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اعضای گروه تخصصی:

اعضاي هيأت علمي رشته اندودانتيكس با مرتبه استادي (بر حسب حروف الفبا)
دكتر محمد اثني عشري ،دكتر محمد جعفر اقبال ،دكتر مريم بيدار ،دكتر مسعود پريرخ ،دكتر عباسعلي خادمي ،دكترسعيد رحيمي،
دكتر شهريار شاهي ،دكتر محمد حسن ضرابي ،دكتر جميله قدوسي ،دكتر سعيد عسگري ،دكتر مهرداد لطفي
اعضاي هيأت علمي رشته دندانپزشكي كودكان در دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران با مرتبه استادي
دكتر مجتبي وحيد گلپايگاني ،دكتر قاسم انصاري
نمايندگان دفتر سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
دكتر محمدحسين خوشنويسان ،دكتر محمد حسين كريمي
نماينده اداره هماهنگي و برنامه ريزي هاي بيمه سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
دكتر حسين محرابي
نمايندگان معاونت هاي بهداشتي و درماني دانشگاه هاي علوم پزشكي منتخب
دكتر پروين باستاني ،دكتر شراره وكيل زاده ،دكتر حسين شريعت ،دكتر غالمرضا صفاتي
نماينده وزارت رفاه و تامين اجتماعي
دكتر داريوش سلمانيان
نماينده سازمان نظام پزشكي كشور
دكتر علي يزداني
نماينده انجمن دندانپزشكي ايران
دكتر عباس دلوراني
مجري طرح دندانپزشكي سالمت محور
دكتر حسين اكبري
رييس واحد مديريت دانش باليني پژوهشكده علوم دندانپزشكي (مسوول تدوين)
دكتر سيد محمدرضا صفوي
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توسعه جوامع و گسترش نظام هاي صنعتي در جهان ،خصوصاً در دو سده اخير و نيز توسعه ارتباطات و مبادالت تجاري
موجب گرديد كه تقريب اً تمام كشورهاي جهان به منظور درك و برآورد شدن نيازها ،به تدوين استاندارد و توسعه آن روي آورند.
نياز به تدوين استانداردها باعث شد تا ه مگان به ضرورت يك مرجع براي تدوين استانداردها ،پي ببرند .در نظام هاي سالمت نيز
مهمترين هدف نظام ارائه خدمات سالمت ،توليد و ارائه محصولي به نام سالمتي است كه ارائه مناسب و با كيفيت اين محصول،
نيازمند تدوين و به كارگيري شاخص و سنجه هايي براي تضمين ارتقاي كيفيت خدمات در درازمدت مي باشد.
اندازه گيري كيفيت براي جلب اطمينان و حصول رضايت آحاد جامعه ،قضاوت در زمينه عملكردها ،تامين و مديريت مصرف
منابع محدود ،نيازمند تدوين چنين استانداردهايي مي باشد .استانداردها همچنين به سياستگذاران نيز كمك خواهد نمود تا به طور
نظام مند به توسعه و پايش خدمات اقدام نموده و از اين طريق ،آنان را به اهدافي كه از ارائه خدمات و مراقبت هاي سالمت دارند،
نائل و به نيازهاي مردم و جامعه پاسخ دهند .عالوه بر تدوين استانداردها ،نظارت بر رعايت اين استانداردها نيز حائز اهميت مي
باشد و مي تواند موجب افزايش رضايتمندي بيماران و افزايش كيفيت و بهره وري نظام ارائه خدمات سالمت گردد .طراحي و
تدوين استانداردهاي مناسب براي خدمات سالمت ،در زمره مهمترين ابعاد مديريت نوين در بخش سالمت ،به شمار مي آيد.
اكنون در كشورمان ،نياز به وجود و برقراري استانداردهاي ملي در بخش سالمت ،به خوبي شناخته شده و با رويكردي نظام مند و
مبتني بر بهترين شواهد ،تدوين شده است.
در پايان جا دارد تا از همكاري هاي بي دريغ سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران ،انجمن هاي علمي ،تخصصي مربوطه،
اعضاي محترم هيات علمي در دانشگاه هاي علوم پزشكي ،وزارت كار  ،تعاون و رفاه اجتماعي و ساير همكاران در معاونت هاي
مختلف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كه نقش موثري در تدوين استانداردهاي ملي در خدمات سالمت داشته اند،
تقدير و تشكر نمايم.
انتظار مي رود استانداردهاي تدوين شده توسط دفتر ارزيابي فناوري ،تدوين است اندارد و تعرفه سالمت مورد عنايت تمامي نهادها و
مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معيار عملكرد و محك فعاليت هاي آنان در نظام ارائه خدمات سالمت شناخته شود.
اميد است اهداف متعالي نظام سالمت كشورمان در پرتو گام نهادن در اين مسير ،به نحوي شايسته محقق گردد.

دكتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزير
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انجام درست كارهاي درست ،متناسب با ارزش ها ،مقتضيات و شرايط بومي كشور ،رويكردي است كه بدون شك سبب ارتقااي
مستمر كيفيات خادمات ساالمت ماي گاردد .از الزاماات اصالي تحقاق چناين اهادافي ،وجاود اساتانداردهايي مادون ماي باشاد.
استانداردهاي مبتني بر شواهد ،عبارات نظام مندي هستند كاه ساطق قابال انتظااري از مراقبات هاا ياا عملكارد را نشاان ماي دهناد.
استانداردها چارچوب هايي را براي قضاوت در خصوص كيفيت و ارزيابي عملكارد ارائاه كننادگان ،افازايش پاساخگويي ،تاامين
رضايت بيماران و جامعه و ارتقاي پيامدهاي سالمت ،فر اهم مي كنناد .بناابراين ،ضارورت دارد تاا باه عناوان بخشاي از نظاام ارائاه
خدمات ،توسعه يابند.
علي رغم مزاياي فراوان وجود استانداردهاي ملي و تاكيد فراواني كه بر تدوين چنين استانداردهايي براي خادمات و مراقبات هااي
سالمت در قوانين جاري كشور شده و اقدامات پراكنده اي كه در بخش هاي مختلف نظام سالمت كشور صورت گرفته اسات تاا
كنون چارچوب مشخصي براي تدوين استاند ارد خدمات و مراقبت هاي سالمت در كشور وجود نداشته است.
با اقداماتي كه از سال  1388در دفتر ارزيابي فناوري ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشاكي
صورت گرفته  ،بستر و فرايند منظم و مدوني براي تدوين چنين استانداردهايي در سطق ملي ،فراهم آمده است.
استانداردهاي تدويني پيش رو منطبق بر بهترين شاواهد در دساترس و باا همكااري تايم هااي چندتخصصاي و باا رويكاردي علماي
تدوين شده است .كليه عباراتي كه در اين استانداردها ،به كار گرفته شده است ،مبتني بر شواهد مي باشد .اميد است كه با همكاري
كليه نهادها ،زمينه اجراي چنين استانداردهايي ،فراهم گردد.
الزم مي دانم از همكاري هاي شايسته همكاران محترم در معاونت آموزشي ،دفاتر نظاارت و اعتباربخشاي اماور درماان ،ماديريت
بيمارستاني و تعالي خدمات باليني و كليه همكاران در دفتر ارزيابي فناوري تدوين استاندارد و تعرفه سالمت كه تاال ش هااي پيگيار
ايشان نقش بسزايي در تدوين اين استانداردها داشته است ،تقدير و تشكر نمايم .

دكتر محمد حاجی آقاجانی
معاون درمان
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راهنماي طبابت باليني مبتني بر شواهد چيست؟
راهنماهاي طبابت باليني مبتني بر شواهد بيانيه هايي هستند كه به صورت سيستماتيك تدوين شده اند و حاوي توصيه هايي
(  ) recommendationsجهت ارائه دهندگان خدمات سالمت با هدف مراقبت بهتر از افراد جامعه مي باشند ،به شرطي كه اين
توصيه ها بر اساس جديدترين و باكيفيت ترين شواهد علمي موجود بنا شده باشند.
چرا به راهنماي طبابت باليني نيازمنديم؟
راهنماهاي طبابت باليني به (دندان)پزشكان كمك مي كنند تا بتوانند شواهد علمي را كه به طور روزافزون و با سرعت بسيار شتابان
در حال افزايش مي باشند ارزيابي نموده و آنها را در طبابت روزمره خود به كار گيرند .هم چنين ،اين راهنماها به آنها در تصميم
گيري در مورد مراقبت مناسب و موثر از بيمارانشان كمك مي كنند .نقش اين راهنماها به ويژه هنگامي كه دو فاكتور ذيل موجود
باشند بارزتر است:


وجود شواهد قوي پشتيباني كننده براي طبابت



تنوع شواه د علمي براي طبابت به نحوي كه هر يك از روش هاي رايج بر نتيجه درمان بيماران ( patient

اثربخش 1

 ) outcomesتاثير متفاوتي داشته باشند.
توجه به اين نكته ضروري است كه هدف اصلي يك راهنماي باليني براي ارايه دهندگان خدمات سالمت ،كمك به فرايند تصميم
گيري باليني آنها بر اساس ش واهد علمي و ضمن در نظر گرفتن ترجيحات بيماران مي باشد.
جداول  1و  2نحوه سطق بندي شواهد علمي و همچنين درجه بندي توصيه هاي باليني مورد استفاده در اين راهنما را خاطر نشان
مي سازند.
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جدول  : 1سطح و رتبه شواهد علمي بر مبناي طرح تحقيق مطالعه

سطح

طراحي مطالعه

شواهد

يك ()I

مرور نظام مند كارآزمايي هاي باليني تصادفي ،كارآزمايي باليني تصادفي با كيفيت
باال

رتبه
شواهد

عالي

مرور نظام مند مطالعات همگروهي ،مرور نظام مند مطالعات نيمه تجربي ،كارآزمايي
دو ()II

باليني تصادفي با كيفيت پايين ،كارآزمايي باليني نيمه تجربي با كيفيت باال ،مطالعه

بسيار خوب

همگروهي با كيفيت باال ،مطالعات اكولوژيك يا Outcome research

سه ()III

چهار ()IV
پنج ()V

مرور نظام مند مطالعات مورد شاهدي ،كارآزمايي باليني نيمه تجربي با كيفيت پايين ،
مطالعه مورد شاهدي با كيفيت باال
مطالعه همگروهي يا مورد شاهدي با كيفيت پايينCase series ،
گزارش مورد ،نظر متخصصين ،مرورمقاالت

خوب

متوسط
قابل پذيرش

برگرفته از:
 Oxford Centre for Evidence-based Medicine (CEBM)2وGuidelines Network Scottish Intercollegiate3
)(SIGN
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جدول  : 2درجه بندي توصيه باليني
Grade of
Recommendation

تعريف

A

كامالً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه عالي و بسيار خوب با توافق
كامل
كامالً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه عالي و بسيار خوب با توافق

B

ناكامل يا
كامالً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه خوب با توافق كامل

C

كامالً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه خوب با توافق ناكامل يا
نسبتاً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه خوب با توافق كامل
نسبتاً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه عالي و بسيار خوب با توافق
ناكامل يا

D

نسبتاً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه خوب با توافق ناكامل يا
كامالً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه عالي و بسيار خوب با عدم
توافق

Good Practice
Points

بهترين طبابت توصيه شده بر اساس تجارب باليني گروه تدوين راهنما


درباره اين راهنماي باليني
اين راهنما چه مطالبي را پوشش مي دهد؟
اين راهنماي طبابت باليني نحوه درمان اكسپوژر پالپي ناشي از پوسيدگي با و يا بدون عاليم پالپيت (التهاب پالپ) برگشت ناپذير را
در دندان هاي دايمي زنده پوشش مي دهد .گزينه هاي درماني براي دندان هاي دايمي زنده داراي اپكس باز و بسته به صورت
جداگانه توصيف مي گردند.
 oانتخاب بيمار ()Patient Selection
 oانتخاب دندان ()Tooth Selection
 oزمان درمان ()Timing of Application
 oارزيابي مشاهده اي ()Visual Assessment
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 oتكنيك درمان ()Application Technique
 oپيگيري درمان ()Follow up
 oارجاع ()Referral
هدف اين راهنما چيست؟
 oحفظ حيات پالپ دندان در كودكان ،نوجوانان و بالغين دچار اكسپوژر پالپي ناشي از پوسيدگي در دندان هاي
دايمي زنده از طريق فراهم نمودن خدمات درماني مناسب و موثر هدف اصلي اين راهنماي باليني است .در
صورت بكارگيري توصيه هاي اين راهنما انتظار مي رود كه از دست رفتن چنين دندان هايي در كشور كاهش
يابد.
 oكاهش تنوع در طبابت ( ) variation in practiceدر درمان دندان هاي دايمي زنده دچار اكسپوژر پالپي
ناشي از پوسيدگي
اين راهنما براي چه كساني نوشته شده است؟
اين راهنما براي كمك به دندانپزشكان عمومي شاغل در بخش هاي دولتي و خصوصي و نيز مسئولين طر احي و برنامه ريزي
ارايه خدمات آموزشي و بهداشتي -درماني دندانپزشكي در سطق كشور تدوين شده است.
اين راهنما چگونه تدوين شده است؟
اين راهنما بر اساس استانداردهاي جهاني تدوين راهنماهاي باليني (  ) Guideline Developmentبراي اولين بار در كشور
تدوين شده است .اطالعات و جزئيات بيشتر در رابطه با متدولوژي تدوين راهنما در صفحات  18تا 22و در ضمائم اين راهنما قابل
دسترس است .اين راهنما  5سال بعد به روز رساني خواهد شد.
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خالصه توصيه هاي باليني
درجه توصيه
Grade of
Recommen
dation

توصيه باليني
Recommendation

در اكسپوژر ناشي از پوسيدگي با و يا بدون عاليم پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس باز درمان پالپوتومي
توصيه هاي
اصلي

كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي ) (CEM cementتوصيه مي شود.

