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  1383، زمستان 36 الی 34، صفحه )25درپی  پی (1مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل، سال هفتم، شمارۀ 

 13/3/83: ، پذیرش20/1/81: دریافت
 
 
 
 
 

  بررسی مورفولوژی کانال ریشه دندان پرمولر دوم فک باال   
 
 

  2 دکترسیده فاطمه مظفری،∗1 ماندانا پرتویدکتر
  دندانپزشک   -2کس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل  استادیار گروه اندودنتی -1

 
 

یکی از دالیل اصلی شکست درمانهای کانال ریشه بویژه دندان پرمولر دوم فک باال جاگذاشتن کانال : سابقه و هدف
ا را بر آن داشت تا  تعداد و تنوع کانال ریشه در این دندان زیاد است لذا ماز آنجایی که. اضافه بدون درمان می باشد

 با استفاده از نفوذ رنگ انجام داده تا به کمک آن، میزان آگاهی دندانپزشکان را از آناتومی دندانهای In-vitroمطالعه ای 
 . شکستهای درمان کانال ریشه این دندان از این طریق کاهش یابدوپرمولر دوم فک باال افزایش دهیم 

 نمونه دندان کشیده شده از بیماران مراجعه کننده به مراکز 100 تعداد (In-vitro)در یک بررسی تجربی  :مواد و روشها
 Indian ink) (نمونه ها بعد از تمیز کردن دکلسیفه شده و بکمک تزریق جوهر هندی.  شدنتخابابطور تصادفی درمانی 

ساس تقسیم بندی ورتوسی بررسی پیکال فورامن براآرنگ امیزی شده تا تعداد ریشه ها و انواع مختلف کانالها و محل 
  .شود
 تنوع کانالها به این صورت ، نمونه دندان بررسی شده زیر نور طبیعی و بر اساس تقسیم بندی ورتوسی100از  :ها یافته

 VIII و VIIو تایپ % VI 8 تایپ ،V3% تایپ ،IV 30% تایپ درصد، صفرIII تایپ ،II 48% تایپ ،I 11%تایپ : بود که
دو % 41دارای دو ریشه بودند و % 2دارای یک ریشه و % 98 نمونه دندان بررسی شده 100 از . آمد بدستدرصدصفر

 .از دندان پرمولر دوم فک باال در بررسی انجام شده دو کاناله می باشد% 78حدود . یک فورامن داشتند% 59فورامن و 
 با توجه به وفور .رمان کانال ریشه ضروری است به داقدامدانش دقیق از مورفولوژی اتاقک پالپ قبل از : گیری نتیجه

کانالهای متعدد در دندان پرمولر دوم فک باال بررسی دقیق کف پالپ و تهیه رادیوگرافی از چند زاویه برای یافتن 
 .کانالهای اضافی حین درمان کانال ریشه الزامی است

    . نال ریشه دندان پرمولر دوم فک باال، مورفولوژی دندان، کا:کلیدی های اژهو
  

 مقدمه  
درمان موفقیت آمیز کانال ریشه وابسته به تمیز کردن کلیه 

 لذا عدم آگاهی کامل از ،کانالهای موجود در ریشه دندان است
آناتومی پالپ دندان، می تواند باعث جا گذاشتن کانال شده و 

 مطالعات. شکستهای بعدی در درمان کانال ریشه را موجب شود
in-vitroمانند بررسی مستقیم دندان  وی مورفولوژی کانال دندانها ر

 به کمک رنگ، برش دندان، تهیه اسکن از دندان و یا بررسی سه 

 و ارایه نتایج مربوط به  )1و2(بعدی آن توسط برنامه های کامپیوتری
 

 کاربرد وسایل پیشرفته مانند میکروسکوپ وها  دندانپزشک
سترسی امکان کاهش از دست حین تهیه حفره د ،)3(دندانپزشکی 

 بنابراین . دادن کانال اضافی در دندانها حین درمان را کاهش میدهد
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قبل از اقدام به درمان کانال ریشه، کسب آگاهی کافی از چگونگی 
یکی از  .مورفولوژی آن در هر دندان برای دندانپزشک الزامی است
 دوم فک دندانهای با تنوع مورفولوژی کانال ریشه، دندان پرمولر

