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  درآمد
 ، اسـت رخ دادهي آورفـن هایی کـه در    یشرفتبا پ 

 افزایش دقت در    براياستفاده از میکرورادیوگرافی راهی     
ساز و کارهاي    )1(. استهاي دندانی   تشخیص پوسیدگی 

ـ    پردازيتصویر ،)Diagnodent (دیاگنودنت ه  دیجیتـالی ب
 Digital Imaging Fiber)نـوري  هـاي  رشـته  نور يوسیله

Optic Trans Illumination ,DIFOTI) و میکرورادیوگرافی، 
 پوسیدگی هاي آغازینآسیب تشخیص  در یی باال توانایی
  .)3و2( دارند

 نور  کاربرد،یدگیسوهاي دیگر تشخیص پ از روش 
سکوپی و اسکن کـردن پوسـیدگی       ترو اسپک ،کفایبراپتی

)Alternating Current Impedance Spectroscopy, ACIST( 
 ير فلورســنت فیلتــر شــده اســتفاده از نــو،و نیــز )5و4(

ــکوپ ــاي اندوسـ ــژههـ  Endonscopic Filtered (ویـ

Fluorescence ,EFF() 5 ــزر   )6 و ــور لیـ ــتفاده از نـ و اسـ
)Quantitative Light Induced Fluorescence ,QLF (است. 
ابزارهاي ویژه به تجهیزات و  باال، موارد   يهمهدر   )8و7و3(

هـاي یـاد    روشبـسیاري مـوارد      در   هر چند . ستنیاز ه 
 اما در مواردي ،ند برخوردارییباالص یشخت از دقت    شده
 دقـت تـشخیص     ،افزایش یابـد   عمق پوسیدگی    اگر ،هم

  .)10و9(کاهش خواهد یافت 
ــا اســتفاده از محلــولروش رنــگ هــاي آمیــزي ب

هاي  یکی از روش   ،دن پوسیدگی کر رنگ   برايشیمیایی  
 ماننـد دیگـر   ،ایـن روش نیـز    . استتشخیص پوسیدگی   

 گـسترده در    ايگونـه  به   ،هاي تشخیص پوسیدگی  روش
  . حال تکامل است

 مطـب، در تـوان چنـین ادعـا کـرد کـه         می ،البته
 ،تشخیص پوسیدگی  برايآمیزي موفق ترین روش     رنگ

 .ها کارایی ندارند که دیگر روش  است،  در نقاطی   ویژه  به  
 تـوان ، تنها میو سوند نور بازتاب که با ، در مواردي ،رازی

 با استفاده   ،دکر را مشخص    آغازینوسیدگی  پ  درصد 25
توان حتی تـا     می ،هاي رنگ آمیزي پوسیدگی   از محلول 

 از  در مطـب ،امـروزه . مـوارد را تـشخیص داد    درصد   90
 ،دلیل خاصـیت سـرطان زایـی     ه   ب ، فوشین بازي  محلول

بـه همـین   . شـود  تشخیص پوسیدگی استفاده نمی  براي

ان جـایگزین  عنـو ه ب) Acid Red( اسید رد محلول ،دلیل
قابلیـت رنـگ کـردن      این دو محلول    .  معرفی گردید  آن
 يتوانی رنـگ کـردن الیـه      نا پوسیدگی و    بیرونی يالیه

  .)11( پوسیدگی و عاج سالم را دارند درونی
ــشریح نقــشراســتاي در  (Fusayama)فوزایامــا   ت
چنـین  ) Caries Detector(ي پوسـیدگی  آشـکار کننـده  

اختصاصی  ،ي پوسیدگیهآشکار کنند  که،کندعنوان می 
که عفـونی  را عاج ی پوسیدگی بیرون يعمل کرده و الیه   

   درونـی پوسـیدگی رنـگ       يالیـه  .کنـد رنگ مـی   ،است
  واست غیر عفونی  ي یک بافت زنده   ،این الیه  .گرددنمی

 با استفاده بنابراین، .ست را دارادوبارهنی شدن کا قابلیت
قـت الزم ایـن     توان با د   می ي پوسیدگی آشکار کننده از  

به  سویی،از  . حفاظت از پالپ نگهداري کرد    براي  الیه را   
 بافت زنده ، درونی پوسیدگی عاجیي الیه ،که دلیل این 

 بیرونـی پوسـیدگی     ي الیـه  ، و نیـز   اسـت و داراي حس    
 تنهـا  در نتیجه،  است،حس  ی یک بافت مرده و ب     ،عاجی

همـراه بـا درد      ، بیرونی پوسیدگی عاجی   يبرداشت الیه 
رویش  تازه هايدندان و شیري هايدندان در. اهد بود نخو

در  و اســت نــرم بــسیارعمقــی  عــاج همیــشگی يیافتــه
ن پوسـیدگی و   ایمشدن   لیحاد تفاوت قا   هايپوسیدگی

  آمیـزي  رنـگ  ،بنـابراین . اسـت  دشـوار  عاج سالم بـسیار   
  .)12(پوسیدگی باشد برداشتبراي  راهنما تواند بهترینمی

