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کنترل تحلیل التهابی داخلی با استفاده از  Cement CEMدر دندانهای مولر
شیری (گسارش مورد)
3

دکتر سمیه کاملی ، 1دکتر سارا رحیمیان امام ، 2دکتر سارا توسلی حجتی ، 1دکتر سعید عسگری
.2

گروه دندانپسشکی کودکان ،دانشکده دندانپسشکی ،دانشگاه علوم پسشکی زاهدان

.3

گروه دندانپسشکی کودکان ،دانشکده دندانپسشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی

.4

مرکس تحقیقات دندانپسشکی ،دانشکده دندانپسشکی ،دانشگاه علوم پسشکی شهید بهشتی

چکیذه:

سابقه و هذف :تحلیل داخلی ریشِ یکی از پیچیذگیْای بسرگ در دًذاى ّای شیری است کِ اغلب هٌجر بِ پرفَریشي ریشِ ٍ از دست رفتي
دًذاى هی شَد .در ایي هطالعِ تحلیل داخلی دًذاى شیری تَسط سواى ) CEM (Calcium Enriched Mixtureکٌترل ٍ درهاى شذ.

گسارش مورد :ایي هطالعِ بر رٍی دًذاى هَلر شیری دٍ کَدک  7 ٍ 6سالِ کِ بِ بخش کَدکاى داًشکذُ دًذاًپسشکی شاّذ هراجعِ کردُ بَدًذ
اًجام شذ .دًذاى بیواراى در هعایٌِ رادیَگرافی ًشاًگر تحلیل داخلی ٍسیع بَد ٍ پرٍگٌَز درهاى بسیار ضعیف بَد  .کاًال دًذاى ّا با
ّیپَکلریت  %2/5شستشَ دادُ شذ ٍ سواى  CEMدر داخل کاًال تا هحل پرفَریشي قرار گرفت تا سیل هٌاسبی حاصل شَد .سپس زًٍالیي
رٍی آى قرار دادُ شذ ٍ با  S.S.Cترهین شذ .معاینات کلینیکی و رادیوگرافی بعذ از  2و  17ماه نشان داد که استخوان در تواحی لوسنسی
تشکیل شذه است و یا تحلیل ریشه کامال کنترل شذه است.

نتیجه گیری :با تَجِ بِ خصَصییات بیَلَشیک هٌاسب سواى ، CEMایي سواى هی تَاًذ یک هادُ هَثر در کٌترل ٍ بْبَد رًٍذ تحلیل التْابی
داخلی در دًذاى شیری هطرح باشذ.

واشگان کلیذی ، CEM :تحلیل داخلی ریشِ ،پالپَتَهی
ٍصَل هقبلِ  1392/09/30 :دذیزػ هقبلِ1393/04/30 :
ًَیغٌذُ هغئَل :دکتر سمیه کاملی so.kameli@yahoo.com

مقدمه:

ثِ دًذاى ؽیزی ایدبد هی ؽَد .ایي رًٍذ هٌدز ثِ اس دعز

سحلیل دبسَلَصیک ریؾِ یک رًٍذ الشْبثی اعز کِ ثِ ػلز

رفشي ثبفز عخز دًذاًی هی گزدد .سحلیل ریؾِ ثغشِ ثِ

دیؾزفز دَعیذگی دًذاًی ثِ عوز دبلخ ٍ یب در اثز سزٍهب

هَقؼیز آى ًغجز ثِ عغح ریؾِ ثِ دٍ ٍضؼیز داخلی ٍ
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گزارش مورد

تومورهای غذد بساقی در کودکان ،سعیذه مختاری و همکاران

اس دعز رفشي ػبج داخل ریؾِ ای هی ثبؽذ  .ایي فزایٌذ

 ،MTAاثز عیشَسَکغیشی کن ٍ هؾبثِ  MTAثَدّ .وچٌیي

اغلت ثب ٍرٍد ثبکشزیْب ثِ هحل ٍ ثب الشْبة هشهي دبلخ

یًَْبی کلغین ٍ فغفز آساد ًوَدُ کِ قبدر ثِ سؾکیل

ّوزاُ اعز  .در دًذاًْبی ؽیزی ایي ضبیؼِ هؼوَال در

ّیذرٍکغی آدبسیز اعز .ثٌبثز ایي هی سَاى چٌیي ًشیدِ

ًبحیِ عزٍیکبل ریؾِ دیذُ هی ؽَد (.)1

گزفز کِ هبدُ دًذاًی  CEMثز خالف هبدُ  MTAدر درٍى
خَد دارای ػَاهل ؽیویبیی هَرد ًیبس ثزای سؾکیل

