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این مقاله در تاریخ  11/11/11به دفتر

مقدمه :آگاهی از اشکال احتمالی آناتومیو مورفولوژی سیستم کانال ریشه نقش کلیدی در
موفقیت درمان ریشه دارد .هدف از این تحقیق بررسی آناتومیو مورفولوژی سیستم کانال
ریشه دندانهای مولر سوم فک باالی یک جمعیت انتخابی از مردم شهر کرمان در سال -09
 90بود.
مواد و روشها :در این بررسی توصیفی و مقطعی 059،عدد دندان مولر سوم فک باال بهطور
تصادفی از درمانگاههای شهر کرمان جمع آوری شد .حفرهی دسترسی به کانال ریشه بر
روی دندانها تراشیده شد و پالپ دندانها با قرار دادن درون محلول هیپو کلریت سدیم -3
 2/5درصد طی  02تا  22ساعت بهطور کامل خارج گردید .سپس مرکب هندی از ناحیه حفره
دسترسی به داخل سیستم کانال ریشه تزریق گردید .بعد از گذشت  02ساعت نمونهها در
محلول اسید نیتریک  5تا  09درصد دکلسیفیه شدند و درون درصدهای صعودی  05 ،09و
 099درصد اتانول به مدت یک روز دهیدراته و سپس توسط محلول متیل سالیسیالت 5
درصد شفاف گردیدند .نمونهها از جهت تعداد و شکل ریشهها ،تعداد کانالهای موجود در
هر ریشه ،طبقهبندی کانالهای موجود در هر ریشه براساس طبقهبندی ورتوچی ،میزان
شیوع ریشههای دیالسره ( )dilacerateو همچنین کانالهای  Cشکل بررسی شدند .درصد
 configurationهای مختلف تعیین و ثبت شد.

مجله رسیده ،در تاریخ  12/1/22اصالح

یافتهها :شیوع دندانهای دارای  3ریشه  22/6درصد و شیوع دندانهای  2ریشه 30/3
درصد بود 09 .درصد دندانها دارای یک ریشه و  9/0درصد از دندانها دارای  2ریشه
بودند 02/9 .درصد از کل دندانها حداقل دارای یک ریشه دیالسره بوده و شیوع کانال C
شکل در این دندانها  3/5درصد برآورد گردید.

 412 :)1(31 :3131تا 421

نتیجهگیری :طبق نتایج مطالعه حاضر ،داشتن  3ریشه شایعترین فرم آناتومیک ممکن برای
دندانهای مولر سوم فک باال در جمعیت مورد مطالعه در شهر کرمان میباشد.
کلید واژهها :فک باال ،کانالهای ریشه ،مولرهای سوم

شده و در تاریخ  12/1/22تأیید گردیده
است.
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مقدمه
یشوند ،چنانکه این
دندانهای مولر سوم غالباً کشیده م 

دندانها دارای موقعیت مناسبی ازلحاظمحور طولی نسبتبه

آنها قابل دسترسی،
قوس فکی بوده وکانالهای ریشه  
مینیز قابل نگهداری
پاکسازی و شکلدهی و از نظر ترمی 

بهمنظور تأمین
باشند حفظ آنها در طرح درمان پروتز آتی  
میاست[ .]1قبل از اقدام به درمان ریشه
دیستال اباتمنت الزا 
میو مورفولوژی سیستم کانال ریشه
کلینیسین باید از آناتو 
یخواهد درمان کند آگاهی و اطالع کافی داشته
دندانی که م 
باشدواشکالآناتومیکاحتمالیآنرابتواندپیشبینینماید.
در کتاب مرجع علیرغم عدم استناد به تحقیقات
میغیرقابل
متدولوژیک ،ریشه دندانمولرسومباالدارای آناتو 
شبینیوازوجودیکالی ششکانالوحتیاحتمالاشکال
پی 
مختلفی مثل کانال  Cشکل برای آن گزارش شده است[.]2
دندانهای
میکانالریشه  
نشاندادهاندکهآناتو 

