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مقدمه 

بنام خداوند جان و خرد

خداوند بزرگ را شاکرم که با همت عزیزان و همراهان سرکار خانم دکتر غزال صادقی، سـرکار خـانم دکتـر    
رضا شاه محمدي و جناب آقـاي دکتـر نصـیر    زاده، جناب آقاي دکتر بهاره جوشن، جناب آقاي دکتر نوید آقاسی

تـألیف بزرگـان علـم انـدودانتیکس پرفسـور      ) هـا اصول و مهارت(2021خیرآبادي کتاب ارزشمند اندودانتیکس 
نژاد، دکتر اشرف فواد و دکتر شاهرخ شباهنگ به زبـان فارسـی برگردانـده شـد و ایـن ترجمـه در       محمود ترابی

ه باشند قرار داده شدانتیکس که خواستار مطالعه این کتاب به زبان فارسی میمندان علم اندوداختیار همه عالقه
.است

پژوهانی با پیشنهاد ناشر محترم خالصه کتاب نیز آماده گردید تا شاید کمکی باشد براي دانشجویان و دانش
ط بـر جزئیـات   پر واضـح اسـت کـه بـراي تسـل     . تر بر کلیات کتاب آشنایی پیدا کنندکه بخواهند در زمان کوتاه

باشـد رجـوع نمـود ولـیکن بـراي      مطالب باید به اصل کتاب که همراه با توضیحات بیشتر و تصاویر مناسب مـی 
زمینه گـروه متـرجمین کتـاب همـت     با این پیش. کننده و مؤثر باشدتواند کمکیادآوري مطالب این خالصه می

.ی نیز بتواند در این راه کمک کننده باشدگماشته و به تهیه خالصه کتاب پرداختند، امید است که این سع
هایی طراحی شده است کـه جهـت آزمـون    در این مجموعه عالوه بر خالصه کتاب از تمامی فصول آن سوال

از آنجـا  . هاي افراد از مطالعـه کتـاب  باشد تا عالوه بر خود آزمایی محکی باشد براي دانستهخوانندگان کتاب می
دي دستیاري و بورد اندودانتیکس را وهاي ورهاي آزموناي در طراحی سوالجربههاي ذکر شده تکه طراح سوال

دارد شاید محک و امتحانی باشد براي متقاضیان امتحان ورودي دستیاري که خود را بـراي ایـن امتحـان آمـاده     
.نمایندمی

دس الري و زحمـات  طب و مدیر تولید انتشـارات سـرکار خـانم مهنـ    در انتها از ناشر محترم انتشارات آرتین
.خانم زیرك کمال تشکر را دارم

99زمستان 
دکتر سعید مرادي



1فصل 

رادیکوالرهاي پالپ و پريبیماري

شناسی و فیزیولوژي بافت پالپ نرمالبافت
پالپ دندان به عنوان نوعی بافت همبندي منحصر 

، (neural crest)به فرد مشتق شده از سـتیغ عصـبی   
داراي عناصــر عروقــی، لنفاتیــک و عصــبی بــوده و در 

متشکل از بافت سخت دندان محصور شـده  اي همحفظ
.است

اختصاصـی بـه   کامالًهاي پالپ دندان داراي سلول
. که عملکـرد ترشـحی دارنـد   باشدمینام ادنتوبالست

دهنـد بلکـه در   مینه تنها عاج را تشکیلها این سلول
مراحل نخستین تکامل دندان، فرایند تشکیل مینـا را  

. کنندمیاز طریق تعامل با اپیتلیوم دندانی آغاز
(palisading)پرچین ماننـد  اي هالیها ادنتوبالست

فضـاي پالــپ را هــاي دهنـد کــه دیـواره  مــیتشـکیل 
هـاي  پوشاند و زوائد آنها تـا دو سـوم طـول توبـول    می

در سنین پایین ها این توبول. کنندمیعاجی پیشروي
در اثر ضخیم شـدن عـاج دور   نهایت در بزرگتر بوده و 

از هاادنتوبالست. شوندمی(sclerotic)توبولی مسدود 
دار با یکدیگر در ارتباط هسـتند  طریق اتصاالت شکاف

پـذیر  نفـوذ دهد یک غشـاي نیمـه  ه میکه به آنها اجاز
.ایجاد کنند

دو نــوع اصــلی الیـــاف عصــبی حســی پالـــپ     
ــد از ــا: عبارتن ــا-آ(Aδف الی ــاف ) دلت در محــیط و الی

Cــپ ــز پال ــا. در مرک ــئول پاســخAδف الی ــاي مس ه
.هاي دمایی هستندتیز در مقابل محرك

گسـترش یافتـه،   هـا  این الیـاف بـین ادنتوبالسـت   
200تـا  100دهند و میاز دستغالف میلین خود را

الیاف . کنندمیعاجی نفوذهاي میکرومتر درون توبول
Cایجـاد درد گنـگ در   مسـئول لـین بـوده و   فاقد می

عالمـت دار ناپـذیر  بـه پالپیـت برگشـت   بیماران مبتال
باشندمی

. عروق پالپ نقش حیاتی در پاسخ به تحریک دارنـد 
ره دهـان، اپکـس   در ابتداي رویش دندان به داخل حف

ریشه نابالغ بوده و خون رسانی فراوانی به پالپ وجـود  
با تکامل اپکس توانایی پالپ براي مقابله با نهایتًا . دارد

خارجی مانند تروما یا پوسیدگی کـاهش هاي تحریک
ــدمــی ــا ایــن وجــود پالــپ دنــدان . یاب ــالغ از هــاي ب ب

وریـدي و  -مانند آناستوموزهاي شریانیهایی مکانیسم
برخــوردار اســت کــه در (loops)عروقــی هــاي لقــهح

صورت نیاز حجم خون را افزایش داده و گردش آن را 
ــهیل ــیتس ــدم ــبکه   . کن ــین داراي ش ــپ همچن پال
ــد ــولاي هپیچی ــا از آرتری ــویرگه ــا و م ــراف ه در اط
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کـه بـه نـام شـبکه مـویرگی      باشـد ها میادنتوبالست
ــایی  خوانــده(terminal capillary network)انته

.شودمی

اپیکالپريپالپ و هاي بیمارياتیولوژي 
اپیکـال هـاي پـري  آسیب یا تحریک پالپ یا بافـت 

پاسخ پالـپ دنـدان بـه    . شودبه التهاب منجرتواند می
محـرك و مـدت زمـان    بیشـتر توسـط نـوع    ها محرك

بـه دو دسـته   هـا  این محرك. شودمیتعیینوجود آن 
و ) و شـیمیایی تغییرات دمـا مکانیکی، (کلی غیرزنده 

.شوندمیتقسیم) میکروبی(زنده 

مکانیکیهاي محرك
هاي هنگامی که مقدار عاج بیشتري در تهیه حفره

شود احتمـال تحریـک پالـپ افـزایش    عمیق برداشته
یابد زیرا نفوذپذیري عاج در نزدیکی پالـپ بیشـتر   می

برداشتن بافت دندان بدون خنک کردن مناسب. است
هـاي  برداشـتن جـرم  . لتهاب پالپ شودباعث اتواندمی

عمیق و کورتاژ نیز ممکن است باعث صدمه به عـروق  
.شودمیو اعصاب اپیکال شده که موجب آسیب پالپی

توانـد مینیزاي هآسیب پالپی در اثر صدمات ضرب
کـه دچـار صـدمات خفیـف تـا      هـایی  دندان. رخ دهد

ند و آنهایی که اپکس تکامل نیافته داراند همتوسط شد
از شانس باالتري براي حفظ حیات پالـپ در مقایسـه   
با دندانهاي دچـار ترومـاي شـدید و یـا داراي اپکـس      

بیشـتر از  intrusionصـدمات  . بسته برخوردار هستند
ــا  ــپextrusionصــدمات جــانبی ی ــروز پال باعــث نک

.شوندمی
ممکـن اسـت در اثـر ترومـا،     اپیکالهاي پريبافت

ــاده  ــایپراکلوژن، آم ــازي ه ــال،  س ــدوده کان وراي مح
پرفوریشن ریشه و خـروج مـاده پرکردگـی از انتهـاي     

تعیـین  . کانال دچار آسیب مکـانیکی و التهـاب شـوند   
وراي سـازي  آمـاده دلیل عمـده نادرست طول کارکرد 

همچنـین  . باشـد مـی محدوده کانال و التهـاب بعـدي  
و سـازي  آمـاده در پـی  اپیکالی مناسب تفقدان مقاوم

باعث خروج ماده پرکردگی تواندمیپاکسازي ناصحیح
و آسیب فیزیکـی و شـیمیایی   اپیکالهاي پريبه بافت

.شود
ایجـــاد فشـــارهاي خـــارج از ظرفیـــت تحمـــل  
فیزیولوژیــک لیگامـــان پریودنتــال حـــین حرکـــت   

گردد که خـون رسـانی و   میارتودنتیک دندان موجب
همچنـین . اعصاب بافـت پالـپ دچـار اخـتالل شـوند     

تحلیل ریشه را آغـاز کنـد   تواندیمحرکت ارتودنتیک
قـرار تـأثیر  حیـات دنـدان را تحـت   معمـوالً  که البته 

.دهدنمی

شیمیاییهاي محرك
مواد ضد میکروبی مانند نیترات نقـره، فنـول بـا و    
بدون کامفور و اوژنول جهت استریل کردن عـاج پـس   

ــراش اســتفاده شــد ــدهاز ت ــأثیر .ان ــن بســیاري ازت ای
انگیـز اسـت و سـمیت سـلولی آنهـا     برسؤالها فراورده

باعث ایجاد تغییرات التهـابی در بافـت پالـپ    تواندمی
هاي سایر مواد محرك شامل تمیز کننده. زیرین گردد

ماننـد الکـل، کلروفـرم، پراکسـید هیـدروژن و      (حفره 
، مــواد شــیمیایی موجــود در   )اســیدهاي مختلــف 

و مـواد ترمیمـی   هـا حساسیت زداها، الینرها یا بـیس 
.باشندمیئمیت و داموق

ضــد بــاکتري کــه در حــین هــاي شستشــودهنده
شــوند، مـی و پاکســازي کانـال اســتفاده سـازي  آمـاده 

وجود ـــ مهاي رکیبــداروهاي داخل کانال و برخی ت
ــواد پرکردگــی  ــال در م ــه ازکان ــاي ركــــمحجمل ه
.باشنداپیکال میهاي پريشیمیایی بالقوه بافت

میکروبیهاي محرك
مکـانیکی و شـیمیایی ماهیـت گـذرا     هاي تحریک

ترین علـت وقـوع   معموًال عوامل میکروبی مهمدارند و 
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کـه حتـی   انـد  هنشـان داد ها مطالعه. باشندالتهاب می
ــا   ــطحی در مین ــیدگی س ــایعات پوس ــیض ــدم توانن

