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   يگزارش مورد

  گزارش مورد -  نابالغ با پالپ نکروز یمولر اول دائم ونیرژنراس کیدرمان اندودونت
  

  ٣٭يمصطفو ميمر ،٢خوشرو يمحمد محمد ،١يمارسول مانهيپ
 

  12/12/1392 یرشپذ یختار 15/10/1392 یافتدر یختار
 
 يدهچک

ل شوند يتبد ادنتوبالست يهاسلولط مطلوب به يدر شرا تواننديم) SCAPال (يکال پاپيآپ ياديبن يهاسلولگ و يهرتو ياليتل يمشخص شده است که غالف اپ
ک ينابالغ با پالپ نکروتشه دندان يک مورد تکامل ريهدف از گزارش حاضر، مشاهده  شه را ادامه دهند.يتکامل ر ،يبا وجود نکروز پالپ دنيب نديو در صورت آس

 . باشديمو يک کانسرواتيپس از انجام درمان اندودنت

نگ محدود با استفاده يليو شامل فايدندان تحت درمان کانسروات بود. شه نابالغيد و ريشد يدگيعه پوسين با ضاييساله سالم با دندان مولر چپ پا ۸ک پسر يمار يب
 (U.S.P. Sultan-USA)ميد کلسيدورکسير هيقرار گرفت. از خم درصد۵/۲ت يپوکلريفراوان با ه يو شستشو (k-files:stainless steel, Mani- Japan)ل يازفا

  پس از انجام درمان تکامل کامل آپکس مشاهده شد.  ک ساليشن داخل کانال استفاده شد. يکيبه عنوان مد
از درمـان   يجه عوارض ناشيشن شود و در نتيکيفين درمان آپکسيگزيصورت نرمال جاشه به يک تکامل ريون و تحرينده درمان رژنراسيکه در آ رسديمبه نظر 

  جاد گردد.يز کمتر ايشه / تاج دندان نيو تاج دندان و نسبت نامطلوب ر شهير يکاليسرو يشن مانند شکستگيکيفيآپکس
 ديدروکسايم هي،کلسياديبن يهاسلولون، يرژنراس يهاکيتکنون، يکاسيفيآپکس: هاواژهد يکل

  
 ١٣٩٣ ارديبهشت، ١٦٠-١٦٦ ، صمدو شماره، پنجميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۱۴۴۰۲۵۹۱۰، تلفن: يپزشکه، دانشکده دندانياروم يه، دانشگاه علوم پزشکياروم: آدرس مکاتبه

Email: mostafavi_m@umsu.ac.ir 

  

                                                
  هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيکودکان، دانشکده دندانپزشک يار گروه دندانپزشکياستاد ١
  هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيدانشکده دندانپزشکک، ياندودنت يار گروه دندانپزشکياستاد ٢
  (نويسنده مسئول) هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيفک و صورت، دانشکده دندانپزشک يولوژيار گروه رادياستاد ٣

  مقدمه
 به طوردائمي  يهادندانتكامل و بسته شدن آپكس ريشه 

 .افتديماتفاق  هاآنش يسال اول بعد از رو ۳معمول در طي 
برخوردار  ياژهيوسالمت پالپ دندان در اين فاصله زماني از اهميت 

شه يکال به دندان با ريزيف يا ترومايک و يعفونت اندودنت .است
شه يو اختالل در تکامل ر يجاد نکروز پالپيباعث ا توانديمنابالغ 

کانال  يبه علت باز بودن آپکس و گشاد ييهان دندانيشود. در چن
و  باشديمار دشوار يبس کيمعمول اندودنت يهادرمان، انجام يدندان

 ياحتمال شکستگ ينازک عاج يهاوارهيدبه علت وجود  ياز طرف
  .)۱( ابدييمش يشه افزايکال ريسرو

ک ياندودونت يهادرماناز مشکالت مذکور  يريجهت جلوگ
که به طور عمده به سه  شونديمانجام  هادندانن يا يبرا ياژهيو

  :شونديمم يدسته تقس
 يتيتاليجفظ وا ياست که برا يس: درمانيآپکسوژنز -١

 يريگشه به منظور تکامل شکلير يکاليآپ يپالپ در انتها
 ده است.يگرد يشه طراحير

ک سد يجاد يا ياست که برا يون: درمانيکاسيفيآپکس -٢
نابالغ نکروز که  يدائم يهادندانشه ير يه در انتهايفيکلس
 .شوديمشه را ندارند، انجام يادامه تکامل ر ييتوانا

