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استفاده از ليزر پالسي Nd:YAG در معالجه اندودنتيكس دندانهاي عفوني و تأثير آن 

بر ترميم و عالئم بعد از درمان 
 

ــدان ٣٨ بيمـار بـا تشـخيص ضايعـات مزمـن پريودنتـال بطريـق زيـر مـورد معالجـه  چهل و چهار دن
ــال بـا روش  step-back وبـا اسـتفاده از مـاده شستشـو دهنـده  اندودنتيكس قرار گرفت. آماده سازي كان
هيپوكلريت سديم ٥% و آب اكسيژنه ٣% انجام گرديد . ناحيه انتهايي كانال نيمي از دندانها تحت تابش اشــعه 
ليزر Nd.YAG بمدت يك ثانيه با قدرت يك وات و ١٥ پالس در ثانيه قــرار گرفـت . كانـال كليـه دندانـها بـا 
ــرچـا و خـير بـه روش تراكـم طرفـي بسـته و راديـوگرافـي نـهائي انجـام شـد. دنـدان هـا  استفاده از گاتاپ
باشاخصهاي وجود درد خودبخود يك روز بعد از درمان ، درد دربرابر ضربه يك هفته سه ماه و شش ماه 
بعد از درمان و تهيه راديوگرافي به فواصل سه و شش ماه بعد از معالجه مورد بررسي قرار گرفتند. نتــايج 
حاصله نشان داد كه درد در برابر ضربه در دندانهايي كه تحت ليزر تراپي قرار گرفته بود در فواصــل يـك 
هفته و سه ماه بعد از درمان به مراتب كمتر از گروه كنترل بود بغير از اين تفاوت فرق ديگري بين گروهـها 
مشاهده نشد. نتايج حاصله گوياي اين مطلب است كه استفاده از ليزر Nd.YAG ممكــن اسـت در معالجـات 

دندانهاي عفوني مفيد باشد. 
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خاصيت ضد باكتري مواد شستشودهنده كانال 
 

بدنبال مرگ پالپ دندان، كانال ريشه مورد تهاجم باكتريهاي موجود در دهان قرار گرفته و درصورت 
عدم معالجه بموقع اين مسأله موجب ضايعات بافتي اطراف ريشه ميگردد. با توجه بــه اينكـه كانـال عفونـي 
ــي هـوازي و قـارچـها و ويروسـها مـي باشـند، اسـتفاده از مـواد  دندانها محتوي انواع باكتريها هوازي و ب
ــياري در ايـن  شستشو دهنده كانال كه خاصيت ضد باكتري داشته باشند اجتناب ناپذير است. مطالعات بس
زمينه انجام شده كه از آن جمله مطالعه اخير Arcangelo و همكارانش از دانشگاه ايتاليا است كــه در مجلـه 
اندودنتيكس ماه مي ١٩٩٩ بچاپ رسيده است. آنها در مطالعه خود اثر محلول هيپوكلريت سديم با غلظتهاي 
ــر روي  (٠/٥ ، ١ ، ٣ و ٥ درصد) و همچنين اثر تركيبي از كلرهگزيدين و ستريميدين با غلظتهاي مختلف را ب
ــن  باكتريها مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند كه محلول شستشو دهنده هيپوكلريت سديم و كلرهگزيدي
و ستريميدين در غلظتهاي مختلف در صورتيكه بمدت ١٠ دقيقه در تماس با باكتريهاي در كانال قرار گيرند، 

قادر به انهدام كليه سوشهاي هوازي و بي هوازي باكتريها و قارچها است.  
 
 