در پـی از  هاي موالر سوم  دانبر روي دن  بررسی   با
با دید مـستقیم و     ها   آن يو معاینه پوسیدگی  میان بردن   

آشـکار کننـده ي   بـا   حفـره    رنگ کردن    ،سوند و سپس  
 کـه  ،میکروسکوپ مشخص شـد  با استفاده از     پوسیدگی

 25تنهـا  )  مـستقیم يسوند و مشاهده(به روش متداول  
هاي سطح اکلوزال قابـل  تـشخیص        از پوسیدگی  درصد

  درصـد 100 تا 90 ، با رنگ آمیزي، در صورتی که ست،ا
  .)13( استقابل تشخیص 

ــد  ــکار گردی ــدان آش ــه در دن ــاییه ک ــه در ،ه    ک
ــشگاه  ــه وســیلهو محــیط آزمای ــول يب   EDTA دو محل

)Ethylene Diamine Tetra acetic Acid  ( و اسید الکتیک
 ، گرفتهانجام زدایی کانی (M)مول  01/0با غلظت باالي 

 اسـید   بـا کـه    ،را  دندانی کسیتنها کالژن ماتر  ،  رداسید  
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کنـد و بـر روي     مـی رنـگ   را  شده  نی زدایی     کا الکتیک
اثـري   ،شـده نی زدایـی  کا ، EDTA با  که،کالژن دندانی 

بـه طـور    ،اسـید رد   که   ،دهداین مطلب نشان می   . ندارد
پـس   .نـد ک شده را رنگ مـی       تخریباختصاصی کالژن   

 اســید حاصــل از  کــه، کــردبرداشــتتــوان چنــین مــی
به رنـگ آمیـزي و   چگونگی پاسخ   بر  تواند  ها می باکتري

 ،اسـید رد  . دگـذار اثر  پوسیدگی دندان در محیط دندان      
 تنها که   ،است یاختصاصي پوسیدگی    آشکار کننده  یک
  .)14(ند کی پوسیدگی را رنگ میبیرون يالیه

دوبـاره   کـه باعـث      ،در ترمیم پوسیدگی با موادي    
گـالس   ،شـود  درونی پوسـیدگی مـی     يالیهنی شدن   کا

اطمینان از برداشـت  براي   است که   شده پیشنهاد اینومر
 عـاج   نداشـت نو بر ناپـذیر   کامل عاج پوسـیده بازگـشت       

رنگ آمیـزي  از روش   باید   حتما   پذیر بازگشت يهپوسید
 خـود بـر     ، نیـز  بررسی که این    ، استفاده شود  اسید رد با  

  .)15( داردداللت  اسید رداختصاصی بودن 
 در  اسـید رد  یـک درصـد     محلـول   رنگ آمیزي با    

 پیت و فیشور تشخیص پوسیدگی برايپروپیلن گلیکول 
 بـه عنـوان     ،از این محلـول    .استسطح اکلوزال مناسب    

ـ    تشخیص پوسیدگی  دریک عامل کمک کننده       رهـاي ب
 نواحی رنگ ، زیرا.دکر می توان استفاده    ،جاي مانده نیز  

اسـت و نـواحی بـا        این محلول داراي پوسیدگی     با  شده  
  . )16(پذیردعاج سالم رنگ نمی

 اخیر پیرامون مواد    يی که در دهه   یاهپژوهشدر  
 به عنـوان    ، را اسید رد  معموال   ،رنگ آمیزي انجام گرفته   

 را هـایی بررسی ،آني پایهاند و بر    دهبرگزیپایه و اساس    
 رنـگ آمیـزي در      بـراي  که   ،محلول دیگر . اندانجام داده 

 ، پوسیدگی پیشنهاد گردیده اسـت      بردن از میان مراحل  
ــوداین   ــوودان ای ــتا (Povidone Iodine)پ   ه ، کــ)17(س

دو  ایـن    ي مقایـسه  ي در زمینه  ناچیزبسیار  هاي  بررسی
ي  کـه در زمینـه   ،تنها گزارشـی  .  گرفته است  انجامماده  

 و اسید رد محلول باي دقت تشخیص پوسیدگی    مقایسه
بـه پژوهـشی     ،بـه چـاپ رسـیده اسـت       پوودان ایوداین   

 و همکـارانش در  (Maupome)مـاپوم   کـه   اسـت،   بوط  مر
 ،ی آنـان  بررس يپایهبر  . دانشگاه مکزیکو  انجام داده اند     

دن پوسـیدگی  کرهیچگونه اختالف معنادار از نظر رنگ      
 بـا توجـه بـه       ،ن این دو ماده وجود نـدارد و نیـز         ایدر م 

شــامل ارزان بــودن، در  ،پــوودان ایــوداین هــايویژگــی
 اسـتفاده از آن  ، خاصیت ضـدباکتریایی    و  بودن دسترس

