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متعاقب قطع عصب اینسیزیودرجراحی جابه جایی  ي قدامیارزیابی وایتالیتی دندان ها

 عصب آلوئولر تحتانی

 

 

 4، حمید جعفرزاده3مریم بیدار، 2، امین راهپیما1سعیده خواجه احمدي

پزشکی  صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم و فک و دهان استادیار پاتولوژي 1

 مشهد، مشهد، ایران

دانشیار جراحی دهان و فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماري هاي دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی،  2

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

 ران استاد درمان ریشه، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ای 3

 دانشیاردرمان ریشه، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 4

 

 

) جهت IANهدف  از مقاله حاضر مقایسه دو روش استفاده شده در جابجایی عصب اینفریورآلوئوالرنرو ( مقدمه و هدف:

 ) بعنوان لترال رفلکشن NLنرولترالیزیشن ( نسبت به منتال فرامن بود. ارزیابی تاثیر وایتالیتی دندانهاي قدامی سالم

IAN)بدون ترنسکشن عصب اینسیزیو تعریف می شود. نروترنسپوزیشن عصبNT(  ساکریفیس عصب اینسیزیو را هم شامل

 .می شود
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قدامی نسبت به فورامن منتال، بیمار در این مطالعه ارزیابی شده اند. تست هاي وایتالیتی دندانهاي  21 مواد و روش ها:

ماه بعداز جراحی  12و  1،3،6شامل پالس اکسیمتري و الکتریک پالپ تست در طی یک هفته قبل از جراحی و یک هفته، 

 انجام شدند تغییرات نوروسنسوري لب و چانه نیز در همان اینتروالها ثبت شدند

 

فی بودند، در حالی که یک هفته قبل از جراحی همه تست ها من NTتستهاي وایتالیتی پس از جراحی در گروه  یافته ها:

) از تستها منفی بودند. یک هفته پس از جراحی، تغییرات حسی لب و چانه در توتال %20، تنها ( NLنرمال بودند. در گروه 

  پس از یک سال مشاهده شد. %7,1جراحی) در  28ریپوزیشن کردن عصب(

 

 می باشد NTیک روش فیزیکولوژیکالتري نسبت به  NL نتیجه گیري:
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