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 L11  تحقيقاتيسخنراني 

  وضعيت پالپ در مبتاليان به پريودنتيت پيشرفته
  

  4، فيروز زادفتاه3،  نرگس فرهاد مالشاهي2، حميدرضا محمودزاده ثاقب2، زهرا حيدري1اسحق علي صابري
  
 دانشگاه علوم پزشكي زاهداناستاديار، گروه پاتولوژي، دانشكده دندانپزشكي،  -1
  استاد، گروه پاتولوژي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان -2
  يكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زاهداناستاديار، گروه اندودنت -3
 استاديار، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -4
  

مجادله بوده  اثرات نامطلوب بيماري پريودنتال بر پالپ دندان ،موضوعي است كه سالها مورد بحث و :هدف و مقدمه
هاي استريولوژيك پالپ دندان در مبتاليان به پريودونتيت پيشرفته در مقايسه با دندان در اين مطالعه شاخص. است

 سالم مورد بررسي قرار گرفته است 

ن دائمي تك ريشه با بيماري پريودنتال پيشرفته و پانزده دندان دائمي تك ريشه با پانزده دندا :مواد و روشها
مورد بررسي  پريودنشيوم نرمال، بدون پركردگي و پوسيدگي كه از نظر سن و جنس همسان سازي شده بودند،

ه و با تكنيك پس از انجام مراحل بافت شناسي، برشهاي تصادفي سيستماتيك منظم از هر دندان تهي. قرارگرفتند
بر روي تصاوير مربوط به هر دندان گريد استريولوژيك حاوي نقاط سازماندهي . ميزي شدندآ ماسون تري كروم رنگ

شده ديجيتال قرار گرفت و نفاط برخورد با هر سوژه شمارش و با استفاده از اصول استريولوژي، حجم پالپ و عناصر 
  .مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند Whitney U-test -Manن آماريبه كمك آزمو مختلف ان در دو گروه محاسبه و

وجود  از نظر شدت التهاب و كلسيفيكاسيون بين گروه پريودونتيت و شاهد تفاوت اماري معني داري :نتايج
    (P>0.05).نداشت

چشمگيري نشان  افزايشدر بررسي ميكروسكوپي مقاطع بافتي، ضخامت پره دنتين در گروه پريودنتيت نسبت به شاهد 
  (P<0.05) .داد

، اليه ادونتوبالست، رشته هاي كالژن و عروق خوني و همچنين حجم نسبي پالپ نسبت به همچنين حجم مطلق پالپ
  (P<0.05)  .عاج اطراف در گروه پريودنتيت در مقايسه با گروه شاهد كاهش معني داري نشان داد

پريودنتال باعث تغييرات در پالپ دندان شده، بنابراين مالحظات براساس مطالعه حاضر بيماري : نتيجه گيري
  .تشخيصي و درماني دقيقي در هنگام درمان دندانهاي مبتال به پريودنتيت پيشرفته توصيه ميشود
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