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بررسي تأثير پر كردن يا پر نكردن كانال دندانهاي پاكسازي شده در ترميم ضايعات 
  آپيكال سگ پري
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 ***** دكتر مصطفي قندي-
  .تهراندندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تحقيقات و مركز دانشكده  اندودنتيكسگروه آموزشي استاديار  -*
  .تهرانزشكي دانشگاه دامپدانشكده بيماريهاي داخلي گروه آموزشي استاديار  -**

  .تهراندندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و مركز تحقيقات دانشكده شناسي دهان و فك و صورت  آسيبگروه آموزشي استاديار  -***
  .اندودنتيست -****

  .دندانپزشك -*****
  

 چكيده
هاي متفاوت در رابطه  در سالهاي بسيار دور بحث در مورد پركردن كانال ريشه دندان مطرح بوده است و همواره نظريه :زمينه و هدف

 سازي كانال با و بدون پركردن به بررسي تأثير آمادهمطالعه در اين  .با داليل و روشهاي مختلف پركردن كانال ريشه ارائه شده است
پيكال سگ و امكان ترميم اين ضايعات با انجام كليه مراحل رايج درمان اندودنتيكس بدون پركردن آ كانال در ترميم ضايعات پري
  .كانال دندان پرداخته شده است

سگ نژاد هفت  كانال ريشه در 56 دندان داراي 28اي انجام گرفته است، تاج  در اين مطالعه كه به صورت مداخله: روش بررسي
German Shepherd  Mixed هاي مورد ارزيابي هم در  كانال. هفته جهت آلوده شدن پالپ به محيط دهان باز گرديدندشش به مدت

دندانهاي گروه كنترل به روش معمول . دهي قرار گرفتند گروه آزمايش و هم در گروه كنترل به روش معمول تحت پاكسازي و شكل
سپس . كانال ريشه دندانهاي مورد آزمايش بدون پركردن رها شدند.  پر شدندAH26ا و سيلر درمانهاي اندودنتيكس، توسط گوتاپرك

 Scotch bond multi( دهنده عاجي نسل چهارم از آمالگام و يك نوع اتصال) گروه آزمايش و كنترل(جهت پركردن تاج دندانها 

purpose 3M Company (عد حيوانات به روشماه بشش . بين آمالگام و تاج دندان استفاده شد  Vital perfusionپس از . كشته شدند
سپس مقاطع ميكروسكوپي تهيه . ابتدا راديوگرافي تهيه شد) نواحي پرمولر سوم و چهارم فك پايين(جدا كردن نواحي مورد آزمايش 
 . استفاده شدMcNemar و Wilcoxonجهت بررسي آماري متغيرهاي اين مطاله از آزمونهاي  .شده، مورد ارزيابي قرار گرفتند

 دار آماري بود در بين متغيرهاي مورد ارزيابي بين گروه آزمايش و كنترل، ميزان تحليل سمنتوم و عاج داراي اختالف معني: ها يافته
)05/0P.v< .(دار آماري بودند ساير متغيرها فاقد تفاوت معني) 05/0 P.v>.(  

دار   مورد ارزيابي از لحاظ ترميم در گروه آزمايش و كنترل، تفاوت آماري معنيبا توجه به اينكه بين اكثر متغيرهاي: گيري نتيجه
پيكال در سگ ارتباط چنداني با پركردن يا پر آ ماه، ترميم يا عدم ترميم ضايعات پريشش رسد كه در مدت  وجود نداشت، به نظر مي

 .نكردن كانال ريشه دندانهاي سگ ندارد

  پيكال آ  ضايعه پري - پر كردن كانال - سگ -  درمان ريشه: ها كليد واژه
  7/4/84: پذيرش مقاله      11/2/84: اصالح نهايي      26/8/83: وصول مقاله

  nekofa@yahoo.com تهراندانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي  اندودنتيكسآموزشي گروه :نويسنده مسئول
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انو همكارمحمدحسين نكوفر دكتر 

  

  مقدمه 
ه ندان باي د مجموعه مراحل پاكسازي پالپ تاجي و ريشه

دهي  وسيله ابزار مكانيكي و مواد شيميايي و به دنبال آن شكل
و انسداد كامل كانال و تاج دندان به عنوان اصول درمان 

