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بررسي كاربرد سرما با دستگاه كرايوسرجري در بي حس كردن دندانهاي با پالپ 
  آماسي در گربه

  **** دكتر مريم احساني– *** دكتر پري قاضياني– ** دكتر حسين حسن آبادي- *علي طلعتي دكتر - *سعيد مراديدكتر 
  .مشهد پزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم اندودنتيكساستاديار گروه آموزشي  -*

  .استاديار گروه آموزشي فيزيوتراپي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد -**
  .دانشيار گروه آموزشي اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد -***

  .دانشگاه علوم پزشكي بابلدانشكده دندانپزشكي استاديار گروه آموزشي اندودنتيكس  -****
  

 چكيده
استفاده از سرما مدتهاست .  آماسي يك مشكل باليني شايع در امر درمان ريشه مي باشدپ نشدن دندانهاي با پالبي حس :زمينه و هدف

هدف از اين مطالعه بررسي . كه جهت ايجاد بي حسي موضعي در جراحي بافت نرم و برداشتن ضايعات مورد استفاده قرار مي گيرد
ين با سرما جهت بي حسي دندانهاي آماسي در گربه بود تا از آن براي بي حس يو استفاده از ليدوكا) كرايو سرجري(تاثير سرما 

  . دن پالپ آماسي در انسان كمك گرفته شودكر
ژيك و ثبت وبا استفاده از روش الكتروفيزيولصورت تجربي بر روي حيوانات آزمايشگاهي و ه بكه اين مطالعه در  : بررسيروش

مورد بررسي  دندان كانين آماسي در گربه 16دن كرحس  اثرات سرما در بيانجام گرديد،  پاسخهاي عصبي به صورت امواج نروگرام
روز به محيط دهان اكسپوز سه جهت ايجاد آماس در پالپ، دندانهاي كانين سمت چپ و راست فك پايين گربه به مدت . قرار گرفت

ن كانال آلوئولر تحتاني، الكترودهاي ثبت كردشخص مبراي شد و در بخش دوم هر آزمايش توسط جراحي فلپ و برداشتن استخوان 
شد و الكترودهاي محرك را بر روي دندان كانين قرار داده و به كمك جريان الكتريكي  كننده بر روي عصب آلوئولر تحتاني نصب 

ندان كانين توسط و پاسخهاي عصبي به صورت پاسخ اوليه دندان، پاسخ بعد از اعمال سرما بر سطح باكال دگرديد دندان تحريك 
ين اپي نفرين در فورامن منتال به صورت امواج نروگرام در دستگاه يحسي موضعي ليدوكا كرايوسرجري و بعد از تزريق داروي بي

 و زمان (Latency)ين بر خصوصيات پاسخ ثبت شده، مثل تاخير موج ياين پاسخها از نظر تاثير سرما و ليدوكا. اسيلوسكوپ ثبت شد
مورد تجزيه و ) ANOVA(  آماري واريانس يك عاملي دو متغيرهبا استفاده از آزمونسپس داده ها  و بررسي شدند  (Duration)موج 

  .تحليل قرار گرفت
 زمان تاخير و زمان .)P=97/0(وجود ندارد اختالف معني داري  پاسخ اوليه و پاسخ بعد از كاربرد سرما  بين  مشاهده شد كه:ها يافته

با انجام آناليز فوق براي  .ديده نشدز فوق مقايسه شدند كه به تفكيك دو متغير نيز اختالف معني داري بين دو گروه موج هم با آنالي
نفرين مشخص شد كه اختالف   اپي-ين يو پاسخ آخر يعني بعد از كاربرد ليدوكا) پاسخ اوليه(گروههاي اول يعني قبل از سرما 

  . شود ين اپي نفرين باعث كاهش پاسخ عصبي ميي يعني ليدوكا>P)05/0 (داري بين دو گروه وجود دارد معني
. دار نبود  ولي اين كاهش از نظر آماري معني، در شرايط آماسي كاربرد سرما باعث كاهش پاسخ عصبي دندانها شد:نتيجه گيري

تواند در  كه نشان مي دهد سرما ميموارد مي شود % 3/81ين بعد از سرما، باعث به صفر رسيدن پاسخ عصبي در يهمچنين تزريق ليدوكا
  . حس كردن كامل دندانهاي آماسي كمك كننده باشد بي