  .)17(دارد برتري اسید ردنسبت به 
 ،محلولی است، پوودان ایوداین ،که با توجه به این

  و کـاربرد آن در    دارد هـا  بـر بـاکتري    ویرانگـري که اثـر    
ي پایانی تراش حفـره شـاید بتوانـد میـزان عـود        مرحله

 آن شد تا    تصمیم بر  ، بنابراین ،پوسیدگی را کاهش دهد   
 این محلول در تشخیص پوسیدگی دندانی با محلول         اثر

  . گردد مقایسه  سوند - دید مستقیم،و نیز اسید رد
  

  مواد و روش
دد دندان مولر    ع 246بر روي   ،   تجربی بررسیاین  

د بــا گــسترش ظــاهري مــولر داراي پوســیدگی حــاو پر
در سـطح شـهر     آوري شـده    گـرد  ،یکسان به بافت عـاج    

هـا در محلـول     دنـدان در آغـاز،    . پـذیرفت انجام   ،شیراز
 کـار  نددر دماي اتـاق نگهـداري شـد        یک درصد تیمول  

ـ       فـرز فیـشور تـوربین      يوسـیله ه  برداشت پوسـیدگی ب
 و فرز )، کانادا.Blue & Green Inc (010 ياندازهالماسی 

 Blue & Green (014 يانـدازه هنـدپیس   کاربایـد  روند

Inc. بـراي  حفـره   ن شـد فـراهم  هماننـد تقریبـا   )، کانادا
 بـه   یـاد شـده   هـاي    دندان ، سپس .پذیرفتانجام  ترمیم  
دو ي  به وسیله   یونیت دندانپزشکی  نور  پروب و  يوسیله
 دندانپزشکی ترمیمی   يدستیاران سال آخر رشته   تن از   

کـه هیچگونـه   اطمینان به دسـت آمـد   و ارزیابی گردید   
  .پوسیدگی قابل تشخیص وجود ندارد

بـه  ده به روش تـصادفی      یاد ش هاي   دندان ،سپس
در . نـد د گردی بخـش  B و   A عـددي    123 برابردو گروه   

 پوودان ایـوداین   ي  با ماده   Aگروه   هايه حفر گام دیگر، 
) یـران  ا ،البراتوار داروسـازي بهـوزان، رشـت       ( درصد 10

 که حفره را خـشک کـرده بـه        گونه،ین  ه ا ب ،آغشته شد 
 کردهبه آن آغشته    را  آمیزي   رنگ ي ثانیه ماده  10مدت  

 سـپس،  ثانیه شـسته و  10 به مدت   را ها نمونه ، سپس و
  . دیگر خشک گردیدي ثانیه10 به مدت
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  ده وــشک ـشـ خازـ، در آغ(B)گروه  ياههرـفـح
ــپس ــر،سـ ــه حفـ ــده  ياهـ ــاد شـ ــول   ایجـ ــا محلـ   بـ

  در پــــروپیلن گلیکــــول اســــید ردیــــک درصــــد 
 (Dye spy . Germiphene. Corp. CANADA)   بـه مـدت 

 سـرانجام، شـسته و     ثانیه   10 ،ه و سپس  آغشت ثانیه   10
 Bگروه هاي  عدد از دندانسه( .با پوار هوا خشک گردید

ن  زیـاد پوسـیدگی و از دسـت رفـت     گـستردگی دلیل  ه  ب
  ). کنار گذاشته شدندتاجبخشی بزرگ از 

 ينگـاره  (B و  A بـاال نقاط رنگ شده از دو گروه      
  :شدند دسته بندي و ثبت روش زیر به ) 2و1

VDEJ :شـامل نقـاط رنـگ گرفتـه در         ،ن متغیـر  ای 
  .ست اDEJ يناحیه

(Vwithout DEJ): V WDEJشامل نقاط رنگ ، این متغیر 
  . است DEJ ي بجز ناحیه، نواحی حفرهدیگرگرفته در 

Vteeth   :هـاي رنـگ شـده     شامل دندان،این متغیر
ــدانســت،ا ــه دن ــگ شــده  ک ــه شــامل ،هــاي رن    يهم

 ، یا دیگـر نـواحی     DEJ يکه در ناحیه  است،  هایی  دندان
 و دیگـر    DEJ ي در هـر دو ناحیـه      همـراه  و یا    DEJبجز  
  .  رنگ شده استDEJ جز ،هاي حفرهبخش

 وشک بــه ریــ هــر ،B و  Aهــاي ن گــروهایــماز 
 ي نمونــه انتخــاب و نقــاط رنــگ گرفتــه 80 ،تــصادفی
 يانـدازه   هندپیس  کارباید  فرز روند  ي وسیله  به پیشین،

014 )Blue & Green Inc. از میـان بـرده شـد    )، کانـادا. 
   رد اسـید  کـه بـا   ،B دنـدان انتخـابی از گـروه      80 شمار
 بـا   ،شـده بـود    از میان بـرده   سپس با فرز     و آمیزيرنگ

