمت دهان و دندان ارتقا
مييابد .اما نكتهي مهم اين است كه در روشهاي مراقبت از
سالمت دهان و دندان ،فلسفه مراقبت و عادتهاي هوشيارانه و
پيشگيري كننده از بيماريهاي دهان و دندان در جامعه
گسترش يابد .استفاده از نخ دندان و مسواک كردن در كنار
استفاده از دهان شويه و كنترل و اصالح رژيم غذايي خصوصاً
در گروهي از بيماران ديابتي نمونههايي از رفتارهاي اجتماعي
مراقبت از دهان و دندان هستند .اين رفتارها با تأثيرپذيري از
عوامل اجتماعي و فرهنگي مختلف ميتوانند به صورت هنجار
درآيند[ .]55در چارچوب مداخالت آتي ميتوان عالوه بر روش
بهكار گرفته در مطالعه حاضر ،بحث گروهي ،از رويكرد گروه
همساالن به منظور تسهيل يادگيري استفاده نمود.
در نهايت ،يافتهها حاكي از بهبود در رفتارهاي خودمراقبتي
در بيماران گروه تجربي پس از آموزش بود (p > 2/221
 )valueكه با يافتههاي ساير مطالعات انطباق دارد[،52 ،54
 .]45-47فهم اينكه چه عواملي ميتوانند در موفقيت و يا
شكست بيماران در رسيدن به نتيجه مطلوب كمك كننده
باشند ،يك نگراني اساسي است .بيشتر تئوريهاي انگيزشي و
خود تنظيمي بر اين موضوع تأكيد دارند كه تنظيم رفتار و يا
نتيجه هدف كليد دسترسي به هدف مورد نظر يعني سالمت
دهان و دندان ميباشد .هيچ تضميني براي اينكه مقاصد خوب
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استفاده از روش خودگزارشي و تورش گزارشها كه پيشنهاد
ميشود پژوهشهاي آتي از ميزان پالک دندان يا شاخصهاي
بهداشتي ديگر نيز استفاده نمايند و عدم مقايسه نتايج آموزش
 كه بهتر است در پژوهشهاي،تئوري محور با آموزش سنتي
آتي از گروه بيماران بهعنوان گروه تحت آموزش سنتي نيز
.استفاده نمايند
نتیجهگیری
 نتايج مطالعه حاضر بر اثربخشي مداخله آموزشي،بهطور كلي
تئوري محور بر ارتقاي رفتارهاي خودمراقبتي مرتبط با سالمت
 با توجه به.دهان و دندان در بيماران ديابتي تاكيد ميكند
مشكالت بي شمار موجود بر راه سالمت دهان و دندان و لزوم
،و اهميت توجه به سالمت دهان و دندان در بيماران ديابتي
كاربرد مداخالت آموزشي با تكيه بر مدلهاي تغيير رفتار مناسب
در كنار كاربرد تكنيكهاي فردي ميتواند از بار اقتصادي و
بهداشتي بيماريهاي پريودنتال در بيماران ديابتي به طور
.محسوس بكاهد
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 مقاصد جهت. وجود ندارد،به عمل متناظر خود تبديل شوند
تغيير سبك زندگي افراد به ندرت موفق ميباشند و ميان قصد و
رفتار واقعي عمالً فاصله زيادي ميتواند وجود داشته باشد و
 بيماران ممكن است در راه ارتقاي سالمت دهان و.]56[دارد
دندان برنامهريزيهاي مختلفي داشته باشند و از تاكتيكهاي
مختلفي استفاده كنند اما به دليل نداشتن ابزاري جهت غلبه بر
 فشارهاي مختلف اجتماعي و يا نداشتن انگيزه نتوانند،وسوسه
.بهطور كامل و منظم مسواک بزنند يا از نخ دندان استفاده كنند
تحت اين شرايط نياز به آموزش و مداخله بهوجود ميآيد تا
بتوان رفتارهاي خودمراقبتي را به يك برنامه روزمره و عادي در
 اين وظيفه.افراد تبديل نمود و آن را از انحرافها حفاظت كرد
در واقع همان ترغيب و انگيزشي است كه در قالب جلسات
آموزشي به بيماران تزريق ميشود كه در كنار ارايه دانش و
ارتقاي مهارتهاي عملي و افزايش خودكارآمدي تداوم رفتار را
.حاصل ميكنند
پژوهش حاضر با محدويتهايي همراه بود كه عبارتند از
دوره پيگيري كوتاه كه توصيه ميشود در مطالعات بعد
، ماهه و يك ساله در ارزشيابي رفتار گنجانده شود6 دورههاي
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Effect of educational intervention on oral health self-care behaviors in
diabetic patients

Isa Mohammadi Zeidi, Amir Pakpour Hajiagha*
Abstract
Introduction: Diabetic patients are vulnerable to periodontal diseases and caries due to systemic
disorders. It is essential for diabetic patients to understand the importance of oral health self-care
behaviors. The aim of this study was to determine the effects of educational intervention on oral
health self-care behaviors in diabetic patients.
Materials and Methods: In the present randomized controlled study, 150 diabetic patients were
selected based on random sampling using a table of random numbers from those referring to a
diabetes care service center in Qazvin. Control and experimental groups completed a questionnaire
(demographic questionnaire, 26-item scale of TPB constructs and 7-day recalling scale for
assessing brushing and flossing behaviors) at baseline and 30 months after education. Intervention
was carried out in three 30‒45-minute group discussions in the experimental group. Data were
analyzed with SPSS 20.0 using independent t-test and chi-squared, Mann-Whitney and Wilcoxon
tests (α = 0.05).
Results: The results showed significant increases in mean scores of knowledge (from 4.5 ± 1.7 to
9.6 ± 2.2), attitude (from 19.4 ± 4.6 to 33.0 ± 6.1), subjective norms (from 10.2 ± 1.9 to 16.7 ± 2.7),
perceived behavioral controls (from 10.8 ± 3.0 to 15.5 ± 3.3) and intention (from 4.3 ± 0.9 to 9.4 ±
1.2) (p value < 0.001). In addition, frequency of brushing (from 1.03 ± 0.3 to 1.6 ± 0.3) and flossing
(from 0.4 ± 0.18 to 0.7 ± 0.2) improved in patients in the experimental group (p value < 0.001).
Conclusion: The results of the present study showed the efficacy of theory-oriented educational
interventions in changing oral health-related self-care behaviors in diabetic patients. Attention to
orodental health in diabetic patients, use of educational interventions to change behaviors and use
of individual techniques can dramatically reduce the economic and health burden of periodontal
diseases and dental caries in diabetic patients.
Key words: Attitude, Diabetes mellitus, Health education, Oral hygiene, Periodontal diseases
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دانشجویان،

کمیته
دانشکده
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اصفهان ،اصفهان ،ایران

این مقاله در تاریخ  22/7/1به دفتر
مجله رسیده ،در تاریخ 22/11/22

مقدمه :مالاکلوژن و پوسیدگی دندانی دو مورد از شایعترین اختالالت درگیر کنندهی دهان و
دندان میباشند .مطالعات متعددی که ارتباط بین مالاکلوژن و پوسیدگی را سنجیدهاند نتایج
متناقضی را گزارش کردهاند .هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص DMFS
( )Decay, Missing, Filling Surfaceو انواع مختلف مالاکلوژن در یک گروه از کودکان 11
تا  11سالهی ایرانی بود.
مواد و روشها :این مطالعه نوعی مطالعه مقطعی است که در آن  181کودک  11تا  11ساله
( 161دختر و  111پسر) براساس روش نمونهگیری طبقهای چند مرحلهای ( Multistage
 )stratified samplingاز بین تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر اصفهان وارد مطالعه
شدند .معاینهی دهانی در همه نمونهها شامل اندازهگیری شاخص  ،DMFSاورجت قدامی،
اوربایت قدامی ،کراودینگ قدامی و فضای موجود بین دندانهای قدامی به میلیمتر انجام
گردید .نتایج مطالعه با استفاده ازآزمونهای رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون در سطح
معنیداری  5/50آنالیز گردید.
یافتهها :شاخص  DMFSارتباط همبستگی مثبت معنیداری را با کراودینگ نشان داد (5/551
=  p valueو  .)r = 5/181سایر انواع مالاکلوژن شامل اورجت ،اوربایت و فضای موجود بین
دندانهای قدامی رابطه معنیداری با  DMFSنداشتند (.)p value < 5/50
نتیجهگیری :با توجه به محدودیتهای مطالعهی حاضر از بین انواع مختلف مالاکلوژن،
کراودینگ با  DMFSارتباط نشان داد ،ولی اورجت ،اوربایت و فضای موجود بین دندانهای
قدامی با  DMFSرابطهای نداشتند.
کلید واژهها :مالاکلوژن ،پوسیدگی دندانی ،دندانپزشکی

اصالح شده و در تاریخ  22/12/22تأیید
گردیده است.

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
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مقدمه
شتر
مالاکلوژن یکی از شایعترین اختالالت دهانی در بی 

مالاکلوژن که
میباشد[ .]1درحال حاضر شیوع  
کشورها  
میتواند به وجود فاکتورهای اتیولوژیک محیطی و ژنتیکی

مربوط باشد ،نسبت به گذشته افزایش یافته است[ .]2یک
دندانها یا رابطه نامناسب
ینظمی  
بهصورت ب 
مالاکلوژن  

میتواند به
مالاکلوژن  
یشود[  .]3
دندانها با همدیگر تعریف م 

نقصزیبایی ونارحتی روانی ،اختاللدرعملکردمثلجویدن،
یهای
بلع و صحبت کردن ،افزایش استعداد به تروما و بیمار 
پریودنتالمنجرگردد[.]4-7
شاخص )Decay, Missing, Filling Surface( DMFS
کهنشاندهندهیسطوحدندانیپوسیده(،)Dازدسترفته()M

وترمیمشده()Fاستبرایتعیینسالمتدندانییکفردبهکار
بهعنوان شایعترین اختالل درگیر
میرود[ .]8 ،9پوسیدگی  

مالاکلوژن class
دندانهاشناختهشدهاست[.]11شیوع 
کنندهی 
 class II div II،class II div I،Iو class IIIدرکودکان
ایرانی به ترتیب  41/8درصد 24/1 ،درصد 3/4 ،درصد7/8 ،
میباشد[ .]11شیوع پوسیدگی دندانی در کودکان ایرانی
درصد  
75/5درصدگزارششدهاست[.]12مطالعاتمتعددی کهارتباط
دهاند نتایج متناقضی را
مالاکلوژن و پوسیدگی را سنجی 
بین  
گزارش کردهاند[ .]4-11این تناقض میتواند به دلیل متفاوت
بودن حجم نمونه ،شیوع متفاوت میزان پوسیدگی و تفاوت در
شاخصپوسیدگیموردمطالعهباشد.
نظاممندی که توسط  Hafezو
مطالعهی مروری  

در 
همکاران[ ]13در مورد ارتباط بین شیوع پوسیدگی و میزان
کراودینگ انجامشد،مشخصگردید براساسمطالعاتکنونی
میتوانبینایندوشاخصارتباطمشخصیپیداکردونیازبه
ن 
شتری برای درک رابطهی بین این دو
انجام مطالعات بی 
شاخصوجوددارد.
میپور و
در دو مطالعهی جداگانه که توسط اسال 
همکاران[ ]14 ،15انجام شد ،میزان شیوع پوسیدگی براساس
شاخص  )Decay, Missing, Filling, Teeth( DMFTو
مالاکلوژن بر اساس شاخص زیبایی Dental ( DAI

 )aestethic indexدندان در کودکان اصفهانی بررسی شد.
آنها میزان  DMFTدر گروه  12تا  14ساله
براساس نتایج  
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2/48درصدودرگروه14تا17ساله4/88درصدگزارششد،
همچنینمیزاننیازبهدرمانارتودنسیبراساسشاخصزیبایی

دندان22/1درصدگزارششد.
تجربهی
همچنین در مطالعهی دیگری ارتباط بین  

پوسیدگی قبلی بیمار ومیزان نیاز بهدرمانارتودنسی آینده بر
روی تعداد  748کودک  11تا  21ساله ایرانی توسط
 Borzabadi-Farahaniوهمکاران[ ]12درسال 2111انجام
تجربهی پوسیدگی قبلی
شد.براساسنتایج این مطالعه،بین  
بیمار و میزان نیاز به درمان ارتودنسی آینده وی براساس
یداریوجوددارد.
دندانهاارتباطمعن 
شاخصزیبایی 
میتواندبه
شاخصهایپوسیدگییکفرد 

باالبودنمیزان
از دست رفتن زود هنگام دندانها بیانجامد و فرد را مستعد
مالاکلوژنکند[.]8

کهبهرابطهی بین

مطالعهی جامعی درایران 

ییکه 
آنجا 
از  
مالاکلوژن بپردازدیافت نشد،
شاخص DMFSوانواعمختلف 
بنابراین هدف از این مطالعه ،بررسی ارتباط بین شاخص
مالاکلوژن (اورجت بیش ازحد،
 DMFSو انواع مختلف  
دندانهای
اوربایت بیش از حد ،کراودینگ و وجود فضا بین  
سالهایرانیبود.
قدامی)دریکگروهازکودکان11تا 14


مواد و روشها
این مطالعه نوعی مطالعه مقطعی است که در سال  1391در
شهراصفهانانجامشد.دراینمطالعهتعداد281کودک11تا
 14ساله( 122دخترو 119پسر)بهصورتتصادفیبراساس
روش نمونهگیری طبقهای چند مرحلهای ( Multistage
 )stratified samplingوارد مطالعه شدند .روش نمونهگیری
به این صورت بود که ابتدا از بین تمامی مدارس ابتدایی و
راهنماییشهراصفهان 4مدرسه( 2مدرسهپسرانهو 2مدرسه
دخترانه)بهصورتتصادفیازرویلیستمدارسانتخابشدند.
در هر مدرسه از روی اسامی کالسهای پنجم ابتدایی ،اول
راهنمایی ،دوم راهنمایی و سوم راهنمایی تعداد دانشآموزان
تنهادانشآموزانسالمیکهدرمحدوده

موردنیازانتخابشدند.
سنی مطالعه ( 11-14سال) قرار داشتند و هیچگونه سابقهی
قبلیدرمانارتودنسینداشتندواردمطالعهشدند.
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بیماریهای

معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :
مزمن ،سنی بیشتر یا کمتر از محدودهی سنی مورد نظر
مطالعهی حاضر ،درمان ارتودنسی قبلی ،آنومالیهای

جمجمهای-صورتیمثلشکافلبوکامومشکلذهنی.

معاینه دهانی در همه کودکان مورد مطالعه توسط یک
شخص آموزش دیده صورت گرفت .معاینه دندانها براساس
شاخص ( DMFSسطوح پوسیده ترمیم شده و از دست رفته
انجامشدوهمچنینمیزان

دندانی)براساسفرم ]17[WHO
کراودینگ قدامی ،میزان فضا بین دندانهای قدامی ،میزان
اورجت و میزان اوربایت به میلیمتر بهوسیله پروب پریودنتال
ویلیامز ()Williams Probe, Parainen Co., Finland
اندازهگیریشد.الزمبهذکراستدرصورتیکهکراودینگقدامی

دریکفکبیشترازفکدیگربود،مقداربیشتردرنظرگرفته

شد و در صورتیکه فرد در یک فک فضا در بین دندانهای
قدامیودرفکدیگرکراودینگداشت،هردونظرگرفتهشد.
کدامازنمونههادارایاپنبایتوجتمعکوسنبودند.

هیچ
دادههای بهدست آمده از هر فرد به منظور حفظ حریم

شخصی ،کدگذاری شد و تنها معاینه کننده به هویت افراد
دسترسیداشت.
بهصورت زیر
مالاکلوژن  
اندازهگیری شده  
شاخصهای  

تعریفشدند:
تریننقطهی لبهانسیزالسانترال

اورجت:فاصلهبینلبیالی

راست ماگزیال تا لبیالیترین سطح دندان اینسایزور سانترال
عنواناورجتاندازهگیریشد.

راستمندیبلبهمیلی 
متربه

اوربایت :همپوشانی عمودی دندانهای اینسایزور باال و
صورتفاصلهی عمودیلبهاینسایزالدندان


یناستکهبه
پای
سانترال راست ماگزیال تا لبه اینسایزال دندان سانترال راست
متراندازهگیریشد.


مندیبلبهمیلی
کراودینگدندانهایاینسایزور:میزاناورلپشدندندانهای
درکلیهنمونهها

متراندازهگیریشد(


اینسایزوربررویهمبهمیلی
دندانهایاینسایزورباالوپایینکامالًرویشیافتهبود).

فضا بین دندانهای قدامی در ناحیه دندانهای اینسایزور:
ناحیهقدامیبیندندانهایاینسایزور

میزانفضایموجوددر 
بهمیلیمتردرنظرگرفتهشد.

شاخصهای مورد مطالعه با

اطالعات حاصل از معاینهی 
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه version 18, ( 18
 )SPSS Inc., Chicago, ILو آزمونهای آماری رگرسیون
خطی و همبستگی پیرسون با سطح معنیداری p  > 1/15
valueآنالیزگردید.


یافتهها
شاخصهای  ،DMFTاورجت ،اوربایت ،کراودینگ

میانگین 
دندانهای اینسایزور در
دندانهای اینسایزور و فضای بین  

جدول1آوردهشدهاست.

جدول  .1میانگین شاخصهای  DMFSو اورجت ،اوربایت ،کراودینگ دندانهای انسیزور و فضای بین دندانهای اینسایزور
گروه
DMFS

کرودینگ

فضایبیندندانها


اورجت

اوربایت

دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل

تعداد
122
119
281
122
119
281
122
119
281
122
119
281
122
119
281

میانگین و انحراف معیار
11/11 ± 5/11
8/57 ± 4/35
9/41 ± 4/85
2/29 ± 2/31
2/97 ± 2/33
2/81 ± 2/31
1/88 ± 2/75
1/71 ± 2/359
1/81 ± 2/59
2/52 ± 1/73
2/41 ± 1/52
2/49 ± 1/24
2/31 ± 1/34
2/17 ± 1/17
2/25 ± 1/27
DMFS: Decay, Missing, Filling Surface
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بررسی رابطهی  DMFSو مالاکلوژن

کراودینگ رابطههمبستگی معنیداری رانشانداد (= 1/112
p valueو()r=1/183جدول.)2
چکدام از
 DMFSدر گروه پسرهای مورد مطالعه با هی 
یداری را نشان نداد
متغیرهای مورد مطالعه ارتباط معن 
جدولهای2و.)3
( 
همچنین در گروه دخترهای مورد مطالعه تنها با
  DMFS
کراودینگ رابطههمبستگی معنیداری رانشانداد (< 1/111
p valueو()r=1/274جدول.)2

نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین
دندانهای
شاخص  DMFTو اورجت ،اوربایت ،کراودینگ  
دندانهای اینسایزور درجدول 2آورده
اینسایزور وفضای بین  
شدهاست.
نتایج آزمون رگرسیون خطی برای بررسی ارتباط بین
شاخصDMFTواورجت،اوربایت،کراودینگدندانهایاینسایزور
وفضایبیندندانهایاینسایزوردرجدول3آوردهاست.
درکلنمونهها(دخترهاوپسرها)تنهابا

شاخص  DMFS

جدول  .1نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین شاخص  DMFSو اورجت ،اوربایت ،کراودینگ دندانهای انسیزور
و فضای بین دندانهای انسیزور
همبستگی پیرسون
ضریبهمبستگیr

دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل

p value
DMFS

تعداد



کروادینگ

فضای بین دندانها

اورجت

اوربایت

1/274
1/171
1/183
*
<1/111
1/448
*
1/112
122
119
281

-1/193
1/112
-1/151
1/238
1/824
1/417
122
119
281

-1/132
-1/153
-1/132
1/287
1/523
1/594
122
119
281

1/41
1/128
1/1431
1/212
1/723
1/477
122
119
281

دارمیباشد.


دهندهوجودرابطهمعنی
* 
نشان
جدول  .1نتایج آزمون رگرسیون خطی برای بررسی ارتباط بین شاخص  DMFSو اورجت ،اوربایت ،کراودینگ دندانهای انسیزور
و فضای بین دندانهای انسیزور
رگرسیونخطی
معادلهرگرسیون

P Value
DMFS

تعداد

کروادینگ) (a
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل

(a)1/594 + 8/132
(a)1/198 + 8/132
(a)1/391 + 8/421

*1/111
1/327
*1/114
122
119
281

فضایبیندندانها) (b

(b)-1/121 + 8/132
(b)1/191 + 8/132
(b)1/117 + 8/421
1/281
1/253
1/952
122
119
281

اورجت) (c

اوربایت) (d

(c)-1/158 + 8/132

(d)1/154 + 8/132

(c)-1/238 + 8/132

(d)1/172 + 8/132

(c)-1/215 + 8/421

(d)1/153 + 8/421

1/521
1/424
1/281
122
119
281

1/828
1/249
1/539
122
119
281

دارمیباشد.


دهندهوجودرابطهمعنی
* 
نشان

بحث
مالاکلوژنوپوسیدگی
مطالعاتزیادیارتباطبینانواعمختلف 
دندانی را بررسی نموده و اطالعات متناقضی را بهدست
میتوان با متفاوت بودن
آوردهاند[ .]8 ،13 ،12این تناقض را  
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حجمنمونه ،شیوع متفاوتمیزان پوسیدگی درجامعههدفو
تفاوتدرشاخصپوسیدگیموردمطالعهمربوطدانست.
مطالعهی حاضر ،بین شاخص  DMFSو

براساس نتایج 
میزان کراودینگ درکلنمونهموردمطالعهو درگروهدختران
یداری وجود دارد .بین سایر انواع
مورد مطالعه رابطه معن 
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بررسی رابطهی  DMFSو مالاکلوژن

مالاکلوژن مورد مطالعه و شاخص پوسیدگی  DMFSدر

همچنیننتایج
یداریمشاهدهنشد .
مطالعهی حاضر،ارتباطمعن 

لعهی حاضر نشان داد بین میزان شاخص پوسیدگی
مطا 
مالاکلوژن (اورجتبیش از
 DMFSوهیچ یک ازانواعدیگر  
دندانهای قدامی)
حد ،اوربایت بیش از حد و وجود فضا بین  
یداریمشاهدهنشد.
موردمطالعهرابطهمعن 
براساسمطالعهی حاضرمیزان میانگین شاخصپوسیدگی
در کل جمعیت مورد بررسی با مقدار بهدست آمده در مطالعه
میپورو همکاران[ ]14دردامنهسنی مشابهمتفاوتاست،
اسال 
البته در مطالعهی حاضر برای ارزیابی میزان پوسیدگی از
میپور و
شاخص  DMFSاستفاده شد ولی در مطالعه اسال 
همکاران از شاخص  DMFTبرای ارزیابی میزان شیوع
پوسیدگیاستفادهشدهبود.
مالاکلوژن،
همچنین مطالعهی حاضر میزان شیوع انواع  

شاملاورجتبیش ازحد،اوربایت بیش ازحد ،وجودکراودینگ
دندانهای قدامی رابهصورتجداگانهاندازه
ووجودفضابین  
میپور و همکاران[ ]15از شاخص
گرفت ،ولی در مطالعه اسال 
متفاوتی برای بررسی میزان شیوع مشکالتارتودنسی استفاده
میکند .در مطالعه
شد ،که تفاوت بین نتایج را توجیه  
 Borzabadi-Farahaniوهمکاران[ ]12نیز ارتباطبین تجربه
قبلی پوسیدگی( )DMFTو میزان نیاز به درمان ارتودنسی
براساس شاخص زیبایی دندان ( )DAIبررسی شد و ارتباط
یداری بین این دو شاخص مشخص گردید .با این وجود
معن 
این مطالعه نیز با توجه به متفاوت بودن شاخصهای مورد
بامطالعهیحاضرتفاوتاساسیدارد.

بررسی،
مطالعهی حاضر نشان داد بین شاخص  DMFSو

نتایج 
میزان کراودینگ درکلنمونهموردمطالعهودرگروهدختران
یتوان
یداری وجوددارد.این نتایج رام 
موردمطالعهرابطهمعن 
نهساز بروز
نگونه تفسیر کرد که تجمع پالک دندانی زمی 
ای 
انهای
شتر از دند 
ینظمی بی 
پوسیدگی در دندانهای دچار ب 
مرتباستوهمچنین کنترلپالکورعایت بهداشتدراین

افراد سختتر از افراد معمولی است ،بنابراین این عوامل
شتر پوسیدگی در افراد دارای کروادینگ را
یتواند بروز بی 
م
توجیه کند .نتایج مطالعه  Gabrisو همکاران[ ]18نیز ارتباط
یداری رابین کراودینگ وشاخص  DMFSو
همبستگی معن 
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مطالعهی حاضر در کل

پالک دندانی نشان داد ،که با نتایج 
نمونه و گروه دختران همخوانی دارد .نتایج مطالعهی حاضر
یداری بین کراودینگ و شاخص  DMFSدر گروه
رابطه معن 
پسران نشان نداد که با مطالعه  Gabrisو همکاران[]18
میتوانبامتفاوتبودن
همخوانی ندارد.این تفاوتدرنتایج را 
حجمنمونهموردمطالعهتوجیه نمود.همچنین  Cortellazziو
همکاران[ ]19گزارش کردند که اشخاص دارای کراودینگ،
مطالعهی

شتری برای تجربهپوسیدگی دارند.نتایج 
احتمالبی 
حاضر نیز افزایش  DMFSرا با افزایش میزان کراودینگ در
کل نمونه مورد مطالعه و گروه دخترها نشان داد.
 Koobayashiو همکاران[ ]21گزارش کردند که بیماران
شتری را
دندانهای پوسیده ترمیم نشده بی 
دارای کراودینگ  ،
نسبتبهبیمارانبدونکراودینگداشتندولیشاخصDMFS
کمتر
رادرنمونههای دارای کراودینگ نسبتبهبیماران دیگر  

میتواند
آنها وجود کراودینگ  
گزارش کردند .براساس نتایج  
عاملی باشد که باعث مخفی ماندن پوسیدگی گردد .نتایج
میباشدونشانداد
مطالعهی حاضردرتناقضبااین مطالعه 

شترینسبتبهافراد
افراددارایکراودینگمیزانپوسیدگیبی 
میتوان با شاخصهای
بدون کراودینگ دارند ،که آن را  
متفاوتبرای بررسی شاخصپوسیدگی توجیه کرد.درمطالعه
حاضر میزان سطوح پوسیده ،از دست رفته و ترمیم شده برای
بررسی شاخص پوسیدگی استفاده شد ولی در مطالعه
Koobayashiوهمکاران[]21تنهااز سطوحپوسیدهوازدست
رفته برای بررسی شاخص پوسیدگی استفاده شد .از دیگر
مطالعاتصورتگرفتهدرزمینه ارتباطبین شاخص DMFSو
میتوان به مطالعه
مالاکلوژن  
پالک دندانی در کودکان دارای  
Gabrisوهمکاران[ ]21اشارهنمودکهنتایجآنمطالعهبانتایج
مطالعهحاضرهمخوانی داردومیزان باالترشاخص DMFSو
یدهد.
مالاکلوژنرانشانم 
پالکدندانیدرکودکاندارای 
بر اساس مطالعهی حاضر بین شاخص  DMFSو انواع
یداری مشاهده
مالاکلوژن بجز کروادینگ ارتباط معن 
دیگر  
نشد ،ولی در مطالعه  Stahlو  ]22[Grabowskiارتباط
یداری بین شیوع اورجتافزایش یافته وپوسیدگی دندانی
معن 
درگروهدندانداری شیری مشاهدهشد.براساسنتایج مطالعه
نها میزان شیوع پوسیدگی در دندانهای شیری از دوره
آ
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بودنتعداددانشآموزاندخترنسبتبه

 شتر
 دانشآموزانوبی

شتری موردبررسی قرار گرفت
  تعداددخترانبی،تعدادپسران
بنابراین این.میتواندبرروی نتایج مطالعهتأثیرگذارباشد
 که
کنندهی
  مطالعهی پایه پیشنهاد

 میتواند بهعنوان یک
  مطالعه
شتر و در شهرهای مختلف
 مطالعات بعدی با حجم نمونه بی
.باشد


نتیجهگیری
تهای مطالعهی حاضرازبین انواعمختلف
 باتوجهبهمحدودی
، ارتباط داردDMFS یرسد کراودینگ با
  بهنظر م،مالاکلوژن

دندانهای قدامی با
  اوربایت وفضای موجودبین،ولی اورجت
.رابطهایندارند
 DMFS


همچنین در دوره دندانی
  ،شتر بود
 دندانی مختلط و دایمی بی
 مکیدن،شیری شیوع عادات دهانی نظیر مکیدن انگشت
پستانک و اختالل عضالت شیوع باالتری داشت که خود
میتواندتوجیه کنندهمیزان باالی شیوع اورجتافزایش یافته

 بنابراین میزان باالی اورجتافزایش یافته،در این سنین باشد
دردورهدندانی شیری ومیزان باالی شاخصپوسیدگی دراین
همانگونهکهدردورهدندانی
  ،دورهلزوماً باهمارتباطندارند
 در مطالعه.مختلط و دایمی در همان مطالعه نشان داده شد
یداری
  ارتباط معنDMFS حاضر نیز بین شاخص اورجت و
 نتایج مطالعه،مالاکلوژن نیز
 درمورددیگر انواع.یافت نگردید
.آنهابامطالعهحاضرهمخوانیدارد

این مطالعه یک مطالعه مقطعی است که در حجم نمونه
 همچنین در روش.محدود و تنها در شهر اصفهان انجام شد
مطالعهیحاضرباهدفجبرانتوزیعغیریکنواخت

نمونهگیری
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Association between DMFS and different types of malocclusion in
11‒14-year-old children in Isfahan

Mohammad Monirifard, Seyed Ebrahim Jabarifar, Ava Vali Sichani,
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Abstract
Introduction: Malocclusion and dental caries are two of the most frequent dental and oral cavity
conditions. Studies evaluating the relationship between malocclusion and tooth decay have reported
conflicting results. The aim of this study was to evaluate the association between DMFS index and
different types of malocclusion in a population of 11‒14-year-old Iranian children.
Materials and Methods: In this cross-sectional study 281 Iranian children aged 11‒14 (162
females, 119 males) were selected by multistage stratified sampling from elementary and guidance
schools in Isfahan. DMFS index, overjet (mm), overbite (mm), anterior crowding (mm) and anterior
spacing (mm) were measured. The results were analyzed by linear regression and Pearson’s
correlation test at a significance level of 0.05.
Results: DMFS index showed significant relationship with crowding (p value = 0.002, r = 0.183).
Other types of malocclusion, including overjet, overbite and anterior tooth spacing did not exhibit
significant relationships with DMFS (p value > 0.05).
Conclusion: Under the limitations of this study, it was shown that of all types of malocclusion,
there was a significant relationship between DMFS and crowding, with no such relationship
between overjet, overbite and anterior tooth spacing.
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مقدمه :در میان روشهای مختلف بازسازی نقایص موضعی استخوانGuided ( GBR ،

 )bone regenerationبهترین انتخاب بوده است .رگسازی و فرآورده خونی جهت دستیابی
به  GBRمهم هستند و معموالً از عروق خونی موجود در استخوان ایجاد میشود .مطالعات
حیوانی تأثیر دکورتیکاسیون بر بهبود نتایج  GBRرا یکسان گزارش نکردهاند .مطالعهی
مقدماتی حاضر با هدف ارزیابی موفقیت بازسازی استخوان با عمل دکورتیکاسیون
استخوان و بدون آن انجام شد.
مواد و روشها :در یک مطالعهی ( Quasi experimentalمقدماتی) از بین بیماران 05-05
ساله 8 ،ناحیه بیدندانی از فک پائین که ارتفاع استخوان کافی و ضخامت باکولینگوالی ناکافی
داشتند ،جهت بازسازی قبل از جراحی ایمپلنت انتخاب شدند .طی جراحی مرحله اول
ضخامت ریج استخوانی در فواصل  2و  0میلیمتری کرست اندازهگیری شد .بازسازی با
روش  GBRبدون دکورتیکاسیون دیواره استخوانی باکال (جز در سه مورد از نمونهها)
انجام گردید .هفت ماه بعد ،ضخامت ریج دوباره اندازهگیری و سپس بیوپسی انجام شد و
پارامترهای بافتشناسی و هیستومورفومتری بررسی گردید .شاخصهای توصیفی مطالعه
و گزارش شد.
یافتهها :در نواحی بدون دکورتیکاسیون در فاصله  2و  0میلیمتری از کرست ،میانگین
افزایش عرض بالینی ریج بهترتیب  5/2 ± 5/50و  5/6 ± 5/50میلیمتر بود در صورتیکه
برای نواحی با دکورتیکاسیون بهطور میانگین  5/00 ± 5/22و  2/05 ± 5/05میلیمتر بود.
در همهی موارد تماس مستقیم زنوگرفت و استخوان تازه تشکیل شده نمای غالب بود.
نتیجهگیری :با توجه به محدودیتهای مطالعهی حاضر ،انجام دکورتیکاسیون قبل از
بازسازی افقی به روش  GBRدر فک پایین نتایج بهتری از نظر بازسازی استخوان فراهم
میکند.
کلید واژهها :پیوند استخوان آلوئول ،بازسازی استخوان ،دکورتیکاسیون
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مقدمه
تحلیل ریج آلوئوالر فکین از پیامدهای ناخواستهای است که به
دنبال از دست دادن دندانها رخ میدهد[ .]1-3فقدان استخوان
که میتواند مانع از قرار دادن ایمپلنت شود ،در اثر عفونت
پریودنتال[ ،]4کشیدن دندان یا تروما[ ،]5 ،6به دنبال استفاده
طوالنی مدت از پروتز متحرک ایجاد میشود .این عارضه
درمانگر را ناگزیر از انجام درمانهای بازسازی قبل از قرار
دادن ایمپلنت مینماید[.]7
مهمترین بخش از طراحی رستوریشن ایمپلنت ،قراردهی
ایمپلنت در موقعیت از پیش تعیین شده است تا ظاهری شبیه به
دندان طبیعی با نمای خروج رستوریشن دندانی از بافت نرم
داشته باشد .خوشبختانه پیشرفتهای اخیر در روشهای جراحی
و علم بیولوژی در مورد تکنیکهای بازسازی استخوان ،زمینه را
برای انجام جراحیهای پیشرفته ایمپلنت فراهم کرده و قابلیت
پیشبینی این تکنیک را در بهبود بازسازی ضایعات ریج آلوئوالر
فراهم کرده است .در میان روشهای مختلف بازسازی از جمله
 distraction osteogenesisیا استفاده از روش پیوند بلوک
آنله ،بهرهگیری از اصول Guided bone ( GBR
 )regenerationواجد بهترین مدارک و شواهد برای درمان
نقایص موضعی استخوان میباشد .استفاده از  ،GBRزمینه را
برای کاربرد ایمپلنتهای داخل استخوانی در نواحی از فکین که
حجم ناکافی از استخوان دارند ،فراهم کرده است .هم اکنون
قابلیت پیشگویی و موفقیت ایمپلنتهایی که در ریج بازسازی
شده با تکنیک  GBRقرار داده شدهاند ،قابل قیاس با
ایمپلنتهایی است که در نواحی بدون نقص استخوانی گذاشته
شدهاند.
نشان داده شده است که با جدا کردن یک حفره حاوی
منبعی از استئوبالستها از بافت نرم مجاور و تغذیه خونی
مناسب ،ناحیه با استخوان پر میشود .در حالی که اگر این فضا
محافظت نشود ،با بافت همبند فیبروز پر خواهد شد .انجام
تکنیک  GBRاز ورود سلولهای سریع رشد یابنده اپیتلیالی و
بافت همبندی به وسیله بریر ( )barrierو پیوندهای استخوانی
ممانعت میکند تا به سلولهای آهسته رشد یابنده ی چند
ظرفیتی و سلولهای استئوژنیک اجازه دهد تا در نواحی تحت
درمان  GBRتجمع یابند .رگسازی و فرآوردههای خونی برای
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دستیابی به  GBRمهم هستند و توالی خاصی از رویدادها را
دنبال میکنند[ .]8 ،9رگسازی یک فرایند چند مرحلهای است
و معموالً از عروق خونی موجود ایجاد میشود Schmid .و
همکاران[ ]9طی مطالعهای بیان کردند که بازسازی مجدد
(احیا) پس از در دسترس قرار گرفتن عروق خونی امکانپذیر
میشود و استخوان جدید در عرض سه تا چهار هفته پس از
آغاز  GBRساخته میشود.
مطالعات بالینی[ ]11-14و گزارش موارد[ ]15 ،16از
دکورتیکاسیون ،بهعنوان بخشی از پروتکل  GBRاستفاده کردند
و نتایج موفقیتآمیز آن را شرح دادهاند .در مقابل تحقیقات
دیگری که بر روی حیوانات انجام شده نشان داده که بازسازی
استخوان بدون دکورتیکه کردن هم اتفاق میافتد[.]17 ،18
ایجاد حفره در استخوان کورتیکال به سمت استخوان
اسفنجی موجب خونریزی میشود که باعث غوطهور شدن
محل  GBRدر خون میشود[ .]8 ،9هنگامیکه لخته تشکیل
میشود ،موجب آزادسازی سیتوکاینها و فاکتورهای رشدی به
منظور جذب سلولهای اجدادی ،استئوبالستها و ساخت عروق
خونی میگردد[ .]19 ،01به هر حال در طی پروسهی ،GBR
پریوستئوم بهوسیله فلپ بلند میشود و یک محافظ روی
استخوان پیوند شده قرار داده میشود ،در نتیجه از تجمع
هرگونه استئوبالست از پریوستئوم ممانعت میشود .عالوه بر
این ،استخوان کورتیکال ناحیهای که استخوان پیوندی روی آن
قرار داده شد ،ممکن است از رسیدن سلولهای چندظرفیتی
مزانشیمال تمایز نیافته مشتق از اندوستئوم و مغز استخوان به
محل درمان  GBRممانعت کند .بنابراین این فرضیه در نظر
گرفته شد که دکورتیکه کردن استخوان سالم ممکن است
پروسه دریافت عروق خونی ،استئوبالستها و سلولهای
چندظرفیتی را به محل پیوند سرعت بخشد[ .]11-13همچنین
سوراخ کردن کورتکس استخوانی ممکن است اتصال مکانیکی
استخوان پیوندی و محل دریافت را افزایش دهد که میتواند
باعث بهبود ثبات آن شده و ارتباط محکمی برای استخوان تازه
تشکیل شده فراهم آورد[.]17 ،01
 ]00[Frostپدیدهای را توصیف کرد که مربوط به پدیده
شتاب منطقهای است .او عنوان کرد برای تحریک آسیبرسان
یک پاسخ شدید موضعی وجود دارد که روند ترمیم طبیعی را
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تشدید میکند .در این باره دکورتیکه کردن میتواند بهعنوان
یک تحریک آسیبرسان در نظر گرفته شود ]03[Winet .بیان
میکند که تشکیل عروق بعد از آسیب به استخوان به اوج خود
میرسد و بعد از کامل شدن ترمیم به حالت طبیعی خود بر
میگردد .دکورتیکیشن بستر را میتوان بهعنوان نوعی عامل
ایجاد پدیده شتاب منطقهای در نظر گرفت.
عموماً ،اطالعات محدود و متضادی از مطالعات بالینی
کنترل شده در ارتباط با تأثیر دکورتیکه کردن بر روی  GBRیا
گرفت  Onlayبهدست آمده است[ .]17 ،18 ،04در مطالعه
دیگری  Chaو همکاران[ ]05با بررسی تأثیر سوراخ کردن بستر
و خود بلوک آنله  8 autogenousهفته پس از جراحی بازسازی
فک باال در سگ ،به این نتیجه رسیدند که احتماالً سوراخ
کردن بستر و بلوک باعث افزایش رگسازی و اتصال بهتر
پیوند میشود .البته ایشان عنوان کردند سوراخ کردن کورتیکالی
میتواند همانند آسیب اضافی جراحی عمل کند که میتواند
موجب از دست رفتن اولیه حجم استخوان تازه تشکیل شده
شود ،هر چند که رگسازی مطلوب و شکلگیری سریع
استخوان میتواند از دست رفتن اولیه استخوان به دنبال دریل
کردن را جبران کند .در بخش دوم مطالعه که شامل ارزیابی
رادیوگرافیک شرایط باال بود مشخص شد که سوراخ کردن
عمدی استخوان کورتیکالی در بستر بافت پذیرنده و پیوند
استخوانی ممکن است میزان حفظ پیوند را تحت تأثیر قرار
دهد .در این مطالعه پیوند بلوک غیر سوراخدار که به بستر غیر
سوراخدار شده تثبیت شده بود در هفته هشتم ترمیم بههم
متصل نشده بودند .در مطالعهای موازی که به بررسی
بافتشناسی این مسأله پرداخت ،دلیل احتمالی این امر به ذخیره
عروقی ناکافی و به دنبال آن کاهش متابولیسم بافتها نسبت
داده شده است[.]06
 Adeyemoو همکاران[ ]18مطالعهای تجربی ترتیب دادند
و در آن تأثیر دکورتیکه را روی پیوند استخوان قرار گرفته روی
مندیبل  10مدل گوسفند آزمایشگاهی بررسی کردند .استخوان
ایلیاک برداشته شد و از سمت اسفنجی روی استخوان مندیبول
محکم قرار گرفته و با پیچ ثابت شد .در تعدادی از موارد
استخوان کورتیکال مندیبول قبل از قرارگیری پیوند ،از  8تا 11
مکان سوراخ شد .نتایج نشان داد که دکورتیکه ناحیه گیرنده
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مزیتی از نظر سرعت ترمیم یا یکپارچگی پیوند به بستر در
مقایسه با بسترهایی که عمل سوراخ کردن روی آن صورت
نگرفته بود ،ندارد .در مطالعه  Alberiusو همکاران[ ]17نیز
نتایج مشابهی حاصل شد.
بنابراین ،اینکه آیا دکورتیکه کردن برای دستیابی به
بازسازی استخوانی خارج اسکلتی ضروری است یا آیا میتواند
نتایج را بهبود بخشد بهطور قطع تعیین نشده است .مطالعه
مقدماتی حاضر به ارزیابی موفقیت بازسازی استخوان با و بدون
عمل دکورتیکیشن استخوان پرداخت .همچنین با توجه به
اینکه بررسی رگسازی مطلوب ،ساخت بافت استخوانی جدید،
میزان ماده پیوندی باقیمانده و موارد دیگر در شناخت ماهیت
واقعی توده بازسازی شده حائز اهمیت است بیوپسیهایی از
محل بازسازی شده تهیه و مورد بررسی میکروسکوپی قرار
گرفت.
مواد و روشها
در یک مطالعهی نیمه تجربی (مقدماتی)  8ناحیه بیدندانی فک
پایین از بین بیماران در محدوده سنی  31تا  51سال مراجعه
کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی بابل که
ارتفاع استخوان کافی ،ولی ضخامت (عرض باکولینگوالی)
ناکافی داشتند -عرض کمتر از  5میلیمتر با حداقل عرض 0
میلیمتر (با اندازهگیری بالینی ضخامت ریج استخوانی از روی
نسج نرم توسط Blue & Green, ( 3D Bone caliper
 )Toronto, Canadaبعد از تزریق بیحسی -در این شرایط
منظور از عرض ریج ،عرض استخوان بوده و کالیپر ضخامت
بدون مخاط را اندازه میگیرد .جهت بازسازی قبل از جراحی
ایمپلنت انتخاب شدند .معیارهای خروج شامل وجود شرایط
تأثیرگذار بر ترمیم از قبیل دیابت کنترل نشده ،بیماریهای خود
ایمنی و سیستمیک و یا موضعی استخوان ،سابقه الکلیسم،
اعتیاد ،سیگار (در حال حاضر) ،حاملگی ،افراد مصرف کنندهی
داروهای سرکوبگر ایمنی یا ضد انعقاد ،افراد با همکاری
ضعیف و دارای بیماری فعال پریودنتال درمان نشده و افرادی
که قادر به حفظ بهداشت دهان نیستند و یا تمایل به حفظ
بهداشت دهان نداشتند بود.