  .ينيليدوكا - بي حسي - كرايوسرجري -  پالپ آماسي:ها كليد واژه
  5/3/84: پذيرش مقاله  25/1/84: اصالح نهايي  23/7/83: وصول مقاله

 s_moradi@mums.ac.ir مشهد دانشگاه علوم پزشكي  دانشكده دندانپزشكياندودنتيكسآموزشي گروه :نويسنده مسئول

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 8

http://jida.ir/article-1-132-en.html


42  
 

  1384پاييز ، 3، شماره 17دوره / دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانمجله 

  . . .بررسي كاربرد سرما با دستگاه كرايوسرجري

  مقدمه 
معالجه ريشه دندانهايي كه دچار آماس غير قابل برگشت 

اند، خصوصاً مواردي كه با حالت حاد مراجعه مي نمايند  شده
معموالً حتي بعد از انجام بي حسي با درد و ناراحتي بيمار 

 غير ممكن كه گاهي تحمل اين دردها براي بيماراست همراه 
جهت رفع . مي باشد و عمل كننده را نيز دچار مشكل مي كند

دن بي كرمشكل بي حسي اين دندانهاي ملتهب و براي كامل 
حسي در اين دندانها روشهايي نظير پيش درماني با داروهاي 
مسكن، استفاده از روشهاي تكميلي تزريق بي حسي و يا 

 تزريقي و ،يبخشي با داروهاي مختلف خوراك روشهاي آرام
تنفسي مورد استفاده قرار مي گيرد كه هميشه موفقيت آميز 

استفاده از سرما مدتهاست كه جهت ايجاد بي حسي . نيستند
موضعي در جراحي بافت نرم و برداشتن ضايعات مورد استفاده 

چون سرما به صورت مستقيم باعث بالك . قرار مي گيرد
ش جريان خون در عصبي و عدم انتقال پيام عصبي و نيز كاه

محل مي شود بنابراين به نظر مي رسد كه جهت تكميل 
حسي دندانهايي كه حين درمان ريشه دردناك مي باشند  بي

  . مناسب باشد
مطالعات مختلف مواد و روشهاي متفاوتي را براي كاهش 

 از 1377 در سال سلوتي و تبري. دندكريا حذف درد آزمايش 
ايجاد بي حسي كامل در كاپسايسين به صورت موضعي جهت 

دندانهاي آماسي گربه استفاده كردند ولي اين ماده قادر به 
  )1(.ايجاد بي حسي كامل در اين دندانها نبود

 از تزريق كمكي 1378 در همچنين سلوتي و شنتيايي
مورفين جهت بي حسي دندانهاي آماسي گربه استفاده كردند 

دندانها ايجاد كه اين تركيب نيز بي حسي كامل در اين گونه 
  ) 2(.نكرد

 نيز محلول 1381 در سال صحرانورد و در مطالعه بيدار
  عنوان بي حس كننده اوليه به طور كامل ه ين مانيتول بيليدوكا

  ) 3(.بالك عصبي در دندانهاي آماسي گربه ايجاد نكرد
در اين مطالعه سعي گرديده است اثرات سرما بر بي حسي 

  . ژيك بررسي گرددوروفيزيولدندانهاي آماسي به روش الكت
دليل مشابهت فراوان آن با انسان ه دندانهاي كانين گربه ب

گربه . در مطالعات بسياري مورد استفاده قرار گرفته است
ژي دندان كانين آن به انسان وپستانداري است كه مورفول

 از لحاظ تشريحي نيز دسترسي به عصب اينفريور ،شباهت دارد
عناصر عصبي پالپ دندان . مكان پذير استراحتي اه آلوئوالر ب

در انسان حدود يك سوم از . گربه نيز به انسان شباهت دارد
هاي عصبي پالپ دندان ميلين دار و حدود دو سوم بدون  رشته

و  %23 دار حدود هاي ميلين در گربه اكسون) 4(.ميلين است
  ) 5(.مي باشد% 77هاي بدون ميلين در حدود  اكسون