واکـنش  . التهابی را در پالـپ جـذب کننـد   هاي سلول
از طریـق پاسـخ ایمنـی   هـا  اولیه پالپ به این محـرك 

بافت پالپ ممکن است براي مدت طوالنی . ذاتی است
دچـار  )حتی به سرعت(در نهایت ملتهب باقی بماند و 

این تغییـرات بـه چنـدین عامـل بسـتگی      . نکروز شود
توانـایی بـه   ) 2(ها ویروالنس میکروارگانیسم) 1: (دارد

گردش در آوردن مایعات التهـابی بـراي جلـوگیري از    
دفاع میزبـان  ) 3(خل پالپی افزایش قابل توجه فشار دا

) 5(میـزان گـردش خـون    ) 4(تنـوع ژنتیکـی   به ویژه
یـا  ها سپس میکروارگانیسم). نقش مهم(درناژ لنفاوي 

ــپ هــاي محصــوالت فرعــی آنهــا و ســایر محــرك  پال
ــه ناحیــه   ــال ب ــرينکروتیــک از کان منتشــراپیکــالپ

. دهندمیشوند و ضایعه التهابی تشکیلمی
ــراي هــاي مختلفــیمکانیســم شناســایی نحــوه ب

توسـط  عوامـل محـرك   عنـوان  بـه هـا میکروارگانیسـم 
شناسـایی ایـن   . اسـت سیستم ایمنی پیشـنهاد شـده  

ــین  عوامــل بیمــاري زا مــی ــد از طریــق تعامــل ب توان
ــاري زا      ــا عامــل بیم ــرتبط ب ــولی م ــاي مولک الگوه
pathogen-associated molecular patterns]

(PAMP)[هـاي  گیرندهسوم بهومهاي ویژه و گیرنده
ــولی   ــوي مولکـ ــده الگـ ــخیص دهنـ patternتشـ

recognition receptors](PRRs)[ــذیرد . صــورت پ
PRRs دفــاع میزبــان را از طریــق تشــخیصPAMPs

-G)Gهـاي جفتـی پـروتئین   گیرنـده . کنـد فعال می

protein coupled receptors (هــاي و گیرنــدهToll-

like(TLRs)تی بوده و عمل بخشی از پاسخ ایمنی ذا
. کننـد ها فعال میفاگوسیتوز را به منظور بلع میکروب

TLRوسـیله  ههاي خارجی غشاء بـوده کـه بـ   پروتئین
هاي سیستم ایمنی ذاتـی ترشـح شـده و نقـش     سلول

. هاي ایمنی ذاتی سلولی دارنـد مرکزي در شروع پاسخ
هـاي مهـاجم را شناسـایی و    هـا میکـروب  این گیرنـده 

هـاي  در شـروع پاسـخ  مـؤثر  هـی دمسیرهاي سیگنال

ــن طر   ــا از ای ــرده ت ــال ک ــابی را فع ــایمنــی و الته ق ی
. مهاجمین نابود گردند

کانال ریشه هاي میکروبیولوژي عفونت
مسیرهاي عفونت کانال ریشه

وسیله مینا هپالپ دندان و عاج ب،عاديشرایطدر 
دهــان در امــان هــاي و ســمان از میکروارگانیســم 

از بـین  هـا  که یکپارچگی ایـن الیـه  هنگامی. مانندمی
هاي و شکستگیها به علت پوسیدگی، تركمثًال(برود 

مادرزادي هاي مرتبط با تروما، اعمال ترمیمی، آنومالی
و صــاف کــردن ســطح ریشــه، گیــري دنــدانی، جــرم

attrition  یـاabrasion  (    یـا بــه طـور طبیعـی وجــود
CEJبه علت وجود فضـاهاي خـالی در   (نداشته باشد 

مجموعه پالپ و عاج تحـت ) در ناحیه سرویکال ریشه
پالپ در خطـر  سپس.گیردمیمحیط دهان قرارتأثیر 

موجــود در هــاي عفونــت بــه وســیله میکروارگانیســم
. گیردمیپوسیدگی، بزاق و پالك دندانی قرار

. علت اکسـپوژر پـالپی اسـت   ترین پوسیدگی شایع
قادرنـد در نبـود   ها پس از نکروز پالپی میکروارگانیسم

دفاعی میزبان تمام کانال ریشه را مـورد  هاي مکانیسم
هـا  در نتیجه تقابل میکروارگانیسـم . تهاجم قرار دهند

ــت   ــابی در باف ــرات الته ــان تغیی ــاع میزب ــا دف ــاي ب ه
رخ داده و سبب ایجاد پریودنتیـت اپیکـال  اپیکالپري
.شودمی

ــت ــاي عفون ــت   ه ــاس موقعی ــر اس ــدودانتیک ب ان
اي هو خارج ریشاي هبه دو دسته داخل ریشآناتومیک

کـه در  هـایی  میکروارگانیسـم . شـوند بندي میتقسیم
ابتدا به بافت پالپ نکروزه حمله کرده و در آن کلونیزه

را (primary)اولیـه  اي هگردند عفونت داخل ریشـ می
کـه در عفونـت   هـایی  میکروارگانیسـم . کنندمیایجاد

ین یا پس از درمان اولیـه  اولیه وجود نداشته اما در ح
ثانویـه  هـاي  شوند عفونتمیوارد سیستم کانال ریشه

(secondary)هنگـامی کـه عفونـت    . کنندمیرا ایجاد
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یابد اما دوبـاره  میقبل از درمان، پس از مداخله بهبود
کنـد احتمـال ایجـاد عفونـت ثانویـه مطـرح      میظهور

ـ (persistent)پایـدار  هـاي  عفونت. شودمی له وسـی ه ب
از عفونـت اولیـه کـه در مقابـل     هـایی  میکروارگانیسم

ضد میکروبی داخل کانال مقاومت کـرده و  هاي درمان
. شودمیایجاداند هباقی ماند

ــین جلســات  هــا میکروارگانیســم ممکــن اســت ب
از دست رفتن یا نشت ترمیم موقـت،  دلیلهدرمانی ب

شکست ساختار دندان و یا باز گذاشتن دنـدان جهـت   
ــا ــوند درنـ ــه شـ ــال ریشـ ــتم کانـ ورود . ژ وارد سیسـ

ه پس از پـر کـردن کانـال ریشـه بـ     ها میکروارگانیسم
از دست رفتن یا نشت تـرمیم موقـت یـا تـرمیم     دلیل 

داخـل  هـاي فضاي پست یا تـرمیم سازي دائمی، آماده
تاجی دیگر بدون استفاده از رابردم دنـدانی، شکسـتن   

ردگـی  ساختار دندان و پوسیدگی راجعه که مـاده پرک 
ــرار  ــال را در معــرض ق صــورتدهــدمــیداخــل کان

احتمال نشت پس از تکمیل درمـان کانـال   . پذیردمی
ریشه با به تـاخیر انـداختن قـرار دادن تـرمیم نهـایی      

.شودمیبیشتر
عبارتنــد از تهــاجم اي هخــارج ریشــهــاي عفونــت

و اپیکـال پـري ملتهـب  هاي به بافتها میکروارگانیسم
از عفونـت داخـل   ی شـ تکثیر آنها که تقریبا همیشه نا

هنگـامی کـه عفونـت داخـل کانـال      . باشـد مـی کانال 
وسیله درمان کانال ریشه، کشیدن دنـدان یـا درنـاژ    هب

کنترل شود، دفاع میزبان به مقابله بـا عفونـت خـارج    
.گرددحاصل میيبهبودمعموًال پرداخته و اي هریش

اندودانتیکهايبیوفیلم منشا عفونت
عوامل اتیولوژیـک  عنوان بههانقش میکروارگانیسم

هـاي  کانال ریشه از طریـق مطالعـه  هاي اصلی عفونت
طـی  .بنیادین چند دهه گذشته به اثبات رسیده است
هـاي  دو دهه اخیر مشخص شـد کـه میکروارگانیسـم   

صورت منفـرد یـا پالنکتونیـک    هسیستم کانال ریشه ب

ــب جوا  ــه در قال ــوده بلک ــوفیلم   نب ــر بی ــی ب ــع متک م
هستند که هایی و متشکل از میکروکلونیاي هچندگون

به یک سوبسترا، سـطحی بینـابینی ماننـد عـاج و یـا      
.اندهچسبیدناپذیر یکدیگر به صورت برگشت

میکروبـی  هاي تشکیل بیوفیلم شامل اتصال سلول
به یک سطح و سپس تکثیر سلولی، اتصـال بـه سـایر    

تولید ماتریکس و بلوغ میکروکلونیها، میکروارگانیسم
ــا پخــش شــدن ســلول. باشــدمــی اجــازه تشــکیل ه

. دهـد مـی متکی بر بیوفیلم جدید راهاي میکروکلونی
میکروبی تنها بخش کـوچکی از بیـوفیلم را   هاي سلول

عبارتست از بیان Quorum sensing. دهندمیتشکیل
میکروبی خـاص پـس از رسـیدن تعـداد     هاي پروتئین

تنظـیم  . مشخصهباکتري به یک حد آستاناي هسلول
بــــه هــــا و همــــاهنگی بیــــان ایــــن پــــروتئین

تـا  دهـد مـی داخل بیوفیلم اجازههاي میکروارگانیسم
. ویـروالنس را تنظـیم کننـد   تراکم جمعیت و احتماًال

قسمت عمده ساختار بیـوفیلم از مـاتریکس هتـروژن    
(EPSs)[متشــکل از مــواد پلیمــري خــارج ســلولی 

extracellular polymeric substances[باشد که می
از . شـوند مـی داخل بیـوفیلم تولیـد  هاي توسط سلول

بـه عنـوان سـدي در    تواندمیEPSنقطه نظر بالینی، 
و هــا بیوتیــکآنتــیبرابـر مــواد ضــد میکروبــی ماننـد   

. عمل کندها ضدعفونی کننده

اندودانتیکهاي مجموعه میکروبی عفونت
عاج پوسیده که باعـث التهـاب   مجموعه میکروبی

شود شامل الکتوباسیل، میپالپ و عفونت اندودانتیک
هـا  از فرمیکیـوت هـایی  گرم منفی، گونـه هاي باکتري

(Firmicutes) ــا و (Actinobacteria)، اکتینوباکتریـــ
عفونت اولیه . باشدمی(Proteobacteria)پروتئوباکتریا 
هـاي  باکتريازاي هچندگونشامل اجتماع کانال ریشه 

هوازي اجباري و اختیاري گرم منفی و گرم مثبـت،  بی
هـاي  و سـایر گونـه  Archaeaمخمرهـا،  ها، اسپیروکت
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ـ . شودمیشناسایی نشده  -Epsteinویـروس عـالوه، هب