222

دکتر نیلوفر جنابیان و همکاران

اثر دکورتیکاسیون بر بازسازی استخوان فک

الزم به ذکر است از بیماران رضایت نامه کتبی اخذ گردید و
مجوز کمیته اخالق به شماره  3070از دانشگاه علوم پزشکی
بابل کسب شد.
روش آگمنتاسیون بیماران بدون انجام دکورتیکه بود.
بهدلیل مشکالت مالی و محدودیت تعداد مریض مطالعهی
حاضر به صورت نیمه تجربی و مقدماتی انجام شد و فاقد گروه
کنترل مثبت (با دکورتیکاسیون) بود .با این حال در سه مورد به
شیوه استاندارد دکورتیکه انجام شد[.]11
همهی بیماران نیم ساعت قبل از جراحی آموکسیسیلین
 511میلیگرم ( )Dana, Tabriz, Iranدریافت کردند .یک
برش کرستال در ناحیه ریج بیدندانی داده شد و فلپ جهت
دسترسی به استخوان باکال ریج کنار زده شد (شکل.)1
ضخامت ریج توسط جراح با استفاده از 3D bone caliper
اندازهگیری شد .بهمنظور کاهش زمان و آسیب جراحی امکان
چند بار اندازهگیری توسط چند مشاهدهگر ممکن نبود .در 5
مورد از بیماران ،قبل از قرار دادن ماده پیوندی دیواره استخوانی
کورتیکال باکال دکورتیکه نشد و در  3مورد دیگر بستر
دکورتیکه گردید (با استفاده از فرز روند شماره  0با فواصل 4
میلیمتر) .آزادسازی پریوست ،جهت امکان بسته شدن بدون
کشش فلپ انجام گرفت .غشای قابل جذب bio-guide
( )Geistlich, Wolhusen, Swissبه ابعاد  31 × 01میلیمتر
جهت جلوگیری از رشد بافت نرم به درون ناحیهی بازسازی

د

شده در موضع قرار گرفت .ماده پیوندی مورد استفاده bio-oss

( )Geistlich, Wolhusen, Swissبا سایز گرانولها  051تا
 1111میکرون بود (شکل  .1الف-ج) .سپس ناحیهی بازسازی
شده با فلپ پوشانده و بدون کشش بهوسیله نخ بخیه ویکریل
( )SSP, Tehran, Iranتوسط بخیههای  Mattresو
 Interruptedبخیه شد .برای بیماران آنتیبیوتیک
آموکسیسیلین  511میلیگرم سه بار در روز تا  7روز ،همچنین
ضد درد استامینوفن کدئین ( )Shifa, Sari, Iranهر  6ساعت
به مدت  3روز و دهانشویه کلرهگزیدین  1/0درصد ( Behsa,
 )Tehran, Iranسه بار در روز به مدت  0هفته تجویز گردید.
 14روز بعد بخیهها باز شد.
هفت ماه بعد از عمل ،در نواحی از قبل اندازهگیری شده،
فلپ جهت جراحی ایمپلنت و ثبت اندازهگیری جدید
باکولینگوالی کنار زده شد .یک یا دو نمونه بیوپسی بهصورت
 Coreاستخوانی توسط فرز Dio, Collombey, ( Trephine
 3 )Switzerlandمیلیمتری با طول  10میلیمتر ،در 8
میلیمتری از کنار محلی که قرار بود ایمپلنت قرار گیرد
بهصورت افقی ،برداشته شد (منطقه قرار دادن  Bio-Ossاز لبه
کرست تا عمق بیش از  10میلیمتر بود ولی پخش شدن
گرانولها در جهت اپیکال باعث شده بود ارتفاع  8میلیمتری
مناسبترین محل بیوپسی باشد ).و سپس آمادهسازی حفرات
ایمپلنت انجام گردید (شکل  1ج و شکل .)0

ج

ب

الف

شکل  .0ناحیهی بیدندانی قبل از عمل(الف)؛ ریج آلوئول قبل از بازسازی(ب)؛ جایگذاری  bio-ossو  bio-guideبدون دکورتیکشن بستر(ج)؛
ریج آلوئول بعد از  7ماه از بازسازی(د)
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الف

ب

شکل ( .2الف) نمای جانبی از ریج آلوئول  7ماه بعد از جراحی اول .بازسازی مختصر لترالی در نواحی دور از کرست (محدوده با نقطه چین
مشخص شده است) قابل تشخیص است( .ب) بعد از برداشتن  Core-biopsyبا فرز  Trephineاز نواحی حاوی زنوگرفت و در نهایت
جایگذاری ایمپلنت

نمونهها در فرمالین جهت مطالعه بافتشناسی و
هیستومورفومتریک به آزمایشگاه ارسال شد .الزم به ذکر است،
هم در زمان جراحی اول و هم  7ماه بعد ،در زمان جراحی دوم
(ایمپلنتگذاری) ،بعد از کنار زدن فلپ موکوپریوستئال ،ضخامت
باکولینگوالی ریج ،به شکل بالینی ،در فواصل  0و  5میلیمتری
از کرست استخوان توسط Blue & Green, ( Bone Caliper
 )Toronto, Canadaاندازهگیری گردید .زمان  7ماه بر اساس
پروتکل ذکر شده در منبع معتبر جهت بازسازی نقایص فکی
انتخاب شد[.]07
بررسی بافت شناسی استخوان
پس از بررسی المهای رنگ آمیزی شده ،در زیر میکروسکوپ
نوری با بزرگنمایی  ×11پارامترهای .1 :میزان التهاب.0 ،
ضخامت ترابکولهای استخوانی .3 ،نحوهی تماس استخوان-
ماده پیوندی (وجود یا عدم وجود بافت همبندی بین قطعات
استخوانی) ،توسط یک پاتولوژیست اندازهگیری و ثبت شد .در
ضمن تعداد عروق خونی در  3میدان میکروسکوپی مورد
ارزیابی قرار گرفت و در صورتیکه کمتر از سه رگ خونی دیده
شد عدد صفر؛ بین  3تا  5رگ ،عدد  1و بیش از  5رگ خونی،
عدد  0منظور گردید[ .]11الزم به ذکر است میزان التهاب
دارای  5درجه میباشد :عدم وجود سلولهای التهابی؛ درجه
یک :وجود سلولهای التهابی اندک و پراکنده (خفیف)؛ درجه
دو :وجود سلولهای التهابی به تعداد  5الی  11عدد (کانونی)؛
درجه سه :وجود سلولهای التهابی به تعداد  11الی  51عدد
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(کانونی)؛ درجه چهار :وجود سلولهای التهابی به تعداد بیش از
 51عدد کانونی (التهاب شدید)[.]08
بررسی هیستومورفومتری استخوان
پس از عکسبرداری از نواحی انتخابی المها با دوربین دیجیتال
 DP-12سوار روی میکروسکوپ Olympus BX-41
( )Olympus, Tokyo, Japanبا بزرگنمایی  ×41و ثبت
تصاویر حاصل با فرمت عکس و انتقال به محیط نرمافزار SIS
 ،)Olympus, Tokyo, Japan( LS Starterاطالعات
هیستومورفومتریک ثبت شد .نواحی تشکیل شده از استخوان
انتخاب و درصد استخوان تشکیل شده نسبت به مساحت کل
تصویر محاسبه شد .در بررسی هیستومورفومتری ضخامت
ترابکولهای استخوانی تعیین گردید ،که دارای  3درجه
میباشد .درجه یک :بیشتر از  61میکرون (ضخیم)؛ درجه دو:
بین  01تا  61میکرون (متوسط) درجه سه :بین  1تا 01
میکرون (نازک) .از هر بیوپسی  7مقطع انتخاب شد و در نهایت
میانگین آن بهعنوان نتیجه قطعی ذکر شد.
از آنجا که تمام مطالعات گذشته که به مقایسه بازسازی
استخوان در دو حالت با دکورتیکه و بدون دکورتیکه پرداختهاند
از نوع حیوانی بوده و مطالعهی انسانی وجود نداشت[،04-06
 ]18کار حاضر بهصورت مطالعه مقدماتی و نیمه تجربی
( )Quasi experimentalبا تعدادی نمونه محدود روی بیمار
صورت گرفت .پس یافتهها ،بهصورت شاخصهای توصیفی
(میانگین ،نسبت و  )...بیان شد و تستهای آماری جهت
مقایسه شاخصهای دو گروه انجام نگرفت.
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یافتهها
یافتههای حین جراحی :در بیماران بدون دکورتیکه میانگین
عرض باکولینگوالی ریج در فاصله  0میلیمتری از کرست 1/31
 4/90 ±میلیمتر بود که بعد از بازسازی به 5/10 ± 1/01
میلیمتر رسید (میانگین افزایش عرض بالینی ریج ± 1/15
 1/01میلیمتر بود) .در فاصله  5میلیمتری از کرست ،عرض
باکولینگوالی ریج  7/15 ± 1/34میلیمتر بود که بعد از
بازسازی به  7/75 ± 1/07میلیمتر رسید (میانگین افزایش
عرض بالینی ریج  1/61 ± 1/13میلیمتر بود) .از آنجا که
اندازهگیریها حین جراحی و بعد از بلند کردن فلپ انجام

میشد فقط یکبار و بدون تکرار مقدور بود.
در بیماران با دکورتیکه ،میانگین عرض باکولینگوالی ریج
در فاصلهی  0میلیمتری از کرست  5/16 ± 1/57میلیمتر بود
که بعد از بازسازی به  5/51 ± 1/51میلیمتر رسید (میانگین
افزایش عرض بالینی ریج  1/33 ± 1/04میلیمتر بود) .در
فاصلهی  5میلیمتری از کرست عرض باکولینگوالی ریج 1/08
 7/16 ±میلیمتر بود که بعد از بازسازی به 9/66 ± 1/57
میلیمتر رسید (میانگین افزایش عرض بالینی ریج 0/5 ± 1/51
میلیمتر بود) (جدول.)1

جدول  .0مشخصات بالینی بیماران و مقادیر افزایش عرض باکولینگوالی ریج در فاصلهی  2و  2میلیمتری اپیکال کرست
نام بیمار

جنس

سن

ه -ت
س -ش
س -ش
ر -ح
ر -ح
م -ص
آ -ر
آ -ر

مرد
زن
زن
مرد
مرد
زن
زن
زن

31
31
31
44
44
41
33
33

موقعیت

انجام

بیدندانی

دکورتیکه

44
46
47
34
35
46
46
47

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
بلی
بلی
بلی

افزایش عرض بالینی ریج در

افزایش عرض بالینی ریج در

بررسی

فاصله  2میلیمتری اپیکال

فاصله  5میلیمتری اپیکال

هیستولوژی و

کرست (میلیمتر)
1/5
1/5
1
1
1
1/5
1
1/5

کرست (میلیمتر)
1/5
1
1
1
1/5
0/5
3
0

هیستومرفومتری
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی
*خیر
بلی

*به دلیل خرد شدن توده بیوپسی امکان بررسی بافتشناسی و هیستومرفومتریک میسر نشد

یافتههای بافتشناسی و هیستومورفومتریک
طی جراحی مرحله دوم در نهایت تعداد  7نمونه استخوانی به
صورت  Core Biopsyبهدست آمد و اندازهگیریهای
بافتشناسی و هیستومورفومتریک بیش از یکبار انجام شد (از
هر بیوپسی  7مقطع انتخاب شد و در نهایت میانگین آن به
عنوان نتیجه قطعی ذکر شد).
هیچ واکنش جسم خارجی یا وجود سلولهای ژانت چند
هستهای در محل اتصال استخوان تازه تشکیل شده و یا در
اطراف مواد پیوندی باقیمانده مشاهده نشد (شکل  .)3بر اساس
نتایج جدول  ،0در همهی نمونههای مورد بررسی التهاب
متوسط و پراکنده مشاهده شد (شکل  .)3در هر  7نمونه
بررسی شده ،استخوان تازه تشکیل شده کامالً زنده و دارای
الکوناهای بزرگ حاوی استئوسیت بود .در همهی موارد تماس
مستقیم مواد پیوندی و استخوان تازه تشکیل شده نمای غالب
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بود (شکل  .)3همانطورکه در جدول  3مشاهده میشود ،در 75
درصد از موارد در گروه بیماران بدون دکورتیکه بهطور متوسط،
کمتر از  3رگ خونی در بررسی سه میدان میکروسکوپی با
بزرگنمایی  ×11دیده شد .در جدول  4میانگین درصد استخوان
تشکیل شده ارایه شده است .میانگین ضخامت ترابکولهای
استخوانی در گروه بدون دکورتیکیشن 83/08 ± 35/19
میکرون (درجه یک) بود (در گروه دکورتیکیشن ± 11/40
 .)74/16در  111درصد از موارد ضخامت ترابکولهای
استخوانی باالی  01میکرون بوده است .حداقل ضخامت
ترابکولی ثبت شده  51/1میکرون و حداکثر آن  133/4میکرون
بود .در شش نمونه ( 85درصد نمونهها) ضخامت ترابکولی
درجه یک (ضخیم بیش از  61میکرون) بود .فقط در یک نمونه
( 15درصد نمونهها) ضخامت ترابکولی درجه دو (متوسط بین
 01تا  61میکرون) بود .در هیچ کدام از نمونههای  0گروه
ترابکولهای استخوانی نازک (درجه سه) مشاهده نشد.
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a

شکل  .2نمای بافتشناسی استخوان تازه تشکیل شده  7ماه بعد از بازسازی بدون ( )aو با ( )bدکورتیکیشن .در اکثر مناطق زنوگرفت
باقیمانده توسط استخوان احاطه شدهاند (پیکان سیاه) .ستاره قرمز استخوان بستر را نشان میدهد( .بزرگنمایی  )c( )×01زنوگرفت
باقیمانده کامالً توسط استخوان احاطه شده است (پیکان سیاه)( .بزرگنمایی  )d( )×21التهاب در ناحیه مجاور زنوگرفت مشهود است.
(بزرگنمایی ( )×21رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین)
جدول  .2توزیع فراوانی درجات مختلف التهاب در ناحیه تماس زنوگرفت با استخوان
درجات التهاب

تعداد نمونهها (درصد)

درجه صفر (عدم وجود سلولهای التهابی)

(1)%1

درجه یک (وجود سلولهای التهابی اندک و پراکنده (خفیف))

(1)%1

درجه دو (وجود سلولهای التهابی به تعداد  5الی  11عدد (کانونی))

(1)%1

درجه سه (وجود سلولهای التهابی به تعداد  11الی  51عدد (کانونی))

(7)%111

درجه چهار (وجود سلولهای التهابی به تعداد بیش از  51عدد (التهاب شدید))

(1)%1

جدول  .2توزیع فراوانی تعداد عروق خونی در ناحیه تماس ماده پیوندی و استخوان
بیماران بدون دکورتیکه

بیماران با دکورتیکه

درجات عروق خونی
درجه صفر

کمتر از سه رگ

(3)%75

(1)%1

درجه یک

بین  3تا  5رگ

(1)%05

(3)%111

درجه دو

بیش از  5رگ

(1)%1

(1)%1

جدول  .2مقادیر درصد استخوان تشکیل شده و زنوگرفت باقیمانده در نمونههای بررسی شده
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بیماران بدون دکورتیکه

بیماران با دکورتیکه

درصد استخوان تشکیل شده

% 43/56 ± 19/83

% 45/11 ± 19/84

درصد زنوگرفت باقیمانده

% 18/61 ± 11/16

% 01/18 ± 16/49
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بحث
در مطالعهی حاضر بازسازی نقایص فک با روش  GBRانجام
گردید .نظریه دکورتیکه کردن استخوان میزبان قبل از پروسه
 GBRبحث انگیز است به این خاطر که هیچ گونه آزمایش
بالینی بر روی انسان برای حمایت از مؤثر بودن آن انجام نشده
و در نقطه مقابل اطالعات به دست آمده از مطالعات حیوانی
بعضاً حتی بیفایده بودن آن را نشان میدهد[.]17 ،18 ،06
افزایش عرض چندانی از روند  GBRدر گروه بدون
دکورتیکه حاصل نشد .تنها افزایش عرض مختصری (1/61
میلیمتر) در عمق بیشتر وجود داشت .مقایسه افزایش عرض
بالینی ریج در فاصله  0میلیمتری و فاصله  5میلیمتری در
بیماران با دکورتیکه نشان دهندهی افزایش عرض قابل قبول
در عمق  5میلیمتری است .در مطالعات پیشین که بهطور
معمول قبل از جایگذاری مواد پیوندی روی ریج دکورتیکه
انجام میشد تقریباً همین مقدار افزایش عرض ریج گزارش
شده است[ Sudarsan .]09 ،31و همکاران[ ]09استفاده از
 GBRبا استفاده از ® Bio-ossو  Allodermرا در بازسازی
نقایص کالس ( Sibert Ιنقایص کالس  Ιنقایصی هستند که
تحلیل در بعد افقی ریج اتفاق افتاده است) با افزایش 1/55
میلیمتر عرض ریج در فاصله  4میلیمتری کرست بعد از  6ماه
گزارش کردند .ایشان قبل از جایگذاری مواد پیوندی روی ریج
دکورتیکه انجام داده بودند[.]09
در همهی شاخصهای بافتشناسی و هیستومورفومتریک
مذکور (میانگین درصد استخوان تشکیل شده ،میانگین
ضخامت ترابکولهای استخوانی ،میانگین درصد زنوگرفت
باقیمانده) تفاوت بین دو گروه بهدست نیامد .این نتایج با نتایج
مطالعات  Nortonو همکاران[ ]31و  Rokneو همکاران[]31
مطابقت دارند.
یافتههای بالینی مطالعهی حاضر نشان میدهد بازسازی
افقی ریج در فک پایین با ® Bio-ossو ® Bio-guideبدون
دکورتیکه کردن بستر موفق نیست چرا که حداقل ابعاد الزم
برای جایگذاری ایمپلنت استاندارد بهدست نیامد ،هر چند
یافتههای میکروسکوپیک ،استخوان تازه تشکیل شده را از نظر
بافتشناسی و هیستومورفومتریک مطلوب نشان میدهد
بهطوریکه استخوان تازه تشکیل شده کامالً زنده و دارای
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الکوناهای بزرگ حاوی استئوسیت میباشد .و در همهی موارد
مساحت استخوان تازه تشکیل و ضخامت ترابکولهای
استخوانی قابل قبول میباشد ولی مقدار بالینی استخوان تازه
تشکیل شده کم است .باید توجه کرد افزایش مقدار استخوان
ریج از نظر بالینی معموالً از نظر زمانی عقبتر از وقایع
بافتشناسی استخوان سازی میباشد .همچنین حرکت ذرات
زنوگرفت طی مراحل مقدماتی دوره ترمیم و جدا شدن ماده
مورد نظر از استخوان و بهصورت چسبیده به بافت نرم هنگام
جراحی مرحله دوم روی نتایج این نوع بازسازی تأثیرگذارند.
مسأله مهم دیگر حین بررسی مطالعات توجه به طول دوره
زمانی است که ترمیم مورد بررسی قرار گرفته است .ممکن
است دکورتیکشن دارای مزیتهای زود هنگام از نظر بازسازی
استخوانی باشد .با این حال به مرور زمان این مزیتها قابل
تشخیص نیست .از این جنبه ،مطالعات بافتشناسی که نمونهها
را در نزدیکترین زمان بررسی میکنند ممکن است اطالعات
بیشتری فراهم کنند .اگر پس از گذشت  3تا  6ماه نتایج
مشابه بود نشان دهنده این است که دکورتیکه کردن ضروری
نیست[.]04 ،30
در همه نمونههای مورد بررسی التهاب متوسط و پراکنده
مشاهده شد .در عین حال هیچ واکنش جسم خارجی یا
سلولهای ژانت چند هستهای در محل اتصال استخوان تازه
تشکیل شده و یا در اطراف زنوگرفت باقیمانده مشاهده نگردید.
اکثر مطالعات عنوان میکنند التهابی مجاور ذرات این زنوگرافت
دیده نمیشود با این حال در مطالعاتی عکس این شواهد وجود
دارد[ .]33-35این تفاوتها میتواند ناشی از اختالف در طرح
مطالعات ،تکنیکهای نمونهگیری ،دقت عمل کننده و
شاخصهای بافت شناسی باشد.
نتایج مطالعهی حاضر نشان میدهد تأثیر دکورتیکیشن
روی بازسازی افقی ریج فک پایین با ® Bio-ossو ®Bio-
 guideمیتواند مهم باشد .مطالعه  Chaو همکاران[ ]05و Oh
همکاران[ ]06در نمونههای سگ نشان داد سوراخ کردن بستر
و خود پیوند 8 Onlayهفته پس از جراحی بازسازی فک باال
باعث افزایش رگسازی و اتصال بهتر پیوند به بستر میشود.
همچنین تحلیل رادیوگرافی شرایط باال نشان داد سوراخ کردن
عمدی کورتیکالی در بستر بافت پذیرنده و پیوند استخوانی،
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 مطالعاتی با گروه کنترل با حجم.نتیجهگیری قوی مقدور نبود
 همچنین.نمونه بزرگتر و در هر دو فک پیشنهاد میشود
مطالعات بافتشناسی که نمونهها را در نزدیکترین زمان
.بررسی میکنند ممکن است اطالعات بیشتری فراهم کنند
نتیجهگیری
با توجه به محدودیتهای مطالعهی مقدماتی حاضر انجام
 در فکGBR دکورتیکاسیون قبل از بازسازی افقی به روش
.پایین نتایج بهتری فراهم میکند

اثر دکورتیکاسیون بر بازسازی استخوان فک

 در این.ممکن است میزان حفظ پیوند را تحت تأثیر قرار دهد
مطالعه بلوک پیوندی غیر سوراخدار که به بستر غیر سوراخدار
شده تثبیت شده بود در هفته هشتم ترمیم اتصالی به همدیگر
.نداشتند
با این حال اطالعات موجود برای تصمیمگیری مبتنی بر
 با توجه به این که دکورتیکشن ممکن.شواهد کافی نیست
است مزیتهایی داشته باشد بدون اینکه اثر منفی جدی داشته
باشد تصمیمگیری برای استفاده از دکورتیکشن بنا به صالح
.دید درمانگر است
بهعلت تعداد کم نمونه امکان انجام تحلیل آماری و
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Evaluation of the effect of bone decortication on alveolar bone
augmentation: A pilot study

Nilofar Jenabian, Maryam Seyed Majidi, Ali Bijhani, Farhad Dabbagh-Sattari*
Abstract
Introduction: Of all the different techniques used to reconstruct local bone defects guided bone
regeneration (GBR) has proved the best choice. Angiogenesis and blood products are important for
GBR and are usually derived from blood vessels in the bone. Animal studies have not shown
consistent effects of decortication on improving the results of GBR. The aim of this preliminary
study was to assess the success rate of bone augmentation with and without bone decortication.
Materials and Methods: In this quasi-experimental preliminary study, 8 edentulous areas of the
mandible were selected in 30-50-year-old patients, with adequate height but inadequate
buccolingual width, for augmentation before implant surgery. In the first surgery buccolingual
width of the ridge was measured at a height of 2-5 mm from the crest. Augmentation with GBR was
performed without decortication of the buccal cortical bone, except in three cases. Seven months
later, measurements of the buccolingual width were repeated and biopsies were taken, followed by
evaluation of histopathological and histomorphometrical parameters. Descriptive variables were
studied and reported.
Results: In areas without decortication, at 2- and 5-mm distances from the crest the mean
buccolingual width increases were 0.2 ± 0.05 and 0.6 ± 0.03 mm, respectively. The mean increases
in width for decortication areas were 0.33 ± 0.24 and 2.5 ± 0.50 mm, respectively. In all the cases,
contact of the newly formed bone with the xenograft was the dominant view.
Conclusion: Under the limitations of the present study, decortication before lateral augmentation
of mandibular ridges by using GBR yielded better results in terms of bone reconstruction.
Key words: Alveolar bone grafting, Bone regeneration, Decortication
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فک باال در یک جمعیت انتخابی در شهر کرمان
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چکیده
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این مقاله در تاریخ  11/11/11به دفتر

مقدمه :آگاهی از اشکال احتمالی آناتومیو مورفولوژی سیستم کانال ریشه نقش کلیدی در
موفقیت درمان ریشه دارد .هدف از این تحقیق بررسی آناتومیو مورفولوژی سیستم کانال
ریشه دندانهای مولر سوم فک باالی یک جمعیت انتخابی از مردم شهر کرمان در سال -09
 90بود.
مواد و روشها :در این بررسی توصیفی و مقطعی 059،عدد دندان مولر سوم فک باال بهطور
تصادفی از درمانگاههای شهر کرمان جمع آوری شد .حفرهی دسترسی به کانال ریشه بر
روی دندانها تراشیده شد و پالپ دندانها با قرار دادن درون محلول هیپو کلریت سدیم -3
 2/5درصد طی  02تا  22ساعت بهطور کامل خارج گردید .سپس مرکب هندی از ناحیه حفره
دسترسی به داخل سیستم کانال ریشه تزریق گردید .بعد از گذشت  02ساعت نمونهها در
محلول اسید نیتریک  5تا  09درصد دکلسیفیه شدند و درون درصدهای صعودی  05 ،09و
 099درصد اتانول به مدت یک روز دهیدراته و سپس توسط محلول متیل سالیسیالت 5
درصد شفاف گردیدند .نمونهها از جهت تعداد و شکل ریشهها ،تعداد کانالهای موجود در
هر ریشه ،طبقهبندی کانالهای موجود در هر ریشه براساس طبقهبندی ورتوچی ،میزان
شیوع ریشههای دیالسره ( )dilacerateو همچنین کانالهای  Cشکل بررسی شدند .درصد
 configurationهای مختلف تعیین و ثبت شد.

مجله رسیده ،در تاریخ  12/1/22اصالح

یافتهها :شیوع دندانهای دارای  3ریشه  22/6درصد و شیوع دندانهای  2ریشه 30/3
درصد بود 09 .درصد دندانها دارای یک ریشه و  9/0درصد از دندانها دارای  2ریشه
بودند 02/9 .درصد از کل دندانها حداقل دارای یک ریشه دیالسره بوده و شیوع کانال C
شکل در این دندانها  3/5درصد برآورد گردید.

 412 :)1(31 :3131تا 421

نتیجهگیری :طبق نتایج مطالعه حاضر ،داشتن  3ریشه شایعترین فرم آناتومیک ممکن برای
دندانهای مولر سوم فک باال در جمعیت مورد مطالعه در شهر کرمان میباشد.
کلید واژهها :فک باال ،کانالهای ریشه ،مولرهای سوم

شده و در تاریخ  12/1/22تأیید گردیده
است.
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مورفولوژی کانالهای ریشه دندان آسیای سوم ماگزیال

مقدمه
یشوند ،چنانکه این
دندانهای مولر سوم غالباً کشیده م 

دندانها دارای موقعیت مناسبی ازلحاظمحور طولی نسبتبه

آنها قابل دسترسی،
قوس فکی بوده وکانالهای ریشه  
مینیز قابل نگهداری
پاکسازی و شکلدهی و از نظر ترمی 

بهمنظور تأمین
باشند حفظ آنها در طرح درمان پروتز آتی  
میاست[ .]1قبل از اقدام به درمان ریشه
دیستال اباتمنت الزا 
میو مورفولوژی سیستم کانال ریشه
کلینیسین باید از آناتو 
یخواهد درمان کند آگاهی و اطالع کافی داشته
دندانی که م 
باشدواشکالآناتومیکاحتمالیآنرابتواندپیشبینینماید.
در کتاب مرجع علیرغم عدم استناد به تحقیقات
میغیرقابل
متدولوژیک ،ریشه دندانمولرسومباالدارای آناتو 
شبینیوازوجودیکالی ششکانالوحتیاحتمالاشکال
پی 
مختلفی مثل کانال  Cشکل برای آن گزارش شده است[.]2
دندانهای
میکانالریشه  
نشاندادهاندکهآناتو 

مطالعاتقبلی 
یتواند بر اساس پراکندگی قومی و جغرافیایی در
مختلف م 
یهای
مناطقمختلفکرهزمین بسیار متنوعباشد[.]3،4بررس 
قبلی در شهر کرمان بیانگر این مسأله بودهاند که مورفولوژی
شهی دندان در مردم شهر کرمان تا حدود زیادی با
کانال ری 
بهعنوان مثال شیوع
مناطق مختلف کره زمین تفاوت دارد  .
دندانهای سانترال فک پایین در مردم شهر
کانال اضافی در  
یکه آمار
کرمان  22/5درصد گزارش شده است در حال 
میباشد[ .]3همچنین شیوع کانال
نالمللی آن  35درصد  
بی 
مزیوباکال دوم در دندان مولر اول فک باال توسط Weine
()1111حدود 55درصد و  91/2)2212( Degernessدرصد
رمنطقهای آندرشهرکرمان

یکهآما
گزارششدهاستدرحال 
12درصدبودهاست[.]4-9البتهالزمبهتوضیحاستکهروش
بررسی و همچنین استفاده یا عدم استفاده از تکنولوژیهایی
نظیر استریومیکروسکوپ و لوپ نیز تأثیر بهسزایی در نتایج
ومتداولترین

معروفترین 

حاصلازاین تحقیقات دارد[ .]2،1
روشهای بررسی آناتومی ومورفولوژی کانالریشه عبارتنداز:

 .1روش تراش حفره دسترسی ،قرار دادن فایل در کانالهای
روشرنگآمیزی پالپوتهیه

پیدا شدهوتهیه رادیوگرافی؛.2
روشرنگآمیزیپالپ،حذفعوامل

مقاطععرضیازریشه؛.3
شفافسازی دندان
معدنی یا  Decalcificationو در نهایت  
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توسطقراردادندرمحلولمتیلسالیسیالتو.4روش Cone
 beam computed tumographyبرای تحقیقات  in

روشها
.]4[vivoقبالً نشاندادهشدهاستکههریک ازاین  
یباشد که در قسمت
مزایا و معایب مختص به خود را دارا م 
دندانهای قوسفکی
میگردد.برخالفسایر  
بحثبداناشاره  
تحقیقات بسیار محدودی درزمینه بررسی آناتومی ریشه دندان
مولرسومفکباالانجامشدهاست.باتوجهبهاین مسألهکه
فرمآناتومی ریشه برای هردندانازالگوی نژادی وجغرافیایی
یکند وهمچنین
خاصی درمناطقمختلفکرهزمین تبعیت م 
اهمیتحفظدندانهایمولرسومبهمنظورتأمینآخریندندان
پایه پروتزوحتی انجامپیوند اتوژنضرورتانجاماین تحقیق
میشود.اگرچه روشکشیدن دندانعقلو
بهخوبی مشخص 

جایگزین کردنآنتوسطایمپلنت نیز روشبسیارخوبی جهت
میباشد لکن بهدلیل نیاز به
تأمین دندان پایه پروتز خلفی  
هاهمچنین هزینه بسیار

تخصصویژه جهتانجاماین  
درمان
باالی آنها تمامی بیماران در همه مناطق ممکن است از
هاهمچنانبهترین طرحدرمان

عهدهی آنبرنیایند وبرای  
آن

اقدامبهدرمانریشه وحفظنمودناین دندانباشد .هدفاز
انجام این تحقیق بررسی آناتومی و مورفولوژی دندانهای
آسیای سوم فک باالی مردم شهر کرمان بهمنظور ارتقای
دندانهابود.
دانشالزمبرایدرمانریشهاین 


مواد و روشها
این تحقیق که یک بررسی مقطعی و توصیفی بوده بر روی
دندانهای
 152دندان مولر سوم فک باال انجام گرفته است  .
فوقازبیماران باالی  25سالکهدارای آپکسسالموبدون
تحلیل بودند بهصورت تصادفی از بیماران مراجعه کننده به
دندانپزشکی و درمانگاههای خیریه
دانشکدهی  

بخش جراحی 
نکتهالزماستکهدندانهای

شهرکرمانتهیهشدند.ذکراین
فوق غیر قابل نگهداری تشخیص داده شده و تحت هیچ
عنوان ،دندانی صرفاًبهدلیل استفادهدرتحقیق ازهیچ انسانی
نمونهها،تمامی بقایای بافتی و
کشیده نشد.پسازجمعآوری  
شهها توسط دستگاه اولتراسونیک
جرم پوشاننده تاج و ری 
ازسطحدندانهاجداشدهوبهمنظورتکمیل این

جرمگیری)
( 
عملدندانهادرونمحلولهیپوکلریت سدیم  2/5تا  3درصد

( )Shimin co, Tehran, Iranقرار داده شدند .در مرحله
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بعدی حفرهدسترسی بهکانالریشه توسطتوربین وفرزفیشور
دندانها تراش داده
الماسی ( )Diatech, Germanyبر روی  
دندانها با قرار دادن آنها درون محلول
شده و پالپ  
هیپوکلریت سدیم  2/5درصد در طی  11تا  24ساعت خارج
سپسدندانهادرحرارتاتاقبهمدت 3تا 4ساعت

گردید .
خشک گردیده و محلول رنگی ( India ink, Merck,
 )Germanyتوسط سرنگ و سوزن گیج  29از ناحیه حفره
دسترسی و مدخل کانالها بهداخل سیستم کانال ریشه تزریق
همزمانباعملقراردادنسر
گردید.عملتزریق محلولرنگی  
دندانها وبافشارمعمولی
شندندانپزشکیدرناحیهاپکس 

ساک
()Apical vaccumnبادرجهنامشخصانجامگرفتتامحلول
رنگی بهسراسرفضای ریشه نفوذکند.در مرحلهبعدی ،بعداز
گذشت 2تا 12ساعتکهمحلولرنگی تزریق شدهدرحرارت
اتاق کامالً خشک شد ،نمونههای مورد بررسی جهت
Decalcificationبهمدت12تا24ساعتدرونمحلولاسید
نیتریک5تا12درصدقرارگرفتندتاکامالًدکلسیفیهشوند.
عمل تکمیل  Decalcificationو حذف عوامل معدنی
یهایمتناوبکنترلگردید.
توسطمشاهدهمستقیمورادیوگراف 
درمرحلهبعددندانهای دکلسیفیه شدهدرآبمعمولی شسته

شدننمونههادروندرصدهای صعودی

شدهوجهتدهیدراته 
 92،52و 11درصد اتانولجمعاًبهمدت 24ساعتقرارداده
شدند و سپس با قرار گرفتن درون محلول متیل سالیسیالت

( )Merck, Germanyآلمان شفاف گردیدند .با شفاف شدن
نمونهها،محلولرنگی نفوذنمودهبهدرونسیستم کانالریشه

شهها از جمله تعداد کانالها و
مختصات آناتومیک مختلف ری 
نوعآنهاراآشکارساخت .البتهمراحلدکلسیفیکاسیون انساج

معدنی بامشکالتی توأمبودکهباتنظیم میزان غلظتاسید و
مدتزمانقرارگرفتننمونههادرونآنبرطرفگردید و در

شتری ازحدتعیین شده
نمونههابهمدتزمانبی 
مواردی که  
برایدکلسیفیهشدننیازداشتنداسیدتعویضگردید[.]4،5،1
دندانهای شفاف شده با کمک گرفتن از

استریومیکروسکوپ ()Motic Digital DM, 143, England
وبزرگنمایی4

وبهشمارهسریال11451 -12222-24254
ترنمونههاتوسطهمکارطرحوتأییدنهایی

برایمشاهدهدقی 
ق
توسط  2نفر متخصص درمان ریشه و یک نفر متخصص
رادیولوژی دهان و فک و صورت از نقطه نظرات ذیل مورد
ارزیابیقرارگرفتند:
تعدادکانالهای موجوددرهر

.1تعدادوشکلریشهها؛.2
کانالهای موجود در هر ریشه براساس
طبقهبندی  
ریشه؛   .3
شههای
طبقهبندی ورتوچی (شکل )1؛  .4میزان شیوع ری 

کانالهای  Cشکل در این دندانها.
 dilacerateو همچنین  
نتایج حاصل از تحقیق نهایتاً در جداولی ثبت گردید .یکی از
میباشد در شکل 2
دندانهای شفاف شده که دارای  4ریشه  

نشاندادهشدهاست.