ه براي اولين بار از دستگاه كرايوسرجري مدل در اين مطالع
كه . پوست در بي حسي دندانهاي آماسي استفاده شده است

هاي ظريفتري نسبت به دستگاه كرايوسرجري زنان  پروب
 از سري .و تطابق بهتري با اندازه و فرم دندان داردشته دا

هاي اين دستگاه پروبي كه بيشترين سطح تماس را با  پروب
اد كند استفاده شده است تا حداكثر سرما به دندان دندان ايج
  . اعمال شود

طبق مطالعات گذشته كاربرد سرما باعث كاهش جريان 
 خون پالپ و كاهش حساسيت دندان به تحريكات الكتريكي 

و نيز كاهش توليد نروپپتيدهاي پالپي مي شود ) 7-6(مي گردد
درد در شرايط التهابي باعث ايجاد اين نروپپتيدها كه 
ژيكي نشان داده شد كه ودر مطالعات هيستول) 8(.شوند مي

دقيقه باعث نكروز ميعاني سه استفاده از نيتروژن مايع به مدت 
و باعث تخريب ) 9(.شود و از هم گسيختگي پالپ كرونال مي

  )10(.اليه ادنتوبالست و فيبروزيس نيز مي شود
  ك اثر ژيوروفيزيولـواني به روش الكتــطالعه حيــدر اين م
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انو همكارسعيد مرادي دكتر

كرايوسرجري در كاهش پاسخ عصبي دندان ملتهب بررسي 
  . گرديد
  

  روش بررسي
صورت تحقيقي تجربي بر روي دندانهاي ه اين مطالعه ب

گربه سالم و بالغ انجام شده است و بيست كانين فك پايين 
چون اين مطالعه براي اولين بار و با الكترودهاي سوزني تك 

گربه ها براي مشخص شدن قطبي انجام مي شد تعدادي از 
روش به دست آوردن موج و تعيين شرايط آزمايش به عنوان 

به اين صورت كه سعي شد . استفاده شدندمطالعه اوليه 
پاسخهاي عصبي در شرايط كاربرد كرايو در محل اكسپوز شدن 

تزريق محلول بي حسي در محل اكسپوز به صورت  -دندان
كاربرد كرايو در سطح داخل پالپي بدست آيد كه تفاوتي با 
  دندان  به علت نكروز باكال نداشتند و نيز در بعضي از گربه ها

فراهم تهيه موج در هيچ شرايطي امكان يا به علت نامشخص 
   .گرديد دندان پاسخ دريافت 16نشد و در كل از 

  ها  ريقه نگهداري و بيهوشي گربهط
ها در واحد نگهداري حيوانات در بخش پژوهش  گربه

شكده دندانپزشكي مشهد در قفسهاي خاصي كه براي اين دان
براي تزريق ماده بيهوشي . شدند منظور تهيه شده نگهداري مي

د و تزريق شپاي گربه توسط وسيله مخصوصي نگهداري مي 
حيوان به وسيله . دگرديدر ناحيه عضالت ران انجام مي 

 تركيبي از دو داروي كتامين و رامپان به صورت داخل عضالني
 به (Ketamin)از كتامين . شد بيهوش و براي جراحي آماده مي

ده ميلي گرم در عنوان داروي بيهوشي اصلي و به مقدار 
به عنوان داروي كمكي كه % 2 (Rompan)و رامپان كيلوگرم 

ميزان  و شل كننده عضالني نيز دارد با (Sedative)اثر سداتيو 
ذكر ميزان ا تجويز ب. شد استفاده ميگرم در كيلوگرم  پنج ميلي

ماند و  ساعت به طور عميق بيهوش ميدو شده حيوان در حدود 

در صورت ادامه زمان آزمايش تزريقات بعدي ماده بيهوشي 
  . گرفت انجام مي

  كردن دندانها  طريقه سرد
 CT.702دندانها توسط دستگاه كرايوسرجري پوست مدل 

ساخت شركت مهندسي پزشكي سرما درمان كه داراي 
هاي  باشد و داراي پروب  مي ASTM-F882-84اندارد كيفي است

اين . شد باشد سرد مي  ميN2Oمخصوص و كپسول گاز 
دستگاه به روش سيستم بسته كار مي كند، يعني گاز از پروب 