4

در اكسپوژر ناشي از پوسيدگي با و يا بدون عاليم پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس بسته درمان پالپوتومي
كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي ) (CEM cementتوصيه مي شود.

A

5, 6



انتخاب بيمار
( Patient

A

بيمار كانديداي درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي بايد نسبت به انجام درمان آگاهي و رضايت داشته باشد.

)Selection
پالپ دندان كانديداي درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي بايد در زمان اكسپوژر پالپي ،زنده (داراي



دندان كانديداي درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي بايد قابل ترميم باشد .در صورت عدم امكان ايجاد

ِD

خونريزي) باشد.
سيل كرونال ،اين درمان

توصيه نمي شود7 .

درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي دردندان هاي دايمي زنده عليرغم وجود درگيري پري اپيكال توصيه

B

مي شود5, 6 .

درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي دردندان هاي دايمي زنده عليرغم استفاده از تزريق داخل پالپي جهت
حصول بي حسي توصيه

B

مي شود8 .

درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي دردندان هاي دايمي با اپكس باز كه قبالً تحت درمان پالپوتومي



( Tooth

درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي در دندان هاي دايمي زنده با تحليل داخلي در كانال ريشه توصيه نمي



)Selection

شود.

انتخاب دندان

اورژانس قرار گرفته اند ،در صورت وجود عالئم حيات پالپ ،كماكان توصيه مي شود.

درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي دردندان هاي دايمي زنده با بيماري پريودنتال متوسط تا شديد توصيه



درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي دردندان هاي دايمي زنده واجد استرس پالپ (با نشانه عقب نشيني و يا



نمي شود.
كلسيفيكاسيون پالپي) توصيه نمي شود.
درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي دردندان هاي دايمي زنده با تحليل خارجي توصيه نمي شود.
درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي دردندان هاي دايمي با اپكس بسته كه قبالً تحت درمان پالپوتومي




اورژانس قرار گرفته اند توصيه نمي شود.
درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي پس از كاربرد وسايل اندودانتيك در كانال (ها) توصيه نمي شود.



زمان درمان
( Timing of
)application

ارزيابي مشاهده
اي ( Visual
)Assessment



دندان كانديداي درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي بالفاصله پس از اكسپوژر پالپي تحت درمان قرار گيرد.
تهيه راديوگرافي پري اپيكال از دندان كانديداي درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي قبل و بعد از درمان،
در صورت امكان مناسب است؛ اما ضروري نيست.
مشاهده خونريزي از ناحيه اكسپوژر ،جهت انتخاب درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي ضروري است.




مشاهده باليني سيل سيمان مخلوط غني شده كلسيمي (مشاهده سطح هموژن سفيد و براق و عدم وجود گپ ،ترك ،حفره و كلوخه
در سطح سيمان) ضروري است.



پرسنل

انجام درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي با  4دست (عملگر و دستيار) در صورت امكان مناسب است؛ اما



( )Personnel

ضروري نيست.

تميز كردن

شستشوي دهان بيمار و نيز دندان كانديداي درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي ،با دهانشويه كلرهگزيدين



()Cleaning

 %0/2ضروري است.

تكنيك درمان ( )Application Technique

بي حسي
()Anesthesia


حصول بي حسي مؤثر در دندان كانديداي درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي ضروري است.

9

ايزوالسيون

استفاده از رابردم و يا رول پنبه براي ايزوالسيون كامل دندان كانديداي درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده

()Isolation

كلسيمي ضروري است.
مراحل دقيق درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي در اكسپوژر ناشي از پوسيدگي در دندان هاي دايمي




زنده به شرح زير است:

كاربرد
()Application

.1

برداشتن كامل پوسيدگي ها (سعي شود كه اكسپوژر پالپ در آخرين مرحله اتفاق افتد)

.2

استفاده از فرز استريل براي برداشتن كامل سقف پالپ چمبر

.3

خارج نمودن پالپ تاجي با استفاده از فرز استريل روند ( )Round end Round/با سرعت باال و فشار بسيار كم و همراه

.4

با شستشوي فراوان
شستشوي پالپ چمبر با نرمال سالين (همراه با مراقبت براي عدم ورود سوزن به داخل پالپ)

.5

قرار دادن پنبه استريل آغشته به محلول كلرهگزيدين  % 0/2با فشار ماليم بر روي دهانه كانال (ها) جهت قطع
خونريزي به مدت  5دقيقه

.6

در صورت عدم كنترل خونريزي از پنبه استريل آغشته به سديم هيپوكلرايت  %5به مدت  30ثانيه استفاده شود

.7

اطمينان از كنترل خونريزي و وجود زخم پالپي تميز و بدون لخته

.8
.9

آماده كردن سيمان مخلوط غني شده كلسيمي مطابق دستور كارخانه سازنده
قرار دادن سيمان درون پالپ چمبر و انطباق آن با حفره و ديواره ها توسط فشار ماليم يك تكه پنبه خشك استريل در
تمام قسمت ها

.10

تميز كردن اضافات سيمان با يك تكه پنبه خيس و مشاهده پركردگي

.11

باقي گذاردن يك تكه پنبه خيس روي ماده و پانسمان موقت دندان به مدت حداقل  24ساعت

.12

ترميم دايمي دندان پس از  24ساعت و حداكثر يك هفته انجام شود

كنترل درد بيمار در جلسه بعد از درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي (پس از  24ساعت و تا حداكثر يك
هفته بعد) ضروري

B

است9 .

در صورت تداوم درد شديد و غيرقابل كنترل بيمار پس از يك هفته ،ضروري است بسته به امكانات و شرايط موجود ،درمان روت
پيگيري (Follow

كانال تراپي و يا كشيدن دندان صورت گيرد.

)up

كنترل موفقيت باليني و راديوگرافيك دندان درمان شده با روش پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي پس از  6ماه
ضروري است .در صورت مشاهده شواهدي مبني بر شكست درمان ،ضروري است بسته به امكانات و شرايط موجود ،درمان روت



B

كانال تراپي ،اپكسيفيكيشن و يا كشيدن دندان صورت گيرد .در صورت وجود نقص در ترميم تاجي ،بايد نسبت به تصحيح ان اقدام
گردد5 .
ارجاع
( )Referral

درصورت عدم موفقيت درمان پالپوتومي و انتخاب گزينه درماني روت كانال تراپي ،ارجاع بيمار به دندانپزشك با مهارت -ترجيحاً
اندودانتيست  -ضروري است.

10



توصيه هاي مكمل
درجه توصيه

توصيه باليني

Grade of
Recommendation

Recommendation


در دندان هاي دايمي با اپكس بسته در صورت نكروز پالپ و عدم وجود خونريزي
در زمان اكسپوژر پالپ ،روت كانال تراپي توصيه مي شود.

در دندان هاي دايمي با اپكس باز در صورت نكروز پالپ و عدم وجود خونريزي
در زمان اكسپوژر پالپ ،درمان اپكسيفيكيشن يا كشيدن دندان توصيه مي شود.

دردندان هاي دايمي زنده با اپكس بسته با بيماري پريودنتال متوسط تا شديد،
روت كانال تراپي توصيه مي شود.

دردندان هاي دايمي زنده با اپكس بسته و واجد استرس پالپ (با نشانه عقب نشيني
و يا كلسيفيكاسيون پالپي) ،روت كانال تراپي توصيه مي شود.

دردندان هاي دايمي زنده با اپكس بسته و با تحليل داخلي ريشه ،روت كانال
تراپي و يا كشيدن دندان توصيه مي شود.

دردندان هاي دايمي زنده با اپكس بسته با تحليل خارجي ،روت كانال تراپي و يا
كشيدن دندان توصيه مي شود.

دردندان هاي دايمي با اپكس بسته كه قبالً تحت درمان پالپوتومي اورژانس قرار
گرفته اند ،درمان روت كانال توصيه مي شود.

دردندان هاي دايمي با اپكس بسته در مواردي كه فايل و ساير وسايل مكانيكي
داخل كانال رفته باشد ،روت كانال تراپي توصيه مي شود.

11

فرآيند تصميم گيري جهت درمان اكسپوژر پوسيدگي در دندانهاي دائمي زنده

12

مقدمه
به گزارش دفتر سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ساالنه حدود  2ميليون دندان در مراكز بهداشتي
درماني تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي توسط حدود  2هزار دندانپزشك شاغل در بخش دولتي كشيده مي شوند .هر چند
آمار دقيقي از كل تعداد دندان هاي كشيده شده در كشور توسط بيش از  20هزار دندانپزشك شاغل در ساير بخش ها در دست
نمي باشد .طبق مطالعه حصاري و همكاران ميانگين تعداد دندان هاي از دست رفته افراد  35تا  44ساله كشور  6/6دندان گزارش
شده

است10.

بديهي است كه بخش قابل توجهي از اين دندان هاي كشيده شده ،به علت عدم انجام درمان ريشه به داليل مختلفي

از جمله عدم دسترسي به امكانات تخصصي درمان ريشه و نيز هزينه نسبتاً باالي اين درمان از دست مي روند .البته در اين ميان
كيفيت نامناسب درمان ريشه دندان توسط دند انپزشكان عمومي در سطق جامعه نيز از جمله علل از دست رفتن دندانها به شمار مي
رود.
تعاريف
پالپيت برگشت پذير :يك تشخيص كلينيكي بر اساس يافته هاي سابژكتيو و آبژكتيو است كه نشان مي دهد التهاب
امكان برگشت داشته ،پالپ قادر است به حالت نرمال برگردد .عالئم التهاب برگشت پذير پالپ اغلب شامل شرايط پري
اپيكال نرمال و افزايش حساسيت كوتاه مدت به سرما (تمام شدن درد پس از چند ثانيه) است.

11

پالپيت برگشت ناپذير :پالپيت برگشت ناپذير نيز يك تشخيص كلينيكي بر اساس يافته هاي سابژكتيو و آبژكتيو
است كه نشان ميدهد پالپ ديگر قادر به بهبود و برگشت به حالت نرمال نيست .اين فرم از پالپيت مي تواند با عالئم
متنوعي همراه باشد .درد طوالني با محرك حرارتي (خصوصاً سرما) فرم كالسيك پالپيت برگشت ناپذير است .اين درد
با محرك تشديد مي شود ولي مي تواند خودبخودي باشد .درد در ابتدا اپيزوديك است و به تدريج به دردي شديد و
مداوم تبديل

مي شود11.

درمان رايج پالپيت برگشت ناپذير تا پيش از تدوين اين راهنما ،روت كانال تراپي (پالپكتومي)

و يا كشيدن دندان مبتال بوده است.

12

البته در مورد برگشت پذيري التهاب پالپ اختالف نظر زيادي وجود دارد Levin .و همكاران اعالم نمودند كه طبق تعريف،
پالپيت برگشت ناپذير به وضعيتي از پالپ اشاره دارد كه با حضور پروسه دژنراتيو شديدتري همراه است كه بهبود نمي يابد و در
صورت عدم درمان ،منجر به نكروز پالپ و سپس پريودنتيت اپيكال خواهد شد .جهت تسكين عالئم و جلوگيري از ايجاد
پريودنتيت اپيكال ،انجام پالپكتومي و يا كشيدن دندان مورد نياز

است13.

 Levinو همكاران معتقدند هيچ شواهد متقني براي

پذيرش و يا رد استفاده از عبارات پالپيت برگشت پذير و پالپيت برگشت ناپذير وجود ندارد .از نقطه نظر باليني ،امكان تعيين دقيق
اين شرايط پالپ در تمام موارد وجود ندار د .ولي باور عمومي بر اين است كه دندان هاي داراي سمپتوم هاي نسبتا خفيف داراي
پالپيت برگشت پذير و دندان هاي داراي سمپتوم هاي شديدتر داراي پالپيت برگشت ناپذير مي باشند و در حالت اخير نياز به خارج
نمودن پالپ و يا خود دندان وجود دارد .اما در حال حاضر ،افتراق بي ن پالپيت برگشت پذير و پالپيت برگشت ناپذير عمدتا به
صورت تجربي انجام مي گيرد .به عالوه ،هنوز مشخص نيست كه آيا واقعا التهاب برگشت ناپذير پالپ وجود دارد يا خير .به
13

عبارت ديگر آيا پالپ ملتهب دندان قادر است در صورت درمان محافظه كارانه بهبود يابد؟ اين پرسش هنوز نياز به تحقيقات بيشتر
براي حصول به يك پاسخ قطعي دارد.

13

 Mejareو همكاران در يك مرور سيستماتيك ( ) 2012اعالم نمودند كه خال جدي در دانش بشري در ارتباط با قدرت تست
هاي تشخيصي روتين براي تعيين وضعيت پالپ وجود دارد و هنوز شواهد علمي موجود براي افتراق بين يك التهاب پالپ قابل
درمان و غير قابل درمان در دندان هاي دچار پوسيدگي هاي عميق ،تروما ،و ساير مشكالت كافي نيست .اين محققين پيشنهاد
نمودند كه تحقيقات آينده بايد بر يافتن روش هايي متمركز شوند كه بتوانند نشان دهند آيا يك پالپ زنده ولي صدمه ديده مي
تواند حفظ شود و يا بايد خارج شده و با پركردگي ريشه جايگزين گردد.

