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مقدمه :علت وجود اجسام خارجی در سینوس ماگزيال تروماتیک و يا اياتروژنیک میباشد.
اجسام خارجی فلزی مانند آمالگام اغلب از طريق فیستول سینوسی -دهانی يا از طريق
تروما وارد سینوسهای پارانازال میشود .اين مطالعه مورد نادری از حوادث حین کار
دندانپزشکی را گزارش میکند.
گزارش مورد :بیمار مورد گزارش مرد  03سالهای میباشد که برای ترمیم مولر دوم راست
باال به مطب دندانپزشکی مراجعه کرده بود .هنگام تهیه حفره ،ناحیه انشعاب ريشه و بهدنبال
آن کف سینوس ماگزيال دچار پرفوريشن شده بود .پس از پک کردن آمالگام و ادامه
خونريزی مشکوک ،راديوگرافی تهیه،آمالگامهای پک شده در خارج از ناحیه انشعاب ريشه
و در سینوس ماگزيال مشاهده گرديده ،بنابراين دندان مربوطه خارج و بیمار به جراح فک و
صورت ارجاع داده شد تا ادامه درمان صورت گیرد.
نتیجهگیری :اجسام خارجی در سینوسهای پارانازال به خصوص اجسام فلزی مانند آمالگام
بهمنظور پیشگیری از تحريک مزمن و يا خطر بدخیمی مخاط بايد خارج شوند حتی اگر بدون
عالمت باشند .به دندانپزشکان توصیه میشود که به ايجاد فیستول سینوسی -دهانی و
وجود جسم خارجی در سینوس توجه کرده و در صورت لزوم بیمار را به فرد متخصص
ارجاع دهند تا از عوارض احتمالی پیشگیری شود.
کلید واژهها :سینوس ماگزيال ،آمالگام دندانی ،سینوزيت

شده و در تاریخ  23/2/16تأیید گردیده
است.
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مقدمه
اجسام خارجی سینوس ماگزيال  05درصد اجسام خارجی
سینوسهای پارانازال را تشکیل میدهند که از نظر علت به دو
دسته تروماتیک و اياتروژنیک تقسیم میشوند[ .]1انواع
تروماتیک شامل :شلیک گلوله ،تکههای شیشه ،سنگ ،چوب و
انواع اياتروژنیک شامل :ريشههای دندان ،سمان دندانی،
تکههای فورسپس ،مواد قالبگیری و گوتا پرکا میباشند[.]2
نادرترين اجسام خارجی سینوس ماگزيال ،با منشأ غیردندانی
هستند[ .]3اجسام خارجی فلزی با منشأ دندانی شامل
ايمپلنتهای دندانی[ ،]4-7کنهای نقره[ ،]8فرزهای
دندانپزشکی[ ]9و آمالگام میباشند[ .]15 ،11اجسام خارجی
فلزی اغلب از طريق فیستول سینوسی دهانی يا از طريق تروما
وارد سینوسهای پارانازال میشوند که به طور نادر به واسطه
اعمال دندانپزشکی اتفاق میافتد[.]12
 Dimitrakopoulosو  ]13[Papadakiدر سال 2558
مورد نادری از وارد شدن ماده قالبگیری به داخل سینوس
ماگزيال از طريق فیستول سینوسی دهانی به واسطه کشیدن
دندان مولر باال را گزارش کردند.
 Tinqsqaardو  ]15[Larsenنیز موردی از سینوزيت
مزمن يک طرفه ماگزيال به علت وارد شدن آمالگام دندانی به
سینوس ماگزيال را گزارش کردند.
ارتباط سینوسی دهانی از عوارض نادر جراحی دهان است.
کشیدن مولرهای فک باال بهعنوان شايعترين علت آن
میباشد[.]14
اگر بازشدگی  1تا  2میلیمتر باشد ترمیم به صورت
خودبهخود انجام میشود ،درحالیکه نقايص بزرگتر درمان
نشده از پاتوژنز سینوزيت محسوب میشوند[.]10
شرح مورد
مرد  35سالهای برای ترمیم دندان مولر دوم راست فک باال به
مطب دندانپزشکی مراجعه کرده بود .در تاريخچه گرفته شده
بیمار به لحاظ سیستمیک سالم بود و در معاينات بالینی داخل
دهانی ،دندان مذکور علیرغم ضايعه پوسیدگی وسیع نشانهای
از درگیری پریاپیکال نداشت .در هنگام تراش کفه پالپال حفره
دندان ،بهعلت گسترش ضايعه پوسیدگی و به تبع آن عمیق
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شدن حفره و عدم توجه کافی دندانپزشک ،فورکا و به دنبال
آن کفهی سینوس ماگزيال دچار پرفوريشن شد.
دندانپزشک بدون توجه به پرفوريشن ايجاد شده شروع به
پک کردن آمالگام کرده بود اما بهعلت پرنشدن حفره پس از
پک کردن  7واحد آمالگام و همچنین وجود خونريزی در حفره
تراش خورده ،مشکوک شده و بهمنظور بررسی بیشتر علت،
راديوگرافی تهیه شد .در بررسی گرافی مزبور ،آمالگامهای پک
شده در خارج از فورکا و در سینوس ماگزيال مشاهده شد و
دندانپزشک پی به پرفوراسیون ايجاد شده برد و دندان را خارج
نمود (شکل  .)1اما متأسفانه در پیگیریهای انجام شده،
دندانپزشک حاضر به همکاری نبوده و گرافی دندان مورد نظر
قبل از خارج کردن دندان در اختیار نويسندگان مطالعهی حاضر
قرار نگرفت.
سپس بیمار به متخصص جراحی فک و صورت ارجاع داده
شد و جراح آمالگامهای وارد شده به ساکت دندان و سینوس
ماگزيال را با روش جراحی کالدول الک خارج کرد (شکل .)2