 كند و فقط پروب را  شود و با بافت تماس پيدا نمي خارج نمي
 آن سرد مي كند كه برفك رويگراد   درجه سانتي-70 تا حدود

دستگاه داراي چندين پروب مي باشد كه بسته به . تشكيل شود
اندازه دندان كانين موردنظر از كوچكترين طرح پروب به طوري 
كه بتواند با تمام سطح باكال دندان تماس پيدا كند و به لثه و 

براي كار با اين . بافتهاي مجاور صدمه نزند استفاده شده است
 سعي شده است يك مطالعه اوليه اين مطالعه ابتدادر دستگاه 
(pilot) خاطر سرماي ه ب( براي بررسي ايجاد ترك در دندان

  . انجام شود) شديدي كه در زمان كوتاه اعمال مي كند
شده انسان كه در خارج براي اين كار از تعدادي كانين 

سرم فيزيولوژي نگهداري شدند استفاده شد ابتدا اين دندانها با 
برابر براي بررسي بيست با بزرگنمايي استريوميكروسكوپ 

دقيقه پنج وجود ترك اوليه بررسي شدند سپس سرما به مدت 
از زماني كه برفك روي پروب ظاهر شد روي سطح باكال 

استريوميكروسكوپ  دندانها بااز آن  پس .دگرديدندانها اعمال 
با اين آزمايش . بررسي شدند و ترك جديد مشاهده نشد

 سرما با كرايوسرجري باعث ايجاد ترك كه اعمالشخص شد م
  . باشد شود و از اين نظر ايمن مي در دندان نمي

  ) كردن پالپ و ايجاد آماساكسپوز (مرحله اول آزمايش 
در هر گربه از دندانهاي كانين فك تحتاني براي آزمايش 

دندانهاي كانين سمت چپ و راست فك تحتاني با . استفاده شد
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  . . .بررسي كاربرد سرما با دستگاه كرايوسرجري

ومي كه توسط كتامين و رامپان ايجاد استفاده از بي هوشي عم
كار لبه   براي اين،مي گرديد به محيط دهان اكسپوز شدند

شد تا نقطه كوچكي از  اينسايزال دندان توسط فرز قطع مي
مطالعات مختلف نشان داده كه بعد از گذشت . پالپ رويت شود

 در اين مطالعه ،)11(. ساعت پالپ آماسي مي شود48حداقل 
 ساعت 72بيشتر از آماس پالپ پس از گذشت جهت اطمينان 

  . مرحله دوم آزمايش انجام شد
  مرحله دوم آزمايش  

ابتدا حيوان با استفاده از دو داروي كتامين و رامپان بيهوش 
سمت راست يا   مي شد و با قراردادن حيوان روي ميز آزمايش،

چپ از ناحيه ميدالين فك پايين تا ناحيه خلف مولرها و از لبه 
 يك فلپ كامل مخاطي پريوستي داده مي شد و پريوست ،ثهل

شد به طوري كه تا زاويه تحتاني  مياز روي استخوان كنار زده 
هاي مرتبط با فورامن منتال قطع  سپس رشته. فك اكسپوز شود

شده، مسير كانال منديبوالر با راهنمايي فورامن منتال پيدا شده 
ك فرز كاربايد و و استخوان روي كانال منديبولر توسط ي

اسپري آب برداشته شد به طوري كه يك اليه نازك از 
بعد با دقت توسط يك پنس باقيمانده   استخوان باقي مي ماند،

استخوان به صورتي برداشته مي شد كه عصب دنداني تحتاني 
بدون آسيب و بدون تغيير موقعيت قابل رويت باشد روي دندان 

اي  حفره كال و ناحيه مياني تاج،كانين حيوان و در زاويه ديستوبا
 ميلي متر با فرز با دور زياد و اسپري آب تراشيده 5/0به ابعاد 

مي شد تا عاج دندان براي تحريك اكسپوز شود و در صورت 
نياز براي اكسپوز كردن بيشتر عاج به عمق حفره افزوده 

  . شد مي
 نحوه ثبت پاسخهاي عصبي 

  دن دندان گربه از الكترودهاي تك قطبي كرپس از آماده 
. جهت تحريك عصب و ثبت پاسخهاي حاصله استفاده شد