بافت  است که در آن رشد يون: روشيک رژنراسيتکن -٣
 يهاسلولشه توسط ير يريد و ادامه تکامل شکل گيجد يپالپ
  .)۲(رديگيمصورت  يرزنده عفونينابالغ غ يهادنداندر  ياديبن

: رديگيمصورت  هاسلولشه توسط دو نوع از يتکامل ر
ن يها. که اگ و ادنتوبالستيغالف هرتو ياليتلياپ يهاسلول
نابالغ وجود دارند و نسبت به  يهادندانشه ير يدر انتها هاسلول

گ يغالف هرتو ياليتلياپ يهاسلولب و التهاب مقاومند. يتخر
ها به ادنتوبالست يميمزانش ياديبن يهاسلولز يباعث تما تواننديم

  .)۴, ۳( دهنديمل يشه دندان را تشکيشوند که عاج ر
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 ياديبن يهاسلولاز دو دسته  يميمزانش يهاسلول منشأ
مانده  يباق يبافت پالپ ياديبن يهاسلولو  ) SCAPال(يکال پاپيآپ
)DPSCs( يهاسلولشه و يگ رياست. غالف هرتو SCAP 
ل يرا به دليبا وجود عفونت و نکروز پالپ زنده بمانند ز تواننديم

, ۵(باشنديمباال  يخونرسان يکال دارايآپ يپر يهابافتبه  يکينزد
۶( .  

 يهاسلولشه و يگ ريهرتو ياليتل يت غالف اپيل اهميبه دل
SCAP ن ي، حفاظت ايب پالپيشه بعد از آسيدر ادامه تکامل ر

 يک ضرورياندودنت يهادرمانشن ينسترومنتيا ياز تروما هاسلول
انجام شده است که  يمتعدد يرا گزارش موردهاياخ .)۳(است

 يک پريعه پاتولوژيشه با وجود ضايل بلوغ رينشان دهنده پتانس
 ي. وجه مشترک تمام)۱۱-۷(باشنديمکال و نکروز پالپ يآپ

با  ييهادنداننه وجود ين زميشده در ا انجام يمورد ها-گزارش
درمان  يبوده که روش سنت يکاليآپ يعه پريپالپ نکروز و ضا

 يهاروشبا انجام  يون بوده است وليکاسيفي، آپکسهاآن
به صورت نرمال انجام  هاآنشه در ين، روند تکامل ريو نويکانسروات

ج ينتا يمتعدد بر مبنا يموردهان ينکه ايشده است. به علت ا
در  تواننديم شونديمماران، گزارش يب يشده بر رو انجام يدرمان

 نينو يهاروشا نشان دادن يانجام شده و  يج درمانيارائه نتا
  باشند.  مؤثردرمان 

نابالغ مانند  يهادنداندرمان  يسنت يهاروشکه در يياز آنجا
 يهاوارهيدشه و نازک بودن يل عدم تکامل ريشن بدليکيفيآپکس
ار باالست، فراهم کردن يشه بسير ياحتمال شکستگ يعاج
سک يکند و ر يشه دندان روند تکامل خود را طيکه ر يطيشرا

ابد، يت از دست دادن کامل دندان کاهش يشه و در نهاير يشکستگ
هدف برخودار است.  ياريت بسيون از اهميرژنراس يهادرمانر ينظ

دائمي نابالغ با مولر اول تكامل ريشه  القاء، گزارش مورد از اين

با  كانال ريشه ويکانسروات پالپ به دنبال درمانوجود نکروز بودن 
   .باشديم ميد کلسيدروکسيداخل کانال ه ياستفاده از دارو

  
  گزارش مورد

با  ۳۶ساله با پوسيدگي شديد دندان  هشتبيمار پسري سالم، 
پالپ به محيط دهان  ريشه نابالغ جهت درمان مراجعه نمود.

