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 M44 سخنراني اصلي

  ه و راهكارهاي درمانياتيولوژي ، فاكتورهاي مستعد كنند: رد پس از درمان ريشهد
  

  1 پيمان مهرورزفردكتر
  
 دانشگاه آزاد اسالمي تهران ،دانشكده دندانپزشكي گروه اندودنتيكس، ،دانشيار - 1
  

تحت عنوان  flare-upدرد پس از درمان ريشه يا  .و يا كنترل درد پس از درمان ريشه ميباشد ، حذفاندودانتيكس در يكي از چالشهاي اساسي
شيوع درد پس از كار در .و يا پس از درمان ريشه تعريف ميگردد در طييا عفونت بافتهاي پالپ و پري آپيكال / التهاب و طغيان حاد يك

پس از درمان  دو روز ابتداييدر  متوسط تا  شديدي را، درد اغلب بيماران معموال. متفاوت  گزارش شده است% 58تا % 3مطالعات مختلف از 
در بيماران مضطرب  جالب آنستكه شيوع درد پس از درمان ريشه.روز از بين ميرود 7با گذشت زمان كاهش يافته و در طي  كهه تجربه كرد

 يا  كه ميتواند منجر به اضطراب مسلما اين درد بعنوان يكي از عوامل آزاردهنده براي بيماران و نيز دندانپزشكان محسوب شده.شايعتر است
و حتي كشيده شدن دندان  عملكرد دندانپزشك توسط بيمار و مشكالت بعدييز به جالش كشيدن نراجعات بعدي و عدم همكاري بيماران در م

  .گردد مبتال
سازي و  آمادهوضعيت اوليه پاتولوژيك پالپ و پري آپيكال ، چون عواملي. معموال اتيولوژي دردهاي پس از درمان ريشه  چندعاملي است

منجر به باقيماندن  بقاياي التهابي يا نكروتيك پالپي و يا عدم دبريدمان كافي ميكروارگانيسمها و محصوالت انها پاكسازي ناقص كانال ريشه كه 
پس از درمان  آپيكال و آزادشدن مدياتورهاي درد  ب پريادر نهايت ميتواند باعث شروع يا تشديد الته كهشده  از سيستم پيچيده كانال ريشه

ميتوانند  ،و يا خارج شدن مواد پركننده كانال ريشه بهمراه كاربرد داروهاي شستشو دهندهاينسترونتيشن مكانيكي  از سويي ديگر پروسه. گردند
يكال و يا بطور غير مستقيم از طريق اكستروژن دبري يا عوامل شيميايي منجر به تشديد پروسهاي التهابي عث اسيب مستقيم بافت پري آپبا

  .د نظر داشتمواره مه شوند را نيز بايستي
يكي از اركان اساسي در كنترل يا پيشگيري چنين دردهايي، شناخت فاكتورهاي مستعد كننده شامل وضعيت اوليه پاتولوژيك پالپ و پري 

و اكلوژن درمان ريشه، تعداد جلسات درمان، سيل كرونال  ، درمان ريشه مجدد موارد شكست خورده ، روش و مواد مورد استفاده در طيآپيكال
 كاردردهاي پس از  يدر حقيقت اصول درمان.بهر حال تمام اين موارد نياز به تشخيص و درمان سريع دارند.دميباش.. و دائم يا پركردگي موقت

دارودرماني استوار يا /داروهاي داخل كانال در صورت عدم پركردگي نهايي كانال و دبريدمانت مجدد و شستشوي كانال و استفاده ازبر اساس 
 از اين البته هر كدام. ، استروييد ها و آنتي بيوتيكها طبقه بندي نمودضد درددارودرماني را ميتوان به استفاده از داروهاي مسكن و .ميباشد

مان درد بيماران كنترل و در .موارد كاربرد اختصاصي خود راداشته و بايستي موارد عدم كاربرد و عوارض جانبي آنها را نيز مدنظر داشت
  با استامينوفن ميتواند) مانند ايبوپروفن( ي دسترويياوزه تركيبي از داروهاي ضد درد غير رام. اورژانس كليد موفقيت دندانپزشك است

برانگيز و چالش هنوز  ، كنترل درد مواردبهر حال در بعضي .موثر باشدمتوسط و شديد دردهاي پس از درمان ريشه  در كنترل قابل توجهيبطور
 عاليم و نشانه هاي عفونت حادپري راديكولر درماني در موارد مشاهده نتي بيوتيكآ.مشكل بوده و نياز به داروهاي ضد التهابي قوي تري ميباشد

درمان ريشه دردهاي پس از  يكي از راهكارهاي جديد در كنترل. پايدار و پيشرونده و يا در بيماران با ضعف سيستم ايمني كاربرد پيدا ميكند
خصوصا مطالعات جديد بيانگر .با استفاده از داروهاي مختلف ميباشد) pharmacotherapy preemptive( پيشگيرانه استفاده از پيش دارويي

قبل از كار oxicams  دسته ازكاربرد موفقيت آميز پيشگيرانه داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي مانند ايبوبروفن ويا داروهاي جديد تر
انفيتراسيون و داخل ليگاماني دوزهاي پايين كورتيكواستروييدها در  تزريق صولي از تجويز موضعي شاملهمچنين ميتوان با رعايت ا. ميباشد

تو ماتيكي بسيار اهميت دارد كه بين اثرات درماني اتيولوژيكي و سمپ بهرحال. رقابل برگشت دردناك نيز بهره بردموارد حضوراوليه التهاب غي
در اين  .بهره گرفت  شان در بيماران عوارض جانبي اين داروها تفريق گذاشته و تالش نمود از حداكثر اثرات درماني آنها در كنار حداقل

 دارودرماني رويكرد هاي جديد ،ريشه درمان از پس دردهاي كننده مستعد فاكتورهاي و اتيولوژي ضمن توضيح سخنراني هدف اين است كه
  .گيرداندودانتيكس  مورد بحث و بررسي قرار  اورژانسهاي ايندر
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