Barr   ــت ــت برگش ــا پالپی ــت ب ــن اس ــذیر ممک و ناپ
همچنـین پاپیلومـا   . پریودنتیت اپیکـال مـرتبط باشـد   

حـاد  هـاي  گزوداي آبسـه ویروس و هرپس ویروس در ا
.اندهاپیکال مشاهده شد

جدید و مهمی هاي مولکولی تشخیص گونههاي روش
کــه پــیش از ایــن حضورشــان در انــدرا میســر کــرده

تـرین  فراوان. اندودانتیک گزارش نشده بودهاي عفونت
فرمیکیـــوت، اکتینوباکتریـــا،  (phyla)هـــا رســـته
. باشـند مـی تریاها، پروتئوباکتریا و فوزوباکتدیباکتروئ

پـروتال، فوزوبـاکتریوم،   (genera)هـا  شایعترین گونـه 
.باشندمیپورفیروموناس، پارویموناس و استرپتوکوك

ــم  ــیاري از میکروارگانیس ــاي بس ــده از  ه ــدا ش ج
ــت ــاي عفون ــه ه ــدودانتیک از گون ــاي ان ــت ه همزیس

(commensal)نخستین فاکتور . باشندمیحفره دهان
هـاي  ر ارتبـاط بـا عفونـت   ویـروالنس گـزارش شـده د   

باشـد مـی )اندوتوکسین(اندودانتیک لیپوپلی ساکارید 
.شودمیگرم منفی تولیدهاي وسیله باکتريه که ب

از محققـین معتقدنـد کـه حضـور برخـی      اي هعد
خاص با افزایش عالئـم بـالینی در   هاي میکروارگانیسم

ممکن است در ها همان گونهکهحالیدر. ارتباط است
بدون عالمت نیز با فراوانی مشابه موارد عالمـت  موارد 

ه ایـن تنـاقض آشـکار تـا حـدي بـ      . دار مشاهده شوند
وسیله تفاوت موجود در بیان فاکتورهاي ویروالنس در 

.شودمیانواع مختلف یک گونه توجیه

پالپهاي بیماري
میزبان در پالپ دندانهاي پاسخ

میکروبــی، هــاي پاســخ پالــپ دنــدان بــه محــرك
همبنـدي هـاي  یکی و شیمیایی مشابه سایر بافـت فیز
پاسخ التهابی در پالپ در مجاورت محلی کـه  . باشدمی

ایـن التهـاب   . شـود میمشاهدهبرسدمحرك به پالپ 
همزمان با پیشروي ضایعه پوسیدگی در عمق عاج، در 

هـاي  یابد تا جایی که محـرك میپالپ تاجی گسترش
د تهاجم قرار داده و میکروبی در تعداد باال پالپ را مور

.التهاب شدید ایجاد کند
رسـد شـدت آسـیب بـا درجـه التهـاب       میبه نظر

تناسـب پاسـخ   . ایجاد شـده در پالـپ متناسـب اسـت    
التهابی با شدت تحریک به موازنه عوامل ضدالتهابی و 

پاسـخ سـلولی   . عوامل پیش برنده التهاب مربوط است
هـا،  روفیلالتهابی به ویژه نوتهاي شامل افزایش سلول

و ها مست سلها، ماکروفاژها، پالسما سلها، لنفوسیت
پاسـخ التهـابی سـلولی از    . باشـد ها مـی دندرتیک سل

.لحاظ شدت با عمق ضایعه پوسیدگی متناسب اسـت 
ــلول ــاي س ــد ادنتوبالســت ه ــابی مانن ــر الته ــا غی و ه

. نیز در ایجاد پاسخ التهابی نقش دارنـد ها فیبروبالست
و هـا  کموکـاین هـا،  ، سـایتوکاین TLRsها ادنتوبالست

بـه هـر حـال نقـش     . کننـد مـی را بیـان هـا  دیفنسین
ــاي ســلول ــر از  ه ــابی کمت ــابی در پاســخ الته غیرالته
و ماکروفاژهـا هـا  التهـابی ماننـد نوتروفیـل   هاي سلول

.باشدمی
قابل تـوجهی از الیـاف حسـی    دهیعصبپالپ دندان 

زنی الیاف جوانهدر حین روند التهاب، . کندمیدریافت
(nociceptors)عصبی انتقال دهنده حـس درد پالـپ   

Pبــه همــراه افــزایش نوروپپتیــدهایی از قبیــل مــاده 

(substance P) وCGRPاین مـدیاتورها  . دهدمیرخ
آستانه درد را پایین آورده و نفوذپذیري عـروق خـونی   

.دهدمیالتهابی را افزایشهاي نسبت به سلول
افته پالپ جهت حفـظ حیـات در   توانایی کاهش ی

هـاي  برابر التهـاب شـدید در مقایسـه بـا سـایر بافـت      
داراي اپکـس  هـاي  همبندي، در تفاوت پاسـخ دنـدان  

تکامل نیافته و دندانهاي داراي اپکس بالغ در مواجهـه  
، luxationپـس از صـدمات   . شـود مـی با تروما آشکار

ــد  ــی  intrusion ،extrusionمانن ــا حت و avulsionی
یگذاري مجـدد، دنـدانهاي داراي اپکـس نابـالغ بـه      جا

ــرده    ــات خــود را حفــظ ک ــاالتري حی ــال ب ــا (احتم ی
ایـن تفـاوت در   ). شـود مـی مجدد برقـرار رسانیخون
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هـاي  درجه اول به افزایش جریان خون جانبی دنـدان 
برنـد  مینابالغ که از وجود فورامن اپیکال عریض سود

.مربوط است
رسوب عاج لیبه دلجیبه تدریمواد معدنشیافزا

این در حالی است .دهدمیرخیدر طول زندگهیثانو
که در نتیجه تروما افزایش قابل توجه در معدنی شدن 

. هاي ضربه خـورده ممکـن اسـت اتفـاق بیفتـد     دندان
یـا همـان   )pulp stones(پـالپی  هـاي  افزایش سـنگ 
معدنی شده در ارتباط با پوسـیدگی یـا   مناطق شدیدًا

پـالپی  هـاي  سنگ. شودمیعمیق مشاهدهي هاترمیم
قلبی عروقی و همینطور مصـرف  هاي بیماريمتعدد با 

.مرتبط دانسته شده اسـت (statin)داروهاي استاتین 
افزایش معدنی شدن پالـپ در نبـود عالئـم یـا پـاتوز      
اپیکال، حتی در صورت محو شدن کل فضـاي کانـال   

چنـین  اما اگر در. شودنمیریشه پاتولوژیک محسوب
شرایطی بیماري پالپی ایجاد شود درمان کانال ریشـه  

.بسیار دشوار خواهد بود
به ندرت ممکن است پالپ دچار ضـایعات تحلیـل   

ماننــد استئوکالســت یــا هــایی ســلول. داخلــی شــود
ادنتوکالست که در حالـت عـادي آغازکننـده تحلیـل     
ــوب    ــالم محس ــپ س ــت پال ــاکنین باف ــتند از س هس

مشـتق هـا  کـه از مونوسـیت  هـا  این سـلول . شوندنمی
شوند، ساخت و تجزیه استخوان را مدیریت کرده و می

. در لیگامان پریودنتال و استخوان آلوئوالر وجود دارنـد 
هنگامی که ضایعات تحلیلی چه داخلی و چه خارجی 

اندازه معموالً شوند، میتشخیص دادهیبالیننماي در 
شوند حتی میبزرگی پیدا کرده و پاتولوژیک محسوب

.در صورتی که فاقد عالئم باشند

پالپیهاي بالینی وضعیتبندي طبقه
سخت محصور است و هاي پالپ دندان داخل بافت

از بـرداري  به همین دلیل معاینه مستقیم آن یا نمونـه 
ارزیــابی . باشــدمــیآن جهــت بیوپســی غیــر ممکــن

به جـز  (هیستولوژیک پالپ در مراحل مختلف بیماري 
که مناطق مختلـف پالـپ   دهدمینشان) ملنکروز کا

متفـاوتی مـثال نرمـال،    هـاي  ممکن است در وضـعیت 
طـور قطـع، سـیر    بـه . ملتهب و یا نکروز به سـر ببرنـد  

و ناپـذیر  بـه برگشـت  پـذیر  پیشروي از پالپیت برگشت
کـوچکی از  هـاي  سپس نکروز آهسته بوده و در بخش

پالپ در هر لحظه ممکن است رخ دهد کـه تشـخیص   
.کندتر میلینی را سختبا

پالپ نرمال 
پالــپ نرمــال از لحــاظ هیســتولوژیک داراي الیــه 

، ناحیه (cell-free)، ناحیه کم سلول سالمادنتوبالستی 
. باشـد مـی و فاقد التهاب یا نکروز(cell-rich)پرسلول 

عصبی ممکن اسـت  هاي دندرتیک یا پایانههاي سلول
هاي به ندرت، سلول. پراکنده شوندها بین ادنتوبالست

یـا ماکروفاژهـا   ها نوتروفیلها، التهابی مانند لنفوسیت
پراکنـده  هـا  ممکن است مشاهده شوند اما این سـلول 

بافت پالپی به طـور  . بوده و در پالپ مرکزي قرار دارند
هـاي  عناصـر عروقـی، سـلول   ها، عمده از فیبروبالست

ــین   ــین دار و فاقــد میل ــاف عصــبی میل بنیــادي و الی
.کیل شده استتش

پذیرپالپیت برگشت
التهاب پالپی با بروز یک ضایعه پوسیدگی یـا هـر   

سـرویکالی،  abrasionتحریک دیگـري ماننـد تـرك،    
attrition   ــال ــور اعم ــاجی و همینط ــتگی ت ــا شکس ی

ایـن  . دندانپزشکی بر روي دندان ممکن است رخ دهد
خارجی باعث آزار فیزیکـی یـا بیولوژیـک    هاي محرك

و موجب پاسـخ التهـابی افـزایش یافتـه در     پالپ شده
نمونه چنین پاسخی .گرددمیمجاورت ناحیه تحریک

ــا   ــاط ب ــاجی در ارتب ــزایش حساســیت ع abrasionاف

سرویکالی یا از دست رفتن اتصاالت پریودنتـال اسـت   
و صاف کردن ریشـه قـرار   گیري که تحت درمان جرم
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الپیـت  از لحاظ بالینی، بیمـار مبـتال بـه پ   .باشدهگرفت
عالئمــی نــدارد یــا ممکــن اســت تنهــا پــذیر برگشــت

پالپی خفیف داشته باشـد  (hyperalgesia)هایپرآلژزیا 
و ) تغییـرات دمـا  بـا  (که همان درد افزایش یافته تیـز  

ــالینی . اســتمــدتکوتــاه برطــرف نمــودن مشــکل ب
تـرمیم  مثالً از طریـق  پذیر التهاب برگشتکننده ایجاد