حرارتي و الكتريكي نشانگر نكروز بودن  يهاتستاكسپوز بود و 
عمل پروبينگ  .دق و لمس نداشت بيمار حساسيت به .پالپ بودند

کال يآپ ير پري. در تصونرمال بود و تورم و لقي نيز مشاهده نگرديد
و آپکس باز دندان  يد تاجيشد يدگيمار، پوسيه شده از بيه تهياول

 هاکانال ،بعد از ايجاد حفره دسترسي )۱هده شد.(شکل مشا
-k)ل يو با استفاده از فايکانسرواتدبريدمان مكانيكي  وسيلهبه

files:stainless steel, Mani- Japan)  تاMAF:30 يبرا 
شستشوي ستال و يکانال د يبرا MAF:45و  ياليمز يهاکانال
  . )۲(شکل  گرديدآماده  درصد ٥/٢م يت سديپوکلريتوسط ه زياد

طول  از ترکوتاهكامالً نكروز بود فايلينگ  علي رغم اينكه دندان
كه خونريزي در انتهاي  بود ييطول کارکرد تا جا ،ريشه انجام شد
بافت انتهايي ريشه تخريب نگردد.  ن حاليدر ع د ووريشه ايجاد ش

له يبوس(U.S.P. Sultan-USA) نهايتاً كلسيم هيدروكسايد
(Lentulo paste carier Dentsply-UK)  در داخل کانال قرار

 temporary filling material)لتوزولكو وسيلهبهو تاج  داده شد

Coltene-Switzerland)  كانال  مجدداًهفته  ۱سيل شد. بعد از
باز شده شستشو داده شد و با كلسيم هيدروكسايد پر شد و تاج 

ترميم  (3M Filtek Z250 3M ESPE-USA)كامپوزيت وسيلهبه
كامل سيل گرديد. بيمار هر سه ماه به مدت  به طورو  هدائم شد
شد در طول اين مدت دندان باز نگرديد و  follow upيكسال 

كلسيم هيدروكسايد تعويض نشد. بعد از يكسال ريشه كامل شده و 
  .)۳( شکل  آپكس بسته شد

  
  شه نابالغ نکروزيو ر يع تاجيوس يدگيبل با پوسيدندان مولر اول مند ):۱(شکل 
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 و کانال با طول کارکرد کوتاه انجام شد.يشن کانسرواتينسترومنتيا ):۲( شکل

  

  
  .باشديمشه يکسال پس از درمان که نشان دهنده تکامل ريکال دندان يآپ ير پريتصو ):۳(شکل 

  
  يريجه گيبحث و نت

ون در درمان يزاسيواسکورالريون و رينکه رژنراسيبا وجود ا
 هامدتمطرح بوده است،  avulsion ژهيبه وو  يدندان يتروماها

شن بوده و يکيفينکروز با آپکس باز, آپکس يهادندان يدرمان انتخاب
رممکن به نظر يغ هادندانن يدر ا يون بافتيجاد رژنراسيامکان ا

ون ير به سمت استفاده از رژنراسياست، اما مطالعات اخ دهيرسيم
 يولوژيبا ب يي. آشنا)۸( اندشدهسوق داده  هادندانن يا يبرا

 يدر طراح توانديم يون بافتيو اصول رژنراس ياديبن يهاسلول
اهداف در  نيترمهماز  يکيد باشد. يتر مفمناسب يهادرمان
قات ين در تحقينو يهاشرفتيپشه دندان، استفاده از ير يهادرمان

درمان است.  يدر ط يدندان يکال جهت حفظ ساختارهايومديب

ارگان  يبافت جهت بازساز يمهندسنه يدر زم يمطالعات متعدد
شه انجام يتکامل ر به منظورشه يپالپ در آپکس ر- فانکشنال عاج

 ياديبن يهاسلولن مطالعات بر اساس نقش يا يشده است. تمام
 يهاسلولر، يدهه اخ ي. در ط)۱۲(باشنديم يون دندانيدر رژنراس

 يو جهت اهداف مهندس اندشدهجدا  هابافتاز  يارياز بس ياديبن
. اندگرفتهمربوطه مورد مطالعه قرار  يکينيکل يبافت و کاربردها

بزرگسال  ياز پالپ دندان) DPSCs( يپالپ دندان ياديبن يهاسلول
ز به يز تمايو ن يينوزا- خود يبرا ييل بااليو پتانس اندشدهجدا 

و  يچرب يهاسلولکندروبالست ها، استئوبالست ها، نرون ها و 
ان ين به علت بيهمچن .)۱۴, ۱۳(شبه ادنتوبالست دارند يهاسلول

 ,CD-44, CD90مانند  يسلول يژه سطحيو يهاژن يآنت يبرخ
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STRo-1, CD-1,4  مال مطرح يمزانش ياديبن يهاسلولبه عنوان
  .)۱۶, ۱۵, ۱۳(اندشده

کال يآپ يالياز پاپ ) APSCs( اليکال پاپيآپ يادينب يهاسلول
 يبرا هاآنل ي. پتانساندشدهزوله يآپکس دندان در حال تکامل ا