  . گردد اندودنتيكس تلقي مي
از سالهاي بسيار دور بحث در مورد پركردن كانال ريشه 

هاي متفاوت در رابطه  دندان مطرح بوده است و همواره نظريه
 و روشهاي مختلف پركردن كانال ريشه ارائه شده با داليل

  )1(.است
 در ارزيابي موفقيت و Ingleدر مطالعه واشنگتن كه توسط 

شكست در اندودنتيكس انجام شده است، مهمترين علت 
شكست در درمانهاي اندودنتيكس، عدم انسداد كامل كانال 

 عماي راكد ماندن و Apical percolationدندان و به دنبال آن 
 در اين Ingle. است شده ريشه، ذكر كانال سيستم داخل در

 موارد %60مطالعه چنين بيان كرده است كه نزديك به 
شكست در درمانهاي اندودنتيكس مربوط به نقص در پركردن 

  )2(.باشد كانال ريشه دندان مي
Torabinejad و Waltonگيري   معتقدند كه اشتباه در نتيجه

Ingleبه اين علت كه دو رويدادي كه در اً بديهي است، دقيق 
  )3(.باشند ارتباط هم هستند لزوما علت و معلول هم نمي

Qrstavikگيري   معتقد است نتيجهIngle در بيماراني كه 
اند،  به دنبال پركردگي ناقص كانال دچار شكست درمان شده

قبل از اينكه مربوط به نقص در پركردگي كانال ريشه باشد، 
  )4(.در پاكسازي آن استمربوط به نقص 

Bhaskar در مطالعه خود بر روي سگ به اين نتيجه رسيد 
ها و مهر و موم تاج  رسد تنها پاكسازي كانال كه به نظر مي

  )5.(پيكال را خواهد گرفتآ ها جلوي پيشرفت ضايعه پري دندان
Kuntsi - Vattovaara و همكارانش در تحقيقي، نتايج 

 دندانهاي سگ را مورد ارزيابي حاصل از درمان ريشه بر روي

آوري و بررسي اطالعات و نتايج مربوط  پس از جمع. قرار دادند
اند كه روش و  گونه بيان كرده به موفقيت و شكست، اين

كيفيت پركردن كانال در درمان ريشه سگ نقش مهمي در 
هدف از اين مطالعه، بررسي  )6(.كند نتيجه درمان، ايفا نمي

در ترميم  Obturationكانال با و بدون سازي  تاثير آماده
پيكال و امكان ترميم اين ضايعات با انجام كليه آ ضايعات پري

مراحل رايج درمان اندودنتيكس بدون پركردن كانال دندان 
  .باشد مي
  

  روش بررسي
 56. اي انجام شد اين مطالعه در سگ و به صورت مداخله

 دو طرف فك  دندان پرمولر سوم و چهارم28كانال ريشه در 
 مورد Mixed German shepherdسگ نژاد هفت پايين، در 

و در )  سال سن2-5/1(كليه سگها بالغ . استفاده قرار گرفت
 كيلوگرم 30-25 و وزن آنها بين Permanent dentitionمرحله 

. هوشي قرار گرفتند بار تحت بيها سه در اين مطالعه حيوان. بود
رد نظر توسط فرز فيشور و در مرحله اول تاج دندانهاي مو

دندانهاي باز .  به محيط دهان باز گرديدندHigh speedتوربين 
، جهت آلوده شدن و تشكيل ) روز42(هفته شش شده به مدت 
  . پيكال، در معرض محيط دهان قرار گرفتندآ ضايعه پري

هفته بعد انجام شد، ابتدا از شش  در مرحله دوم كه 
 به عمل آمد تا از تشكيل ضايعه دندانهاي دو طرف راديوگرافي

دندانها به دو گروه . پيكال در سگها اطمينان حاصل گرددآ پري
هاي مورد ارزيابي هم در  كانال. آزمايش و كنترل تقسيم شدند

گروه آزمايش و هم در گروه كنترل به روش معمول تحت 
دهي  پاكسازي و شكل. دهي قرار گرفتند پاكسازي و شكل