زدایـی عـاج موجـب    ضایعه پوسـیدگی یـا حساسـیت   
.شودمیبهبودي و رفع عالئم

ناپذیرپالپیت برگشت
ناپـذیر  بـه برگشـت  پـذیر  تغییر از پالپیت برگشـت 

تدریجی بوده و ممکـن اسـت همـراه بـا تغییـرات در      
از ناپـذیر  پالپیت برگشـت . عالئم بالینی باشد یا نباشد

لحاظ هیستولوژیک با حضور مناطق التهـاب شـدید و   
ل پالپ و اغلب در مجاورت ناحیه اکسپوژر نکروز ناکام

بخشـی از پالـپ   معمـوالً  . شودمیپوسیدگی مشخص
تحت تهاجم میکروبـی قـرار گرفتـه و پاسـخ التهـابی      
. شدید سعی در محدود کردن عفونـت میکروبـی دارد  

با درد شـدید  همراه ممکن است ناپذیر پالپیت برگشت
یـا  و بـوده  خودبخودي و طول کشنده یا عالئم خفیف

ــم باشــد  ــد عالئ ــاط  . حتــی فاق ــه ارتب از آن جــایی ک
وجود ندارد ناپذیر همیشگی بین درد و پالپیت برگشت

.ممکن است دشوار باشدپالپیاین وضعیت تشخیص 
بـه عنـوان پالپیـت    معمـوالً  دو وضعیت دیگر نیـز  

مـوارد تحلیـل   : شـوند میدر نظر گرفتهناپذیر برگشت
و مــوارد ) پاسـخ دهنـده  (داخلـی داراي پالـپ وایتـال    

ــتیک  hyperplastic)داراي پالپیــــت هایپرپالســ

pulpitis) یا همان پولیپ(polyp)پولیپ پالـپ . پالپ
در پالـپ کودکـان   بوده که گاهینوعی پاسخ تکثیري 

گیـرد  مـی هنگامی که در معرض محـیط دهـان قـرار   
. شودمیدیده

روز پالپنک
بـدون  ناپـذیر  موارد پالپیت برگشت% 40در حدود 

ندر چنـی . شودمیهیچ عالئمی به نکروز پالپ تبدیل
از بین رفته و با یـک مـایع   شرایطی پالپ دندان کامالً

سروزي یا چرکی و یا بافت نکروتیک خشک جایگزین
هــاي محـیط کانــال ریشـه داراي بیـوفیلم   . گـردد مـی 

ه ترکیب، محـل و ضـخامت   است کمختلفی میکروبی 
ــاي تغذیــ   ــه فاکتوره ــا بســته ب ــت PHاي، هآنه ، غلظ

اکسیژن و تداوم دسترسـی بـه محـیط دهـان متغیـر      
. است

هـاي  نکروز پالپی بدون عالمت است چرا که پایانه
امـا از لحـاظ بـالینی    . عصبی پالپ دیگر وجود ندارنـد 

ــام    ــدودانتیک را هنگ ــایل ان ــن اســت وس ــار ممک بیم
ایـن  . پالپ نکروتیک احسـاس کنـد  اي فضاستفاده در 

احساس ممکن است بـه الیـاف عصـبی باقیمانـده در     
اپیکال هاي حس درد گیرندهپالپ یا فشار مایعات که 

به عالوه، نکروز پـالپی . کند مربوط باشدمیرا تحریک
با چند وضعیت عالمت دار اپیکالی نیز مرتبط تواندمی

.باشد

اپیکالهاي پريبیماري
هـاي  بافـت اي هپیشروي التهـاب در پالـپ ریشـ   با 

به عنـوان  PDL. شوندمیبه تدریج درگیراپیکالپري
فیبروزه و بسیار نازك در حفره اسـتخوانی  بافت کامالً

توانایی ایجاد ها از این رو این بافت. محصور شده است
ــروي       ــوي پیش ــد جل ــادر باش ــه ق ــی ک ــخ ایمن پاس

در نتیجـه عالمـت   . را بگیرد ندارنـد ها میکروارگانیسم
.مشخصه پریودنتیت اپیکال تحلیل استخوان است

مشـابه پالـپ   اپیکـال پريپاسخ التهابی در ضایعه 
است به جز اینکه تحلیـل اسـتخوان بخـش مهمـی از     

مهـم  هـاي  سایتوکاین. شودمیپاسخ میزبان محسوب
ــتخوان  ــل اسـ و IL-1 ،IL-6 ،IL-11 ،IL-17در تحلیـ

TNF-alphaکننـده  محدودهاي توکاینسای.باشندمی
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پـروتئین  . باشـند مـی IL-10و IL-4تحلیل اسـتخوان  
کلیدي دیگر که نقش مهمی در تحلیل استخوان دارد 

RANKL)اي هلیگانــد فــاکتور هســتkB(باشــدمــی .
RANKL به رسپتور خود(RANK) باند شده و باعث

ممانعت از تعامل فـوق  . شودها میتمایز استئوکالست
ـ decoyپـروتئین بوسیله یک  نـام اسـتئوپروتگرین   ه ب

(OPG) ــه رســپتور متصــل ــه ب ــیک شــود صــورتم
.پذیردمی

به انواع اپیکالپرياز لحاظ هیستولوژیک ضایعات 
بنــدي کیســت، گرانولــوم و یــا آبســه اپیکــال تقســیم

هـاي  از سـلول اي هگرانولـوم داراي مجموعـ  . شوندمی
ماکروفاژ و مست التهابی مانند لنفوسیت، پالسما سل، 

است که آرایش گرانـولر داشـته و از همـین رو    ها سل
ژانـت  هـاي  به نـدرت سـلول  . شودمیگرانولوم خوانده

(giant cell) کـف آلـود   هـاي  و سـلول اي هچند هسـت
)foam cells (       ممکـن اسـت مشـاهده شـوند کـه بـه

استئوکالست و ماکروفاژهـاي متـورم   توانندمیترتیب
از قسمتی از یـک گرانولـوم   پیکالاپريکیست . باشند

ــواره آن را     ــی از دی ــین رو بخش ــده و از هم ــاز ش آغ
کیست حاصل تکثیر بقایاي . دهدمیگرانولوم تشکیل
کـه در واقـع   باشـد مـی (Malassez)اپیتلیالی ماالسز 

جنینـی باقیمانـده پـس از تخریـب غـالف      هاي سلول
کیسـت  . هسـتند (Hertwig)اپیتلیالی ریشه هرتویگ 

. است از طریق چندین مکانیسم ایجاد شودممکن
میزان شـیوع گرانولومـا و کیسـت    ها طبق مطالعه

در میـزان شـیوع کیسـت   .تفاوت قابـل تـوجهی دارد  
.گزارش شده است% 54تا % 7بین ضایعات اپیکال 

وجود رادیکوالردو نوع کیست ها بر اساس مطالعه
کیست . pocket(Bay)کیست حقیقی و کیست : دارد

قیقی به طور مستقیم با فورامن اپیکال دندان مـورد  ح
از اي هنظر ارتباطی نداشـته و از آن بـه وسـیله منطقـ    

هنگـامی اطـالق  pocketکیسـت  . شودمیضایعه جدا

به شود که اپکس ریشه یا فورامن اپیکال مستقیماًمی
. داخل لومن کیست باز شود

آبسه اپیکـال از لحـاظ هیسـتولوژیک بـه وسـیله      
پاسخ التهابی شدید در اطـراف منـاطق نکـروز    حضور

اگر تهاجم باکتریال گسترده و . شودمیبافتی مشخص
طوالنی مدت باشد، به ویژه در بیماران با نقص ایمنی، 

ــود     ــتئومیلیت ایجــاد ش ــت اس ــن اس حضــور . ممک
اپیکالی بدون عالمت شـایع  هاي در ضایعهها میکروب

از % 50حـدود  کـه انـد  هنشان دادها اما مطالعه.نیست
موارد داراي ضایعات پایدار پس از درمان انـدودانتیک  

بـه نـدرت کلـونی    . باشـند بـاکتري  ممکن است داراي 
ـــ   گرفتــه از اکتینومایســـس  أغالــب باکتریــال منش

(Actinomyces spp.)ایـن میکروارگانیسـم   . باشدمی
داشــته و تصــویر هیســتولوژیک آن اي هماهیــت رشــت

(actinic rays)تابشـی  داراي نمـاي خـاص پرتوهـاي    

.باشدمی

اپیکالهاي پريبالینی وضعیتبنديطبقه
پري اپکس نرمال

مبنی بر پاتوز اپیکـالی  اي هدر این حالت هیچ نشان
از لحاظ بالینی و رادیوگرافیک وجود نداشته و دنـدان  

در ایـن مـوارد   . دهدنمیبه دق و لمس واکنشی نشان
اپیکالهاي پريبافتشود که التهاب پالپ به میتصور

نرسیده اما در صورت عدم مدیریت بیماري پالپی ایـن  
.اتفاق رخ خواهد داد

پریودنتیت اپیکال عالمت دار
یـا لمـس حسـاس    /در این وضعیت دندان به دق و

ــانیکی   ــوداینی مک ــام آل ــا ن mechanical)اســت و ب

allodynia)در این موارد التهـاب  . شودمینیز خوانده
اپیکالی گسترش یافته و در نتیجه پـاتوز  ي هابه بافت

باید توجه داشت که . داردناپذیر پالپی طبیعت برگشت
ترمیمی بر روي دنـدان داراي  هاي پس از انجام درمان
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پالپ زنده، در صورتی که اکلوژن بلند باشد دندان بـه  
در ایـن مـوارد بایـد اکلـوژن     . دق حساس خواهد شـد 

.استپذیر تاصالح شده و وضعیت پالپی برگش
ــت دار   ــال عالم ــت اپیک ــوارد داراي پریودنتی در م

PDLفضـاي  اپیکـال  در رادیوگرافی پـري ممکن است 

CBCTیا رادیولوسنسی کوچـک در  باشدگشاد شده 

البته بسیاري از موارد داراي پریودنتیت .شودمشاهده
اپیکال بدون عالمت که به وضوح ضایعه اپیکالی دارند 

اصــطالح بــه در نهایــت عالئــم بــالینی پیــدا کــرده و 
. شوندمیدارعالمت

پریودنتیت اپیکال بدون عالمت
ــح در     ــنت واض ــایعه رادیولوس ــوارد ض ــن م در ای

یـک در  رادیوگرافی وجـود داشـته کـه بـا پالـپ نکروت     
ضایعه اغلب با یک یا چند ریشـه دنـدان   . ارتباط است

در ارتباط بوده و به ندرت به فورکیشن نیـز گسـترش  
از ریشـه کـه   اي هدر حقیقت ضایعه با هر نقط. یابدمی

. گـردد مـی یا فرعی است مـرتبط یداراي فورامن اصل
گاهی وجـود ضـایعه در یـک موقعیـت خـاص نشـان       