مطالعاتقبلی 
یتواند بر اساس پراکندگی قومی و جغرافیایی در
مختلف م 
یهای
مناطقمختلفکرهزمین بسیار متنوعباشد[.]3،4بررس 
قبلی در شهر کرمان بیانگر این مسأله بودهاند که مورفولوژی
شهی دندان در مردم شهر کرمان تا حدود زیادی با
کانال ری 
بهعنوان مثال شیوع
مناطق مختلف کره زمین تفاوت دارد  .
دندانهای سانترال فک پایین در مردم شهر
کانال اضافی در  
یکه آمار
کرمان  22/5درصد گزارش شده است در حال 
میباشد[ .]3همچنین شیوع کانال
نالمللی آن  35درصد  
بی 
مزیوباکال دوم در دندان مولر اول فک باال توسط Weine
()1111حدود 55درصد و  91/2)2212( Degernessدرصد
رمنطقهای آندرشهرکرمان

یکهآما
گزارششدهاستدرحال 
12درصدبودهاست[.]4-9البتهالزمبهتوضیحاستکهروش
بررسی و همچنین استفاده یا عدم استفاده از تکنولوژیهایی
نظیر استریومیکروسکوپ و لوپ نیز تأثیر بهسزایی در نتایج
ومتداولترین

معروفترین 

حاصلازاین تحقیقات دارد[ .]2،1
روشهای بررسی آناتومی ومورفولوژی کانالریشه عبارتنداز:

 .1روش تراش حفره دسترسی ،قرار دادن فایل در کانالهای
روشرنگآمیزی پالپوتهیه

پیدا شدهوتهیه رادیوگرافی؛.2
روشرنگآمیزیپالپ،حذفعوامل

مقاطععرضیازریشه؛.3
شفافسازی دندان
معدنی یا  Decalcificationو در نهایت  
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توسطقراردادندرمحلولمتیلسالیسیالتو.4روش Cone
 beam computed tumographyبرای تحقیقات  in

روشها
.]4[vivoقبالً نشاندادهشدهاستکههریک ازاین  
یباشد که در قسمت
مزایا و معایب مختص به خود را دارا م 
دندانهای قوسفکی
میگردد.برخالفسایر  
بحثبداناشاره  
تحقیقات بسیار محدودی درزمینه بررسی آناتومی ریشه دندان
مولرسومفکباالانجامشدهاست.باتوجهبهاین مسألهکه
فرمآناتومی ریشه برای هردندانازالگوی نژادی وجغرافیایی
یکند وهمچنین
خاصی درمناطقمختلفکرهزمین تبعیت م 
اهمیتحفظدندانهایمولرسومبهمنظورتأمینآخریندندان
پایه پروتزوحتی انجامپیوند اتوژنضرورتانجاماین تحقیق
میشود.اگرچه روشکشیدن دندانعقلو
بهخوبی مشخص 

جایگزین کردنآنتوسطایمپلنت نیز روشبسیارخوبی جهت
میباشد لکن بهدلیل نیاز به
تأمین دندان پایه پروتز خلفی  
هاهمچنین هزینه بسیار

تخصصویژه جهتانجاماین  
درمان
باالی آنها تمامی بیماران در همه مناطق ممکن است از
هاهمچنانبهترین طرحدرمان

عهدهی آنبرنیایند وبرای  
آن

اقدامبهدرمانریشه وحفظنمودناین دندانباشد .هدفاز
انجام این تحقیق بررسی آناتومی و مورفولوژی دندانهای
آسیای سوم فک باالی مردم شهر کرمان بهمنظور ارتقای
دندانهابود.
دانشالزمبرایدرمانریشهاین 


مواد و روشها
این تحقیق که یک بررسی مقطعی و توصیفی بوده بر روی
دندانهای
 152دندان مولر سوم فک باال انجام گرفته است  .
فوقازبیماران باالی  25سالکهدارای آپکسسالموبدون
تحلیل بودند بهصورت تصادفی از بیماران مراجعه کننده به
دندانپزشکی و درمانگاههای خیریه
دانشکدهی  

