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مقدمه 

با نامش و به یاري اش

جـامع و  ،اندودانتیکس است که سرشـار از نکـات ظریـف   ي هکتاب مسیرهاي پالپ یک از منابع معتبر رشت
.باشدمیعلم اندودانتیکسي هکاربردي در حوز

جدیـد ضـایعات مقلـد پاتوزهـاي     کـامالً  شـامل فصـل  ،2021رات در نسخه جدید این کتاب در سـال  تغیی
و بـه روز  ) تکمیل بخش آسیب به عصب آلوئوالر تحتانی(اندودنتیک، بازنویسی فصل درمان حوادث ایاتروژنیک 

.باشدها میرسانی فصل تحلیل ریشه و سایر فصل
جدید کتاب اصـلی بـا تـالش بـر انتقـال شـیوا و صـریح مطلـب         که در کتاب پیش رو تمامی نکات قبلی و

تـوان بـه   میو به منظور مرور کامل و جامع براي آزمون هاي بورد و ارتقا با اطمینان خاطر. گنجانده شده است
. این کتاب اتکا نمود

یشـنهادات  جهت ارتقا بیشتر این کتاب در ویرایش هاي آتی ازخوانندگان محترم خواهشمندیم انتقادات و پ
.برایمان ارسال نمایندNeginfirouzi@gmail.comخود را از طریق پست الکترونیکی 

با آرزوي موفقیت براي کلیه خوانندگان عزیز
1400بهار 





3فصل ~

ضایعات تقلیدکننده پاتوزهاي اندو

اهمیت تشخیص افتراقی
. از گذشته کیست و گرانولوم پري اپیکال عامل اغلب ضایعات نواحی دندانی فکین شناخته شده اند

هاي کلینیکی متنوع وجود دارد کـه ممکـن اسـت    دیگر در نواحی پري رادیکوالر با اهمیتتعداد زیادي بیماري
. آل آن ضروري استتهدید کننده حیات باشند و تشخیص صحیح جهت درمان ایده

هاي پالپمحدودیت تست
در ترکیـب بـا   تست پالپیجهت افتراق پاتوزهاي پالپی از علل غیر التهابی یا غیر دندانی انجام استاندارد روتین

هـایی  است با این وجود تست پالـپ محـدودیت  پزشکی و دندانپزشکی و معاینات بالینی و رادیوگرافیه تاریخچ
:دارد

است؛ در مورد پالپ نرمال % 4/84ناپذیر ولوژي در پالپیت برگشتارتباط بین تشخیص بالینی و هیست·
. پذیر  ارتباط بیشتري گزارش شده استیا پالپیت برگشت

. بدون درد مراجعه کند) که بیانگر التهاب پالپ است(ممکن است بیمار با پوسیدگی شدید ·
ناتوانی در تعیـین محـل   هاي تشخیصی تحت تأثیر نبودن الیاف پروپریوسپتیو و در نتیجهدقت تست·

سـنجد و نـه   تست پالپی حرارتی و الکتریکی تنها پالپ را از نظر توانایی پاسخ مـی . گیرددرد قرار می
. اندسالمت کلی، و مستعد پاسخ مثبت کاذب و منفی کاذب

-مـی ها توجه زیادي به نتایج رادیـوگرافی هاي تشخیصی بسیاري از کلینیسینهاي تستبا توجه به محدودیت
. کند

هاي رادیوگرافیمحدودیت
. نشان دهنده اهمیت تشخیصی دقیق آن است%)5(شیوع رادیولوسنسی پري اپیکال

رادیـوگرافی  ،میلی متر باشـد 7تا 1زمانی که ضایعه پري رادیکوالر در استخوان اسفنجی کوچکتر از ·
.توانایی شناسایی آن را ندارد
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.ي اپیکال احتماالً بیشتر از میزان گزارش شده استبنابراین شیوع بیماري التهابی پر·
هاي آناتومیک متفاوت در حفـره دهـان بسـته بـه ضـخامت صـفحه کورتیکـال و حجـم         در موقعیت·

. احتمال شناسایی ضایعه لوسنت متغیر است،استخوان
.بعدي است 2سایز واقعی ضایعه بزرگتر از تصویربرداري ·
دلیـل هجـوم   ( پالـپ گشـاد شـده یـا جابـه جـا شـود       ز نکروزقبل اPDLبا شیوع کمتر ممکن است ·

). ها از پالپ ملتهب سیتوکاین

CBCTتري براي شناسایی بیماري التهاب پري اپیکال استروش دقیق .
است و بستگی به تجربه کینیسـین و کیفیـت تصـویر    Subjectiveولی تفسیر آن مانند تصویربرداري دو بعدي 

. دارد
CBCTبراي استفاده از گایدالین علمی14، انجمن رادیولوژي فک صورت آمریکاو 2015AAEدر سال 

. در درمان اندو منتشر کردند
. شودو نسبت سود به زیان آن بررسی میCBCTطبق گاید الین و براساس معاینات و تاریخچه بیمار نیاز به 

CBCTئم کلینیکی استفاده شـود از  نباید به طور روتین براي تشخیص اندو و غربالگري بدون عالCBCT  تنهـا
. هاي بعدي با دوز کم اشعه تصویر مورد نیاز را تأمین نکندزمانی استفاده شود که تصویربرداري

اشعه شود تا محدود توصیه میField Of viewوجود دارد، استفاده از CBCTزمانی که اندیکاسیون استفاده از 
. شودکمتر و رزولوشن بیشتر 

CBCTو تشخیص افتراقی کامل تـر نسـبت بـه    نامحسوس استخوان ابزار با ارزشی جهت تشخیص تغییرات
. باشدمیگر افی معمولی 

و گرانولـوم پـري اپیکـال اسـت و تنهـا      Cystهاي غیر التهابی بسیار شبیه به اغلب نماي رادیوگرافیک پاتولوژي
. ک ضایعه پی بردتوان به اهمیت بالینی دقیق یبراساس نماي گرافی نمی

»MultiLocular«اي هاي چند حفرهرادیولوسنسی
نبـود پاسـخ بـه    بوده و با ايتک حفرههاي التهاب پري اپیکال همواره بدون توجه به اندازه ضایعه، بیماري

. شوندپالپی تأیید میهايتست
جهت تاییـد الگـوي   CBCTک یا اي شناسایی شد، تصویربرداري پانورامیلوسنسی چند حفرهPAاگر در تصویر 

.شوداي و بررسی گسترش ضایعه توصیه میرشدي چند حفره

CGCL، آملوبالسـتوما و  OKCاي متنوع است ولی شایعترین آنهـا  هاي افتراقی ضایعات چند حفرهتشخیص

. باشدمی
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:رادیولوسنسی هاي چند حفره اي ناشایع

ادنتوژنیک کراتوسیست×
)هاي ادنتوژنیک Cyst%11-3( است تکاملی Cystیک 

)کراتوسیست ادنتوژنیک تومورKOT(=آن را نئوپالسم در نظر گرفت WHO، 2005در سال 

. تغییر یافتOKCنام آن به 2017ولی در سال 
. داردرشد قابل توجه و خطر عودOKCو ضایعات التهابی افتراق قائل شویم زیرا OKCمهم است که بین *

.شودکشف میسال40تا 10سن بین ضایعه تکیممکن است رخ دهد ولی اغلب به شکل هر سنیدر 
سالگی دیـده شـود، مشـکوك بـه     10تکی قبل از OKCهاي متعدد وجود دارد و یا یک OKCاگر ·

. شویممینووئید بازال سل کارسینوما

:از نظر هیستولوژي
Cystي هیپرکـروم تشـکیل شـده و سـطح     نردبانی با هسـته از سلولهاي مکعبی Cystي ي بازال پوشانندهالیه

. دهدتولید پاراکراتین نشان می
الیه سلول است که به آسـانی طـی پروسـه    8الی 6نازك، غیر ملتهب و سنگفرشی مخطط حاوي OKCدیواره 

. دهدجراحی از بافت همبند زیرینش جدا شده و خطر عود را افزایش می
اي بودن حذف کامـل بـا   شود به دلیل چند حفرهوان عامل عود در نظر گرفته مینیز به عنOKCالگوي رشدي 

. کورتاژ دشوار است
کنند عود ممکن است بعد از پنج سال رخ دهد و بنـابراین فـالوآپ طـوالنی مـدت     را گزارش می30%اغلب عود 

. ضروري است
حلی از هر دو فک و یا ناحیه پري و در هر محدود مشخصبه شکل رادیولوسنسی با :تظاهرات رادیوگرافی

.داردبدنه و راموس مندیبلاپیکال ممکن است باشد  و تمایل به 
نباید با ضایعه اندو اشتباه شـود چـون   ) موارد% 40تا % 25(با یک دندان نهفته در ارتباط است OKCزمانی که 

. باشدراق میو این حالت از کیست دنتی ژروس غیر قابل افت. گیرداطراف تاج را فرا می
OKCاي است ولی هاي کوچک اغلب بدون عالمت و به شکل رادیولوسنسی تک حفرهOKC هاي بزرگتر ظاهر

بـدون  و بـدون عالمـت  اي کالسیک را دارند ممکن است همراه با درد و تورم باشند ولی بیشتر آنهـا  چند حفره
. اندشواهد اکسپنشن استخوان
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آملوبالستوما×
. ادنتوژنیک استشایعترین تومور 