14

پتانسيل بهبود يك پالپيت ناشي از پوسيدگي در حال حاضر به روشني مشخص نيست .با در نظر گرفتن اين كه در غالب موارد
عفونت عامل التهاب است ،يك پالپ ملتهب بايد در صورت حذف عامل عفونت ،همانند ساير ارگان هاي بدن ،قادر به التيام باشد.
بنابراين ،پالپيت ناشي از پوسيدگي بايد در صورت برداشتن پوسيدگي قابل برگشت باشد .البته پيش نياز مهم اين التيام آن است كه
عوامل عفوني به طور دايمي در حفره پالپ تثبيت نشده باشند .هيچ مطالعه اي با كيفيت قابل قبول رابطه بين ماركرهاي عفونت
پالپ دندان و نتيجه درمان محافظه كارانه پالپ (با هدف حفظ پالپ اكسپوژر شده در اثر پوسيدگي و يا ساير صدمات) را تا كنون
نشان نداده است.

14 -16

پالپ زنده :زنده بودن پالپ در صورت مشاهده خونريزي از ناحيه اكسپوژر قطعي مي گردد.
اكسپوژر پالپي ناشي از پوسيدگي (اكسپوژر پوسيدگي) :نقطه اي كه دنتين عفوني ( ) infectedدر تماس با
بافت نرم پالپ قرار مي گيرد.

17

پوشش مستقيم پالپ ( :)Direct pulp cappingنوعي درمان در دندان هاي داراي پالپ زنده كه مواد دنداني
مستقيما بر روي اكسپوژر پالپي قرار مي گيرند تا تشكيل عاج ترميمي (  ) reparative dentinو حفظ حيات پالپ را
تسهيل

نمايند18 .

پالپوتومي سطحي ( :)Partial pulpotomyبرداشتن بخشي از پالپ تاجي و رسيدن به بافت پالپي سالم است.
باقيمانده پالپ توسط مواد دنداني پوشيده شده ،ترميم تاجي بر روي آن قرار داده مي شود.

19

پالپوتومي كامل ( :)Full pulpotomyحذف كامل پالپ تاجي تا حد دهانه كانال ها ( ،) orificesقرار دادن
يك ماده پوشاننده پالپ زنده و ترميم تاج

دندان19 .

معيارهاي موفقيت درمان اندودانتيك:
-

معيارهاي باليني  :عدم درد ،ناپديد شدن سينوس تراكت ،و نبودن شواهد تخريب بافت نرم مانند پاكت پريودنتال
با منشأ اندودانتيك.

20

14

 -معيارهاي راديوگرافيك :نتايج راديوگرافيك با استناد به روش Strindberg

21

به صورت زير طبقه بندي

مي شوند:
وجود  PDLنرمال به عنوان " موفقيت" ،وجود ضايعه پري اپيكال با كاهش سايز به عنوان "در حال ترميم" و وجود
ضايعه پري اپيكالي كه بعداز درمان ايجاد شده و يا اگر قبالً وجود داشته كوچك نشده و يا افزايش سايز نشان داده
به عنوان " شكست" محسوب مي شوند .همچنين ،وجود تحليل هاي داخلي/خارجي ريشه به معني شكست درمان
تعريف ميشود.
هدف اين راهنماي باليني

هدف از تدوين اين راهنماي باليني ،يافتن و توصيه به بهترين ،اثربخش ترين و اقتصادي ترين مداخالت درماني در
دندان هاي دائمي زنده بااكسپوژر پالپي ناشي از پوسيدگي با استناد به بهترين شواهد علمي -پژوهشي موجود است.
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متدولوژي تدوين اين راهنماي باليني
در آغاز سال  1391و با حكم معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،واحد مديريت دانش
باليني ) (KMUپژوهشكده علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مسئوليت تدوين راهنماي باليني با عنوان
" درمان اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون عالئم پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده" را عهده دار
شد.
در مسير تدوين اين راهنماي باليني مبتني بر شواهد،


نخست دامنه راهنما مورد بررسي قرار گرفت.



سپس ،سؤاالت مرتبط در حيطه راهنما تعيين گرديد.



جستجوي حساس و دقيق در راستاي يافتن شواهد مرتبط با سؤاالت در گام بعدي اين فرآيند انجام گرفت.



در مرحله بعد ،نقد مطالعات و تحليل نتايج آنها با حضور كارشناسان مسوول از وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي صورت گرفت.



در پايان اين گام گزينه هاي درماني مختلف (سناري وها) به همراه شواهد علمي پشتيبان آنها ،مشخص گرديد.



جستجو براي شواهدي مبني بر عوارض و منافع جانبي هر يك از گزينه هاي درماني و نيز هزينه هريك از آنها
در گام بعدي تدوين راهنما انجام شد.



مداخالت با شواهد علمي با رتبه هاي عالي ( ) LOE Iو بسيار خوب ( ) LOE IIدر فهرست گزينه هاي درماني
جهت ارزيابي براي گروه تخصصي (  ) Expert Panelآماده شدند.



ارزش دهي به هر يك از گزينه هاي درماني بر اساس شواهد علمي موجود توسط يك گروه تخصصي با تركيب
زير صورت پذيرفت:

كليه اعضاي هيأت علمي رشته اندودانتيكس با مرتبه استادي در سراسركشور ( 11نفر)
اعضاي هيأت علمي رشته دندانپزشكي كودكان در دانشگاههاي علوم پزشكي تهران با مرتبه استادي
نمايندگان دفتر سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
نماينده اداره هماهنگي و برنامه ريزي هاي بيمه سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
نمايندگان معاونت هاي بهداشتي و درماني دانشگاه هاي علوم پزشكي منتخب
نماينده وزارت رفاه و تامين اجتماعي
نماينده سازمان نظام پزشكي كشور
نماينده انجمن دندانپزشكي ايران
مجري طرح دندانپزشكي سالمت محور
رييس واحد مديريت دانش باليني پژوهشكده علوم دندانپزشكي ( مسوول تدوين)
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هر سناريو توسط هر يك از اعضاء گروه تخصصي از  6جنبه مختلف مورد بررسي قرار گرفت (ضميمه شماره  )1كه
عبارتند از:
 .1اثربخشي مداخله بر اساس بهترين شواهد علمي پژوهشي
 .2هزينه مداخله :هزينه مداخالت از كتابچه ارزش نسبي خدمات تشخيصي و درماني دندانپزشكي  -تهيه شده در وزارت
رفاه و تأمين اجتماعي – تأليف  1388استخراج شد.
 .3عوارض جانبي مداخله :بر مبناي گزارشات علمي منتشر شده
.4

منافع جانبي مداخله :منافع جانبي به اثرات مفيد مداخالت كه در مطالعات اثربخشي مستقيماً به آنها اشاره نشده است،
اطالق مي گردد مانند امكان درمان در سطوح پايين تر ارائه خدمت ،كاهش نياز به راديوگرافي ،افزايش بقاي دندان در
نتيجه حفظ حيات دندان ،كاهش ميزان درد پس از درمان.

 .5قابليت به كارگيري سناريو :قابليت به كارگيري شامل سه زير معيار است :امكان در دسترس بودن مواد ،وسائل و
تجهيزات مناسب براي انجام مداخله درماني مورد نظر در كليه مراكز درماني دندانپزشكي ) ،(Accessibilityامكان
ارتقاي دانش و مهارت مناسب در دندانپزشكان جهت انجام بهينه مداخله درماني ،توانايي پرداخت هزينه درمان مورد
نظر توسط اقشار مختلف ).(Affordability
 .6قابليت تعميم پذيري اثربخشي مداخله :تعميم پذيري اث ربخشي شامل سه زيرمعيار است كه عبارتند از :شباهت در
ويژگيهاي بيولوژيكي جمعيت هدف با جمعيت مطالعاتي كه اثربخشي مداخله از آنها استخراج شده است ،شباهت در
ويژگيهاي بيماري در جامعه با جامعه مطالعاتي كه اثربخشي مداخله از آنها استخراج شده است ،شباهت در كيفيت
مداخال ت درماني در جامعه هدف با جامعه مطالعاتي كه اثربخشي مداخله از آنها استخراج شده است.
 بر اساس ارزش دهي به دست آمده از اظهار نظر اعضاي گروه تخصصي ،سناريوي برتر انتخاب شده (ضميمه
شماره  ) 2و مطابق با آن ،توصيه باليني مبتني بر شواهد استخراج گرديد.
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متدولوژي جستجوي شواهد
گزينه هاي درماني مختلف در دامنه اين راهنما به صورت سناريو هايي متشكل از انواع انديكاسيون و مداخالت ممكن تعيين
شدند .در اين راهنما ،دو انديكاسيون عمده « اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون عالئم پالپيت برگشت ناپذير در
دندان هاي دايمي زنده با اپكس باز» و «اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون عالئم پالپيت برگشت ناپذير در
دندان هاي دايمي زنده با اپكس بسته» به همراه  9مداخله براي انديكاسيون اول و  9مداخله براي انديكاسيون دوم به
شرح ذيل مطرح شده است:
سؤاالت:
 )1با استناد به بهترين شواهد علمي موجود ،در" اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون عاليم پالپيت برگشت
ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس باز" كداميك از مداخالت درماني زير بهترين توصيه
درماني تلقي مي شود؟

 .aپالپوتومي كامل با هيدروكسيد كلسيم
 .bپالپوتومي كامل با )MTA (Mineral Trioxide Aggregate
 .cپالپوتومي كامل با )CEM (Calcium Enriched Mixture Cement

 .dپالپوتومي سطحي با هيدروكسيد كلسيم
 .eپالپوتومي سطحي با MTA

.f

پالپوتومي سطحي و يا مينياتوري با CEM

 .gپوشش مستقيم پالپ با هيدروكسيد كلسيم
 .hپوشش مستقيم پالپ با MTA

.i

پوشش مستقيم پالپ با CEM

 )2با استناد به بهترين شواهد علمي موجود ،در " اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون عاليم پالپيت برگشت
ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس بسته" كداميك از مداخالت درماني زير بهترين توصيه
درماني تلقي مي شود؟

 .aروت كانال تراپي
 .bپالپوتومي كامل با MTA
 .cپالپوتومي كامل با CEM

 .dپالپوتومي سطحي با هيدروكسيد كلسيم
 .eپالپوتومي سطحي با MTA
 .fپالپوتوم ي سطحي و يا مينياتوري با CEM
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 پوشش مستقيم پالپ با هيدروكسيد كلسيم.g
MTA  پوشش مستقيم پالپ با.h
CEM پوشش مستقيم پالپ با

.i

استراتژي جستجو براي هر سؤال

:سؤال اول
 جهت يافتن مطالعات مربوط به مداخالت درماني در " اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون عاليم پالپيت برگشت هاي زير موردquery  باPubMed  از طريقMedline ،"ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس باز
:جستجو قرار گرفت
1.
2.
3.
4.

(systematic[sb] AND (("Pulpotomy"[Mesh])
(Therapy/Broad[filter]) AND (("pulpotomy"[MeSH] AND permanent [Text Word])
(Therapy/Broad[filter]) AND ("Pulpotomy"[Mesh] AND apexogenesis[Text Word])
(Therapy/Broad[filter]) AND ("Calcium hydroxide"[MeSH] AND
"pulpotomy"[MeSH] AND permanent [Text Word])
5. ("Calcium hydroxide"[MeSH] AND "pulpotomy"[MeSH] AND permanent [Text
Word])
6. ("mineral trioxide aggregate" [Supplementary Concept] AND "pulpotomy"[MeSH]
AND permanent [Text Word])
7. ("calcium enriched matrix" [All fields] AND "pulpotomy"[MeSH] AND permanent
[Text Word])
8. (systematic[sb] AND ("Dental Pulp Capping"[Mesh]))
9. (Therapy/Broad[filter]) AND (("Dental Pulp Capping"[Mesh] AND permanent [Text
Word])
10. (Therapy/Broad[filter]) AND ("Calcium hydroxide"[MeSH] AND "Dental Pulp
Capping"[Mesh] AND permanent [Text Word])
11. ("Calcium hydroxide"[MeSH] AND "Dental Pulp Capping"[Mesh] AND permanent
[Text Word])
12. ("mineral trioxide aggregate" [Supplementary Concept] AND "Dental Pulp
Capping"[Mesh] AND permanent [Text Word])
13. ("calcium enriched matrix" [All fields] AND "Dental Pulp Capping"[Mesh] AND
permanent [Text Word]
 جستجو شده و نتايج جستجوpulp*  باThe Cochrane Library  وpulp  با واژهTRIP database  به عالوه، نيز جهت يافتن كارآزمايي هاي باليني در جريانClinicaltrials.gov  همچنين سايت.به صورت دستي مرور شدند
. جستجو شدPulp با واژه
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 جستجو با واژگان ويژه جهت يافتن مقاالت گزارش كننده عوارض جانبي پالپوتومي با هر يك از، عالوه بر موارد فوق:مواد مورد مطالعه صورت گرفت
1. (Prognosis/Broad[filter]) AND ("Pulpotomy/adverse effects"[Mesh])
2. (Prognosis/Broad[filter]) AND ("Pulpotomy"[Mesh])
3. ((("pulpotomy"[MeSH]) AND ( "Calcium Hydroxide/adverse effects"[Mesh] OR
"Calcium Hydroxide/poisoning"[Mesh] OR "Calcium Hydroxide/toxicity"[Mesh]))) Limits: Prognosis/ Therapy/ Etiology
4. "mineral trioxide aggregate" [Supplementary Concept] AND "Tooth
Discoloration"[Mesh]
5. ("Calcium hydroxide"[MeSH] AND "pulpotomy"[MeSH] AND “internal root
resorption” [Text word])
6. ("Calcium hydroxide"[MeSH] AND "pulpotomy"[MeSH] AND "Dental Pulp
Calcification"[Mesh])
7. ("Calcium Hydroxide"[Mesh]) AND "Dental Pulp Calcification"[Mesh]
8. (calcification AND "pulpotomy" [MeSH]) AND "Calcium Hydroxide"[Mesh]
9. ("calcium enriched matrix" [All fileds] AND "pulpotomy"[MeSH] AND adverse
effect[Text Word])
10. ("calcium enriched matrix" [All fileds] AND "adverse effects" [Subheading])

Angelus MTA  وRoot MTA مطالعات مربوط به
" بدونmineral trioxide aggregate"  عامquery با توجه به اين كه در استراتژي جستجو براي هر سوال از
 در مطالعات باليني يافت شدهProRoot MTA® ذكر نوع تجاري آن استفاده شد و نتيجه جستجو حاكي از استفاده از
) درAngelus MTA(  ) و برزيليRoot MTA (  ايرانيMTA  تصميم گرفته شد كه با توجه به حضور دو نمونه،بود
 جهت بررسي،Google  و نيزPubMed  با استراتژي مشابه در، جستجو پيرامون كارآزمايي باليني كنترل شده،بازار
.اثر بخشي اين مواد در درمان اكسپوژر پوسيدگي در دندان هاي دايمي زنده نيز صورت گرفت

:سؤال دوم
 جهت يافتن مطا لعات مربوط به مداخالت درماني " اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون عاليم پالپيت برگشت هاي زيرquery  باPubMed  از طريقMedline ،"ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس بسته
:موردجستجو قرار گرفت
1.
2.
3.
4.