سحلیل داخلی ریؾِ در دًذاًْبی ؽیزی ٍقشی در

] [ DOI: 10.29252/ijpd.10.1.101

خبرخی سقغین هی گزدد .سحلیل الشْبثی داخلی ریؾِ ،ؽبهل

اس ٍیضگی دیگز  CEMداؽشي خَاؿ آًشی ثبکشزیبل ثْشز اس

کزیغشبل ّبی ّیذرٍکغی آدبسیز هی ثبؽذ(.)4ٍ3

ػلز ضخبهز کن ریؾِ در دًذاًْبی ؽیزی اغلت هَارد

سبکٌَى هغبلؼبر هحذٍدی کبرثزد  CEMدر دًذاًْبی

سحلیل داخلی عجت دزفَریؾي ریؾِ هی ؽَد ٍ .قشی

ؽیزی را هَرد ثزرعی قزار دادُ اًذ  CEM .در درهبى

دزفَریؾي رخ هی دّذ ،الشْبة ثِ ًبحیِ اعشخَاى راُ دیذا

 ٍ (Direct pulp capping) DPCدبلذَسَهی دًذاًْبی
ؽیزی هَفقیز خَة ٍ هؾبثْی ثب  MTAداؽشِ اعز (.)2

کزدُ ٍ اعشخَاى هدبٍر ًیش سحلیل هی رٍد کِ در
رادیَگزافی ثِ صَرر ًبحیِ لَعٌغی در هدبٍر
دزفَریؾي قبثل هؾبّذُ اعز( .)1سب کٌَى درهبًی خْز

گسارش مورد

حفظ ٍ ًگْذاری ایي دًذاًْب دیؾٌْبد ًؾذُ اعز  .درهبى
چٌیي ٍضؼیشی خبرج کزدى دًذاى ؽیزی ٍ ارسیبثی فضبی

ایي هغبلؼِ ثز رٍی دٍ کَدک (6عبلِ ٍ7عبلِ ) هزاخؼِ

ثبقیوبًذُ خْز قزار دادى(  SMفضب ًگْذار ) خْز حفظ

کٌٌذُ ثِ ثخؼ کَدکبى داًؾکذُ دًذاًذشؽکی ؽبّذ اًدبم

فضبی دًذاى سٍد اس دعز رفشِ هی ثبؽذ  .اس عبل 1996

ؽذ .هؼبیٌِ کلیٌیکی ٍ رادیَگزافی ایي یکی اس دًذاًْبی

هبدُ ثیَهشزیبل  CEMهؼزفی ٍ هغبلؼبر هشؼذد ثز رٍی

هَلز ؽیزی ایي کَدکبى ًؾبًگز سحلیل داخلی ٍعیغ ثَد،

خَاؿ فیشیکی ،ؽیویبیی -کلیٌیکی ٍ ثیَلَصیک آى اًدبم

کِ دزٍگٌَس درهبى دبلخ را در ایي دًذاًْب ثغیبر ضؼیف

ؽذُ اعز( .)2ثز ایي اعبط ً CEMشبیح ثیَلَصیک قبثل

ًؾبى هی داد ثِ عَری کِ کؾیذُ ؽذى ایي دًذاًْب سَصیِ

قیبط ثب  MTAداؽشِ ٍ ثِ ػٌَاى هبدُ هٌبعجی ثزای

هی ؽذٍ .الذیي فزم رضبیز ًبهِ هجٌی ثز سوبیل ثِ حفظ ایي

دزکزدى اًشْبی ریؾِ ،اًَاع سکٌیک ّبی ٍایشبل دبلخ سزادی (

دًذاًْب ٍ کبرثزد هبدُ  CEMرا دز ٍ اهضب ًوَدًذ  .ایي

هبًٌذ  ،DPCدبلذَسَهی ) ،درهبى دزفَریؾي فَرکب در

کَدکبى اس ًظز عیغشویک کبهال در ٍضؼیز عالهز قزار

دًذاًْبی دائوی ثبلغ ٍ خَاى سَصیِ ؽذُ اعز.