 Cگـروه    تـازه، گـروه    ایـن   و کـرده  رنگ پوودان ایوداین 
که  ،A دندان انتخابی از گروه      80 شمار .شدند گذارينام
 با  ،شده بودحذف  رزفبا  ،سپس رنگ و پوودان ایوداینبا 

  .شد  ه نام نهادD گروه تازه،این گروه  و  دهکررنگ رد  اسید
 و Cاز رنگ آمیزي دو گـروه       به دست آمده    نتایج  

D  دو گــروهماننــد B   وA ــر  و VDEJ متغیرهــاي در زی
VWDEJ   و Vteeth      متغیرهـاي    .گردیـد  دسته بندي و ثبت 

  . رفتمورد بررسی آماري قرار گ ، به تفکیک گروهباال،
 مجـذور کـاي    آزمون   يبه وسیله ها   داده آغاز،در  

به دلیل گسسته بودن متغیرهاي      ،ه و سپس  شدبررسی  

 دقیـق فیـشر    آزمـون  افزایش دقت مقایسه از      براي باال،
   :شدند دقیقا بررسی و محاسبه ،و موارد زیر استفاده شد

برآورد درصد نقاط رنگ گرفته به تفکیک متغیرهاي        . 1
  Vteeth و VWDEJ و VDEJ يشدهتعریف 

 تعریف متغیرهاي تفکیک به گرفتهرنگ نقاط يمقایسه. 2
 .B و A هايگروه در Vteethو  VWDEJ و VDEJ يشده

 تعریفتفکیک متغیرهاي    به گرفتهنقاط رنگ  يمقایسه. 3
 .D و C هايگروه در Vteeth و VWDEJ و VDEJ يشده

 تعریفیرهاي  متغ تفکیک گرفته به رنگ  نقاط يمقایسه. 4
 .Aو  C هايگروه در Vteethو  VWDEJو  VDEJ يشده

 تعریف متغیرهاي گرفته به تفکیک  نقاط رنگ  يمقایسه. 5
  . D و Bهاي گروه  درVteeth و VWDEJ و VDEJ يشده

  
  

  
  

 يآمیزي با ماده  از رنگدر پیش و پس دندان :1 ينگاره
   درصد10پوودان  ایودان 

  

  
  

 يآمیزي با ماده  از رنگدر پیش و پسان  دند:2 ينگاره
  یک درصدرد اسید 

  هایافته
  ، VDEJ ،6/27 در متغیر Aنقاط رنگ شده در گروه 

VWDEJ ،22 و Vteeth ،3/42ده ـگ شـاط رنـنقو د ـ درص  
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   وVDEJ ، 55  ،VWDEJ، 7/36ر ــیــغـ در متBروه ــدر گ
 Vteeth،3/681 نمودار. ( درصد است(  

 ي در ســه ناحیــهB و  Aدو گــروه  يدر مقایــسه
VDEJ ، VWDEJ و Vteeth   ،P.value 00/0 ، بـــه ترتیـــب ،
 در  A و   Bن دو گروه    ایم ،بنابراین.  بود 000/0 و   016/0

  ود داردـدار وجانـعـالف مـاختده ـاد شـیر ـه متغیـس

)05/0p < (.) 1جدول(  
ــهC و D دو گــروه يدر مقایــسه  ي در ســه ناحی

VDEJ، VWDEJ و Vteeth  ،P.value 028/0 ،ببــــه ترتــــ ، 
دو گـروه    نایم ،بنابراین . به دست آمد   002/0 و   011/0

D   و C   دار وجـود دارد ا اخـتالف معنـ  بـاال در سه متغیر .
)05/0p < ) (1جدول(  

  
 هاي مورد بررسیگرفته در گروه نقاط رنگاي مقایسه  :1جدول 

  

  هاگروه  هاگروه  
  A  B    فتگی رنگ گر    وضعیت  متغیر

  جمع
C  D  

  جمع

  4/84  5/77  3/91  8/58  0/45  4/72 درصد  -  135  62  73  143  54  89  شمار
  VDEJ  25  18  7  100  66  34 شمار

  6/15  5/22  8/8  2/41  0/55  6/27 درصد  +
  8/78  0/70  5/87  8/70  3/63  0/78 درصد  -  126  56  70  172  76  96  شمار
 VWDEJ  34  24  10  71  44  27 شمار

  3/21  0/30  5/12  2/29  7/36  0/22 ددرص  +
  9/66  0/55  8/78  9/44  7/31  7/57 درصد  -  107  44  63  109  38  71  شمار
 Vteeth  53  36  17  134  82  52 شمار

  1/33  0/45  3/21  1/55  3/68  3/42 درصد  +
  160  80  80  243  120  123  شمار

  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  درصد  جمع 
 vDEJ :ي نقاط رنگ گرفته در ناحیه DEJ  ، vWDEJ ) :vwithout DEJ  (ي بجز ناحیه، نواحی حفرهدیگردر آمیزي شده نقاط رنگ DEJ ،

vteeth  :يناحیه درآمیزي شده نقاط رنگ DEJبجز ، یا دیگر نواحی DEJ ي در هر دو ناحیهبا هم و یا DEJ هاي حفرهبخشدیگر   و 
  DEJ جزب دندان