"pulpotomy"[MeSH] AND permanent [Text Word]
systematic [sb] AND ("Root Canal Therapy"[Mesh])
(systematic[sb] AND (("Pulpotomy"[Mesh])
("mineral trioxide aggregate" [Supplementary Concept] AND "pulpotomy"[MeSH]
AND permanent [Text Word])
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5. ("calcium enriched matrix" [All fileds] AND "pulpotomy"[MeSH] AND permanent
[Text Word])
6. "Dental Pulp Capping"[Mesh] AND permanent [Text Word]
7. (systematic[sb] AND ("Dental Pulp Capping"[Mesh]))
8. ("mineral trioxide aggregate" [Supplementary Concept] AND "Dental Pulp
Capping"[Mesh] AND permanent [Text Word])
9. ("calcium enriched matrix" [All fileds] AND "Dental Pulp Capping"[Mesh] AND
permanent [Text Word])
 جستجو شده و نتايجpulp*  با واژگانThe Cochrane Library  وpulp  با واژهTRIP database  به عالوه نيز جهت يافتن كارآزمايي هاي باليني درClinicaltrials.gov  همچنين سايت.جستجو به صورت دستي مرور شدند
. جستجو شدPulp  با واژه،جريان
 جهت يافتن مقاالت گزارش كننده عوارض جانبي پالپوتومي با هر يك از مواد مورد، جستجو با واژگان ويژه نيز: صورت گرفت،مطالعه و نيز درمان ريشه
1. ((Prognosis/Broad[filter]) AND ("Pulpotomy/adverse effects"[Mesh])
2. (Prognosis/Broad[filter]) AND ("Pulpotomy"[Mesh])
3. ((("pulpotomy"[MeSH]) AND ( "Calcium Hydroxide/adverse effects"[Mesh] OR
"Calcium Hydroxide/poisoning"[Mesh] OR "Calcium Hydroxide/toxicity"[Mesh])))
- Limits: Prognosis/ Therapy/ Etiology
4. "mineral trioxide aggregate" [Supplementary Concept] AND "Tooth
Discoloration"[Mesh]
5. ("Calcium hydroxide"[MeSH] AND "pulpotomy"[MeSH] AND “internal root
resorption” [Text word])
6. ("Calcium hydroxide"[MeSH] AND "pulpotomy"[MeSH] AND "Dental Pulp
Calcification"[Mesh])
7. ("Calcium Hydroxide"[Mesh]) AND "Dental Pulp Calcification"[Mesh]
8. (calcification AND "pulpotomy" [MeSH]) AND "Calcium Hydroxide"[Mesh]
9. ("calcium enriched matrix" [All fileds] AND "pulpotomy"[MeSH] AND adverse
effect[Text Word])
10. ("calcium enriched matrix" [All fileds] AND "adverse effects" [Subheading])
11. (Prognosis/Broad[filter]) AND ("Root Canal Therapy/adverse effects"[Mesh])
12. (Prognosis/Broad[filter]) AND ("Root Canal Therapy” [Mesh])
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مطالعات مربوط به  Root MTAو Angelus MTA
با توجه به اين كه در استراتژي جستجو براي هر سوال از  queryعام " "mineral trioxide aggregateبدون
ذكر نوع تجاري آن استفاده شد و نتيجه جستجو حاكي از استفاده از ® ProRoot MTAدر مطالعات باليني يافت شده
بود ،تصميم گرفته شد كه با توجه به حضور دو نمونه  MTAايراني (  ) Root MTAو برزيلي ( )Angelus MTAدر
بازار ،جستجو پيرامون كارآزمايي باليني كنترل شده ،با استراتژي مشابه در  PubMedو نيز  ،Googleجهت بررسي
اثر بخشي اين مواد در درمان اكسپوژر پوسيدگي در دندان هاي دايمي زنده نيز صورت گرفت.

معرفي مطالعات و تحليل نتايج
مروره اي نظام مند موجود پيرامون اثربخشي مداخالت درماني مختلف
 - 22Miyashita 2007در اين مرور نظام مند  ، Cochraneكارآزمايي هاي باليني تصادفي و شبه تجربي جهت
مقايسه تكنيك هاي مختلف جهت حفظ حيات پالپ دندان هاي دائمي فاقد سمپتوم با پوسيدگي وسيع ،مرور شدند.
يافته هاي اين مرور نظام مند ،حاكي است كه هيچ توافقي پيرامون اثربخشي مداخالت مختلف جهت حفظ حيات پالپ
در پوسيدگي هاي وسيع وجود ندارد .توصيه نويسندگان اين مرور نظام مند ،انجام مطالعات كارآزمايي باليني با طراحي
مناسب جهت آزمون مواد مختلف بدين منظور است.
 - 15Rosen 2010ا ين مرور نظام مند توسط شوراي ارزيابي فن آوري سالمت سوئد ( Swedish Council on
 ) Health Technology Assesmentپيرامون روش هاي تشخيص و درمان در اندودانتيكس ،تدوين شده است.
نويسندگان معتقدند ،به دليل فقدان مطالعات مناسب ،نمي توان معين كرد كه كدام روش تشخيصي قادر به افتراق بين
پالپ زنده آسيب ديده قابل نگهداري و غيرقابل نگهداري (و نيازمند درمان روت كانال) است .همچنين ،هيچ شواهدي
پيرامون برتري هريك از روشهاي درمان پالپ زنده بر انواع ديگر ،وجود ندارد .نويسندگان پيشنهاد كرده اند ،كه
مطالعات كارآزمايي باليني و آينده نگر با دوره پيگيري كافي جهت تعيين بهترين روش درماني در حفظ حيات پالپ در
اكسپوژر پالپي انجام شوند .توصيه ديگر اين نويسندگان ،انجام مطالعاتي جهت تعيين ميزان بقاي دندانهاي درمان شده به
شيوه روت كانال تراپي و فاكتورهاي مؤثر در از دست رفتن دندانهاي درمان شده بدين روش ،مي باشد.
 - 16Aguilar 2010در اين مرور نظام مند  ،اثربخشي درمان هاي زنده پالپ (پوشش مستقيم پالپ ،پالپوتومي سطحي
و پالپوتومي كامل) در اكسپوژر پوسيدگي در دندانهاي دائمي بررسي شده است .طبق يافته هاي اين مرور ،مقايسه نتايج
درماني بين گروه هيدروكسيد كلسيم و  MTAتفاوت آماري معني داري را نشان نداده است .مقايسه اي بين روشهاي
مختلف درمان پالپ زنده نيز صورت نگرفته است .اين نويسندگان نيز ،بر اختالف نظر پيرامون طبقه بندي پالپيت
برگشت پذير و برگشت ناپذير تأكيد دارند .توصيه اين نويسندگان انجام مطالعات با طراحي مناسب جهت بررسي
اثربخشي روشهاي مختلف درمان پالپ زنده و مواد مورد استفاده است.
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سؤال اول :در اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون عاليم پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با
اپكس باز كداميك از مداخالت درماني زير بهترين توصيه درماني است؟
پالپوتومي كامل
 - Caliskan 199323 .1در اين مطالعه ،دندان هاي دايمي با پالپ هايپرپالستيك در بيماران  10تا  22ساله با هيدروكسيد
كلسيم پالپوتومي شدند .پيگيري بيماران  12تا  48ماه بوده و از مجموع  24نمونه 1 ،شكست در دوره پيگيري  4ماهه و
شكستي ديگر در دوره پيگيري  6ماهه گزارش گرديد .اين مطالعه فاقد گروه كنترل بوده است)LOE III( .
 - 24Caliskan 1995 .2در اين مطالعه ،دندان هاي دايمي زنده با اكسپوز پالپي همراه با راديو لوسنسي يا اپسيتي نوك
ريشه ،به روش پالپوتومي با هيدروكسيد كلسيم درمان شدند .پيگيري بيماران بين  16تا  72ماه صورت گرفت .از مجموع
 26نمونه 2 ،شكست در دوره پيگيري  2و  6هفته اي گزارش گرديد .اين مطالعه فاقد گروه كنترل بوده استLOE ( .
)III
 - Waly 199525 .3در اين مطالعه ،اكسپوز پوسيدگي در دندان هاي مولر اول دايمي كودكان  8و  9ساله به روش
پالپوتومي با دو تركيب با هيدروكسيد كلسيم و مخلوط هيدروكسيد كلسيم و گلوترآلدئيد درمان شده و به مدت  5سال
پيگيري شدند .هر ده نمونه درمان شده با مخلوط هيدروكسيد كلسيم و گلوترآلدئيد در دوره پيگيري  5ساله موفق
بودند ،حال آنكه در ده نمونه گروه هيدروكسيد كلسيم دو شكست در دوره پيگيري  24و  36ماهه گزارش گرديد.
 Randomizationدر تخصيص نمونه ها به گروههاي مطالعه ،تصريق نشده است)LOE III( .
 - Teixeria 20018 .4در اين كارآزمايي باليني تصادفي ،پوسيدگي عميق يا اكسپوژر پوسيدگي در  41دندان مولر اول
دايمي فك پايين با روش پالپوتومي با هيدروكسيد كلسيم ،تحت دو روش بيحسي (تزريق بالك منديبوالر و تزريق
داخل پالپي با و بدون تنگ كننده عروقي) درمان شدند .موفقيت درمان پالپوتومي كامل با هيدروكسيد كلسيم در دوره
پيگيري حداكثر  32هفته ،در مجموع  %83گزارش شده است .از آنجا كه پيامد مورد مقايسه بين گروهها (بي حسي) مد
نظر نبوده است ،كليه نمونه هاي اين مطالعه  ،به عنوان يك بازو توسط محقق گزارش و توسط تيم فني تحليل شده است.
()LOE III
 - 26Witherspoon 2006 .5در اين مطالعه 23 ،دندان دايمي سمپتوماتيك به روش پالپوتومي با  MTAدرمان شدند.
 19دندان جهت دوره پيگيري در دسترس بودند .دوره پيگيري دندان هاي بين  6تا  53ماه متغير بود .در پايان مطالعه 15
دندان كامالً درمان شده بودند (اپكس بسته) 3 ،دندان در حال ترميم بوده (اپكس در حال بسته شدن) و يك دندان
داراي بيماري پايدار بود .مجموعاً  1شكست در  19نمونه مورد مطالعه گزارش شده است)LOE III( .
 - 27El-meligy 2006 .6در اين كارآزمايي باليني تصادفي ،درمان پالپوتومي دندان هاي دايمي با اپكس باز كه به يكي
از دو علت پوسيدگي يا تروما نيازمند درمان بودند ،با دو ماده هيدروكسيد كلسيم و  MTAدرمان شدند .در دوره
پيگيريهاي  6 ،3و  12ماهه ،هر  15نمونه درمان شده با  MTAموفق بودند حال آنكه ،در دوره پيگيري  12ماهه نمونه
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هاي هيدروكسيد كلسيم 2 ،مورد عدم موفقيت گزارش گرديد .قدرت مطالعه به دليل حجم نمونه كم پايين بوده و به
عالوه وجود نمونه هاي تروما در ميان نمونه هاي مطالعه ،ميزان موفقيت درمان را افزايش مي دهد)LOE II( .
 - 4Nosrat 2012 .7در اين كارآزمايي باليني تصادفي ،درمان اكسپوز پوسيدگي دندان هاي دايمي با اپكس باز به روش
پالپوتومي با دو ماده  MTAو  CEMصورت گرفت و نمونه ها پس از  6و  12ماه پيگيري شدند .بسته شدن اپكس در
 41و  45ريشه از مجموع  55ريشه در گروه  CEMو بسته شدن اپكس در  35و  44ريشه از مجموع  54ريشه در گروه
 MTAبه ترتيب در دوره پيگيريهاي  6و  12ماهه ،گزارش شده است .ساير ريشه هاي مورد مطالعه در هر دو گروه نيز
در حال ترميم (اپكس در حال بسته شدن) گزارش شده اند  .هيچ موردي از شكست در گروههاي مورد مطالعه گزارش
نشده است .تفاوت آماري معني داري در ميزان بسته شدن اپكس بين گروهها ديده نشده است)LOE I( .
پالپوتومي سطحي
 - 28Baratieri 1989 .1در اين مطالعه 26 ،دندان دايمي با اكسپوز پوسيدگي ،به روش پالپوتومي سطحي با هيدروكسيد
كلسيم درمان شدند .در دوره پيگيري  18ماهه (به طور متوسط) شكستي گزارش نگرديد)LOE III( .
 - 29Mejare 1993 .2در اين مطالعه ،دندان هاي دايمي جوان با پوسيدگي عميق به روش پالپوتومي سطحي با
هيدروكسيد كلسيم درمان شدند .پيگيري بيماران به طور متوسط  56ماه صورت گرفت و از  31نمونه بدون سمپتوم (قبل
از درمان) 2 ،شكست و از  6نمونه داراي سمپتوم (قبل از درمان) نيز  2شكست گزارش گرديد)LOE III( .
 - 30Barreishi-Nusair 2006 .3در اين مطالعه ،دندان هاي مولر اول دايمي با اكسپوز پوسيدگي در بيماران  7تا 13
ساله به روش پالپوتومي سطحي با هيدروكسيد كلسيم درمان شدند .پيگيري بيماران به طور متوسط  17/5ماه صورت
گرفت و از  28نمونه مورد مطالعه شكستي گزارش نگرديد) LOE III( .
 - 31Qudeimat 2007 .4در اين كارآزمايي باليني تصادفي ،دندان هاي مولر اول دايمي با اكسپوز پوسيدگي به روش
پالپوتومي سطحي با  MTAو هيدروكسيد كلسيم درمان شدند .در ابتداي مطالعه  %79دندانها داراي اپكس باز بودند .در
مدت دوره پيگيري  34/5ماه (به طور متوسط)  9بيمار (شامل  13دندان) از مجموع  43بيمار (شامل  64دندان) خارج
شدند (ميزان عدم پيگيري بيش از  .) %20از ميان نمونه هاي باقي مانده در مطا لعه در هر گروه  2شكست درمان (موفقيت
 % 91و  ) %93گزارش گرديد)LOE II( .
 - 32Mass 2011 .5در اين مطالعه ،دندان هاي دايمي جوان با اكسپوز پوسيدگي به روش پالپوتومي سطحي با
هيدروكسيد كلسيم و  IRMدرمان شدند .دوره پيگيري بيماران به طور متوسط  49ماه بود 3 .شكست درمان از مجموع
 49دندان مورد مطالعه گزارش گرديد .هر  6نمونه اپكسوژنزيس نيز با موفقيت درمان شده بودند)LOE III( .
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پوشش مستقيم پالپ
 - 33Haskell 1978 .1در اين مطالعه ،بر روي  149دندان دائمي اكسپوز شده در اثر پوسيدگي اثر پوشش مستقيم پالپ
با هيدروكسيد كلسيم و يا كريستال پنيسيلين ( 16مورد) بررسي شد  .مدت پيگيري در مطالعه بين  5تا  22سال بود و
امكان پيگيري  %23/8از بيماران فراهم شد .درصد موفقيت كلي گزارش شده  %78/3براي هر دو مورد بود)LOE IV( .
 - 34Gallien 1985 .2در اين مطالعه ،بررسي اثر پالپوتومي با فرموكرزول براي دندانهاي شيري و پوشش مستقيم پالپ با
هيدروكسيد كلسيم براي دندانهاي دائمي تحت بيحسي موضعي در مقايسه با بيهوشي بر روي  40دندان دائمي اكسپوز
شده در اثر پوسيدگي (در هر گروه  20دندان) صورت گرفت .مدت پيگيري در مطالعه بين  1تا  3سال بود و امكان
پيگيري كليه بيماران فراهم شد 3 .عدم موفقيت درمان از مجموع  17نمونه پوشش مستقيم پالپ با هيدروكسيد كلسيم
گزارش گرديد)LOE III( .
 - 35Matsuo 1996 .3در اين مطالعه ،بررسي اثرپوشش مستقيم پالپ با هيدروكسيد كلسيم بر روي دندانهاي دائمي
اكسپوز شده در اثر پوسيدگي صورت گرفت .مدت پيگيري بين 3تا  36ماه متغيير بود و هر  3ماه اين پيگيري صورت
پذيرفت .تنها  4دندان پس از  36ماه براي پيگيري باقي مانده بودند .ميزان موفقيت در دوره پيگيري  9ماهه با از دست
رفتن  35درصد نمونه ها %82/8 ،گزارش شده است)LOE III( .
 - 36Santucci 1999 .4در اين مطالعه ،اثر پوشش مستقيم پالپ با ليزر  ND-YAGو ويترباند با هيدروكسيد كلسيم در
اكسپوز پوسيدگي مقايسه شده است .پيگيري بيماران تا  54ماه صورت گرفت .تعداد نمونه هاي درمان شده با
هيدروكسيد كلسيم  29نمونه بود .ميزان موفقيت هيدروكسيد كلسيم از  %89/7درپيگيري يك ماهه به  %43/6در دوره
 54ماهه تقليل يافته بود)LOE III( .
 - 37Barthel 2000 .5در اين مطالعه مشاهده اي ،اثر پوشش مستقيم پالپ با هيدروكسيد كلسيم بر روي دندان هاي
دائمي اكسپوز شده در اثر پوسيدگي بررسي شد .مدت پيگيري در مطالعه  5و  10سال بود .امكان پيگيري  123نمونه
فراهم شد .ميزان موفقيت گزارش شده  5ساله  %37و  10ساله  %13بوده است)LOE IV( .
 - 38Farsi 2006 .6در اين مطالعه ،اثر پوشش مستقيم پالپ با  MTAبر روي  30دندان دائمي اكسپوز شده در اثر
پوسيدگي (شامل  22دندان با اپكس باز) بررسي شد .مدت پيگيري در مطالعه  24ماه بود و امكان پيگيري كليه بيماران
فراهم شد .در همه نمونه هاي با اپكس باز ،تشكيل كامل ريشه صورت گرفت .درصد موفقيت  %93گزارش شده است.
( )LOE III
 - 39Bogen 2008 .7در اين مطالعه مشاهده اي ،اثر پوشش مستقيم پالپ با MTAبر روي  53دندان دائمي اكسپوز شده
در اثر پوسيدگي بررسي شد .مدت پيگيري در مطالعه  9سال بود و امكان پيگيري  %7/6ازبيماران فراهم نشد ( 4از .)53
درصد موفقيت گزارش شده  %97/9بود .در هر  15دندان با اپكس باز ،بسته شدن كامل اپكس صورت گرفته بود ( LOE
)IV
.8