Type VIII

Type VII

Type VI

Type V

Type IV

Typ III

Type II

Type I



شکل .0تصویر تیپهای  I-VIIIطبقه بندی ورتوچی


شکل  .4نمایی از یک دندان مولر سوم فک باالی  2ریشه که شفاف شده است.
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یافتهها
لهای  1تا  5خالصه
نتایج حاصل از این تحقیق در جدو 
شدهاند .از میان  152دندان مولر سوم فک باال که در این

دندانهادارای2ریشه
تحقیقموردبررسیقرارگرفتنداکثریت 
باشیوع  31/3درصد و 3ریشه باشیوع  42/1درصد بودند12.
دندانها دارای  4ریشه
درصد دارای یکریشه و 2/1درصد از  
دندانها حداقل دارای یک ریشه
بودند 12/2 .درصد کل  
دندانها 3/5
 dilacerateبوده وشیوع کانال Cشکلدراین  
درصدبرآوردگردید.

جدول  .2طبقه بندی کانالهای ریشه بر اساس طبقهبندی
 Vertucciدر دندانهای  3ریشهای مولر سوم فک باال[]4
تیپ ریشه

تیپ ریشه

تیپ ریشه

تعداد

مزیوباکال

دیستوباکال

باکال

دندان

I

I

I

21

11/3

V

I

I

1

4

VII

I

I

3

2

II

I

I

12

1/1

II

III

I

1

2/9

I

III

I

1

2/9

I

عدمنفوذdie

I

3

2

IV

I

I

9

4/1

1

2

3

4

VI

I

I

1

2/9

9
1
2
15
()%12

21
25
2
5
51
()%31/3

3
21
21
3
14
()%42/1

2
2
2
12
()%2

II

I

II

1

2/9

I

I

IV

1

2/9

IX

I

I

1

2/9

جدول  .0توزیع فراوانی تعداد دندانها با تعداد ریشه و کانال
تعداد ریشه
تعداد کانال
1
2
3
4
5
Cشکل
جمعکلتعداددندانها

جدول  .2طبقه بندی کانالهای ریشه بر اساس طبقه بندی
 Vertucciدر دندانهای  2ریشه مولر سوم فک باال[]4
ریشه

ریشه

ریشه

ریشه

تعداد

دیستوپاالتال

مزیوپاالتال

دیستوباکال

مزیوباکال

دندان

I

I

I

I

2

 5 /4

I

عدمنفوذ
رنگ

I

I

2

 1 /3

I

I

I

V

2

 1 /3

جدول  .4طبقه بندی نوع کانالهای دندانهای مولر سوم تک
ریشه بر اساس طبقه بندی ]4[ Vertucci
نوع کانال
I
II
IV
V
VIII

درصد
4/9
1/3
2
2/9
1/3

تعداد دندان
9
2
3
1
2

جدول  .3طبقه بندی تیپ کانالها در دندانهای مولر سوم 4
ریشه فک باال
تیپ ریشه
پاالتال
II

I
I
I
I
II
II
V
I
IV
I

Cشکل

درصد

تیپ ریشه
باکال
I
I
III
IV
II
II
IV
II
IX
IV
V
Cشکل

تعداد دندان

درصد

4
21
2
12
2
3
1
2
1
1
1
5

2/1
14
1/3
1/9
5/3
2
2/9
1/3
2/9
2/9
2/9
3/3
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بحث
از مطالعات اولیه که  Hess ،Zurcherانجام دادند تا
یهای نوین امروزی همه بیانگر پیچیدگی سیستم کانال
بررس 
میباشند[ .]5،1امروزهمشخصشدهاستکهیک ریشه
ریشه  
میباشد
شتر یک استثنا 
بایک کانالویک فورامنآپیکال بی 
تا یک آناتومی نرمال ،زیرا طبق بررسی محققین در اکثر
دندانها وجود فورامنهای متعدد و کانالهای جانبی یک امر

ثابت شده است[ .]1با مرور بر نتایج حاصل از تحقیقاتی که
توسطمحققین مختلفدرزمینه مورفولوژی کانالریشه انجام
گرفتهاختالفاتزیادیدرآمارهایارایهشدهوجوددارد[.]5-2
همزمان با تشخیص و برنامهریزی درمان اطالعات

کلینیکی درزمینه آناتومی سیستم کانالریشه وتنوعگسترده
میباشد[.]9
آنالزمهاصلی موفقیت برای درمانکانالریشه  
در تحقیق حاضر سعی شده است تا به بررسی مورفولوژی
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دندانهای مولرسومفکباالپرداخته شود
سیستم کانالریشه  
دربارهی درمان ریشه این
نوسیله متخصصین بالینی  
تا بدی 
شتریکسبکنند.
دندانهااطالعاتبی 

کانالهای ریشه دندان کار پیچیده و
بررسی آناتومی  
دشواری است.برای مشاهدهسهبعدی مورفولوژی کانالریشه
بایستیبافتکلسیفیهریشهراحذفکردهوشفافساخت.
روشهای متفاوتی برای بررسی آناتومی داخلی کانالریشه

میشوند اما روش شفافسازی بهترین روش برای
بهکار برده  
میباشد[.]1-11
بررسیکانالریشهدرسهبعد 
امروزه برخی ازمحققین اعتقاددارندکهپرتونگاری مقطعی
میشودنسبتبهروش
کهدردرمانایمپلنت دندانبهکاربرده 
شفافسازی در بررسی آناتومی و مورفولوژی سیستم کانال

درمانهای
ریشه برتری دارد .هیچ شکی وجود ندارد که در  
کلینکیوتحقیقاتIn vivoروش Computed cone beam
 tomographyبرای مشاهده ابعاد دندانی عالی است اما این
سؤال وجود دارد که چگونه کانالهای جانبی و دیگر
یهای مهم مانند رابطه بین کانالی را با استفاده از این
ویژگ 
تکنولوژی جدید کشف کنیم[ ]12-14این در حالی است که
مرکبهندییاIndia inkبهدلیلترکیبشیمیاییخاصخود
بهخوبی نسج پالپ را حتی در صورت کلسیفیه بودن کانال
رنگآمیزی نموده و به تشخیص آن کمک
مربوطه بهخوبی  
شفافسازی درمقایسه با
مهمترین نقیصه تکنیک  
میکند[  .]4

روشپرتونگاری مقطعی عدمحصولاطمینان ازاین استکه
دندانهای
میباشد یا یکی از  
دندان کشیده شده دندان عقل  
همانطورکهدرقسمت
مشابهکناری کهبرای رفعاین نقیصه  
موادوروشهاذکرشدههمکارطرحبهمراکزکشیدن دندان

رفتهوشخصاًبراینمراحلنظارتنمودهاست.
شفافسازی و تزریق
در این تحقیق با استفاده از تکنیک  
رنگ به احتمال وجود تعداد  1تا  4ریشه در دندانهای مولر
شههاوجود
سومفکباالوتعداد 1تا 5کانالکهدروناین ری 
داشت پی برده شد .نتایج این تحقیق مشابه نتایج  تحقیقات
میباشدکهوجود1تا4ریشهرابرای
Sidowوهمکاران[ ]15
شفافسازی
دندانهای مولرسومفکباالبااستفادهازتکنیک  

آنها
و تزریق رنگ گزارش کرده بودند .در مقایسه با یافته  
دندانیکهدارای1کانالباشددراینتحقیقمشاهدهنشد.
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مطالعهی Sidowوهمکاران[]15درسال 2222میالدی

که بر روی تعداد قابل قبولی از دندانهای کشیده شده به
دندانهای مولر
شهی  
منظور بررسی آناتومی و مورفولوژی ری 
جامعترین
سوم فک باال صورت گرفته بود ،اختصاصیترین و  
مقالهای بودکهدر  PubMedیافت گردید .مطالعاتدیگر تنها

گزارش مواردی بودند که به بحث در زمینه فرم خاصی از
آناتومی ومورفولوژی کانالریشه دردندانموردتحقیق حاضر
پرداخته و یا به بررسی آناتومی و مورفولوژی دندان عقل در
دندانهایآسیاپرداختهبودند.
کنارسایر 
شباهت نتایج تحقیق فعلی با تحقیق  Sidowو
همکاران[]15دراین استکهداشتنسهریشه آناتومی نرمالی
دندانهای مولر سوم فک باال است ،زیرا  42/1درصد
برای  
دندانها در تحقیق حاضر دارای سه ریشه بودند که مشابه

میباشد Sert .و
افتههای این پژوهشگران ( 45درصد)  
ی 
همکاران[ ]11نیز در سال  2211به بررسی آناتومی و
دندانهای عقل باال و پایین در کنار سایر
مورفولوژی  
آنهادرگزارشتحقیق خود35/5
پرداختهاند .

دندانهای آسیا 

دندانهای عقلفکباالراتکریشه وبقیه را 2و3
درصداز 
گزارشنمودهاندکهبااین حساببراساسنتایج تحقیق

ریشه 
دندانهای آسیای سومفکباالدارای  2یا 3
آناننیز اکثریت  
درمطالعهای که درسالهای  2221و2222

میباشند.
ریشه  
می و مورفولوژی
توسط  NGو همکاران[ ]19بر روی آناتو 
می
دندانهای آسیای بزرگ فک باال انجام گرفت ،تما 

یکه
دندانهای آسیای اول دارای  3ریشه مجزا بودند ،درحال 

دندانهای آسیای سومفکباالدارای یکی از 5فرمآناتومیک

شترین تنوعآناتومیک بودندکه
محتملو درنتیجه دارای بی 
شهی مجزا با میزان شیوع 25
میها با  3ری 
اکثریت این آناتو 
درصد و 3ریشه بهمپیوسته بادرصدشیوع  31درصد بود.در
هافرمکانالهای ریشه نیز

تحقیق حاضرعالوهبر تعدادری 
شه
مورد مطالعه قرار گرفت .در تحقیق کنونی  12/3درصد از
دندانها حداقل دارای یک ریشه  dilacerateبودند که در

دندانهای مربوط به قوس دندانی باال شیوع
مقایسه با دیگر  
شتری دارد و این امر شاید به دلیل دیر رویش پیدا کردن
بی 
دندانهایفکباالباشدکهدر
دندانهادرمقایسهباسایر 
ای ن   
دندانهای
نتیجه فضای مربوط به رویش این دندان توسط  
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نتیجهگیری
ریشهشایعترین3تهایاینمطالعهداشتن
 باتوجهبهمحدودی
دندانهای مولر سوم فک باال در
  فرم آناتومیک ممکن برای
.میباشد
 مردمشهرکرمان

مورفولوژی کانالهای ریشه دندان آسیای سوم ماگزیال

یرسد تحقیق حاضر اولین تحقیقی
 بهنظر م
  .یشود
 قبلی پر م
مربوطبهکانالهایریشهدندانمولرسوم

استکهمورفولوژی
) مورد1124( Vertucci فک باال را بر اساس طبقهبندی
]2[بررسیقراردادهاست
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مورفولوژی کانالهای ریشه دندان آسیای سوم ماگزیال

Anatomic and morphologic evaluation of root canal system of
maxillary third molars in a population in Kerman

Maryam kuzekanani, Jahangir Haghani*, Arash Izadi, Ali Keramati
Abstract
Introduction: A thorough knowledge of the root canal morphology has a key role in successful
endodontic therapy. The aim of this study was to investigate the root and root canal morphology of
maxillary third molars in Kerman, a province in south east of Iran in 2010-2011.
Materials and Methods: One hundred fifty extracted maxillary third molars were collected
randomly from different dental clinics in Kerman. Then access cavity was prepared in each tooth
and the tooth pulp was completely removed by placing the teeth in 2.5-3% NaOCl solution for 1224 hours. Then India ink was injected into the root canal system through the access cavity. After 12
hours the samples were decalcified in 5-10% nitric acid, dehydrated in ascending concentrations of
70%, 95% and 100% ethanol for one day and cleared in 5% methyl salicylate. The following
features were evaluated: the number and morphology of roots, number of canals per root, root
canal configuration according to Vertucci classification and the incidence of dilacerated roots and
C-shaped canals.
Results: The prevalence rates of three-rooted and two-rooted teeth were 42.6% and 39.3%,
respectively; 10% of the samples had 1 root and 39.3% had 2 roots. In this investigation, 12.8% of
the teeth had at least 1 dilacerated root. The incidence of C-shaped canal was 3.5% in this study.
Conclusion: Based on the results of the present study, 3 roots seems to be the most common
anatomy in the Kermani population under study.
Key words: Maxilla, Root canals, Third molars
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پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
این مقاله حاصل پایاننامه عمومی در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره
 171191میباشد.
این مقاله در تاریخ  72/7/12به دفتر
مجله رسیده ،در تاریخ 72/12/11
اصالح شده و در تاریخ  72/12/21تأیید
گردیده است.

مقدمه :موفقیت طوالنی مدت و قابل پیشبینی در درمان ریشه نیازمند دبریدمان مؤثر و
ضدعفونی کامل کانال ریشه است .هدف از این مطالعه تعیین اثر بره موم بهعنوان ماده
شستشو دهنده کانال بر باکتری انتروکوک فکالیس و مقایسه آن با چند ماده متداول
شستشو دهنده داخل کانال بود.
موادوروشها :در این مطالعه تجربی -آزمایشگاهی ،تعداد  06دندان تک کاناله با طول ریشه

 31میلیمتر انتخاب و تاج آنها قطع گردید .سپس نمونهها پاکسازی و شکلدهی گردیدند و به
 5گروه  31تایی تقسیم شدند و بهترتیب از سدیم هیپوکلریت  1/5درصد ،یدین پتاسیم یدید
یک درصد ،کلرهگزیدین  6/1درصد ،عصارهی الکلی بره موم و آب یونیزه استریل (گروه
کنترل) بهعنوان ماده شستشو دهندهی کانال استفاده شد .پس از آن کانالها با انتروکوک
فکالیس آلوده گردید و یک بار کشت انجام شد .سپس نمونهها مجدداً با مواد شستشوی
مورد مطالعه شستشو داده شد و کشت تهیه گردید .دادههای جمع آوری شده وارد نرمافزار
 SPSSنسخه  16گردیده و برای آنالیز آماری از  t-testو  One -Way ANOVAدر سطح
معنیداری  α = 6/65استفاده گردید.
یافتهها :در کشت اولیه و ثانویه تمامی گروهها با گروه کنترل تفاوت معنیداری داشتند

( .)p value = 6/663در کشت اولیه بین بره موم با هیپوکلریت سدیم نیز تفاوت معنیداری
دیده شد ( .)p value = 6/615در کشت ثانویه بین بره موم با سایر گروهها و بین یدین
پتاسیم یدید با سایر گروهها بهجز هیپوکلریت سدیم ( )p value = 6/330تفاوت معنیداری
دیده شد ( .)p value > 6/65بین کلرهگزیدین با هیپوکلریت سدیم نیز تفاوت معنیداری دیده
شد (.)p value = 6/661
نتیجهگیری :طبق نتایج مطالعهی حاضر بره موم نسبت به سایر مواد شستشوی کانال ،اثر

ضد باکتری بهتری بر باکتری انتروکوک فکالیس دارد .همچنین تمامی مواد شستشو دهنده
مورد استفاده اثر ضد باکتری بیشتری نسبت به آب داشتند.
کلیدواژهها :بره موم ،شستشو دهندههای کانال ریشه ،درمان ریشه ،انتروکوک فکالیس
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اثر ضد باکتری بره موم بهعنوان شوینده کانال

مقدمه
شبینی دردرمان
دستیابی بهموفقیت طوالنی مدتوقابلپی 

ریشه نیازمند دبریدمان مؤثروضدعفونی کردنکاملسیستم
کانال ریشه است[ .]1پاکسازی مکانیکی و شیمیایی اکثر
یهای پالپ نکروتیک را حذف
یهای عفونی و دبر 
باکتر 
یکند،امابهدلیل آناتومی پیچیده ومحدودیت دسترسی ابزار
م
یتواندکامالً آنهارااز
دهندهها بهسیستم کانالنم 
وشستشو  
بین ببرد[ .]2کاربرد مواد دارویی داخل کانال در کاهش
یتواندمحیطی
یها بعدازپاکسازی کمککنندهبودهوم 
باکتر 
برایترمیمبافتپریاپیکالفراهمکند[.]1،2
هیپوکلریت سدیم ،به دلیل وسیع الطیف بودن و پتانسیل
بهعنوان مادهی شستشو
حل کردن بقایای بافت نکروتیک  
یشود.اثرضدباکتریایی وقابلیت حل
دهآلتوصیه م 
دهندهای 
کردن بافت آن به غلظت آن وابسته بوده که از طرفی باعث
یرسد
میشود[ .]1-3گرچه به نظر م 
افزایش سمیت آن نیز  
هیپوکلریت سدیم به تنهایی بهترین ماده شستشو است اما
میتواند
میتوانداجزای عاجی غیرآلی راحلکندوبنابراین ن 
ن 
الیهاسمیررابردارد[.]2،3
کاربردگستردهای

کلرهگزیدین ،بهدلیل اثرآنتی سپتیک ،
یرغم سودمندی آن بهعنوان
در کنترل پالک دارد[ .]2-4عل 
بهصورت
میتواند در درمان ریشه  
شستشو دهنده نهایی ،ن 
دهندهی اصلی استفادهشود[،]5-7زیرا درحلکردن
شستشو  
یهای
ناتوانبودهواثرکمتری برباکتر 

بقایای بافتنکروتیک 
باگرممثبتهادارد[.]5

گرممنفیدرمقایسه
دهندههای کانال،یدین پتاسیم یدید است
از دیگر شستشو  
بافتهای
کههرچندسمیت بافتی وتحریک کنندگی آنروی  
زندهنسبتبههیپوکلریتسدیموکلرهگزیدینکمتراست[-6
واکنشهایآلرژیکدارد[.]6

شتریبرایایجاد
،]4اماخطربی 
بره موم ( )Propolisیک ماده رزینی پیچیده است که
میشودوشاملصمغدرختوعصاره
توسطزنبورعسلتولید  
گلداروترشحبزاقزنبورعسلوموموگردهاست[.]7
گیاهان  
بهطورکلی برهمومشامل 55درصد رزین ومومگیاه بلسانو

 15درصد روغن اساسی و آروماتیک و  35درصد گرده و 5
یهای آلی بسته به محل و زمان
درصد سایر مواد شامل دبر 
مهمترین ترکیبات مؤثر بره موم
جمعآوری است[  .]7 ،8
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کها هستند که فالوونیدها
کها و فنولی 
فالوونیدها ،آروماتی 
دارای خاصیت آنتی اکسیدان ،ضدباکتریایی ،ضدقارچی،
ضدویروسیوضدالتهابیهستند[.]7-9
بره موم بهعنوان ماده ضد التهاب در مهار سنتز
پروستاگالندینوفعالکردنتیموسوکمکبهسیستمایمنی
باافزایش فعالیت فاگوسیتوز وتحریک ایمنی سلولی وافزایش
ترمیمبافتاپیتلیالینقشدارد[.]15
یهای اندو
یهای دهانمانندبیمار 
بره مومدردرمانبیمار 
وعفونتهای میکروبی ،زخمگوشهدهانوآفتبهکار

وپریو 
رفته است[ .]11در دندانپزشکی استفاده از بره موم در
نههای مختلف از جمله جراحی دهان و اندو و پاتولوژی
زمی 
نهی اندوبرهموم
دهانوپریو پیشنهاد شدهاست[.]12درزمی 
ومادهی نگهدارندهبرای حفظ

برای داروی داخلکانال[ ]13
دندانهایخارجشدهازساکت[]14پیشنهاد
لیگامانپریودونتال 
لعهای بهبررسی اثر
شدهاست Jolly .وهمکاران[ ]15درمطا 
ضد باکتریایی بره موم در مقایسه با کلرهگزیدین  2درصد،
بهعنوان
کلسیم هیدروکساید  4درصد ودی متیل سولفوکسید  
دهندهی کانالپسازدرمانپالپکتومی پرداختند
مادهشستشو  
یهای باکتریایی (هوازی وبی هوازی)راقبلوبعد
وتعدادکلن 
از شستشو مقایسه کردند و نتیجه گرفتند بره موم اثر ضد
باکتریایی برتری نسبت به کلسیم هیدروکساید و دی متیل
سولفوکسید دارد .بره موم علیه  7گونه استافیلوکوکوس
اورئوس ،استافیلوکوکوس پیوژنوس ،هموفیلوس آنفوالنزا،
انتروکوک ،اشرشیاکلی ،پروتئوس میرابیلیس و سودوموناس
یباشدکهپتانسیلاثرضدباکتریاییزیاداین
آئروژینوسمؤثرم 
یدهد[.]7
مادهرانشانم 
همچنین در مطالعهای در اصفهان ،ضیاء و همکاران[]16

تأثیر عصاره الکلی بره موم بر گونههای قارچی تریکوفیتون
منتاگروفایتیس ،تریکوفیتون روبروم و تریکوفیتون ورکوزوم را
همچنین بره موم اثر ضد قارچی
بررسی و مشاهده کردند  ،
چشمگیریدارد.

انتروکوک فکالیس جزییازفلور نرمالدهاناستکهدر
عفونتهای اندودنتیک نقش چشمگیری دارد و بهعنوان

مهمترین باکتری مؤثر در شکست درمانهای اندودنتیک

میشود[.]17
شناخته 
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با توجه به اینکه بدون شستشوی مناسب کانال ،درمان
یکه ضد عفونی
ریشه موفقیت آمیز نخواهد بود و از آنجای 
نمودن کانال در بهترین شرایط قادر به حذف همه
مادهشستشودهندهای که

سمها نیست ،استفادهاز 
میکروارگانی 
خود اثر ضد میکروبی و خنثی سازی میکروارگانیسم باالیی
داشته باشد و در عین حال بتواند توبولهای عاجی را مسدود
یهارابااینروشخنثیسازدموردنیازاست[.]18
کندوباکتر 
بنابراین هدف از این مطالعه تعیین اثر بره موم بهعنوان
ماده شستشو دهنده کانال بر باکتری انتروکوک فکالیس در
سهیآنباسایر
دندانهایتککانالهکشیدهشدهانسانومقای 

موادشستشودهندهداخلکانالبود.


موادوروشها

دراینمطالعهتجربی-آزمایشگاهیتعداد65دندانتککاناله
انسانی کشیده شده که فاقد پوسیدگی یا انحنای شدید،
آنها به
شکستگی ریشه یا ترکخوردگی بودندوطولریشه  
میلیمتربود،انتخابشدند.
طورمتوسط 13
وجرمازسطوحآنهاهمسانسازی به

بعد ازحذفدبری 
اینصورتانجامگرفت:
ابتدا از آنها گرافی تهیه گردید تا کلسیفیکاسیون یا سایر
سپسبااستفادهازبزرگنمایی وتست

یها ارزیابی گردد.
آنومال 
آنهابررسیشد.
ترانسایلومینیشنشکستگیدرتاجیاریشه 
بهصورت
جداودندانها  

بعد ازاین دومرحلهتاجازریشه 
تصادفیسادهبه5گروه12تاییتقسیمشدند.
در هرنمونهطولکارکردباواردکردن kفایل شماره 15
( )Dentsply Maillefer, Ballaigues, Swit-zerlandو
مشاهده آن در انتهای ریشه تثبیت گردید .تمام کانالها به
بهعنوان فایل مستر
روش استپ بک تا فایل شماره   35
شکلدهی گردیدند .برای
پاکسازی و تا فایل شماره   65

کانالها ازسرنگشستشوی  25گیج ( Ultradent
شستشوی  
)Products, South Jordan, UT, USAاستفادهشد.
در گروهاولحین آمادهسازی ازمحلولهیپوکلریت سدیم
 2/5درصد()Reachem Laboratory Chemical Pvt, Ltd
جهتشستشواستفادهگردید.
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آمادهسازی از یدین پتاسیم یدید یک
در گروه دوم حین  
بهعنوان ماده
درصد (  )Merck, Darmstadt, Germany
شستشودهندهاستفادهگردید.
آمادهسازی ازکلرهگزیدین  5/2درصد
در گروهسومحین  
()Ultradent Products, South Jordan, UT, USA
بهعنوانمادهشستشودهندهاستفادهگردید.

ازعصارهی الکلی برهموم

آمادهسازی 
در گروهچهارمحین  
بهعنوانمادهشستشودهندهاستفادهگردید.

آمادهسازی از آب یونیزه استریل
در گروه کنترل حین  
بهعنوان
(  )Reachem Laboratory Chemical Pvt, Ltd
مادهشستشودهندهاستفادهشد.
برای تولید عصاره الکلی بره موم ،نمونههای بره موم از
شرکتدارویی معطراصفهانخریداری وعصارهالکلی توسط
نمونههایبرهمومخرد
همانشرکتبهصورتزیرتهیهگردید :
و  15گرم از آن به دقت توزین شده در یک بالن 255
یلیتری ریخته شدوسپسحجمنمونهبهوسیله اتانول96
میل 
یلیتر رسانده و مخلوط به خوبی هموژن
درصد به  155میل 
گردید .این عمل روزی  2بار بهمدت  3روز تکرار گردیده و
مخلوطبهمدت 1-2هفتهدرمکانی گرموتاریک نگهداری
سپسمخلوطصافشدهوبهمدت2روزدردمای4درجه

شد.
یگراددریخچال نگهداری شد.سوسپانسیون بهدست آمده
سانت 
فیلترشدهودریکشیشهتاریکنگهداریگردید.الکلموجود
در سوسپانسیون بهطور کامل با استفاده از دستگاه سوکسله
خارجوعصارهالکلیخالصبهوجودآمد.
کانالها تمامسطوحریشه
بعد ازآمادهسازی وشستشوی  
آنها با دو الیه رزین باندینگ ( 3m dental product,

)Bracknen, UKپوشیدهشدهوانتهایکانالباسمانموقت
Cimpatسیلشد.
سپس کانال دندانها با گاز اتیلن اکساید استریل شدند.
میکروارگانیسم انتروکوک فکالیس  ATCC 2912در محیط
کشت  )Himedia Mumbai, India( BHIکشت و
میلیلیترازآنتهیهشد.
سوسپانسیونیباغلظت6/3×158در 4
جهت ارزیابی اثر ضد باکتریایی با تزریق باکتری انتروکوک
فکالیس باپیپت اتوماتیک بهداخلکانالوواردکردن kفایل
شماره  15استریل به طول کارکرد در زیر هود از آلوده شدن
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کامل کانال ریشه در گروههای مختلف اطمینان حاصل
گردید[.]19
درگروههای مختلفبهمدت 24ساعتدر

دندانها 
سپس  
درجهسانتیگراد نگهداری شدند.دراین

انکوباتوردردمای  37
آمادهسازی شده
زمان بهوسیله یک کن کاغذی از کانالهای  
تهای
نمونهگیریشدهوبهمحیطکشتآگارمنتقلگردید.پلی 

درجهسانتیگرادنگهداری

آگاردردرونانکوباتوردردمای  37
یهای ایجاد شده از
شده و بعد از  24ساعت تعداد کلن 
یهای انتروکوک فکالیس در گروههای مختلف
باکتر 
اندازهگیریوثبتگردید.

دهندهی مخصوص
کبار با محلول شستشو  
سپس فقط ی 
بهمدت
ذکرشد،کانالدندانها 

هرگروهکهدرشستشویاولیه
 15ثانیه با سرنگ شستشوی گیج  25مانند شستشوی اولیه
شستشودادهشدوباورودkفایلشماره15بهطولکارکرداز
شستشویکاملکانالاطمینانحاصلگردید.
در ادامهکنکاغذی استریل شماره 25بهطولکارکرددر
قرارگرفتوازآنها کشتتهیه شدوبهمحیط

کانالریشه 
تهای آگاردردرونانکوباتوردردمای
آگارمنتقلگردید.پلی 
 37درجه سانتیگراد نگهداری شده و بعد از  24ساعت تعداد
یهای انتروکوک فکالیس در
یهای ایجاد شده از باکتر 
کلن 
مختلفاندازهگیریوثبتگردید[.]19

گروههای

بهوسیله یک تیغه الماسی در بعد
نمونهها  
سپس  
بهصورتطولی برشدادهشدهبهنحوی کهبه
مزیودیستالی  
سپسبرشها درونگلوتارآلدئید 2

کانالدندانی آسیب نرسد.

درصد دارای بافر فسفات با  pH = 7/3برای  12ساعت قرار
میلیلیتربافر
درادامهنمونهها برای  65دقیقه در   25

گرفتند.
فسفات قرارگرفتندوبرای  24ساعتدراتیل الکل 75،55و
نمونههابراییک
155درصدغوطهورشدندتادهیدراتهگردند .
درجهسانتیگراددرالکلباقی ماندند.سپس

روزدردمای  65
نمونهها با الیه نازکی از پالیدیوم -طال پوشانده شدند و با

 )scanning electron microscope( SEMبا بزرگنمایی
25555برابربررسیگردیدند.
نرمافزار  SPSSنسخه 25
جمعآوری شده وارد  
دادههای  

()version 20, SPSS Inc., Chicago, ILگردیده وبرای
آنالیز آماری از  t-testو  one way ANOVAدر سطح
یداری  α = 5/55استفادهگردید.ابتدابهوسیله تست one
معن 
یها
 way ANOVAاختالفمیان مادهشستشو وتعدادکلون 
در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از آن از آزمون
آماری  independent sample t-testجهت مقایسه دو به
دویموادشستشودهندهاستفادهگردید.


افتهها
ی 
نتایج آزمون  one way ANOVAنشان داد که اختالف
گروهها قبل و بعد از شستشوی ثانویه کانال
یداری میان  
معن 
وجوددارد(.)p value=5/551
یهای
در جدول  1میانگین و انحراف معیار تعداد کلون 
انتروکوکفکالیس قبلوبعدازشستشوی ثانویه کانالنشان
دادهشدهاست.

جدول  .0میانگین و انحراف معیار تعداد کلونیهای انتروکوک فکالیس
میانگینوانحرافمعیارتعدادکلونیقبلاز

میانگینوانحرافمعیارتعدادکلونیپساز

شستشویثانویه

شستشویثانویه

آب

2685 ± 351/54

1563/16 ± 251/67

هیپوکلریتسدیم

669/17 ± 134/45

88/66 ± 28/53

یدینپتاسیمیدید

572/92 ± 113/41

37/83 ± 17/34

کلرهگزیدین

596/55 ± 156/56

55/58 ± 18/78

برهموم

514/58 ± 112/98

14/41 ± 15/69

نامشستشودهندهها
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هیپوکلریتوآبقرارداشتند(جدول.)1
از آزمون  independent sample t-testجهت مقایسه
یهای کشتشدهدرتمامموادمورداستفادهقبلو
تعدادکلون 
بعدازشستشویثانویهکانالاستفادهشد.
قبل ازشستشوی ثانویه بین برهمومباهیپوکلریت سدیم
( )p value = 5/525و بین تمام گروهها با گروه کنترل
()p value = 5/551تفاوتمعنیداری وجودداشت(> 5/55
()p valueجدول.)2

دادهشدهبودندکمترین

کانالهایی کهبابرهمومشستشو 

دادندوپسازآنبهترتیب

تعدادکلونی رابعدازکشتتشکیل 
یدین پتاسیم یدید ،کلرهگزیدین ،هیپوکلریت وآبقرارداشتند
(جدول.)1
یهای کشت شده در
پس از شستشوی ثانویه تعداد کلون 
کانالهایی کهبابرهمومشستشو داده
تمامگروهها کمترشد .

شدهبودندکمترین تعدادکلونی رابعدازکشتتشکیل دادندو

پس از آن بهترتیب یدین پتاسیم یدید ،کلرهگزیدین،


جدول  .1نتایج آزمون  t-testبه صورت دو به دو میان گروهها


گروه

آب-هیپوکلریت
قبلازشستشویثانویه
آب-یدینپتاسیمیدید
آب-کلرهگزیدین
آب-برهموم
هیپوکلریت-یدینپتاسیمیدید
هیپوکلریت-کلرهگزیدین
هیپوکلریت-برهموم
یدینپتاسیمیدید-کلرهگزیدین
یدینپتاسیمیدید-برهموم
کلرهگزیدین-برهموم
آب-هیپوکلریت
پسازشستشویثانویه
آب-یدینپتاسیمیدید
آب-کلرهگزیدین
آب-برهموم
هیپوکلریت-یدینپتاسیمیدید
هیپوکلریت-کلرهگزیدین
هیپوکلریت-برهموم
یدینپتاسیمیدید-کلرهگزیدین
یدینپتاسیمیدید-برهموم
کلرهگزیدین-برهموم

تفاوتمعنیدار

⃰

میانگینوانحرافمعیار
2515/83 ±263/31
2112/58 ±359/87
2588/55 ±273/99
2175/91 ±366/85
96/25 ±161/55
72/66 ±165/89
155/58 ±257/58
-23/58 ±183/25
58/83 ±134/35
82/42 ±167/22
974/55 ±219/35
1525/33 ±252/85
1112/58 ±215/53
1548/75 ±199/25
55/83 ±37/74
35/58 ±32/45
74/25 ±32/97
-12/75 ±25/86
23/41 ±19/47
36/17 ±18/15

فاصلهبااطمینان59درصد
حدباال
حدپایین
2183/13
1848/53
2358/96
1915/25
2262/58
1914/41
2454
1937/83
198/86
-6/36
174/89
-29/56
287/57
23/15
92/85
-145/51
144/25
-26/53
188/66
-23/83
1113/83
835/16
1154/18
896/48
1146/53
879/13
1175/32
922/18
74/81
26/85
58/67
17/49
95/25
53/35
3/68
-29/18
35/78
11/55
47/75
24/63

P value
*

5/551
*5/551
*5/551
*5/551
5/563
5/146
*
5/525
5/664
5/157
5/116
*5/551
*5/551
*5/551
*5/551
*5/551
*5/552
*5/551
5/116
*5/552
*5/551



پس از شستشوی ثانویه بین تمام گروهها با گروه کنترل
گروهها تفاوت
( )p value = 5/551و بین بره موم با سایر  
یداری دیده شد ( .)p value > 5/55بین یدین پتاسیم
معن 
گروهها بجز هیپوکلریت سدیم (p  = 5/116
یدید با سایر  
یداری دیده شد (.)p value > 5/55بین
)valueتفاوتمعن 
یداری دیده
کلرهگزیدین باهیپوکلریت سدیم نیز تفاوتمعن 
شد(()p value=5/552جدول.)2
نمونهای ازتصاویر میکروسکوپ الکترونی
در شکل 1تا  5
نمونهها بعد از آلودهسازی کانال و شستشوی دوم نشان داده

شدهاست.
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شکل  .2دیوارهی یک سوم کانال آمادهسازی شده با کلرهگزیدین
(بزرگنمایی )ˣ11111



شکل  .3دیوارهی یک سوم کانال آمادهسازی شده با آب استریل
(بزرگنمایی )ˣ11111

شکل  .4دیوارهی یک سوم کانال آمادهسازی شده با
هیپوکلریت سدیم (بزرگنمایی )ˣ11111

142

بحث
مادهی شستشو دهنده مناسب کانال شامل این
یهای  
ویژگ 
یها مؤثر باشد و
موارد میباشد ،علیه طیف وسیعی از باکتر 
یهوازی موجود در بیوفیلم باکتریایی را بی اثر
یهای ب 
باکتر 
نها
یماندهراحلکند،اندوتوکسی 
کند،بافتپالپینکروتیکباق 
یهایموجوددر
راغیرفعالکند،الیهاسمیرراحلکندیاباکتر 
عالوهبهخاطرتماسبابافتهایزندهاز

آنراغیرفعالکند ،
به
بافتهای پریودنتال
لحاظسیستمیک غیرسمی باشدوبرروی  
اثر سمی نداشته و پتانسیل کمی برای واکنش آنافیالکسی
داشتهباشد[.]2،3
یداریمیان
مطالعهیحاضرنشاندادکهاختالفمعن 

نتایج
گروهها قبلوبعدازشستشوی ثانویه کانالوجوددارد ،وتعداد

یهای باکتریایی پس از شستشوی ثانویه کانال بسیار
کلون 
میتواننتیجه گرفتکهتماممواد
مییابد ،ازاین رو 
کاهش 
مورداستفادهتواناییمناسبیدرپاکسازیکانالدارند.
همچنین نتایج مطالعهی حاضرنشاندادبرهمومنسبتبه

سایر مواد شستشو دهنده کانال اثر ضد باکتریایی بهتری بر
باکتریانتروکوکفکالیسدارد.
مطالعهی  Victorinoو همکاران[ ]25در سال 2515

در 
مشخص شد که بره موم نسبت به کلسیم هیدروکساید علیه
همچنین برهمومتوانایی
انتروکوکفکالیس مؤثرتربودهاست  ،
کردنتوبولهایعاجیدارد،اینمطالعهبانتایج

خوبیدرسیل
مطالعهی حاضر همخوانی دارد و اثر ضد باکتریایی باالی

میدهد.
برهمومرانشان 
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مطالعهی دیگری کهتوسط Manzurوهمکاران[ ]2در

در 
سال 2557انجامشد ،اثرضدباکتریایی کلسیم هیدروکسید و
آنها
مطالعهی  

کدیگر مقایسه شد .نتایج 
کلرهگزیدین با ی 
نشان داد کلسیم هیدروکسید و کلرهگزیدین اثرات ضد
سهایدارند.
باکتریاییقابلمقای 
میتواناین چنین برداشت
با ترکیب نتایج این دومطالعه 
کرد ،کلسیم هیدروکساید و کلرهگزیدین اثرات ضد باکتریایی
مشابهی دارند و بره موم نسبت به آنها اثرات ضد باکتریایی
مطالعهی حاضرتأکید

شتری داردکهاین برداشتبانتایج 
بی 
میشود.