شکل  .0راديوگرافی بيمار قبل از عمل جراحی

شکل  .2راديوگرافی بيمار بعد از عمل جراحی و پاکسازی
ناحيه از آمالگام
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بحث
در اغلب موارد ،همانگونه که در مورد حاضر نیز مالحظه شد
پرفوريشنهای ناحیه فورکا بهعلت تخريب بافت نگهدارنده
دندان و از بین رفتن اتصاالت پريودنتال منجر به از دست رفتن
دندان میشود[.]11 ،17
حضور جسم خارجی میتواند باعث سینوزيت مزمن،
فیستول کوتانئوس ،تشکیل رينولیت و درد مزمن شود[.]18
اجسام خارجی در سینوسهای پارانازال به خصوص اجسام
خارجی فلزی بهمنظور پیشگیری از تحريک مزمن و يا خطر
بدخیمی مخاط الزم است خارج شوند ،حتی اگر بدون عالمت
باشند .وزن ،اندازه و ترکیب شیمیايی جسم فلزی خارجی هر
کدام میتواند باعث تحريک مزمن مخاط شود[.]19
جراحی مداخلهای بالفاصله پس از ورود جسم خارجی برای
پیشگیری از سینوزيت مزمن يا حاد ،تشکیل کیستهای
موکوزال و ارتباط پايدار سینوسی دهانی توصیه میشود .عاليم
سینوزيت مزمن اغلب غیر اختصاصی بوده و سینوس ماگزيال
نسبت به ساير سینوسهای پارانازال بیشتر تحت تأثیر قرار
میگیرد و عفونت میتواند از اين سینوس به ساير سینوسها
منتقل شود و عاملی برای پان سینوزيت باشد .گسترش
عفونتهای داخل جمجمهای دومین عارضه شايع
سینوزيتهای پارانازال میباشد .در اين مورد با توجه به اينکه
جسم خارجی بالفاصله خارج شده احتمال خطر سینوزيت برای
بیمار وجود ندارد[.]25

دكتر احمد متقی و همکاران

 Sahinو همکاران[ ]21نیز مورد نادری از وجود خالل
دندان در سینوس ماگزيال را گزارش کردند که در آن بیمار با
عاليم بالینی سردرد ،گرفتگی بینی ،بوی بد دهان ،آبريزش
چرکی مزمن بینی در طی  3سال به پزشک مراجعه کرده بود.
در معاينه فیزيکی انحراف سپتوم و افزايش حجم توربینیت
تحتانی يافت شد .در معاينه دهانی دندان مولر دوم سمت چپ
باال بهعلت آبسه پریاپیکال سه سال قبل خارج شده بود و
بیمار به لحاظ سیستمیک سالم بود .در اين گزارش همانند
گزارش حاضر جسم خارجی با روش جراحی کالدول الک خارج
شد[.]21
 Listonو  ]25[Waltersموردی از وارد شدن گوتاپرکا به
سینوس ماگزيال را حین درمانهای معمول اندو برای دندان پره
مولر دوم فک باال گزارش کردند .بیمار مبتال به ديابت وابسته
به انسولین کنترل نشده بود که در اين مورد بر خالف مورد
حاضر که بیمار به لحاظ سیستمیک سالم بود ،احتمال ايجاد
مشکالت سینوسی از جمله انتشار عفونت بیشتر میباشد[.]25
نتیجهگیری
با توجه به اين گزارش به دندانپزشکان توصیه میشود که به
ايجاد فیستولهای سینوسی -دهانی حین کار و وجود جسم
خارجی در سینوس توجه نمايند و به موقع اقدامات الزم را مد
نظر داشته باشند .همچنین در صورت لزوم بیمار را به فرد
متخصص ارجاع دهند تا از عوارض احتمالی جلوگیری شود.
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Surgical removal of impacted amalgam from the maxillary sinus after
furcation perforation in maxillary sinus during tooth restoration:
A case report
Ahmad Motaghi, Sayed Mohammad Razavi, Elmira Saeian, Romina Amini*
Abstract
Introduction: Foreign bodies in maxillary sinuses are classified as either traumatic or iatrogenic.
The routes of entry of metal foreign bodies, such as dental amalgam, are usually oroantral fistulas
or traumas. The present report explains a rare case of a procedural accident that during a dental
procedure.
Case Report: A 30-year-old man presented to the dental office for a restorative procedure on his
upper right second molar. During the dental procedure, furcation area and the inferior wall of
maxillary sinus were penetrated. After packing of amalgam and suspected bleeding in the area,
radiography revealed amalgam beyond the furcation area within the right maxillary sinus. The
tooth was extracted and the patient was referred to a maxillofacial surgeon for treatment.
Conclusion: Foreign bodies in paranasal sinuses, especially metal objects such as amalgam, must
be removed to prevent chronic mucosal irritation or malignant mucosal alterations even if they are
asymptomatic. Thus, it is recommended that dentists pay attention to the creation of oroantral
fistulas during dental procedures and existence of foreign bodies in sinuses and refer the patient to
a specialist, if necessary, to prevent potential complications.
Key words: Dental amalgam, Maxillary sinus, Sinusitis
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