  
 ي در سه ناحیهA و Cدو گروه  يیسهدر مقا

VDEJ، VWDEJ  وVteeth
 و 097/0، 001/0نتایج به ترتیب ،  

بودن نتایج  ترکوچک دلیل بهو  بوده است 002/0
ن ایم در این دو ناحیه 05/0از   Vteethو VDEJ  متغیرهاي
)  > 05/0p (.دار وجود داردا اختالف معنA و Cدو گروه 

تر بودن نتیجه از به دلیل بزرگ ، VWDEJاما در متغیر 
 .دار وجود نداردا اختالف معنA و Cن دو گروه ایم 05/0

  )2 جدول(
 ي در سه ناحیهB و D دو گروه يدر مقایسه

VDEJ، VWDEJ و Vteeth
 و 363/0، 000/0نتایج به ترتیب  

تر بودن نتایج به دلیل کوچک، که  بوده است001/0
 B و Dن دو گروه ایماز   VWDEJ و VDEJمتغیرهاي 
اما در متغیر )  >05/0p (.دار وجود داردااختالف معن

VWDEJ ، 05/0تر بودن نتیجه از به دلیل بزرگ  
 .دار وجود نداردا اختالف معنB و Cن دو گروه ایدر م

  )2جدول(
  

  بحث 
از  کـه برداشـت پوسـیدگی      ،با توجه به ایـن امـر      

   بـه نظـر    الزم   اسـت، در انجـام تـرمیم      مراحل ضـروري    
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براي دستیابی  ها  ترین روش مطمئن و  بهترین رسد از می
هـاي  بررسـی   دربه ایـن هـدف بهـره جـست، بنـابراین        

 بـراي   سوند استفاده از  شده است، که    مشخص گوناگون
 با اسـتفاده  ، و نیز)19و18(بودهتشخیص پوسیدگی کافی ن 

  درصـد  25تـوان   تنها می و سوند،   از روش دید مستقیم     
 بررسـی در  . )20(دداص  یشخت را   ینآغازموارد پوسیدگی   

 که بر ،ياگونه به شده است،ید کاین مطلب تا  بر   کنونی
ــهاپ ــگي ی ــه رن ــزي اســید رد در ناحی  DEJ  ،55 يآمی

 و در    درصـد  7/36 ،هاي حفره  دیواره ي در ناحیه  درصد،
 ماندن پوسیدگی   رجا ب  درصد 3/68حدود  در   ،کل حفره 

  آمیزي پوودان رنگيباره درهمچنین،. دهدرانشان می

 يیهـ و در ناح دـ درص DEJ   ،6/27 يهـدر ناحی  ایوداین
  درصـد  3/42 ، و در کل حفره     درصد 22 ، حفره يدیواره

روي هـم   کـه  ، ماندن پوسیدگی را نشان می دهـد     رجاب
 در بررسی انجام گرفته به کمک ، کهتوان گفت میرفته،

جام  در بررسی ان،ها و نیزنمونهدرصد  3/68 در ،اسید رد
 پوسیدگی   درصد 3/42 ،گرفته به کمک پوودان ایوداین    

ــده اســترجــب ــد ، البتــه.ا مان ــسیار ایــن نتــایج را بای    ب
 روش بیرون دهانیها به  نمونه،زیراپنداشت بینانه خوش

نـسبت بـه محـیط دهـان داراي نـور و            شـده و    بررسی  
 ، داراي تـشخیص بهتـر نیـز       در نتیجه، دسترسی بهتر و    

  . دتوانست باشمی
  

  هاي مورد بررسیگروهگرفته در  نقاط رنگاي مقایسه :2جدول
  

  هاگروه  هاگروه  
  A  C     رنگ گرفتگیوضعیت    متغیر

  جمع
B  D  

  جمع

  0/58  5/77  0/45  8/79  3/91  4/72 درصد  -  116  62  54  162  73  89  شمار
  VDEJ  84  18  55  41  7  34 شمار

  0/42  5/22  0/55  2/20  8/8  6/27 درصد  +
  0/66  0/70  3/63  8/81  5/87  0/78 درصد  -  132  56  76  166  70  96  شمار
 VWDEJ  68  24  44  37  10  27 شمار

  0/34  0/30  7/36  2/18  5/12  0/22 درصد  +
  0/41  0/55  7/31  0/66  8/78  7/57 درصد  -  82  44  38  134  63  71  شمار
 Vteeth  118  36  82  69  17  52 شمار

  0/59  0/45  3/68  0/34  3/21  3/42 درصد  +
  200  80  120  203  80  123  شمار

  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  درصد  جمع 
vDEJ :ي نقاط رنگ گرفته در ناحیه DEJ  ، vWDEJ ) :vwithout DEJ  (ي بجـز ناحیـه  ، نواحی حفـره دیگردر آمیزي شده نقاط رنگ 
DEJ  ،vteeth  :يناحیه درآمیزي شده   رنگ نقاط DEJ بجز ، یا دیگر نواحی DEJ ي در هـر دو ناحیـه  بـا هـم   و یا DEJ دیگـر    و  
  DEJ بجز  دندانهاي حفرهبخش