 40-20هاي  اندازه K . file هاي دستي ه فايلوسيله ها ب كانال
هــاي دو و سه    اندازه Gates gliddenوسيله ه و همچنين ب
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   .  .  .تأثير پر كردن يا پر نكردن كانال دندانهاي پاكسازي شدهبررسي 

)Swiss Dentsply - Maillefer (در بين مراحل . انجام شد
Filing و Flaring25/5  محلول شستشوي هيپوكلريت سديم% 

و بعد از انجام كليه مراحل پاكسازي . مورد استفاده قرار گرفت
دهي، دندانهاي گروه كنترل به روش معمول درمانهاي  شكل

 و اسپريدر دستي، AH26اندودنتيكس، توسط گوتاپركا و سيلر 
سپس جهت پركردن تاج . به روش تراكم جانبي پر شدند

 Iran High cooper( دندانها و مهر و موم ناحيه تاج، از آمالگام

non guma2 – Sinalux, (عاجي نسل دهنده و يك نوع اتصال 
) (Scotch bond multi purpose, 3M company, USAچهارم

پس از قرار دادن اتصال . بين آمالگام و تاج دندان استفاده شد
، آمالگام داخل حفره قرار )طبق دستور كارخانه( دهنده عاجي

وسيله كاندنسور، متراكم و در نهايت ه سپس آمالگام ب. داده شد
  . اق گرديدوسيله برنيشر، صاف و بره ب

دهي، كانال  بعد از انجام كليه مراحل پاكسازي و شكل
سپس . ريشه دندانهاي مورد آزمايش بدون پركردن رها شدند

همانند گروه كنترل جهت پركردن تاج دندانها از آمالگام و 
همان اتصال دهنده عاجي، بين آمالگام و تاج دندان استفاده 

تاج دندانها در گروه تمامي مراحل پركردن و مهر و موم . شد
  . آزمايش، مشابه گروه كنترل انجام شد

ماه بعد از انجام كليه مراحل ذكر شده، ابتدا سگها شش 
 سپس توسط تكنيك . تحت بيهوشي عمومي قرار گرفتند

Vital perfusion 10 از ناحيه سر و با استفاده از فرمالين% ،
Sacrificeه برقي وسيله اره سپس فك پايين سگها ب.   شدند

برش داده شده و پس از جدا كردن ناحيه كانين تا مولر اول، 
 داخل محلول اين قسمت جهت فيكساسيون كامل سريعاً

  .  قرار داده شد%10فرمالين 
 ها براي سازي نمونه پيش از شروع مراحل آماده

ها به طور يكسان و به طور موازي  هيستولوژي، از كليه نمونه
ده :  ميزان اشعه- Agfa فيلم اكلوزال (.راديوگرافي به عمل آمد

جهت انجام بهتر مراحل ).  ثانيهkvp ،6/0 65آمپر،  ميلي
هيستولوژي و نفوذ بهتر اسيد جهت دكلسيفيكاسيون، استخوان 
فك توسط اره موئي از ناحيه باكال و لينگوآل برش داده شد و 

ها جهت دكلسيفيكاسيون به مدت  پس از آن نمونه. نازك شدند
پس از . قرار گرفتند% 20 روز در داخل اسيد فرميك 18-20

ها جهت برش و  حصول اطمينان از مناسب بودن نمونه
سازي  كربنات ليتيم، مراحل معمول آمادها سازي اسيد ب خنثي

 مقطع از هر نمونه 30-20تعداد . آميزي انجام شد برش و رنگ
و با ميكرون تهيه پنج توسط برش در بعد باكولينگوآل به قطر 

  . آميزي شد روش هماتوكسيلين ائوزين رنگ
معيارهاي مورد ارزيابي در نمونه هاي ميكروسكوپي شامل 

بود كه هركدام از آنها جهت تسهيل ارزيابي ر يزموارد 
ژيك و امكان انجام بررسيهاي آماري به زيرگروههايي   هيستولو

  :تقسيم شد) به شرح زير(
تحليل عاج و عدم وجود : تحليل عاج و سمنتوم -1

متر، فقط  ميلييك سمنتوم، فقط تحليل سمنتوم كمتر از 
  متر، تحليل سمنتوم و عاج  ميلييك تحليل سمنتوم بيش از 