ل جانبی بزرگ است که دهنده وجود فورامن یک کانا
شـود و بـه علـت انــدازه و    نمـی در رادیـوگرافی دیـده  

. مـوقعیتش امکـان درمــان مسـتقیم آن وجـود نــدارد    
هـا  پریودنتیت اپیکال بدون عالمت ممکن اسـت سـال  

. بدون عالمت مانده و بسیار بزرگ شود

آبسه حاد اپیکال 
تشـخیص  تـرین  و مهـم تـرین  این وضعیت جـدي 

انتیکس بوده و نشان دهنـده آن اسـت   بالینی در اندود
باال و با تعداد قابـل  زاییبیماريکه عفونت باکتریال با 
حملـه کـرده و   اپیکالهاي پريتوجه باکتري به بافت

توانسته درد و تورم در ارتباط با دنـدان عامـل ایجـاد    
به صورت تواندمیآبسه حاد اپیکال از نظر شدت. کند

چسبنده باشد که عالئـم  تورم لوکالیزه کوچک در لثه
شدید ندارد یـا تـورم بـزرگ باشـد کـه بـه فضـاهاي        

حتـی  فاسیال حمله کـرده و باعـث بیمـاري شـدید و     
.مرگ شود

آبسه مزمن اپیکال 
شدت این وضعیت از آبسـه حـاد کمتـر بـوده در     

یکـدیگر  از لحـاظ بیولوژیـک بسـیار مشـابه     هکـ حالی
زایـی بیمـاري هـاي  نکروز پالپی منشا باکتري. هستند

اپیکال حمله کرده و باعث درناژ هاي است که به بافت
در لثـه چسـبنده   که اکثـراً (چرکی از سینوس ترکت 

. شـود مـی )واقع شده اسـت دندان درگیر کننده احاطه
درناژ ممکن است از طریق یک پاکت پریودنتال که بـا  

مسـیر  . ضایعه اپیکالی در ارتباط اسـت نیـز رخ دهـد   
باز شدن سینوس ترکت کانمقاومت مداراي کمترین 

در موارد نادر سینوس ترکـت فراتـر   . کندمیرا تعیین
از اتصاالت عضالت صورتی گسترش یافته و در ناحیـه  

. شـود مـی پوست صـورت بیمـار یـا ناحیـه چانـه بـاز      
هنگامی که کانال ریشه عفونی از طریق درمان ریشـه  
یا کشیدن دندان درمان شود، سینوس ترکت خود بـه 

یابد که این موضوع ارتباطی با موقعیت میخود بهبود
.آن و یا مدت حضورش ندارد

استئیت کندانسه
این وضعیت به صـورت ویژگـی رادیوگرافیـک در    

که پاتوز پالپی دارنـد  ها برخی دنداناپیکالپريناحیه 
کننـده  در این موارد استخوان احاطه. شودمیمشاهده

ان اطراف سـایر دنـدانها   ناحیه اپیکال نسبت به استخو
به تواندمیوضعیت پالپی. رسدمیاسکلروتیک به نظر

توضـیح داده  تر پیشهاي صورت هر کدام از پاتولوژي
شود که تحریک مالیم اسـتخوان  میتصور. شده باشد

بیشتر از اینکه باعث تحلیل شود موجب اسـکلروزیس 
ن نیازي به درماناپذیر در غیاب پاتوز برگشت. شودمی

استئیت کندانسه اغلب بـا  . باشدنمیاستئیت کندانسه
یا استخوان اسکلروزه اشـتباه  (enostosis)انوستوزیس 

شود کـه در واقـع ماهیـت غیـر پاتولوژیـک      میگرفته
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داراي هـاي  داشته و ممکن است در ارتبـاط بـا دنـدان   
.پالپ نرمال مشاهده شود

یر اندودانتیکغپاتوز 
رادیوگرافیـک مشـابه   ضایعات خوش خیم با نماي

شامل مراحـل ابتـدایی دیسـپالزي    اپیکالپريضایعه 
، مراحل اولیه فیبـروز دیسـپالزي،   اپیکالپريسمنتال 

ossifying fibroma ،odontogenic keratocyst ،
dentigerous cyst ،medianکیست پریودنتال جانبی، 

maxillary or mandibular cyst ،traumatic bone

cyst ،central giant cell granuloma ،central

hemangioma ــا و ، هایپرپاراتیروئیـــــدي، میگزومـــ
المینـا  ) اما نه همیشـه (معموالً . باشدمیآملوبالستوما

سـالم بـوده و پاسـخ بـه     ها دوراي اطراف اپکس ریشه
تشـخیص نهـایی ایـن    . تستهاي پالپی نیز نرمال است

و ارزیـابی  ضایعات بر مبناي بیوپسی از طریق جراحی
.هیستوپاتولوژیک است

ضایعات متاستاتیک بدخیم که ممکن است نمـاي  
با منشا پالپی را تقلید کنند شامل اپیکالپريضایعات 

osteogenicلنفــوم، کارســینوم ســلول سنگفرشــی، 

sarcoma ،chondrosarcomaــا ــل میلومــ و مالتیپــ
.باشندمی

والً معمبر خالف ضایعات اندودانتیک ها این ضایعه
دنـدان و  (باعث تخریب سریع و وسـیع بافـت سـخت    

در ناحیه مورد نظر ها اغلب دندان. شوندمی)استخوان
، هرچند ممکـن اسـت   دادهحیاتی پاسخهاي به تست

در . پالپ یا اعصاب حسی آسیب دیده و پاسخ ندهنـد 
بیمار ممکن است بیش از درد، شکایت چنین مواردي 

.شددر ناحیه داشته باحسی بیاز

باقیمانــده در نتــایج هــاي نقـش میکروارگانیســم 
درمان اندودانتیک

درمان کانال ریشه بـا هـدف حـذف بافـت پالـپ      
نکروتیک، بیـوفیلم و دبـري از سیسـتم کانـال ریشـه      

اما موانـع مختلفـی بـر سـر راه حـذف      . شودمیانجام
. عفونت از کانال ریشه ممکن است وجود داشته باشـد 

نجر به عفونت پایدار شـده یـا   این موانع ممکن است م
ــت ــه وجــود آورد کــه ناشــی از اعضــاي  هــایی عفون ب

کـه از  (باقیمانـده از مجموعـه میکروبـی اولیـه کانـال      
ایـن موانـع   . باشـد ) درمان جان سالم به در بـرده انـد  

آناتومیک سیستم کانـال ریشـه،   هاي شامل پیچیدگی
EPSاثر بافرکننده عاج و مقاومت فیزیکـی مـاتریکس   

در نتیجـه  . یلم در برابر مواد ضد باکتریـایی اسـت  بیوف
در برابـر  ها این موارد منجر به زنده ماندن برخی گونه

توانـد مـی اندودانتیک شده و عفونت پایدارهاي درمان
ــی ناشــی از عفونــت.ایجــاد شــود هــاي مــواد میکروب

ــامنظمی  ــق ن ــه از طری ــاي پایدارک ــه و ه ــال ریش کان
اپیکالهاي پريه بافتعاجی اکسپوز شده بهاي توبول

باعـث پاسـخ التهـابی بـه     توانندمییابند،میگسترش
شــوند کـــه  هــایی  همــراه آزادســازي ســایتوکاین   

.تحلیل را فعال کندهاي مکانیسم

ــه     ــدودانتیک ب ــان ان ــت درم ــلی شکس ــت اص عل
به شکل بیـوفیلم  که عمدتاًاي هداخل ریشهاي عفونت

حاضـر در  هاي میکروارگانیسم.شودمیهستند مربوط
هـاي  دلتاي اپیکال و کانالبخش اپیکالی کانال ریشه،

طـوالنی مـدت   هـاي  منجر به عفونتتوانندمیجانبی
توانـایی  کـه  مانند میباقیهاییمیکروارگانیسم.شوند

طوالنی گرسـنگی و تخریـب   هاي مقابله در برابر دوره
اگـر ارتبـاط   . شته باشندرا داEPSاحتمالی ماتریکس 

تواندمیاپیکال وجود داشته باشد بیوفیلمهاي فتبا با
به منبع غذایی مناسبی دسترسی پیدا کند کـه باعـث   

میزبان، از اپیکالپريرشد آن شده و با تشدید التهاب 
.کندمیبهبودي جلوگیري

بــا ضــایعات و  اي هخــارج ریشــ هــاي عفونــت
امروزه .پایدار و طوالنی مدت ارتباط دارندهاي عفونت
ــه  نشــان ــت ک ــده اس و .Actinomyces sppداده ش

Propionibacterium propionicumهــاي بــا ضــایعه
انـدودانتیک مـرتبط   هـاي  مقاوم به درمـان اپیکالپري
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در هـا  هستند که به علت توانایی این میکروارگانیسـم 
و اپیکالهاي پرياجتناب از پاسخ میزبان، بقا در بافت

با این وجود مدرك . جلوگیري از بهبودي اپیکال است
واضحی دال برمستقل بودن اکتینومـایکوزیس اپیکـال   

ــت داخــل ریشــ ــدارداي هاز عفون ــین .وجــود ن در چن
مواردي درمان جراحی که شامل قطع انتهاي ریشـه و  

نتایج مطلوبی به همـراه  باشدمیبرداشت بافت عفونی
.دارد

اپیکالپريپالپی و هاي بهبودي بافت
تغییر هاي ست که در آن بافترژنریشن فرایندي ا

مشـابه بافـت اولیـه از لحـاظ     کامالًهایی یافته با بافت
ترمیم فراینـدي  . شوندمیساختار و عملکرد جایگزین

تغییـر یافتـه بـه طـور کامـل بـه       هـاي  است که بافت
التهاب و بهبودي دو . گردندنمیساختار اولیه خود باز

گر بخشـی از  مقوله جدا از هم نیستند و در کنار یگدی
یک فرایند واحد را در پاسخ به آسیب بـافتی تشـکیل  

در واقع، این دو از لحاظ مولکولی و سـلولی  . دهندمی
التهاب نخستین رویـداد پـس از   . هستندناپذیر جدایی

آسیب بافتی است که سپس به سمت بهبـودي تغییـر   
میزان بهبودي متناسب با میـزان آسـیب   . کندمیپیدا

.باشدمیو تخریب بافتی

فرایند بهبودي پالپ
پالپ سالم توانایی مثال زدنـی  ها در غیاب محرك

هـایی  نخستین سـلول ها ادنتوبالست. در بهبودي دارد
آنهـا  ءمهاجم و اجـزا هاي هستند که با میکروارگانیسم

مــاتریکس دهنــدهواحــدهاي تشــکیلمواجـه شــده و 
.کنندمیشناساییزدایی معدنیپس از را عاجی 

Human dentalبنیـادي پالـپ دنـدان   هاي سلول

pulp stem cells](hDPSCs)[  ــال ــا اکتودرم منش
. شـوند مـی مشتقستیغ عصبیهاي داشته و از سلول