. سال نادر است10سال ناشایع و زیر 20ولی زیر . سال در هر سنی شیوع برابر دارد20باالي 
. خیم رشد آهسته دارد، ولی ممکن است بزرگ شود و تغییر شکل دهداین تومور خوش

.شش زیرگروه هیستولوژي دارد ولی این تنوعات اثري بر طرح درمان یا میزان عود ندارد
-و موجب گسترش فراتر از حدود رادیوگرافی و عود باالتر میکندنفوذ میملوبالستوما اغلب به استخوان سالم آ

. شود
ي بزرگ دهد ولی گاهی به دلیل اندازهمیزان عود را کاهش میجراحی رزکسیون تهاجمی تر با مارژین وسیعتر

.نیستضایعه یا نزدیکی به ساختارهاي مهم آناتومی این کار ممکن 
متـر  سـانتی 2تـا  1آن جراحان را مجبور به قطع بـا  % 15رزکسیون مارژینال شایعترین درمان است ولی عود 

. کندمارجین به دلیل الگوي نفوذي آن می
% 90تـا  50در نزدیکی ساختارهاي حیاتی رزکسیون گاهی ممکن نیست و انجام کورتاژ در این مواقع بـا عـود   

. همراه است
ها با کموتراپی توان با بالك کردن این مکانیسمبیشتر مسیرهاي ملکولی در پاتوژنز آملوبالستوما، میبا شناخت 

. دار از نیاز به جراحی جلوگیري کردهدف
. عود ممکن است سالها بعد از جراحی اولیه رخ دهد و فالوآپ طوالنی مدت ضروري استOKCمانند 

: نماي رادیوگرافی
.شودمواقع در ماگزیال یافت می%15ه خلفی مندیبل و مواقع در ناحی66%

-اي در معاینات روتـین پیـدا مـی   ضایعات کوچکتر اغلب بدون عالمت بوده و به شکل رادیولوسنسی تک حفره
. یا گرانولوم غیر قابل افتراق استCystاي در ناحیه پري اپیکال از یک آملوبالستوماي کوچک، تک حفره. شود

شـود کـه بـه افتـراق     و اکسپنشـن صـفحه کورتیکـال مـی    موجب تـورم بـدون درد  تر بزرگآملوبالستوماي
. کندکمک میOKCآملوبالستوما از ضایعات التهابی و 
.، با دندان نهفته مرتبط باشد OKCممکن است آملوبالستوما، مانند 

بـه تشـخیص کمـک    امنظمهاي اسکالوپ نلبهشود و تحلیل دندانهاي مجاورآملوبالستوما ممکن است موجب 
.کندمی

CGCLضایعه ژانت سل مرکزي ×
) سنترال ژانت سل گرانولوما(= 

30قبـل از  اغلـب  ،خـیم باشـد  علت آن ناشناخته است و ممکن است پروسه واکنشی یا نئوپالسـتیک خـوش  
.شودشناسایی میسالگی

. رددادر مندیبل و تمایل به عبور از میدالین% 70هاست، خانمبیشتر در 
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در هیپرپاراتیروئیدیسم است و تفاوت آنها حضور سلولهاي ژانت مشابه تومور براونکامالً شناسیاز نظر بافت
.است

. تر ارتباطی باشدممکن است بین تعداد و اندازه سلولهاي ژانت و  رفتار تهاجمی
. شودیه میتر در موارد مهاجم یا راجعه توصاست ولی جراحی وسیعکورتاژشایعترین درمان 

. استimatinibبیسفوسفونات و ،شامل تزریق کورتون داخل ضایعهCGCLهاي جایگزین درمان
. را گزارش کردند% 20اغلب عود 

:دو نوع است: نماي رادیوگرافی
. شـود و بدون عالمت است و در معاینات روتین و یا در اثر تورم نامحسوس کشف مـی غیر مهاجم CGCLـ 1

غیر مهاجم موجب پرفوراسیون CGCLبه عالوه . تري از نوع مهاجم دارندوچکترند و رشد آهستهاین ضایعات ک
.شودها نمیصفحه کورتیکال و تحلیل ریشه

.در زمان تشخیص بزرگترند و عود باالتري دارند. اغلب با درد و رشد سریع همراهندمهاجمCGCLـ 2
. اردبوردر مشخص و غیر کورتیکه دCGCLبه طور شایع 
ي حفـرات بسـیار غیرقابـل    نازکی صفحه کورتیکال،  تعداد و اندازه،)10cmاز تا بیشmmچند ( اندازه ضایعه 

. بینی استپیش
. باشدو آملوبالستوما میOKCضایعات کوچک در نواحی پري اپیکال شبیه ضایعه اندو و ضایعه بزرگتر شبیه 

شان که هنوز الگوي رشدي کامل نشده ممکن است به شکل تک هاي در مراحل اولیضایعات چند حفره:نکته*
. اي بروز کندحفره

» رادیواپسیتی در ناحیه پري اپیکال«
کنند بنـابراین، اگـر اپسـیتی دیـده     ضایعات اندو با منشأ التهابی به شکل رادیولوسنسی بدون ُاپسیته تظاهر می

در دندانهایی که ترمیم وسیع ندارنـد و تسـت پـالپی    شویم بخصوصشود مشکوك به اتیولوژي غیر التهابی می
. نرمال است
vو سینوزیت ماگزیال با منشأ اندو اسئیت کندانسان: استثنأ براي این قانون شامل(MSEO)است .

استئیت کندانسان×
. دهددر پري اپیکال که دراثر التهاب مزمن پالپ یا نکروز رخ میاسکلروزیس استخوانی

.تر هم ممکن استدهد ولی در افراد مسنن و بالغین جوان رخ میاغلب در کودکا
و مقـادیر متنـوعی از فیبـروز بـه همـراه پاسـخ       . شـود استخوان متراکم جایگزین چربی در مغـز اسـتخوان مـی   

. استئوبالستیک به محرك خفیف وجود دارد
.است حذف تحریک التهابیدرمان متمرکز بر 

Eliasson شدن ضایعه را پس از موارد برطرف % 85درRCT یاextگزارش کرده است .
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: نماي رادیوگرافی
پـره  بیشتر در نـواحی  ). مقاالت محدود و شباهت بااستئواسکلروز ایدیوپاتیک(شیوع واقعی آن ناشناخته است 

محـدود در اپیکـال دنـدان دیـده    رادیودنسو یک ناحیـه  PDLگشادي . شوددیده میمولر و مولر مندیبل
است ولی دندان درگیر ممکن است به دلیل التهاب پالپ یا نکروز بدون عالمتاستخوان اسکلروتیک . دشومی

. دردناك باشد

MSEOسینوزیت ماگزیال با منشأ اندو ×
دنـدانهایی کـه   . باشـد مـی هاسینوزیت% 10یک بیماري التهابی با منشأ میکروبی از کانال ریشه است و عامـل  

. استمولر دوم، مولر اول و پره مولر دومس دارند ارتباط نزدیکی با سینو
.شوداین فاصله با افزایش سن زیاد می.است1mm<مولر دوم ماگزیال از کف سینوس MBي ریشه فاصله

. باشندماگزیال داراي یک ریشه که به داخل سینوس برجستگی دارد میمولرهاي% 40بیش از 
وان جدا کنده آنها از سینوس، عفونت اندو موجـب تخریـب اسـتخوان و    ها و نازکی استخبه دلیل نزدیکی ریشه

را بـاال  پوشش سینوستجمع مدیاتورهاي التهابی ناشی از این ارتباط . شودایجاد ارتباط به درون سینوس می
. کنندرا شروع میپاسخ استئوبالستیبرده و یا 

رکچر ریشـه، کشـیدن دنـدان و قـرار دادن     پریودنتال فسایر منابع باکتریال این بیماري شامل بیماري 
.باشدمیایمپلنت
vدهنداست ولی دندان درگیر عالئم عفونت اندو را نشان میسینوس اغلب بدون عالمت .