عدم : ها تحليل استخوان به دنبال فعاليت استئوكالست -2
متر  ميلي 5/0وجود تحليل استخوان يا تحليل استخوان كمتر از 

ميلي1-5/0( ن طبيعي، تحليل متوسط استخوااز حد  متر از حد 
 متر از حد ميلييك بيش از (، تحليل شديد استخوان )طبيعي
  )طبيعي
بر اساس شمارش تعداد (هاي التهابي  ارتشاح سلول -3
كمتر از ( هاي التهابي بسيار كم يا عدم حضور سلول): ها سلول
، حضور High Power Field (HPF)ده عدد سلول در هزار 

ده  عدد سلول در 5000-1000بين ( لتهابيهاي ا متوسط سلول
HPF(هاي التهابي  ، حضور شديد سلول) عدد پنج هزار بيش از

  )HPFده سلول در 
ضخامت طبيعي يا كمي : ضخامت ليگامان پريودنتال -4
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انو همكارمحمدحسين نكوفر دكتر 

 ، شديداً)متر  ميلي2-1بين (ضخيم شده، ضخامت متوسط 
  )متر ميليدو بيش از (ضخيم شده 

يل سمنتوم جديد، عدم تشك: گيري سمنتوم شكل -5
  تشكيل سمنتوم 
ها در دو مرحله توسط پاتولوژيست دهان مورد  كليه نمونه

بر اساس معيارهاي ذكر شده به هركدام از . ارزيابي قرار گرفتند
 بدترين صفر(1-0ها امتياز بين  پارامترها بر اساس تعداد مقوله

 2بدترين حالت و صفر  (2-0، )بهترين حالت يك حالت و 
) بهترين حالتسه بدترين حالت و صفر ( 3-0، )ترين حالتبه

  . داده شد
هايي كه پس از كشتن حيوانات تهيه شده بود  راديوگرافي

دو نيز از لحاظ وسعت راديولوسنسي انتهاي ريشه توسط 
. مشاهده كننده به صورت كيفي مورد ارزيابي قرار گرفت

  ي گشاد(صفر از ـبراساس وجود ضايعه و وسعت آن امتي
PDL < 2گشادي (يك ، )متر و ابعاد ضايعه بزرگ  ميلي  
PDL  گشادي (دو ، )متر و ابعاد ضايعه متوسط  ميلي2-1بين
PDL > 1ضخامت(سه و ) متر و ابعاد ضايعه كوچك  ميلي 
PDL ها داده شد به نمونه) طبيعي و عدم وجود ضايعه .  

جهت تجزيه و تحليل آماري اطالعات بدست آمده از 
هاي ميكروسكوپي، اطالعات مربوط به گروه  الممشاهده 

. صورت جفت در هر سگ بررسي شده آزمايش و كنترل ب
بدين ترتيب كه دندان پرمولر سوم در فك راست كه در گروه 

كنترل واقع شده است با دندان پرمولر سوم سمت چپ همان 
به . سگ كه در گروه آزمايش واقع شده، مقايسه گرديده است

با ) آزمايش(دان پرمولر چهارم سمت راست همين شكل دن
در هر سگ با خودش ) كنترل(دندان پرمولر چهارم سمت چپ 

چهار در  (Wilcoxonمقايسه شده و سپس به وسيله آزمون 
تشكيل يا عدم تشكيل (و در مورد متغير پنجم ) متغير اول
 اي است توسط آزمون مقولهدو كه يك متغير ) سمنتوم

McNemar(افزار   نرم، به وسيلهSPSS مورد تجزيه و تحليل 
  .قرار گرفتند

  
  ها يافته

بر اساس نتايج به دست آمده تنها معيار ميكروسكوپي كه با 
دار  بين گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني% 95سطح اطمينان 

باشد  دهد ميزان تحليل سمنتوم و عاج مي آماري نشان مي
)05/0P.v<) .( ميانه بدست آمده با توجه به نما و ) 1جدول

توان نتيجه گرفت كه در ارزيابي متغير اول، گروه كنترل  مي
 در ساير <05/0P.vبا توجه به . باشد شرايط بهتري را دارا مي