مطالعهی  Jeansonneو ]21[Whiteاثرضدباکتریایی

در 
کلرهگزیدین  2درصد وهیپوکلریت سدیم  5/25درصد مقایسه
گردید.نتایج این مطالعهنشاندادکهاستفادهازهردومادهبه
یهای تشکیل شده باکتری را
یداری میزان کلون 
طور معن 
یهای تشکیل شده در گروه
میکاهد ،ضمن آنکه تعداد کلون 

مطالعهی

کمتر بود .نتایج 
کلرهگزیدین از هیپوکلریت سدیم  
مطالعهی  Jeansonneو ]21[White

حاضر نیز با نتایج 
شتر کلرهگزیدین نسبت
همخوانی داردواثرضدباکتریایی بی 

البتهدرمطالعهی حاضر

میدهد.
بههیپوکلریت سدیم رانشان 
ازهیپوکلریتسدیم2/5درصداستفادهشد.
 Naenniو همکاران[ ]5در سال  2554در مطالعهای اثر
هیپوکلریت سدیم ،هیدروژن پراکسید وکلرهگزیدین برحذف
بقایاینکروتیککانالریشهرابررسیکردند.نتایجاینمطالعه
نشاندادکهبهجزهیپوکلریت سدیم سایر موادقدرتحذف
نها با
مطالعهی آ 

بقایای نکروتیک بافتی را ندارند .نتایج 
مطالعهی حاضر متفاوت است ،در مطالعهی حاضر اثر ضد

باکتریاییاینموادبریکنوعباکتریموردسنجشقرارگرفته
یکهدرمطالعهNaenniوهمکاران[]5اثراینمواد
استدرحال 
برحذفبقایایبافتیموردارزیابیقرارگرفتهاست.
مطالعهای دیگر  Siqueiraو همکاران[ ]22اثر مواد

در 
یهوازی
یهای گرم منفی و ب 
شستشو دهنده کانال بر باکتر 
اختیاری راموردبررسی قراردادند.نتایج این مطالعهنشانداد
شتری داردوپساز
کههیپوکلریت سدیم اثرضدباکتریایی بی 
آنبهترتیبکلرهگزیدینوEthylenediaminete (EDTA
 )traacetic acidقرار دارند .نتایج این مطالعه با مطالعهی
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حاضر متفاوت است ،در مطالعهی حاضر کلرهگزیدین اثر
شتری نسبتبههیپوکلریت سدیم داشت ،البته
ضدباکتریایی بی 
در مطالعهی حاضر اثرات این دو ماده تنها بر روی باکتری
انتروکوک فکالیس بررسی شد ،ولی در مطالعه  Siqueiraو
همکاران[ ]22اثرات آنها بر روی تعداد زیادی باکتری گرم
مثبتومنفی انجامگردید ،باتوجهبهعیب ذاتی کلرهگزیدین
یهای گرم
یعنی داشتناثراتضدباکتریایی کمبرروی باکتر 
میتواناینتفاوتدرنتایجراتوجیهنمود.
منفی 
همچنین درمطالعهدیگری کهتوسط Abbaszadeganو

همکاران[ ]23انجام شدبهمقایسه اثراتضدباکتریایی یدین
پتاسیمیدیدوهیپوکلریتسدیمپرداختهشد.نتایجاینمطالعه،
شتر هیپوکلریت سدیم نسبت به یدین
اثر ضد باکتریایی بی 
مطالعهی حاضر متفاوت

پتاسیم یدید را نشان داد کهبا نتایج 
است ،این مطالعه در شرایط بالینی انجام شد و پس از
ازکانالها کشتتهیه گردید وتعدادکلنی

دندانها 
آمادهسازی  

مطالعهی حاضردر

یکه 
باکتریایی هرکانالشمارششد ،درحال 
کانالها تنها با
محیط آزمایشگاهی انجام گرفتو آلودهسازی  
همچنین در مطالعه
باکتری انتروکوک فکالیس انجام گرفت  .
کانالها
 Abbaszadeganو همکاران[ ]23حین آماده سازی  
درگروههیپوکلریت سدیم ازابتداازاین مادهاستفادهگردید،
یکه در گروه یدین پتاسیم یدید ابتدا کانالها با سالین
درحال 
بهعنوان ماده
آمادهسازی شدند و سپس از یدین پتاسیم یدید  

یکه در مطالعه
دهندهی نهایی استفاده گردید ،درحال 
شستشو  
کانالها
آمادهسازی  
حاضرازابتداازیدین پتاسیم یدید درحین  
استفادهشدکهشایداینموارددلیلتفاوتنتایجبهدستآمده
باشد.
در بررسی با میکرسکوپ الکترونی ( )SEMنتایج مطالعه
میباشد ،زیرا در
حاضر به راحتی قابل تجزیه و تحلیل ن 
مطالعهی حاضر از مادهای برای حذف الیه اسمیر استفاده

نگردید وهیچ یک ازموادشستشو دهندهاستفادهشدهنیز قادر
میباشند.
بهحذفالیهاسمیرن 
درمطالعهایاثراتموادشستشو

 Simsekوهمکاران[ ]18
دهندهیمختلفکانال(17EDTAدرصد،برهموم25درصد،

هیپوکلریت سدیم  2/5درصد وکلرهگزیدین  2درصد) ولیزر
پتاسیم ( )KTPرابرروی عاجسطحی باتصاویر میکروسکوپ
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.شایعموجوددرکانالدندانیاشارهکرد
شتر وبا
 از این روانجاممطالعاتمشابهباحجمنمونهبی
سهی اثر مواد شستشو دهنده بهصورت همزمان بر
 انجام مقای
همچنین توصیه
  .میگردد
  گونههای باکتریایی توصیه
  دیگر
 بااستفادهازموادحذفکنندهالیه، درمطالعهدیگری،میشود

 ابتداالیه اسمیر حذفشودوسپسنفوذموادشستشو،اسمیر
.دهندهمختلفبامیکروسکوپالکترونیبررسیشود


نتیجهگیری

،میتوان نتیجه گرفت
  تهای این مطالعه
 با توجه به محدودی
 اثرضدباکتریایی،برهمومنسبتبهسایر موادشستشوی کانال

همچنینتمامیمواد
 .بهتریبرباکتریانتروکوکفکالیسدارد
شتری نسبت
 شستشو دهندهمورداستفادهاثرضدباکتریاییبی
.بهآبداشتند

آنها نشان داد تنها
   نتایج مطالعهی.الکترونی مقایسه کردند
مطالعهی

 نتایج.لیزر پتاسیم قادربهحذفالیهی اسمیر است
دهندهی استفاده
  حاضرنیز نشاندادهیچ یک ازموادشستشو
بااین وجودباتوجهبه. قادربهحذفالیه اسمیر نیستند،شده
رسددرگروهبرهمومدرمقطععاجی

بهنظرمی
 تها
 اینمحدودی
.کمتریوجوددارد
 تهیهشدهتعدادباکتری
 نوع5یهای این مطالعهآنبودکهبهبررسی اثر
 از ویژگ
.بهصورت همزمان پرداخت
  ماده شستشوی کانال دندانی
مطالعهای بااین

 یهای نویسندگان تاکنونچنین
 براساسبررس
دهندهها برانتروکوکفکالیس
  شرایط برای بررسی اثرشستشو
انجامنشدهاستازاین روامکانمقایسه نتایج این مطالعهبا
.مطالعاتمشابهبهطورکاملوجودنداشت
میتوانبهاندکبودنتعداد
 از محدودیتهای این مطالعه
گونههای باکتریایی
  نمونهها وناتوانی درانجاممطالعهبادیگر
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Comparison of anti-bacterial effect of propolis and some conventional
root canal irrigants

Hamid Razavian, Hamid Mosleh*, Ailin Ehteshami, Sanaz Ziaei,
Rahman Nazeri, Fariba Heidari
Abstract
Introduction: Long-term and predictable endodontic treatment requires complete and effective
debridement of the root canal system. The aim of this study was to evaluate and compare the effects
of propolis and some commonly used conventional irrigating solution as a root canal irrigants on
Enterococcus faecalis.
Materials and Methods: A total of 60 one-rooted teeth with a root length of 13 mm were selected
and the crowns were cut away. The samples were then cleaned, shaped and divided into 5 groups of
12. The irrigation solutions of 2.5% NaOCL, 1% iodine potassium iodide, 0.2% chlorhexidine,
alcoholic extract of propolis and sterile ionized water (control group) were used in the study
groups, respectively. Subsequently, the canals were contaminated with Enterococcus faecalis and
cultured once. Then the specimens were rinsed again with the irrigants mentioned above and
cultures were obtained. Data were analyzed with SPSS 20 using t-test and one-way ANOVA (α =
0.05).
Results: The first and second cultures in all the groups were significantly different from the control
group (p value = 0.001). The first cultures exhibited significant differences between propolis and
sodium hypochlorite (p value = 0.025). In the second cultures there were significant differences
between propolis and other groups and between iodine potassium iodide and other groups (p value
< 0.05) except for sodium hypochlorite (p value = 0.116). In addition, there were significant
differences between chlorhexidine and sodium hypochlorite (p value = 0.002).
Conclusion: Based on the results of the present study, propolis exhibited better antibacterial effects
on E. faecalis compared to other materials. In addition, all the irrigants had better antibacterial
activity compared to water.
Key words: Enterococcus faecalis, Propolis, Root canal irrigants, Root canal therapy
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بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به مطبهای دندانپزشکی و
شناسایی فرصتهای بهبود در شهر فسا در سال 1931
1

دکتر رسول نورالسناء ،0سجاد رضاییان* ،دکتر عباس سقایی

چکیده

* کارشناس ارشد سیستمهای اقتصادی و
اجتماعی ،مرکز تحقیقات کیفیت و
بهرهوری پارسیان ،تهران ،ایران (مؤلف
مسؤول)
rezaeian@pqprc.org
 :1استاد ،مرکز تحقیقات کیفیت و
بهرهوری پارسیان ،گروه مهندسی صنایع،
دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و
صنعت ایران ،تهران ،ایران
 :2دانشیار ،مرکز تحقیقات کیفیت و
بهرهوری پارسیان ،گروه مهندسی صنایع،
دانشکده فنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران

این مقاله در تاریخ  22/4/11به دفتر
مجله رسیده ،در تاریخ  22/8/22اصالح
شده و در تاریخ  22/2/21تأیید گردیده
است.

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
 153 :)1(31 :3131تا 163

یهای
مقدمه :توجه به سطح رضایت مراجعین به مراکز درمانی ،نقش مؤثری در برنامهریز 
یکند .این مطالعه با هدف بررسی میزان
ستمهای خدمات سالمتی ایفا م 
مدیریتی در سی 
رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مطبهای دندانپزشکی در شهر فسا انجام شد.
مواد و روشها :این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا بهصورت
توصیفی– تحلیلی انجام شد .پرسشنامه خودساخته در مقیاس  5قسمتی لیکرت در سه
بخش ،بهوسیله مصاحبه تکمیل گردید .تعداد  044نفر از بیماران مورد مصاحبه قرار گرفته،
اطالعات گردآوری شده بهوسیله نرمافزارهای  SPSSنسخه  04و  Minitabنسخه  61با
استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل گردید (4/45
=  .)αروایی پرسشنامه از نظر معیاری و محتوایی تأمین شد .برای تعیین پایایی ،آلفای
کرونباخ محاسبه شد که  4/16بود.
یافتهها :در بین متغیرهای دموگرافیگ و زمینهای ،بین میزان رضایتمندی و متغیرهای سطح
تحصیالت ،شغل ،جنسیت از نظر آماری رابطه معنیداری مشاهده شد (> 4/446.)p value
بین شاخص رضایت کلی بیماران و شاخص وفاداری ضریب همبستگی  4/176تعیین گردید
( .)p value = 4/40هزینه خدمات دندانپزشکی ،رسیدگی دقیق به بیمار و گرفتن شرح حال و
معاینه کامل توسط دندانپزشک ،نحوه برخورد و احترام منشی دندانپزشک با بیماران و
نحوه نوبتدهی به بیمار بهعنوان مهمترین اولویتهای کلیدی بهبود از خدمات دندانپزشکان
مطرح شدند.
افتههای این پژوهش حاکی از رضایت کلی بیماران از خدمات دندانپزشکان
نتیجهگیری :ی 
یتوان رضایتمندی
یرسد با اصالح نقایص براساس نظر بیماران م 
است .هرچند که بهنظر م 
باالتری بهدست آورد.
کلید واژهها :رضایت بیمار ،خدمات سالمت ،دندانپزشک
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رضایتمندی بیماران از مطبهای دندانپزشکی فسا

مقدمه
امروزه رضایت بیمار در سازمانهای مرتبط با بخش درمان
بهعنوان شاخص کلیدی مرتبط با کارایی سازمان شناخته شده
است[ .]1 ،2بهترین و مهمترین شاخص جهت اندازهگیری
کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده ،بررسی رضایت مراجعین
است[ .]3ارزیابی میزان رضایت بیمار معیاری مناسب جهت
بررسی شیوهی درمان ،کیفیت آن و همچنین رابطهی پزشک و
یرود[ .]4رضایتمندی بیمار را میتوان به
بیمار بهشمار م 
افتکننده خدمات در مقابل خدمات ارایه
واکنش شخص دری 
شده اطالق کرد که منعکس کننده درک کلی وی از کیفیت
ارایه خدمات است[ .]5رضایتمندی بیمار از آن جهت مهم
است که باعث جلب مشارکت بیماران در امر مراقبت و درمان
خواهد شد[ .]6همانطورکه هر سازمانی نگران رضایتمندی
کاربران خدمات خود میباشد ،یکی از نگرانیهای ارایه
دهندگان خدمات دندانپزشکی نیز عدم رضایت بیماران
یتواند
است[ .]7 ،8بررسی و اندازهگیری سطح رضایت بیمار م 
کیفیت خدمات درمانی را ارتقا دهد ،چون اطالعات مهمی ارایه
یتوان از آنها جهت شناسایی نقاط ضعف و بهبود
یدهد که م 
م
سطح خدمات استفاده نمود[ .]9در مراکز بهداشتی و درمانی
بهرهگیری از نظرات بیماران و جلب رضایت ایشان منجر به

نوآوری شده و ارتقا کیفیت و بهبود سطح سالمت بیماران را به
دنبال خواهد داشت[.]11
دههی  81میالدی نقطه آغازین مطالعات علمی در زمینه
کیفیت خدمات بهشمار میرود که منجر به توسعه ابزار
سروکوال ( )Servqualگردید .ابعاد مدل سروکوال شامل
«وضعیت ظاهری»« ،قابلیت اطمینان»« ،میزان پاسخگویی»،
«تضمین» و «همدلی» است[ .]11از دههی  1991به بعد
سروکوال ابزار سنجش کیفیت خدمات معرفی گردید و مورد
استقبال محققین بهخصوص در حوزه خدمات درمانی واقع
شد[.]12-16
در حوزهی خدمات دندانپزشکی Davies ،و ،]17[Ware
ابزار سنجش رضایت بیماران از خدمات دندانپزشکان را در
قالب  5بعد دسترسی ،تسهیالت ،هزینه ،نحوه مراقبت و کیفیت
طراحی نموند Kardis .و همکاران[ ،]18نیز با طراحی مدلی در
قالب چهار عامل همدلی ،تضمین ،قابلیت اطمینان و
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پاسخگویی ،رضایت بیماران مراکز دندانپزشکی را در یونان
مورد بررسی قرار دادند و همچنین در بررسی انتظارت بیماران از
خدمات دندانپزشکی ،مهمترین اولویت را از نظر بیماران،
رعایت بهداشت اعالم نمودند Gurdal .و همکاران[،]8
رضایتمندی بیماران را در درمانگاه دانشکده دندانپزشکی
اندازهگیری کردند و مهمترین علت نارضایتی را طوالنی
ازمیر 
شدن زمان درمان ذکر نمودند.
 Baldwinو  ،]19[Sohalنیز با استفاده از ابزار سروکوال
به تعیین جنبههای کلیدی خدمات دندانپزشکان از منظر
بیماران پرداختند .در انگلستان نیز در یک طرح ملی در سال
 Bedi ،1999و همکاران[ ،]21به مطالعه رضایت بیماران
بزرگسال از کیفیت خدمات دندانپزشکان پرداختند 87 .درصد
بیماران در این طرح از خدمات دندانپزشکان ابراز رضایت
نمودند Dewi .و همکاران[ ،]21نیز با طراحی مدلی مبتنی بر
دو بعد همدلی و پاسخگویی ،رضایت بیماران را از خدمات
دندانپزشکی در بیمارستانهای دولتی در کشور اندونزی
اندازهگیری کردند .در مطالعه  Stahlnackeو همکاران[ ]22در

کشور سوئیس مهمترین عامل در جلب میزان رضایت بیماران
از خدمات دندانپزشکی نحوهی مشاوره و پاسخگویی به
سؤاالت بیماران عنوان شده است .حاجی فتاحی و
همکاران[ ،]23در یک مطالعه توصیفی -مقطعی در سال
کهای دندانپزشکی دانشگاه
 ،1387رضایت مراجعین به کلینی 
آزاد اسالمی تهران را مورد بررسی قرار دادند .مسعودی راد و
همکاران[ ،]24نیز در سال  1383به بررسی رضایت بیماران
مراجعه کننده به بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی
گیالن پرداختند .در مطالعه مشابه دیگری رزمی و تاالری[،]25
در سال  ،1382میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به بخش
اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران بررسی کردند .قبانچی و همکاران[ ]26نیز در سال
 1384 -1385به بررسی رضایت بیماران در  7بخش درمانی
دانشکده دندانپزشکی شیراز پرداختند.
امروزه آگاهی دقیق از میزان رضایت بیماران از خدمات
ارایه شده در مراکز درمانی جهت رفع کاستیها و مشکالت
احتمالی یک ضرورت است .تعیین الگوی رضایت بیماران در
یتواند سالمت عمومی را ارتقا بخشد.
جامعه و استفاده از آن م 
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تاکنون تحقیقی به منظور بررسی عوامل رضایتمندی بیماران
در سطح مطبهای دندانپزشکی صورت نگرفته و اطالعات
روشن و قابل اطمینانی در این مورد در دسترس نیست .بر این
اساس مطالعه حاضر بهمنظور تعیین میزان رضایت بیماران
مراجعه کننده به مطب دندانپزشکان شهر فسا طرحریزی
گردیده تا با ارایه روشی کمی ،رضایت بیماران و عوامل مؤثر بر
آن ارزیابی شده و به ارایه راهکارهایی جهت اصالح الگوی
رضایت بیماران بینجامد.
مواد و روشها
این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش انجام
کار بهصورت توصیفی -تحلیلی بود .که بهصورت مقطعی
( )cross sectionalو در نیمه دوم سال  1391اجرا شده است.
در این تحقیق با بهرهگیری از روشهای پیمایشی به جمعآوری
اطالعات پرداخته شده است .جامعهی آماری این تحقیق شامل
بیمارانی است که در طول اجرای تحقیق بهمنظور دریافت
خدمات دندانپزشکی ،به مطب دندانپزشکان شهر فسا (واقع
در استان فارس) مراجعه نمودهاند .با برگزاری جلسات گروه
متمرکز با گروهی از بیماران و بهرهگیری از نظرات افراد خبره،
برای شناسایی عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر رضایت بیماران از
خدمات دندانپزشکان ،پرسشنامهای با  17سؤال اصلی در
مقیاس  5درجهای لیکرت طراحی گردید .در طرح سؤاالت
پرسشنامه مطابق با پیوست  13 ،1سؤال مربوط به
تمندی از نحوه ارایه خدمات در مطب دندانپزشک ،سه
رضای 
سؤال به وفاداری بیمار و یک سؤال به رضایت کلی از خدمات
دندانپزشک ،تخصیص یافت .در این پرسشنامه پاسخهای
افراد در مقیاس کامالً راضی ،راضی ،قابل قبول ،ناراضی ،کامالً
ناراضی در نظر گرفته شد که به پاسخ کامالً راضی نمره  5و به
پاسخ کامالً ناراضی نمره  1تعلق گرفت.
پس از طراحی اولیه پرسشنامه ،در دو مرحله ،نمونهگیری
از بیماران صورت گرفت .در سطح نمونه مقدماتی (این نمونه
شامل  61نفر از بیماران مراجعه کننده به  3مطب دندانپزشکی
بود) نظرسنجی اولیه از بیماران با پرسشنامه خودساخته صورت
گرفت ،تا بدین طریق بتوان روایی و پایایی پرسشنامه را
سنجید .روایی ساختاری ،محتوایی و معیاری از جمله اصلیترین
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رویکردها در بررسی میزان روایی محسوب میشود .در این
تحقیق روایی ابزار اندازهگیری با استفاده از روش معیاری و
محتوایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این پرسشنامه ،پرسشی که میزان رضایتمندی کلی

اندازه
نهای
بیماران را با استفاده از یک مقیاس پنج گزی 
میگرفت بهمنزله معیاری برای تحلیل میزان اعتبار پرسشنامه

قابل استفاده بود .در این مطالعه از روش تحلیل همبستگی
اسپیرمن جهت بررسی اعتبار معیاری بهره گرفته شد .در جدول
 ،1میزان ضریب همبستگی اسپیرمن را بین هر یک از سؤاالت
یدهد.
مربوط به رضایت بیمار و پرسش رضایت کلی نشان م 
همانطور که بر اساس مقادیر ستون  p valueمشهود است
تمام پرسشها همبستگی مثبت معنیداری را با میزان رضایت
یدهند .بنابراین پرسشنامه طراحی شده بر
کلی بیماران نشان م 
هدف اندازهگیری رضایت بیماران انطباق دارد و روایی معیاری
پرسشنامه مورد تأیید واقع شد .در این جدول وجود دادههای
مفقود باعث شده است تا در خصوص برخی از پرسشها تعداد
اعداد قابل دسترس از تعداد کل بیماران کمتر باشد.
جدول  .0نتایج تحلیل همبستگی سؤاالت پرسشنامه با
میزان رضایت کلی بیماران
پرسش 1
پرسش 2
پرسش 3
پرسش 4
پرسش 5
پرسش 6
پرسش 7
پرسش 8
پرسش 9
پرسش 11
پرسش 11
پرسش 12
پرسش 13

تعداد اعداد
61
59
57
56
55
56
58
57
57
58
57
61
61

ضریب اسپیرمن
1/32
1/32
1/34
1/27
1/22
1/27
1/45
1/38
1/41
1/34
1/36
1/53
1/31

p value

1/111
1/111
1/111
1/111
1/113
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

همچنین در بررسی روایی محتوایی ،به صورت کمی از دو
شاخص نسبت روایی محتوا Content validity ( CVR
 )ratioو شاخص روایی محتوا Content validity ( CVI
 )indexاستفاده شد .بر طبق مطالعات  Hyrkasو
همکاران[ ]27و  Wyndو همکاران[ ]28حداقل نقطه پذیرش
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برای شاخص  CVRو  ،CVIبهترتیب مقدار  1/79و 1/78
تعیین شده است .برای تعیین نسبت روایی محتوا از کارشناسان
مربوطه درخواست شد تا هر سؤال را بر اساس طیف سه
قسمتی (ضروری است ،مفید است ولی ضروری نیست و
ضرورتی ندارد) بررسی نمایند .نسبت روایی محتوا محاسبه شده
برای تمامی سؤالها باالتر از  1/81محاسبه گردید و به این
صورت نسبت روایی محتوای پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
برای بررسی شاخص روایی محتوا نیز سه معیار سادگی ،مرتبط
بودن و وضوح بهصورت مجزا در یک طیف لیکرت 4قسمتی
برای هر یک از سؤالها مورد بررسی قرار گرفت ( :1غیر
مرتبط :2 ،تا حدودی مرتبط :3 ،مرتبط و  :4کامالً مرتبط) و
مقدار شاخص روایی محتوا  1/91تعیین شد که قویاً این
شاخص مورد تأیید قرار گرفت .در نهایت روایی محتوای ابزار
مورد مطالعه در سنجش رضایت بیماران از خدمات
دندانپزشکان ،مورد تأیید قرار گرفت .همچنین بر اساس نظرات
کارشناسان ،درصد مطلوبیت تمامی سؤاالت پرسشنامه باالی
 85درصد تعیین گردید .که بیانگر انتخاب سؤاالت مناسب در
پرسشنامه تحقیق بود.
بهمنظور سنجش پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه ،)version 20, SPSS Inc., Chicago, IL( 21
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر با مقدار
1/92بهدست آمد که حاکی از پایایی باالی ابزار تحقیق بود.
در مرحله دوم با بهرهگیری از روشهای تعیین حجم نمونه،
حجم نمونه مورد نظر برابر با  384نفر تعیین گردید .در نهایت با
در نظر گرفتن دادههای از دست رفته احتمالی و افزایش دقت
نمونه ،حجم نمونه الزم  411نفر انتخاب شدند .از لیست
گونهای که
دندانپزشکان دارای مطب تعداد  11دندانپزشک به 
ضمن بیشترین درصد مراجعه ،توزیع جغرافیایی شهر نیز
پوشش داده شود ،انتخاب و از هر مطب  41نفر بیمار بهصورت
حضوری در طول روزهای کاری مطب ،مورد مصاحبه قرار
گرفتند .در طول اجرای مطالعه تمامی مالحظات اخالقی شامل
کسب رضایت آگاهانه ،دادن اطالعات کافی به افراد شرکت
کننده در مطالعه ،حق کنارهگیری از مطالعه ،محرمانه ماندن
اطالعات رعایت شده است .همچنین از درج نام بیماران نیز
خودداری گردید .اطالعات جمعآوری شده پس از پایش اولیه و
رفع نواقص ،کدگذاری و پس از ورود به نرمافزارهای SPSS
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نسخه  21و  Minitabنسخه  16مورد تجزیه و تحلیل واقع
دادهها بهمنظور
شد .شایان ذکر است در مرحله کدگذاری 
استنباط و تعیین سطح کیفی خدمات ارایه شده ،از مقایسه نمره
فرد بیمار با شاخص ترتیبی بهصورت ذیل استفاده شد؛ نمرات ،1
 2و  3بهعنوان ناراضی و نمره  4و  5بهعنوان راضی تعیین
گردید .در این تحقیق همچنین بهمنظور بررسی ارتباط بین
شاخص وفاداری و رضایت کلی بیماران از ضریب همبستگی
استفاده گردید که برابر با  ،)p value = 1/12( 1/673تعیین شد.
بهمنظور شناسایی فرصتهای بهبود از روشهای مختلف
همچون ترسیم نمودار اهمیت -عملکرد استفاده میشود
همچنین ،میتوان از طریق محاسبه ضریب اهمیت هر نیاز و
ادغام آن با امتیاز شکاف ،درجه نیاز به بهبود را برای هر یک از
نیازهای مشتری محاسبه کرد[ .]29در این تحقیق نیز بهمنظور
فرصتهای بهبود پس از کدبندی دادههای جمعآوری

تعیین
شده ،از حاصل ضرب ضریب اهمیت نیازهای بیمار و امتیاز
شکاف استفاده شد .برای محاسبه ضریب اهمیت هر سؤال ،از
رابطهی همبستگی بین هر سؤال و سؤال رضایت کلی بیمار
(سؤال 14پرسشنامه) استفاده شد .امتیاز شکاف نیز از تفاضل
امتیاز داده شده به هر سؤال توسط بیمار از وضعیت ایدهآل
(گزینه کامالً راضی که معادل نمره  5است) محاسبه گردید.
سپس ارتباط بین اطالعات دموگرافیک و متغیر رضایت کلی
بیماران با آزمون کای دو مورد ارزیابی قرار گرفت (.)α = 1/15
یافتهها
 .1اطالعات دموگرافیک
بر اساس نتایج آمار توصیفی ،از  411بیمار مورد مطالعه 49/66
درصد مرد و  51/34درصد زن بودند .میانگین سنی بیماران
 36/4 ± 15/7با حداقل  9سال و حداکثر  75سال بوده است.
 34/67درصد افراد دارای تحصیالت زیردیپلم 31/67 ،درصد
دارای تحصیالت دیپلم و  31/66درصد افراد نیز دارای سطح
تحصیالت دانشگاهی (فوق دیپلم ،لیسانس و فوق لیسانس به
باال) بودند 68/67 .درصد افراد متأهل و  31/33درصد افراد نیز
مجرد بودند .اکثریت بیماران را افرادی متأهل ،با تحصیالت
یدادند و بیشتر افراد
زیردیپلم و ساکن شهر فسا تشکیل م 
نمونه بانوان خانهدار بودند.

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،01شماره  ،3مرداد 0333

رضایتمندی بیماران از مطبهای دندانپزشکی فسا

 .2تعیین سطح رضایتمندی بیماران
با توجه به نتایج آمار توصیفی در میان  13سؤال پرسشنامه،
باالترین درصد رضایت مربوط به «وضعیت پاکیزگی و آراستگی
مطب» با درصد رضایت « ،87/3امکانات و تجهیزات مطب» و
«وضعیت بهداشت و کنترل عفونت» با میزان رضایت برابر با
 86درصد است .همچنین در خصوص سؤال رضایت کلی از
خدمات ارایه شده (بهطور کلی رضایت شما از خدمات ارایه شده
در مطب به چه میزان است؟)  86درصد افراد از خدمات ارایه
شده راضی بودند( .جدول )2
 .9تعیین سطح وفاداری بیماران
اندازهگیری سطح وفاداری بیماران از کیفیت خدمات
بهمنظور 
ارایه شده توسط دندانپزشکان سه سؤال در مقیاس پنج
درجهای لیکرت (خیلی کم =  1و خیلی زیاد =  )5مطرح گردید.

در جدول  ،3تحلیل هر سؤال و شاخص وفاداری کلی که از
میانگین درصد سه سؤال فوق به دست آمده ،آورده شده است.
مطابق جدول  ،3بر اساس شاخص وفاداری کلی 89/1 ،درصد
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بیماران ،میزان وفاداری خویش را به خدمات مراکز
دندانپزشکی به صورت زیاد و خیلی زیاد عنوان نمودهاند.
 .4شناسایی و اولویتبندی فرصتهای بهبود کیفیت
خدمات
در ای ن مطالعه پس از محاسبه امتیاز شکاف و تعیین ضریب
اهمیت سؤاالت مطابق با نظر بیماران ،شاخص بهبود از
حاصل ضرب امتیاز اهمیت و امتیاز شکاف تعیین شد .بدین
ترتیب ،هر یک از نیازهای بیماران که امتیاز شاخص بهبود
باالتری دریافت کند ،برای بهبود در اولویت قرار دارد .نتایج
این تحلیل در جدول  4آورده شده است .پرسش  ،8با باالترین
امتیاز شاخص بیانگر اولویت اول برای بهبود است« .هزینه
خدمات دندانپزشکی»« ،رسیدگی دقیق به بیمار و گرفتن
شرح حال و معاینه کامل توسط دندانپزشک»« ،نحوه برخورد
و احترام منشی دندانپزشک با بیماران» و «نحوه نوبتدهی
به بیمار» مهمترین اولویتهای بیماران از خدمات
دندانپزشکان مطرح بودند.

جدول .1وضعیت درصد رضایتمندی بیماران به تفکیک هر سؤال
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

سواالت پرسشنامه
امکانات و تجهیزات مطب
وضعیت سیستم سرمایش /گرمایش مطب
برخورداری از فضای مناسب جهت انتظار برای معالجه
مدت زمان انتظار جهت معالجه و درمان
وضعیت پاکیزگی و آراستگی مطب
وضعیت بهداشت و کنترل عفونت
نحوهی نوبتدهی به بیمار
هزینهی خدمات دندانپزشکی
نحوهی برخورد و احترام منشی دندانپزشک با بیماران
نحوه برخورد و احترام دندانپزشک با بیماران
مهارت و تبحر دندانپزشک
رسیدگی دقیق به بیمار و گرفتن شرح حال و معاینه کامل توسط دندانپزشک
نحوه پاسخگویی دندانپزشک به سواالت بیمار درباره بیماری و روش درمان

کامالً راضی

راضی

51
36
33/3
31/3
39/3
37/3
32
24
31
41
36
37
32/3

35
46
43/5
42
48
48/7
45/3
29/3
41/6
41/7
42
41
47

جدول .3وضعیت درصد مولفههای وفاداری بیماران به تفکیک هر سؤال
ردیف

سؤاالت پرسشنامه

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1

تا چه اندازه مراجعه به این مطب را به سایر مراکز درمانی ترجیح میدهید؟

37

52/3

11/7

1

1

2

تا چه اندازه این مطب را به دیگران توصیه میکنید؟

41/6

48/4

8/7

1/3

1

3

تا چه اندازه تمایل به مراجعه مجدد به این مطب دارید؟

43/3

44/7

12

1

1

41/6

48/5

11/5

1/4

1

شاخص وفاداری کلی
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جدول  .2شاخص بهبود برای نیازهای بیماران از خدمات ارایه شده
کد نیاز

1

2

9

4

5

6

7

8

3

11

11

12

19

درجه اهمیت

1/32

1/32

1/37

1/29

1/21

1/28

1/42

1/35

1/41

1/26

1/33

1/49

1/34

امتیاز شکاف

1/63

1/82

1/91

1/95

1/73

1/77

1/91

1/23

1/97

1/79

1/85

1/85

1/89

شاخص بهبود

1/21

1/26

1/33

1/28

1/15

1/21

1/38

1/43

1/41

1/21

1/28

1/41

1/31

 -5تحلیل و بررسی رضایت بر اساس مشخصات
بیمار
نتایج تحلیل بر اساس آزمون کای دو بیانگر این بود که بین
رضایتمندی کلی بیماران و پارامترهای سن (p = 1/41
 ،)valueنوع بیمه ( )p value = 1/47و وضعیت تأهل (1/35
=  )p valueاز نظر آماری رابطه معناداری وجود نداشت .بین
رضایتمندی کلی بیماران با سطح تحصیالت با توجه به آزمون
یداری وجود داشت.
کای دو> 1/111( ، )p valueارتباط معن 
بدین نحو که در سطوح باالتر تحصیالت ،سطح رضایت ،کمتر
بود .بیماران دارای تحصیالت زیردیپلم بیشترین میزان رضایت
و بیماران دارای تحصیالت لیسانس و باالتر دارای کمترین
سطح رضایت بودند .با توجه به نتایج آزمون کای دو برای عامل
شغل و جنسیت ،بین رضایتمندی کلی بیماران با نوع شغل
یداری مشاهده گردید .بیماران
( )p value > 1/111ارتباط معن 
دارای شغل آزاد بیشترین میزان رضایت و بیماران محصل/
دانشجو دارای کمترین سطح رضایت بودند .بین رضایتمندی
کلی بیماران با جنسیت ( )p value > 1/111نیز ارتباط
یداری وجود داشت.
معن 
بحث
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که بهنظر میرسد مطالعه
سطح رضایت بیماران از خدمات ارایه شده در مطبهای
دندانپزشکی ایران تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و اکثر
مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور در مراکز آموزشی
صورت گرفته است[ .]8 ،23-26با توجه به اهمیت رضایت
بیماران و همچنین تشخیص سطح توقعات و انتظارات از
کیفیت ارایه خدمات ،این تحقیق با هدف بررسی نقش عوامل
تمندی بیماران
تمندی بر میزان سطح رضای 
مختلف رضای 
مراجعه کننده به مطبهای دندانپزشکی در شهر فسا انجام شد
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تا با ارایه روشی کمی ،رضایت بیماران و عوامل مؤثر بر آن
ارزیابی شده و به ارایه راهکارهایی جهت اصالح الگوی رضایت
بیماران بیانجامد .براساس بنیانهای نظری و بررسی و تحلیل
دادهها ،مدلی برای تبیین و ارزیابی سنجش کیفیت خدمات

دندانپزشکان پیشنهاد شده است .مدل طراحی شده عمدهترین
مواردی را که بهعنوان دغدغه بیماران از خدمات دندانپزشکان
محسوب میشود در خود جای داده است و این موضوع از
کارایی روش بکارگرفته شده برای توسعه این ابزار ناشی شده
است.
یافتههای مطالعهی حاضر بیانگر این است که  86درصد
بیماران مورد مطالعه بهطور کلی از سطح خدمات دندانپزشکان
داشتهاند .این یافته با برخی از

در سطح شهر فسا رضایت
مطالعات[ ]23-25صورت گرفته متفاوت است .بهعنوان مثال در
مطالعه مسعودی راد و همکاران[ ،]24میزان رضایت بیماران
مراجعه کننده به بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی
گیالن حدود  111درصد تعیین شده است .در مطالعه حاجی
فتاحی و همکاران[ ،]23نیز میزان رضایت بیماران مراجعه کننده
کهای دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران 71
به کلینی 
درصد تعیین شده است .در مطالعه رزمی و تاالری[ ،]25نیز
میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران  57/8درصد تعیین شده است .در
مطالعه  Crosslyو همکاران[ ]31که با مطالعهی حاضر
همخوانی بیشتری دارد 89 ،درصد بیماران از خدمات
دندانپزشکی در مرکز دندانپزشکی دانشگاه منچستر انگلستان
نمودهاند .همچنین در مطالعه قبانچی و

اعالم رضایت
همکاران[ ]26در خصوص رضایت بیماران در دانشکده
دندانپزشکی شیراز ،سطح رضایت کلی بیماران  87/5درصد
اعالم شده است .تفاوت شاخص رضایتمندی در این تحقیق و
مطالعات[ ]23-25صورت گرفته قبلی هر چند ممکن است در
فاکتورهای مورد بررسی ،روش جمعآوری اطالعات ،عدم تشابه
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سؤاالت ،محل دریافت خدمت و نحوه رتبهدهی به پاسخها باشد،
اما در مجموع رضایت بیماران از خدمات ارایه شده در مطبهای
داندانپزشکی در شهر فسا ،در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
پژوهش حاضر مشابه برخی مطالعات انجام شده در
کشورهای دیگر[ ،]31 ،32بیانگر ارتباط میزان تحصیالت با
رضایت کلی بیماران از خدمات دریافت شده بود .بدین صورت
تمندی بیشتری را نسبت به
که افراد با تحصیالت کمتر رضای 
افرادی که تحصیالت دانشگاهی داشتند ،ابراز نمودهاند .برخی از
یکنند[،33-38
نتایج داخلی نیز نتایج این پژوهش را تأیید م 
 .]24آگاهی بیشتر افراد با سواد از حق و حقوق خود ،توقع
بیشتر این افراد و اهمیت بیشتر قائل بودن برای حقوق خود
باعث شده است که این گروه بهطور معنیداری میزان رضایت
تمندی ابراز نمایند .همچنین بین رضایتمندی
کمتری از رضای 
یداری وجود دارد.
کلی بیماران با نوع شغل ،جنسیت ارتباط معن 
بیماران دارای شغل آزاد بیشترین میزان رضایت و بیماران
محصل /دانشجو دارای کمترین سطح رضایت هستند .مردان
در مقابل زنان از رضایت بیشتری برخوردار هستند .بهنظر
میرسد سطح توقع و انتظارات زنان در مقابل مردان از خدمات