. کمتر است،تورم و حساسیت به دق  دندان درگیر به دلیل آزاد شدن فشار به درون سینوس
.اند MSEOبینی، ترشحات پشت بینی عالئم سردرد، درد صورتی، آبریزش بینی، گرفتگی یک طرفه 

v دارد، 14%تا 1.5%شیوع
-هاي آنتی بیوتیک و جراحی دریافت مـی ماند و بیمار اشتباها دورهبدون تشخیص باقی میMSEOولی اغلب 

. کند
اسـت و بـدون آن جراحـی مـوثر نیسـت و آنتـی       extیـا  RCTدرمان شامل حذف اتیولوژي باکتریال از طریق 

. دهدک تنها عالئم را موقتًا کاهش میبیوتی

: نماي گرافی
برجسـتگی  . در پانورامیـک . شـود در تصویربرداري معمول بدلیل سوپرایمپوز شدن سایر ساختارها دیده نمـی 

. شوددیده میگنبدي بدون پایه و کمی اپک 
: توان شناسایی کردالگو می2محدود FOVبا CBCTتوسط 

: اپیکالـ استئوپریوستیت پري 1
پریوست سینوس متسع و به سمت باال جابه جا شده و در اثر واکنش استئوبالستیک اسـتخوان جدیـد در زیـر    

). نماي رادیواپسیتی گنبدي شکل در کف سینوس(شودمیپریوست ساخته
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) سودو سیست آنترال: (= ـ موکوسیت پري اپیکال2
در رادیوگرافی گنبـدي شـکل اسـت    . شودمیبه جاجا) بدون تغییرات استئوبالستیک واکنشی(غشاي سینوس 

. شودولی چون ضخیم شدن مخاط و ادم بافتی محدود به بافت نرم است، به سختی شناسایی می

استئومیلیت به همراه پریوستیت پرولیفراتیو×
. کندهاي موازي روي سطح فک درگیر در زیر پریوست  رسوب میاستخوان واکنشی در ردیف

. دهندکان و یا بالغین رخ میاغلب در کود
پوسیدگی و عفونت ادنتوژنیک : شایعترین دلیل 

در تورم مشخصاست ولی بر خالف آن، پره مولر و مولر مندیبلمحل آن مشابه استئیت کندانس اغلب در 
.لبه تحتانی مندیبل و صفحه کورتیکال باکال وجود دارد

.یابداستخوان ترمیم میماه12تا 6ی طیا کشیدن دندان RCTبا حذف منبع التهاب با 
.درصورت نرمال بودن تست هاي پالپ و تورم استخوان  بیوپسی در نظر گرفته شود

نماي رادیوگرافی 
.شودبه دلیل سوپرایمپوز در گرافی معمولی دیده نمی

CBCTهاي متعدد استخوان واکنشی  الیهیا رادیوگرافی اکلوزال
هاي کوچک متعـدد درون ضـایعه ممکـن اسـت     رادیولوسنسی. دهدمیورتیکال نشانموازي یکدیگر و صفحه ک

. دیده شود
هـا  دالیل ایدیوپاتیک، تکاملی، بیماري استخوانی و یا تنوعات نرمال نیز ممکن است موجـب ایـن رادیواپسـیتی   

. شوند

استئواسکلروز ایدیوپاتیک×
.راکم استخوان با علت ناشناخته استاغلب یک یافته رادیوگرافیک اتفاقی به شکل افزایش ت

. شودتخمین زده می% 5شیوع آن 
شود و ممکن است بدون تغییر مانده و یا  تا تکمیـل رشـد و تکامـل نرمـال بـدن بـه       اغلب در بالغین یافت می

. روندآهستگی بزرگ شودو پس از آن اغلب بدون تغییر مانده و یا برخی از بین می
. درمان نیاز نداردات بالینی است و تشخیص آن براساس معاین

v چنـد (ي متغیـر فکین در انـدازه بدون اتساعاپسیتی بدون علت با حدود مشخص وmm  2تـا cm( و
. شکل غیر منظم دارد

. مشابه استئیت کندانس در ناحیه مولر اول مندیبل شایع است
.اغلب مجاور اپکس ریشه است و تحلیل ریشه غیر شایع است
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ادنتوم×
هاي موجود در دندان مثل مینا، عـاج،  از ترکیب بافت. باشدیک ابنورمالیتی تکاملی شایع است و نئوپالسم نمی

. شودپالپ و سمنتوم تشکیل می
. مشابه ساختار دندان بوده و در قدام ماگزیال شایعتر استادنتوم کامپاند

. شوددیده میمولرب در ناحیه ي مینا و عاج است که اغلتجمع سازمان نیافتهادنتوم کامپلکس
. استعالیپروگنوز جراحی 

: گرافی
. شوددر گرافی روتین یافت میسالگی20اغلب قبل از 

دارند و در مراحل اولیه قبل از کلسیفیکاسیون مشابه رادیولوسنسی پـري اپیکـال   بوردر رادیولوسنتهر دو نوع 
. هستند

بیماري پاژت ×
اسـت کـه تظـاهرات متنـوع     )نابـه جـاي اسـتخوان   رسـوب و تحلیـل  (یع اسـتخوان یک بیماري متابولیک شا

.رادیوگرافیک دارد
.شوداستخوان ضخیم حجیم و ضعیف میبه دلیل نقص در استئوکالست و تا حدي استئوبالست، 

v تاریخچه خانوادگی داردموارد % 40سالگی  و در 40اغلب پس از .
). سال اخیر25بدلیل کاهش آن در (ارداحتماال با پارامیکسو ویروس ارتباط د

vاغلب بدون عالمت است.
v ولی درد استخوانی، افزایشALP سرم وCa-Pنرمال خون از عالئم آن است.
vبیماران بدون عالمت درمان نیاز ندارند .

. استخوان کاربرد داردturnoverبیس فسفونات جهت کاهش درد و 
. رداحتمال تبدیل به استئوسارکوم وجود دا

. شوندهاي کمر، درشت نی و جمجمه درگیر میشامل لگن، ران، مهرههمزمان چند استخوان:گرافی
v ماگزیال دو برابر(موارد% 20کمتر از درگیري فک در (

. شـود درگیري ماگزیال به شکل بزرگی میدفیس، انحراف سپتوم و گرفتگی بینی و محو شدن سینوس دیده می
. شودایجاد میفاصلهلوئول فکین بین دندانها با بزرگ شدن استخوان آ

Øضایعه پر عروق است و حین جراحی . کاهش رادیودناسیته والگوي ترابکوالر خشن >=در مراحل اولیه
. احتمال خونریزي زیاد وجود دارد

Øي تحلیل، نواحی پس از مرحلهPatchyنماي (شونداستخوان غالب میاسکلروز از“Cotton Wool”(
. یام ضعیف زخم جراحی و افزایش خطر استئومیلیت پس از جراحی همراه استبا الت



17ضایعات تقلیدکننده پاتوزهاي اندو:3فصل 

Ø     دندانهاي موجود در نواحی درگیر ممکن است هیپرسمنتوز داشته باشـند کـه مشـابه سمنتواسـئوس
. دیس پالزي است

اگزوستوز و توروس ×
امشـخص اسـت و    اگزوستوز به معناي رشد صفحه کورتیکال  بـه سـمت خـارج اسـت کـه علـت و شـیوع آن ن       

. شودواریاسیون نرمال با علل متعدد در نظر گرفته می
اسـت مگـر اینکـه ترومـا     بدون عالمتشایعترین آن، توروس مندیبوالریس و توروس پاالتینوس است معموال 

. موجب التهاب موضعی یا زخم آن شود
مگربه دالیل پروتزي یا فانکشن نرمالدرمان نیاز ندارد

توان توروس مندیبوالر را کـه روي ریشـه دنـدان    شود ولی اغلب میمیه ندرت در گرافی دیدهتوروس پاالتال ب
. سوپر ایمپوز شده دید

ات چند کانونیتظاهر
بروز چندین رادیولوسنسی ناشی از نکروز همزمان چند دندان شایع نیسـت و انجـام تسـت پـالپی و تاریخچـه      

. دندانی اهمیت دارد
.تواند مربوط به علل غیر باکتریال باشدیتظاهرات چند کانونی م

)PCOD(پري اپیکال سمنتواسئوس دیس پالزي ×
. و مشابه با ضایعات اندو استmultifocalشایعترین رادیولوسنسی 

. شودهمانند سایز ضایعات فیبرواسئوس، بافت فیبروز و معدنی جایگزین استخوان می
. داردسال 50تا 30پوست و سن بین هاي سیاهقدام مندیبل، خانمتمایل به 

-مگر اینکه ناحیه عالمتدرمان نیاز نیستدهند، د و در تست پالپی پاسخ نرمال میاندندان بدون عالمت
.دار شود
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: گرافی
PCOD اولیه اغلب رادیولوسنت است با گذر زمان نمايMix لوسنت و اپک دارد و در مراحل آخر رادیواپسیتی

دسـت نخـورده   PDL. اسـت 1cmشود و به ندرت فراتر از بوردر رادیولوسنت مشخص دیده میگرد مشخص با
. است

فلورید سمنتواسئوس دیسپالزي ×
ولی تغییـري  . در مندیبل است ولی هر چهار کوادرانت ممکن است درگیر شوددوطرفه و مولتی فوکالاغلب 

.در خون بیمار ایجاد نمی شود
. PCODنسبت به سن باالتريتمایل دارد ولی در پوستسیاههاي به خانم

از رسانی در ضایعه کمترخون. ممکن است بدون عالمت باشد و یا درد و استخوان اکسپوز وجود داشته باشد
کشیدن دندان یا درمان ریشه خطر . استخوان نرمال است در نتیجه مستعد استئومیلیت و تشکیل سکستر است

.اردعفونت ثانویه را بهمراه د
. در موارد بدون عالمت درمان نیاز نیست ؛در صورت عفونت ثانویه درمان آنتی بیوتیکی و جراحی نیاز است

: نماي گرافی
در و اپکس ریشه متصل شدهضایعه بـه  FCOD، در PCODبر خالف . استPCODروند رادیوگرافی مشابه 
. داردحدود نامشخص شود و اغلب میاستخوان اطراف محو

پرپاراتیروئیدیسمهی×
افزایش هورمون پاراتیروئید ؛ 

زخم و خطر افزایش کلسیم خونبه دلیل سنگ کلیهاولیه به دلیل آدنوم پاراتیروئید تولید آن زیاد شده و خطر 
درمان آن شامل حذف بافت هیپرپالستیک . وجود دارددوازدهه