ابتدا توسط الكترود سوزني تحريك كننده كه در ناحيه حفره 

عاج اكسپوز شده ثابت شده بود شوك هاي الكتريكي با شدت 
پايين به عصب دندان داده شد و مرتب تغييرات حاصله در 

ه مورد بررسي قرار مي گرفت تا اينكه در صفحه نمايش دستگا
يك شدت خاصي از تحريك كه براي نمونه هاي مختلف 
تغييرات نسبي داشت ظاهر گردد و سپس پاسخ مناسب مورد 

دقيقه پنج به مدت پس از آن  .گرفت تجزيه و تحليل قرار مي
پس دندان با همان  و سشد واقع ميدندان تحت كرايوتراپي 

ن پاسخ ثبت شده بود تحريك شده و با شدت قبلي كه بهتري
ن سوزن ثبت كننده بهترين پاسخ نيز در اين كردجا ه ب جا

 گشت و بعد مورد تجزيه و تحليل قرار مرحله ثبت مي
ين به روش ياز ليدوكاسي  سي 5/0در مرحله بعد  .گرفت مي

 و داي تزريق مي ش تزريق داخل سوراخ منتال به روش قطره
الكترود ثبت كننده در مجاورت . گشت يتغييرات حاصله ثبت م

شد به نحوي كه با  فيبرهاي عصبي آلوئولر تحتاني ثابت مي
  . آنها تماس داشته باشد

 كه Latancy و  Durationمشخصات اين سه موج از نظر 
از خصوصيات ثابت موجهاي ثبت شده با الكترودهاي سوزني 

رفته شدند عنوان متغيرهاي اصلي مطالعه در نظر گه مي باشد ب
و با استفاده از آناليز آماري واريانس يك عامله دو متغيره 

(ANOVA) ين بر اين يمقايسه شدند تا تاثير سرما و ليدوكا
  . امواج مشخص گردد

  
  ها  يافته

قبل از سرما و بعد از (ابتدا از آناليز واريانس يك عاملي 
 و زمان موج Latencyتاخير انتهايي (دو متغيره ) سرما

Duration (استفاده شده است .  
شود كه   با استفاده از آزمون فوق مشخص مي%5در سطح 

اختالف معني داري بين دو گروه يعني پاسخ اوليه و پاسخ بعد 
  . از كاربرد سرما وجود ندارد
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 مقايسه بين زمان تاخيري و زمان موج در دو گروه پاسخ اوليه و پاسخ بعد از كاربرد سرما: 1جدول 

 
  منبع تغييرات متغير وابسته درجه آزادي آماره فيشر دار عنيسطح م

000/0  
000/0 

27/1650  
506/1442 

1  
1 

  زمان تاخير
 زمان موج

 عرض از مبدا

871/0  
870/0 

027/0  
27/0 

1  
1 

  زمان تاخير
 زمان موج

 گروهها

  
  ينيمقايسه بين پاسخ اوليه و پاسخ بعد از كاربرد ليدوكا: 2جدول 

  
 اثر Pمقدار ثابت  اري فيشرآم سطح معني دار

05/0 <000 518/81 622/5   Hotet ling’s Trace عرض از مبدا 

05/0 <000 09/53 622/3  Hotel ling’s Trace  گروهها 

  
  ينيمقايسه بين زمان تاخيري و زمان موج در دو گروه پاسخ اوليه و پاسخ بعد از كاربرد ليدوكا: 3جدول 

  
  منبع تغييرات  متغير وابسته رجه آزاديد آماره فيشر دار سطح معني

000/  
000/ 

695/76  
215/142 

1  
1 

  زمان تاخير
 زمان موج

 عرض از مبدا

05/0 <000  
05/0 <005 

395/26  
211/71 

1  
1 

  زمان تاخير
 زمان موج

 گروهها

  
 و زمان (Latency)آناليز زير مقايسه بين زمان تاخيري 

كه به تفكيك دو  دهد  در دو گروه را نشان مي(Duration)موج 
داري بين دو گروه  متغير نيز مشاهده مي شود اختالف معني