 - 40Mente 2010در اين مطالعه مشاهده اي ،اثر پوشش مستقيم پالپ با هيدروكسيد كلسيم ( 69نمونه ) و MTA
( 53نمونه) در دندانهاي اكسپوز شده در اثر پوسيدگي بررسي شد  .مدت پيگيري بين  12تا  80ماه با متوسط  27ماه بود.
 %72/5دندانها پيگيري شدند و درصد موفقيت با اختالف آماري معني دار در گروه هيدروكسيد كلسيم  %60و در گروه
 %78MTAگزارش شد)LOE III( .
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 الزم به ذكر است كارآزمايي باليني تصادفي پيرامون اثر بخشي  MTAايراني (  ) Root MTAو برزيلي ()Angelus MTA
در پالپوتومي يا پوشش مستقيم پالپ در اكسپوژر پوسيدگي دندان هاي دايمي زنده يافت نشد.
بررسي نتايج مطالعات فوق الذكر توسط گروه تخصصي ( 25نفر) نشان مي دهد كه پيامد هاي درماني يك مطالعه كارآزمايي
باليني تصادفي با  LOE Iو رتبه عالي 4با توجه به شرايط بومي كشور كامال مناسب تشخيص داده شده و همچنين مورد توافق كامل
گروه تخصصي قرار دارد:

در اكسپوژر ناشي از پوسيدگي با و يا بدون عاليم پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با

A

اپكس باز درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي ) (CEM cementتوصيه مي شود.

سؤال دوم :در اكسپوز پوسيدگي با يا بدون عاليم پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس
بسته كداميك از مداخالت درماني زير بهترين توصيه درماني است؟
روت كانال تراپي
 - 41Kirkevang 2000 .1در اين مطالعه اپيدميولوژيك بر روي  773دندان  RCTشده در دانمارك %52/3 ،دندان ها
داراي  apical periodontitisبودند و به عنوان موارد شكست درمان در نظر گرفته شدند) LOE II( .
2004 .2

42 Kojima

-در اين مرور سيستماتيك و متاآناليز ،ميزان موفقيت درمان  RCTدر دندانهاي زنده  %82/8محاسبه

و گزارش شد)LOE II( .
2005 .3

43 Caplan

 -اين مطالعه همگروهي گذشته نگر نشان داد كه  RCTميزان بقاي دندان را به طور معني داري

كاهش مي دهد و اين كاهش در دندان هاي مولر بسيار بيشتر است .به طوري كه خطر از دست رفتن دندان هاي مولر
درمان شده با روش روت كانال  7/4برابر دندان هاي مولر درمان نشده بود)LOE III( .
 - 44Ng 2007 .4در اين مرور سيستماتيك مقاالت ،ميزان موفقيت درمان RCTبين  %68تا  %85به دست آمد .هم چنين،
مشخص شد كه در طي  5- 4دهه گذشته اين ميزان بهبود نيافته است)LOE III( .
 - 45Sunay 2007 .5اين مطالعه اپيدميولوژيك كه بر روي  8863دندان در تركيه انجام شده نشان داده كه  %53/5از
دندان هاي  RCTشده  apical periodontitisدارند و  %91از اين دندان ها  RCTمناسبي ندارند)LOE II( .
.6

 - 46Asgary 2010اين مطالعه اپيدميولوژيك نشان داد كه در  %52از دندان هاي  RCTشده در ايران apical
 periodontitisوجود دارد و  %42/3از دندان هاي  RCTشده معيارهاي  RCTقابل قبول را دارا بودند)LOE II( .

 - Asgary 20125 .7در اين كارآزمايي باليني تصادفي ،درمان پالپوتومي كامل  407دندان دايمي دچار پالپيت برگشت
ناپذير ،به صورت تصادفي با يكي از دو روش  RCTو يا پالپوتومي با  CEMدرمان شدند .در فالوآپ هاي  6و  12ماهه
26

تفاوت معني داري از نظر موفقيت باليني بين دو گروه وجود نداشت .در هر دو فالوآپ ،موفقيت راديوگرافيك در گروه
پالپوتومي با  CEMبه صورت معني داري باالتر بود (  )p< 0.001به طوري كه پس از  12ماه ميزان موفقيت
راديوگرافيك در گروه پالپوتومي با  %92 CEMدر مقابل  %70موفقيت  RCTبود)LOE I( .
 - 47Pak 2012 .8اين مرور سيستماتيك و متاآناليز جهت تعيين ميزان شيوع راديولوسنسي پري اپيكال و درمان روت
كانال از مطالعات مقطعي انجام گرفت .از ميان  300861دندان مورد مطالعه 5 ،درصد داراي راديولوسنسي پري اپيكال و
 10درصد درمان شده به روش روت كانال تراپي بوده اند .يافته قابل توجه اين مرور سيستماتيك آن است كه از ميان
 28881دندان درمان شده به روش روت كانال تراپي %36 ،دندانها ،داراي راديولوسنسي پري اپيكال بودند .نويسندگان
 24مقاله از  33مطالعه وارد شده در اين مرور ،كيفيت درمانهاي روت كانال تراپي را ضعيف بيان كرده اند)LOE II( .

پالپوتومي كامل
.1

 - 5Asgary 20125در اين كارآزمايي باليني تصادفي ،درمان پالپوتومي كامل  407دندان دايمي دچار پالپيت
برگشت ناپذير ،به صورت تصادفي با يكي از دو روش  RCTو يا پالپوتومي با  CEMدرمان شدند .در فالوآپ هاي  6و
 12ماهه تفاوت معني داري از نظر موفقيت باليني بين دو گروه وجود نداشت .در هر دو فالوآپ ،موفقيت راديوگرافيك
در گروه پالپوتومي با  CEMبه صورت معني داري باالتر بود ( )p< 0.001به طوري كه پس از  12ماه ميزان موفقيت
راديوگرافيك در گروه پالپوتومي با  %92 CEMدر مقابل  %70موفقيت  RCTبود)LOE I( .