کاهش کلسیم خون ناشی از آن است کـه موجـب   نوع ثانویه هیپرپاراتیروئیدیسم به علت بیماري مزمن کلیه و
. شودمیPTHتولید زیاد و مزمن 

با حذف غده پاراتیروئید و یا پیونـد  ،درمان نوع ثانویه ابتدا رژیم غذایی و دارویی است و در صورت عدم موفقیت
. نرمال خواهد شدDکلیه متابولیسم ویتامین 

: نماي گرافی
. شودها دیده میي دنداني المینادوراي اطراف ریشهبه شکل از بین رفتن جنرالیزه

و با بزرگ شدن بارز استخوان مـرتبط  )نوع ثانویهبویژه ( دارد که شیشه مات تغییر در الگوي ترابکولها نماي 
. باشدمی

. مشابه با ضایعه اندو همراه استLyticنوع ثانویه با درد، افزایش تراکم استخوان کورتیکال و ضایعات 
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دهـد  آن رخ مینوع اولیههاي مبتال به در هیپرپاراتیروئیدیسم طوالنی مدت و بخصوص در خانمتومور براون
. هاي تکی یا متعدد با حدود مشخص در مندیبل، ترقوه، دنده و لگن استکه رادیولوسنسی

النگرهانس سل هیستیوسیتوزیس ×
و ائوزینوفیلیک Xانواع آن شامل هیستیوز 

. السم واقعی یا پروسه واکنشی داردمنشأ نئوپ
. و تظاهرات بالینی متنوعی دارد) ائوزینوفیل، لنفوسیت و پالسماسل ( ارتشاع التهابی متنوع 

. شودموارد یک موتاسیون انکوژن مشاهده می% 50>
vي آنتی ژن به لنفوسیت سلولهاي النگرهانس ارائه کنندهTبوده و در پوست و مخاط قرار دارند .
vول بیربـک   دانستند که دلیل آن حضور قبال منشا آن را سلولهاي النگرهانس می مارکرهـاي  وگراـن

سلولهاي نابـالغ  ها مختص این سلولها نبوده و امروزه منشأ آن را سطحی سلول بود ولی این گرانول
. دانندمیدندریتیک میلیوئید مغز استخوان

: تظاهرات گرافی
. شودیص داده میسالگی تشخ15اغلب قبل از 

.تکی یا متعدد استPunch outاغلب به شکل رادیولوسنسی با حدود مشخص و 
). سه برابر در مندیبل( درگیري استخوان فکین بیشتر از بافت نرم صورت است 

vLCHشود که مشابه بیماري شدید پریودنتال موجب از بین رفتن استخوان آلوئوالر و لقی دندانها می
. است

هایی با حدود نامشخصلوژيپاتو
در صورتی که پالپ وایتال باشد و یا عالئم بیمار پس از درمان ریشه برطرف نشود، بیوپسی یک ضایعه لوسـنت  

-با حدود نامشخص و در حضور تحلیل ریشه، لقی، اتساع استخوان و یا پرفوراسیون صفحه کورتیکال توصیه می
. شود
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استئومیلیت×
.یابدیا مزمن است که از منبع عفونت به درون استخوان گسترش میناشایع، حاد التهاب

هفته از عفونت تا شـروع عالئـم   6شود ولی در نوع مزمن بیش از هفته مشاهده می2در موارد حاد عالئم طی 
. کشدطول می

تریـال شـروع   و با شیوع کمتر، عفونت قارچی یـا مایکوباک ) هاي فلور نرمال دهان M.O( اغلب پولی میکروبیال
. کننده آن است

بیماري مزمن سیستمیک، سرکوب ایمنی و یا شرایطی که خونرسانی استخوان : فاکتورهاي مستعد کننده شامل
.در جراحی ارتوپديFixationابزارهاي ،را تحت تاثیر قرار دهد مثل دیابت، بیماري عروق محیطی

vمندیبل شایعتر، مردان بیشتر در هر سنی ممکن است .

استئومیلیت حاد 
. دهـد را نشان مـی WBCبیمار عالئم عفونت حاد شامل تب، لنفادنوپاتی، حساسیت به لمس و افزایش تعداد *

. شودپاراستزي لب پایین به دلیل فشار به عصب دیده می
. درمان شامل حذف منبع عفونت، درناژ و حـذف اسـتخوان نکـروز و آنتـی بیوتیـک و جراحـی متعـدد اسـت        *

یابد، رادیوگرافی آن نامحسوس است چون عفونت در فضاهاي مغز استخوان گسترش میتغییرات
. شوددیده میو حذف المینادورا PDLلوسنسی با حدود نامشخص و گشادي PAدر گرافی 

CBCTدهدتر نشان میاغلب گسترش عفونت را واضح.
. شودیده مید) خصوصیات استئومیلیت حاد(ادم و التهاب مغز استخوان MRIدر 
در صورت گسترش عفونت زیر پریوست،  واکنش استئوبالستیک موجـب سـاخت اسـتخوان جدیـد و اپـک و      *

. شودمیill definedو Mixضایعه 

استئومیلیت مزمن 
این الیـه  . کندها میاي از بافت گرانولیشن اطراف باکتريدر اثر باقی ماندن عفونت حاد پاسخ التهابی ایجاد الیه

.هاست ي باکتريبرابر ورود آنتی بیوتیک مقاوم است و منبع تغذیهدر
. شودتورم بافت نرم و درناژ چرك مشاهده می،مشابه نوع حاد عالئم درد

. شودموارد پیشرفته لقی و از دست رفتن استخوان و شکستن پاتولوژي دیده می
بخصوص (و اکسیژن هیپرباریک IVمیک یا درمان جراحی و گاهی رزکسیون فک به همراه آنتی بیوتیک سیست

. شودتوصیه می) اگر تمام استخوان عفونی حذف نشود
نواحی لوسنت، حاوي سکستر و نواحی افزایش -و با حدود نامشخص (ragged)لوسنسی نامنظم : نماي گرافی 

. شوددیده میMixتراکم استخوان به شکل نماي 
. دهدات پتانسیل بدخیمی نئوپالسمی را نشان مینماي بید خورده و مخرب در برخی ضایع
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استئونکروز فک مرتبط با دارو ×
هرچند در سایر داروها هم این . بیس فسفونات شناسایی شدIVاولین بار با مشاهده نکروز فک ناشی از مصرف 

(=MRONJ)به این نام تغییر کرد 2014اثر دیده شد و در سال 

. دیده شدهاي کوچک گوش داخلی و سر فمور استخوانسایر نواحی مثل استئونکروز عالوه بر فک در 

:طبق نظر انجمن جراحان فک و صورت MRONJمعیارهاي تشخیص 
ـ درمان فعلی یا اخیر با داروي ضد تحلیل و ضد آنژیوژنز 1
هفتـه وجـود   8ـ استخوان اکسپوز یا استخوان قابل پروب کردن از فیستول داخل یا خارج دهان که بـیش از  2

. دارد
ـ نداشتن سابقه رادیوتراپی و یا ضایعات متاستاتیک فک 3

Antiresorptiveداروهاي 
ها اثر کند موجب اثر بر تحلیل اسـتخوان، تشـکیل اسـتخوان    استئوکالستتعداد و عملکردهر دارویی که روي 

. شودجدید و عروق ناحیه می
) استMRONJاحتماالً التهاب و یا عفونت فاکتور آغازگر (دهد رخ میجراحی دنتوآلوئوالراغلب پس از 

پس از درمان ریشه شناخته MRONJبیماري پریودنتال و ضایعه اندو فاکتورهاي مستعد کننده است ولی خطر 
. نشده است

در بیماران سرطانی، کورتیکوستروئید، کموتراپی، IVبیس فسفونات : شاملMRONJفاکتورهاي riskسایر
. سال3ت، الکل، بهداشت ضعیف بیس فسفونات بیس از دیاب

.خطر سیگار و سن باال در مطالعات اخیر قطعی نیستند
جهـت پـیش بینـی احتمـال     Iدر کـالژن  (sCTX)در سـرم  Cگیري تلوپپتید کراس لینک امروزه  روش اندازه

MRONJشودحمایت نمی .
.کند و نیمه عمر طوالنی چندین ساله داردمیسرکوبها را استئوکالست،بیس فسفونات با افزایش آپاپتوز

v بیماران سرطانی  با مصرفIV،     خطر باالتري  نسبت به  مصـرف خـوراکی یـاIV   در درمـان پـوکی
.استخوان دارند

Denosumab
نیمـه  . شـود با مهار بلوغ و تکامل استئوکالست مانع تحلیل استخوان می. آنتی بادي انسانی مولتی کلونال است

. ماه حذف کامل دارد5تا 4عمر کمتر از یک ماه دارد و طی 
. مشابه استdenosunalو IVدر بیماران سرطانی مصرف کننده بیس فسفونات MRONJولی خطر 

. هفته است و نیاز به جایگزینی مداوم دارند2نیمه عمر استئوکالست :نکته
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داروهاي ضد آنژیوژنز
پیشگیري از نوواسکوالریزاسیون درون تومور و یا انتشـار متاسـتاتیک کـاربرد    ها جهتدر درمان برخی سرطان

.دارد
Sunitinib وSorafenib =ي تیروزین کیناز و مهار کننده مهار کنندهVEGF وPDGF اندو در نتیجه آنژیوژنز

. یابدو رشد تومور و سرطان کاهش می
Bevacizumeous(avastin)ي مهار کنندهVEGF،جهت مهار رشد تومور و متاستازاست.