  . وجود ندارد
 بـراي گروههـاي اول      هآناليز واريانس يك عامل دو متغيـر      

و پاسخ آخر يعني بعد از كـاربرد        ) پاسخ اوليه (يعني قبل از سرما     
   .ين نيز انجام شد كه به صورت زير مي باشديليدوكا
 اختالف %5دهد كه در سطح  ن ميجدول فوق نشا 
   )>05/0P(. داري بين دو گروه مشاهده شده است معني

 و زمان (Latency)جدول فوق مقايسه بين زمان تاخيري 
  ر هم ـموج را در دو گروه نشان مي دهد كه به تفكيك دو متغي

  . اختالف معني داري بين دو گروه وجود دارد
 اولين تزريق در مورد رسيدن پاسخ عصبي به صفر در

 نمونه از اولين تزريق پاسخ عصبي 13ين اپي نفرين در يليدوكا
نمونه  نمونه پاسخ عصبي حذف نشد كه در سه صفر شد و در 

ين و ينمونه در يك نمونه حتي با تزريق مجدد ليدوكاسه اين 
  . كاربرد مجدد كرايوپاسخ عصبي به صفر نرسيد

  
  بحث 

 و بالغ استفاده شده است گربه سالمبيست از مطالعه در اين 
كه علت انتخاب اين حيوان وضعيت آناتوميك كانين هاي فك 

دن كرپايين و سهولت دسترسي به كانال آلوئولر جهت اكسپوز 
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  . . .بررسي كاربرد سرما با دستگاه كرايوسرجري

تنه مشترك عصب و همچنين شباهت عصبي پالپ دندان گربه 
فيبرهاي % 27طوري كه در انسان حدود ه و انسان بود ب
و در ) 4(باشد دون ميلين ميب% 73دار بوده و  عصبي ميلين

 دلتا و Aاز فيبرهاي عصبي نوع % 23دندان كانين گربه هم 
  )5.( تشكيل مي دهندCديگر را فيبرهاي نوع % 77

 نشان 1994در سال  Masahiro و Yamasakiدر مطالعه 
هاي آماسي در   ساعت بعد از اكسپوز پالپ سلول24داده شد كه 

هاي آماسي به  اعت سلول س72شود و بعد از  پالپ ديده مي
مدرسي  - در مطالعه سلوتي، )11(.رسند ناحيه پري آپيكال مي

 ساعت در نظر 48 براي آماس كردن پالپ مدت 1375در سال 
 1377 در سال تبري -  در مطالعه سلوتي،)13-12(.گرفته شد

 ،)1(. ساعت در نظر گرفته شد72براي آماسي كردن پالپ مدت 
 ساعت براي اين كار در 72انورد نيز صحر - در مطالعه بيدار
در اين مطالعه براي ايجاد آماس در پالپ ، )3(.نظر گرفته شد

وسيله تراش لبه ه سه روز قبل از آزمايش اصلي پالپ ب
اينسايزال دندان كانين با فرز فيشور الماسي با خنك كننده آب 

  .و هوا به صورت نقطه اي اكسپوز گرديد
ر ـك اثـژيـوولــيزيــروفـتــالكعه حيواني به روش ـطالـم

كرايوسرجري در كاهش پاسخ عصبي دندان ملتهب بررسي 
 :شامل(در ثبت پاسخ عصبي از خصوصيتهاي موج . شد

Latency, Duration , Amplitude Rise time, و Area (
Latency و Duration به عنوان متغيرهاي اصلي هستند و 

تغير باشند چون در ثبت ساير خصوصيات نمي توانند به عنوان م
. كنند يـر مـوزن تغييـبا الكترود سوزني با كوچكترين حركت س

)13 (  
نمونه زمان موج بيشتر ه نُبا در نظر گرفتن اين دو متغير در 

شده است يعني سرعت موج كمتر شده است و عصب كمتر 
نمونه زمان موج كمتر هفت تحريك پذير شده است و نيز در 

 زمان تاخيري هم .نمونه تغيير نكرده استيك شده است و در 

نمونه تغيير نكرده دو نمونه كمتر شده است و در هفت در 
توان نتيجه گرفت كه سرما در كاهش  در اين موارد مي. است