ارایه شده در مطبهای دندانپزشکی متفاوت و بیشتر است.
در این پژوهش مشابه مطالعه مسعودی راد و همکاران[،]24
تمندی کلی بیماران با سن و وضعیت تأهل نیز
بین رضای 
تفاوت معنیداری وجود نداشت .از آنجاییکه کمترین میزان
رضایت مربوط به سؤال «هزینه خدمات دندانپزشکی» بوده
نهها متعادلتر و برای پوشش
است ،انتظار این است که این هزی 
مههای درمانی از خدمات دندانپزشکی تدابیر الزم
و حمایت بی 
اندیشیده شود .در مطالعات  Stahlnackeو همکاران[ ]22و
نههای خدمات
همچنین رزمی و تاالری[ ]25نیز بر اهمیت هزی 
دندانپزشکی تأکید شده و هزینههای باالی خدمات
دندانپزشکی را موجب نارضایتی بیماران عنوان نمودهاند.
یدهد رضایت مشتری نقش
نتایج تحقیقات نشان م 
میانجیگری در تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری خدمت
دارد[ .]39 ،41هر چه سطح ادراک مشتریان از خدمت افزایش
یتر شده و بیشتر احتمال دارد
یابد ،از کیفیت دریافت شده راض 
تا در آینده برای دریافت خدمت مراجعه نمایند و تمایل کمتری
برای تغییر و رفتن به سوی ارایه دهندگان دیگر نشان داده و
همچنین ارایه دهنده فعلی را به دیگران توصیه مینمایند[.]41
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در این تحقیق نیز با توجه به همبستگی مستقیم شاخص
رضایت و وفاداری بیماران از خدمات دندانپزشکان ،بهبود
شاخص وفاداری نیازمند ارتقا سطح رضایت بیماران است .با
توجه به نقش کلیدی مراکز درمانی در تأمین سالمت جامعه،
یسازی
سنجش عملکرد مراکز بهداشتی -درمانی در جهت غن 
کیفیت خدمات ارایه شده توسط آنها امری مهم و ضروری
نرو استفاده از تکنیکهای نوین سنجش کیفیت
است .از همی 
خدمات مراکز درمانی که با ویژگیهای منحصر به فرد محیط و
یشود .توصیه
مراجعین نیز تطابق داشته باشد ،پیشنهاد م 
یشود در مطالعات آتی در کنار استفاده از ابزار پرسشنامه ،از
م
گروههای کانونی با بیماران نیز
روشهای دیگری نظیر تشکیل 
بهرهگیری شود.
هر پژوهشی برای رسیدن به نتایج بهتر ،با یک سری
محدودیت رو به رو می شود که تا حدی روند پیشرفت کار را
با مشک ل مواجه می سازد .عدم وجود پرسش نامه مدون و
استاندارد ،حجم گسترده کار توأم با محدودیت زمانی ،عدم
همکاری برخی از بیماران در تکمیل پرسش نامه ،عدم دقت
و توجه کافی برخی از بیماران و طراحی پرسش نامه
خودس اخته توسط محقق از جمله محدودیتهای مطرح در
این پژوهش بود.
نتیجهگیری
افتههای این پژوهش حاکی از رضایت کلی بیماران از خدمات
ی 
یرسد با اصالح نقایص
دندانپزشکان است .هر چند که بهنظر م 
یتوان رضایتمندی باالتری بهدست
بر اساس نظر بیماران م 
آورد .مهمترین عامل نارضایتی بیماران هزینه خدمات
دندانپزشکی است ،با توجه به تأثیر سالمت بهداشت دهان و
یشود تا این عامل در
دندان بر کیفیت زندگی توصیه م 
سیاستگذاریهای دندانپزشکی مورد توجه قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات کیفیت
و بهرهوری پارسیان است .که با حمایت مرکز تحقیقات کیفیت
و بهرهوری پارسیان اجرا شده است .محققان بر خود الزم
میدانند از دندانپزشکان محترم و بیمارانی که در انجام این
تحقیق مساعدت نمودند ،تشکر نمایند.
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Assessment of satisfaction of patients referring dental offices and
identification of opportunities for improvements in Fasa, Iran in 2012

Rassoul Noorossana, Sajjad Rezaeian*, Abbas Saghaei
Abstract
Introduction: Attention to patients’ satisfaction with treatment centers has a major role in
management programming in health services. The aim of this study was to determine the level of
patients’ satisfaction with dental services in Fasa, Iran.
Materials and Methods: The present applied study was carried out in a descriptive/analytical
manner. A researcher-designed questionnaire with five-scale Likert design, consisting of three
sections, was completed through interview. A total of 400 patients were interviewed. Data were
analyzed with SPSS 20 and Minitab 16 using Spearman’s correlation coefficient and chi-squared
test (α = 0.05). Validity of the questionnaire was provided through criterion and content methods.
To determine reliability, Cronbach’s alpha was calculated at 0.91.
Results: Of the demographic and contextual variables, there were statistically significant
relationships between satisfaction and education, job and sex (p value < 0.001). Correlation
coefficient between the patients' overall satisfaction and loyalty index was calculated at 0.673 (p
value < 0.05). The key priorities of improvements in dental services were cost of dental services,
careful evaluation of the patients, taking patient history and thorough physical examination by a
dentist, attitudes and behaviors of the dental office personnel toward patients and respect for them
and determining suitable appointments, respectively.
Conclusion: The results of this study showed that patients were satisfied with the services of
dentists; however, it appears that by reforming system's defects based on patients’ opinions higher
satisfaction rates would be obtained.
Key words: Dentist, Health service, Patient satisfaction
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پیوست 0
سؤاالت رضایتسنجی از خدمات ارایه شده در مطب دندانپزشکی ،لطفاً میزان رضایت خود را در خصوص نحوهی ارایه خدمات بر
اساس هر یک از عوامل زیر بیان فرمایید.
مشخصات بیمار
جنسیت :مرد  زن 
شغل :کارمند 

محل سکونت:
آزاد 

سن:

دانشجو /محصل 
فوق دیپلم 

سطح تحصیالت :زیر دیپلم 

دیپلم 

نوع بیمه :خدمات درمانی 

تأمین اجتماعی 

وضعیت تأهل :مجرد  متأهل 

خانهدار 

بازنشسته 

کارشناسی 

کارشناسی ارشد و باالتر 

نیروهای مسلح 

تاریخ:

سایر ...............

سایر موارد  ..................فاقد بیمه 



پرسشنامه
عوامل

ردیف

کامالً راضی راضی

1

امکانات و تجهیزات مطب

2

وضعیت سیستم سرمایش /گرمایش مطب

3

برخورداری از فضای مناسب جهت انتظار برای معالجه

4

مدت زمان انتظار جهت معالجه و درمان

5

وضعیت پاکیزگی و آراستگی مطب

6

وضعیت بهداشت و کنترل عفونت

7

نحوهی نوبتدهی به بیمار

8

هزینهی خدمات دندانپزشکی

9

نحوهی برخورد و احترام منشی دندانپزشک با بیماران

11

نحوهی برخورد و احترام دندانپزشک با بیماران

11

مهارت و تبحر دندانپزشک

12

رسیدگی دقیق به بیمار و گرفتن شرح حال و معاینه کامل توسط دندانپزشک

13

نحوهی پاسخگویی دندانپزشک به سؤاالت بیمار دربارهی بیماری و روش درمان

14

بهطور کلی رضایت شما از خدمات ارایه شده در مطب به چه میزان است؟

ردیف

عوامل

خیلی زیاد

15

تا چه اندازه مراجعه به این مطب را به سایر مراکز درمانی ترجیح میدهید؟

16

تا چه اندازه این مطب را به دیگران توصیه میکنید؟

17

تا چه اندازه تمایل به مراجعه مجدد به این مطب دارید؟

زیاد

قابل قبول

در حد متوسط

ناراضی کامالً ناراضی

کم

خیلی کم
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مقدمه :رسانه یک منبع مهم جهت انتقال پیامهای سالمت به عموم مردم میباشد .این مطالعه
بهمنظور بررسی میزان اطالعرسانی دربارهی موضوعات سالمت دهان و دندان در
رسانههای عمومی و تخصصی سالمت با مخاطب عام در سال  1931-1931انجام گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعهی مقطعی و توصیفی ،دو روزنامهی عمومی ،یک مجلهی
تخصصی سالمت با مخاطب عام و یک برنامهی تلویزیونی مرتبط با سالمت که همگی
بهصورت کشوری توزیع یا پخش میشوند ،در بازه زمانی 1931-31بررسی شدند .مقاالت
و برنامههایی که محتوای اطالعات مرتبط با عناوین مختلف سالمت دهان و دندان بودند،
جمعآوری شدند .یک شاخص  7آیتمی بهمنظور بررسی کیفیت اطالعات پیشگیری از
بیماریهای دهان بهطور جداگانه طراحی شد (با نمره دهی از صفر تا  .)11دادهها با استفاده
از روشهای آماری توصیفی تحلیل گردید.
یافتهها :از میان  359مورد بررسی شده ،در مجموع تعداد  111مقاله و برنامه مرتبط با
سالمت دهان و دندان بهدست آمد .پوسیدگی دندان و مراقبت از دندانهای شیری بیشترین
عنوانهایی بودند که در  97درصد مطالب وجود داشتند و پس از آن درمانهای ارتودنسی و
تغذیه (هر کدام با  11درصد) و مسواک زدن و نخ دندان (با  11درصد) قرار داشتند .سایر
عنوانها میزان کمتر از  11درصد داشتند .برای تعداد  93مقاله پیشگیری بهدست آمده در
مجموع ،میانگین نمره کیفیت  11/5بهدست آمد.
نتیجهگیری :مطالب مرتبط با سالمت دهان و دندان در درصد پائینی از مطالب رسانههای
جمعی در کشور ایران به چشم میخورند و در عین حال کلیه عنوانهای مورد نیاز را نیز
تحت پوشش قرار نمیدهند .انتظار میرود به منظور ارتقا سالمت دهان و دندان افراد جامعه،
رسانهها با ارایه اطالعات مرتبط با سالمت دهان در سطح وسیع تر ،نقش مؤثرتری ایفا
نمایند.
کلید واژهها :رسانههای عمومی ،روزنامهها ،آموزش سالمت ،دندانپزشکی پیشگیری ،سالمت
دهان
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مقدمه
بدیهی است که سالمتی یک نگرانی اولیه برای همه ماست و
دستیابی به سالمتی و نگهداری آن مستلزم همکاری کلیه
ارگانهای مؤثر در این زمینه در یک جامعه است .امروزه بیش
از هر زمان دیگر ،بهداشت و درمان یکی از موضوعات اصلی
است که رسانههای جمعی به آن میپردازند[ .]1 ،2منابع
اطالعاتی زیادی از جمله رسانههای مختلف شامل رادیو،
تلویزیون ،روزنامهها و مجالت تالش دارند اطالعات مربوط به
سالمت و سالم بودن را در اختیار افراد قرار دهند .برنامههای
تدوین شده در جهت ارتقا سالمت افراد جامعه میتوانند نقش
مهمی در باال بردن آگاهی افراد و بهبود سالمت آنان ایفا
نمایند .ارتقا سالمت فرایند توانمند کردن افراد بهمنظور افزایش
پیگیری و کنترل در زمینه سالمتی و بهبود سالمتشان میباشد.
سالمتی سرمنشاء حیات روزانه است نه هدف از زندگی .بنابراین،
ارتقا سالمت تنها وظیفهی بخش بهداشت و درمان نیست[.]3
اخبار و وسایل ارتباط جمعی نیروی قدرتمند و تأثیرگذار در
جوامع مدرن امروزی است .افکار و نگرشهای عمومی از
طریق رسانهها شکل میگیرد که میتواند در اتخاذ سیاست و
تصمیم گیریها در سطوح مختلف تأثیر بگذارد و تمام جوانب
زندگی را متحول کند[ .]4بهبود بخشیدن مهارتهای فردی
یکی از پنج جزء مهم ذکر شده در توافقنامه اوتاوا میباشد که
رسانههای جمعی از این طریق میتوانند نقش مؤثری در
رسیدن به اهداف این توافقنامه بازی کنند .برقراری یک ارتباط
سازنده با رسانهها از طریق ارسال پیامهای بهداشتی بهطور مداوم
و مستمر برای آنان ،بهعنوان یکی از استراتژیهای مهم اتخاذ
شده در زمینه ارتقا سالمت دهان و دندان ،میتواند مؤثر باشد[.]5
رسانه میتواند با توجه به نقشی که در امر تبلیغات و ارایه
اطالعات دارد ،فرصتهای زیادی را برای ارتقا سالمت دهان و
دندان فراهم کند[ .]4رسانههای گروهی خصوصاً رسانههای
چاپی مانند روزنامهها و مجالت میتوانند در زمینه بیماریهای
دهان و دندان اطالعات علمی زیادی را در اختیار عموم قرار
دهند[ .]6روزنامهها منبع اصلی ارایه اطالعات به عموم مردم در
بعضی از کشورها محسوب میشوند[.]7
پخش برنامههای تلویزیونی با ارایه مطالب علمی مبتنی بر
شواهد در ارتباط با ارتقا سالمت دهان و دندان میتواند موجب
افزایش اطالعات و آگاهی مردم در این زمینه شود[ .]4استفاده
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مناسب از رسانه میتواند نتایج مثبتی در بهبود وضیعت سالمت
دهان و دندان افراد جامعه داشته باشد[ .]8به همین سبب ،لزوم
تحقیق در زمینه بررسی کیفیت و کمیت پیامهای ارایه شده
توسط ارتقا دهندگان سالمت و سایر نویسندگان از اهمیت
باالیی برخوردار است[.]9
در مطالعه انجام شده توسط  Hattersleyو همکاران[]11
در کشور استرالیا در سال  2111میزان پوششدهی و چگونگی
ارایه خبرها در زمینه مصرف نوشیدنیهای شیرین و تأثیر آنها
بر چاقی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد
که بررسی کیفی و کمی پیامهای ارایه شده از طریق رسانهها
در دورههای زمانی مختلف ابزار مناسبی جهت ارزیابی تأثیرات
آنها بر دیدگاه و عملکرد افراد جامعه میباشد.
در مطالعه انجام شده توسط  Carducciو همکاران[ ]11در
دانشگاه  Pisaدر کشور ایتالیا مقاالت منتشر شده در زمینه
امنیت غذایی در سه روزنامه پرمخاطب در بازه زمانی سال
 1999تا  2111از نظر کیفی و کمی و تأثیر آن بر آگاهی افراد
جامعه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که
بررسی مداوم پیامهای سالمت در روزنامهها روش مناسبی
جهت بررسی تأثیر رسانههای عمومی بر دیدگاه و عملکرد افراد
جامعه میباشد.
 Bakdashو همکاران[ ]12تأثیر برنامههای تلویزیون بر
درک رابطه بین بیماریهای پریودنشیوم (بافتهای اطراف
دندان) و از دست دادن دندان را بررسی کردهاند که نشان
میدهد  43درصد از افرادی که این برنامهها را مشاهده
نکردهاند بیماری پریودنشیوم را بهعنوان دلیل اصلی از دست
دادن دندان نمیدانند ،اما  63درصد از افرادی که این برنامهها
را دیدهاند ،ارتباط این دو موضوع را به خوبی درک کردهاند.
عالوه بر این تنها سه درصد از گروه اول تمایل به مراجعه به
دندانپزشک داشتهاند و تمایل به مراجعه به دندانپزشک در 39
درصد از افراد گروه دوم دیده شده است.
 Liaguno-Aguilarو همکاران[ ]13میزان پرداختن
مطبوعات مکتوب به مسأله مصرف تنباکو در مکزیک را مورد
بررسی قرار دادند .این محققان نیز اهمیت مشارکت و همکاری
بین حامیان سالمت دهان ودندان و نویسندگان بخش سالمت
و تنظیم کنندگان ستونهای رسانهها را خاطر نشان کردند.
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مطالعه مشابه انجام شده توسط  Riseو  ]14[Sogaardدر
نروژ نشان داد که افرادی که پیامهای تلویزیونی را دریافت
کردهاند نسبت به افرادی که این پیامها را ندیدهاند میتوانند
 13-21درصد بیشتر شیوه پیشگیری را تشخیص دهند .در
این بررسی بر نیاز به افزایش استفاده از آموزشهای ارایه شده
از طریق رسانههای گروهی بهعنوان استراتژی عملی مهم در
بهداشت عمومی بهمنظور افزایش ارتقا سطح بهداشت و
پیشگیری از بیماریها توجه ویژه شده است[.]14
در حیطهی دندانپزشکی تحقیقات کمی در زمینه میزان
پوششدهی و بررسی کیفیت اطالعات ارایه شده در رسانههای
چاپی در زمینه سالمت دهان و دندان وجود دارد .یکی از این
تحقیقات توسط  Abeو همکاران[ ]15انجام شده است که در
آن حجم پیامهای بهداشتی در زمینه پیشگیری از پوسیدگی
دندان در روزنامههای ژاپنی مورد بررسی قرار گرفته است .این
محققان مقاالت  5روزنامه مهم را در طول ده سال از سال
 1993تا  2113مورد ارزیابی قرار داده بودند .در جنوب کشور
چین رادیو و تلویزیون رایجترین روشهایی بودند که از طریق
آن مردم میتوانستند پیامهای مربوط به سالمت دهان و دندان
را دریافت کنند[.]16
با توجه به عدم بررسی میزان اطالعرسانی درباره
موضوعات سالمت دهان و دندان توسط رسانهها در ایران،
هدف از این مطالعه بررسی میزان اطالعرسانی درباره
موضوعات سالمت دهان و دندان در تعدادی از رسانههای
عمومی و تخصصی سالمت با مخاطب عام در سال -1391
 1391بوده است.
مواد و روشها
مطالعهی حاضر یک مطالعهی مقطعی و توصیفی -تحلیلی
میباشد .دو روزنامه عمومی (کیهان و جام جم) ،یک مجله
تخصصی سالمت با مخاطب عام (هفتهنامه سالمت) و یک
برنامه تلویزیونی مرتبط با سالمت (برنامه سالمت باشید شبکه
سه) که همگی بهصورت کشوری توزیع یا پخش میشوند،
جهت بررسی انتخاب شدند .در مجموع  853شماره روزنامه و
برنامه تلویزیونی مورد بررسی قرار گرفت که از بین آنها تعداد
 112مطلب مرتبط با سالمت دهان و دندان در  84شماره و
برنامه بهدست آمد .با وجود بررسی منابع الکترونیکی مختلف،
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مطالعهای که به بررسی میزان استفاده مردم ایران از رسانههای
مختلف پرداخته باشد و بتواند بهعنوان منبع معتبری در انتخاب
نوع رسانههای مورد بررسی به ما کمک کند ،یافت نشد .لذا
تالشهای انجام شده در انتخاب رسانهها بر این استوار بود که
بهگونهای رسانههایی که بیشتر از جانب افراد جامعه مورد
استقبال بودهاند و یا بهطور اختصاصی به مطالب مربوط به
سالمت میپردازند انتخاب شوند.
با توجه به وجود روزنامهها و مجالت متعدد در کشور ایران،
روزنامههایی برای ورود به مطالعه انتخاب شدند که از نظر
تیراژ ،فروش ،توزیع کشوری ،امکان دسترسی به آرشیو و دارا
بودن یک ستون مرتبط با سالمت ،مناسب بودند .همچنین
پرتیراژترین مجله تخصصی سالمت با مخاطب عام جهت
جمعآوری دادهها انتخاب گردید.
با توجه به مشکالت زیادی که در زمینهی دسترسی به
آرشیو برنامههای تلویزیونی وجود داشت نهایتاً یک برنامه
تلویزیونی مرتبط با سالمت برای بررسی انتخاب گردید .برنامه
تلویزیونی انتخاب شده (سالمت باشید -شبکه سه) اختصاصاً به
موضوع سالمت میپردازد و بهصورت روزانه در ساعت
مشخصی از تلویزیون پخش میشود.
مقاالت و برنامههایی که محتوای اصلی آنها راجع به
دهان و دندان نبود و تنها اشاراتی به مباحث دهان و دندان
داشتند از مطالعه حذف گردیدند .همچنین کلیه مطالبی که به
نظر میرسید بهمنظور تبلیغات در رسانهها منتشر شدهاند ،از
مطالعه حذف گردیدند و تنها مطالبی که با هدف آموزش و
افزایش آگاهی ارایه شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.
بهمنظور بررسی میزان اطالعرسانی دربارهی سالمت دهان
و دندان ،مقاالت و برنامههایی که محتوی اطالعات مرتبط با
عناوین مختلف سالمت دهان و دندان مانند :روشهای رعایت
بهداشت دهان و دندان در گروهای سنی مختلف ،اقدامات الزم
جهت پیشگیری از پوسیدگی دندانها و مشکالت دهان و
دندان در گروههای سنی مختلف ،اهمیت مراجعات دورهای
دندانپزشکی ،تغذیه مناسب برای سالمت دندانها ،بیماریهای
دهان و دندان و سرطان دهان ،دندانپزشکی زیبایی ،انواع
درمانهای دندانپزشکی و  . . .بودند ،جدا شده و از لحاظ کمی
(تعداد دفعات تکرار) با استفاده از چک لیست تهیه شده بههمین
منظور بررسی شدند (پیوست .)1این چک لیست بر اساس چک
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لیستی که در یک مطالعه در سال  2111در استرالیا بهمنظور
بررسی میزان پوششدهی و چگونگی ارایه خبرها در زمینه
مصرف نوشیدنیهای شیرین طراحی شده بود ،با تغییراتی
بهمنظور متناسب نمودن آن با موضوع پژوهش طراحی
گردید[ .]11میزان توافق بین فردی و بین گروهی 111درصد
بهدست آمد.
بهمنظور بررسی کیفیت اطالعات ،مطالب ارایه شده مرتبط
با مباحث پیشگیری در این مطالعه سطح اول پیشگیری و
همچنین مراقبتهایی که در خانه و بدون حضور دندانپزشک
قابل انجام میباشند در نظر گرفته شد .بر اساس این تعریف
مطالب با عنوانهای .1 :مسواک زدن و نخ دندان .2 ،فلوراید،
 .3فیشور سیالنت .4 ،مراقبت از دندانهای شیری .5 ،تغذیه.6 ،
اهمیت مراجعات دندانپزشکی بهعنوان مطالب پیشگیری در
نظر گرفته شدند .مطالب مربوط به پیشگیری در سؤال  5از
چک لیست اول مشخص شدند و بهطور جداگانه از لحاظ کیفی
با استفاده از چک لیستی (پیوست  )2که بر اساس یک چک
لیست استاندارد که در دانشگاه  Mc Masterکانادا بهعنوان
یک شاخص برای بررسی خبرهای مرتبط با سالمت طراحی
شده بود[ ]17و همچنین مقاله دیگری که در این زمینه وجود
داشت[ ]11و با در نظر گرفتن هدف پژوهش تهیه شده است،
مورد بررسی قرار گرفتند .پس از تنظیم و بازبینی مکرر چک
لیستها توسط سه مجری طرح ،بهمنظور بررسی روایی
محتوایی و صوری هر دو چک لیست ،چک لیستها توسط پنج
نفر از متخصصان دندانپزشکی جامعهنگر بررسی شده و
پیشنهادات ارایه شده اعمال گردید( .پیوست  1و )2
کیفیت هر یک از مطالب پیشگیری با در نظر گرفتن 7
آیتم ،مورد بررسی قرار گرفت که این آیتمها عبارتند از.1 :
کاربردی و قابل فهم بودن .2 ،روان بودن مطلب برای خواننده،
 .3هماهنگی عنوان و متن.4 ،توافق و ثبات .5 ،تبیین اهمیت
موضوع .6 ،اعتبار .7 ،سؤال کلی (.)overall
شیوه نمره دهی در شش آیتم اول به این صورت بود که در
هر آیتم نمره  2به پاسخ بلی ،نمره  1به پاسخ تقریباً ،و نمره
صفر به پاسخ خیر تعلق گرفت .در آیتم  7بین نمرات صفر ،یک
و دو از دیدگاه کلی یک نمره به هر مطلب اختصاص داده شد.
سپس نمرات هفت سؤال برای هر مطلب با هم جمع شده،
میانگین گرفته شد.
مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،01شماره  ،3مرداد 0333

دکتر شیما سهیلی پور و همکاران

بهمنظور بررسی میزان توافق بین مجریان طرح (Inter-

 ،)examiner agreementتعداد هشت مقاله و برنامه به
صورت تصادفی انتخاب شدند و بهصورت جداگانه بهوسیله سه
نفر از مجریان طرح با روش تحلیل محتوا بررسی گردیده ،در
چک لیست نمرهدهی شدند .میزان توافق بین مجریان طرح
اندازهگیری شد و ضریب توافق برای تمام سؤاالت بین  1/8تا
 1بهدست آمد که نشان دهنده میزان باالی توافق است.
بهمنظور بررسی  ،Intra-examiner agreementچک
لیست برای  11مقاله بهوسیله مجریان اصلی طرح در فاصله
زمانی دو هفته بررسی و ضریب توافق برای همه سؤاالت
عددی بین  1/8تا یک بهدست آمد .بهمنظور ارزشیابی کیفی،
مطالب پیشگیری موجود در این چهار رسانه در بازه زمانی یک
سال ( ،)91-91توسط دو نفر از مجریان طرح بررسی و
نمرهدهی گردید .مواردی که دو مجری با هم توافق نظر
نداشتند به بحث گذاشته شد و نمره نهایی با توافق دو مجری
در نظر گرفته شد و در صورت عدم توافق ،از نظر مجری سوم
طرح استفاده شد.
یافتهها
به منظور بررسی میزان اطالعرسانی درباره موضوعات مرتبط با
سالمت دهان و دندان در رسانههای عمومی در کشور ایران در
سال  1391-1391تعداد دو روزنامه (کیهان و جام جام) ،یک
هفتهنامه (سالمت) و یک برنامه تلویزیونی (سالمت باشید) که در
بازه زمانی یک سال منتشر یا پخش شده بودند مورد ارزیابی قرار
گرفتند .در مجموع  853شماره روزنامه و برنامه تلویزیونی مورد
بررسی قرار گرفت که از بین آنها تعداد  112مطلب مرتبط با
سالمت دهان و دندان در  84شماره و برنامه بهدست آمد .از این
تعداد بیشترین مربوط به روزنامه جام جم ( 41مطلب) و کمترین
مربوط به برنامه سالمت باشید ( 7برنامه) بود .بیشترین گروه
هدف مورد توجه در این مطالب گروه عام ( 66درصد) و کمترین
آنها گروههای جوانان و نوجوانان (صفر درصد) بودند .منظور از
گروه عام این است که مطلب ارایه شده اختصاص به گروه
خاصی ندارد و برای همه افراد قابل استفاده است .از تعداد 112
مطلب منتشر یا پخش شده در طول یک سال  38مطلب (37
درصد) دارای موضوعات پیشگیری بودند (جدول  .)1از میان کل
عناوین به عنوانهای مراقبت از دندانهای شیری ( 19درصد)،
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درصد) بیشتر پرداخته شده بود (نمودار.)1

پوسیدگی دندانی ( 18درصد) ،ارتودنسی و تغذیه (هر کدام 16

جدول  .0خصوصیات عمومی مطالب مرتبط با سالمت دهان و دندان در منابع مورد مطالعه
مشخصات مقاله

تعداد

نام رسانه
روزنامه جام جم ( 291شماره )
هفته نامه سالمت(  36شماره )
روزنامه کیهان ( 291شماره)
برنامه سالمت باشید ( 237برنامه)
گروه هدف مورد توجه
کودکان
نوجوانان
جوانان
سالمندان
زنان باردار و شیرده
بیماریهای خاص
عام
دندانپزشکان
آیا موضوع مقاله پیشگیری است ؟
بلی
خیر
آیا مقاله منبع علمی دارد ؟
بلی
خیر

درصد

41
36
18
7

41
35
18
7

26
1
1
6
1
1
67
1

25/5
1
1
7
1
1
66
1

38
64

37
63

7
95

7
93

21

18

16

14

12

11

8

6

4

2

عناوین ارایه شده مرتبط با دهان و دندان

فیشور سیالنت
درمانهای زیبایی
مصرف داروها
خشکی دهان
سرطان دهان
درمان بیماریهای لثه
تروما به دندان
بیماریهای مخاط دهان
بهداشت دندان مصنوعی
فلوراید
سالمت لثه
بوی بد دهان
ایمپلنت
اهمیت مراجعات دندانپزشکی
سایر موارد
مسواک زدن و نخ دندان
تغدیه
ارتودنسی
پوسیدگی دندان
مراقبت از دندانهای شیری

 1درصد

نمودار  .0درصد فراوانی عناوین ارایه شده مرتبط با سالمت دهان و دندان در کل رسانهها در یک سال
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برنامه «سالمت باشید» در روزهای غیر تعطیل از شنبه تا
چهارشنبه در ساعت  11صبح از شبکه سه سیما پخش میشود.
محتوای کلی تمام برنامهها در رابطه با سالمت است .دسترسی
به آرشیو برنامه از طریق سایت مربوط به این برنامه صورت
پذیرفت .تعداد  237برنامه تلویزیونی در بازه زمانی یک سال
بهدست آمد که تعداد برنامههای با موضوع سالمت دهان و
دندان و در حیطه دندانپزشکی  7برنامه ( 3درصد از کل
برنامههای پخش شده در یک سال) بود .بیشترین تعداد
مطالب پرداخته به موضوعات دهان و دندان در این برنامه
مربوط به گروه هدف عام ( 4برنامه) و سپس کودکان ( 3برنامه)
بود .بیشترین مطالب عنوان شده در این برنامهها مربوط به
پوسیدگی دندان ( 5مورد) و پس از آن مسواک زدن و نخ دندان
و اهمیت مراجعات دندانپزشکی (هر کدام با  4مورد) بود .تعداد
 4مطلب ( 57درصد از کل برنامههای مرتبط با دهان و دندان)
مربوط به موضوعات پیشگیری بود( .نمودار )2
بهمنظور بررسی کیفیت مطالب در نهایت تعداد  38مطلب
که با توجه به معیارهای ورودی دارای محتوای پیشگیری بودند
جهت بررسی کیفیت مطالب انتخاب شدند و فاکتورهای کیفیت
برای آنها نمره دهی شد .میانگین و انحراف معیار مربوط به
هر آیتم در کل مقاالت و همچنین به تفکیک در مقاالت
مربوط به هر رسانه در جدول  2نشان داده شده است .مقایسه
فراوانی مقاالت مربوط به دهان و دندان نسبت به کل برنامهها
یا شمارههای هر رسانه در مدت مورد نظر بر حسب درصد در
نمودار  2نشان داده شده است.
61
51
41

31

درصد

تعداد  291شماره از روزنامه جام جم از طریق سایت مربوط
به روزنامه در بازه زمانی یک سال بهدست آمد .تعداد مطالب
منتشر شده مرتبط با سالمت دهان و دندان  41عدد ( 14درصد
از کل شمارههای منتشر شده در یک سال) بود .بیشترین تعداد
مطالب مربوط به گروه هدف عام ( 24مطلب) و پس از آن گروه
کودکان ( 14مطلب) بود .بیشترین مطالب مربوط به موضوع
مراقبت از دندانهای شیری ( 29درصد) و پس از آن تغذیه،
پوسیدگی دندان و ارتودنسی (هر کدام با  19/5درصد) میشد.
تعداد  21مطلب ( 51درصد از کل مطالب مرتبط با دهان و
دندان) مربوط به موضوعات پیشگیری بود.
 291شماره از روزنامه کیهان از طریق سایت مربوط به
روزنامه در بازه زمانی یک سال بهدست آمد که تعداد مطالب
منتشر شده مرتبط با سالمت دهان و دندان در این روزنامه 18
عدد ( 5درصد از کل شمارههای منتشر شده در یک سال) بود.
بیشترین تعداد مطالب مربوط به گروه هدف عام ( 14مطلب)
بود .بیشترین مطالب مربوط به تغذیه و بوی بد دهان (هر کدام
با  17درصد) میشد .تعداد  9مطلب ( 51درصد از کل مطالب
مرتبط با دهان و دندان) مربوط به موضوعات پیشگیری بود.
هفته نامه سالمت پرتیراژترین هفته نامه سالمت با
مخاطب عام در کشور ایران است .این هفته نامه مطالب مربوط
به سالمت دهان و دندان خود را در بخشی مجزا با عنوان دهان
و دندان به چاپ میرساند .دسترسی به آرشیو هفته نامه بهدلیل
مشکالت سایتی از طریق سایت هفته نامه امکان پذیر نشد و
در یکی از کتابخانههای سطح شهر آرشیو چاپی نه ماههای از
هفته نامه بهدست آمد .تعداد  36هفته نامه در بازه زمانی نه ماه
بهدست آمدکه  18شماره ( 51درصد از کل شمارههای منتشر
شده در بازه زمانی نه ماه) از این هفته نامهها دارای بخش
دهان و دندان بودند و از این  18شماره تعداد  36مطلب
بهدست آمد .بیشترین تعداد مطالب مربوط به گروه هدف عام
( 25مطلب) بود .بیشترین مطالب مربوط به گزینه سایر موارد
( 19درصد) و پس از آن ارتودنسی ( 14درصد) میشد .این
هفته نامه تنها رسانهای بود که به موضوع بیماریهای مخاط
دهان پرداخته بود .تعداد  4مطلب ( 22درصد از کل مطالب
مرتبط با دهان و دندان) مربوط به موضوعات پیشگیری بود.
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11
1

نام رسانه
نمودار  .2نمودار مقایسه فراوانی مقاالت مربوط به دهان و
دندان نسبت به کل برنامهها یا شمارههای هر رسانه در مدت
مورد نظر بر حسب درصد
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جدول  .2نتایج آنالیز کیفی مقاالت مرتبط با پیشگیری از سالمت دهان و دندان
بررسی کیفیت مقاالت پیشگیری
کاربردی و قابل فهم بودن
میانگین
انحراف معیار
روان بودن
میانگین
انحراف معیار
هماهنگی عنوان ومتن
میانگین
انحراف معیار
توافق و ثبات
میانگین
انحراف معیار
تبیین اهمیت موضوع
میانگین
انحراف معیار
مطابق بودن با آموخته های دانشگاهی
میانگین
انحراف معیار
کیفیت کلی
میانگین
انحراف معیار
مجموع نمره
میانگین
انحراف معیار

کل مقاالت

جام جم

کیهان

سالمت باشید

سالمت

n = 93

n = 11

n=3

n=4

n=4

1/9
1/4

1/9
1/3

1/8
1/45

1/2
1/1

1/5
1/6

1/95
1/2

2/1
1/1

2/1
1/1

1/75
1/5

1/75
1/5

1/9
1/3

1/9
1/4

1/8
1/45

2/1
1/1

2/1
1/1

1/9
1/3

2/1
1/1

1/9
1/3

1/75
1/5

1/75
1/5

1/6
1/5

1/7
1/5

1/6
1/5

2/1
1/1

1/1
1/1

1/8
1/4

1/95
1/2

1/7
1/5

2/1
1/1

1/5
1/6

1/5
1/65

1/5
1/75

1/4
1/5

2/1
1/1

1/25
1/5

12/5
1/5

13
1/5

12
1/5

13/5
1/1

11/75
1/5

بحث
ارایه اطالعات صحیح و به روز برای آموزش مؤثر بهداشت و
ارتقا سالمت ضروری است .اگرچه ارایه اطالعات به منظور
افزایش آگاهی افراد جامعه به تنهایی ممکن است برای تغییر
رفتار و عملکرد کافی نباشد ،اما بدون وجود اطالعات دقیق و
مبتنی بر شواهد ،افراد نمیتوانند انتخاب و تصمیمگیری درستی
داشته باشند .نتایج بهدست آمده از این مطالعه نشان داد که از
مجموع  853برنامهی پخش شده یا شمارهی چاپ شده در
طول یک سال تنها در  11درصد آنها ( 84برنامه و شماره)
مطالب مرتبط با سالمت دهان و دندان یافت شد که از این
تعداد تنها  37مطلب ( 4درصد) به مطالب پیشگیری پرداخته
بودند .این در حالی است که تنها روزنامهها در ژاپن در هر سال
بین  41تا  61مطلب در زمینه پیشگیری از پوسیدگی منتشر
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مینمایند[ .]15با توجه به اینکه رسانههای بررسی شده خصوصاً
روزنامهها از نمونههای متداول بین مردم میباشند ،میتوان
گفت اطالعات سالمت دهان و دندان از طریق رسانهها در حال
حاضر به میزان کافی در اختیار افراد جامعه قرار نمیگیرد و
فضای کمی در رسانههای کشور به سالمت دهان و دندان و به
طور اختصاصی به آموزش و پیشگیری از بیماریهای دهان و
دندان اختصاص داده شده است.
بیشترین گروه هدف مورد توجه در این مطالعه گروه عام با
 66درصد فراوانی و پس از آن گروه کودکان با  25درصد
فراوانی بودند .در مطالعهای که توسط  Abeو همکاران[]15
انجام شده است نیز بیشترین گروه هدف مورد توجه گروه عام
با  81درصد فراوانی و پس از آن گروه کودکان با  12درصد
فراوانی بودهاند.
مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،01شماره  ،3مرداد 0333

دکتر شیما سهیلی پور و همکاران

میزان اطالعرسانی در مورد سالمت دهان و دندان

نتایج نشان داد که برنامه «سالمت باشید» با وجود این که
به صورت اختصاصی مطالب مرتبط با سالمت را ارایه مینماید
و از تلویزیون که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین رسانههای
عمومی است پخش میشود ،ولی کمترین میزان پوشش دهی
مطالب مرتبط با سالمت دهان و دندان را به خود اختصاص
داده بود .ولی نکته قابل توجه این بود که مطالب این برنامه
باالترین نمره کیفیت را در کل و بهطور اختصاصی در آیتم
کاربردی و قابل فهم بودن مطلب بهدست آورده بود .ماهیت
این برنامه به صورت پرسش و پاسخ میباشد که این موضوع
نشان میدهد که این برنامه توانسته است به میزان مناسبی
مطالب مورد نیاز مردم را به صورت ساده و قابل فهم توسط
کارشناسان متخصص ،در اختیار افراد جامعه قرار دهد .بنابراین
در صورت عدم وجود آگاهی از نیاز آموزشی در مورد موضوعات
سالمت ،استفاده از برنامههای پرسش و پاسخ تلویزیونی
میتواند روش مناسبی در جهت شناخت و پاسخ دهی سریع به
این نیاز باشد( .نمودار )3
61
51
41
21

درصد

31
11
1

نام رسانه
نمودار  .3نمودار مقایسه فراوانی مقاالت پیشگیری نسبت
به کل مطالب دهان و دندان در هر رسانه بر حسب درصد