  

ان یک روش   وبه عن  ،آمیزيرنگچنانچه   ،بنابراین
 ی اختالف  فته گردد، پذیربراي برداشت پایانی    تشخیصی  

ــ ــمدار امعن ــستق ين ایــن روش و شــیوهای ــد م م و یدی
ـ   ، که البته،د وجود داراستفاده از سوند   ه  ایـن اخـتالف ب

 يهمــهآمیـزي بــا   رنــگيجداگانــه دو روش يوسـیله 
 ، که ممکن است نسبت به هـم داشـته باشـند       ،اختالفی

 روش  ، گذشـته  هـاي ي بررسـی  پایه بر   . است شدهتایید  
پوسـیدگی را   درصـد  90 حتی می تواند تـا   ،آمیزيرنگ

ر  در هدست آمدهه با توجه به نتایج ب. )21(تشخیص دهد
ن روش دیـد مـستقیم و       ایمبیشترین اختالف   دو گروه،   

 يدر هـر دو گـروه در ناحیـه       آمیزي   با روش رنگ   سوند
DEJ ،تـر  پیچیـده له را به مراتب     ا مس ، که این خود   است
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 ، خـود يویژه به دلیل موقعیت    ، این ناحیه  ، زیرا .ندکمی
برابـر   و بیـشتر در  خـارجی دنـدان   سـطح تر بـه   نزدیک

 در این ناحیـه در  ، و در نتیجه   )22(فتهگرها قرار   ریزنشت
الیـت  احتمـال فع ، آن در ا ماندن پوسـیدگی  رجصورت ب 

 ،بررسیبا توجه به نتایج این . استبیشتر  ،نیزبعدي آن 
دومین منطقـه   کف جینجیوال   ، کف پالپ و نیز    يناحیه

پوسیدگی با استفاده از روش دید    ا گذاردن   رجاز لحاظ ب  
ـ   که ایـ   است، سوندمستقیم و     بـه دلیـل     ، نیـز  یاحون ن

 ایجـاد  ، اثـر بـر پالـپ   ، احتمال فعالیت ،نزدیکی به پالپ  
توانـد  مـی  ،و نیاز بـه تجدیـد درمـان       هاي پالپی   بیماري

  .باشد حساس اينقطه
 ي مـاپوم  به وسـیله  گرفته  ي بررسی انجام    یهاپبر  

(Maupome)  دقـت تــشخیص  ي و همکـاران در مقایـسه 
بر ایوداین  پوودانو  داسید ردید مستقیم،   با  پوسیدگی  

 معنـادار  ی اختالف(Invivo) ،زندهی پشت دندان   221روي  
میان دو ماده در تشخیص پوسـیدگی وجـود نداشـت و            

نـسبت بـه     بـاال، دو محلول   با  دقت تشخیص پوسیدگی    
ـ ، دید مستقیم  -سوند روش بیـشتر    معنـادار ايه گونـه  ب

 بررسـی کنـونی   ي   با نتیجه  ،، که این نیز   )17(بوده است   
 رنگ  ، و همکاران   بررسی ماپوم   در ،البته. همخوانی دارد 
 پـس    گرفته و  انجامها تنها در یک مرحله      آمیزي دندان 

 کـار ،  نخـست ي   نقاط رنگ گرفته در مرحله     برداشتاز  
 و بایـد بـه ایـن      ، محلول دیگر انجام نشد    بارنگ آمیزي   
 هم در این زمینه تـاکنون       پژوهشی که   کرد،نکته اشاره   

  .ستگزارش نشده ا
 تــشخیص ، کــهتــوان گفــت مــیروي هــم رفتــه

 بیـشتر   توان   داراي   ، رنگ آمیزي  يپوسیدگی به وسیله  
ي مـاده . اسـت  سوندروش دید مستقیم و     در مقایسه با    

بـه   بیشتر داشته است   ي کاربرد  که اسید رد آمیزي  رنگ
 تشخیص قابلیت دیگـر مـواد مـورد        برايعنوان معیاري   

رد همـین   کـارب ي  بـاره ر امـا د   ،استفاده قرار گرفته است   
 گونـاگون هـاي  هـست و نظریـه  ی هایضد و نقیض  ،ماده

  .)24و 23 ،14 ، 10،13(مطرح شده است 
 یـونـی کن ـررسـه در ب  ـاندیشورد  ـ م يچند نکته 

ـ     -1 که  این مانند ،توان برشمرد می ه در رنـگ آمیـزي ب

رنـگ  ایجـاد  با توجه بـه  اسید رد  ، این دو ماده   يهوسیل
 که ،اي بازي در مقایسه با رنگ قهوه،دگی پوسیدر ،قرمز

 در آیــد،بــه دســت مــیپــوودان ایــوداین  يوســیلهه بــ
 اسـتفاده از آن در  بنابراین، .تشخیص قابل تمایزتر است  