بنیـادي  هـاي  خصوصـیات مشـابه سـلول   ها این سلول

به ها در مطالعه. دهندمیرا نشان(MSC)مزانشیمال 
یش ساز به پ/بنیاديهاي توانایی رژنریشن بافتی سلول

.دست آمده از پالپ ملتهب انسان اشاره شده است

اپیکالپريفرایند بهبودي
ــود ضــایعه  ــه بهب ــه ب ــوالی فراینــدهایی ک ــاي ت ه

شـود تـاکنون بـه میـزان کـافی      مـی ختماپیکالپري
بـر اسـاس فراینـدهاي دخیـل در     . بررسی نشده است

ها پس از برداشتن محركترمیم محل کشیدن دندان،
سـازنده بافـت   هاي تهابی کاهش یافته و سلولپاسخ ال

افـزایش پیـدا  ) اندوتلیالهاي و سلولها فیبروبالست(
به سازماندهی بـافتی و بلـوغ خـتم   نهایتًا که کنندمی

ــا بافــت  . شــودمــی ــاره ب اســتخوان تحلیــل رفتــه دوب
عـاج و سـمان   کـه درحـالی استخوانی جایگزین شـده  

. گردنـد مـی تحلیل رفته با سـمان سـلوالر جـایگزین   
PDL  قـرار تـأثیر  که نخستین بافتی است کـه تحـت

.شودمیگیرد، آخرین بافتی است که بازسازيمی

بر بهبودي مؤثر عوامل
هـاي  سایر عواملی که ممکن است بهبودي ضـایعه 

قـرار دهنـد شـامل فاکتورهـاي     تـأثیر  اپیکال را تحت
و تغذیه رسانی مانند لکوپنی، نقص خون(ذاتی میزبان 

هـاي  بیمـاري ، کورتیکواسـتروئیدها و سـایر   )نامناسب
بـراي مثـال میـزان بهبـودي     . باشـند مـی سیستمیک 

پس از درمان کانـال ریشـه در   اپیکالهاي پريضایعه
بیماران مبتال به دیابت ملیتوس کمتر از بیماران غیـر  

هایپرگلیسـمی کنتـرل نشـده نیـز     .باشـد مـی دیابتی
. قرار دهدتأثیر را تحتممکن است بهبودي پالپ 

مشخص شده اسـت کـه زمینـه مسـاعد ژنتیکـی      
اسـتعداد ابـتال بـه التهـاب پـالپی و      توانـد مـی میزبان

شـبکه پیچیـده سـیگنال    . را افزایش دهـد اپیکالپري
دهــی در تعیــین ماهیــت و گســترش ایــن التهــاب و  

در . همچنین فرایند تخریـب اسـتخوان دخیـل اسـت    
ست که پلـی مورفیسـم   اخیر مشخص شده اهاي سال
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ــد ژن  و IL1B ،MMP2 ،MMP3 ،HSPA1L(در چنـ
HSPA6 ( هاي به مسیرهاي مربوط به پاسخبیشترکه

ایمنی تعلق دارند، با پریودنتیت اپیکال و التهاب پالپ 
(methylation)متیالسـیون  تفاوت در.مرتبط هستند

و FOXP3ایمنـی ماننـد   هاي مربوط به پاسخهاي ژن
microRNAsمکن است بر استعداد ابتالي فرد بـه  ، م

و همچنین نتایج درمـان، از  اپیکالپريالتهاب پالپ و 
مرتبط با بیماريهاي طریق کمک به بیان متفاوت ژن

.گذاردتأثیر 

مطالعههاي سؤال

توضیح داده شده پـاتوز  هاي کدام مورد از وضعیت. 1

پالپ است؟ناپذیر برگشت

افزایش حساسیت عاجی)الف
)کلسیفیکیشن کامل(محو شدن کانال ریشه )ب
تحلیل داخلی)ج
حرارتیهاي درد مختصر و تیز با محرك)د

ــت   . 2 ــوارد پالپیـ ــپ در مـ ــدیاتورها در پالـ ــدام مـ کـ

یابد؟نمیعالمت دار افزایشناپذیر برگشت

پروستاگالندین ها)الف
لکوترین ها)ب
کینینبرادي)ج
نوروپپتیدها)د
ماتریکس متالوپروتئینازها)ه

اپیکـال پريبزرگ شدن ضایعه ها کدام سایتوکاین. 3

؟کنندمیرا کنترل

IL-1)الف
IL-8)ب
IL-10)ج
TNF-alpha)د
IL-17)ـه

کانـال ریشـه کــدام   هــاي بهتـرین توصـیف عفونـت   . 4

است؟

با اکثریـت میکروارگانیسـم   اي، هتک گونهاي بیوفیلم)الف
ها

با اکثریـت مـاتریکس خـارج    اي، هتک گونهاي بیوفیلم)ب
سلولی

داخل ماتریکس خارج سلولی، بـا  اي، هبیوفیلم چند گون)ج
اکثریت میکروارگانیسم ها

داخل ماتریکس خارج سلولی، بـا  اي، هبیوفیلم چند گون)د
اکثریت ماتریکس

ــاکتري. 5 ــا ب ــق هــاي در مقایســه ب ) پالنکتونیــک(معل

:یلمبیوفهاي میکروارگانیسم

.مقاومت کمتري به مواد ضد باکتریایی دارند)الف
.کنندمیشوك قلیایی را بهتر تحمل)ب
.توانایی کمتري براي تعامالت سلول با سلول دارند)ج
.موارد الف و ج صحیح هستند)د

هـاي  بر روي سطح اپیکـال ریشـه دنـدان   ها بیوفیلم. 6

:اندداراي پریودنتیت اپیکال پایدار مشاهده شده 

صحیح)الف
غلط)ب

پـیش  هـا  اکسپوژر مستقیم پالپ به میکروارگانیسم. 7

:باشدنمینیاز پاسخ پالپی و التهاب

صحیح)الف
غلط)ب

فرایندي که طی آن بافـت پـالپی تخریـب شـده یـا      . 8

داراي ساختار و عملکـرد  هاي با بافتتغییر یافته کامالً

شوند کدام است؟میاصلی اولیه جایگزین

ترمیم)الف
revascularization)ب
رژنریشن)ج
(calcification)معدنی شدن )د
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کدام گزینه نادرست پالپ در مورد فرایند بهبودي . 9

است؟

پالپ سـالم توانـایی بـاالیی جهـت     ها در نبود محرك)الف
.بهبودي دارد

هم در عاج و هم در استخوان وجود داشـته امـا   DSP)ب
.عاج وجود داردبرابر400در استخوان 

انـدوتلیال باعـث   هـاي  آسیب خفیف به پالـپ و سـلول  )ج
.شودمیبنیادي و تکثیر آنهاهاي فراخوان سلول

بنیـادي و  هاي آسیب طوالنی مدت باعث آپوپتوز سلول)د
و توانـایی تـرمیم پالـپ   هـا  نقص عملکرد ایـن سـلول  

.شودمی

ــه التهـــاب پالـــپ و  . 10 ــاعد ژنتیکـــی بـ زمینـــه مسـ

به عنوان عامل بسیار مهـم در  ها در مطالعهاپیکالپري

هـاي  بررسی کدام یک از ژن. بهبودي ذکر شده است

ایجـاد  جهت ارزیـابی اسـتعداد ابـتالي فـردي بـه      زیر

باشد؟میمناسب اپیکال پريالتهاب پالپ و 

TGFB)الف
IL1B)ب
OPG)ج
IL10)د

هاپاسخ
حلیل داخلیت. جگزینه -1

لکوترین ها.بگزینه -2

IL-10.جگزینه -3

داخل ماتریکس خارج اي، هبیوفیلم چند گون. دگزینه -4

سلولی، با اکثریت ماتریکس

کنندشوك قلیایی را بهتر تحمل می.بگزینه -5

صحیح.الفگزینه -6

صحیح.الفگزینه -7

رژنریشن.جگزینه -8

هـم در عـاج و هـم در اسـتخوان     DSP. بگزینه-9

برابر عاج وجـود  400وجود داشته اما در استخوان 

دارد

IL1B.بگزینه-10
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2فصل 

مار اندودانتیک یمالحظات سیستمیک در ب
دان نو اندودانتیکس سالم

تاریخچه سالمت و پزشکی
کنترل موفق یک بیمار با سـابقه پزشـکی وسـیع،    
بستگی به ارزیـابی کامـل بیمـارو تعیـین تشـخیص و      

درمان همراه با درنظر گرفتن مالحظات خطرات طرح 
.و مزایاي درمان دارد

ارزیابی سالمت سیستمیک در بیمار اندودانتیک
ــه     ــی معاین ــکی و درط ــه پزش ــرور تاریخچ در م
کلینیکی ودرمـان بیمـار انـدودانتیک، الزم اسـت کـه      
درمــانگر کــامال از منــاطق خاصــی کــه ســالمت      

دهـد مـی قـرار  سیستمیک کنترل بیمار را تحت تاثیر 
هـا،  حساسـیت ي کامـل داروهـا،   هـا لیست. آگاه باشد

ي هـا ، درمـان سابقه قبلی بستري شدن در بیمارستان
ي نامناسـب قبلـی   هـا العملعکسدارویی و جراحی و 
مانند هر درمان دندانپزشـکی کـه   . باید گردآوري شود

خطر انـدوکاردیت  ، شودمیمنجر به ریسک باکتریمی
مصنوعی باید شناسایی شـود  عفونی یا عفونت مفصل

جدیـد هـاي  براساس دستورالعمل، و هرکجا الزم است
.گرددبیوتیکآنتیاقدام به پوشش مناسب 

عالیم حیاتی:معاینه پزشکی 
عالیم حیاتی قسمت مهـم درمـان بیمـار اسـت و     
ارائه دهنده خـدمات درمـانی را در رابطـه بـا شـرایط      

.کندمیمطلع، پزشکی فعلی بیمار در حال حاضر

اندودانتیک و بیماري سیستمیک
با توجـه بـه ارتبـاط بـین بیمـاري انـدودانتیک و       

عمل کننده باید از سه عامل آگاه ، بیماري سیستمیک
سیسـتمیک کـه دردهـاي انـدو یـا      هاي بیماري: باشد

ــد   ــال را تقلی ــري آپیک ــی پ ــیرادیولوسنس ــد م کنن
ا سیستمیک که بیماري پالپال را تسریع یهاي بیماري

باشـند و  گـذار  تـأثیر تقویت کنند یا روي نتایج درمان
ــرایطی کــه عفونــت انــدودنتیک ممکــن اســت       ش

ــروع ــاري    ش ــا بیم ــت ی ــک عفون ــث ی ــا باع ــده ی کنن
.سیستمیک دیگر در محلی دورشود