هفته نامه سالمت پرتیراژترین هفته نامهی ایران میباشد.
این هفته نامه که مطالب سالمت دهان و دندان در حدود 51
درصد شمارههای آن یافت شده بود ،کمترین سهم را در
پرداختن به مطالب پیشگیری نشان داد ( 11درصد) و از نظر
کیفیت هم پایینترین نمره را بهدست آورد .بهنظر میرسد
موضوعات مهم و مورد نیاز افراد جامعه به خوبی در این رسانه
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تحت پوشش قرار نگرفته است و با پرداختن به مطالب دیگری
مانند ارتودنسی که نقش بیشتری در زیبایی ظاهری دارند و یا
مواردی که کمتر در رسانههای دیگر به آنها پرداخته میشود
سعی در جذب خواننده نموده است.
روزنامههای جام جام و کیهان بهعنوان دو نمونه از
روزنامههایی که خوانندگان زیادی دارند میتوانند تصویری از
کل روزنامهها در اختیار ما قرار دهند .بر خالف برنامهها و
مجالتی که بهطور کامل به موضوعات سالمت میپردازند و
خوانندگان آنها ممکن است گروه خاصی از افراد جامعه باشند،
روزنامهها چون موضوعات متعددی مانند سیاست ،ورزش،
فرهنگ و ...را تحت پوشش قرار میدهند ،این انتظار وجود دارد
که خوانندگان آنها گروه وسیعتری از افراد جامعه را شامل
شوند .بنابراین میتوانند منابع مؤثرتری در زمینه اطالعرسانی
به افراد جامعه در موضوعات سالمت باشند .لذا پوشش دهی
مناسب آنها از اطالعات مورد نیاز افراد جامعه در پیشگیری از
بیماریهای دهان و دندان میتواند گام مؤثری در ارتقا آگاهی
قشر وسیعی از افراد جامعه باشد.
روزنامه جام جم پرتیراژترین روزنامه ایران است .بر اساس
نتایج مطالعهی حاضر  14درصد شمارههای روزنامه جام جم در
طول یک سال مطالب مرتبط با دهان و دندان را منتشر
نمودهاند .با وجودی که این روزنامه بعد از هفته نامه سالمت
بیشترین درصد پرداختن به مطالب مرتبط با دهان و دندان را
در بین رسانههای بررسی شده به خود اختصاص داد ،ولی با
درنظر گرفتن حجم اطالعات منتشر شده در این روزنامه ،تیراژ
باال و تعداد مخاطبین باال انتظار میرود بتواند با افزایش حجم
اطالعات مرتبط با سالمت دهان و دندان نقش مؤثری در ارتقا
آگاهی افراد جامعه ایفا نماید.
در روزنامه کیهان از تعداد  291روزنامه منتشر شده در یک
سال ،تنها  5درصد دارای مطالب مرتبط با سالمت دهان و
دندان بودند که این میزان اصالً کافی نیست و انتظار میرود در
آینده بیشتر به موضوعات مرتبط با سالمت دهان و دندان
پرداخته شود.
در مطالعه مشابهی در ژاپن توسط  Abeو همکاران[،]15
میزان اطالعرسانی و کیفیت مطالب چاپ شده در روزنامهها که
درباره پیشگیری از پوسیدگی دندان در طول  11سال  1993تا
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 2112بررسی شده بود .وجود یک منبع الکترونیکی کامل و
قوی که آرشیوی از کلیه مقاالت چاپ شده در  5روزنامه مهم
ژاپن در آن وجود داشت ،امکان انجام این مطالعه در یک بازه
زمانی  11ساله را فراهم آورد .بر اساس نتایج این مطالعه تعداد
مقاالتی که در آن سه شیوهی جلوگیری اصلی از پوسیدگی
دندانی (استفاده از فلوراید ،کاهش میزان و تعداد دفعات مصرف
قند و کنترل منظم پالک دندانی) به صورت همزمان مورد
بررسی قرار گرفته باشد کم بود .در مطبوعات و روزنامههای
ژاپن کنترل رژیم غذایی و پالک دندانی بهعنوان شیوههای
دارای اولویت نسبت به استفاده از فلوراید در پیشگیری از
پوسیدگیهای دندانی در نظر گرفته شده است که چنین
تأکیدی میتواند تا حدی به ادامهی سطح پایین استفاده از
فلوراید در ژاپن کمک کند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین موضوعی که در
کل رسانهها به آن پرداخته شده بود موضوع مراقبت از
دندانهای شیری بود .از میان روشهای پیشگیری از پوسیدگی
دندان به تغذیه صحیح بیشتر از سایر روشها (مثل مسواک
زدن ،نخ دندان و فلوراید و )...پرداخته شده بود .به جز موضوع
فیشور سیالنت که با وجود اهمیت آن در پیشگیری از پوسیدگی
دندان در هیچ مقالهای یافت نشد ،به سایر موضوعات جدید
(مانند ایمپلنت ،تروما به دندان )...،پرداخته شده بود .به موضوع
ارتودنسی در تمامی رسانهها با درصد باالیی پرداخته شده بود.
همه روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان در یک مقاله در
کنار هم آورده نشده بود که با در نظر گرفتن تعداد کلمات
محدود مقاالت ،ذکر همهی شیوههای پیشگیری از
پوسیدگیهای دندانی بهصورت مفصل در یک مقاله مشکل
است ،اما پیامهای بهداشتی مهم باید بهطور مکرر و مداوم به
اطالع عموم برسد[.]15
مطالعهی دیگری که توسط  Noguerolو همکاران[ ]18به
بررسی اطالعات سالمت دهان و دندان در روزنامههای
اسپانیایی پرداخته بود نشان داد که در زمان انجام مطالعه،
اطالعات در مورد سالمت و بهداشت دهان و دندان در
رسانههای گروهی اسپانیا تقریباً وجود ندارد ،یکی از نکات مهم
نشان داده شده در این مطالعه این بود که مردم اسپانیا
پیامهای آموزشی مهم در مورد بهداشت و سالمت دهان را
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بیشتر از طریق برنامههای تبلیغاتی بهجای برنامههای
اختصاصی مربوطه به آموزش سالمت دریافت میکنند.
از نظر کمی ،تعداد مقاالت بهدست آمده با موضوع
پیشگیری در مطالعه حاضر یک سوم از کل مقاالت مرتبط با
دهان و دندان بود .در مطالعه انجام شده توسط  Abeو
همکاران[ ]15هم یک سوم از کل مقاالت مرتبط با دهان و
دندان با موضوع پیشگیری از پوسیدگی دندان بودند.
در بررسی کیفیت مقاالت در رسانهها ،برنامه تلویزیونی
سالمت باشید بهترین نمره کیفیت را بهدست آورد و پس از آن
روزنامه جام جم در رتبه دوم قرار گرفت .مقاالت در دو آیتم
روان بودن و توافق و ثبات بهترین نمرات را کسب کردند .در
اکثر مقالت منبع علمی ارایه نشده بود و بهتر بود برای
اطالعات بیشتر و همچنین جلب اعتماد مخاطب ،نویسندگان
مقاالت به ارایه منبع علمی میپرداختند .تعداد زیادی از مقاالت
توسط متخصصان دندانپزشکی نوشته شده بود و گاهی دیده
میشد که از متخصص یک رشته در مورد موضوعاتی که زیر
مجموعه سایر رشتهها بود مقاالتی ارایه شده بود که این از
نقاط ضعف مقاالت در رسانهها در ایران محسوب میشود.
تعدادی از مقاالت نیز نه نویسنده مشخص داشتند و نه منبع
علمی ارایه داده بودند .در مطالعه انجام شده در کشور ژاپن 21
درصد مطالب توسط متخصصان دندانپزشکی ارایه شده بود.
تعدادی از مقاالت نیز نه نویسنده مشخص داشتند و نه منبع
علمی ارایه داده بودند[.]15
 Bakdashو همکاران[ ]12تأثیر برنامههای تلویزیون بر
درک رابطه بین بیماریهای پریودنشیوم (بافتهای اطراف
دندان) و از دست دادن دندان را بررسی کردهاند که نشان
میدهد  43درصد از افرادی که این برنامهها را مشاهده
نکردهاند بیماری پریودنشیوم را بهعنوان دلیل اصلی از دست
دادن دندان نمیدانند ،اما  63درصد از افرادی که این برنامهها
را دیدهاند ،ارتباط این دو موضوع را به خوبی درک کردهاند.
عالوه بر این تنها سه درصد از گروه اول تمایل به مراجعه به
دندانپزشک داشتهاند و تمایل به مراجعه به دندانپزشک در 39
درصد از افراد گروه دوم دیده شده است.
مطالعه مشابه انجام شده توسط  Riseو  ]14[Sogaardدر
نروژ نشان داد که افرادی که پیامهای تلویزیونی را دریافت
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کردهاند نسبت به افرادی که این پیامها را ندیدهاند میتوانند
 13-21درصد بیشتر شیوه پیشگیری را تشخیص دهند .در
این بررسی بر نیاز به افزایش استفاده از آموزشهای ارایه شده
از طریق رسانههای گروهی بهعنوان استراتژی عملی مهم در
بهداشت عمومی بهمنظور افزایش ارتقا سطح بهداشت و
پیشگیری از بیماریها توجه ویژه شده است.
از طرف دیگر تأثیرات غیر مستقیم رسانههای گروهی (ارایه
اطالعات) نیز بهعنوان بخشی از روند ارتقا سالمت و بهداشت
دهان و دندان باید در نظر گرفته شود .به کارگیری روشهای
مناسب جهت ارزیابی برنامههای ارتقا سالمت میتواند نقش
مؤثری در جهت گیریها و خط مشیهای آینده در زمینهی
ارتقا بهداشت دهان و دندان جامعه ایفا نماید[.]19
محدودیتهای مطالعه از جمله عدم وجود آرشیوهای
مناسب و عدم دسترسی به آرشیو بسیاری از رسانهها ،مشکالت
بسیاری برای این انجام این مطالعه به وجود آورد .سازمانهای
مربوطه نیز یا آرشیو کاملی از برنامه یا مجالت خود نداشتند و
یا اینکه از همکاری در این زمینه خودداری میکردند.
به منظور آگاهی بهتر از میزان اطالعرسانی رسانهها از
موضوعات سالمت دهان و دندان پیشنهاد میشود منابع
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بیشتری از سایر رسانهها و مطالب موجود در اینترنت در بازه
زمانی طوالنیتری مورد بررسی قرار گیرند .همچنین بررسی
تأثیر رسانهها بر تغییر رفتار افراد جامعه در ایران نیز میتواند
نشان دهنده چگونگی کیفیت این مطالب باشد.
نتیجهگیری
از مجموع بررسیهای انجام شده در این مطالعه بهنظر میرسد
که اگرچه مطالب منتشر شده در مطبوعات از کیفیت نسبتاً
مناسبی برخوردار بودند ،ولی میزان اطالعرسانی درباره
موضوعات مرتبط با سالمت دهان و دندان در رسانههای ایران
در کل کافی نیست و با توجه به اهمیت ارتقا سالمت دهان و
دندان باید تالش و اقدامات بیشتری برای افزایش کمی و
کیفی سطح اطالعات مرتبط با سالمت ارایه شده توسط
رسانههای گروهی صورت گیرد .الزم است که روزنامهها و
مطبوعات اطالعات صحیح و دقیق همراه با شواهد علمی را به
زبان ساده ارایه کنند ،بهگونهای که عموم مردم بتوانند بر مبنای
آن قضاوت کنند که چه رفتارها و عادات بهداشتی به ارتقا
سالمت دهان و دندان کمک میکند.
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Evaluation of the mass media coverage of oral health-related issues in
Iran in 2011-2012

Shima Soheilipour, Zahra Saied-Moallemi*, Maryam Sadat Ahmadi
Abstract
Introduction: Mass media are an important source to convey health information to the general
population. The aim of this study was to assess the oral health information coverage in Iranian
mass and health-related media, with general population audience, in 2011-2012.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, a health-related TV program, one healthrelated and two general newspapers nationally published or broadcast in 2011-2012 were
analyzed. The data on programs and articles containing information on various oral health topics
were collected. A 7-item checklist was developed to analyze the quality of information concerning
oral diseases and prevention separately (scores ranged from 0 to 14). Descriptive statistics were
applied for data analysis.
Results: Of 853 resources evaluated, 102 articles and programs comprising oral health topics were
found. Dental caries and preventive methods for primary dentition were the most common topics
described in 37% of articles, followed by orthodontic treatments and nutrition (16% each) and oral
hygiene topiucs on the use of toothbrushes and dental floss (14%). The coverage of other topics was
less than 10% for each area. The mean quality score of 38 preventive articles was 12.5.
Conclusion: Oral health topics were shown to have inadequate coverage in Iranian mass media,
with no coverage of all the topics needed. It is expected that mass media show a more effective role
in oral health promotion campaigns through more coverage of oral health information.
Key words: Health education, Mass media, Newspapers, Oral health, Preventive dentistry
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پیوست  .1چک لیست بررسی کمیت
 .1کد مقاله یا برنامه
 .2نام رسانه
 .3تاریخ انتشار یا پخش
 .4گروه هدف مورد توجه ( .1کودکان .2 ،نوجوانان .3 ،جوانان .4 ،سالمندان .5 ،زنان باردار و شیرده .6 ،گروه بیماریهای خاص .7 ،گروه عام)
 .5عناوین ارایه شده مرتبط با سالمت دهان و دندان در این مقاله (برنامه):
 )aمسواک زدن و نخ دندان

 )kارتودنسی

 )bفلوراید

 )lسرطان دهان

 )cمراقبت از دندان های شیری

 (mبهداشت دندان مصنوعی

 )dفیشورسیالنت

 (nایمپلنت

 )eپوسیدگی دندان

 (oبیماریهای مخاط دهان

 )fتغذیه

 (pخشکی دهان

 )gسالمت لثه

 (qمصرف داروها

 )hاهمیت مراجعات دندانپزشکی

 (rبوی بد دهان

 )Iدرمان های زیبایی

 )Sآسیبهای دندانی

 )Jدرمان بیماری های لثه

 )tسایر موارد

 .6آیا این مقاله به موضوع پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان پرداخته است؟ بله

خیر

 .7آیا در این مقاله منبع علمی به منظور تأیید مطالب و یا مطالعه بیشتر خوانندگان داده شده است؟ بله
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خیر
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پیوست  .1چک لیست بررسی کیفیت مطالب پیشگیری
 .1کاربردی و قابل فهم بودن
(آیا اطالعات موجود در این گزارش کاربرد دارد و قابل فهم است؟ در صورت نیاز به تصویر برای فهم مطلب،مصور باشد)
خیر
تقریباً
بلی
مبهم
در برخی قسمتها ناواضح
حداقل ابهام
1
1
2
 .2روان بودن مطلب برای خواننده
(آیا مطلب حاوی لغات تخصصی است؟)
بلی
بدون لغات تخصصی و غیرقابل
فهم
2

تقریب ًا
حاوی 1تا  3لغت تخصصی و غیر
قابل فهم برای خواننده
1

خیر
حاوی بیش از  3لغت تخصصی و
غیر قابل فهم برای خواننده
1

 .3هماهنگی عنوان و متن
بلی
کامالً هماهنگ
2

تقریباً
تا حدودی هماهنگ
1

خیر
هماهنگی ندارد
1

 .4توافق و ثبات
(آیا مطلب در راستای یک هدف مشخص است؟ منظور از این مورد این است که مطلب ارایه شده از ابتدا تا انتها یک موضوع واحد را دنبال کرده
باشد و از پرداختن به موضوعات نامرتبط و پراکنده اجتناب شده باشد).
خیر
تقریباً
بلی
در برخی قسمتها پراکندگی دیده
پراکنده و بدون هدف
منسجم و هدفدار
میشود
1
1
2
 .5تبیین اهمیت موضوع
(آیا همه اثرات و نتایج شامل سود ،زیان و هزینهها که مرتبط با موضوع اصلی مطلب است ذکر گردیده است؟)
خیر
تقریباً
بلی
مبهم است و اثرات و نتایج ذکر
تنها به بعضی اثرات اشاره کرده
اثرات و نتایج مهم ذکر گردیده
نگردیده است
است
است
1
1
2
 .6آیا بر اساس آموختههای علمی دانشگاهی و رفرنسهای موجود مطلب ارایه شده صحیح است؟
خیر
تقریباً
بلی
با آموختههای دانشگاهی مطابق
تا حدودی با آموختههای علمی
کامالً مطابق با آموختههای علمی
دانشگاهی مطابقت دارد و در برخی نیست و صحت مطالب ارایه شده
دانشگاهی است
مورد تردید است
قسمتها مطابقت ندارد
1
1
2
 .7بر اساس جواب های شما به سواالت باال به طور کلی چگونه به کیفیت مطلب مورد نظر نمره می دهید؟
کم
متوسط
باال
با نقص قابل توجه
با نقص متوسط
با کمترین نقص
1
1
2
مجموع نمره:
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 .1آشنایی با بیماریهای پالپ و پریاپیکال و پاتوژنز ضایعات پریاپیکال
 .2آشنایی با خصوصیات دقیق کلینیکی ،رادیوگرافیک و هیستوپاتولوژیک ضایعات پریاپیکال
 .3آشنایی با انواع بیماریهای پریاپیکال با تأکید بر انواع ضایعات پریاپیکال حاد و مزمن
 .4آشنایی با عالیم کلینیکی و پاراکلینیکی جهت تشخیصهای افتراقی ضایعات پریاپیکال
 .5شناخت عوارض سیستمیک ناشی از عفونتهای دندانی و ارایه راهکارهای مناسب درمان ضایعات
پالپ و پریاپیکال


چکیده
مقدمه :بیماریهای پریاپیکال دندانی ،نتیجه نهایی پولپیتهای درمان نشده یا نقصان
درمانهای ریشه هستند که بهطور کلی همه آنها را ضایعات پریاپیکال مینامند .پولپیتهای
دندانی نیز نتیجه نهایی پوسیدگیهای دندانی پیشرفته یا تروماهای شدید دندانی که پالپ را
درگیر نمودهاند ،میباشند .گسترش عفونتهای دندانی به بافتهای مجاور دهان و حتی از
طریق خون و لنف به ساختمانهای دورتر میتواند با خطرات جدیتر همراه شود .بنابراین
شناسایی ،تشخیص و درمان زود هنگام و صحیح ضایعات پریاپیکال جهت اجتناب از
خطرات بالقوه آنها الزامی است .در مطالعه حاضر ،با توجه به اهمیت و شیوع باالی
ضایعات پریاپیکال ،به بررسی این ضایعات و گسترش عفونتهای دندانی پرداخته شده
است.
شرح مقاله :در این مطالعه ،مقاالت موجود در مورد نمای کلینیکی ،رادیوگرافی،
هیستوپاتولوژی و درمان ضایعات پریاپیکال و همچنین در مورد عفونتهای گسترش یافته
دندانی با جستجو در  Google Scholar ،ISC ،EBSCO ،PubMedدر فاصلهی زمانی
سالهای  2222تا  2212مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجهگیری :پریودنتیت پریاپیکال از شایعترین بیماریهای با منشأ دندانی است که نوع

مزمن آن یا گرانولوم پریاپیکال ،شایعتر از نوع حاد یا آبسه پریاپیکال میباشد .کیست
رادیکوالر نیز از عواقب گرانولوم پریاپیکال بوده که شایعترین کیست ادنتوژنیک میباشد.
ضایعات التهابی با منشأ دندانی قادر به گسترش به مغز استخوان و ایجاد استئومیلیت
هستند .همچنین این ضایعات در صورت عدم کنترل به موقع سبب بیماریهای حاد و وخیم
از جمله آبسه بافت نرم و سلولیت میشوند.
تشخیص بهموقع ضایعات پریاپیکال منجر به کنترل راحتتر ،درمان موفقتر و پیش آگهی
بهتر میگردد.
کلید واژهها :آبسه پریاپیکال ،استئومیلیت ،پریودنتیت پریاپیکال ،کیستهای رادیکوالر،
گرانولوم پریاپیکال ،سلولیت ،سینوزیت
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بیماریهای پریاپیکال و عفونتهای دندانی

مقدمه
تهای درمان نشده
پریاپیکال ،نتیجه نهایی پالپی 
بیماریهای  
پریاپیکال
آنها را ضایعات  
هستند که بهطور کلی همه  
پریاپیکال روی یک طیف پاتولوژیک
ینامند .همه ضایعات  
م
یتواندحاد
قراردارندکهقابلتبدیل شدنبه یکدیگر بودهوم 
عفونتهای دندانی به

یا مزمن باشند[( ]1شکل .)1گسترش 
بافتهای مجاور دهان و حتی از طریق خون و لنف به

یتر همراه شود.
یتواند با خطرات جد 
ساختمانهای دورتر م 
بنابراین شناسایی ،تشخیص و درمان زود هنگام و صحیح
آنها الزامی
پریاپیکال جهتاجتنابازخطراتبالقوه 
ضایعات  
است .در مطالعهی حاضر ،با توجه به اهمیت و شیوع باالی
پریاپیکال ،به بررسی این ضایعات و گسترش
ضایعات  
عفونتهای دندانی پرداخته شده است .در این مطالعه ،عمدتاً

سالهای  0222تا0210
تحقیقات انجامشدهدرفاصلهزمانی  
در مورد نمای کلینیکی ،رادیوگرافی ،هیستوپاتولوژی و درمان
پریاپیکال و همچنین در مورد عفونتهای گسترش
ضایعات  
یافته دندانی توسط جستجو در ،ISC ،EBSCO ،PubMed
Google Scholarموردبررسیقرارگرفت.
پالپیتحاد

پالپیتمزمن
پریودنتیتاپیکال
مزمن

حاد

گرانولومپریاپیکال



آبسهپریاپیکال

کیستپریاپیکال



ثانویه

اولیه

استئومیلیت
مزمن
منتشر

حاد
موضعی
پریوستئیت

آبسه

سلولیت

شکل .0مراحل بیماریهای پریاپیکال و گسترش عفونتهای



دندانی[]0
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شرحمقاله
پریاپیکال()Apical Periodontitis
پریودنتیت 
پریاپیکال لیگامان
پریاپیکال ،التهاب ناحیه  
پریودنتیت  
یهای خاصآن،تحلیل احتمالی
پریودنتال است.ازجملهویژگ 
استخوانمجاورواپکسریشه استکهمعموالًباازبین رفتن
پریاپیکال،
یشوند.اکثرمواردضایعات  
منشأتحریک برطرفم 
یشوند و دندان مبتال غیر زنده
متعاقب نکروز پالپی ایجاد م 
یباشدوعالیمبهخوبی دریک دندانمعین متمرکزاست[،3
م
پریاپیکالدر
.]0درصورتزندهبودندنداندرگیر،پریودنتیت 
اثرمواردی ازقبیل ترومای مالیم اکلوزالی ،براکسیزم واعمال
یشود[.]4،5
فشارناشیازدرمانارتودنسیایجادم 
خصوصیاتکلیکلینیکیورادیوگرافی
اولین عالمت کلینیکی ،حساسیت قابل توجه دندان به دق یا
یباشد.
درد در حین گاز گرفتگی و جویدن غذاهای سفت م 
یآید ،امادر
بلندتربهنظرم 

گاهی دنداندرساکتخوداندکی 
تها،سرمایا گرماسببایجاد دردیا تشدید درد
تمایز باپالپی 
یگردد[ .]4 ،6عالیم بالینی بسته به حاد یا مزمن بودن
نم 
ضایعه ،ممکناستمالیم تاشدید باشد.درمواردی نیز ممکن
است بدون عالمت باشد[ .]6اولین عالمت رادیوگرافی این
ضایعه،وسیعشدنلیگامانپریودنتالدراینناحیهاست.
درمانوپیشآگهی
درمان پریودنتیت اپیکالی ،درمان ریشه مناسب ،رفع عامل
یباشد[.]6
عفونتویاکشیدندندانم 
پریاپیکال
عواملمؤثردرایجادضایعات 
پریاپیکال نقش دارند که
عوامل مختلفی در ایجاد ضایعات  
نها،آنزیمهاو
نها،اگزوتوکسی 
شاملمیکروارگانیسم،اندوتوکسی 
سمهادرایجاد
یباشند.نقشمیکروارگانی 
عواملدفاعیمیزبانم 
پریاپیکال غیر قابل انکار است و شامل
ضایعات  
ترپتوکهای

سمهای شایع حفره دهان مثل اس
میکروارگانی 
استرپتوکوکهای

استرپتوکوکهای همولیتیکوس ،

ویریدانس ،
غیر همولیتیک ،استافیلوکوک اورئوس ،ایشیرشیاکلی،
یباشد[-12
لهای گرممنفی واکتینومایکوز م 
یها،باسی 
کوکس 
سمهای گرم
.]6لیپوپلی ساکاریدهای دیواره سلولی میکروارگانی 
سلولهایاندوتلیالعروقوایجادتعدادی
منفیباعثتحریک 
یشوند[.]11،10
نها م 
یهای مولکولی ازجملهاینترلوکی 
میانج 
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بهطورکلی
واکنشهای التهابی حادنقشدارند[.]13،02ولی  

با توجه به نقش اندک سیستم ایمنی هومورال در واکنشهای
یرسدکمپلماننیزنقشمهم
بهنظرنم 
پریاپیکال ،
التهابیناحیه 
پریاپیکالبازیکند[.]1
ومحوریدرپاتوژنزضایعاتالتهابی 
پریاپیکال
حادوآبسههای 

پریودنتیتاپیکالی
پریاپیکالی
پریودنتیت اپیکالی حاد که منجر به آبسههای  
پریاپیکال
یگردد ،در واقع واکنش التهابی حاد در ناحیه  
م
است[.]01
پریاپیکال شیوع سنی وجنسخاصی ندارندوبه
آبسههای  

یشوند.نوعاولیه معموالًعالمتدار
انواعاولیه وثانویه تقسیم م 
یدهد ،اما نوع ثانویه یا آبسه
بوده و متعاقب پالپیت حاد رخ م 
واکنشهای التهابی حاد در یک

فونیکس که در نتیجه تشدید 
پریاپیکال
پریاپیکال مزمن مانند گرانولوم یا کیست  
ضایعه  
یگردد ،ممکن است بدون عالمت یا دارای عالیم
ایجاد م 
پریاپیکال،
مهمترین عالمت ضایعات حاد  
خفیفتری باشد  .
حساسیت ودردشدید دنداننسبتبهدقودردحین جویدن
غذاهایسفتاست[.]00،03بهدلیلنکروزپالپدندان،سرمایا
یشودوبهجریان الکتریکی پالپتستر
گرماسببتشدید درد نم 
یدهد.اگرچهناحیهمبتالدرفکممکناستنسبت
نیزپاسخنم 
بهلمسحساسباشد[(]11،03،04شکل.)0
خصوصیاترادیوگرافی
پریاپیکال ،ضخیم شدن
آبسههای اولیه  
عالیم رادیوگرافی  
پریاپیکال واحتماالًمحو شدن
مختصرفضای  PDLدرناحیه  
پریاپیکال
المینادورا در این ناحیه است .در آبسههای مزمن  
یهای کامالً مشخص
بهصورت رادیولوسنس 
نمای رادیوگرافی  
یباشد[(]03-05شکل.)3
پریاپیکالم 
درناحیه 

کروبهای اندودنتیک آنزیمهایی از جمله کالژناز،
می 
یکنند
هیالورونیداز ،فیبرینولیزین و پروتئازهای مختلف تولید م 
نهای پالسمایی مختلفمؤثر درانعقاد
کهباعثتجزیه پروتئی 
یشوند[.]6-10
ستمهایدفاعیبدنم 
خونودیگرسی 
سلولهای دفاعی میزبان نقشمهمی درایجاد پریودنتیت

تها،
لها ،لنفوسی 
لها شامل نوتروفی 
اپیکالی دارند .این سلو 
یباشند[ .]6-10از جمله
تها و ماکروفاژها م 
پالسموسی 
رویدادهای پاتولوژیک مهمدراین ضایعات ،تحلیل استخوانو
بافتهای سخت دندانی است که عمدتاً استئوکالستها و

ادنتوکالستهانیز متعلقبه

ادنتوکالستهامسؤولآنهستند.
ئوکالستها بوده و از نظر ساختاری و

جمعیت است
آنها شباهت دارند[ .]13-15اما در
هیستوشیمیایی به  
تها و ماکروفاژها
تها ،پالسموسی 
پریودنتیت مزمن ،لنفوسی 
یتوان به
نهای مؤثر م 
غلبه دارند[ .]16 ،11از جمله سایتوکی 
نها (،)IL
 ،)Tumor necrosis factor( TNFاینترلوکی 
نترفرونها ،عواملمحرککلونی سلولی وعواملرشداشاره

ای
نها IL1 ،و  TNFمخصوصأ در
کرد .از میان این سیتوکی 
شتر فعالیت
ضایعات التهابی مزمن وجود دارند و مسؤول بی 
یباشند[.]11،11
جذبوتحلیلاستخوانم 
یهای مترشحه از سلولهای التهابی نقش مهمی
یباد 
آنت 
یاپیکال دارند .غلظت ایمنوگلوبین  Gدر این
در ضایعات پر 
ضایعات تقریباً پنج برابر مخاط غیر التهابی دهان است .طبق
مطالعاتانجامشده،نقشسیستم فاگوسیتیک وایمنی سلولی
مهمتر از نقش ایمنی
پریاپیکال  
در پاتوژنز ایجاد ضایعات  
مهمترین اجزای کمپلماندرالتهاب
یباشد.همچنین  
همورالم 
پریاپیکال  C3aو بهخصوص  C5aهستند که به ویژه در
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یباشد[.]4،03بهدلیل نکروزپالپ،دندانبهسرمایا
بالینی م 
یدهد[.]01
گرمایاجریانالکتریکیپالپتسترپاسخنم 
خصوصیاترادیوگرافی
پریودنتیت اپیکالی مزمن در مراحل اولیه تغییرات رادیوگرافی
مانندوسیع شدنلیگامانپریودنتالومحوشدنالمینادورا در
یدهد[ .]32با پیشروی پریودنتیت
پریاپیکال را نشان م 
ناحیه  
پریاپیکال گرانولوما ،ضایعه به
اپیکالی مزمن به سمت ایجاد  
صورت رادیولوسنسی واضح ،مشخص و تا حدودی گرد در
یشود[.]6،04رادیولوسنسی
اطرافاپکسریشه دنداندیده م 
یمتر
یمتر تا حداکثر  1-0سانت 
ایجاد شده معموالً از چند میل 
یشود[،04
متغیر است.تحلیل ریشه دنداننیز گاهی مشاهدهم 
(]03شکل.)4
خصوصیاتهیستوپاتولوژیک
پریاپیکال گرانولوما ،ارتشاح
در نمای هیستوپاتولوژیک  
تها و
سلولهای التهابی مزمن از قبیل ماکروفاژها ،لنفوسی 

یشودکهدرنهایت یک نسجپرعروقو
پالسماسیتها دیده م 
بهنامبافتجوانهای احاطهشدهتوسطیک

پرسلولالتهابی 
ینماید .در برخی موارد گلبولهای
کپسول فیبروزه را ایجاد م 
گاماگلوبولین ائوزنیوفیلیک هیالن پراکنده به نام اجسام راسل،
تجمعاتی از ذرات بازوفیلیک خفیف به نام اجسام پیرونین،
یشود[]03
ماکروفاژهای کفآلودوبلورهای کلسترولدیده م 
(شکل.)5دراطرافاین بلورهای کلسترولمعموالًسلولهای
ژانت مشهود است .گاهی بلورهای کلسترول به فراوانی در
یشوندکهدراینموارد،دنتالگرانولومارا
دنتالگرانوماایجادم 
ینامند[.]31
کلستئاتومام 

خصوصیاتهیستوپاتولوژیک
پریاپیکال مشتمل بر
خصوصیات هیستوپاتولوژیک آبسه  
یمورفونوکلئر
سلولهاینوتروفیلیاپل 
ارتشاحفراوانوموضعی 
یهای سلولی ،مواد
زندهیا مردههمراهبااگزودای التهابی ،دبر 
یباشدکهدرمراحلپیشرفته
یهایباکتریالم 
نکروتیکوکلون 
یشود[ .]4 ،03در
تنها مواد نکروتیک آمورف یا چرک دیده م 
آبسههای ثانویه عالوه بر خصوصیات هیستوپاتولوژیک آبسه،

پریاپیکال
پریاپیکال زمینه ،مانند گرانولوم یا کیست  
ضایعه  
پریاپیکال،اتساع،پرخونیو
درآبسههای 

یگردد.
نیزمشاهدهم 
احتقان عروق خونی در لیگامان پریودنتال و فضاهای مغز
استخوانمجاورنیزوجوددارد[.]11
درمانوپیشآگهی
پریاپیکال،برقراری درناژمناسبازطریق کانال
درمان آبسه 
ک
یبیوتی 
دندانی با فایل ظریف ،شستشوی کانال همراه با آنت 
تراپی مناسب ،تجویز داروهای ضدالتهابی ،ضد درد و پس از
فروکشکردنعالیم حاد،درمانریشه مناسباست[.]06،01
یکهدندانازساکتبیرون آمدهاست ،کاهشسطح
درصورت 
یشود[.]1،01
اکلوزالیاانسیزالپیشنهادم 
پریاپیکالگرانولوما
پریودنتیتاپیکالیمزمنو 
پریاپیکالگرانولوما
تقریباً15درصدضایعاتالتهابیاپیکالیرا 
یدهد[ .]03عالیم بالینی شامل درد شدید دندان،
تشکیل م 
حساسیتشدیددنداننسبتبهدقیادردحینغذاخوردنکه
پریاپیکال مشاهده
در پریودنتیت حاد اپیکالی و آبسههای  
پریاپیکال
یشود ،در پریودنتیت مزمن اپیکالی و گرانولوم  
م
فتر است و این عارضه گاهی حتی بدون هیچ عالمت
خفی 
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شکل  .5نمای هیستوپاتولوژی یک پریاپیکال گرانولوما متشکل
از بافت جوانهای و ارتشاح فراوان سلولهای التهابی مزمن[]63
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درمانوپیشآگهی
پریاپیکال پس از درمان ریشه
حدود  12درصد ضایعات  
بهروشهای جراحی مکمل

مناسبکامالًبهبودیافته ونیازی 
ندارند.درصورتعدمبهبودیدربرخیمواردرزکسیوناپیکال
الزماست[.]1،30
اسکاراپیکال()Apical scar
پریاپیکال
گاهی نقصاستخوانی ایجاد شدهناشی ازگرانولوم 
یشودوبنابراین
بهجای استخوانترمیم م 
توسطبافتفیبروزه  
یماند.دراین مواردآنرااسکار
بهصورترادیولوسنسی باقی م 

ینامند .این عارضه ،در مواردی که یک یا هر دو
اپیکال م 
پریاپیکال یا
کورتکس باکال و لینگوال به دلیل جراحی  
پریاپیکال مزمناز
فرایندهای متناوبتشدید حادیک ضایعه  
یگردد[.]03
بینرفتهباشد،ایجادم 
خصوصیاتکلینیکیورادیوگرافی
شتر از مندیبل بوده و شایعترین
اسکار اپیکال در ماگزیال بی 
مکانآن،قدامماگزیالست.اکثراًدردههی پنجمزندگی دیده
یشود[ .]03دندان مبتال بدون عالمت و غیر زنده است.
م
پریاپیکال ،درمان ریشه و یا جراحی اپیکال
تاریخچه ضایعه  
وجود دارد .در نمای رادیوگرافی فک ،بهصورت رادیولوسنسی
محدود و کم و بیش گردی مشابه کیست یا گرانولوم
کوچکتر است و

آنها 
یشود ،اما غالبأ از  
پریاپیکال ظاهر م 

ماندواگرهمکوچکترشود،

سالهاثابتم 
ی
اندازهآندرطی  
جزییخواهدبود[.]03،04
خصوصیاتهیستوپاتولوژیک
در نمای هیستوپاتولوژیک اسکار اپیکال ،دستجات کالژن
سلولهای فیبروبالست یا
ضخیم هیالینیزه ،تعداد کمی  
انگر آن
یشود[.]03ضایعه نمای 
فیبروسیت دوکی شکلدیده م 
دستجاتکالژنبهجای

استکهفرایند ترمیممنجربهتشکیل
ارتشاحسلولهای التهابی وعروقخونی

استخوانشدهاست.
نیزچندانمشهودنیست[(]03شکل.)6
درمانوپیشآگهی
یشودوبدون
اسکار اپیکالیک عارضهپاتولوژیک محسوبنم 
یماند و لذا در صورت اثبات تشخیص ،هیچ
عالمت باقی م 
درمانینیازندارد[.]03

621

دکتر پرویز دیهیمی و همکاران




شکل  .2نمای هیستوپاتولوژیک اسکار اپیکال ،متشکل از
دسته جات رشتههای کالژن[]63

پریاپیکالیارادیکوالر
کیست 
پریاپیکال
پریاپیکال ،دومین رادیولوسنسی شایع  
کیست  
سلولهای
یشود که در نتیجه پرولیفراسیون  
محسوب م 
یشود.دو
پریاپیکالگرانوماایجادم 
یتلیالدنتالگرانولومایا 
اپ 
نوع کیست رادیکوالر قابل تشخیص است :نوعی که حفره
یتلیالی است که به نام
کیستیک کامالً محصور در پوشش اپ 
یشود و معموأل شایعتر
پریاپیکال حقیقی نامیده م 
کیست  
ستهایی کهحفرهکیستیک محصوردراپی تلیوم به
است.کی 
پریاپیکال پاکتی
ستهای  
کانالهای ریشه بازاست،بهنامکی 

بهطورکلی دوتئوری یا پاتوژنزبرای ایجاد
یشود[ .]03
نامیده م 
این کیست مطرح است.درتئوری نقصتغذیهای کهبااحتمال
شتری مطرح شده است ،برخی محصوالت پالپ مرده یا
بی 
نها و عوامل رشدی که توسط سلولهای
نکروتیک ،سیتوکی 
یشود،باعث
التهابیدنتالگرانولومابخصوصماکروفاژهاآزادم 
یتلیالی در
یتلیالی گشتهویک تودهاپ 
پرولیفراسیون بقایای اپ 
یشود و سلولهایی که در
حال رشد و بدون عروق ایجاد م 
مرکزتودهقراردارند،بهدلیل دورشدنازمرکزتغذیه خوددر
محیط توده ،دچار نکروز و دژنرسانس میعانی گشته و ایجاد
ینمایند[.]1،33
حفرهپاتولوژیکم 
یباشد که در آن حفره پاتولوژیک
دومین تئوری آبسه م 
یشود.وقتی آبسهتشکیل شد،اپیتلیوم
توسطآبسهتشکیل م 
پرولیفراتیو که بهطور ذاتی گرایش به پوشاندن سطوح بافت
همبندی باز دارد ،حفره آبسه را احاطه کرده و ایجاد
ینماید که سپس رشد کرده و بزرگتر
میکروکیست م 
یشود[.]1
م
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یشود[ .]04در صورت
نهای درگیر دیده م 
تحلیل ریشه دندا 
ایجاد واکنشالتهابی حادیا ایجاد آبسه،حاشیه اپکغیر قابل
یگردد[(]03،04شکل.)1این
تشخیصوحدودضایعهمحوترم 
کیست از نظر رادیوگرافی ،خصوصیات اندازه و شکل ضایعه
قابلافتراقازدنتالگرانولومانیست[.]35،31
خصوصیاتهیستوپاتولوژیک
پریاپیکال حقیقی ،معموألحفرهپاتولوژیکی مفروشبا
کیست  
یباشد که توسط
یتلیوم مطبق سنگفرشی غیر کراتینیزه م 
اپ 
بافتجوانهایهمراهباارتشاح