ز به کندروبالست ها، استئوبالست ها و يوتما يينوزا- خود
د شده ييشبه ادنتوبالست تا يهاسلولو  يچرب يهاسلول
 يهاسلولدر کشت نسبت به  هاسلولن يت ايجمع .)۱۷(است

DPSCsون يرژنراس ييو توانا اندشدهدو برابر  ي، در زمان کمتر
ت يز با توجه به موقعيل فوق و ني. بنا به دال)۱۸(اندداشته يشتريب

از اطراف  يشتريب يخونرسان ين بافت دارايال، ايکال پاپيآپ يکاليآپ
ب ياز آس يمؤثرتربه طور  توانديم يبوده و در موارد نکروز پالپ

مال يمزانش يهاسلولن وجود تمام ي. البته با ا)۵(محفوظ بماند
د الزاما ينبا يينوزا-خود يون باال برايفراسيل پروليبا پتانس يدندان

همکاران نشان  و Takedaمطرح شوند.  ياديبه عنوان سلول بن
مدت  يطوالن يهاکشتدر  DPSCsز يدادند که سرعت رشد و تما

 ييدرآمده و توانا يبه شکل دوک هاسلول ،افتهير ييبه سرعت تغ
  . )۱۹(ن از دست دادنديمشابه دنت يد ساختارهايخود را در تول

 ياليتلياپ يهاسلولشه از يل ريدر دندان در حال تکامل، تشک
فره يپرول يکاليکه به صورت آپ شوديمکال آغاز يه لوپ سرويناح

 يهاسلولز ادنتوبالست ها و سمنتوبالست ها از يشده و بر تما
ه که از يدو ال ياليتل يواره اپين دي. اگذارنديمر يمال تاثيمزانش

بوجود آمده، غالف  يينايم يو خارج يداخل يينايوم ميتلياتصال اپ
ن کننده ييتع، که دهديمل ي) را تشک HRESگ (يهرتو ياليتل ياپ

  . )۶(باشديمشه يشکل ر
شه هنوز مشخص نشده است يق تکامل ريسم دقينکه مکانيبا ا

گ و يغالف هرتو ياليتل ياپ يهاسلولر ياخ يهاافتهيطبق  يول
 يمال، نقش اساسيمزانش يهاسلولز شده از يمتما يهاادنتوبالست

ن ياز به درمان، حفاظت ايصورت ننه دارند و در ين زميدر ا
  )۱۱, ۹(است يک ضرورياتروژنيا يهابيآساز  هاسلول

از داخل کانال حذف  هايباکتراسن نشان داد که اگر ياندر
 يهابافتکانال محرک  شن استفاده شده در داخليکيشوند و مد

شه يگ ريهرتو ياليتل يغالف اپ يهاسلولکال نباشد، يآپ يپر
  .)۲۰(نرمال القاء کنند کامالًشه را به صورت يتکامل ر تواننديم

داخل کانال در گزارش حاضر،  ياستفاده شده برا شنيکيمد
2ca(OH) شدن دوره درمان و  يبود که پس از سپرfollow up، 

 يزيت آميشه و بسته شدن آپکس به صورت موفقيتکامل ر
  د.يمشاهده گرد

کانال از  يو همکاران پس از شستشو Iwayaدر گزارش 
استفاده  يضد عفون ين برايپروفلوکساسيدازول و سيب مترونيترک

را در داخل  2ca(OH)شن يکيمد زيشد. در جلسه ششم درمان ن

ش يافزا follow upره درمان و انجام کانال به کار بردند. پس از دو
کانال و بسته شدن کامل آپکس مشاهده  يهاوارهيدضخامت 

  . )۷(شد
Chueh  درمان چهار دندان  يک مطالعه برايو همکاران در

استفاده  در داخل کانال 2ca(OH)ر ينکروز با آپکس باز از خم
در  يده آل در مان شدند وليک و دو به صورت ايس ينمودند. ک

شد، نکه آپکس به طور کامل بسته يس سه و چهار با ايک
عدم  يشه و ازطرفير يکاليمه آپيون کامل کانال در نيکاسيفيکلس
  .)۱۰(مشاهده شد يمه کروناليدر ن يش ضخامت عاجيافزا

 Chueh دوازده دندان  يبه بررس يگريمطالعه دو همکاران در
 ين مطالعه مورد بررسيدر ا ينکروز پرداختند. دو روش درمان نابالغ

