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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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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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شکل  .3نمای رادیوگرافیک آبسه پریاپیکال[]63
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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 






شکل  .4نمای رادیوگرافیک پری اپیکال
گرانولوما()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
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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

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

دکتر پرویز دیهیمی و همکاران

بیماریهای پریاپیکال و عفونتهای دندانی

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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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
625

بیماریهای پریاپیکال و عفونتهای دندانی
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سمنتوبالستوما مجزا 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
627
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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
622

دکتر پرویز دیهیمی و همکاران

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
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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  
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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
634

دکتر پرویز دیهیمی و همکاران

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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