داؽشٌذ ٍ دارٍی خبصی هصزف ًوی کزدًذ .دظ اس سدَیش
ثی حغی هَضؼی (لیذٍکبییي  % 2ثب  1:80/000ادی ًفزیي .
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رادیَگزافی قبثل هؾبّذُ اعز کِ دیؾزفز کزدُ ثبؽذ  .ثِ
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دعشزعی سْیِ ؽذ  .در دًذاًْبی ثب سحلیل داخلی دبلخ

قزار گیزد .سحلیل داخلی در رادیَگزافی ثِ صَرر سَعؼِ

سَعظ فزس اس ًبحیِ هذخل کبًبل ّب حذف گزدیذ.

رادیَلَعٌز فضبی دبلخ هؾبّذُ هی ؽَد در ًْبیز ایي
رًٍذ ثِ عغح خبرخی ریؾِ راُ یبفشِ ٍ هٌدز ثِ

عذظ حفزُ دعشزعی کبًبلْب ثب ًزهبل عبلیي ٍ عذظ ثب

دزفَریؾي ریؾِ هی ؽَد کِ درهبى در ایي حبلز خبرج

ّیذَکلزیز عذین  2/5درصذ ؽغشؾَ دادُ ؽذ  .عوبى

کزدى دًذاى ؽیزی ٍ حفظ فضب ثزای دًذاًْبی دائوی هی

 (Biunique Dent Teheran, Iran)CEMهغبثق

] [ DOI: 10.29252/ijpd.10.1.101

دارٍدخؼ ،سْزاى ،ایزاى ) ،دَعیذگی حذف ٍ حفزُ

اس دعز دّذ ٍ ػبج در هؼزض فؼبلیز اعشئَکالعز ّب

ثبؽذ .در ایي هغبلؼِ عوبى  CEMدر دًذاًْبیی کِ دچبر

ّب گذاؽشِ ؽذ ٍ عذظ ثب گلَلِ دٌجِ ای فؾزدُ ؽذ ثِ

ثؼذ اس دٍ هبُ ٍ ؽؼ هبُ اًدبم ؽذ  ،ثیوبراى کبهال ثذٍى

عَری کِ ثِ خَثی در هذخل کبًبل ّب قزار گزفز ٍ ثب دٌجِ

ػالئن ثبلیٌی ثَدًذ ٍ ػالئن لَعٌغی دزی ادیکبل کبهال

ثِ آراهی فؾزدُ ؽذ سب در هحل سحلیل عیل هٌبعجی ایدبد

ثزعزف ؽذُ ثَد ّوچٌیي ػالئن ثْجَد ٍ یب سَقف سحلیل

ًوبیذ .عوبى ثب دٌجِ هزعَة دَؽبًذُ ؽذ ٍ سزهین هَقز ثب

داخلی در داخل کبًبل هؾبّذُ ؽذ .سبکٌَى ّیچ هغبلؼِ ای
سًٍبلیي ) (Kimia, Tehran,Iranثز رٍی دًذاى قزار گزفز.

در سهیٌِ اعشفبدُ اس  CEMدر سحلیل داخلی دیؾزفشِ در

دظ اس یک ّفشِ دٌجِ هزعَة اس دًذاى خبرج گزدیذ ٍ

دًذاًْبی ؽیزی اًدبم ًؾذُ اعز ٍ هغبلؼبر اًدبم ؽذُ ثز

سزهین  S.S.Cثز رٍی سبج دًذاًْب قزار گزفز .در هزحلِ ثؼذ

رٍی دًذاًْبی دائوی ثَدُ اعز.

 X.RAYاس دًذاًْب در ایي ٍضؼیز سْیِ ؽذ ٍ عذظ دٍ ٍ
عوبى  CEMکِ اس اخشالط یک دَدر ٍ یک هبیغ عبخشِ هی

ؽؼ هبُ ثؼذ ثیوبر فزاخَاًذُ ؽذ ٍ  X.RAYدیگیزی سْیِ

ؽَد یک عیوبى ّیذرٍفیلیک اعز کِ دظ اس کبرثزد

ؽذ  .در رادیَگزافی ّبی دیگیزی اعشخَاى در ًَاحی

درهبًی ،در حضَر آة ٍ یب رعَثز خَاؿ هٌبعت آى

لَعٌغی سؾکیل ؽذُ ثَد ٍ در ًبحیِ سحلیل ،ریؾِ ًیش

سؾذیذ هی ؽَد .ایي عوبى اس سزکیجبر کلغیوی گًَبگَى

ثبسعبسی ؽذُ ثَد.