در داخل کانال استفاده  2ca(OH)فقط از  ک روشيدر  .قرار گرفت
عه يل ضايه و تحليفيک سد کلسيجاد يزمان ا تا هادندانشد و 

جه يبه نت ين روش زمان دسترسيشدند. در ا follow upکال يآپ
-longسنده آنرا به عنوان درمان يتر بوده و نو يمطلوب طوالن

term  ا روش يمطرح نموده است. در روش دومshort-term  پس
م حاد يعال و رفع 2ca(OH)کانال و کاربرد دو هفته  ياز شستشو

در داخل کانال استفاده شد،  يبه عنوان سد مصنوع MTAه، از ياول
بدست  يدر مدت زمان کمتر يطلوب ترج ميدر روش دوم نتا که

  .)۳(آمد
Cotti يدارا يک مورد دندان قداميز در گزارش يو همکاران ن 

کانال و  ياز شستشو ستوليشه و فير يپالپ نکروز و شکستگ
ون يکانال و درمان رژنراس يجهت ضدعفون 2ca(OH)ر يخم

و  يش ضخامت عاجيان دوره درمان افزاياستفاده کردند، پس از پا
 .)۲۱(بسته شدن کامل آپکس مشاهده شد

Banches et al  ک دندان با آپکس باز با شستشو و يدر
 يکانال را ضدعفون triple antibiotic pasteب يترک استفاده از

و از  CEJ تر ازنييه پايتا ناح MTAاز يل کروناليس يبرا دند.نمو
شه پس يتکامل کامل ر .در تاج استفاده نمودند ينيشن رزيرستور
ن مطالع استفاده از يل دوره درمان قابل مشاهده بود. در اياز تکم

2ca(OH)  به علتPH ب به بافت زنده يآس که دارد باعث ييباال
توان از يونم شوديمد يازرشد بافت جد موجود درکانال شده و مانع

و بسته شدن  يش ضخامت عاجيون, افزايدر اهداف رژنراس آن
که هدف  ييهادرمانو کاربرد آن را فقط در  آپکس استفاده نمود

  )۸(شن مطرح نمودنديکيفيه مانندآپکسيفيکلس barrierجاد يا
 متعدد يموردها گزارشر انجام شده و يمطالعات اخبراساس 

به اين نکروز با آپکس باز،  يهادنداننه درمان يارائه شده در زم
 هاکروبيمرسيد كه در صورت عاري بودن كانال از  توانيمنتيجه 

يگ انتهاي وو آلودگي و نيز آسيب نزدن به غالف اپيتليالي هرت
نابالغ نكروزه ادامه پيدا كند و با  يهادندانتكامل ريشه در  ،ريشه
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ل يتشک به طور کامل هادنداناين  شهي، ررسوب عاج به مقدار كافي
و تحريك  ونيرژنراسشايد بتوان اميدوار بود كه در آينده  شود و

 يدرمان سنتنابالغ نكروزه، جايگزين  يهادندانتكامل ريشه در 

از قبيل  ن درمانياو مشكالت  شود و عوارض ونيکاسيفيآپکس
 سرويكالي تاج، ريشه، نسبت نامناسب ريشه/تاج يهايشکستگ

  کمتر مشاهده شود.
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Case Report 
 

REGENERATIVE ENDODONTIC TREATMENT FOR A NECROTIC 
IMMATURE FIRST PERMANENT MOLAR: A CASE-REPORT 
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Abstract 
Background & Aims: It is known that Hertwig's epithelial root sheath and stem cells of apical papilla 
(SCAP) can organize the odontoblast cells under favorable conditions resulting in continued formation 
of the root even after the pulp is necrotic. The aim of this case report was to demonstrate the continued 
development of the roots of an immature permanent tooth with necrotic pulp subsequent to 
conservative root canal treatment. 
Case report: The patient was an 8-year-old healthy boy with a severe carious lesion in the lower left 
first molar tooth with an immature root. The tooth underwent a conservative treatment approach, i.e. 
minimal filling with (k-files: stainless steel, Mani- Japan) and copious 2.5% NaOCl irrigation and then 
was medicated with calcium hydroxide (U.S.P. Sultan-USA). In this case, after one year developed 
mature apices was observed without any complication. 
Conclusion: It is hoped that in the future, regeneration and stimulation of normal continued root 
development in necrotic immature teeth will replace apexification. Procedures and much fewer cases 
of cervical fractures of the crown and root and improper root/crown ratios will be encountered. 
Keywords: Apexification, Regenerative techniques, Stem cells, CaOH 
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