ي اندودانتیک حادهاعفونت
ي هـا عفونتي ناشی از هاباکتريشکی نیست که 

ریمی شوند و به باعث ایجاد باکتتوانندمیاندودانتیک 
. غدد لنفاوي محلی و فضاهاي صورت مهاجرت کننـد 
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بنــابراین بــراي درمــانگر بدســت آوردن اطالعــات     
ي انـدودانتیک  هاعفونتتشخیصی کافی در بیماران با 

در شـرایطی کـه   ،حاد و ارزیابی دقیق پیشـرفت آنهـا  
ممکن است بـراي کنتـرل نیازبـه بیمارسـتان داشـته      

.ضروري است، باشند

ي مزمن اندودانتیکهانتعفو
ــایعات    ــاکتري در ض ــود ب ــر وج ــی ب ــواهد مبن ش

و گریـز آنهـا بـه گـردش سیسـتمیک در      آپیکـال پري
.اندودانتیک قطعی نیستي مزمنهاعفونت

دیابت ملیتوس
در بیماران دیابتیک بخصوص در افـراد بـا میـزان    

و داراي عفونـت انـدودانتیک قبـل از    باالتر قند خـون 
یل ممکن اسـت تـرمیم دچـار اشـکال     به چند دل، کار

ي هـا میکروارگانیسـم در این افراد ممکـن اسـت   . شود
آنها ممکـن  .خاصی با سمیت بیشتر وجود داشته باشد

ي آماسی متنـوعی باشـند ماننـد    هاسلولاست داراي 
هـاي  که بـا ترشـح بـیش از حـد واسـطه     ها،منوسیت
ــی ــه آماس ــیتوکایناز جمل ــاس ــله ــده ي تحلی دهن
در ایجاد ضایعات استخوانی نقش مهمی که، استخوان

افـزایش قنـد خـون ممکـن     . شوندمیمشخص، دارند
ي منجـر بـه تولیـد پیشـرفته    خـود خودبـه است بطور 

AGEs. شودمی)AGEs(محصوالت نهایی گلیکیشن 

منجـر بـه   ) AGEsR(کنـد  مـی با رسپتورها تـداخل 
شود کـه ممکـن   میتحلیل استخوانهاي تولیدواسطه

.شودآپیکالپرياندگاري ضایعات است موجب م

فشار خون
افــزایش فشــارخون یــک عالمــت بیمــاري قلبــی  

شـرایط  دهنـده  عروقی است کـه ممکـن اسـت نشـان    
همزمان از جمله دیابـت  هاي اساسی مختلف و بیماري

.باشد

خطر استئو رادیو نکروز یا استئونکروز فک 
ناحیه سـرو  هاي بیمارانی که براي درمان بدخیمی

در محل عمـل  ، گیرندمیصورت تحت رادیوتراپی قرار
در خطر استئورادیو ،جراحی مانند خارج کردن دندان

بنـابراین بسـیاري از ایـن بیمـاران کـه      . نکروز هستند
یی هستند که در حالـت معمـول قابـل    هادندانداراي 

بــــراي جلــــوگیري از خطــــر، درمــــان نیســــتند
ــدودنتیک نگ  ــان ان ــا درم ــتئورادیونکروز ب ــتهاس هداش

70Gyتـا  66گزارش شده است که حدود .)شوندمی

ي هـا تسـت رادیوتراپی منجر به کاهش پیشـرونده در  
مـاه 12حیات پالپ و پالپ تستر الکتریکی در مـدت  

همچنــین خشــکی دهــان منجــر بــه عــود . شــودمــی
.شودمیآگهیپیشپوسیدگی و به خطر انداختن 

در دهه گذشته مشخص شده است کـه بیمـارانی   
ممکـن  گیرندمیکه تحت درمان بیس فسفونات قرار 

فسـفونات  بیاست در خطر استئونکروز فک وابسته به
)BRONJ ( ایـن خطـر در بیمـارانی کـه     . قرار گیرنـد

ــیس ــفوناتب ــديفس ــت) IV(وری ــیدریاف ــدم ،کنن
اگر همزمان بیشتر از یـک عامـل اسـتفاده    خصوصبه

ــ ــتفاده از    ،ودش ــان اس ــدت زم ــا م ــت و ب ــتر اس بیش
و با اعمال جراحی مانند خـارج کـردن   فسفوناتبیس

، اگرچـه نـادر اســت  .یابـد مـی خطـر افـزایش  ،دنـدان 
BRONJ    یـا  ممکن اسـت بعـد از درمـان انـدودانتیک

هنگام درمـان ریشـه   ، اتفاق بیفتدجراحی اندودانتیک
تدریافـ فسـفونات بـیس غیر جراحی در بیمـاري کـه   

باید مراقب بود که بافـت نـرم آسـیب نبینـد     ، کندمی
مثال براي جلوگیري از آسیب بافـت نـرم و اسـتخوان    .

. کالمپ بایسـتی بـا احتیـاط قـرار داده شـود     ،آلوئوالر
را BRONJخوراکی ریسک کمتـري از فسفوناتبیس

درمان اندودنتیک بین بیمارانی که هاي پیامد. داراست
کننـد بـا دیگـر    مـی فادهخـوراکی اسـت  فسفوناتبیس

.تفاوتی ندارد،بیماران



21مالحظات سیستمیک در بیمار اندودانتیک و اندودانتیکس سالمندان:2فصل 

ي ویروسی هاعفونت
در بیماران مبـتال بـه ایـدز   cohortدر یک مطالعه

انـد،  هي مختلـف دنـدانی دریافـت کـرد    هـا درمـان که 
مستند شد که بیماران با درمان اندودنتیک دچـار درد  

عالوه بر آن یک سال پـس از  . و عفونت زیادي نشدند
بودنـد و آنهـایی   مثبتHIVبیمارانی کهبین ،درمان

تفـاوتی وجـود   ، که بوسیله ویروس آلوده نشده بودنـد 
.نداشت

ویروس هرپس
انواع مختلفی از ویـروس هـرپس وجـود دارد کـه     

این انواع شامل ویـروس واریسـال   . روي انسان اثر دارد
، شـود مـی که باعـث عفونـت هـرپس زوسـتر    ،زوستر

گالو ویـروس انسـانی و   سایتوم،ویروس هرپس انسانی
.باشندمیاپشتین بار ویروس

اینکـه  دلیل بهي هرپس زوسترهاعفونتتشخیص 
بیمـار ممکـن اسـت    ،هرپتیـک هاي بعد از بهبود تاول

کـه شــبیه درد  ، دچـار نـورالژي بعـد از هــرپس شـود    
ثبت دقیق تاریخچـه  . دشواراست ،باشدمیاندودنتیک

گـرفتن  پزشکی به پزشک در تشخیص این شـرایط و 
بـا ایـن   . کنـد مـی یا ارجـاع کمـک  / تصمیم درست و

عفونت هرپس زوسـتر میتوانـد بیمـاري پـالپی     ،وجود
. خود به خودي را بوجود بیاورد

آنمی داسی شکل
ي قرمز هاسلولناهنجاري ارثی آنمی داسی شکل

خـون  رسـانی  خون است که منجر به نقـص اکسـیژن  
نـام  sickle cell trait، نوع خفیف تر بیمـاري . شودمی

. باشـد میداردکه ناشی از انتقال هموزیگوس ژن بیمار
دهانی آنمـی داسـی شـامل پتـرن نردبـانی      هاي یافته

ــول ــاي ترابک ــتخوانه ــا ،اس ــن مین ، هیپومینرالیزیش
ــال ــاي کان ــت ، کلســیفیهه ــت و اورج ــزایش اوربای اف

نشان داده شده است که در بیماران بـا  اخیرًا .باشدمی

بطور قابل تـوجهی  سبت به گروه کنترلن،آنمی داسی
ــت و در    ــتر اسـ ــیال بیشـ ــیوع درد اوروفاسـ % 6شـ

آنها نکروز پالپ بدون علـت آشـکار وجـود    ي هادندان
در گروه کنترل چنین چیزي مشاهدهکهدرحالیدارد 
.شودنمی

استعمال دخانیات 
،مشکالت سالمت دهان ناشی از مصرف دخانیـات 

،التهــاب مخــاط،دنتــالشــامل افــزایش بیمــاري پریو
.اثبات شده استکامالً ضایعات پیش بدخیم و بدخیم

به ارتباط مصرف دخانیـات بـا بیمـاري پالـپ و     اخیرًا 
همچنـین نشـان داده   . . توجه شده اسـت آپیکالپري

شده است مصرف دخانیات باعث افـزایش شـیوع درد   
گـزارش  .گـردد مییا تورم بعد از جراحی اندودنتیک/و

کـه دخانیـات باعـث تغییـر عمـل تنظـیم       شده است 
هاي در پالپها و کموکاینها سیستم ایمنی سیتوکاین

ي بعـد از  هـا عفونـت عـالوه بـر آن   . گـردد مـی دندان 
بیشتر کنندمیجراحی در افرادي که دخانیات مصرف 

.از افراد دیگر است

زمینه ژنتیکی
چندین پلی مورفیسـم ژنـی در ارتبـاط بـا نتـایج      

اینترلــوکین. دنتیک ســاخته شـده اســت درمـان انــدو 
1 b(IL)-2allele   در رابطه با کاهش تـرمیم بـدنبال

ژنـی  مورفیسمپلی.درمان اندودنتیک یافت شده است
ــت  IL-8وIL-1b،IL-6در ــا پریودنتیـ ــه بـ در رابطـ

.آپیکال گزارش شده است

معرفی بیماري اندودنتیک در بیماران مسن
بیماران مسن در بسیاري مالحظات اندودنتیک در 

ــی    ــا بعض ــوان اســت ام ــاران ج ــابه بیم ــوارد مش از م
.ي قابل توجه وجود داردهاتفاوت
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ــاران مســن  ــدودنتیک در بیم ــر مالحظــات ان در ت
هـاي  عـالوه بـر پیچیـدگی   ،مقایسه با بیمـاران جـوان  

مدیکال ، بیولوژیک، ي فیزیکالهاتفاوتداراي،درمان
.باشدمیي سایکولوژیکهاتفاوتو بعضی

فیزیکیهاي محدودیت
اگر بیمـار بطـور مناسـبی قـادر بـه دراز کشـیدن       

یا اگر محدودیت باز شدن دهان وجـود داشـته   ، نباشد
.باید ارجاع داده شود، باشد

مالحظات ترمیمی
ناشـی از  هـاي  شدید یا شکسـتگی هاي پوسیدگی

ممکن است ترمیم یـا ایزولـه کـردن دنـدان را     ، تروما
.مشکل کند

مالحظات بیولوژیک
مالحظــات بیولوژیــک سیســتمیک و موضــعی    

تغییـرات سیسـتمیک یـا    تـر  در بیماران مسن.هستند
موضــعی منحصــر بــه انــدودنتیکس نســبت بــه ســایر 