: MRONJخطر 
vفسفونات وریدي در بیماران سرطانی و مصرف کننده بیسdenosumab) ي مهار کننـدهRANKL = (

1%
v در مهار کنندهVEGF(bevacizumab) =%0/2 است
vکنند خطر باالتري دارندبیمارانی که درمان ترکیبی ضد تحلیل و ضد آنژیوژنز دریافت می.

تروما به اسـتخوان حـداقل باشـد ؛    کنـد  در بیمار سرطانی که داروي ضد تحلیل و ضد آنژیوژنز مصرف می
. ارجح استextنسبت به RCTدرمان 

: نماي گرافی
. مندیبل بیشتر از ماگزیال.درد و استخوان اکسپوز شایع است

Ø افزایش تراکم استخوان:پانورامیک .
ØCBCT شودهاي کورتیکال بهتر دیده مینامنظمیتغییرات اسکلروتیک و.

.شود قبل از وقوع نکروز، استخوان بدلیل عدم تحلیل متراکم می
با شروع نکروز، نماي لوسنت و بید خورده و نواحی لوسنت با حدود نامشخص با یا بـدون سکسـتر دیـده    

. شود که بسیار شبیه به استئومیلیت مزمن استمی
ممکن است ضایعه شبیه به بیماري پریودنتال یا انـدو باشـد و بـه دلیـل     ،و وسعتاز طرفی بسته به محل 

. نماي بیدخورده، احتمال بدخیمی الزم است رد شود

لنفوم غیر هوچکین ×
: شودنوع تقسیم می2لنفوم به 

.  شوددهان نادر است و به ندرت از گره لنفی خارج میدرگیري ناحیه،شیوع کمتري دارد:ـ هوچکین1
درصد موارد خارج 40کند ولی در شایعتر است به شکل توده توپر درون غده لنفی رشد می:ـ غیر هوچکین2

. کنداز گره لنفی درون سیستم لنفاوي بروز می
. سل استTسل شایعتر از Bلنفوم مربوط به 
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و غیر حساس به لمس اسـت  اي با رشد آهستهلنفوم غیر هوچکین در بالغین شایعتر است در مراحل اولیه توده
. شودهاي اطراف خارج میبا گذر زمان تعداد ضایعات زیاد شده و از لنف نود به درون بافت

. درمان شیمی درمانی بر علیه سلول منشأ لنفوم شایع است
رادیـوتراپی در صـورتی کـه بیمـاري     . شوندتوسط شیمی درمانی و رادیوتراپی درمان میHigh gradeلنفوماي  

. خش شده باشد کاربرد نداردپ
8شود چون احتمال عود باالست و بدون درمـان  اغلب درمانی انجام نمیLowgradeدر افراد پیر مبتال به انواع 

. مانندسال زنده می10الی 
. شوندمیHighتبدیل به Lowدرصد موارد 40هرچند 

: نماي رادیوگرافی
رد دارند برخی درد شدید تورم و پاراستزي ـ برخی درد مبهم واگال شبیه دندان د

. استدرگیري ماگزیال شایعتر-

کمتـر از حـد   MRIو CTتخریب استخوان کورتیکـال در  . و گرانولوم پري اپیکال استCystضایعه اولیه شبیه 
. دارددرگیري مغز استخوانانتظار است و بیشتر 

. شودمشخص با توجه به بدخیمی ضایعه دیده میي پیشرفت ضایعه، لوسنسی مخرب با حدود نادر ادامه
. شوداگر تشخیص و درمان نشود در نهایت صفحه کورتیکال پرفوره می

بیماري متاستاتیک ×
. دهدرخ میها، دنده، لگن و جمجمهمهرههاي شایع شامل متاستاز به استخوان
. رحم، تیروئید، کلیه و پروستات استپستان، : هاي متاستاز دهنده به استخوان شاملشایعترین کارسینوم

. شودگاهی متاستاز زودتر از تومور اولیه تشخیص داده می. درد ناشی از آن شبیه درد پالپی ممکن است باشد
و به معناي مراحل پیشـرفته بیمـاري اسـت و درمـان اغلـب تسـکین       . دهدمتاستاز اغلب در افراد مسن رخ می

. رودش درد و شکستگی پاتولوژي استخوان بکار میبیس فسفونات جهت کاه. دهنده است

لوسنسی با حدود نامشخص اغلب در مولرهاي منـدیبل ولـی گـاهی بسـیار نامحسـوس در حـد       = نماي گرافی 
. شودهاي پستان و پروستات ضایعات اپک ساخته میدر سرطان. استPDL گشادي 

مالتیپل میلوما×
درگیـري  %) 1شـیوع  (اسـت  دومین بدخیمی شـایع خـونی  از لنفوم بدخیمی ناشایع پالسماسل است ولی بعد 

. دهدرخ میهمزمان در چند استخوان
میـانگین سـنی  . شودکه محصول ایمونوگلوبولین پالسماسل است در سرم و ادرار دیده میMافزایش پروتئین 

. دهدمیها رخنسبت به اروپاییسیاه پوستان و دو برابر در مردانتمایل به سال 70تا 66
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. است به همراه خستگی ناشی از آنمیدرد استخوان= عالمت شایع آن 
و تب و عفونت ناشی از نوتروپنی 

. شوددیده میMبیماران زبان ندوالر به دلیل رسوب آمیلوئید ناشی از تجمع غیر نرمال پروتئین % 15در 
. شودیه و در نتیجه پروتئین اوري میپروتئین فراوان در گردش خون موجب نقص کلMي سبک جزء زنجیره

. خط اول درمال مالتیپل میلوما؛ پیوند سلولهاي بنیادي اتولوگ است
. رودرادیوتراپی ضایعات استخوانی درمان تسکینی است و بیس فسفونات جهت کاهش درد و شکستگی بکار می

. درمان آن دشوار است و با هدف کنترل بیماري و افزایش عمر بیمار است
. برندرا باال میSurvivalدرترکیب با دگزامتازون bortezomibو Lenalidomideتالیدومید، 

. شودموارد دیده می% 50سال در 5تر است و میانگین زنده ماندن در افراد مسن پروگنوز نامطلوب
نسی بـا حـدود   با حدود مشخص و در برخی تعدادي لوسPunch outدر برخی تعدادي لوسنسی :نماي گرافی

. شودنامنظم و منتشر دیده می

ايسنسی با حدود مشخص و تک حفرهرادیولو
کیست و گرانولوم پري اپیکال ×

بـه جـز نکـروز پارشـیل یـا چنـد       (ها پاسخ منفی بدهـد  علت آن نکروز پالپ است و دندان درگیر باید به تست
)ايریشه

. شودیکال ایجاد میاگر اپی تلیوم مجاور اپکس تحریک شود کیست پري اپ
بـه عنـوان   extگرفتند و جراحی یـا  در نظر  میCystبا حدود مشخص را 1.5cmدر گذشته ضایعات بزرگتر از 
. مکمل درمان ریشه انجام شد

. از گرانولوم را صرفا با گرافی ممکن نمی دانندCystولی امروزه تشخیص 
افتـراق  بیوپسی هم چنان استاندارد طالیـی کردند ولی براي افتراق آنها استفاده CBCTبرخی مطالعات از 

Cystو گرانولوم است.
Multislice CT دقت باالیی دارد ولی نیاز به دوز باال است و کیفیت تصویر به خوبی ،CBCTنیست .

. توانند این دو را افتراق دهندهم میMRIاولتراسوند و 
الیی است ولـی مشـکالتی دارد از قبیـل اینکـه برخـی بـراي       با وجودي که بررسی هیستوپاتولوژي استاندارد ط

دست نخورده باشد در حالیکـه گـاهی جراحـی موجـب     کامالً پوشاننده حفرهEPدانند الزم میCystتشخیص 
. شودتخریب آن می

. گیردو گاهی در ضایعه بزرگتر تمام بافت برداشته شده مورد مطالعه هیستولوژي قرار نمی
. و گرانولوم گزارش شده استCystبراي %55الی 6شیوع 

True Cyst ًبا کامالEP  پوشیده شده و ارتباطی با کانال ریشه ندارد و در نتیجه ترمیم آن پس از درمان ریشـه
. Pocket Cystبرعکس . محدود است

. شودمتر دیده میتا تخریب استخوان تا چند سانتیPDLنواحی لوسنت شامل گشادي fگرافی 
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یا گاهی محدود به مغز استخوان است و حـدود نامشخصـی دارد تحلیـل    . ی حدود مشخص و کورتیکه داردگاه
. ها ناشایع نیستریشه

کیست لترال رادیکوالر ×
. ـ  علت باکتریال دارد و انجام تست پالپی براي تشخیص دندان درگیر ضروري است

.حل آن استمو گرانولوم پري اپیکال در Cystـ تنها تفاوت آن با 
. ـ اغلب حدود مشخصی دارند

: هاي افتراقی ضایعات لوسنت در ناحیه لترال ریشه شاملـ سایر تشخیص
OKC آملوبالستوما، لترال پریودنتال ،Cyst .