ًظیز اکغیذ کلغین ،کزثٌبر کلغین ،فغفبر کلغین ،عیلیکبر
ثحث:

کلغین ٍ آلَهیٌبر کلغین عبخشِ ؽذُ اعز  .ایي هبدُ

دزُ دًشیي الیِ ای غیز هیٌزالیشُ اس هَاد آلی اعز کِ عغح

دارای خصَصیز ضذ هیکزٍثی( ٍ )5ضذ قبرچی ( )6هی

داخلی ػبج را هی دَؽبًذ ٍ آى را در ثزاثز دعشزعی

ثبؽذ.

اعشئَکالعز ّب حفبظز هی ًوبیذ .سهبًی کِ دبلخ هلشْت
هی ؽَد الیِ ادًشَدالعشیک هوکي اعز یکذبرچگی خَد را
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دعشَرالؼول کبرخبًِ عبسًذُ آهبدُ ؽذ ٍ در هذخل کبًبل

سحلیل داخلی ؽذُ ثَدًذ قزار گزفز در هؼبیٌبر دیگیزی کِ

تومورهای غذد بساقی در کودکان ،سعیذه مختاری و همکاران

ی حیگیری  2هبُ
ثبرٍکؼ اعشیٌلظ اعشیل  )C .رادیٍگزاف
ًؾبى دٌّذُ هَفقیر درهبى دبلذَسَمی ثب اعشفبدُ اس
ةیٍهشزیال  ٍ CEMکٌشزل سحلیل الشْبةی داخلی )D .حیگیری
 17هبِّ ًؾبى دٌّذُ هَفقیر درهبى دبلذَسَمی ثب
ةیٍهشزیال  . CEMةیهبر فبقذ ػالیم ثبلیىی ثَد ٍ در سوبم
ی ّبی حیگیری سحلیل الشْبةی کبهال کٌشزل ؽذُ
رادیٍگزاف
ثَد.

ی قجل اس درهبى دًذاى هَلز اٍل
ؽکل  )A -1رادیٍگزاف

ثِ ػٌَاى یکی اس ثْشزیي هَاد ضذ ػفًَی کٌٌذُ داخل

ػیری ثب ػالیم درد خَدثخَدٍ .خَد سحلیل داخلی حیؽزفشِ

کبًبلْبی ػفًَی ٍ ّچٌیي ثب  MTAثِ ػٌَاى یکی اس ثْشزیي

ی دظ اس
در کبًبل دیعشبل کبهال هؾَْد اعز )B .رادیٍگزاف

هَاد هَرد اعشفبدُ در درهبى سخصصی دًذاًذشؽکی ٍ

اًدبم دبلذَسَمی ثب  ٍ CEMسزمیم دًذاى ثب S.S.C

ی حیگیری  2هبُ ًؾبى دٌّذُ هَفقیر درهبى
)C.رادیٍگزاف

ّوچٌیي عوبى دزسلٌذ هقبیغِ ؽذُ اعز ً .شبیح هغبلؼِ

الشْبةی داخلی )D .حیگیری  17هبِّ ًؾبى دٌّذُ هَفقیر

ًؾبى داد کِ  CEMدارای خبصیز ضذ هیکزٍثی ثَدُ ٍ

دبلذَسَمی ثب اعشفبدُ اس ةیٍهشزیال  ٍ CEMکٌشزل سحلیل
درهبى دبلذَسَمی ثب ةیٍهشزیال  . CEMةیهبر فبقذ ػالیم

ایي خبصیز ضذ هیکزٍثی هؾبثِ ثب ّیذرٍکغیذ کلغین ٍ

الشْبةی کبهال کٌشزل ؽذُ ثَد.