 تضاد ، زیرا.استپوودان ایوداین   تر از   آسانمحیط دهان   
 اما ،دهدنشان میآشکارا ی را   گ پوسید ،هرنگی ایجاد شد  

دقت تشخیص پوسیدگی    ، ایوداین پوودان يدر استفاده 
تواند یک نقطـه ضـعف    و این می   خواهان است بیشتر را   

 رنـگ گیـري     چگـونگی   -2. باشدپوودان ایوداین    براي
که مـی تـوان      ،بوداي   به گونه  ،ها نمونه گوناگوننواحی  

 ي نقـاط رنـگ گرفتـه در ناحیـه         بیـشتر  که   ،اظهار کرد 
ر باریـک یـا     به صورت یک نوا    (DEJ) اتصال مینا به عاج   

 . نمایـان گـشت    DEJ يبه صورت یـک خـط در ناحیـه        
 بلکه ،د به شکل نوار دیده نش، نقاطدیگر در ،درحالی که

  -3 .اي دیـده شـد    اي یـا صـفحه     شـبکه  به صورت نماي  
نقاط که   ،یزمان ،آمیزيپس از رنگ   یاد شده، هاي  نمونه
 آزمـوده شـدند،   سوند با دوباره بررسی   برايگرفته   رنگ
   بـه   ،نـسبت سـفت بودنـد     بـه   بافـت    داراي قاطن يهمه

قابــل  از پوســیدگی کمتــر آنهــا در کــه ســوند ،ايگونــه
 ،رداسید خالف بر ،ایوداین پوودان .کردمی نفوذ تشخیص

دن کــر رنــگ در را يآشــکار کـامال  و تمــایز رنـگ قابــل 
حـاد   پوسـیدگی  در اما ،ندکنمی ایجاد مزمن پوسیدگی

 که ،ندکایجاد تمایزي قابل رنگ ،رداسید همانند تواندمی

 . دکربررسی آینده  هايپژوهش در را موضوع  این  توانمی
 درنتایج به دست آمده از آزمون آماري        ي  بر پایه 

 DEJآمیـزي در نـواحی    رنـگ ي دو ماده،Aو Bدو گروه   
)VDEJ (         و دیگر نـواحی دیوارهـاي حفـره)VWDEJ (   و بـه

 یراي اختالفدا) Vteeth( حفره يهمهصورت لحاظ کردن 
  و) Vteeth( که این اخـتالف در       اي،گونه به   است،دار  امعن

)VDEJ (  اسـید رد   کـه  ،دهد نشان می و بوده آشکارکامال
کنندگی  رنگوان داراي تVteeth و   VDEJ ، VWDEJدر نقاط   

  . استپوودان ایوداین   به نسبتبیشتر 
 دو  يدر مقایسه آزمون آماري   ي  یهاپبر  همچنین  

 و DEJ (VDEJ)دار در نـواحی  ا معنـ ی، اختالفDو Cگروه 
 صورت لحاظ درو ) VWDEJ(دیگر نواحی دیوارهاي حفره   
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  کـه  اي،گونه به   ،وجود دارد ) Vteeth( حفره   يهمهکردن  
   در نتیجـه  .آشـکار اسـت   کـامال   Vteeth این اخـتالف در     

  آمیــزي پوسـیدگی بــا   رنـگ تـوان ادعــا نمـود، کــه   مـی 
  . با یکدیگر اختالف دارندپوودان ایوداین  و اسید رد

سـش مطـرح    ایـن پر   گفتار باال، با در نظر گرفتن     
آمیزي با هم از لحاظ  رنگي که دو مادهاکنون :گرددمی

 ايگونـه  آیـا بـه   ،ر مـوارد اخـتالف دارنـد    بیشتنقاط در   
 با ، دیگرسخن به نه؟،یا همپوشانی نقاط هم وجود دارد 

رنـگ  پوودان ایوداین  که ،قاطی ن شمار ،که توجه به این  
 رنـگ   اسـید رد  با   که   ، نقاطی است  شمار کمتر از    ،کرده

بـه  پـوودان ایـوداین     بـا    آیا نقاط رنگ شده      ،کرده است 
پوودان ایوداین   آیاشود یا نه؟ رنگ میاسید رد يوسیله
 نقاط دیگر را رنـگ      يدستهاسید رد   نقاط و   از   يادسته

می تـوان  ،  Cو Aدو گروه   ي  با توجه به مقایسه   کند؟  می
  VDEJو   Vteeth  در دو متغیـر    هدو گرو این  ن  ایم ، که گفت

توان به این نتیجـه  می ، پس.دار وجود دارد  اعناختالف م 
 Cدر گروه اسید ردهاي ناشی از  رنگبرداشت که  ،رسید

ن ایـ مبنـابراین،   . باعث ایجاد چنین اختالفی شده است     
  .وجود دارد رنگ آمیزي همپوشانی ياین دو ماده

 که  شود،مشاهده می  Dو Bدو گروه   ي  در مقایسه 
  VDEJو  Vteeth در دو متغیـــر ، نیــز D وBن گـــروه ایــ م