بخش جراحی 
نکتهالزماستکهدندانهای

شهرکرمانتهیهشدند.ذکراین
فوق غیر قابل نگهداری تشخیص داده شده و تحت هیچ
عنوان ،دندانی صرفاًبهدلیل استفادهدرتحقیق ازهیچ انسانی
نمونهها،تمامی بقایای بافتی و
کشیده نشد.پسازجمعآوری  
شهها توسط دستگاه اولتراسونیک
جرم پوشاننده تاج و ری 
ازسطحدندانهاجداشدهوبهمنظورتکمیل این

جرمگیری)
( 
عملدندانهادرونمحلولهیپوکلریت سدیم  2/5تا  3درصد

( )Shimin co, Tehran, Iranقرار داده شدند .در مرحله
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بعدی حفرهدسترسی بهکانالریشه توسطتوربین وفرزفیشور
دندانها تراش داده
الماسی ( )Diatech, Germanyبر روی  
دندانها با قرار دادن آنها درون محلول
شده و پالپ  
هیپوکلریت سدیم  2/5درصد در طی  11تا  24ساعت خارج
سپسدندانهادرحرارتاتاقبهمدت 3تا 4ساعت

گردید .
خشک گردیده و محلول رنگی ( India ink, Merck,
 )Germanyتوسط سرنگ و سوزن گیج  29از ناحیه حفره
دسترسی و مدخل کانالها بهداخل سیستم کانال ریشه تزریق
همزمانباعملقراردادنسر
گردید.عملتزریق محلولرنگی  
دندانها وبافشارمعمولی
شندندانپزشکیدرناحیهاپکس 

ساک
()Apical vaccumnبادرجهنامشخصانجامگرفتتامحلول
رنگی بهسراسرفضای ریشه نفوذکند.در مرحلهبعدی ،بعداز
گذشت 2تا 12ساعتکهمحلولرنگی تزریق شدهدرحرارت
اتاق کامالً خشک شد ،نمونههای مورد بررسی جهت
Decalcificationبهمدت12تا24ساعتدرونمحلولاسید
نیتریک5تا12درصدقرارگرفتندتاکامالًدکلسیفیهشوند.
عمل تکمیل  Decalcificationو حذف عوامل معدنی
یهایمتناوبکنترلگردید.
توسطمشاهدهمستقیمورادیوگراف 
درمرحلهبعددندانهای دکلسیفیه شدهدرآبمعمولی شسته

شدننمونههادروندرصدهای صعودی

شدهوجهتدهیدراته 
 92،52و 11درصد اتانولجمعاًبهمدت 24ساعتقرارداده
شدند و سپس با قرار گرفتن درون محلول متیل سالیسیالت

( )Merck, Germanyآلمان شفاف گردیدند .با شفاف شدن
نمونهها،محلولرنگی نفوذنمودهبهدرونسیستم کانالریشه

شهها از جمله تعداد کانالها و
مختصات آناتومیک مختلف ری 
نوعآنهاراآشکارساخت .البتهمراحلدکلسیفیکاسیون انساج

معدنی بامشکالتی توأمبودکهباتنظیم میزان غلظتاسید و
مدتزمانقرارگرفتننمونههادرونآنبرطرفگردید و در

شتری ازحدتعیین شده
نمونههابهمدتزمانبی 
مواردی که  
برایدکلسیفیهشدننیازداشتنداسیدتعویضگردید[.]4،5،1
دندانهای شفاف شده با کمک گرفتن از

استریومیکروسکوپ ()Motic Digital DM, 143, England
وبزرگنمایی4

وبهشمارهسریال11451 -12222-24254
ترنمونههاتوسطهمکارطرحوتأییدنهایی

برایمشاهدهدقی 
ق
توسط  2نفر متخصص درمان ریشه و یک نفر متخصص
رادیولوژی دهان و فک و صورت از نقطه نظرات ذیل مورد
ارزیابیقرارگرفتند:
تعدادکانالهای موجوددرهر

.1تعدادوشکلریشهها؛.2
کانالهای موجود در هر ریشه براساس
طبقهبندی  
ریشه؛   .3
شههای
طبقهبندی ورتوچی (شکل )1؛  .4میزان شیوع ری 

کانالهای  Cشکل در این دندانها.
 dilacerateو همچنین  
نتایج حاصل از تحقیق نهایتاً در جداولی ثبت گردید .یکی از
میباشد در شکل 2
دندانهای شفاف شده که دارای  4ریشه  

نشاندادهشدهاست.