 - 6Asgary 2012 .2در اين كارآزمايي باليني تصادفي ،درمان پالپوتومي كامل  413دندان دايمي دچار پالپيت برگشت
ناپذير ،به صورت تصادفي با يكي از دو ماده  CEMو  MTAانجام شد .در فالوآپ  12ماهه ،موفقيت باليني و
راديوگرافيك در گروه  MTAبه ترتيب  %98و  %95و در گروه  %97 CEMو  %92بود كه تفاوت معني داري نداشتند
()LOE I( .)P=0.435
پالپوتومي سطحي
 - Baratieri 198928 .1در اين مطالعه 26 ،دندان دايمي با اكسپوز پوسيدگي ،به روش پالپوتومي سطحي با
هيدروكسيد كلسيم درمان شدند .در دوره پيگيري  18ماهه (به طور متوسط) شكستي گزارش نگرديد)LOE III( .
 - 29Mejare 1993 .2در اين مطالعه ،دندان هاي دايمي جوان با پوسيدگي عميق به روش پالپوتومي سطحي با
هيدروكسيد كلسيم درمان شدند .پيگيري بيماران به طور متوسط  56ماه صورت گرفت و از  31نمونه بدون سمپتوم (قبل
از درمان) 2 ،شكست و از  6نمونه داراي سمپتوم (قبل از درمان) نيز  2شكست گزارش گرديد)LOE III( .
 - 30Barreishi-Nusair 2006 .3در اين مطالعه ،دندان هاي مولر اول دايمي با اكسپوز پوسيدگي در بيماران  7تا 13
ساله به روش پالپوتومي سطحي با هيدروكسيد كلسيم درمان شدند .پيگيري بيماران به طور متوسط  17/5ماه صورت
گرفت و از  28نمونه مورد مطالعه شكستي گزارش نگرديد) LOE III( .
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 - Qudeimat 200731 .4در اين كارآزمايي باليني تصادفي ،دندان هاي مولر اول دايمي با اكسپوز پوسيدگي به روش
پالپوتومي سطحي با  MTAو هيدروكسيد كلسيم درمان شدند .در ابتداي مطالعه  %79دندانها داراي اپكس باز بودند .د ر
مدت دوره پيگيري  34/5ماه (به طور متوسط)  9بيمار (شامل  13دندان) از مجموع  43بيمار (شامل  64دندان) خارج
شدند (ميزان عدم پيگيري بيش از  .) %20از ميان نمونه هاي باقي مانده در مطالعه در هر گروه  2شكست درمان (موفقيت
 % 91و  ) %93گزارش گرديد)LOE II( .
 - 32Mass 2011 .5در اين مطالعه ،دندان هاي دايمي جوان با اكسپوز پوسيدگي به روش پالپوتومي سطحي با
هيدروكسيد كلسيم و  IRMدرمان شدند .دوره پيگيري بيماران به طور متوسط  49ماه بود 3 .شكست درمان از مجموع
 49دندان مورد مطالعه گزارش گرديد .هر  6نمونه اپكسوژنزيس نيز با موفقيت درمان شده بودند)LOE III( .

پوشش مستقيم پالپ
 - 33Haskell 1978 .1در اين مطالعه ،بر روي  149دندان دائمي اكسپوز شده در اثر پوسيدگي اثر پوشش مستقيم پالپ
با هيدروكسيد كلسيم و يا كريستال پنيسيلين ( 16مورد) بررسي شد  .مدت پيگيري در مطالعه بين  5تا  22سال بود و
امكان پيگيري  %23/8از بيماران فراهم شد .درصد موفقيت كلي گزارش شده  %78/3براي هر دو مورد بود)LOE IV( .
 - 34Gallien 1985 .2در اين مطالعه ،بررسي اثر پالپوتومي با فرموكرزول براي دندانهاي شيري و پوشش مستقيم پالپ با
هيدروكسيد كلسيم براي دندانهاي دائمي تحت بيحسي موضعي در مقايسه با بيهوشي بر روي  40دندان دائمي اكسپوز
شده در اثر پوسيدگي (در هر گروه  20دندان) صورت گرفت .مدت پيگيري در مطالعه بين  1تا  3سال بود و امكان
پيگيري كليه بيماران فراهم شد 3 .عدم موفقيت درمان از مجموع  17نمونه پوشش مستقيم پالپ با هيدروكسيد كلسيم
گزارش گرديد)LOE III( .
 - 35Matsuo 1996 .3در اين مطالعه ،بررسي اثرپوشش مستقيم پالپ با هيدروكسيد كلسيم بر روي دندانهاي دائمي
اكسپوز شده در اثر پوسيدگي صورت گرفت .مدت پيگيري بين 3تا  36ماه متغيير بود و هر  3ماه اين پيگيري صورت
پذيرفت .تنها  4دندان پس از  36ماه براي پيگيري باقي مانده بودند .ميزان موفقيت در دوره پيگيري  9ماهه با از دست
رفتن  35درصد نمونه ها %82/8 ،گزارش شده است)LOE III( .
 - 36Santucci 1999 .4در اين مطالعه ،اثر پوشش مستقيم پالپ با ليزر  ND-YAGو ويترباند با هيدروكسيد كلسيم در
اكسپوز پوسيدگي مقايسه شده است .پيگيري بيماران تا  54ماه صورت گرفت .تعداد نمونه هاي درمان شده با
هيدروكسيد كلسيم  29نمونه بود .ميزان موفقيت هيدروكسيد كلسيم از  %89/7درپيگيري يك ماهه به  %43/6در دوره
 54ماهه تقليل يافته بود)LOE III( .
 - 37Barthel 2000 .5در اين مطالعه مشاهده اي ،اثر پوشش مستقيم پالپ با هيدروكسيد كلسيم بر روي دندان هاي
دائمي اكسپوز شده در اثر پوسيدگي بررسي شد .مدت پيگيري در مطالعه  5و  10سال بود .امكان پيگيري  123نمونه
فراهم شد .ميزان موفقيت گزارش شده  5ساله  %37و  10ساله  %13بوده است)LOE IV( .
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 - 38Farsi 2006 .6در اين مطالعه ،اثر پوشش مستقيم پالپ با  MTAبر روي  30دندان دائمي اكسپوز شده در اثر
پوسيدگي (شامل  22دندان با اپكس باز) بررسي شد .مدت پيگيري در مطالعه  24ماه بود و امكان پيگيري كليه بيماران
فراهم شد .در همه نمونه هاي با اپكس باز ،تشكيل كامل ريشه صورت گرفت .درصد موفقيت  %93گزارش شده است.
( )LOE III
 - 39Bogen 2008 .7در اين مطالعه مشاهده اي ،اثر پوشش مستقيم پالپ با MTAبر روي  53دندان دائمي اكسپوز شده
در اثر پوسيدگي بررسي شد .مدت پيگيري در مطالعه  9سال بود و امكان پيگيري  %7/6ازبيماران فراهم نشد ( 4از .)53
درصد موفقيت گزارش شده  %97/9بود .در هر  15دندان با اپكس باز ،بسته شدن كامل اپكس صورت گرفته بود ( LOE
)IV
.8

 - 40Mente 2010در اين مطالعه مشاهده اي ،اثر پوشش مستقيم پالپ با هيدروكسيد كلسيم ( 69نمونه ) و MTA
( 53نمونه) در دندانهاي اكسپوز شده در اثر پوسيدگي بررسي شد  .مدت پيگيري بين  12تا  80ماه با متوسط  27ماه بود.
 %72/5دندانها پيگيري شدند و درصد موفقيت با اختالف آماري معني دار در گروه هيدروكسيد كلسيم  %60و در گروه
 %78MTAگزارش شد)LOE III( .

الزم به ذكر است كارآزمايي باليني تصادفي پيرامون اثر بخشي  MTAايراني ( )Root MTAو برزيلي
( ) Angelus MTAدر پالپوتومي يا پوشش مستقيم پالپ در اكسپوژر پوسيدگي دندان هاي دايمي زنده
يافت نشد.
بررسي نتايج مطالعات فوق الذكر توسط گروه تخصص ي ( 25نفر) نشان مي دهد كه پيامد هاي
درماني دو مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي با  LOE Iو رتبه

عالي5,6

با توجه به شرايط بومي كشور كامال

مناسب تشخيص داده شده و همچنين مورد توافق كامل گروه تخصصي قرار دارد:
در اكسپوژر ناشي از پوسيدگي با و يا بدون عاليم پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي
زنده با اپكس بسته درمان پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي )(CEM cement
توصيه مي شود

29

A

فهرست منابع
1. Twaddle S. Clinical Practice Guidelines. Singapore Med J 2005;46(12):681–86.
2. Levels of Evidence - Oxford Centre for Evidence-based Medicine (2009). Available from:
http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025

3. Level of evidence - Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Available from:
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/47/evidence.html

4. Nosrat A, Seifi A, Asgary S. Pulpotomy in caries-exposed immature permanent molars
using calcium-enriched mixture cement or mineral trioxide aggregate: a randomized
clinical trial. Int J Paediatr Dent. 2012 Feb 6. doi:10.1111/j.1365-263X.2012.01224.x.
[Epub ahead of print].
5. Asgary S, Eghbal MJ, Ghoddusi J, Yazdani S. One- year results of vital pulp therapy in
permanent molars with irreversible pulpitis: an ongoing multicenter, randomized, noninferiority clinical trial. Clin Oral Investig. 2012 Mar 21. [Epub ahead of print]
6. Asgary S, Eghbal MJ. Treatment outcomes of pulpotomy in permanent molars with
irreversible pulpitis using biomaterials: A multi-center randomized controlled trial. Acta
Odontologica Scandinavica, 2012; Feb 20. [Epub ahead of print].
7. Demarco FF, Rosa MS, Tarquínio SB, Piva E. Influence of the restoration quality on the
success of pulpotomy treatment: a preliminary retrospective study. J Appl Oral Sci. 2005
Mar;13(1):72-7.
8. Teixeira LS, Demarco FF, Coppola MC, Bonow ML. Clinical and radiographic evaluation
of pulpotomies performed under intrapulpal injection of anaesthetic solution. Int Endod J
2001;34(6):440-6.
9. Asgary S, Eghbal MJ. The effect of pulpotomy using a calcium-enriched mixture cement
versus one-visit root canal therapy on postoperative pain relief in irreversible pulpitis: a
randomized clinical trial. Odontology. 2010 Jul;98(2):126-33. Epub 2010 Jul 23.
10. Hessari H, Vehkalahti MM, Eghbal MJ, Murtomaa HT. Oral Health among 35- to 44Year-Old Iranians. Med Princ Pract 2007;16:280–285.
11. Handysides RA, Jaramillo DE. Ingle JI. Diagnosis of Endodontics Disears. A. Endodontic
examination. In: Ingle JI, Bakland LK, Baumgartner JC. Ingle's Endodontics 6. 6th ed.
Hamilton, Ontario: BC Decker; 2008. p. 528.
12. Bender IB. The past-present-future of endodontics. Aust Endod J. 2003 Aug; 29(2):99104.
13. Levin LG, Law AS, Holland GR, Abbott PV, Roda RS. Identify and d efine all diagnostic
terms for pulpal health and disease states. J Endod. 2009 Dec;35(12):1645-57.
14. Mejàre IA, Axelsson S, Davidson T, Frisk F, Hakeberg M, Kvist T, Norlund A, Petersson
A, Portenier I, Sandberg H, Tranaeus S, Bergenholtz G. Diagnosis of the condition of the
dental pulp: a systematic review. Int Endod J. 2012 Jul;45(7):597-613. doi:
10.1111/j.1365-2591.2012.02016.x. Epub 2012 Feb 13.
15. Swedish council on Health Technology Assessment. Methods of diagnosis and treatment
in
endodontics:
A
systematic
Review.
Available
from:
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content1/1/endodontics_eng_smf.pdf
30

16. Aguilar P, Linsuwanont P. Vital pulp therapy in vital permanent teeth with cariously
exposed pulp: a systematic review. J Endod. 2011 May;37(5):581-7. Epub 2011 Mar 5.
Review.
17. Ingle JI, Simon JHS, Walton RE, Pashley DH, Bakland LK, Heithersay GS, et al. Pulp
pathology: its etiology and prevention. In: Ingle JI, Bakland LK. Ingle's Endodontics. 5th
ed. Hamilton: BC Decker; 2002. p. 157.
18. Bogen G, Chandler NP. Vital pulp therapy. In: Ingle JI, Bakland LK, Baumgartner JC.
Ingle's Endodontics 6. 6th ed. Hamilton, Ontario: BC Decker; 2008. p. 1312.
19. Trope M. Endodontic considerations in dental trauma. In: Ingle JI, Bakland LK,
Baumgartner JC. Ingle's Endodontics 6. 6th ed. Hamilton: BC Decker; 2008. pp. 13331336.
20. Torabinejad M, Sigurdsson A. Evaluation of endodontic outcomes. In: Torabinejad M,
Walton RE. Endodontics Principles and Practice. 4th ed. Missouri: Suanders, Elsevier Inc.
2009. p 377.
21. Strindberg LZ.The dependence of the results of pulp therapy on certain factors. An
analytic study based on radiographic and clinical follow-up examinations. Acta
Odontologica Scandinavia 1956; 14 (Suppl. 21): 1–175.
22. Miyashita H, Worthington HV, Qualtrough A, Plasschaert A. Pulp management for caries
in adults: maintaining pulp vitality. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Apr
18;(2):CD004484. Review.
23. Calişkan MK. Success of pulpotomy in the management of hyperplastic pulpitis. Int
Endod J. 1993 Mar; 26(2):142-8.
24. Calişkan MK. Pulpotomy of carious vital teeth with periapical involvement. Int Endod J.
1995 May;28(3):172-6.
25. Waly NG. A five- year comparative study of calcium hydroxide-glutaraldehyde
pulpotomies versus calcium hydroxide pulpotomies in young permanent molars. Egypt
Dent J. 1995 Jan;41(1):993-1000.
26. Witherspoon DE, Small JC, Harris GZ. Mineral trioxide aggregate pulpotomies: a case
series outcomes assessment. J Am Dent Assoc 2006;137(5):610-8.
27. El-Meligy OA, Avery DR. Comparison of mineral trioxide aggregate and calcium
hydroxide as pulpotomy agents in young permanent teeth (apexogenesis). Pediatr Dent.
2006 Sep-Oct;28(5):399-404.
28. Baratieri LN, Monteiro S Jr, Caldeira de Andrada MA. Pulp curettage--surgical technique.
Quintessence Int. 1989 Apr;20(4):285-93.
29. Mejàre I, Cvek M. Partial pulpotomy in young permanent teeth with deep carious lesions.
Endod Dent Traumatol. 1993 Dec;9(6):238-42.
30. Barrieshi-Nusair KM, Qudeimat MA. A prospective clinical study of mineral trioxide
aggregate for partial pulpotomy in cariously exposed permanent teeth. J Endod. 2006
Aug;32(8):731-5.
31. Qudeimat MA, Barrieshi-Nusair KM, Owais AI. Calcium hydroxide vs mineral trioxide
aggregates for partial pulpotomy of permanent molars with deep caries. Eur Arch Paediatr
Dent. 2007 Jun;8(2):99-104.
31