هـاي   رنـگ برداشـت  ،پـس  .دار وجود دارد ا معن یاختالف
ــی از  ــوداین ناش ــوودان ای ــ ،پ ــاده ه ب ــک م ــوان ی    يعن

باعـث ایجـاد چنـین     توانـد   مـی  ،آمیزي پوسـیدگی  رنگ
تـوان چنـین     مـی  رهدوبـا  ،براینبنـا  .باشدشده   اختالفی

   ي این دو مادهيگرفتهن نقاط رنگایم  که،نتیجه گرفت
  . هستمیزي همپوشانی آرنگ

 کـه  ،اسـید رد  مطرح شده پیرامون     هايدیدگاهاز  
 باال، يدست آمدهه  نتایج ب نیز،اشاره شد وبه آن  پیشتر

  :  که چنین برگرفتتوان می
 ايگونـه  بـه  رداسـید  ،دیـدگاه نخـست   يپایـه  اگر بر . 1

 بـا   ،کنـد  آمیزيرنگ را عاج عفونی  و عمل اختصاصی
  راکمتـر   منـاطق  پـوودان ایـوداین   ،کـه  این توجه به

 که ،گفت توانمی ،کندرنگ می رد اسید با مقایسه در
 تشخیص پوسـیدگی   برايایوداین   پوودان راستی، به

 و مـستقیم  دیـد  از  اما بهتـر   ،نیسترد   اسید دقت به
  . کندکمک می پوسیدگی تشخیص به سوند

 ايگونـه بـه  رد اسـید  ، دوم ي دیـدگاه  یهاپ چنانچه بر . 2
 عـاج   ، بر عاج عفونی   افزون و   نکردهاختصاصی عمل   
 ،کـه   با توجه بـه ایـن      ، رنگ کند  ،اثر پذیرفته را نیز   
ی از منــاطق رنـگ شـده بــه   یـ جزپـوودان ایـوداین   

 کـه  ، می توان گفت  ،هدر را رنگ ک   اسید رد  يوسیله
 عـاج عفـونی را      تنهـا  ،پوودان ایـوداین  احتمال دارد   

پـوودان ایـوداین     برتري   يکند و این نشانه   رنگ می 
 .ست ااسید ردنسبت به 

 بـر   افـزون  ،اسـید رد   ، سـوم  ي دیدگاه اگر بر پایه  
توان  می، رنگ کند ، عاج سالم را نیز    تواند می ،پوسیدگی

 یـا   عـاج عفـونی و    تنها   ،پوودان ایوداین  که   ،احتمال داد 
ند و ک رنگ ، عاج اثر پذیرفته را نیز،عاج عفونی برافزون  

پـوودان ایـوداین     برتـري نـسبی      يتوانـد نـشانه   این می 
  .  باشداسید رد نسبت به
ها در زیـر میکروسـکوپ پـس از رنـگ            دندان اگر

 يتر در زمینـه  دقیقی پاسخ،ندشوررسی بآمیزي دقیقا  
 ج عفونی  دو محلول در عا    يبه وسیله دقت رنگ آمیزي    

   ،کـه ایـن امـر     ،  )25(تـوان یافـت   و عاج اثر پذیرفتـه مـی      
تر در ایـن زمینـه      بررسی فراگیر تواند موضوعی براي    می

  يدر مرحلـه  پوودان ایـوداین    ممکن است کاربرد    . باشد
پوسیدگی بتوانـد از  برداشت   حفره و    فراهم آوري پایانی  

 خود به بررسی ،که این نیز ،بکاهدشدت عود پوسیدگی   
  .  داردپژوهشی نیاز و علمی

  
  نتیجه گیري 
ن تـشخیص پوسـیدگی بـه       ایـ مدار  ا معن یاختالف

 يو مـواد رنـگ کننـده   سـوند    دید مـستقیم و      يوسیله
 ، تـشخیص وجـود دارد و ایـن اخـتالف          برايپوسیدگی  

   دقــت کمتــر دیــد مـستقیم و نــسبت بــه مــواد  گویـاي 
   ين اثـر دو مـاده  ایـ  م.اسـت  پوسـیدگی  يکننـده رنـگ 
ــگ ــدرن ــید رد يهکنن ــوداین   واس ــوودان ای ــ ،پ    وانت
 .اسـت پـوودان ایـوداین      بیشتر از    اسید رد کنندگی  رنگ
 ي بتواند عاج سالم و یـا عـاج اثـر پذیرفتـه            اسید رد  اگر
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 برتـري از  پـوودان ایـوداین      ، رنگ کند  ،پوسیدگی را نیز  
 اگـر  ،برخـوردار اسـت و نیـز   اسـید رد  نسبی نسبت بـه     

به پوودان ایوداین  ،ندکنگ  عاج عفونی را ر  تنها ،اسیدرد

 از دید مستقیم تر اما دقت آن بیش  ، نیست اسید رد دقت  
  . استسوندو 

 
****** 
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