بطور مشـابه  . دندانپزشکی متفاوت نیستندهاي درمان
تفـاوت محسوسـی   آپیکـال پريپالپ و پاسخ بافتهاي

.ندارد

آناتومی
پالپ چمبر

فضاي پالپ چمبـر کـاهش  ، ایش سن دندانبا افز
عـالوه بـر   ، ي پـالپی هـا سـنگ سایز چمبـر و . یابدمی

ــال  ــد ، گســترش کلسیفیکاســیون در سیســتم کان بای
.درنظر گرفته شود

)متامورفیس کلسیفیه(کلسیفیکاسیون کانال
تشکیل عاج ثانویه و گاهی ثالثیه منجر به باریـک  

گاهی به حدي که در رادیوگرافی قابل ها، شدن کانال

کلسیفیکاسـیون حـاوي   .شـود می،باشندنمیمشاهده
هـاي  و کلسیفیکاسـیون ) ي پـالپی هاسنگ(ها دنتیکل
ي پـالپی در پالـپ   هـا سـنگ .باشدمی)خطی(منتشر

نشـان داده شـده اسـت کـه    . شـوند مـی تاجی یافـت 
پالپی در بیماران با بیماري قلبی عروقـی و  ي هاسنگ
.یابدمیدرمان با استاتین افزایشتحت

پاسخ پالپ
سنتغییرات با

.دو نظریه در تغییرات مربوط به سن مهم هسـتند 
کـه بعنـوان   ) هیسـتولوژیک (تغییرات سـاختمانی ) 1(

تغییرات بافتی ) 2(و شودمیعمل در گذر زمان ایجاد
. آیـد میکه در پاسخ به تحریک ناشی از آسیب بوجود

آسیب کمتـر  ن ممکن است در برابرمقاومت پالپ مس
اثـر تجمعـی   دلیـل تواند بهمیباشد اگرچه این مسئله 
بنابراین پالپ . یابدمیافزایش، محرك باشد که با سن

و ترمیم نیـاز  سازي هنگام آماده،دندان در افراد مسن
.به مراقبت بیشتري دارد

کرونولوژیک در مقابل فیزیولوژیک
ناشـی از  (قبلـی دارد  پالپی که سـابقه آسـیب   در

در ،تـر جـوان در یـک فـرد   ) و غیره، ترمیم، پوسیدگی
تـر  مقایسه با پالپ بـدون آسـیب در یـک فـرد مسـن     

.دهدمیمقاومت کمتري به آسیب نشان

ساختاري
، بــا ســن. پالــپ یــک بافــت پیونــدي پویــا اســت

سلولی و خارج سلولی و نگهدارنـده  تغییراتی درعوامل
هـا  ازجمله ادنتوبالست، هاولسلکاهش . شودمیایجاد 

ــت ــرو بالس ــا و فیب ــود دارده ــل  .وج ــین عوام همچن
کمتــر)از جملــه عــروق خــونی و اعصــاب(نگهدارنــده 

درصد فضـاي اشـغال شـده توسـط     احتماًال . شوندمی
.شودمیکمتراي هو ماده زمینکالژن بیشتر
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ابعادي
فضاهاي پالپ از نظرسایز بطـور پـیش   ، بطور کلی
.شوندمیو اغلب خیلی کوچکیابندیمرونده کاهش

کــه بنــام کلسیفیکاســیون متــامورفیس یــا اي هپدیــد
تشکیل عاج ممکن . شودمیانسداد کانال پالپ نامیده

،سایش،ضربه،است در اثر تحریک ناشی از پوسیدگی
بیماري پریودنتال تشـدید شـود و یکسـان   وها ترمیم

روي سقف عاجتشکیل ، دندان مولردرمثًال .باشدنمی
در نتیجـه  . اسـت هـا  و کف پالپ چمبربیشتر از دیواره

.شودمیایجاد)دیسک مانند(مسطحیک چمبر

طبیعت پاسخ به آسیب
هـاي  واکنشها ترجواننسبت به تر در بیمار مسن

.دهندمیپالپی شدیدتري به تحریک نشان

تحریک
ــد از   ــپ بع ــراي بیمــاري پال ــاروشدالیلــی ب ي ه

ممکن است دنـدان در  ، اول اینکه.ود داردترمیمی وج
،دوم.ي متعـددي شـده باشـد   هـا آسیبگذشته دچار

ي وسـیع کـه بطـور    هـا درمـان تحـت  احتمـاالً  دندان 
قـرار  ، کننـد میتوجهی ساختمان دندان را درگیرقابل
.گیرد

شرایط سیستمیک
) کـاهش (هیچ مدرك قاطعی دال بر اثر مسـتقیم  

شرایط سیستمیک یا پزشکی بر مقاومت پالپ در برابر 
. آسیب وجود ندارد

آپیکالپريپاسخ 
هاي ي در پاسخدارمعنیبعید بنظر میرسد ارتباط 

مسـن در مقایسـه بـا   دربیمـاران آپیکـال پريمختلف 
.وجود داشته باشدترجوانافراد 

یشهدرمان کانال ر
مالحظات درمان

زمان الزم
به دالیلـی کـه   تر، در بیماران مسن، بطور متوسط

ي هـا روشزمان طـوالنیتري بـراي   ، بحث شدتر پیش
.مشابه مورد نیاز است

بیحسی 
ابتداییتزریقات

با نکروز پالپ وتر نیاز به بیحسی در بیماران مسن
.کمتــر اســت،خطــر افــزایش ســمیت مــاده بیحســی

ي وایتال ضـروري و اغلـب بـراي    هاپالپبرايبیحسی
هـا  جلسات پرکردن کانال و درمان مجدد، نکروز پالپ

آسـتانه درد بـاالتري   ، بیماران مسن.غیر ضروري است
بیحسـی  هـاي  اگرچه تفاوتی در اثـرات محلـول  . دارند

مشکالت سیسـتمیک مختلـف و داروهـا    ، وجود ندارد
.ممکن است مانع استفاده از رگ فشارها شود

تزریقات اضافی
از انـواع بیحسـی   ، اگر بیحسی ابتدایی کافی نباشد

پریودنتـال لیگامنـت و داخـل پـالپی    ،داخل استخوان
شـرایط  .شودمیبیحسی کمکی موثراستفادهعنوان به

،قلبی جدي ممکن است مانع اسـتفاده از اپـی نفـرین   
.شودPDLي داخل استخوانی و هاروشبا خصوصبه

ایزوالسیون 
اي هزیر لثهاي پوسیدگیدلیلبهایزوالسیون اغلب

قرار ،با وجود این. باشدمیناقص مشکلهاي یا ترمیم
.دادن رابردم ضروري است

تهیه حفره دسترسی
بدست آوردن دسترسی خوب که درمانگر قادر بـه  

ي کانـال  هـا مـدخل تعیین محل و سـپس مسـیریابی  
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تومی داخلـی  آنـا دلیـل تر بهي مسنهادنداندر ، باشد
.باشدمیمشکل

طول کارکرد
یی در تعیـین طـول کـارکرد در بیمـاران     هاتفاوت

از آنجایی که آپیکال فورامن نسـبت  . مسن وجود دارد
متفاوت است واي هبطور گستردترجواني هادندانبه 
تعیین طـول ارجـح   ، کاهش قطرآپیکالی کانالدلیلبه

و ارجــح اســت کــه طــول کــارکرد. اســتتــر مشــکل
کوتـــاهتر از آپکـــس متــر میلـــییـــک ،پرکردگــی 

.رادیوگرافیک باشد

دهیپاکسازي و شکل
وجود کانال بسیار کوچکتر است کـه  ،چالش رایج

. براي وسیع کردن نیاز به زمـان و تـالش بیشـتر دارد   
ممکن است براحتـی بـا   ، کانالی که خیلی باریک است

Glydeیـا RC-Prep، کننده مانند گلیسرینیک روان

.اولیه شودسازي مسیریابی و آماده

داروهاي داخل کانال
داروهـاي داخـل کانـال   ، بجز هیدروکسید کلسیم

اثـر ضـد میکروبـی    ،این ماده شـیمیایی . نیستندمؤثر 
در جلسـات بـین درمـان   هـا باکتريدارد و مانع رشد 

. شودمی

پر کردن کانال
ــت  ــده اس ــان داده نش ــی نش ــه ،روش ارجح گرچ

ي هـا روشپرکـردن بـ  ،ي بکار رفتههاروشترینشایع
باشـند و قابـل   مـی تراکم لترال سرد و ورتیکـال گـرم  

.هستندهاروشاستنادترین 

تاثیر ترمیم 
تـر  و عمیـق تـر وسـیع بطور کلی هرچقدر تـرمیم  

در دنـدان  .بـود خواهـد تر درمان ریشه پیچیده، باشد

هنگـامی کـه   .مسن احتمال کرون کامل بیشتر اسـت 
: دو عامل نگران کننـده وجـود دارد  ، وجود داردکرون 

انسـداد  )2(به گیریا اجزا کرون و پتانسیل آسیب)1(
دسترسی و امکان قابلیت دید ضعیف داخلی

درمان مجدد
بـا افـزایش   ، شوندمیعواملی که منجر به شکست

بنابراین درمان مجدد در بیماران ، شوندمیسن بیشتر
ران بایـد بـراي ارجـاع    ایـن بیمـا  . اسـت تر شایعمسن 

ــوند  ــه ش ــر گرفت ــاروش.درنظ ــدد و  ي ه ــان مج درم
. ي پیر و جوان مشابه استهادندانپیامدهاي آن در 

جراحی اندودنتیک
مالحظات و موارد تجویز براي جراحی در بیمـاران  

.پیر و جوان مشابه هستند

مالحظات پزشکی
مالحظات پزشکی ممکن اسـت نیـاز بـه مشـورت     

شـوند امـا  مـی و یـک نگرانـی محسـوب   داشته باشند 
باید توجه کرد . شوندنمیمانع رویکرد جراحیمعموالً 

بیماران با سـابقه  ، که بیماران تحت درمان ضدانعقادي
بیماران با سابقه بیماري کلیوي یا بیمـاران  ،MIقبلی 

ــدالتهابی     ــاي ضـ ــد داروهـ ــدید نبایـ ــم شـ ــا آسـ بـ
.غیراستروییدي دریافت کنند

و آناتومیکعوامل بیولوژیک
ي اسـتخوانی و نـرم مشـابه هسـتند و در     هـا بافت

ممکـن اسـت   . افراد پیر و جوان پاسخ مشـابهی دارنـد  
بـا وجـود ایـن    ،ضخامت بافت نرم پوشاننده کم شـود 

ساختمان مخـاط آلوئـول و لثـه مشـابه     رسدمیبنظر 
کـف  ها، آناتومیک مانند سینوسهاي ساختمان. باشند

تغییـر  اساسـاً  ،و اعصـاب بینی و محل دستجات عروق 