پاسخ عصبي نقش دارد ولي با آناليزهاي آماري انجام شده 
تفاوت معني داري در كاهش پاسخ عصبي قبل و بعد از كاربرد 

شايد بتوان عدم تاثير معني دار سرما بر . ست نيامدسرما بد
كاهش پاسخ عصبي را به عايق بودن عاج در برابر انتقال سرما 
به پالپ و زمان كاربرد كم كرايوسرجري بر سطح دندان و نيز 

هايي كه در اين  پروب. ها نسبت داد كارآيي نامناسب پروب
ح دندان آزمايش استفاده شدند به خاطر طرحشان با همه سط

تماس نداشتند كه اگر بتوان پروبي را طراحي كرد كه با همه 
سطح دندان تماس داشته باشد و به طريقي بتوان سرما را به 
طور موثرتري به پالپ منتقل كرد و يا زمان اعمال سرما را 

  .بيشتر كرد شايد پاسخ بهتري بدست آيد
 بعد  دندان13 دندان مورد مطالعه در 16در اين مطالعه از 
ين پاسخ عصبي به صفر رسيد يعني ياز اولين تزريق ليدوكا

 و در مطالعه سلوتي . حسي كامل رسيدند بيها به  نمونه% 3/81
هاي آماسي   مشخص گرديد كه پالپ1375 در سال مدرسي

ين نسبت به يحس شدن با ليدوكا دندان گربه از نظر بي
نظر آماري هاي بدون آماس متفاوت بوده و اين تفاوت از  پالپ

  ) 13(.معني دار بود
% 8/42 در 1378 در سال شنتيابي و در مطالعه سلوتي

هدايت هاي آماسي  ين بر پالپي ليدوكابعد از استفاده از موارد 
 و و در مطالعه بيدار ) 2( قطع گرديدكامالجريان عصبي 

جريان ها  موارد نمونه% 50 نيز در 1381 در سال صحرانورد
 كه ي درصد دندانهايضراح در مطالعه كه) 3(دشعصبي قطع 

از همه رسيده اند حسي كامل  بي ه بين يبعد از تزريق ليدوكا
به نظر مي رسد درصد بيشتر %). 3/81(اين مطالعات بيشتر بود

دندانهاي با بي حسي كامل در اين مطالعه به علت كاربرد سرما 
   كامل ين و تاثير آن بر انجام بي حسييقبل از استفاده از ليدوكا
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  . و نقش سرما در كاهش پاسخ عصبي باشد
 16 نمونه از 13در مقايسه اين مطالعه كه پاسخ عصبي 
 در صحرانورد و نمونه در آن به صفر رسيد با مطالعه بيدار

ين به ي نمونه با ليدوكا12 نمونه از شش كه پاسخ عصبي 1381
هم مي توان نتيجه گرفت كه سرما باعث كاهش ) 3(صفر رسيد

هاي آماسي خواهد شد و نمودار زير نيز  خ عصبي در پالپپاس
  . بيان گر اين مطلب خواهد بود

 
  گيري  نتيجه

نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه هر چند سرما باعث 
كاهش پاسخ عصبي در دندانهاي آماسي گربه مي شود ولي از 
  نظر آماري معني دار نبوده است كه ممكن است به خاطر نفوذ

  . از طريق عاج به پالپ باشدكم سرما 
همچنين ممكن است از سرما به عنوان يك عامل كمكي 

  . در بي حس كردن دندانهاي آماسي استفاده شود
  

  تشكر و قدرداني
در شـوراي پژوهـشي دانـشگاه علـوم پزشـكي           مطالعه  اين  

هـاي آن از طـرف       مشهد مورد تـصويب قـرار گرفـت و هزينـه          
وسـيله   ده است كـه بـدين     معاونت پژوهشي دانشگاه پرداخت ش    

 همچنين از واحد پژوهش حيوانـات       .تشكر و قدرداني مي گردد    
دانشكده دندانپزشكي مشهد و نيز بخش فيزيوتراپي بيمارستان        

همكـاري شايـسته    مطالعـه   مشهد كـه در انجـام       ) ع(امام رضا   
  .گردد اري ميزاند سپاسگ كرده
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