 این دندان  بر اساس بررسی صورت گرفته توسط ورتوسی،.باالست
از لحاظ آماری دومین دندان در قوس فکی است که تحت درمان 

با توجه به آمار متفاوت ارائه شده از ). 4(کانال ریشه قرار می گیرد
) 1995(، کالیسکان)4) (1974(  توسط ورتوسیتنوع کانال این دندان

 که می تواند مربوط به نوع مطالعه و اقوام )6) (1998(، کارتال)5(
مورد بررسی باشد، لذا بر آن شدیم تا تنوع مورفولوژی کانال ریشه 

 .دندان پرمولر دوم فک باال را در جمعیت مازندران بررسی نماییم
 

 مواد روشها
 نمونه دندان 100 تعداد In-vitroدر یک مطالعه تجربی 

شده از بیماران مراجعه کننده به مراکز پرمولر دوم فک باال کشیده 
 سن و جنس و علت . انتخاب شدند مازندران، بطور تصادفیدرمانی

دندانها بالفاصله بعد از کشیده شدن داخل محلول . کشیدن ذکر نشد
حفره دسترسی . فرمالین حداقل برای یک هفته قرار داده شد% 10

رم گیری، به کمک قلم ج. توسط توربین با سرعت باال زده شد
دندانها . جرمهای موجود در سطح ریشه و طوق دندان برداشته شد

 به مدت 5% (HCL)بعد از تمیز کردن در محلول اسید کلریدریک 
 ساعت زیر شیر 2بعد از آن دندانها به مدت .  ساعت قرار داده شد72

 نمونه ها در محلول ، بعد از شستشو با آبوآب قرار گرفتند 
 ساعت قرار داده شدند  24 به مدت 5% (KOH)هیدروکسید پتاسیم 

 بوسیله  و ساعت زیر شیر آب شسته شدند2مجدداً نمونه ها به مدت 
.  داخل کانالها تزریق شد)Indian ink(جوهر هندی،  گیج25سرنگ 

 5دندانها به طور متوالی به مدت ، بعد از رنگ آمیزی کانال ریشه
 سپس. دنتا هیدراته شوقرار داده شدند % 95و % 70ساعت در الکل 

 در نهایت . تا شفاف شوندکردهدندانها را وارد منومر اکریل فوری 
% 5 ساعت در محلول هیدروکسید پتاسیم 72دندانها مجدداً به مدت 

سپس نتایج بر اساس . قرار داده شدند تا اینکه دندانها شفاف شوند
 ).4(روش تقسیم بندی ورتوسی مورد بررسی قرار گرفت

 
 هایافته 

  آورده شده است1نتایج به دست آمده از این تحقیق درجدول 
 ورتوسی، بیشترین تعداد از نظر مورفولوژی  تقسیم بندیبر اساس

باشد که  میIV و  IIکانال ریشه دندان پر مولر فک باال تایپ 
 Ĥدر تایپ. دو کانالی است% 78مجموعIV دونمونه دارای دو ریشه 

عبارت از دو کانال با اتصاالت در طول  که IIدر تایپ . مجزا بودند
  در یک سوم سرویکالی موقعیت اتصال کانال نمونه10کانال، در

 نمونه در یک 21و %) 5/35( یک سوم میانی  نمونه در 17، %)28(
 . بود%) 7/43( سوم آپیکالی

در ) اتصال کانالها توسط کانال فرعی(موقعیت آناستوموزها 
ویک سوم آپیکالی  %5/35 میانی ، یک سوم%24سرویکالییک سوم 

 ,IV, Vتایپ ( دو فورامـن از دندانها دارای % 41.  بدست آمد5/40%

VI ( بودند فورامن  دارای یک %59و)  تایپIII,II,I( . 
 