ميزان تحليل استخوان، (معيارهاي ميكروسكوپي مورد ارزيابي 
، عدم وجود )PDLهاي التهابي، ضخامت  ميزان ارتشاح سلول

گروه آزمايش و كنترل در آنها استنباط دو دار در  تفاوت معني
  ) 1جدول . (گردد مي

  
ميزان تحليل استخوان، ميزان . ( نتايج مقايسه معيارهاي مختلف هيستولوژيك مورد ارزيابي در گروه آزمايش و كنترل:1جدول 

  )>05/0P.v ميزان تحليل سمنتوم و عاج - <05/0P.vهاي التهابي، ضخامت ليگامان پريودنتال  ارتشاح سلول
  

متغير مورد 
 ارزيابي

تحليل سمنتوم و 
  عاج

 )كنترل-آزمايش(

  تحليل استخوان
 )كنترل-آزمايش(

هاي  ارتشاح سلول
  آماسي

 )كنترل-آزمايش(

ضخامت ليگامان 
  پريودنتال 

 )كنترل-آزمايش(

مشاهدات 
راديوگرافي 

 )كنترل-آزمايش(

P. value 031/0 336/0  342/0 380/0 518/0 
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تشكيل سمنتوم جديد، عدم (اي  ج بررسي متغير دومقولهنتاي
دار بين دو گروه  نيز عدم وجود تفاوت معني) تشكيل سمنتوم

بررسي فراواني اين ). P.v=1(دهد  آزمايش و كنترل را نشان مي
تشكيل سمنتوم جديد در % 7/60متغير در دو گروه، نشانگر 

ه كنترل تشكيل سمنتوم جديد در گرو% 1/57گروه آزمايش و 
  .باشد مي

در ارزيابي و تجزيه تحليل نتايج حاصل از مشاهدات 
دار آماري در  ، تفاوت معني%95راديوگرافي، با سطح اطمينان 
گروه آزمايش و كنترل وجود دو نتايج مشاهدات راديوگرافي 

  )<05/0P.v(. نداشت
ماه تفاوتي شش رسد در مدت زمان  بدين ترتيب به نظر مي

پيكال سگ بين گروهي كه ريشه آنها آ ت پريدر ترميم ضايعا
 .نشده است وجود ندارد پر شده و گروهي كه ريشه پر

  
  بحث

پيكال يكي از مهمترين آ ترميم هيستولوژيك ضايعه پري
به بررسي آن مطالعه مسائل در اندودنتيكس است كه در اين 

اي  قبل از وارد شدن به مقوله ترميم اشاره. پرداخته شده است
از .  پيكال و مشاهده آنها الزم استآ د ايجاد ضايعه پريبه رون
به بررسي ترميم هيستولوژيك ضايعه مطالعه ي كه در اين يآنجا
پيكال پرداخته شده است، ابتدا در دندانهاي مورد آزمايش آ پري

  . آمد پيكال به وجود ميآ بايستي ضايعه پري
) وز ر42(هفته شش در مطالعه حاضر پالپ دندانها به مدت 
جهت تاييد تشكيل . در معرض محيط دهان سگ قرار گرفت

هفته از سگها راديوگرافي تهيه شش پيكال پس از آ ضايعه پري
) Park TW) 7 و Lim YSاگر چه بر اساس نتايج مطالعه . شد

رسد مدت زمان كوتاهتري نيز كافي است تا بروز  به نظر مي
 با اين .گرددها تاييد  ضايعه از لحاظ هيستولوژيك در نمونه

گردد كه به فرض به وجود آمدن  حال، اين سوال مطرح مي

پيكال با شرايطي كه ذكر شد، آيا اين اطمينان آ ضايعه پري
هاي به وجود آمده در تمام  وجود دارد كه وسعت و شدت ضايعه

    ها يكسان باشد؟  نمونه
رسد به واسطه تفاوت بيولوژيك ضايعات، قرار  به نظر مي

هايي در كنار هم كه در همه آنها اندازه ضايعه  هگرفتن نمون
گونه  پيكال از لحاظ راديوگرافي مشابه باشد در اينآ پري