Type VIII

Type VII

Type VI

Type V

Type IV

Typ III

Type II

Type I



شکل .0تصویر تیپهای  I-VIIIطبقه بندی ورتوچی


شکل  .4نمایی از یک دندان مولر سوم فک باالی  2ریشه که شفاف شده است.
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یافتهها
لهای  1تا  5خالصه
نتایج حاصل از این تحقیق در جدو 
شدهاند .از میان  152دندان مولر سوم فک باال که در این

دندانهادارای2ریشه
تحقیقموردبررسیقرارگرفتنداکثریت 
باشیوع  31/3درصد و 3ریشه باشیوع  42/1درصد بودند12.
دندانها دارای  4ریشه
درصد دارای یکریشه و 2/1درصد از  
دندانها حداقل دارای یک ریشه
بودند 12/2 .درصد کل  
دندانها 3/5
 dilacerateبوده وشیوع کانال Cشکلدراین  
درصدبرآوردگردید.

جدول  .2طبقه بندی کانالهای ریشه بر اساس طبقهبندی
 Vertucciدر دندانهای  3ریشهای مولر سوم فک باال[]4
تیپ ریشه

تیپ ریشه

تیپ ریشه

تعداد

مزیوباکال

دیستوباکال

باکال

دندان

I

I

I

21

11/3

V

I

I

1

4

VII

I

I

3

2

II

I

I

12

1/1

II

III

I

1

2/9

I

III

I

1

2/9

I

عدمنفوذdie

I

3

2

IV

I

I

9

4/1

1

2

3

4

VI

I

I

1

2/9

9
1
2
15
()%12

21
25
2
5
51
()%31/3

3
21
21
3
14
()%42/1

2
2
2
12
()%2

II

I

II

1

2/9

I

I

IV

1

2/9

IX

I

I

1

2/9

جدول  .0توزیع فراوانی تعداد دندانها با تعداد ریشه و کانال
تعداد ریشه
تعداد کانال
1
2
3
4
5
Cشکل
جمعکلتعداددندانها

جدول  .2طبقه بندی کانالهای ریشه بر اساس طبقه بندی
 Vertucciدر دندانهای  2ریشه مولر سوم فک باال[]4
ریشه

ریشه

ریشه

ریشه

تعداد

دیستوپاالتال

مزیوپاالتال

دیستوباکال

مزیوباکال

دندان

I

I

I

I

2

 5 /4

I

عدمنفوذ
رنگ

I

I

2

 1 /3

I

I

I

V

2

 1 /3

جدول  .4طبقه بندی نوع کانالهای دندانهای مولر سوم تک
ریشه بر اساس طبقه بندی ]4[ Vertucci
نوع کانال
I
II
IV
V
VIII

درصد
4/9
1/3
2
2/9
1/3

تعداد دندان
9
2
3
1
2

جدول  .3طبقه بندی تیپ کانالها در دندانهای مولر سوم 4
ریشه فک باال
تیپ ریشه
پاالتال
II

I
I
I
I
II
II
V
I
IV
I

Cشکل

درصد

تیپ ریشه
باکال
I
I
III
IV
II
II
IV
II
IX
IV
V
Cشکل

تعداد دندان

درصد

4
21
2
12
2
3
1
2
1
1
1
5

2/1
14
1/3
1/9
5/3
2
2/9
1/3
2/9
2/9
2/9
3/3
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درصد



بحث
از مطالعات اولیه که  Hess ،Zurcherانجام دادند تا
یهای نوین امروزی همه بیانگر پیچیدگی سیستم کانال
بررس 
میباشند[ .]5،1امروزهمشخصشدهاستکهیک ریشه
ریشه  
میباشد
شتر یک استثنا 
بایک کانالویک فورامنآپیکال بی 
تا یک آناتومی نرمال ،زیرا طبق بررسی محققین در اکثر
دندانها وجود فورامنهای متعدد و کانالهای جانبی یک امر