دیوارههمبندیسستالتهابییا
لها احاطه گردیده
سلولهای التهابی مزمن و ندرتاً نوتروفی 

پریاپیکال
است[( ]03 ،36شکل .)1ممکن است در ناحیه  
نهای پرمولر و مولر ماگزیال در مجاورت سینوس
دندا 
وسلولهای موکوسی درپوشش

یتلیوم تنفسی 
ماگزیالری ،اپ 
ستالهای کلسترول و گاهی
اپیتلیالی کیست دیده شود .کری 
اجسام هیالینی ائوزینوفیلیک (اجسام راشتون) نیز ممکن است
یتلیوم ادنتوژنیک و
مشاهده گردد[ .]31بقایای اپ 
وهمچنین
ستهای اقماری دربافتهمبندی کیست  
میکروکی 
ونهای
انواع مختلف کلسیفیکاسیون شامل کلسیفیکاسی 
ترابکولهای استخوانی نابالغ و بالغ

یشکل ،دیستروفیک ،
ب
ممکناستدیدهشود[.]31،42

خصوصیاتکلینیکی
پریاپیکال،شایعترین کیست حفرهدهاناست.ازنظر
کیست  
یتواند دیده شود .این ضایعه در مردان
بالینی در هر سنی م 
نهای شایع درگیری،
شتر از زنان دیده شده است .از مکا 
بی 
ناحیه قدامی ماگزیال و سپس به ترتیب ناحیه خلفی ماگزیال،
یباشد[.]03اکثراً بدونعالمت
خلفی مندیبل وقداممندیبلم 
یشوند.
بوده و بهطور تصادفی در رادیوگرافی کشف م 
نهای درگیر غیر زنده بوده و به پالپ تستر و تستهای
دندا 
یدهند.اگرچهممکناستندرتاًدردناک
سرما وگرماپاسخنم 
یا حساس به دق باشند[ .]03این ضایعه ،معموالً دارای رشد
یتواندمنجربهاتساع
محدودبوده،امادرصورتبزرگشدن،م 
سطوحلبیال یا باکالویا گاهی لینگوال گردد[.]34دربرخی
موارددراثرتشدید فرایند التهابی حادتبدیلبهآبسهوبسیار
یتوانندایجاد
همچنین م 
ینمایند .
دردناکشدهوایجاد تورمم 
استئومیلیت،سلولیتوسینوستراکتنمایند[.]35،36
خصوصیاترادیوگرافی
بهصورترادیولوسنسی
پریاپیکال درنمای رادیوگرافی  
کیست  
پریاپیکال گردیا بیضی شکلباحدودمشخصواحاطهشده

یشود.معموالًمحوشدن
توسطحاشیه نازکرادیواپک دیده م 
ستهایطوالنیمدت،
المینادورایناحیهاپیکالودرمواردکی 





 شکل  .2نمای هیستوپاتولوژیک کیست پریاپیکال متشکل

شکل  .7نمای رادیوگرافیک کیست پریاپیکال[]63


درمانوپیشآگهی
درمان این ضایعه شبیه دنتال گرانولوما ،درمان ریشه دندان
عامل است .در صورت عدم بهبودی پس از درمان ریشه
یگیرد .میزان
مناسب ،روشهای جراحی اپیکال مدنظر قرار م 
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از حفره پاتولوژیک مفروش از اپیتلیوم مطبق سنگفرشی
غیرکراتینیزه[]63

موفقیت پسازدرمانریشه مناسب  15-12درصدبیان شده
ستهای رادیکوالر بزرگ حقیقی که شامل بلورهای
است .کی 
کلسترول هستند ،معموالً به درمان ریشه معمول کمتر پاسخ
یدهند[.]1بیوپسی وبررسی هیستوپاتولوژیک درموارد عدم
م
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بهبودی ضایعه الزماست،زیرا تعدادی ازضایعات ادنتوژنیک و
غیر ادنتوژنیک ممکن است از نظر رادیوگرافی شبیه ضایعات
پریاپیکال با منشأ اندودنتیک ظاهر شوند[ .]41 ،40در برخی

مواردبهدلیل تخریب کورتکساستخوانی ،اسکارهای فیبروزه
پریاپیکال دندانبدونعالمتباقی ماندهکهدراین
درناحیه  
صورت نیاز به درمان مجدد ندارند .احتمال تغییرات
کارسینوماتوزدرکیسترادیکوالربهندرتمطرحشدهاست.به
ستهای
نظر برخی پژوهشگران ،متاپالزی کراتینی در کی 
رادیکوالر طوالنی مدت ممکن است قبل از تغییرات
کارسینوماتوزاتفاقافتادهباشد[.]43-45
کیستباقیمانده
عنوان کیست باقیمانده بهکیستهای رادیکوالر فکی کهپساز
خارجکردندندانعاملباقی ماندهاستاطالقمیشود[.]3اگر
پوششجدارکیست درحین جراحی درفکباقی بماند،امکان
سالهاوجوددارد[.]1،6
پسازماههایا 

پیدایشاینکیست
خصوصیاتکلینیکی
یمانده در استخوان آلوئول یا تنه فک در ناحیه
کیست باق 
شتر از مندیبل دیده
یدندانی ،معموالً در ماگزیال بی 
ب
شتر
یشود[.]3،30اکثربیماراندردههچهارمودرمردانبی 
م
از زنان دیده شده است .نیمی از موارد گزارش شده بدون
عالمتبودهاست.اینکیستدرافرادمسن،یکیازشایعترین
یدندانیبودهوباتطابقیاقرارگیریدنچردر
عللتورمناحیهب 
ینمایند[.]1،03
فکتداخلایجادم 
خصوصیاترادیوگرافی
بهصورت رادیولوسنسی گرد تا بیضی با
در نمای رادیوگرافی  ،
حدودمشخصکهاکثرمواردباحاشیهباریکاپکاحاطهشده،
یمتر
یشود[.]04اندازهضایعهبهندرتبیشاز2/5سانت 
دیدهم 
یمترباشد،
شتر از 2/5تا 1سانت 
بودهودرمواردی کهاندازهبی 
واکنشهای التهابی حاد و به ندرت تغییرات

احتمال تشدید 
کارسینوماتوز را باید در نظر داشت .در چنین مواردی نوار
یگردد[(]6،03شکل.)1
رادیواپکحاشیهضایعهمحوم 
خصوصیاتهیستوپاتولوژیک
خصوصیات هیستوپاتولوژیک این کیست ،مشابه کیست
یمانده ناشی از
رادیکوالر است .در مواردی که کیست باق 
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ستهای دیگر فکین باشد ،خصوصیات
بهجای ماندن کی 

ستهایمزبورراخواهدداشت[.]03
هیستوپاتولوژیککی 





شکل  .3نمای رادیوگرافیک کیست باقیمانده به صورت
رادیولوسنسی بیضی شکل با حاشیه اسکلروتیک[]63



درمانوپیشآگهی
یمانده در صورت وجود
جهت پیشگیری از ایجاد کیست باق 
پریاپیکال درنمای رادیوگرافی قبلازکشیدن
ضایعه التهابی  
دنداندرگیر ،محلساکتدندانی پسازکشیدن ،باید کورتاژ
یگیری طوالنی مدتپساز
گردد.درمانکیست ،جراحی وپ 
یمانده
یباشد.احتمالتغییرات کارسینوماتوز درکیست باق 
آنم 
یباشد[.]03
ستهایادنتوژنیکم 
شترازبقیهکی 
بی 
Giant cell hyaline angiopathy (Oral pulse
)granuloma

این ضایعه یک واکنش جسم خارجی به ذرات مواد غذایی
بهخصوص حبوباتی مثل لوبیا و نخود در بافت
گیاهی  
یهای وسیع ،در
نهایی باپوسیدگ 
یباشدودردندا 
پریاپیکال م 

یشود[.]1،03
ستهای رادیکوالر یافت م 
دنتالگرانولوماوکی 
بهصورت تودههای حلقوی کوچک
این اجسام هیالن  
ائورنیوفیلیک احاطه شده توسط بافت کالژن و سلولهای
وژانتچندهستهای نوعجسم

التهابی لنفوسیت،هیستیوسیت 
یشود[.]03دوتئوریبرایآنمطرحشدهاست.
خارجیدیدهم 
یک تئوری منشأ آن را واکنش جسم خارجی در مقابل مواد
ماننددانههای بقوالتیا حبوباتغذایی وتئوری دیگر

خارجی 
منشأآنراتغییرات دژنراسیون هیالین دردیواره عروقخونی
یداند[.]45
(تئوریاندوژنوس)م 
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Cellulose granuloma

به واکنشبافتی پاتولوژیک درمقابلذراتمحتوی سلولزمورد
استفاده در درمان اندودنتیک از جمله کنهای کاغذی و
یشود.حضورفیبرهای
پنبههای دارویی ،سلولز گرانولوما گفتهم 

پریاپیکال دندان با سابقه درمان ریشه که با
سلولز در ناحیه  
یدهند،تشخیصرا
نورپالریزه،خاصیتانکسارمضاعفنشانم 
قطعیمیکند[.]1
پریاپیکالمزمن
تشخیصافتراقیضایعات 
پریاپیکال در رادیوگرافی ،دنتال
در صورت وجود ضایعه  
صهای مطرح
ستهای رادیکوالر اولین تشخی 
گرانولوما و کی 
پریاپیکال نیز در تشخیص
هستند .نقص جراحی یا اسکار  
همچنین سمنتواسئوس دیسپالزی
یگیرد[  .]40
افتراقی قرار م 
پریاپیکال در مراحل اولیه به ویژه در ناحیه قدام مندیبل،

 Traumatic bone cystدر قسمتهای خلفی فکین و
همچنین کیست کانال اینسیزیو در نواحی قدامی ماگزیال نیز

یشوند[.]03
مطرحم 
دربرخیموارد،ادنتوژنیککراتوسیست،آملوبالستوما،ژانت
سل گرانولومای مرکزی ،کیست آنوریسمال استخوان،
تومورهای متاستاتیک ،مالتیپل میلیوما ،آملوبالستیک فیبروما،
سمنتوبالستوما در مراحل اولیه ،کیست پریودنتال طرفی و
یگیرند
کیست پریودنتال التهابی نیزدرتشخیص افتراقی قرار م 
کهباتوجهبهنمای بالینی ،تستهای حیاتی،تغییر زاویه افقی
تابش اشعه و در برخی موارد بررسی هیستوپاتولوژیک به
پریاپیکال با
یشود[ .]1در ضایعات  
تشخیص صحیح فراهم م 
تستها پاسخ
منشأ عفونت دندانی معموأل دندان به وایتالیتی  
یکه درسایر ضایعات دندان
یباشد.در حال 
ندادهوغیر زنده م 
یباشد .در ضایعات با منشأ عفونت دندانی برخالف
وایتال م 
ضایعات غیر التهابی ،با تغییر زاویه تابش اشعه  xمحل آن
نسبتبهاپکسریشهتغییرنخواهدکرد[.]40
استئومیلیت
بهطورکلی استئومیلیت ،التهاباستخوانومغزاستخواناست

گسترشعفونتهای ادنتوژنیک یا بهدالیل دیگر

کهدرنتیجه 
یهایفکیوکشیدندندانوبهندرتباکتریمی
مانندشکستگ 
یهای پریودنتال
پریاپیکال وبیمار 
یشود[.]1ضایعات  
ایجاد م 
تها هستند .اما معموأل به سمت
مهمترین منشأ استئومیلی 
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یکنند ،بلکه عوامل مساعد کننده از
استئومیلیت پیشروی نم 
جملهافزایشویروالنسمیکروبی،کاهشدفاعایمنیدربرخی
بیماریها مثل دیابت ،ایدز ،لوسمی ،نوتروپنی ،مراحل نهایی
بیماری پاژه و سمنتواسئوس دیسپالزی به خصوص نوع
 ،Floridدخانیات و آنمی در ایجاد استئومیلیت نقش اساسی
دارند[ .]03 ،46استئومیلیت شامل انواع چرکی و اسکلروزه
یباشد[ .]1اکنون هر یک از این انواع را جداگانه شرح
م
یدهیم:
م
استئومیلیتحادچرکی
استئومیلیت حاد چرکی ماگزیال و مندیبل معموأل متعاقب
بهای
یشود.اگرچهآسی 
پریاپیکال ایجاد م 
گسترشآبسههای  

یدهند
یهای فکین رخم 
تروماتیک کهدرشکستگیها یا جراح 
و در مرتبه آخر ،باکتریمی از عوامل اتیولوژیک دیگر
تهایحادچرکیهستند[.]1
استئومیلی 
خصوصیاتکلینیکی
استئومیلیت حادچرکی دارای عالیم سیستمیک حادمثلتب،
لکوسیتوز ،افزایش سرعت رسوب گلبولی ،لنفادنوپاتی ،درد،
یباشد[،41
نهای درگیر م 
پارستزی ،تریسموس ،لقی ودرددندا 
.]6امکانگسترشعفونتبهبافتنرموایجادسلولیتوآبسه
یتواند توسطسینوس
بافتنرموجوددارد.چرکایجاد شدهم 
تراکت تخلیه گردد و قطعات استخوان نکروتیک (سکستروم)
نیز ممکن است از طریق سینوس تراکت تخلیه گردند .ناحیه
خلفیمندیبلیعنیتنهمندیبلیا ناحیهمولرهاشایعترینناحیه
یشود[.]41
بروزایننوعاستئومیلیتمحسوبم 
خصوصیاترادیوگرافی
این ضایعه فرایندی سریع وپیشرونده بودهومعموالًدرمراحل
ینماید ،ولی باگذشتزمان
اولیهنمای خاصرادیوگرافیایجادنم 
ایجادنمایرادیولوسنسیمنتشردراستخوانبدونحدودمشخص
ینماید.دراینرادیولوسنسی
وبانمایبیدخورده()moth eatonم 
کههمانسکسترهاهستندبهصورت

ترابکولهایمنفردنکروتیک
یآیند[(]1،03شکل.)12
کرکیونامشخصدرم 
خصوصیاتهیستوپاتولوژیک
در بررسی میکروسکوپی ،فضاهای مغز استخوان با اگزودای
التهابی پرشدهکهممکناستمنجربهتشکیل چرکشدهیا
لها
سلولهای التهابی ،اساسأ شامل نوتروفی 
نشده باشد  .
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سلولهای
یهای باکتریال و بدون حاشیه  
همراه با کلون 
استئوبالستدیدهمیشود[.]6،03دررنگآمیزیمعمولبافتی
لتر از استخوان
هماتوکسیلین -ائوزین ،سکسترها کمی بازوفی 
یباشند[(]03شکل.)11
طبیعیم 

تها
تها و پالسموسی 
یباشند ،اما ممکن است گاهی لنفوسی 
م
نهای
نیز مشاهدهگردند[.]1درزمینه نکروتیک چرکی ،استخوا 
مردهیاسکسترهایاستخوانیباالکوناهایخالیازاستئوسیت،
یهای نکروتیک ،حاشیه مضرس
کانالهای هاورسحاوی دبر 






شکل  .01استئومیلیت حاد همراه با سکستروم[]63


درمانوپیشآگهی
یبیوتیک تراپی
درمان شاملدرناژمناسبباتخلیه چرکوآنت 
یسیلین و درصورتلزوم جنتامایسین تزریقی
بااستفادهازپن 
یباشد.سکسترهای کوچکدرصورتتخلیه
داخلعضالنی م 
مناسب نیاز به جراحی نداشته اما سکسترهای بزرگ باید از
نهای عاملاستئومیلیت ،پس
طریق جراحی خارجگردند.دندا 
از کنترل سیستمیک عفونت ،باید کشیده شده یا در صورت
امکاندرمانریشه ورزکسیون اپیکالگردند[.]40درصورت
تهایحادچرکی
عدمدرمانمناسبیادرمانناکافیاستئومیلی 
یگردندیا
ت،آبسههای بافتنرموسلولیت م 

منجربهپریوستی
یشوند[.]41
بهاستئومیلیتمزمنچرکیتبدیلم 
استئومیلیتمزمنچرکی
این ضایعه ممکن است به دنبال پیشرفت استئومیلیت حاد
چرکی به سمت فرایند التهابی مزمن و یا مستقیماً از یک
عفونتدندانیمزمنایجادشود[.]03
خصوصیاتکلینیکی
یهای کلینیکی این نوعاستئومیلیت شبیه نوعحاداست.
ویژگ 
یباشد.تورم،درد،تبخفیف ،تشکیل
فترم 
اماعالیم آنخفی 
سینوس تراکت،تخلیه چرک،تشکیل سکستروم،اختاللحسی
یگردد[.]52،51ایننوعاستئومیلیتدر
ولنفادنوپاتیمشاهدهم 
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شکل  .00نمای هیستوپاتولوژیک استئومیلیت حاد چرکی ،

متشکل از سکترهای استخوانی و ارتشاح نوتروفیلها[]63

شتر دیده شدهوتشخیص آنباتوجه
نواحی خلفی مندیبلبی 
نهساز و دورههای عود و تشدید
به عالیم بالینی و عوامل زمی 
یشود[.]50
عفونتبرقرارم 
خصوصیاترادیوگرافی
از نظررادیوگرافی بهصورترادیوسنسی باحدودنامشخص،لکه
یشودکهاغلبشاملنواحی کانونی یا
لکهیا  patchyآشکارم 
یباشد .گاهی
مرکزی رادیواپک که همان سکسترها هستند ،م 
استخوان اطراف ضایعه ،افزایش تراکم یا رادیودانسیته و سطح
کورتیکال استخوان ،هیپرپالزی پرئوستئال استئوژنیک نشان
یدهد .در صورت ایجاد واکنش التهابی حاد در استئومیلیت
م
مزمن ،رادیو دانسیته استخوان اطراف و هیپرپالزی پریوستئال
استئوژنیکممکناستکامألواضحنباشدوحدودضایعهمعموأل
یگردد[(]03،04شکل.)10
محوترم 
خصوصیاتهیستوپاتولوژیک
در بیوپسی از این ضایعه ،بافت همبند فیبروزه التهابی حاد یا
یشود .استخوان
ترابکولهای استخوانی مشاهده م 

مزمن بین 
نکروتیک (سکستر) همراه با خطوط معکوس ناشی از فعالیت
استئوکالستها ،همچنین بافت جوانهای اغلب در استئومیلیت

یشود[ .]03تشکیل بافت نکروتیک
مزمن پیشرفته دیده م 
شتر دیده
چرکی در تشدیدهای حاد استئومیلیت مزمن بی 
یشود[(]03،51شکل.)13
م
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شکل  .06نمای رادیوگرافی استئومیلیت چرکی مزمن[]63




درمانوپیشآگهی
یبیوتیک
نهساز ،تجویز آنت 
جهت درمان ،بررسی عوامل زمی 
همچنین درمان ریشه و
مناسب و درناژ کافی الزم است  .
نهای عامل یا عفونی ،خارج کردن
رزکسیون اپیکال دندا 
نهای عفونی در محل و برداشت استخوان نکروتیک از
دندا 
طریق جراحی الزم است .کاربرد اکسیژن پرفشار بهعنوان
روشهایدرمانیمکملمفیدبودهاست[.]52

تهایچرکی
تشخیصافتراقیاستئومیلی 
تهای چرکی قرار
مواردی کهدرتشخیص افتراقی بااستئومیلی 
یگیرند شامل آبسه مزمن دنتوآلوئوالر و ضایعات استخوانی
م
یباشند .آبسه
مانند ائوزینوفیلیک گرانولوما و استئوسارکوما م 
مزمن دنتوآلوئوالر یا استئیت مزمن هر چند از نظر اساس
یباشد ولی در واقع عفونت
پاتولوژیک ،مشابه استئومیلیت م 
محدودبهاستخوانآلوئولفک ،بدونپیشرفت و گسترشدر
فضاهای مغز استخوان بوده و برخالف استئومیلیت ،مشی و
مناسبتری دارد .در صورتی که ناحیه تخریب

پیش آگهی 
استخوانی بزرگ بوده و فاقد درد باشد ،احتمال وجود
ائوزینوفیلیک گرانولوماراباید درنظرداشتکهبیوپسی دراین
مواردکمککنندهاست.احتمالاستئومیلیتبهویژهدربیماران
دارای نقص ایمنی یا بیمارانی که تحت پرتودرمانی
قرارداشتهاند،باید بهدقتبررسی شود .اگرفیستول ایجاد شده

درارتباطبهبدنهاستخوانفکبوده،بهویژهاگرعواملمستعد
کنندهیا زمینه سازی کهقبالً اشارهشد ،دربیمار وجودداشته
باشد (نظیر دیابت کنترل نشده) ،بایستی احتمال وجود
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شکل  .03نمای هیستوپاتولوژیک استئومیلیت چرکی مزمن ،

متشکل از سکسترهای استخوانی و بافت جوانهای و ارتشاح
سلولهای التهابی مزمن[]63

یهای
استئومیلیت رادرنظرگرفت.بهعالوهدرمواردشکستگ 
جوش نخورده نیز بایستی احتمال وجود استئومیلیت را درنظر
داشت .نمای رادیوگرافی و حتی کلینیکی استئوسارکوما هم
یشباهتبه استئومیلیت نباشد .باالخرهتوجهبه
ممکناستب 
این نکته ضروری است که ممکن است با یک بدخیمی
استخوان مواجه باشیم که بر روی آن ،استئومیلیت سوار شده
است[.]1،41،52-50
تهایاسکلروزهمزمن
استئومیلی 
تهای اسکلروزه برخالفانواعچرکی باعثتشکیل
استئومیلی 
تها را به انواع کانونی،
یشوند .این استئومیلی 
استخوان زنده م 
یتوانتقسیمکرد[(]53شکل.)14
منتشروگارهم 
استئومیلیت اسکلروزه کانونی مزمن (استئیت
کندانسه)
پریاپیکال
تهای دندانی در ناحیه  
این ضایعه به دنبال پالپی 
نهای دارای پوسیدگی وسیع یا ترمیم تاج عمیق یا پالپ
دندا 
یشود.اغلبدرمندیبلودرمجاورتاپکس
نکروتیک دیده م 
یشود.معموالًبدونعالمتبودهو
دندانمولراولمشاهدهم 
یگردد[ .]54 ،55این
بهطور تصادفی در رادیوگرافی کشف م 

ضایعه تقریباً درافرادجوانزیر  02سالباسیستم دفاعی قوی
یشود[.]1
یامواردیکهویروالنسمیکروبیپاییناست،دیدهم 
خصوصیاترادیوگرافی
بهصورتتودههای رادیواپک باحدودمشخص

در رادیوگرافی 
دراطرافومجاوراپکسیکیا هردوریشهدندانمبتالدیده
یشود.طرحکلی وحدودریشه کامالًواضحبودهکهآنرااز
م
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سمنتوبالستوما مجزا م 
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نیز دیده م 
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یشود[(]03،04شکل.)15
ریشهجدانم 







شکل  .04استئومیلیتهای اسکلروزه مزمن[]63



خصوصیاتهیستوپاتولوژیک
تودهمتراکمترابکولهای استخوانی

در بررسی این ضایعه ،یک 
بافضاهای مغزاستخوانفیبروتیک اندکهمراهباتعداداندکی
یشود .تعداد کمی
لنفوسیت و پالسماسل مشاهده م 
استئوبالست فعال نیز ممکن است در سطوح ترابکولهای
استخوان وجود داشته باشد[ .]03با این وجود فعالیت
استئوبالستیک در زمان بررسی میکروسکوپیک ممکن است
کامالًمتوقفشدهباشد[.]1
درمانوپیشآگهی
یباشد
درمان معموالًدرمانریشه دنداندرگیر یا کشیدن آنم 
یشود.گاهی
کهدر 15درصد ازموارد منجربهبهبودضایعه م 
پس از کشیدن دندان ،توده اپک در فک باقی مانده و اسکار
یدهد که درمان نیاز ندارد[ .]03گاهی
استخوانی را تشکیل م 
نهای زنده
استئیت کندانسهقبلازمرگکاملپالپ،دردندا 
یشود که در چنین موارد ممکن است با پوشش
نیز ایجاد م 
غیرمستقیم پالپبتوانحیات پالپراحفظنمودوسببناپدید
شدنضایعهگردید[.]04
تشخیصافتراقی
استئیت کندانسه در تشخیص افتراقی با ضایعاتی مانند
پریاپیکال ایدیوپاتیک
پریاپیکال سمنتواسئوس دیسپالزیا  ،

استئواسکلروز ،سمنتواسئوسدیسپالزیای کانونی،جسمخارجی
ناشی ازدرمانریشه و جراحی رزکسیون اپیکال ،هیپرسمنتوز،
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 شکل  .05استئوسییت کندانسه در ناحیه دندان مولر اول 
مندیبل[]63

یگیرد
سمنتوبالستوما ،استئوبالستوما ،ادنتوم و استئوما قرار م 
که بررسی تاریخچه و سیر کلینیکی و رادیوگرافی ضایعه به
یکند .درهیپرسمنتوز ،امتداد المینا دورا
آنها کمکم 
تفکیک  
در محیط ضایعه در نمای رادیوگرافی مشخص است .در
سمنتوبالستوما ریشه دندان با تومور اتصال یافته و حدود آن
مشخص نیست که در تمایز آشکار با استئیت کندانسه قرار
پریاپیکال برخالف
یگیرد .در ایدیوپاتیک استئواسکلروز  
م
استئیت کندانسه ،باتغییر زاویه تابشاشعه ،xرادیواپاسیتی از
یشود و دندان زنده است .در ضایعات
آپکس دندان دور م 
یهای کانونی و
فیبرواسئوس مانند سمنتواسئوس دیسپالز 
پریاپیکال ،معموالً حاشیه رادیولوسنت یکنواخت در اطراف

یباشد.
اپاسیتی مشهود است که برخالف استئیت کندانسه م 
بهعالوهاپاسیتهدرضایعاتسمنتواسئوسدیسپالزیادربسیاری

مواردبهصورتلبولهیا متالقی استولی دراستئیت کندانسه،

نهای درگیر در ضایعات
یباشد .ثالثاً دندا 
معموالًیکنواخت م 
سمنتواوسئوزدیسپالزیا،معموالًزندههستند[.]1،54،55
استئومیلیتاسکلروزهمنتشرمزمن
یک واکنشپرولیفراتیو استخوانی بهعفونتمالیم استودر
یهای پریودنتال مزمن دیده
بسیاری موارد به دنبال بیمار 
پریاپیکال
یشود.اگرچهپریکورونیت وبیماریهایالتهابی 
م
یباشند .برخی ضایعات مشابه از
نیز در اتیولوژی آن مطرح م 
نظرکلینیکیورادیوگرافیوجوددارندکهدرواقععاملعفونی
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یباشد.
آنها مطرحم 
بهعنوانعاملثانویه درپاتوژنز 
والتهابی  ،
پاژهی
بهعنوان مثال فلورید سمنتواسئوس دیسپالزی ،بیماری  

استخوانی ،سندرم سافو ( )Sapho syndromeو
تاندوپریوستیت مزمن (.]0 ،3[)Chronic tendoperiostitis
تاندوپریوستیت مزمن ( )Chronic tendoperoiostitisنوعی
هایپرپالزی واکنشی استخوانی استکهبهعلتاستفادهزیاد از
یگردد .سندرم سافو ( Sapho
عضالت جونده ایجاد م 
دهای دارد و حروف اول
 )syndromeتظاهرات کلینیکی پیچی 
ضایعاتی مانند سینوویت ( ،)synovitisآکنه (،)acne
پوستولهای متعدد ( ،)pustulosisافزایش استخوان سازی

یدهد.
( )hyperostosisو استئیت ( )osteitisرا تشکیل م 
بهطور کلی اگر ضایعات مشابه فوق جدا شود ،این نوع

استئومیلیتنادراست[.]04،46
خصوصیاتکلینیکی
بر خالف نوع کانونی استئومیلیت اسکلروزه ،این نوع در افراد
یگردد و گرایش جنسی خاصی ندارد.این ضایعه
مسنایجاد م 
یدندانی مندیبل به ویژه در نواحی پرمولر و
اغلب در ناحیه ب 
یدهد .معموأل
مولر ،زاویه و بخش تحتانی مندیبل رخ م 
بهصورت منتشر در اطراف ناحیه عفونت مزمن (پریودنتیت در

یهایالتهابی
کمترپریکورونیتوبیمار 
اکثرمواردوباشیوع 
یگردد که ممکن است گسترش یافته و
پریاپیکال) ظاهر م 

بهصورتچندکانونی
یککودرانفکیرامبتالسازد،اماگاهی 
یشود .ندرتأ هر چهار کودران را نیز ممکن است
دیده م 
گرفتارکند[.]1،03
یشود و
بهصورت تصادفی در رادیوگرافی کشف م 
اغلب  
عالیم کلینیکی خاصی مانند درد و تورم ندارد .ولی احتمال
تشدید حاد وجود دارد که منجر به پیدایش چرک و تشکیل
یگردد.
سینوستراکت()sinus tractودرناژدرسطحمخاطم 
در این موارد ،بیمار درد مبهم و مزه ناخوشایند در دهان را
یکند ،ولی عالیم دیگری ندارد و بهندرت عالیم
گزارش م 
مشابه استئومیلت حاد مانند تب ،تورم و لنفادنوپاتی دیده
یشود[.]6،04
م
یهاییکهازراهاستخواناسفنجی
اینبیماریتوسطباکتر 
یگردد .در این مرحله پریوست از
ییابند ،ایجاد م 
گسترش م 
یشود و رسوب کانونی استخوان
استخوان کورتیکال جدا م 
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یشود .در استخوان اسفنجی ،رسوب مهم
جدید ایجاد م 
استخوانواسکلروزدراطرافناحیه مرکزی عفونتوتحلیل
لمهای رادیوگرافی ،اسکلروز
یدهد .اما در فی 
استخوان ،روی م 
ینماید .برای تشخیص
اغلب ناحیه لیتیک مرکزی را محو م 
دقیق و قطعی استئومیلیت اسکلروزه منتشر ،کشتهای
میکروبیولوژی باید مثبت باشد و نواحی عفونی باید به درمان
یبیوتیکجوابدهند[.]1
آنت 
در مورد  chronic tendopriostitisموارد ذیل منجر به
یشودودردراجعه،تورم
افتراقهستند:عاملعفونی یافت نم 
گونه و تریسموس از عالیم کالسیک است .بیماران به
یدهند و گاه بهبود خود به
یبیوتیک جواب نم 
نهای آنت 
درما 
یشود[ .]03 ،04در مورد سندرم
خود در رادیوگرافی دیده م 
سافو ،بررسی کامل اسکلت توسط سینتی گرافی استخوان،
یهای
یسازد.بهعالوهبیمار 
درگیری نواحی متعددراآشکارم 
مانندپوستولهای متعددوآکنهبهتشخیص آنکمک

پوستی 
یکنند[.]03
م
خصوصیاترادیوگرافی
اسکلروزهمنتشر،همانطور

خصوصیات رادیوگرافی استئومیلیت 
که مشخص است ،اسکلروز منتشر استخوان درگیر بوده که
یکند.اماگاهی
معموألقسمتوسیعی ازفکپایین رامبتالم 
یشود[.]03
بهصورتمتقارنیادوطرفهنیزمشاهدهم 

خصوصیاتهیستوپاتولوژیک
خصوصیات هیستوپاتولوژیک استئومیلیت اسکلروزه منتشر،
تفاوت چندانی با نوع کانونی استئومیلیت اسکلروزه ندارد و
شامل ترابکولهای متراکم و نامنظم استخوانی که بعضی از
سلولهای استئوبالست فعال احاطه
آنها توسط یک الیه  

یشوند ،در یک زمینه بافت مغز استخوان فیبروتیک اندک
م
یباشد .ارتشاح اندک سلولهای التهابی مزمن لنفوسیت و
م
پالسموسیت نیز مشهود است و در موارد تشدید حاد،
یشوند.ولی دربرخی ضایعات ،جزءالتهابی
لها دیده م 
نوتروفی 
یدهد.
کامالًخاموشاست.اسکلروزمجاورناحیهالتهابرویم 
اگرالتهاببهاستخواناسکلروتیک گسترشیابد ،نکروزایجاد
یگردد[ .]6گاهی نواحی کانونی فعالیت استئوکالستیک
م
انگر
یکندونمای 
یشوندکهایجاد الگوی موزائیک م 
مشاهدهم 
تحلیل و تشکیل استخوان است که با خطوط معکوس
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یگردند[ .]40در برخی مطالعات
( )Reversal lineمشخص م 
به ایجاد سمان در این نوع استئومیلیت اشاره کردهاند که در
مواردی که منحصراً سمان در ضایعه وجود دارد ،آن را
یرسد
بهنظر م 
ینامند .ولی  
 sclerotic cemental massesم 
ضایعات حاوی سمان ،ضایعات مشابهی مانند فلورید
سمنتواسئوس دیسپالزی ( Florid cement osseus
)dysplasia- FLCODیا بهطورکلی ضایعات سمنتواسئوس
دیسپالزی باشندکهباید ازاین نوعاستئومیلیت تفکیک گردند.
درواقعدرفلورید سمنتواسئوسدیسپالزی عالوهبراسکلروز
ستهای ساده یا
گلبولهای سمان بیسلول و کی 
استخوانی  ،
یگردد که در استئومیلیت
تروماتیک استخوانی مشاهده م 
یشوند[.]41
اسکلروزهدیدهنم 
در  chronic tendoperiostitisاسکلروز و بازسازی
یگردد[.]4،03
استخوانکورتیکالوتحتکورتیکالمشاهدهم 
سلولهای التهابی در نواحی تحلیل کورتیکال و
ارتشاح  
یشود[ .]03در سندرم
استخوان تحت کورتیکال مجاور دیده م 
یهای هیستوپاتولوژیک ،بازسازی استخوانی زنده
سافونیز بررس 
شتر ازعفونتمانندتشکیل آبسهونکروزاستخوان
فعالرابی 
یسازد[.]46
آشکارم 
درمانوپیشآگهی
یباشد.
درمان بیماران ،مشکل است و سیر بیماری طوالنی م 
درمان استئومیلیت اسکلروزهی منتشر ،برطرف کردن و کنترل
یباشد.بعداز
تشدیدهای حادعفونتمزمنایجاد کنندهضایعه م 
یشود ،اما
کنترل عفونت ،اسکلروز در برخی بیماران بازسازی م 
ممکن است باقی بماند[ .]12درصورت وجود عوامل اتیولوژیک
مثلبیماری پریودنتال ودندانپوسیده ،این عواملباید برطرف
شوند .اگر در نواحی اسکلروتیک ،دندانی وجود دارد که باید
یباشد ،به
کشیده شود ،احتمال عفونت و تأخیر التیام مطرح م 
نهی
یشودکهکشیدندندانبهعنوانگزی 
همیندلیلپیشنهادم 
آخر مطرح باشد[ .]6برداشتن کورتکس ناحیه مبتال ،منجر به
همچنین درمانبااکسیژن ممکن
یشود .
بهبودبعضی ازمواردم 
استبهعنوانیکدرمانکمکیمؤثرباشد[.]40

درمان  Chronic tendoperiostitisرضایت بخش نبوده
روشهای
نهای جراحی وآنتی بیوتیک اثرمهمی ندارد .
ودرما 
بهکاررفتهشامل:استراحتعضالنیمانندمصرفغذاهاینرم
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و اجتناب از عادات پارافانکشنال ،تمرینات چرخشی و نوبتی،
اسپلینت اکلوزالی ،بازخورد عضالنی و داروهای سست کننده
نهادر
شتردرما 
یباشد[.]03درموردسندرمسافوبی 
عضالنیم 
یتأثیر بوده است .برداشتن کورتکس
جهت حذف عفونت ب 
یدهد.داروهای استروئیدی و
شدتوشیوع عالیمراکاهشم 
غیراستروئیدیضدالتهابی،مؤثرترینعواملبرایبهبودعالیم
بابهبودکاملنبودهاند[.]1

گزارششدهاست،امامعموألهمراه
تشخیصافتراقی
افتههای
تشابه بسیاری ازنظرکلینیکی و رادیوگرافی و حتی ی 
هیستوپاتولوژیک بین این عارضه و فلورید سمنتواسئوس
دیسپالزیا ( )FLCODوجوددارد .استئومیلیت اسکلروزهمنتشر
یکه ،FLCODیکدیسپالزی
یک فرایند التهابی استدرحال 
سمنتواوسئوز گسترده است که محدود به ناحیه مجاور آپکس
یماندو علتکامالًمشخصی ندارد و احتماالً
نها نم 
ریشه دندا 
یک فرایند دیسپالژی استخوانی در مقابل تحریکات مزمن
است .تمایز رادیوگرافی بین  FLCODو استئومیلیت اسکلروزه
مزمنمنتشردرمراحلپیشرفته هر دوضایعه میسر نیست .در
شترFLCODدرزنانمیانسال
چنینمواردی،بروزوشیوعبی 
سیاه پوست ممکن است تا اندازهای به تشخیص افتراقی آن
ضایعاتکمکنماید[.]1،50،53
استئومیلیت مزمن همراه با پریوستیت پرولیفراتیو
(استئومیلیتگاره)
یشودو
این بیماری تحتعنواناستئومیلیت گارهنیز نامیده م 
نوعی استئومیلیت اسکلروزه بهصورت ضخیم شدن کانونی
همراهبااستخوانسازی واکنشی ناشی ازتحریکات و

پریوست 
عفونت مالیم است .از علل شایع استخوان سازی جدید
ستها ونئوپالسماستکهاز
پریوست ،استئومیلیت ،تروما،کی 
شتر
سمهای بدخیم باشیوع بی 
آنها،استئومیلیت ونئوپال 
میان  
همراه با تشکیل استخوان پریوستی هستند[ .]03شایعترین
پریاپیکالناشی
علتایجاداستئومیلتگارهدرفکین،ضایعات 
یباشد[ .]40اکثر موارد به
از پوسیدگی و پالپیتهای دندانی م 
یکند.
پریاپیکال مولراولمندیبلبروزم 
دنبالفروکشآبسه 
یهای فکی،
متعاقبعفونتهای پریودنتال ،شکستگ 

ولی گاهی 
ستهای باکالبایفورکیشن (،)buccal bifurcation cysts
کی 
نهای مولر
عفونتهای غیر ادنتوژنیک ،کشیدن دندان یا دندا 
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نیمه نهفتهمبتالبهپری کرونیت بهویژه عقلنهفتهمندیبل
یشود[.]03،40درمواردنادری درنوزادان،استئومیلیت
ایجاد م 
گارهبراثرعفونتهای بافتنرمی کهمتعاقباًپریوست رادرگیر

همچنین مواردی ازابتالبراثرتحریک
یدهد .
یکنند،روی م 
م
یشود
مکانیکی ناشی ازدندانمصنوعی درافرادمسنایجاد م 
که استخوان اندوستئال در این موارد طبیعی است .این
استئومیلیت بههرعلتی کهایجادشودنوعی استئومیلیت مزمن
استکهدر آنواکنشالتهابی مالیم سببتحریک پریوست
شدهاست.برایایجاداینفرایندبایدشرایطیفراهمباشد:یک
استخوانسازی داشتهباشد،

بیمار جوانباشدکهقابلیت باالی 
وجود عفونت مداوم و مزمن و تعادل بین مقاومت میزبان و
کهعفونتبتواندبهجای