Cystلترال پریودنتال ×
تشـخیص  سـالگی 30اغلب پـس  . باشدکیست تکاملی ناشایع با منشأ ادنتوژنیک ناشی از بقایاي المینادورا می

. شودداده می
. شایعتر استکانین و پره مولر مندیبلدر ناحیه 

. شوندو بطور اتفاقی پیدا میاندبدون عالمتاغلب 
درمان . شوداند ولی ممکن است مولتی کیستیک ظاهر شود که در زیر گروه بوتریوئید دیده میاغلب ضایعه تکی
) به دلیل مولتی کیستیک بودن(استثنائاً عود باالیی دارد عود ندارد ولی نوع بوتریوئید ،حذف با جراحی

که رشد آهسته دارد و اغلب کوچکتر ،اي با حدود مشخص و بیضی شکلرادیولوسنسی تک حفره:نماي گرافی
. متر استسانتی1از 

الگـوي  پالپ نرمال است نوع بوتریوئیـد آن بـا وجـود   LPCاغلب شبیه به کیست لترال رادیکوالر است ولی در 
.استتک حفره ايرشدي مولتی کیستیک اغلب 

فوکال سمنتواسئوس دیسپالزي ×
. درگیري وجود داردیک ناحیهدر PCODنوعی ضایعه فیبرواسئوس است ولی بر خالف 

. وجود داردPCODها ولی نه به شدت تمایل به سیاه پوست. سال است30ها و باالي تمایل به خانم
. شودفالوآپ روتین توصیه میپس از تشخیص قطعی، 

. داردMixمتر و اغلب نماي سانتی1.5در ناحیه خلف مندیبل، اغلب کوچکتر از *

کیست مجراي نازوپاالتین ×
کیست کانال انسیزیو = 

شوند و ممکن است منشـأ باکتریـال یـا ترومـا     سالگی شناسایی می30اند بعد از دارد و اغلب تکاملی% 1شیوع 
. دداشته باشن
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. شایعترین کیست غیر ادنتوژنیک است
. عالی است،عالمت آن تورم درناژ و درد است و پروگنوز حذف جراحی

2تـا  1اغلـب بـین   . به شکل رادیولوسنسی گرد یا قلبی شکل در میدالین یا مجاور میدالین ماگزیال قـرار دارد 
. رشد کند و مخرب باشدترسانتی5متر است ولی ممکن است به طور ناشایع بیش از سانتی

ضایعه استافنه ×
.قرار دارد IANلوسنسی بدون عالمت مجاور زاویه فکین است و در سمت لینگوال مندیبل در زیر کانال 

. اغلب علت تکاملی دارند
.در مردان بیشتر است

. دانندبرخی فرضیه تحلیل در اثر فشار را عامل آن می
ي تشخیص دچار تردید شدیم که در بافت شناسـی نمـاي بافـت طبیعـی غـده     درمان نیاز نیست مگر اینکه در 

. بزاقی  را دارد
. متر استسانتی2تا 1بورد مشخص و کورتکیال دارد و اغلب بین 

. شودتقعر استخوان لینگوال و عدم درگیري انتهاي ریشه مشاهده میCBCTدر نماي اگزیال و کرونال 



4فصل ~

منشأ غیرادنتوژنیکدرد بادندان

.درد دندان شایعترین درد ناحیه صورتی است
. ـ دندان درد ممکن است تظاهر هتروتروپیک یک مشکل دیگر باشد

) باشدبر خالف درد اولیه محل احساس درد متفاوت از محل منبع درد می= هتروتروپیک (
. شوندورال تقسیم میو ن) جسمی(ساختارهاي ناحیه اوروفاشیال به دو دسته سوماتیک 

: ـ ساختارهاي سوماتیک1
fبه دو بخش 

. شودـ سطحی مثل پوست ـ لثه ـ مخاط که درد به خوبی تعیین محل می1
هاي عضالنی اسکلتی و احشایی که درد ناشی از آنها منتشر است و تعیـین محـل دقیـق    ـ و عمقی مثل بافت2

. درد دشواراست

ـ ساختارهاي عصبی 2
. شوندکه از مغز خارج میefferentروند و الیاف وابران که به سمت مغز میafferentلیاف آوران شامل ا
vدر تنظیم و تغییر دردشود ولی ایمپالسی عصبی از طریق سیستم عصبی محیطی به مغز منتقل می

CVSافتداتفاق می .
دنـدان درد غ  (یرد ولی درد هتروتروپیک منشا گمرکزي یا محیطیهاي عصبی تواند از بافتدرد به تنهایی می

. داردمرکزينیاز به تنظیم سیستم عصبی ) ادنتوژنیک

PNSسیستم عصبی محیطی 
ي ههاي عصبی الیاف آوران اولیـ شود توسط پایانهدرد که در اثر آسیب بافتی و یا آسیب بالقوه بافت ایجاد می*

شود که در پالپ ـ مخاط دهـان و پوسـت گسـترش     یمنتقل مCدلتا و Aشامل )nociceptive(حساس به درد
.وسیعی دارند
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توسط انواع دیگري از الیاف عصـبی کـه   Light touchهاي غیر دردناك مثل لرزش و پروپریوسپتیو و محرك*
. شوندـ بتا منتقل میA، مخاط دهان و پوست وجود دارد یعنی PDLدر 

هاي آوران اولیهنورون
رسان دهان و صورت اسـت کـه اغلـب    هاي آسیبمسئول شناسایی محرك) یژمینالتر(عصب زوج پنجم مغزي 

. قرار داردکرانیال میانیواقع در کف حفره گانگلیون تریژمینالهاي آن در جسم سلولی
شـوند کـه مسـئول    مـی ) مندیبوالر(V3) ماگزیالري(V2ـ ) افتالمیک(V1هاي این گانگلیون سه شاخه آکسون

لثه ،ي مغز قدامی و میانی، پالپ دندانقدامی زبان، سخت شامه، TMJیشتر مخاط دهان، بخش ب: دهی عصب
. باشندو غشاي پریودنتال می

فایبر است که در مرکز پالپ قرار دارند و اغلب به زیر الیه ادنتوبالستی ختم Cبیشترین فیبرهاي عصبی دندان،  
. شوندمی

Aبتا
شـدید دهنـد در شـرایط نرمـال یـک محـرك      عت باال که به تماس مالیم پاسخ میدار با سرهاي میلیننورون

مکانیکی غیـر  و به شکل محرك . کندبا فرکانس پایین میCNSبتا و تولید خروجی به Aموجب فعال شدن 
.شودتفسیر میPre – Painیا در شرایط خاص دردناك

. تواند شناسایی کندهاي دردناك را هم میده و محركبتا دچار تغییرات فنوتیپی شAدر شرایط التهابی الیاف 

A دلتا
. دهندرا انتقال می(Pricking)اند و حس تیز و سوزنی Cمیلین کم دارند و سریعتر از الیاف 

. دهند تا حرارتی و شیمیاییپاسخ میرسانآسیبمکانیکیهاي محركبیشتر به 
باشندمیمکانیکی-گرماو مکانیکی -سرما،)شیمیایی ـ مکانیکیحرارتی ـ (:Polymoldalدلتا Aسایر انواع 

. شوندهاي عاجی ختم میي ادنتوبالستی عبور کرده و درون توبولدلتا از الیهAدر پالپ دندان الیاف 
با توجه به محل و حساسیت به محرك مکانیکی، این الیاف به هر تحریکی که موجب حرکت مایع توبولی شود 

که یـک  . باشددلتا میAو درد تیز عاجی در اثر فعال شدن . دهدپاسخ می) پروب مکانیکی، حرارتیاسمتیک،(
.شودمیCNSجریان با پتانسیل عمل باال وارد 

Cفایبر
. شودکه موجب احساس درد مبهم، آزار دهنده و یا سوزاننده می. غیر میلینه، با سرعت هدایت آهسته

. شوندو در اثر التهاب تحریک می) رتی، مکانیکی و شیمیاییحرا(اند Polymodalاغلب 
A دلتا درد اولیه تیر کشنده وCکنددرد مبهم تاخیري را منتقل می.