ثابت شده است[ .]1با مرور بر نتایج حاصل از تحقیقاتی که
توسطمحققین مختلفدرزمینه مورفولوژی کانالریشه انجام
گرفتهاختالفاتزیادیدرآمارهایارایهشدهوجوددارد[.]5-2
همزمان با تشخیص و برنامهریزی درمان اطالعات

کلینیکی درزمینه آناتومی سیستم کانالریشه وتنوعگسترده
میباشد[.]9
آنالزمهاصلی موفقیت برای درمانکانالریشه  
در تحقیق حاضر سعی شده است تا به بررسی مورفولوژی
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دندانهای مولرسومفکباالپرداخته شود
سیستم کانالریشه  
دربارهی درمان ریشه این
نوسیله متخصصین بالینی  
تا بدی 
شتریکسبکنند.
دندانهااطالعاتبی 

کانالهای ریشه دندان کار پیچیده و
بررسی آناتومی  
دشواری است.برای مشاهدهسهبعدی مورفولوژی کانالریشه
بایستیبافتکلسیفیهریشهراحذفکردهوشفافساخت.
روشهای متفاوتی برای بررسی آناتومی داخلی کانالریشه

میشوند اما روش شفافسازی بهترین روش برای
بهکار برده  
میباشد[.]1-11
بررسیکانالریشهدرسهبعد 
امروزه برخی ازمحققین اعتقاددارندکهپرتونگاری مقطعی
میشودنسبتبهروش
کهدردرمانایمپلنت دندانبهکاربرده 
شفافسازی در بررسی آناتومی و مورفولوژی سیستم کانال

درمانهای
ریشه برتری دارد .هیچ شکی وجود ندارد که در  
کلینکیوتحقیقاتIn vivoروش Computed cone beam
 tomographyبرای مشاهده ابعاد دندانی عالی است اما این
سؤال وجود دارد که چگونه کانالهای جانبی و دیگر
یهای مهم مانند رابطه بین کانالی را با استفاده از این
ویژگ 
تکنولوژی جدید کشف کنیم[ ]12-14این در حالی است که
مرکبهندییاIndia inkبهدلیلترکیبشیمیاییخاصخود
بهخوبی نسج پالپ را حتی در صورت کلسیفیه بودن کانال
رنگآمیزی نموده و به تشخیص آن کمک
مربوطه بهخوبی  
شفافسازی درمقایسه با
مهمترین نقیصه تکنیک  
میکند[  .]4

روشپرتونگاری مقطعی عدمحصولاطمینان ازاین استکه
دندانهای
میباشد یا یکی از  
دندان کشیده شده دندان عقل  
همانطورکهدرقسمت
مشابهکناری کهبرای رفعاین نقیصه  
موادوروشهاذکرشدههمکارطرحبهمراکزکشیدن دندان

رفتهوشخصاًبراینمراحلنظارتنمودهاست.
شفافسازی و تزریق
در این تحقیق با استفاده از تکنیک  
رنگ به احتمال وجود تعداد  1تا  4ریشه در دندانهای مولر
شههاوجود
سومفکباالوتعداد 1تا 5کانالکهدروناین ری 
داشت پی برده شد .نتایج این تحقیق مشابه نتایج  تحقیقات
میباشدکهوجود1تا4ریشهرابرای
Sidowوهمکاران[ ]15
شفافسازی
دندانهای مولرسومفکباالبااستفادهازتکنیک  

آنها
و تزریق رنگ گزارش کرده بودند .در مقایسه با یافته  
دندانیکهدارای1کانالباشددراینتحقیقمشاهدهنشد.
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مطالعهی Sidowوهمکاران[]15درسال 2222میالدی

که بر روی تعداد قابل قبولی از دندانهای کشیده شده به
دندانهای مولر
شهی  
منظور بررسی آناتومی و مورفولوژی ری 
جامعترین
سوم فک باال صورت گرفته بود ،اختصاصیترین و  
مقالهای بودکهدر  PubMedیافت گردید .مطالعاتدیگر تنها