ثْشز اس  ٍ MTAعوبى دزسلٌذ اعز( .)7هغبلؼبر دیگزی ًیش

ی ّبی حیگیری سحلیل
ثبلیىی ثَد ٍ در سوبم رادیٍگزاف

کِ ثز رٍی  CEMاًدبم ؽذُ ًؾبى دادُ اعز ایي هبدُ
دارای خَاؿ هثجشی ّوچَى ّوزًگ دًذاى ثَدى ،عیل
هٌبعت( ،)8کبرثزد راحز کلیٌیکی( ،)9سیغز عبسگبریٍ ،
القبء عبخز دل ػبخی ٍ ّوچٌیي  P ٍ Caآساد ًوَدُ کِ
قبدر ثِ سَلیذ کزیغشبل ّبی ّیذرٍکغی آدبسیز هی
ثبؽذ(.(12ٍ11ٍ10
در هغبلؼِ ای کِ سَعظ دکشز ػغگزی ٍ ّوکبراى در عبل
 2011اًدبم ؽذ ثِ ثزرعی سبثیز  CEMثز رٍی سحلیل
ی قجل اس درهبى دًذاى هَلز دٍم
ؽکل )A -2رادیٍگزاف

الشْبثی خبرخی در دًذاًْبی ًبثبلغ دائوی دزداخشِ ؽذ ًشبیح

در کبًبل ّبی هشیال ٍ دیعشبل کبهال هؾَْد اعز)B .

ایي هغبلؼِ ًؾبى داد کِ در هؼبیٌبر دیگیزی اًدبم ؽذُ ثؼذ

ػیری ثب ػالیم درد خَدثخَدٍ .خَد سحلیل داخلی حیؽزفشِ
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خبصیز ضذ هیکزٍثی عوبى  CEMثب کلغین ّیذرٍکغبیذ
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ی دظ اس اًدبم دبلذَسَمی ثب  ٍ CEMسزمیم دًذاى
رادیٍگزاف
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ثَد ،دًذاًْب دچبر فبًکؾي ًزهبل ثَدًذ ٍرادیَلَعٌغی

داری در درهبى سَعظ  MTAیب ً CEMؾبى ًذاد ٍ آًْب

دزی ادیکبل کبهال ثزعزف ؽذُ ثَد(.)13

ًشیدِ گزفشٌذ ّز دٍ هبدُ  MTA ٍ CEMهی سَاًٌذ ثِ عَر
هَفقیز آهیش در درهبى  DPCثکبر رًٍذ(.)2

در هغبلؼِ دیگزی کِ سَعظ هلک افضلی ٍ ّوکبراى در

.نتیجه گیری:

عبل  2011دزداخشِ ؽذ ثِ هقبیغِ سبثیز  MTA ٍ CEMثز
دبلذَسَهی دًذاًْبی ؽیزی دزداخشِ ؽذ  .در هؼبیٌبر

] [ DOI: 10.29252/ijpd.10.1.101

اس  40 ٍ 14 ،12 ،6 ،4 ،2هبُ ػالئن کبهال ثْجَد دیذا کزدُ

ثؼذ اس اًدبم درهبى فزاخَاًذُ ؽذًذ ًشبیح ،سفبٍر هؼٌی

ثب سَخِ ثِ خصَصیبر ثیَلَصیک هٌبعت عوبى ،CEM

در درهبى دبلذَسَهی ثب اعشفبدُ اس ّز دٍ هبدُ هؾبّذُ ؽذ

ّبی الشْبثی داخلی در دًذاى ّبی ؽیزی هغزح هی ثبؽذ.

ٍلی عوبى  CEMهبدُ هَثزسزی در دَؽؼ دبلخ ؽٌبخشِ

اگز چِ اًدبم هؼبیٌبر دیگیزی عَالًی هذر سَصیِ هی

ؽذ(.(14

ؽَد اهب ثب سَخِ ثِ رًٍذ ثْجَد ضبیؼبر هی سَاى دیؾٌْبد

در یک هغبلؼِ کِ سَعظ دکشز فالح ًضاد قبخبری در عبل

کزد کِ  CEMدشبًغیل سَاًبیی اعشفبدُ در سحلیل ّبی

 2010اًدبم ؽذ ثِ ثزرعی اًدبم درهبى  DPCسَعظ هبدُ

داخلی در دًذاًْبی ؽیزی را دارد.

 MTA ٍCEMدر دًذاى ؽیزی دزداخشِ ؽذ ثیوبراى  6هبُ
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دیگیزی کِ ثؼذ اس  24 ٍ 12 ،6هبُ اًدبم ؽذ ًشبیح هغلَثی

ایي عوبى یک هبدُ هَثز در کٌشزل ٍ ثْجَد رًٍذ سحلیل

[ DOI: 10.29252/ijpd.10.1.101 ]
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