آشكار است كه . مطالعات بسيار مشكل يا حتي غيرعملي است
امكان وجود داشتن اين اطمينان در مورد يكسان بودن اندازه و 

 اين شدت ضايعه به وجود آمده از لحاظ هيستولوژيك نيز در
لذا از لحاظ آماري حذف اين خطا به . موارد غيرممكن است

با اين حال در مطالعه . باشد ميصورت كامل غيرقابل امكان 
ها به  حاضر، در هنگام انجام تجزيه و تحليل آماري، نمونه

صورت جفت و در هر سگ بررسي شده است تا بدين وسيله به 
د و يا حداقل ركي از خطاهاي احتمالي جلوگيري توان تا حد

  .تاثيرگذاري مسائل هر مورد را نسبت به همان مورد سنجيد
توجه به معيارهاي موفقيت هيستولوژيك، مطرح شده در  با
و ارزيابي نتايج و مشاهدات ميكروسكوپي ) Gutmann) 8مقاله 

هاي گروه آزمايش و چه در  در اين مطالعه چه در نمونه
د كه كرتوان اظهار   نميكدام هاي گروه كنترل، در هيچ نمونه

  . كليه معيارهاي الزم موفقيت هيستولوژيك مشاهده شده است
ها شواهد ترميم هيستولوژيك  با اين وجود در اكثر نمونه

كه تشكيل سمنتوم  به طوري). 1شكل (مشاهده شده است 
ها  نمونه% 1/57ها در گروه آزمايش و  نمونه % 7/60جديد در 

  .ده استدر گروه كنترل، مشاهده ش
داري بين متغيرهاي مورد  در اين مطالعه تفاوت معني

بررسي در گروهي كه پركردگي كانال صورت گرفته بود و در 
گروهي كه صورت نگرفته بود مشاهده نشد كه نشانگر عدم 

پيكال در سگ در آ تاثير پركردگي كانال بر ترميم ضايعات پري
- Klevant هاي  اين مطلب با يافته. باشد ماه ميشش مدت 
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Seltzer – Davis-Bhaskar و Dubrow 12-9، 5.شباهت دارد( 

  
  
  
  
  
  
  
  

  پيكال ريشهآگيري سمنتوم جديد در ناحيه  شكل: 1شكل 
ها، در مناطق  در مشاهدات ميكروسكوپي در برخي از نمونه

پيكال ريشه كه پاكسازي انجام نشده بود پالپ زنده مشاهده آ
ها التهاب  پيكال همان كانالآ ريكه در ناحيه پ حالي در. شد مي

اين مطلب در . مالحظه شدهاي آماسي  شديد و حضور سلول
اند نيز ذكر   و همكارانش انجام دادهDavisمطالعه مشابهي كه 

 و همكارانش هيچ رابطه علت و Davisضمن اينكه . شده است
با توجه به مقاالت ، )9(.اند معلولي براي اين مطلب نيافته

 ،Bhaskar، Torabinejad جمله نتايج تحقيقاتگوناگون از 
Masson، Takahashi پيكال ريشه دندان در آ آناتومي ناحيه

، )15-5،13(.سگها عادي نبوده و نسبت به انسان متفاوت است
 Cemento( عاج -بدين ترتيب كه در ناحيه اتصال سمنتوم 

dentinal junction(اي نسبت به آپكس واقعي  ، كه در فاصله
اي از  ان واقع شده است، كانال اصلي ريشه به شبكه پيچيدهدند

شود كه در نهايت به سطح  هاي باريك منعشب مي كانال
اي از عروق  همچنين شبكه پيچيده. شوند سمنتوم محدود مي

پيكال دندانهاي سگ وجود دارد كه نسبت به آخوني در ناحيه 
  .  متفاوت استانسان و ميمون، كامالً
كروسكوپي مطالعه حاضر نيز اين آناتومي در مشاهدات مي

. به صورت كامال واضح ديده شده است) پيكالآدلتاي (پيچيده 

بدين ترتيب شايد علت مشاهده پالپ زنده در ناحيه ) 2شكل (
پيكال و آ هاي ريشه دندانها با وجود ضايعه پري پيكال كانالآ

وط هاي آماسي در اين ناحيه، مرب مشاهده ارتشاح فراوان سلول
. به اين شبكه پيچيده آناتوميك در آپكس دندانهاي سگ باشد