گزارش مواردی بودند که به بحث در زمینه فرم خاصی از
آناتومی ومورفولوژی کانالریشه دردندانموردتحقیق حاضر
پرداخته و یا به بررسی آناتومی و مورفولوژی دندان عقل در
دندانهایآسیاپرداختهبودند.
کنارسایر 
شباهت نتایج تحقیق فعلی با تحقیق  Sidowو
همکاران[]15دراین استکهداشتنسهریشه آناتومی نرمالی
دندانهای مولر سوم فک باال است ،زیرا  42/1درصد
برای  
دندانها در تحقیق حاضر دارای سه ریشه بودند که مشابه

میباشد Sert .و
افتههای این پژوهشگران ( 45درصد)  
ی 
همکاران[ ]11نیز در سال  2211به بررسی آناتومی و
دندانهای عقل باال و پایین در کنار سایر
مورفولوژی  
آنهادرگزارشتحقیق خود35/5
پرداختهاند .

دندانهای آسیا 

دندانهای عقلفکباالراتکریشه وبقیه را 2و3
درصداز 
گزارشنمودهاندکهبااین حساببراساسنتایج تحقیق

ریشه 
دندانهای آسیای سومفکباالدارای  2یا 3
آناننیز اکثریت  
درمطالعهای که درسالهای  2221و2222

میباشند.
ریشه  
می و مورفولوژی
توسط  NGو همکاران[ ]19بر روی آناتو 
می
دندانهای آسیای بزرگ فک باال انجام گرفت ،تما 

یکه
دندانهای آسیای اول دارای  3ریشه مجزا بودند ،درحال 

دندانهای آسیای سومفکباالدارای یکی از 5فرمآناتومیک

شترین تنوعآناتومیک بودندکه
محتملو درنتیجه دارای بی 
شهی مجزا با میزان شیوع 25
میها با  3ری 
اکثریت این آناتو 
درصد و 3ریشه بهمپیوسته بادرصدشیوع  31درصد بود.در
هافرمکانالهای ریشه نیز

تحقیق حاضرعالوهبر تعدادری 
شه
مورد مطالعه قرار گرفت .در تحقیق کنونی  12/3درصد از
دندانها حداقل دارای یک ریشه  dilacerateبودند که در

دندانهای مربوط به قوس دندانی باال شیوع
مقایسه با دیگر  
شتری دارد و این امر شاید به دلیل دیر رویش پیدا کردن
بی 
دندانهایفکباالباشدکهدر
دندانهادرمقایسهباسایر 
ای ن   
دندانهای
نتیجه فضای مربوط به رویش این دندان توسط  
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Anatomic and morphologic evaluation of root canal system of
maxillary third molars in a population in Kerman

Maryam kuzekanani, Jahangir Haghani*, Arash Izadi, Ali Keramati
Abstract
Introduction: A thorough knowledge of the root canal morphology has a key role in successful
endodontic therapy. The aim of this study was to investigate the root and root canal morphology of
maxillary third molars in Kerman, a province in south east of Iran in 2010-2011.
Materials and Methods: One hundred fifty extracted maxillary third molars were collected
randomly from different dental clinics in Kerman. Then access cavity was prepared in each tooth
and the tooth pulp was completely removed by placing the teeth in 2.5-3% NaOCl solution for 1224 hours. Then India ink was injected into the root canal system through the access cavity. After 12
hours the samples were decalcified in 5-10% nitric acid, dehydrated in ascending concentrations of
70%, 95% and 100% ethanol for one day and cleared in 5% methyl salicylate. The following
features were evaluated: the number and morphology of roots, number of canals per root, root
canal configuration according to Vertucci classification and the incidence of dilacerated roots and
C-shaped canals.
Results: The prevalence rates of three-rooted and two-rooted teeth were 42.6% and 39.3%,
respectively; 10% of the samples had 1 root and 39.3% had 2 roots. In this investigation, 12.8% of
the teeth had at least 1 dilacerated root. The incidence of C-shaped canal was 3.5% in this study.
Conclusion: Based on the results of the present study, 3 roots seems to be the most common
anatomy in the Kermani population under study.
Key words: Maxilla, Root canals, Third molars
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