. شونددهی میعصب) Cدلتا و nociceptive)Aتمام ساختارهاي احشایی توسط الیاف آوران 
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CNS
که بـین مغـز میـانی و    . (کندهاي باال رونده سیناپس میني تریژمینال یا نوروالیاف آوران اولیه در محل هسته

)و تفسیر اطالعات درد استCNSطناب نخاع گردنی است و محل شروع 
vهاي رده دوم یا انواع نورونProjectionي تریژمینال براساس نوع اطالعات دریافتیدر هسته:

ـ مکانورسپتور با آستانه پایین 1
ـ اختصاصی درد 2
ا با دامنه فعالیت وسیع هـ نورون3

و ) ي تریژمینال اسـت ترین بخش هستهکه در پایین(است Subnocleus Caudalisمحل اصلی ختم الیاف درد، 
).النخاعشاخ خلفی بصل(= شبیه شاخ خلفی نخاع است 

v چهار جزء اصلی پردازش درد در شاخ خلفیSubnocleus Caudalisشامل :
:ـ ختم الیاف آوران1

Aتا و دلC خارجیدر المیناي =I وIIa و المینايVشوندي کودالیس ختم میهسته .
.کنندهاي رده دوم تنظیم مییا بینابینی که انتقال حس درد را به نورونInterneuronـ 2

fدو نوع اینترنورون 

. اي که نقش مهاري دارندجزیرهIsletـ 
.اي نقش تحریکی دارندساقهStalkedـ 

یا رده دوم Projectionـ 3
بـا  (Ceruleusي رتیکـوالر مرکـزي و لوکـوس    ، هسته)با ترشح سروتونین(NRMـ نزولی که از رافه مگنوس 4

. گیرندمنشأ می) ترشح نوراپی نفرین
کنند هاي رده دوم را مهار میهاي اپیوئیدي بینابینی، نورونهاي نزولی مستقیماً و یا با فعال کردن نوروننورون

) افزایش انتقال درد و کاهش آستانه درد= هاي نزولی مهار نورون(باشند و مسئول کاهش اندوژن درد می

هاي رده دوم نورون
النخاع تقـاطع کـرده و در مسـیر تریژمینوتاالمیـک بـاال رفتـه و وارد       ها به سمت مقابل بصلآکسون این نورون

هـاي دیگـري بـه سـمت     شوند و از آنجا با نورونالموس میتااینترالمینارو ي ونترال ـ خلفی میانی هسته
.کنندکورتکس مغز سیناپس می

:کنند شاملهاي رده دوم که در انتقال درد شرکت مینورون
مسـئول انتقـال   fکننـد که محرك را از گیرنده مکانیکی حرارتی دریافـت مـی  : Wide dynamic rangeـ 1

شدت درد 
مسئول انتقال محل درد fکنندگیرنده درد دریافت میکه فقط از: ـ اختصاصی درد 2
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هاي عمقی بـر  که در بافتConvergenceتقارب = کند چند نورون آوران روي یک نورون رده دوم سیناپس می
. خالف پوست این حالت بیشتر است

هـاي رده دوم  ني نخـاع گردنـی بـا نـورو    و عقـده ) 7(و فاسیال ) 9(ـ گلوسوفارنژیال ) 10(الیاف عصب واگ *
) تقارب(کنند سیناپس میC4تریژمینال هم سطح محل مهره 

. شودمیمحلی دور از آسیبیا در فراتر از ناحیه آسیبتقارب موجب احساس درد 
ترند بنابراین درد ساختارهاي عمقی بـه نـواحی سـطحی ارجـاع داده     اطالعات سطحی نسبت به عمقی غالب*

) شوددر صورت احساس میمثال درد عضالت فک(شود می

سیستم عصبی اتونوم 
اي که دوطرفه در سطح مهره هفتم ستون مهره قرار دارد اعصاب سمپاتیک ناحیه اوروفاشیال از گانگلیون ستاره

. گیرندمنشا می
در شرایط طبیعی تحریک سمپاتیک بر عملکرد حسی اثري ندارد ولی در پاسخ بـه درد در شـرایط ترومـا و یـا     

. اي مزمن نقش دارنددرده
.دهنددر محل آسیب جزئی عصب به تحریک سمپاتیک پاسخ میCبخصوص الیاف 

شود و در اثر آنتاگونیست تحت تاثیر آگونیست سمپاتیک انجام میي عصبی دردانتقال دهندهآزاد شدن * 
. استیا غیر مستقیم بودن این اثر نامشخص ) هموستاز(ولی مستقیم . شودسمپاتیک بالك می

. بر خالف سمپاتیک، نقش پاراسمپاتیک در ایجاد و انتقال درد اثبات نشده است

: حساس شدن محیطی
. ي التهاب بستگی دارددهی ناحیه و مرحلهشدت درد به نوع آسیب، محل و شدت آن، عصبی

. دهدن میخود را نشا) هیپرآلژزیا(آسیب بافت در سیستم درد به شکل افزایش پاسخ یا کاهش آستانه 
. باشدمی) CNSدر (و ثانویه ) حساس شدن گیرنده(هایپر آلژزیا به دو شکل اولیه 

کنند در حضور آسیب، الیاف با درد گذرا که اخطار فیزیولوژي است ایجاد میCدلتا و Aدر عدم حضور آسیب 
-ساس شدن نورونهاي درد مـی و مدیاتورهاي التهابی باعث ح. کنندتر ایجاد میدرد پایدارتر و قوي،شدت کمتر

هـاي  هاي ایمنی و عضله صاف و اندوتلیال عروق و سلولهاي بافت اطراف، سلولسلول: منشا مدیاتورها ( شوند 
) اعصاب محیطی

حساس شدن مرکزي 
ـ در اثـر التهـاب بافـت   (شـود  به مدت طوالنی تولید میCطی آسیب بافت، رگباري از ورودي آوران الیاف 

شـود  هـاي رده دوم مـی  که موجب حسـاس شـدن نـورون   ) آورانفعال شدن خود به خودو نهآستاکاهش
. شودهاي عصبی به مراکز باالتر مغز بیشتر میي آن، پردازش پیامدر نتیجه) حساس شدن مرکزي(
: پیامد حساس شدن مرکزي2
ـ هیپر آلژزي ثانویه 1
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ـ درد ارجاعی 2
احسـاس  ) عضـله یـا دنـدان   (و یا عمقی ) پوست مخاط(ختارهاي سطحی هیپر آلژزي ثانویه ممکن است در سا

. شود

v انواع درد
. ي عاطفی که با آسیب واقعی یا بالقوه بافت مرتبط استاحساس ناخوشایند یا تجربه:درد

در اثر فعال شدن گیرنده درد nociceptivefدرد 
وماتوسنسوري در اثر آسیب مستقیم یا ضایعه در سیستم سfدرد نوروپاتی

ي تحریکش افزایش پاسخ یا کاهش آستانه در گیرنده درد در محل حوزهfحساس شدن محیطی
به ورودي نرمال یا کمتر از آستانه CNSهاي درد در دهی نورونافزایش پاسخfحساس شدن مرکزي

v منبع درد≠محل درد (نابه جا = درد هتروتروپیک(
Projected-مرکزي -یارجاع: نوع درد هتروتروپیک 3

É درد ارجاعی
. شودحس کردن منشأ درد برطرف میتنها با بی

در . شـوند اي وارد مسـیر تریژمینـال نخـاعی مـی    هاي درد محیطی به شکل الیـه اي دارد زیرا گیرندهالگوي الیه
نتیجه الگوهاي کلی ارجاع درد در صورت وجود دارد ؛

. یابدارجاع می) الرو به با(درد معموال در جهت سر 
.یابد و نه به پره مولرها و انسیزورهاي مندیبلدرد مولرهاي مندیبل اغلب به مولرهاي ماگزیال ارجاع می

دندان درد با منشاادنتوژنیک
. دهی پالپ و درد پالپ مشابه ساختارهاي احشایی عمقی استعصب

. فایبر استfCدهندهاي اصلی درد در پالپ که به التهاب پاسخ میگیرنده
Cدهـد نـه   هاي پاتولوژیک پاسخ میفقط به تحریک(ي تحریک باال دارند فایبر سرعت هدایت آهسته و آستانه

). تحریکات عاجی نرمال
Cي تحریک آن برسدمحرك باید به آستانه(دهد فایبر به شکل همه یا هیچ پاسخ می (

دلتا Aولی برعکس درد ناشی از الیاف . است) درد پالپی(دار ن، گنگ ـ آزار دهنده و ضربا Cدرد ناشی از الیاف 
. است) درد عاجی(سریع کوتاه و تیز 

fهاي حیاتی عالوه بر وجود درد به کیفیت آن توجه شوددر انجام تست .
S)درد عاجی کوتاه(-P)درد پالپی طوالنی (

هم چنان همه یا (شودکم می) Cمثال (ا هآستانه تحریک گیرنده. شودموجب حساس شدن اعصاب میالتهاب 
. شوندو حتی در اثر دماي بدن، فشار نبض و حتی خود به خود تحریک می).هیچ است
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. تقارب دارندCNSهاي درد پالپ نیز به میزان زیاد در هاي احشایی، گیرندهمشابه بافت* 
. درد پالپی براي بیمار دشوار استبه دلیل تقارب باال و نبود حس پروپریوسپتیو در پالپ، تعین محل 

. شودمیارجاع درد نیزتقارب همچنین موجب 
بـی  (دهـد  میو یا تسکین) سرما ـ گرما (هایی که درد را تشدید کرده تشخیص دندان عامل درد از طریق تست

. شودانجام می)  حسی موضعی
اپیکـال عمدتاً در PDLمکانورسپتورهاي شودـ بر خالف پالپ، درد پري رادیکوالر به راحتی تعیین محل می

. قرار دارند
کند و بـه میـزان   بندي شده دریافت میکه مشابه ساختار عضالنی اسکلتال است، درد را به شکل درجهPDLـ 

متناسب شدت درد ایجاد شدهبا دقشدت تستتحریک ایجاد شده و حساس شدن محیطی بستگی دارد، 
. است

. بندي شده ثبت کنیمـ به شکل درجهیا+ق را به جاي بهتر است تست د
در غیـر  . شـود برطـرف مـی  حسی موضـعی بیو با . استدارآزار دهنده و ضرباندرد پري رادیکوالر گنگ 