سمها بهنحوی 
ویروالنس میکروارگانی 
استخوانسازیباشد[.]01

تحلیلاستخوانمحرکیبرای
خصوصیاتکلینیکی
بیماران مبتال کودکان ،نوجوانان و افراد زیر  05ساله هستند.
شترین شیوع آن در
بروز در هر دو جنس یکسان بوده و بی 
استخواندرشتنی است.درفکین این عارضهنسبتاًغیر شایع
شتر موارد
یشودوبی 
شتر ازماگزیال مبتالم 
است.مندیبلبی 
یشودودر
مندیبول درناحیه خلفی یعنی ناحیه مولرها آشکارم 
واقع شایعترین محل آن کناره تحتانی مندیبل در زیر دندان
بهطور مشخصی ،برجستگی
مولر اول است[ .]41بیماران  
استخوانی باقوامسختوبدونعالمتدارندکهغالباًدرامتداد
یباشد ،اما درگیری کورتکس باکال هم
لبه تحتانی مندیبل م 
شایع است .برآمدگی کورتکس لینگوالی به صورت مجزا،
سانتیمتر تا درگیری کل کنارهی
کمیاب است .تورم از   0
تحتانی مندیبل متفاوت است .پوست و مخاط ضایعه طبیعی
بودهولی التهابمحتملاست.گاهتبولوکوسیتوز وجوددارد.
برای تشخیص قطعی ،رادیوگرافی و بیوپسی الزم است[.]41
نهای
این ضایعه اغلب تک کانونی است ،ولی گاهی کوادرا 
یکند[.]6
مختلفرادرگیرم 
خصوصیاترادیوگرافی
پریاپیکال ،نشان دهنده یک دندان پوسیده با
رادیوگرافی  
پریاپیکال رادیولوسنت استو گاهی یا باشیوع کمتر
ضایعه  
یدهد.
رادیولوسنت -رادیواپک با نمای بید خورده را نشان م 
برای دیدن واکنش پریوستی ،رادیوگرافی اکلوزال که جهت
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یسازند ارجح است[ .]3در
باکولینگوالی ضایعه را مشخص م 
رادیوگرافی اکلوزال اتساع کورتکس به دلیل افزایش رشد
کانونی و بیرون زدگی استخوان نمایان است .در رایوگرافی
مناسب تودهی استخوانی رادیواپک به صورت الیه الیه و
یهای
پوست پیازی مشخص است .گاهی زواید با برجستگ 
استخوانی ظریف متعددعمودبرالیههای پوستپیازی آشکار
انگر استحکام استخوان
است که البته کمیابتر بوده و نمای 
نهای
جدید است[( ]03شکل.)16در اکثرموارد،نمای استخوا 
مجاورطبیعی استولی گاهی قطعاتکوچکسکسترمشاهده
بهطور کلی برای تشخیص رادیوگرافی ،باید سالم و
یشود  .
م
یکنواخت بودنسطحاستخوانکورتیکال زمینه ،مشخصباشد
واگرتخریب استخوانی دیده شود،احتمالفرایند نئوپالستیک
شتر از فرایند التهابی مطرح است .رادیوگرافی پانورامیک و
بی 
کمترقدامی خلفی هممؤثرهستند.به
مایل طرفی وبهمیزان  
دلیل مشکالتدرزاویه دادنمناسبوروی همافتادنتصویر
رادیوگرافی استخوانزمینه ،تکنیک (computed  )CT scan
 tomogheraphy scanningازروشهای متعارفرادیوگرافی
یباشند[.]52
معتبرترم 
خصوصیاتهیستوپاتولوژیک
اغلب بیوپسی الزمنیست ،مگرتشخیص کلینیکی موردتردید
تودهی استخوانی ایجاد شده ،روی کورتکس و زیر
باشد  .
ترابکولهای جدید

پریوست است و حاوی مقادیر زیادی 
سلولدار است .بسیاری از ترابکولها توسط
واکنشی و بسیار  
ترابکولهای

جهتیابی عمودی 
یشوند  .
استئوبالست احاطه م 
بابزرگنمایی

جدید نسبتبهاستخوانکورتیکال ازدیاد یافته ،
ترابکولها موازی یکدیگر هستندویا

کممشخصاست[.]53
دهاند و همه جا منتشر
بهصورت شبکهای در هم تنی 
گاهی  
یشوند.فعالیت
شدهاندومشابهالگویفیبروزدیسپالزینابالغم 

ترابکولهای جدید غلبهداردولی در

استئوبالستیک درنواحی 
نواحی مرکزی استخوانی ،هر دو فعالیت استئوبالستیک و
استئوکالستیک مشاهده میشوند .بافت همبندی ما بین
ترابکولها ،فیبروزه  با ارتشاح پراکنده یا کانونی سلولهای
التهابی  مانند لنفوسیت و پالسموسیت است .اگر سکسترها
در ضایعه باشند نمای مشخص  نکروز را نشان میدهند[]6
(شکل.)11
623

بیماریهای پریاپیکال و عفونتهای دندانی

شکل  .02نمای رادیوگرافی پریوستیت پرولیفراتیو[]63

درمانوپیشآگهی
درمان حذفعاملعفونی است.دندانعاملباید درمانریشه
کها در مراحل اول درمان
یبیوتی 
شده یا کشیده شود و آنت 
بایستی تجویز گردند .اگر یک واکنش پریوستی تک کانونی
شبیه پریوستیت پرولیفراتیو در فقدان یک منبع قطعی التهاب
نکه ضایعات
بهدلیل ای 
ظاهر شود ،بیوپسی باید انجام گردد  .
یکنند[.]53
نئوپالستیکمتعددالگویمشابهیراتقلیدم 
تشخیصافتراقی
گاره،استخوانسازی جدید پریوستئال در

عالوه براستئومیلیت 
ضایعات مختلفدیگری نیز ممکناستروی دهدکهشامل:
بیماری کافئی ،هایپرویتامینوز  ،Aسیفیلیس ،لوسمی ،سارکوم
یوئینگ،نوروبالستوممتاستاتیک،راشیتیسم،کمبودویتامین،C
فیبروز دیسپالزی ،استئوسارکوم ،توروس ،اگزوستوز و استئوم
محیطی.
بیماری کافئی معموالً در ماههای اول پس از تولد رخ
نهای ارثی دارد،دوطرفهبودهوعالوهبرمندیبل،
یدهد ،زمی 
م
یکند .در
نها از جمله ترقوه را هم مبتال م 
سایر استخوا 
رادیوگرافی سارکوم یووینگ ،نمای رادیواپاسیته الیهدار مشابه
یشود .اما در این موارد ،واکنش
استئومیلت گاره مشاهده م 
پریوستی اغلب نمای اشعه مانند مشابه استئوسارکوم دارد .از
مشابهاند.ازجملهسن،تورمحساس
سایر لحاظاین دوضایعه  
یشود ،اما
و نمای استئولیتیک که در استخوان مجاور دیده م 
شتر مربوط به سارکوم
نمای تخریبی با حدود نامنظم ،بی 
یتوان تورماستخوانی
یوینگ است.درفیبروز دیسپالزی همم 
رامشاهدهنمود،امااینتورممربوطبهمحیطاستخواننبودهو
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شکل  .07نمای هیستوپاتولوژی پریوستیت پرولیفراتیو[]63

منشأعمقی داردونمای شیشه تگرگی رادررایوگرافی نمایان
خواهدساخت[.]1،54
تهی محیطی در
در استئوسارکومنیز ممکناسترادیواپاسی 
نامنظمتر است و

استخوان ایجاد شود .ولی نمای رادیوگرافی 
اگرنمایاشعهخورشیدیرانیزپدیدآوردهباشد،افتراقایندو
آسانتر خواهد گردید[ .]03کال استخوانی در محیط
ضایعه  ،
یتواند رادیواپاسیته ایجاد کند ،ولی اغلب
شکستگی هم م 
متراکمنبودهگرفتنتاریخچههمبسیارسودمنداست[.]1
ضایعاتی مثل استئوم محیطی ،توروس و اگزوستوز نیز
شتر حالت ندول مانند
گرایش سنی زیر  02سال ندارند و بی 
هاتاسالها


بهاندازهقابلتوجهماه
آنها 
دارندوبرای رسیدن  
وقتالزماست[.]03،04
استئیتآلوئولریاحفرهخشک
بعد از کشیدن دندان ،لخته خونی در محل کشیده شدن یک
یشود .لخته خونی با ایجاد بافت جوانهای و
دندان تشکیل م 
یگزینی تدریجی با استخوان فیبریالر خشن و در نهایت
جا 
یگردد.تخریبلختهمانعالتیاممناسب
استخوانبالغارگانیزهم 
یگردد و منجر به ایجاد سندرم کلینیکی آلوئولر استئیت یا
م
یگردد[ .]00عواملمختلفی باعث ایجاد این
حفرهی خشک م 

یباشند:ترومای موضعی
یگردندکهشاملمواردزیر م 
ضایعه م 
در موارد کشیدن تروماتیک دندان توسط دندانپزشکان کم
نهایی کهبهدلیل موقعیت
تجربهوکممهارتیا کشیدن دندا 
یگردند،
آناتومیک خاص خود؛ به سختی و مشکل خارج م 
عفونتهای قبلجراحی ویا شستشوی

داروهای ضدبارداری ،
ناکافی حین جراحی وشستشوی زیادپسازجراحی ومصرف
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یشوند.همچنین
دخانیاتکههمگیباعثلیزوتخریبلختهم 
افرادباسابقهی

دربرخی افرادمبتالبهاستئوپتروزیس ،پاژهیا 
رادیوتراپی ،تشکیل لختهاولیه بامشکلروبرواست.هیچ نوع
باکتری خاصی در اتیولوژی آن مؤثر دانسته نشده است ،ولی
یهای
بهصورتمخلوطبودهوتعدادزیادی ازباکتر 
عفونتآن 
شایعدهاندرایجادآندخالتدارند[.]3
خصوصیاتکلینیکی
شترین محل ابتال ،ناحیهی مولرها به ویژه مولرهای سوم
بی 
شتر
خونرسانی محدودتروتراکم بی 
مندیبل استکهبهدلیل  
یباشد.این ضایعه گرایش سنی
استخوانمستعداین عارضهم 
سن،بهعلتتراکمباالتراستخوان

خاصی نداردولی باافزایش 
و کاهش عروق ،احتمال حفره خشک باالتر است .بعد از لیز
خردههای
لخته ،ساکت دندان بهصورت حفرهای لخت حاوی  
یرسد.نکروزوالتهاب
غذایی،بزاقواستخواننکروزهبهنظرم 
ییابد وبههمین
اغلببهفضاهای مغزاستخوانگسترشنم 
یبرند .اما گاهی
دلیل اصطالح استئیت را برای آن بهکار م 
ممکناستعفونتدر فضاهای مغزاستخواننیز توسعهیابد
که در این موارد ،استخوان مرده یا سکستر در مغز استخوان
توسطاستئوکالستهامجزاوخارج

یشودوتدریجاً 
تشکیل م 
یگردد[.]56
م
تشخیصاینعارضهبهکمکپروبینگساکتممکناست
کهاستخواناکسپوزوبهشدتحساسراآشکارمیکند.درد
شدید ،بوی بدوگاهی تورمولنفادنوپاتی درعرض 3-4روز
بعدازکشیدن دندانمشهوداست.عالیم ممکن است12-42
روزتداومداشتهباشند[.]56
درمانوپیشآگهی
در ارزیابی شکایت بیمار باید ابتدارادیوگرافی تهیه شود.بعداز
تشخیص قطعی ضایعه ،ساکتدندانی باید باسرم فیزیولوژی
یسپتیک مانندزینک اکساید
گرمشستهشودوباپانسمانآنت 
اوژنول مسدود گردد .پانسمان هر  04ساعت برای  3روز و
کبار تعویض گردد تا زمانی که بافت
سپس هر  0-3روز ی 
جوانهای روی استخوانعریان رابپوشانند.معموالً 3تا 4هفته

یکشد تا ساکت کامالً منقبض گردد[ .]03اقدامات
طول م 
پیشگیرانه که برای جلوگیری از استئیت آلوئوالر توصیه
یبیوتیک موضعی وسیستمیک از
یشوندعبارتنداز:تجویز آنت 
م
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جمله تتراسیکلین ،داروهای آنتی فیبرینولیتیک موضعی،
شستشوبامحلولهای آنتی میکروبیال بعدازکشیدن دندانو

یباشد .احتماالً
شستشوی حین عمل با سرم فیزیولوژی م 
مهمترین عاملنفوذدرجلوگیری ازعوارضناشی ازکشیدن

نها،احتیاط در کشیدن دندانها واحترازازتروماتیزه شدن
دندا 
یباشد[.]1،6
دندانم 
سلولیت
سلولیت ،التهاب حاد منتشر بافت نرم است .برخالف آبسه،
یتواندازروی پوستومخاطدرناژشود.به
کانونی نبودهونم 
همین دلیل تمایل به گسترش از طریق فضاهای بافتی و در
امتداد سطوح فاشیال ( )fascial planesدارد[ .]01این نوع
سمهایی که مقادیر قابل
واکنش بافتی توسط میکرو ارگانی 
یکنند ،ایجاد
توجهی هیالورونیداز و فیبرینولیزین تولید م 
لوکوکها از

بهعنوان مثال استرپتوکوکها و استافی
یشود  .
م
سمهای تولید کننده هیالورونیداز و
مهمترین میکروارگانی 

فیبرینولیزین هستند[ .]11سلولیتهای صورت و گردن ،غالبأ
ناشی از عفونتهای دندانی هستند که متعاقب آبسههای
تها و یا بیماریهای پریودنتال ایجاد
پریاپیکال واستئومیلی 

یهای پریودنتال متعارف نسبت به
یشوند .عموماً بیمار 
م
کمترتمایل بهایجاد سلولیت دارند.با
پریاپیکال  
بیماریهای  
این وجود در عفونتهای پری کرونال یا پری کرونیت در
اطراف عقل نهفته مندیبل ،ایجاد سلولیت و تریسموس شایع
است[(]03،51،51شکل.)11




شکل  .02سلولیت با درگیری فضای کانین و تروبوز سینوس
کاورنوس[]63
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خصوصیاتکلینیکی
در سلولیت ،ناخوشی ،تب و لکوسیتوز وجود دارد .تورم سفت
یشود.پوستاطراف
منتشرودردناکدرناحیهبافتنرمدیدهم 
ملتهب و قرمز تا ارغوانی است .در موارد گسترش التهاب به
یتواند طبیعی باشد[.]43
نواحی عمقی ،رنگ پوست حتی م 
فونتهای
لنفادنوپاتی موضعی هم موجود است .در موارد ع 
ماگزیال ،تورم نیمه فوقانی صورت و در موارد مندیبل تورم
تهای صورتی
یشود.سلولی 
منتشرنیمه تحتانی صورتدیده م 
عموماًتمایل بهکانونی شدن،تشکیل آبسهودرناژپوستی یا
مخاطی دارند که در این شرایط  Phlegmonنامیده
یشوند[.]6
م
خصوصیاتهیستوپاتولوژیک
در بررسی هیستوپاتولوژیک ناحیه سلولیت ،ارتشاح منتشر
سلولهای نوتروفیل و گاهی لنفوسیت همراه با مقادیر نسبتأ

زیاد و قابل توجه مایع سروزی و فیبرین که باعث جدا شدن
یشود[.]03
رشتههایهمبندییاعضالنیمیگردند،دیدهم 

درمانوپیشآگهی
یبیوتیکوحذفعاملعفونیاست.اگرعلتبیماری
تجویزآنت 
پریاپیکالبود،درمانریشهویاکشیدندندانبایدانجامشود،

یبیوتیک تراپی بهتنهایی بدونحذفعامل
آنکهآنت 
بهدلیل  
یگردد[.]1
عفونی،کافینیستوباعثعودضایعهم 
عفونتدرفضاهایمختلف
فضاهای بافتی یا فضاهای فاشیالی فضاهای بالقوهبین سطوح
یدهند که
فاشیاها هستند و تشکیل مسیرهای طبیعی م 
یتوانندعاملگسترشعفونتشوندوایجاد سلولیت یا آبسه
م
بافت نرم نمایند .فضاهای تحت مندیبالر مهمترین فضاهایی
ییابند و
هستندکهعفونتهای دندانی ازآنطریق گسترشم 

به سه فضای مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر تقسیم
چانهای و تحتفکی
یشوندکهشاملفضای زیر زبانی ،زیر  
م
یباشند.درگیری فضای زیرزبانی تورممشخصدرکفدهان
م
یدهد .عفونت
یکند و تنگی نفس و اختالل بلع م 
ایجاد م 
یگیرد وتورمی
فضای تحتفکی غالباًازمولرمندیبلمنشأم 
یدهد .این فضا از شایعترین
نزدیک به زاویهی مندیبل م 
فضاهای درگیر به دنبال عفونتهای دندانی است .عفونت
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تحتچانهای بهصورتتورمقدامی درناحیه زیر چانه

فضای 
یدهد[.]41
یشودوتنگینفسواختاللبلعم 
م
آنژینلودویگ
آنژین لودویگ ،سلولیت شدید و سریع پیشرونده در فضاهای
تحت مندیبالر بوده که معموالً در فضای تحت فکی شروع
چانهای را
یشود و بهصورت ثانویه فضای زیر زبانی و زیر  
م
یشود
یکند.درمواردی ،آنژین لودویگ حقیقی تلقی م 
مبتالم 
که تمام فضاهای تحت مندیبوالر را درگیر سازد[.]51 ،51
شتر از
نهای مولر مندیبل بی 
پریاپیکال دندا 
بیماری  
بیماریهای پریودنتال منشأآنژین لودویگ هستند.بیماریهای
پریودنتال شایع که ممکن است منشأ آنژین لودویگ باشند،
تهای دندانعقلنیمه نهفته
شتر درارتباطباپری کورونی 
بی 
یگردند.اینبیماریاغلبدرافرادیکهدارای
مندیبلمطرحم 
مشکالت ایمنی هستند ،مانند افراد دیابتیک ،ایدز ،آنمی
کنندهی پیوند اعضاکه
آپالستیک وهمچنین بیماران دریافت  
مستلزم تجویز داروهای کورتیکو استروئید هستند ،ایجاد
یشود ،گرچه در افراد سالم هم ممکن است روی دهد.
م
نها منشأ
نهای مولردوموسوممندیبل بیش ازسایر دندا 
دندا 
اینبیماریهستند[(]03،51شکل.)11


شکل  .03آنژین لودویگ[]63





خصوصیاتکلینیکی
به دلیل درگیری وتورمفضاهای تحتمندیبالر،تورمسخت،
یگردد
روندهای درکفدهانآشکارم 
دردناکومنتشروپیش  

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،01شماره  ،3مرداد 0333

بیماریهای پریاپیکال و عفونتهای دندانی

یشود .عالیمی از درناژ دیده
که منجر به باال آمدن زبان م 
شودوزبانبهعلتنمای سفتوچوبمانندتحتعنوان

نم 
ی
یشود[ .]51بیمار عالیمی مثل گلو درد،
زبان چوبی نامیده م 
آبریزش ازدهان،اختاللبلعوتنفسوتکلم،صدای خشنو
خرخر،تنگی نفس،تاکی کاردی وتبباال،لرز،نبضوتنفس
یدهد .این عفونت ابتدا سلولیت
یقراری را نشان م 
سریع و ب 
ییابد و
یک طرفه است و سرانجام بهطرف مقابل گسترش م 
نهایتاًنفوذعفونتبهمدیاستنعواقبخطیریرادارد[.]51
درمانوپیشآگهی
یبیوتیک تراپی ،درناژوحذف
درمان شاملحفظراههوایی ،آنت 
یسیلین دوز باال به صورت تزریق
یباشد .پن 
عامل عفونی م 
یبیوتیک انتخابی است.
عضالنی یا وریدی ،داروی آنت 
یبیوتیک
بهعنوان آنت 
بهخصوص جنتامایسین  
آمینوگلیکوزیدها  
بهکار
یسیلین  
سمهای مقاوم ،همراه با پن 
مکمل برای ارگانی 
یرود .در صورت نیاز تراکئوتومی یا تراکئوستومی به همراه
م
مصرف کورتونهای سیستمیک برای کاهش التهاب توصیه
یبیوتیک بر اساس پاسخ بیمار و نتایج
یشود .انتخاب آنت 
م
یباشد .در صورت وجود تموج ،تخلیه چرک
کشت میکروبی م 
باید انجام شود و اگر عفونت سفت و منتشر باشد ،مداخله
یتوان به پنومونی،
جراحی الزم است .از جمله علل مرگ م 
مدیاستینیتوسپسانسدادتنفسیاشارهکرد[.]51
تشخیصافتراقی
آنژین لودویگ در تشخیص افتراقی با کیست درموئید کف
دهان ،تومورهای خوشخیم وبدخیم کفدهانو غددبزاقی
عفونتهای غددبزاقی تحتفکی و زیرزبانی ،هیگروم

مجاور ،
کطرفه یا دوطرفه مجاری وارتون غده
کیستیک ،انسداد ی 
بهدلیل سنگ بزاقی در تشخیص افتراقی با
بزاقی تحت فکی  
یگیرند .توجهبهتورمسفتو منتشرکفدهان،
سلولیت قرارم 
زبانچوبی،همراهباعالیمعفونتسیستمیکمانندتبولرزو
لنف آدنوپاتی و نیز عفونت دندانی در موارد فوق ،تشخیص
صحیحرامیسرخواهدساخت[.]1،6
عفونتهایدندانی

عوارضمغزی
عفونتهای دندانی یا

جهی 
عوارض مغزی متعددی در نتی 
آنها ترومبوز
دندانممکناسترخدهدکهمهمترین  

کشیدن 
یباشد[.]03
سینوسکاورنوسم 
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ترومبوزسینوسکاورنوس
نهای دهاندر
عفونتهای سرو صورتوساختما 

بهطورکلی 

عفونتهای این ناحیه و ترومبوز

باالی ماگزیال مستعد ایجاد 
عفونتهای دندانی

یشوند .شایعترین 
سینوس کاورنوس م 
آن،عفونتهایدندانهایپرهمولرومولرماگزیال

عاملایجاد
است[.]1،03
خصوصیاتکلینیکی
در بیماران مبتالبهترومبوزسینوس کاورنوس،ناخوشی شدید،
تب و لرز ،سردرد ،تعریق ،تاکیکاری ،تهوع ،استفراغ و درد
یشود .در صورت تشدید ضایعه ،عالیم درگیری
مشاهده م 
سیستم عصبی مرکزی بارزاست.مننژیت ،افزایش ضربانقلب
یکاردی ( ،)tachycardiaتنفس سریع (،)tachypnea
یا تاک 
تنفسنامنظم،سفتیگردن،کرختیوگیجیعمیقهمراهبایا
بدون هذیان ،نشانگر توکسمی پیشرفته و درگیری مننژیال
است .تورم ادماتوز اطراف کره چشم ،پیش آمدگی
()protrusionیابیرونزدگی()exophthalmosوثابتشدن
( )fixationکره چشم ،اتساع مردمک ،اشکریزی و ترس از
یشود[.]62
نوروازدسترفتنبیناییهمدیدهم 
درمانوپیشآگهی
این بیماری درگذشتهکشندهبودهاست،اماامروزهبهکمک
یشود .دندان
یبیوتیک تراپی با دوز باال درمانم 
جراحی و آنت 
عاملباید خارجشدهودرناژبرقرارگردد .کورتونبرای کاهش
رفتهای وسیع درمانی این
یشود.علیرغمپیش 
التهابتجویز م 
یگردد[.]62،61
بیماریهمچنانبیماریوخیمیتلقیم 
سینوزیتماگزیالری
سینوزیت ماگزیالری ،التهاب حاد و یا مزمن سینوس ماگزیال
رابهعفونتهای دندانی

آنها 
استکهبرخی علتبسیاری از 
تهای
بهطورکلی حدود 05-02درصدسینوزی 
یدهند .
نسبتم 
نهای پرمولر و
فکی ناشی از عفونتهای دندانی هستند .دندا 
مولر ماگزیال اغلب عامل سینوزیت هستند ،ولی اکثر
یشوند[.]03
تهابهدنبالانسدادمخرجسینوسایجادم 
سینوزی 
سینوزیتماگزیالریحاد
پریاپیکال حاد
سینوزیت ماگزیالری حاد ،ناشی از آبسههای  
یباشد.گاهیک سینوزیت مزمنپنهانباکشیدن یک پرمولر
م
یشود[ .]1درد
یا مولر ماگزیال و سوراخ شدن سینوس بیدار م 
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شدید با تورم ،تخلیه چرک به بینی و تنفس بدبو ،تب و
یقراری ازعالیم کلینیکی هستند.درنمای هیستوپاتولوژیک
ب
پوششسینوس ارتشاحالتهابی حادهمراهباادم وخونریزی را
مهمترین هدفدرمانحذفکانونعفونی است
یدهد .
نشانم 
خصوصدرموردعفونتهای دندانی،مؤثرومفید است.

کهبه
یبیوتیک تراپی باید
درمانریشه یا کشیدن دندانعاملو آنت 
تهای دندانی بهتر از
انجام شود .پیش آگهی سینوزی 
تهایمتعارفاست[.]60
سینوزی 
سینوزیتماگزیالریمزمن
سینوزیت ماگزیالری مزمن ممکن است از فروکش نمودن
ازابتدابهصورتمزمنبوده

عالیمسینوزیت حادایجاد شودیا 
باشد .گاهی بدون عالمت و گاهی با درد مبهم یا احساس
خفگی درسمتمبتالی صورت،تخلیه چرکبهبینی وتنفس
یشود[.]03درنمای رادیوگرافی کدورتوتیرگی
بد بودیده م 
یشود[ .]04در نمای
فضای سینوس مشاهده م 
پهای
هیستوپاتولوژیک ،پوشش مخاط ضخیم شده و پولی 
یشود که شامل بافت جوانهای
سینوسی متعدد ظاهر م 
تها و گاه پالسماسلها
هایپرپالستیک با ارتشاح لنفوسی 
هستند[ .]03 ،63در بعضی موارد ،هیچ پرولیفراسیون برجسته
بافت جوانهای وجود ندارد و در عوض فقط یک ارتشاح
سنگفرشی
لنفوسیتیکمالیمبافتپوششیهمراهبامتاپالزی 
یشود .اگر عامل بیماری دندان
یتلیوم سینوس مشاهده م 
اپ 
عفونی باشد ،درمان ریشه یا کشیدن دندان عامل باید انجام
شودوسپسبهبرداشتنپوششهیپر پالستیک سینوس اقدام
پهای سینوس ،ایجاد شده
نمود که البته در مواردی که پولی 
الزامی استودرموارددیگر ممکناستلزومی نداشتهباشد.
تهای دندانی خوب است ،اما
پیش اگهی این نوع سینوزی 
شهکن
ازعفونتهایغیردندانی،مشکلری 

تهایناشی
سینوزی 
یگردند[.]1
م
عفونتکانونی
کانون عفونت ،یک ناحیهی محدود بافتی است که با
سمهای پاتوژنیک خارجی عفونی شدهاستواغلب
میکروارگانی 
یباشد.عفونتکانونی
بهیکسطحمخاطییاپوستینزدیکم 
آنهاازیککانونعفونت
سمهایاتوکسین 
متاستازمیکروارگانی 
استکهقادربهآسیببافتیباشد[.]6
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سمهایعفونتکانونی
مکانی 
بهطورکلیدومکانیسمپذیرفتهشدهبرایایجادعفونتکانونی

یباشد:
وجودداردکهشاملدوموردزیرم 
 .1متاستازمیکروارگانیسم ازیککانونعفونی توسطخون
ولنف.
سمها ازراهخون
 .0راهیافتن محصوالتسمی میکروارگانی 
ولنفبهبافتهاوایجادواکنشازدیادحساسیت.

کانونهایدهانیعفونت

حداقل سهمنبعاصلی عفونتدردهانوجودداردکهمیتوانند
باعثعفونتکانونیشوند:
پریاپیکال،
پریاپیکال عفونی مانند گرانولوم  
 .1ضایعات  
پریاپیکال
وبخصوصآبسههای 

رادیکولرکیست
کهکانالهای عفونی یا نکروزهبدونضایعه

نهایی 
 .0دندا 
پریاپیکالدارند.

یهای پریودنتال خاصه در موارد کشیدن و یا
 .3بیمار 
نها
دستکاری()manipulationدندا 

با توجه به وجود احتمال ایجاد و تشدید برخی از
بهدنبال حضور کانونهای دهانی
بیماریهای سیستمیک  ،
یها در ذیل نام برده شده
عفونت ،از برخی از این بیمار 
است[.]1
آرتریتروماتوئید
یباشدکه
آرتریتروماتوئید،یکبیماریبااتیولوژیناشناختهم 
از لحاظ خصوصیات بسیاری مشابه روماتیسم قلبی است و
یبادی مربوط به گروه A
بیماران غالباً تیتر باالی آنت 
بهعلت وقوع عفونت
استرپتوکوکهای همولیتیک را دارند  .

استکهعفونتهای دهانی در

استرپتوکوکی دردهانمنطقی 
آندخیلباشند.برخیازشواهدعبارتنداز:
نوسهاقبلازشروعو
عفونتهایگلوولوزهوسی 

.1ایجاد
عودبیماری
بهبودچشمگیربیماریبعدازرفععفونتدهانی

.0
 .3جذبمحصوالتتوکسین ازراهخونولنفبهدنبال
پریاپیکال
عفونتهای 

 .4ایجاد باکتریمی زودگذر بعد از اعمال دندانپزشکی
لثه[]1
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در مقابلاین نظریه ،دالیلی کهبرعلیه این فرضیه مطرح
شدهشاملمواردزیراست:
.1اغلبهیچکانونعفونیدهانینمیتواندیافتشود.
 .0معموأل موقعی که یک کانون عفونی دهانی حذف
یشود،هیچنتایجمؤثریایجادنشدهاست.
م
 .3بسیاری از اشخاصی که در سالمت هستند یا از
یبرند،ممکن
بیماریهای دیگر غیر ازآرتریت روماتوئید رنجم 
است کانونهای عفونی در همان شرایط و همان اهمیت
کانونهایعفونیافرادمبتالبهآرتریتروماتوئیدداشتهباشند.

سنهاقادربهایجاد
کها وواک 
یبیوتی 
.4سولفونآمیدها،آنت 
نبودهاند.
اثرمثبتدردرمانیاکنترلاینبیماری 
بر خالف آرتریت روماتوئید ،که در مورد نقش کانونهای
عفونی دهاندرایجاد آنتردیدهایی وجوددارد،تبروماتیسمی
()Rheumatic feverباکانونهای عفونی دهانارتباطداردو
گلودردهایاسترپتوکوکیدرایجاد

کانونهابخصوص
نقشاین 
تبروماتیسمیغیرقابلانکاراست[.]1،46
اندوکاردیتباکتریالتحتحاد
اندوکاردیت باکتریال تحت حاد بدون تردید به عفونتهای
دهانی مربوطاستوازعللآنشباهتبین عاملاتیولوژیک
یاپیکال
سمهایپالپدندانوضایعاتپر 
بیماری ومیکروارگانی 
است .همچنین در بسیاری موارد این بیماری بعد از کشیدن
یها
بهطور کلی به دلیل انباشتگی باکتر 
یشود  .
دندان ایجاد م 
یشودکهقبالًبهواسطهبیماریهای
چهیقلبایجادم 
رویدری 
نهسازمانندتبروماتیسمیوبیماریمادرزادیقلب،مستعد
زمی 
اگرچهاسترپتوکوکهای ویریدانس

عارضهشدهاند.

ایجاد این 
در اکثر موارد باعث این بیماری هستند ،ولی سایر
بهعلت ایجاد این بیماری
سمها هم دخالت دارند  .
میکروارگانی 
یبیوتیکبیمارانباسابقه
بعدازکشیدندندان،پروفیالکسیآنت 
چهی قلبی الزامی
یهای دیگر دری 
تب روماتیسمی یا بیمار 
است[.]1،63
یهایپوستی
بیمار 
یهای پوستی با
اکثریت فرضیهها مبنی بر ارتباط بیمار 
سمهای ازدیاد
کانونهای عفونت در دهان مربوط به مکانی 

یباشند[ .]1از جمله بیماریهای پوستی که ارتباط
حساسیت م 
باکانونهایدهانیعفونتنسبتدادهشدهاست،عبارتند

آنها
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از :آکنه ،کچلی ،اگزوما ،زردزخم ،کهیر ،پسوریازیس ،لوپوس
ارتیماتوزولیکنپالن[.]46
یهایکلیوی
بیمار 
سمهای مولد بیماری کلیوی اکثراً
آنجا که میکروارگانی 
از  
یهای استرپتوکوک که در
ایشرشیاکلی هستند و کمتر باکتر 
یها دخیل هستند.
عفونتهای دهانی نقشدارند،دراین بیمار 

کانونهای دهانی عفونتو
یرسدارتباطاندکی بین  
بهنظرم 
بیماریهایکلیویوجودداشتهباشد[.]6،60،63
یهایچشمی
بیمار 
یتوانند با کانونهای دهانی عفونت
بیماریهای چشمی نیز م 
یرسد
بهنظرم 
همراهباشندکهالبتهبنابرشواهدعلمی ،چنین  
کانونهای عفونت در دهان و
که اگر ارتباطی نیز بین  
یترین مکانیسم،
بیماریهای چشمی وجود داشته باشد ،احتمال 
حساسیتیاSensitizationباشد[.]63
یهایگوارشی
بیمار 
یهای گوارشی فقدانشواهدکلینیکی و تجربی،
در موردبیمار 
کانونهای دهانی عفونت و
نشانگر این است که ارتباط بین  

یباشد[.]46
بیماریهایگوارشیبسیارمشکوکوقابلتردیدم 


نتیجهگیری

یهای بامنشأدندانی
پریاپیکال ازشایعترین بیمار 
پریودنتیت  
پریاپیکال ،شایعترازنوع
استکهنوعمزمنآنیا گرانولوم  
یباشد.کیسترادیکوالرنیزازعواقب
پریاپیکالم 
حادیاآبسه 
پریاپیکال بوده که شایعترین کیست ادنتوژنیک
گرانولوم  
بهصورت
سالها  
یباشد.اگرچهبسیاری ازاین ضایعات برای  
م
شتری نمیکنند ،با این
یمانند و پیشرفت بی 
محدود باقی م 
کنندهای از جمله افزایش ویروالنس
وجود عوامل مستعد  
میکروبیوکاهشدفاعایمنیدربرخیبیماریهایسیستمیک
مانند دیابت ،ایدز ،لوسمی و آنمی در گسترش ضایعات
آنها به سمت استئومیلیت مؤثرند.
پریاپیکال و پیشروی  

بنابراینضایعاتالتهابیبامنشأدندانیقادربهگسترشبهمغز
همچنین این ضایعات در
استخوانو ایجاد استئومیلیت هستند .
صورتعدمکنترلبهموقعایجادنمایحادبیماریشاملآبسه
بهموقع ضایعات
ینمایند .تشخیص  
بافت نرم و سلولیت م 
یگردد
منجربهدرمانسادهتروپیش آگهی بهترم 

پریاپیکال 
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باعثپیشگیریاز،اهمیتاستکهدرمانمناسبدرهرمرحله
شرفتهتر
 نهایپی
 عواقببعدیکهبالتبعخطیرترو مستلزمدرما
نهترین درمان
  لذابهترین وکمهزی.یباشد
  م،نهتربوده
 و پرهزی
یباشد که مانع از
 نهای پوسیده م
  ترمیم دندا،دندانپزشکی

.یگردد
 پیشرفت پوسیدگی و درگیری پالپ و ایجاد پالپیت م
دهآل ریشه نیز مانع ایجاد ضایعات
 درمان مناسب و ای
مواردخاصگسترشعفونتهای دندانی

 پریاپیکال و احیاناً در

الزماستنکات فوقبهبیماران.یشود
 و عواقبخطیر بعدی م
نهای
 یگیری درما
 نیز اطالعدادهشود تاازعواقباهمالدر پ
یهای
 نهترمانندترمیم پوسیدگ
 سادهترو کمهزی
  دندانپزشکی

 نه تنها هیچ،آنها
  دندانی آگاهی یابند که در واقع اهمال
 بلکهدردراز،یکند
 آنها تأمین نم
  صرفهجویی اقتصادی برای

یافکند
 نها رابهمخاطرهم
  همسالمتی دهانودندانآ،مدت
.یشود
 آنهامنجرم
 وهمبهضرراقتصادی


بیماریهای پریاپیکال و عفونتهای دندانی

دندانپزشکان عمومی نقش مهمی جهت
  که در این میان
 درمان و یا در صورت نیاز ارجاع بیماران به،شناسایی
.متخصصیندارند
پریاپیکالیواحتمال
 باتوجهبهگستردگیضایعاتپالپیو
 تأثیر مستقیم،بههم
  صهای افتراقی نزدیک
 وجود تشخی
عفونتهای دندانی برانتخابرویکردهای

 تشخیص ضایعات و
 اثر انتخابهای درمانی مربوطه بر پیش آگهی،آنها
  درمانی
همچنین افزایش میزان بروز عفونتهای دندانی و
  ضایعات و
نپزشک دور
 عوارض وابسته به آن که بعضاً از دید دندا
نهها به
 شتر دراین زمی
  ضرورتبررسی و مطالعهبی،یمانند
م
 بدیهی استکهانجامکارمطلوبو.یشود
 همکارانتوصیه م
 با توجه به مخاطرات،دهآل در هر مرحله کار دندانپزشکی
 ای
 ضروری است و در صورت،جدی عفونتهای شدید دندانی
 بیماران باید به،عفونتهای دندانی

 مشاهده عواقب خطیر
 این نکته به خصوص حایز. ارجاع گردند،متخصصین مربوطه
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Periapical diseases and spread of odontogenic infections

Parviz Deihimy*, Saeedeh Khalesi, Laleh Nazemi Behbahani,
Mahmoudreza Arefian
Abstract
Introduction: Periapical diseases are the final outcome of untreated pulpitis or failure of root
canal treatment, collectively referred to as periapical lesions. Pulpitis is the final consequence of
advanced dental caries or severe dental trauma, affecting the pulp. Spread of odontogenic
infections into adjacent oral tissues and distinct structures by blood and lymph vessels can lead to
more serious complications. Therefore, early and correct diagnosis and treatment of these lesions is
necessary to prevent their potential complications. Considering the importance and high prevalence
of periapical lesions, this study was undertaken to evaluate the periapical inflammatory lesions and
spread of odontogenic infections.
Review Report: In this study, studies performed from 2000 to 2013 about clinical, radiographic,
and histopathologic features and treatment of periapical lesions, and also spread of odontogenic
infections were evaluated by running a search in PubMed, EBSCO, ISC and Google Scholar
databases.
Results: Periapical periodontitis is one of the most common odontogenic diseases; the chronic type
of it or periapical granuloma is more prevalent than its acute type or periapical abscess. Radicular
cyst, the most common odontogenic cyst, is a sequela of periapical granuloma. Inflammatory
lesions with an odontogenic origin can spread to the bone marrow, causing osteomyelitis. In
addition, these lesions give rise to acute and serious diseases such as soft tissue abscesses and
cellulitis if they are not managed on time.
Early diagnosis of periapical lesions leads to easier management, more successful treatment and
better prognosis.
Key words: Cellulitis, Osteomyelitis, Periapical abscess, Periapical granuloma, Periapical
periodontitis, Radicular cysts, Sinusitis
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