32. Mass E, Zilberman U. Long-term radiologic pulp evaluation after partial pulpotomy in
young permanent molars. Quintessence Int. 2011 Jul-Aug;42(7):547-54.
33. Haskell EW, Stanley HR, Chellemi J, Stringfellow H. Direct pulp capping treatment: a
long-term follow-up. J Am Dent Assoc. 1978 Oct;97(4):607-12.
34. Gallien GS Jr, Schuman NJ. Local versus general anesthesia: a study of pulpal response in
the treatment of cariously exposed teeth. J Am Dent Assoc. 1985 Oct;111(4):599-601.
35. Matsuo T, Nakanishi T, Shimizu H, Ebisu S. A clinical study of direct pulp capping
applied to carious-exposed pulps. J Endod. 1996 Oct;22(10):551-6.
36. Santucci PJ. Dycal versus Nd:YAG laser and Vitrebond for direct pulp capping in
permanent teeth. J Clin Laser Med Surg. 1999 Apr;17(2):69-75.
37. Barthel CR, Rosenkranz B, Leuenberg A, Roulet JF. Pulp capping of carious exposures:
treatment outcome after 5 and 10 years: a retrospective study. J Endod. 2000 Sep;26(9):5258.
38. Farsi N, Alamoudi N, Balto K, Al Mushayt A. Clinical assessment of mineral trioxide
aggregate (MTA) as direct pulp capping in young permanent teeth. J Clin Pediatr Dent.
2006 Winter;31(2):72-6.
39. Bogen G, Kim JS, Bakland LK. Direct pulp capping with mineral trioxide aggregate: an
observational study. J Am Dent Assoc. 2008 Mar;139(3):305-15; quiz 305-15. Erratum in:
J Am Dent Assoc. 2008 May;139(5):541.
40. Mente J, Geletneky B, Ohle M, Koch MJ, Friedrich Ding PG, Wolff D, Dreyhaupt J,
Martin N, Staehle HJ, Pfefferle T. Mineral trioxide aggregate or calcium hydroxide direct
pulp capping: an analysis of the clinical treatment outcome. J Endod. 2010
May;36(5):806-13.
41. Kirkevang
LL, Ørstavik
D, Hörsted-Bindslev
P, Wenzel
A.
Periapical status and quality of root fillings and coronal restorations in
a Danish
population. Int Endod J. 2000;33:509-15.
42. Kojima K, Inamoto K, Nagamatsu K, HaraA, Nakata K, Morita I, Nakagaki H, Nakamura
H. Success rate of endodontic treatment of teeth with vital and nonvital pulps: A metaanalysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004;97:95-9
43. Caplan DJ, Cai J, Yin G, White BA. Root canal filled versus non-root canal filled teeth:
a retrospective comparison ofsurvival times. J Public Health Dent;65:90-6.
44. Ng YL, Mann V, Rahbaran S, Lewsey J, Gulabivala K. Outcome of primary root canal
treatment: systematic review of the literature – Part 1. Effects of study characteristics on
probability of success. Int Endodont J 2007;40: 921–939.
45. Sunay H, Tanalp J, Dikbas I, Bayirli G. Cross-sectional evaluation of the periapical status
and quality of root canal treatment in a selected population of urban Turkish adults. Int
Endod J, 40, 139–145, 2007.
46. Asgary S, Shadman B, Ghalamkarpour Z, Shahravan A, Ghoddusi J, Bagherpour A,
Akbarzadeh Baghban A, Hashemipour M, Ghasemian Pour M. Periapical status and
quality of root canal fillings and coronal restorations in Iranian population. Iran Endod J
2010;5:74-82.

32

47. Pak JG, Fayazi S, White SN. Prevalence of Periapical Radiolucency and Root Canal
Treatment: A Systematic Review of Cross-sectional Studies. J Endod 2012; 38(9), 11701176.
48. Fitch K, Bernstein S J, Aguilar MD, Burnand B, LaCalle J R. The RAND/UCLA
appropriateness method user's manual (No. RAND/MR-1269-DG-XII/RE). 2001; RAND
Corp, Santa Monica, CA.

33

ضمايم
ضميمه شماره  : 1فرم هاي ارزيابي مناسب بودن سناريو ها
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ضميمه شماره  : 2نحوه تجميع آراي اعضاي گروه تخصصي پيرامون هريك از سناريوهاي باليني
نحوه تجميع آراي اعضاي گروه تخصصي ،بر اساس مدل  48 Rand/UCLA Appropriateness Methodانجام شده است.
خالصه روش فوق ،به شرح زير است:
هر سناريوي باليني توسط هر يك از اعضاء گروه تخصصي از  6جنبه مختلف مورد بررسي قرار گرفت (ضميمه شماره  .)1هر يك
از اعضا نهايتاً به هر سناريو بين  1- 9نمره دادند .در اين نمره دهي ،نمرات  1- 3در محدوده نامناسب 4- 6 ،در محدوده نسبت اً
مناسب و  7- 9در محدوده كامالً مناسب ارزيابي مي شوند .بديهي است ،هرچه نمره تخصيص يافته بيشتر باشد ،بدين معناست
كه سناريو مناسب تر است .پس از تجميع آرا ،ميزان مناسب بودن هر سناريو ،بر اساس ميانه (  ) Medianآرا تعيين مي گردد .در
مرحله بعد ،ميزان توافق اعضاء گروه تخصصي ،به نحو زير تعيين شد:

35

جدول  : 1ارزيابي ميزان توافق اعضاي گروه تخصصي پيرامون يك سناريو

تعداد اعضاي گروه تخصصي

توافق كامل

عدم توافق

تعداد افرادي كه عدد انتخابي

تعداد افرادي كه عدد انتخابي

آنها در محدوده اي قرار دارد كه آنها در هريك از بازه هاي انتهايي
ميانه را شامل نمي شود.

قرار دارد.
( 1تا  )3و ( 7تا )9

 8تا 10

 2يا كمتر

 3يا بيشتر

 11تا 13

 3يا كمتر

 4يا بيشتر

 14تا 16

 4يا كمتر

 5يا بيشتر

 19تا 17

 5ياكمتر

 6يابيشتر

 20تا 22

 6يا كمتر

 7يا بيشتر

 23تا 25

 7يا كمتر

 8يا بيشتر

در صورتي كه ميزان توافق آرا در هيچ يك از اين طبقات فوق نگنجد" ،توافق ناكامل" حاصل شده است.
بدين ترتيب هر سناريو داراي دو مولفه مناسب بودن و ميزان توافق مي باشد .نتايج ارزش دهي به سناريوها ،به تفكيك در
ضميمه شماره  3آمده است .درجه توصيه هر سناريو بر اساس سه مولفه سطح شواهد ،ميزان مناسب بودن و ميزان توافق
به شرح زير تعيين گرديد:
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جدول  : 2درجه بندي توصيه باليني
Grade of
Recommendation

A

تعريف

كامالً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه عالي و بسيار خوب با
توافق كامل
كامالً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه عالي و بسيار خوب با
توافق ناكامل يا

B

كامالً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه خوب با توافق كامل
كامالً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه خوب با توافق ناكامل يا
C
نسبتاً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه خوب با توافق كامل
نسبتاً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه عالي و بسيار خوب با
توافق ناكامل يا
D

نسبتاً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه خوب با توافق ناكامل يا
كامالً مناسب بودن سناريو بر اساس شواهد با رتبه عالي و بسيار خوب با
عدم توافق

Good Practice
Points

بهترين طبابت توصيه شده بر اساس تجارب باليني گروه تدوين راهنما
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ضميمه شماره  : 3تحليل آراي اعضاي هيات علمي رشته هاي اندودانتيكس ( 11نفر) و دندانپزشكي كودكان (2
نفر) با رتبه استادي

انديكاسيون  :1اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس باز
جمع بندي آراي  11نفر عضو هيات علمي اندودانتيست و  2نفر دندانپزشكي كودكان با رتبه استادي در
خصوص انديكاسيون "اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با
اپكس باز" حاكي از آن است كه "پالپوتومي كامل با  "CEM Cementتنها مداخله اي است كه از نظر
مناسب بودن سناريو "كامالً مناسب" و از نظر توافق آرا با " توافق كامل" قابل توصيه است( .درجه توصيه
)A
مداخله  :1پالپوتومي كامل با هيدروكسيد كلسيم
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

0

0

0

1

5

2

2

2

1

آرا
تحليل آرا:
كامالً مناسب

مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا

نسبتاً مناسب

ميزان مناسب بودن سناريوي اول

نامناسب

4
توافق كامل

توافق آرا

عدم توافق

توافق ناكامل


ميزان توافق آرا در سناريوي اول
مداخله  :2پالپوتومي كامل با ProRoot MTA
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

1

5

2

1

1

1

2

0

0

آرا
تحليل آرا:
مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا
ميزان مناسب بودن سناريوي دوم
توافق آرا

كامالً مناسب

نسبتاً مناسب

نامناسب

7
توافق كامل

توافق ناكامل


ميزان توافق آرا در سناريوي دوم
38

عدم توافق

مداخله  :3پالپوتومي كامل با CEM Cement
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

7

5

0

0

0

0

1

0

0

آرا
تحليل آرا:
كامالً مناسب

مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا
ميزان مناسب بودن سناريوي سوم

نامناسب

نسبتاً مناسب

9
توافق كامل

توافق آرا

عدم توافق

توافق ناكامل



ميزان توافق آرا در سناريوي سوم
مداخله  :4پالپوتومي سطحي با هيدروكسيد كلسيم
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

0

0

0

1

3

3

2

2

2

آرا
تحليل آرا:
كامالً مناسب

مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا

نسبتاً مناسب

ميزان مناسب بودن سناريوي چهارم

نامناسب

4
توافق كامل

توافق آرا

عدم توافق

توافق ناكامل


ميزان توافق آرا در سناريوي چهارم
مداخله  :5پالپوتومي سطحي با ProRoot MTA
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

1

2

3

0

0

2

3

0

2

آرا
تحليل آرا:
مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا

كامالً مناسب

ميزان مناسب بودن سناريوي پنجم
توافق آرا

نسبتاً مناسب

نامناسب

4
توافق كامل

توافق ناكامل

عدم توافق


ميزان توافق آرا در سناريوي پنجم
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ضميمه شماره  : 4تحليل آراي اعضاي هيات علمي رشته هاي اندودانتيكس ( 11نفر) و دندانپزشكي كودكان (2
نفر) با رتبه استادي

انديكاسيون  :2اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس بسته
جمع بندي آراي  11نفر عضو هيات علمي اندودانتيست و  2نفر دندانپزشكي كودكان با رتبه استادي در
خصوص انديكاسيون "اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با
اپكس بسته" حاكي از آن است كه "پالپوتومي كامل با  "CEM Cementتنها مداخله اي است كه از نظر
مناسب بودن سناريو "كامالً مناسب" و از نظر توافق آرا با " توافق كامل" قابل توصيه است( .درجه توصيه
)A
مداخله  :1روت كانال تراپي
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

1

2

1

2

2

5

0

1

0

آرا
تحليل آرا:
كامالً مناسب

مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا

نسبتاً مناسب

ميزان مناسب بودن سناريوي اول

نامناسب

5
توافق كامل

توافق آرا

عدم توافق

توافق ناكامل


ميزان توافق آرا در سناريوي اول
مداخله  :2پالپوتومي كامل با ProRoot MTA
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

1

3

0

5

1

1

3

0

0

آرا
تحليل آرا:
مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا

كامالً مناسب

ميزان مناسب بودن سناريوي دوم
توافق آرا

نسبتاً مناسب

نامناسب

6
توافق كامل

توافق ناكامل


ميزان توافق آرا در سناريوي دوم
40

عدم توافق

مداخله  :3پالپوتومي كامل با CEM Cement
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

8

2

2

1

0

0

0

1

0

آرا

تحليل آرا:
كامالً مناسب

مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا
ميزان مناسب بودن سناريوي سوم

نامناسب

نسبتاً مناسب

9
توافق كامل

توافق آرا

عدم توافق

توافق ناكامل



ميزان توافق آرا در سناريوي سوم

ضميمه شماره  : 5تحليل آراي گروه تخصصي ( 25نفر شامل  14نفر عضو هيات علمي با رتبه استاد تمامي)
انديكاسيون  :1اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس باز
جمع بندي آراي گروه تخصصي  25نفره در خصوص انديكاسيون "اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون پالپيت
برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس باز" حاكي از آن است كه "پالپوتومي كامل با CEM
 "Cementتنها مداخله اي است كه از نظر مناسب بودن سناريو "كامالً مناسب" و از نظر توافق آرا با "
توافق كامل" قابل توصيه است( .درجه توصيه )A
مداخله  :1پالپوتومي كامل با هيدروكسيد كلسيم
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