. اینصورت منشأ درد غیر ادنتوژنیک است
v دندان در بدن منحصر به فرد است زیرا

دارد در نتیجـه تظـاهرات درد دنـدان بسـیار     (PDL)عضالنی اسـکلتال و هم جز ) پالپ(هم جزء احشایی
. متنوع است

هـاي درد دنـدان ایجـاد اثـرات تحریکـی      و تداوم ورودي از گیرندهاندعمقیهر دو این جزء ساختار سوماتیک 
. کندمرکزي می

صـورتی  نقـاط تحریـک عضـالنی    -هیپر آلژزیا ثانویه ـ درد راجعه ـ انقباض ثانویه هـم زمـان عضـالنی     : مانند
Trigger point ـ و تغییرات اتونوم

منابع دندان درد غیر ادنتوژنیک
شود به جاي هم استفاده میodontalgiaاصطالح درد فانتوم و آتیپیکال 

اصطالح تریژمینال نورالژي جهت توصیف 
درد تیز متناوب تیر کشنده شدید در یک یا چند محل توزیع عصب تریژمینال -1
. شودهاي عصب فوق استفاده میخفیف تا متوسط در اثر آسیب به یکی از شاخهو هم درد مداوم-2

: به طول کلی دالیل دندان درد غیر ادنتوژنیک شامل
ـ دردهاي عضالنی و غیر پیشرونده با منشأ ساختارهاي سوماتیک 1
) سردرد(ـ درد نوروواسکوالر 2
ـ درد نوروپاتی 3
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ـ درد در اثر پروسه پاتولوژي 4
ـ درد روانی 5

Iدردهاي عضالنی اسکلتال و سوماتیک
(MFP)درد میوفاشیال ×

دردهاي عضالنی شایعترین دردهایی هستند که اثر تحریکی مرکزي و در نتیجه ارجاع درد به دندان را به همراه 
. دارند
MFPات به شکل که در معاین. گیرداز یک کانون کوچک بافت عضالنی بیش از حد تحریک شده سرچشمه می

. شوداحساس میTrigger Pointنوارهاي در هم تنیده یا گره بنام 
MFP حـین  و همچنـین درد  ) مـداوم، گنـگ و منتشـر و آزاردهنـده    (درد مشابه درد پـالپی  طبیعتبه دلیل

ض شود که درد بیشتر در اثر انقبـا ولی در معاینات مشاهده می. شودبا دردهاي پالپی اشتباه گرفته میجویدن
. کند، هم چنین لمس عضله بر خالف تست دق ایجاد درد میPDLعضله است تا فشار به 

. شودشدت درد بیشتر خواهد شد و به یک ناحیه دور ارجاع داده می

: دهندها ارجاع میعضالتی که اغلب درد را به دندان
. نیغیر عضالماستر، تمپورال، لترال تریگوئید، عضالت گردن، ساختارهاي عمقی 

MFP در اثر آسیب عضله و یا انقباض پایدار در اثرClenching    عادات پارافانکشنال و یا یک پاسـخ دفـاعی بـه ،
. افتدمییک محرك آسیب رسان عمقی مثل دندان درد اتفاق

کند و حتی پس از رفع MFPتواند تولید کند و هم چنین دندان درد میدندان درد را تقلید میMFPدر نتیجه 
. باقی بماندTrigger pointدندان درد اولیه، 

MFPدرمان 
ماساژ عمیق و استراحت عضله 

اسپري خنک کننده 
روي پوست و بعد کشش عضله 

) تشخیص و درمانی(trigger pointتزریق بی حسی به 

درد با منشا مخاط بینی ×
. باشدمخاط بینی اغلب دردناك نمیها که به جز موارد درگیرياحساس پري و فشار زیر چشم:درد سینوس 

. مبهم و آزار دهنده است و شبیه مخاط احشایی کیفیت سوزاننده داردfدرد مخاط بینی 
آلرژي ،ویروس، باکتري:علت

درد راجعـه و  ،هاي احشایی، مخاط سینوس و بینی اثرات تحریک مرکزي مثل هیپر آلژزي ثانویـه همانند بافت
. کندمیتغییرات اتونوم را القا



خالصه کتاب مسیرهاي پالپ34

. گسترش محل درد به مخاط سینوس ماگزیال و حساسیت به دق در دندانهاي مـاگزیال fهیپر آلژزي ثانویه 
) التهاب پري اپیکالfلمس + حساس به دق (

) ادم یا قرمزي ناحیه(ایجاد عالئم شبیه آبسه دندانی fتغییرات اتونوم
v3عالمت کاردینال رینوسینوزیت :

بینی ـ ترشحات چرکی1
ـ گرفتگی بینی 2
ـ درد صورتی و احساس پري و فشار3
) دار یا افزایش درد با پایین آوردن سر از سطح قلبلمس دردناك صورت، درد ضربان: سایر عالئم(

. کندبینی درد را برطرف میTapicalبرد ولی بی حسی درد مخاط را از بین نمیfبی حسی موضعی دندان 

درد غدد بزاقی 
هـاي دنداندهی اغلب غدد بزاقی از شاخه مندیبوالر است در نتیجه ارجاع دردهاي غدد بزاقی اغلـب در  صبع

. افتداتفاق میمندیبل

IIدرد نوروواسکوالر
اختالالت سردرد ×

.شوددار و البته فقط در ناحیه سر احساس میکیفیت درد شبیه درد پالپی است، شدید و ضربان
هاي اینتراکرانیال عصب تریژمینال حسـاس شـده و   به دالیل نامعلوم شاخه(اند دها ارجاعیـ در حقیقت این در

).شوندموجب درد و عالئم در ساختارهاي سوماتیک سر می
. شودها و دندانها میاغلب گزارش درد در پیشانی، پشت سر، گیجگاه، سینوس، فک

. نوروواسکوالر را تحریک کنندتواند دردهاي بیماري دندان و درمان دندانپزشکی می* 
هم چنین این بیماران به دلیل سیستم تریژمینال تحریک شده با درد بیشتري در مقاطع درمـان دندانپزشـکی   

. همراه هستند

) بخش اعظم سردردها در جمعیت(بندي سردردهاي اولیه طبقه
: گروه3به 
ـ میگرن 1
ـ تنشی2
TACـ کالستر و سایر 3

میگرن×
. در آقایان% 6ها و در خانم% 18وع ـ شی

. شودهاي پزشکی شایعترین است زیرا شدت ناتوانی موجب مراجعه بیمار به پزشک میـ در کلینیک
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میگرن fشود شایعترین اختالل نوروواسکوالر که موجب دندان درد می
. کشدساعت سردرد میگرنی طول می72تا 4ـ بین 

. توسط تا شدید استدار ـ شدت میکطرفه ـ ضربان
). باال رفتن از پله(تهوع ـ استفراغ ـ فوتوفوبیا و فونوفوبیا ـ تشدید درد با فعالیت فیزیکی روتین :سایر عالئم

. شوداستفاده می) سوماتریپتان و ریزا تریپتان(ارگوتامین و امروزه از تریپتان / براي درمان در گذشته از کافئین 
. شوددرمان میNSAIDمل با میگرن به طور نسبی یا کا

سردردهاي تنشی ×
) شیوع% 96تا % 41(ـ شایعترین اختالل سردرد 

. ـ دندان درد مرتبط با آن گزارش شده است
. کنندـ برخی محققان از وجود جزء عضالنی اسکلتال درد حمایت می

درد دارنـد دانسـته و آن را   هاي مختلف که تظاهر مشترك سـر برخی دیگر آن را یک گروه هتروژن با مکانیسم
. دانندمیTMDمشابه با 

TACکالستر و سایر ×
احتقـان بینـی ـ    (اختالالت نادر به شکل درد یک طرفه و وجود حداقل یـک عالمـت اتونـوم در همـان سـمت      

) آبریزش بینی ـ آبریزش چشم، تورم اطراف چشم، ادم پلک، قرمزي صورت، پتوز یا میوز همراه با درد
. هاي درد و تمایل به جنس خاص استاصلی افتراق دهنده بین این سردردها، مدت و فرکانس دورهـ ویژگی 

یـک  تـا  بار در روز8ساعت با فرکانس 2دقیقه تا 15هاي دوره) برابر4تا 3(کالستر بیشتر در مردان است 
. استمیانروز در

. ندکبروز می) ماه3هفته تا 2ي فعال دوره(اي به شکل خوشه
) ویژگی افتراقی کالستر% (100اکسیژن fحذف کامل درد با * 

. ـ ارگوتامین زیر زبانی و سوماتریپتان درمان فوري کالستراند

پاروگزیمال همی کرانیا ×
. برابر مردان است3در زنان 

. دقیقه30الی 2بار در روز و مدت درد 5با تظاهرات شبیه به کالستر ولی با فرکانس بیش از 
. ها احتمال عود دارددهد ولی با سایر درمانپاسخ میاندومتاسینبه درمان کامالً ـ پاروگزیمال همی کرانیا

دهند که به همراه وجود تغییر رنگ و تورم ها به شکل دندان درد خود را نشان میTACسردرد کالستر و سایر 
. شوده می؛ با آبسه دندانی اشتبا)تظاهرات اتونوم(در قدام ماگزیال 