طبقه بندی مورفولوژی کانال ریشه دندانهای پرمولر . 1جدول 

دوم فک باال بر اساس تقسیم بندی ورتوسی بیماران مراجعه 

  به مراکز درمانی مازندرانکننده

 

 درصد درصد زیر گروه تقسیم بندی کانال ریشه

 I)11( یک کانال تا آپکس
)48(II 
)0(III 

59/0 

 IV)30( دو کانال تا آپکس
)3(V 
)8(VI 
)0(VII 

41/0 

 VIII 0)0( سه کانال تا آپکس
 
 بحث

آگاهی از آناتومی داخلی دندان همواره به عنوان یک پیش 
قبل از انجام درمانهای کانال ریشه در نظر گرفته می نیاز اساسی 
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 در زمینه invivo و invitroشود با توجه به انجام مطالعات گوناگون 

بررسی سیستم کانال ریشه دندان پرمولر دوم فک باال به نظر می 
دندان ) دکلسیفه کردن رنگ آمیزی(آید روش شفاف سازی 

 ریشه ارائه و لذا از این اطالعات مناسبی را در مورد سیستم کانال
روش برای بررسی مورفولوژی دندان پر مولر دوم فک باال بر اساس 
تقسیم بندی ورتوسی روی سیستم کانال ریشه دندان استفاده 

از دندانهای پرمولر دوم فک باال % 59در بررسی انجام شده . نمودیم
 در و) 4% (75دارای بک فورامن آپیکال بوده که در بررسی ور توسی 

در نمونه های مورد ). 5(گزارش شده است% 72بررسی کالیسکن 
و ) 4% (24دارای دو فورامن بودند که ورتوسی % 41بررسی 

 .گزارش کردند) 5% (28کالسیکن 
، %48) 4(در مطالعه ورتوسی [% I 11در این مطالعه تایپ 

 II، تایپ ]%)44در جمعیت ترکیه ) 5(و کالیسکن % 48) 6(کارتال 
، تایپ ]%)60) 6(و کارتال ) 4و5% (22رتوسی و کالیسکن و[% 48
III و کارتال صفر ) 5% (6کالیسکن % 5) 4(ورتوسی [ صفر درصد

) 5% (12کالیسکن %  11) 4(ورتوسی [% IV 30، تایپ ] )6(درصد 
و ) 5% (6، کالیسکن )4% (5ورتوسی [% V 3، تایپ ]%9و کارتال 

و ) 5% (6کالیسکن % 5) 4(ی ورتوس[% VI 8تایپ  ، ] )6% (3کارتال 
، کالیسکن %2) 4(ورتوسی [ صفر درصد VII و تایپ ]%1) 6(کارتال 

 .  بوده است]صفر درصد) 5(

نتایج به دست آمده از این بررسی به نتایج کارتال تشابه 
 آناستومزها در جمعیت ترکیه توسط کالیسکن در یک . بیشتری داشت

 
 و در یک سوم آپیکالی% 8، در یک سوم میانی %8سوم سرویکالی 

آناستومزهای بدست . )5(و مابقی فاقد آناستوموز بودگزارش شد % 4
، در یک سوم %8/18آمده توسط ورتوسی در یک سوم سریکالی 

اما در بررسی  ).4(گزارش شد% 31و در یک سوم آپیکالی% 50میانی 
، در یک سوم  میانی %5/40ناستوموزها در یک سوم آپیکالی حاضر آ

بنابراین بیشتر . بودند% 5/24و در یک سوم سرویکالی % 5/35
 . آناستومزها در یک سوم آپیکالی واقع شده است

با توجه به تنوع ارقام بدست أمده از مورفولوژی کانال پرمولر 
دوم فک باال، آنچه می توان برداشت نمود، وجود اشکال متنوع دو 

ی است که لزوم کانالی در پرمولر دوم فک باال در جمعیت ایران
. سازد  را آشکار میبررسی بیشتر حین درمان کانال ریشه این دندان

همانطور که گفته شد، کسب اطالعات از مورفولوژی کانال ریشه 
همراه با تهیه رادیوگرافی از دو زاویه احتمال از دست دادن کانال 
اضافی را حین درمان پایین آورده و موفقیت درمانهای کانال ریشه را 

 .افزایش می دهد
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