در ارزيابي و تجزيه تحليل نتايج حاصل از مشاهدات 
، %95راديوگرافي گروه آزمايش و كنترل، با سطح اطمينان 

نكته جالب ). <05/0P.v(دار آماري مشاهده نشد  اختالف معني
ده است ها حاصل ش توجه كه در مشاهدات راديوگرافي نمونه

شباهتهاي تقريبي در فرم تشكيل راديولوسنسي در ناحيه 
به ) 3شكل . (باشد سگ مي پيكال دندانهاي جفت در هرآ پري

رسد تظاهرات راديوگرافي ناشي از  كه به نظر مي طوري
پيكال در دو دندان يكسان دو طرف فك آ تشكيل ضايعه پري

در يك سگ به مسائل موردي هر حيوان و پاسخهاي ايمني 
  .هر سگ ارتباط دارد

  
  
  
  
  
  
  
  

در ناحيه آپيكال ) دلتاي آپيكال(آناتومي پيچيده : 2شكل 
  ريشه دندان سگ

  
هاي ميكروسكوپي و راديوگرافي اين  با توجه به يافته

مطالعه چه در گروه كنترل و چه در گروه آزمايش قطعا 
طور كلي ه توان موفقيت هيستولوژيك يا راديوگرافيك را ب نمي
  . گروه بيان كرددو كدام از  اي هيچبر
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  پيكال دندانهاي جفت در هرسگآشباهتهاي تقريبي در فرم تشكيل راديولوسنسي در ناحيه پري : 3شكل 
  

Holland پيكال آ و همكارانش معتقدند كه پاكسازي ناحيه
در سگ و حتي در انسان به دليل وضعيت آناتومي آن ممكن 

قد است كه استفاده از كلسيم هيدروكسايد نيست و بنابراين معت
پيكال آ و پريودنتيت Apical ramificationsدر مواردي كه با 

 نيز Bakland و Torabinejad، )16(.باشد ميالزم مواجه است 
معتقدند كه در سگ مجبور به سوراخ كردن اين ناحيه 

 و همكارانش هم در بررسي Katebzadeh، )13(.ندهست
پيكال در سگ آ يستولوژيك ترميم ضايعات پريراديوگرافي و ه

پيكال در مواردي كه آ معتقدند كه نتايج بهبودي ضايعات پري
قبل از پركردن كانال به مدت يك هفته كلسيم هيدروكسايد 

اي،  جلسه در كانال قرار گرفته است نسبت به موارد معمول يك
 لذا با توجه به مشاهدات و نتايج) 18-17(.رضايتبخشتر است

راديوگرافي و هيستولوژيك كه در اين مطالعه بيان شد، به نظر 
پيكال آمي رسد به داليل مختلف مثل عدم سوراخ كردن ناحيه 

يا عدم استفاده از كلسيم هيدروكسايد و يا به داليل ديگر، 
ها در اين موارد به طور كامل صورت نگرفته  پاكسازي كانال

آلوده ساختن كانال ( ولشايد چنانچه بدون انجام مرحله ا. است
گرفت، اكنون نتايج متفاوتي  ، اين مطالعه صورت مي)ريشه

  .شد مشاهده مي
  

  گيري  نتيجه
اين سوال كه آيا با پاكسازي كامل مكانيكي و شيميايي 
سيستم كانال ريشه و مهر و موم كردن كامل تاج دندان بدون 

ترميم پيكال آپركردن و انسداد كانال ريشه دندان، ضايعه پري 
شود به مطالعات بيشتري نياز  سازي انجام مي شده و استخوان

  .دارد
با توجه به مشابه بودن اكثر متغيرهاي مورد ارزيابي بين 
گروه دندانهايي كه با روش معمول درمان ريشه بدون پركردن 
كانال دندان و آنهايي كه با پر كردن كانال دندان مورد مقايسه 

پيكال آ ميم يا عدم ترميم ضايعات پريقرار گرفتند، احتماال تر
ماه، ارتباط چنداني با پركردن يا پر شش در سگ در مدت 

  .نكردن كانال ريشه دندانهاي سگ ندارد
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