0

1

1

1

6

5

5

4

2

آرا
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تحليل آرا:
كامالً مناسب

مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا

نسبتاً مناسب

ميزان مناسب بودن سناريوي اول

نامناسب

4
توافق كامل

توافق آرا

عدم توافق

توافق ناكامل


ميزان توافق آرا در سناريوي اول
مداخله  :2پالپوتومي كامل با ProRoot MTA
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

3

6

5

3

2

1

4

0

1

آرا
تحليل آرا:
كامالً مناسب

مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا
ميزان مناسب بودن سناريوي دوم

نامناسب

نسبتاً مناسب

7
توافق كامل

توافق آرا

عدم توافق

توافق ناكامل


ميزان توافق آرا در سناريوي دوم

مداخله  :3پالپوتومي كامل با CEM Cement
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

14

9

1

0

0

0

1

0

0

آرا
تحليل آرا:
مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا
ميزان مناسب بودن سناريوي سوم
توافق آرا
ميزان توافق آرا در سناريوي سوم

كامالً مناسب

نسبتاً مناسب

نامناسب

9
توافق كامل
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توافق ناكامل

عدم توافق

مداخله  :4پالپوتومي سطحي با هيدروكسيد كلسيم
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

0

0

3

2

3

5

5

4

3

آرا
تحليل آرا:
كامالً مناسب

مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا

نسبتاً مناسب

ميزان مناسب بودن سناريوي چهارم

نامناسب

4
توافق كامل

توافق آرا

عدم توافق

توافق ناكامل


ميزان توافق آرا در سناريوي چهارم

مداخله  :5پالپوتومي سطحي با ProRoot MTA
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

1

4

4

2

0

6

5

0

3

آرا
تحليل آرا:
مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا

كامالً مناسب

ميزان مناسب بودن سناريوي پنجم
توافق آرا

نسبتاً مناسب

نامناسب

4
توافق كامل

توافق ناكامل

عدم توافق


ميزان توافق آرا در سناريوي پنجم
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ضميمه شماره  : 6تحليل آراي گروه تخصصي ( 25نفر شامل  14نفر عضو هيات علمي با رتبه استاد تمام)

انديكاسيون  :2اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون پالپيت برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس بسته
جمع بندي آراي گروه تخصصي  25نفره در خصوص انديكاسيون "اكسپوژر پوسيدگي با يا بدون پالپيت
برگشت ناپذير در دندان هاي دايمي زنده با اپكس بسته" حاكي از آن است كه "پالپوتومي كامل با CEM
 "Cementتنها مداخله اي است كه از نظر مناسب بودن سناريو "كامالً مناسب" و از نظر توافق آرا با "
توافق كامل" قابل توصيه است( .درجه توصيه )A
مداخله  :1روت كانال تراپي
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

2

2

3

3

6

6

1

2

0

آرا
تحليل آرا:
كامالً مناسب

مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا

نسبتاً مناسب

ميزان مناسب بودن سناريوي اول

نامناسب

5
توافق كامل

توافق آرا

عدم توافق

توافق ناكامل


ميزان توافق آرا در سناريوي اول
مداخله  :2پالپوتومي كامل با ProRoot MTA
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

1

3

5

7

2

1

5

0

1

آرا
تحليل آرا:
مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا

كامالً مناسب

ميزان مناسب بودن سناريوي دوم
توافق آرا

نسبتاً مناسب

نامناسب

6
توافق كامل

توافق ناكامل


ميزان توافق آرا در سناريوي دوم
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عدم توافق

مداخله  :3پالپوتومي كامل با CEM Cement
امتياز

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد

13

7

2

1

0

0

1

1

0

آرا
تحليل آرا:
مناسب بودن سناريو بر اساس ميانه آرا
ميزان مناسب بودن سناريوي سوم
توافق آرا
ميزان توافق آرا در سناريوي سوم

كامالً مناسب

نسبتاً مناسب

نامناسب

9
توافق كامل
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توافق ناكامل

عدم توافق

ضميمه شماره  : 7روش دقيق انجام پالپوتومي كامل با سيمان مخلوط غني شده كلسيمي ()CEM Cement
كليد موفقيت درمان هاي پالپ زنده ،انتخاب صحيح بيمار و پيروي سختگيرانه از پروتكل درمان

است16.

بنابراين ،پيروي گام به گام از مراحل توصيه شده در اين راهنما اكيداً توصيه مي شود.
 - 1تمامي داده ها شامل اطالعات پزشكي ،دندانپزشكي و كليه مراحل تشخيصي (تست هاي تشخيصي) ،درماني و پيگيري
درمان را در پرونده بيمار با دقت ثبت نموده و راديوگرافي هاي پري اپيكال قبل و بعد از كار را به پرونده منضم نماييد.
 - 2تنها دنداني براي اين درمان انتخاب مي شود كه زنده بوده و تاج آن قابل بازسازي با سيل مناسب باشد.


اگر بررسي هاي باليني و راديوگرافيك در شروع درمان نشانگر وجود پوسيدگي عميق و يا تروما باشد به نحوي كه
اكسپوژر پالپ احتراز ناپذير باشد ،بايد از زنده بوده پالپ دندان اطمينان حاصل نمود (مثبت بودن نتيجه تست هاي
تشخيصي قبل از شروع درمان الزم است ولي زنده بودن پالپ دندان بايد در حين انجام درمان با مشاهده مستقيم
خونريزي پالپي به تاييد كلينيسين برسد).



در صورت احراز شرط زنده بودن پا لپ ،وجود و يا عدم وجود عاليم پريودنتيت آپيكال در بررسي هاي
راديوگرافيك ،تفاوتي را در تصميم گيري كلينيكي ايجاد نمي كند .اما بهتر است اين درمان را با احتياط بيشتر به
انجام رساند و نتيجه درمان را در كوتاه مدت به خوبي پيگيري نمود.



در صورت وجود عاليم دال بر نك روز پالپ و عفونت با منشا دنداني (وجود آبسه حاد پري اپيكال ،حساسيت شديد
به دق و لمس ،وجود سينوس تراكت و بروز راديولوسنسي هاي طرفي و يا پري اپيكال) ،بايد هر چه سريعتر به
درمان معالجه ريشه اقدام شود.



در هر زماني كه تصميم به درمان گرفتيد اين شرايط را در نظر بگيريد:
 .iتاريخچه پزشكي بيمار
 .iiارزيابي ميزان ارزش نگهداري دندان
 .iiiدر نظر گرفتن درمان هاي جايگزين احتمالي
 .ivقابليت ترميم دندان
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 - 3آگاهي و موافقت بيمار با انجام " درمان پالپوتومي با استفاده از  "CEM Cementقبل از شروع مراحل درمان ضروري
است.
 - 4دهان بيمار را با كلرهگزيدين  0/2درصد شستشو دهيد.
 - 5تزريق بي حسي مناسب (اصلي و تكميلي) را انجام دهيد.
 - 6دندان را به خوبي ايزوله نماييد.
 - 7دندان را با پنبه استريل آغشته به كلرهگزيدين  % 0/2كامالً تميز كنيد.
 - 8در صورت وجود پوسيدگي ،پوسيدگي ها را به طور كامل با استفاده از فرز و شستشوي فراوان برداريد( .سعي شود كه
اكسپوژر پالپ در آخرين مرحله اتفاق افتد)


در نزديكي پالپ دندان بهتر است از يك فرز تنگستن كاربايد و يا فوالدي روند درشت با سرعت پايين و با استفاده
از جريان شستشوي فراوان آب براي برداشتن كامل پوسيدگي ها استفاده كنيد.



پيش از اكسپوژر پالپ و قبل از ورود به اطاقك پالپ بايد اطمينان حاصل شود كه تمام پوسيدگي ها بخوبي حذف
شده و شكل حفره براي ترميم نهايي آن كامل شده است.



ايزوالسيون دندان تحت درمان از زمان وقوع اكسپوژر پالپي ضروري است.

 - 9براي برداشتن كامل سقف پالپ چمبر از فرز استريل استفاده نماييد.
 - 10پالپ درون پالپ چمبر را با استفاده از توربين ،فرز استريل روند (  )Round/Round endبا فشار بسيار كم و همراه با
شستشوي فراوان و بدون ايجاد سوختگي و يا  lacerationقطع نماييد.


پالپ باقيمانده در پايان اين مرحله بايد مشابه با يك زخم ت ميز جراحي باشد.

 - 11پالپ چمبر را ضمن مراقبت براي عدم ورود سوزن به داخل پالپ با نرمال سالين شستشو دهيد.
 - 12جهت قطع خونريزي يك پنبه استريل آغشته به محلول كلرهگزيدين  0/2درصد را با فشار ماليم بر روي دهانه كانال (ها) به
مدت  5دقيقه قرار دهيد.
 - 13در صورت ادامه خونريزي از پنبه استريل آغشته به سديم هيپوكلرايت  %5به مدت  30ثانيه استفاده كنيد.
 - 14از قطع شدن خونريزي اطمينان حاصل نماييد.
47

 - 15زخم پالپي در اين مرحله بايد تميز و عاري از لخته باشد.
 - 16سيمان مخلوط غني شده كلسيمي ) (CEM Cementرا با قوام خامه اي آماده كنيد.



طريقه آماده كردن :CEM Cement


مقدار مناسبي از مايع و پودر را بر روي اسلب استريل و ترجيحا در يكي از كناره ها قرار دهيد تا بعدا راحت تر از
سطق اسلب ماده قابل برداشته شدن باشد.



بهتر است مايع را در دو محل جداگانه بچكانيد (يك قطره اصلي و يك قطره رزرو).



پودر را بصورت ت دريجي توسط اسپاتول دهاني به قطره اصلي اضافه نماييد.



مايع و پودر را به مدت  15- 30ثانيه به خوبي مخلوط نماييد.



مقدار بيشتر مايع مي تواند با استفاده از قطره رزرو ،جهت ايجاد قوام مناسب ماده به مخلوط اضافه شود.



 CEM Cementبايستي بالفاصله بعد از مخلوط شدن مورد استفاده قرار گيرد.



زمان كاركرد براي ماده مخلوط شده حداكثر  5دقيقه مي باشد.



در صورت نياز به زمان كاركرد بيشتر ،مخلوط بايستي توسط گاز مرطوب بمنظور جلوگيري از تبخير پوشانده
شود.



ماده را با چند حركت اسپاتول دهاني از سطق اسلب به صورت يكپارچه برداريد.
تذكر :پودر و مايع  CEM Cementبايد به دور از رطوبت و گرما (در محيط خشك و خنك) نگهداري شوند.

 - 17مقدار مناسبي از ماده تهيه شده را در يك نوبت بر روي بافت پالپ باقيمانده قرار داده ،با اعمال فشارهاي ماليم يك تكه پنبه
استريل خشك از انطباق آن با ديواره هاي حفره پالپي مطمئن شويد.


دقت شود كه پالپ با ضخامت مناسبي از زيست ماده پوشانده شده و سد فيزيكي كامل و يكپارچه اي تشكيل شده
باشد .اين ضخامت بايد حداقل بين  2تا  3ميليمتر باشد.



رطوبت اضافه در  CEM Cementبايستي توسط تكه پنبه اي خشك گرفته شود تا ماده با قوام مناسب در حفره
جاي گيرد.



عدم مشاهده ليكيج خون يكي از شواهد تاييد كننده براي قرار گرفتن مناسب ماده و ايجاد سيل است.
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 - 18اطراف حفره پالپ چمبر را با يك تكه پنبه خيس از اضافات سيمان تميز نماييد.


بعد از گذاشتن ماده ،شستشو انجام نمي گيرد .مقدار اضافه ماده بايستي توسط تكه پنبه اي مرطوب حذف گردد.



پرشدگي بايد پس از اين مرحله با چشم رويت و تاييد شود (ديده شدن يك پركردگي سفيد هموژن و براق بدون
كلوخه ،ترك و گپ نشان از قرار گرفتن مناسب ماده در حفره دارد).

 - 19يك تكه پنبه خيس روي ماده قرار داده و پانسمان موقت انجام شود.
 - 20معموال در روز بعد از درمان ،درد بيمار كاهش يافته و يا از بين رفته است.


در صورت وجود درد بايد از مسكن استفاده شود و بيمار تا يك هفته كنترل شود.

 - 21در صورت عدم وجود عاليم كلينيكي ،پانسمان دندان را براي ادامه درمان برداريد.
 - 22سخت شدن سيمان را با سوند كنترل نموده ،در صورت ست شدن ماده ،ترميم دايمي را انجام دهيد.
- 23


ترميم نهايي حفره بايد با دقت و با هدف وصول به بهترين سيل كرونالي انجام شود.



استفاده از ساندويچ تكنيك (ابتدا قرار دادن يك اليه الينر گالس اينومر و سپس اچ ،باند و بازسازي مابقي حفره با
رزين اليت كيور) و يا بازسازي تاج با استفاده از آمالگام و يا  SS Crownميسر است.



نكته مهم در اين مرحله استفاده از وسايل مناسبي چون كندانسور  Pear shapeو در عين حال كاربرد صحيق و
موثر آنها به نوعي است كه منجر به اعمال فشار زياد و متعاقب آن شك ستگي و يا بروز تغيير شكل در سيمان CEM
نشوند.

 - 24دندان درمان شده را پس از  6ماه كنترل نماييد.


دندان درمان شده بايد در معاينات كلينيكي و راديوگرافيكي عاري از هر گونه عالمت و نشانه التهاب و عفونت
باشد.
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