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بررسی ارتباط بین ترمیمهای آمالگام و لیکن پالن دهانی
دکتر آرش عزیزی 1#دکتر ندا موالیی 2دکتر شیرین لواف 3دکتر یلدا سمسار اصل

4

 -1دانشیار بخش بیماریهای دهان ،فک و صورت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران
 2دستیار تخصصی رادیو لوژی دانشكده دندانپزشكی دانشگاه تهران
 -3استادیار بخش پروتز ثابت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران
 -4دستیار تخصصی بیماریهای دهان  ،فک و صورت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران

خالصه:
سابقه و هدف :ليكن پالن یک بيماری مزمن پوستي مخاطي است .عوامل اتيولوژیلک مختلفلي بلرای آن ذکلر شلده اسلت از هملله
ميتوان ترميمهای دنداني آمالگام را نام برد .هدف از این مطالعه تعيين ارتباط ترميمهای آمالگام دنداني با ليكن پالن دهاني بود.
مواد و روش ها :این مطالعه بصورت مورد -شاهدی انجام گرفت 41.بيمار مبتال به ليكن پالن دهاني بعنوان گروه مورد و  44فرد سالم
به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند .دو گروه از لحاظ سن و هنس مشابه سازی شدند.تعداد تلرميم هلای آمالگلام دنلداني و تعلداد
سطوح ترميمهای آمالگام در دو گروه مورد بررسي قرار گرفت سپس ارتباط بين ترميمهای دنداني و ليكن پلالن بلا اسلتفاده از آزملون
 Mann-U-whitneyمورد ازمون آماری قرار گرفت.
یافتهها :ميانگين تعداد ترميمهای آمالگام در گروه مورد  9/70 ±9/03و در گروه شاهد 9/01±3/74بود .) P =1/2 (.و ميانگين تعداد
سطوح آمالگام در گروه مورد 2/13± 1/31و در گروه شاهد 4/29 ±4/17بود ) P= 1/0(.و بين تعداد سطوح ترميمهای آمالگام و ليكن
پالن دهاني ارتباط معنيداری دیده نشد.
نتیجه گیری :بين ليكن پالن دهاني با تعداد ترميمهای آمالگام و تعداد سطوح آن ارتباطي یافت نشد.
کلید واژهها :آمالگام دنداني،ليكن پالن دهاني ،آلرژی
وصول مقاله31/0/31 :

اصالح نهایي 31/00/07 :پذیرش مقاله31/03/2 :

مقدمه:
ليكن پالن یک بيماری مزمن پوستي مخاطي است که بصورت

هيوه در بدن انسان بطور قاب

توههي با تعداد ترميمهای

()9

ضایعات سفيد و قرمز در مخاط دهان تظاهر مي یابد که

آمالگام دنداني همبستگي دارد.

اتيولوژی آن ناشناخته است .درسالهای اخير شواهد بيشتری

قرار گرفتن در معرض دوز کم و پایدار هيوه مانند ترميمهای

مبني بر نقش اوليه سيستم ایمني در ایجاد ليكن پالن بدست

آمالگام ميتواند باعث ایجاد بيماریهای اتوایميون گردد.

()2،4،3

آمده است .با این وهود تعيين یک عام اتيولوژیک منفرد در

این واکنشها اغلب بدنبال تماس با هيوه فراتر از حد ایمن

ایجاد آن دشوار است.

()0

اتفاق مي افتد.

()1

آمالگام دنداني منبع اصلي هيوه در بدن انسان شناخته شده

Thornhillو همكاران ضایعات افزایش حساسيت تماسي به

است.مطالعات اتوپسي نشان دادهاند که ميزان هيوه در

آمالگام و ليكن پالن دهاني را مورد بررسي قرار دادند .در

بافتهای بدن افراد دارای ترميمهای آمالگام چندین برابر افراد

بيماران مبتال به ليكن پالن تست پچ پوستي انجام شد .در

فاقد ترميم آمالگام است.

()3

طبق نتایج مطالعات اتوپسي سطح

 #نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر آرش عزیزی ،دانشيار بخش بيماری های دهان ،فک و صورت ،خيابان پاسداران ،نيستان دهم ،واحد دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي ،تلفن33201392 :
Email: drarashazizi@yahoo.com
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بيماران دارای تست پچ مثبت ،بعد از برداشت آمالگام بهبود
قاب توههي در ضایعات مشاهده گردید.

()7

Laeijendeckerو همكاران ارتباط ليكن پالن دهاني و

تعدادک سطوح آمالگام ،تعداد دندانهای دارای ترميم طال مورد
بررسي قرار گرفتند.نتيجه مطالعه عدم ارتباط تعداد ترميم های
آمالگام و طال را با بروز ليكن پالن نشان داد.

()00

ترميمهای آمالگام دنداني را مورد بررسي قرار دادند4.گروه از

با توهه به فراواني ترميمهای آمالگام در دندانهای افراد و

بيماران دارای ضایعات با ارتباطات توپوگرافيک مختلف با

ناشناخته بودن اتيولوژی ليكن پالن ،ما بر آن شدیم تا ارتباط

ترميمهای آمالگام انتخاب شدند.در بيماران تعویض آمالگام

ليكن پالن دهاني را با ترميمهای آمالگام مورد بررسي قرار

انجام گرفت .در بيماران با ضایعات در تماس نزدیک با

دهيم.

ترميمهای آمالگام بهبود قاب توههي مشاهده شد.نتيجه این
مطالعه نشان داد که آلرژی تماسي به ترکيبات هيوه در پاتوژنز
ليكن پالن نقش مهمي دارد .بخصوص در ضایعاتي که در تماس
نزدیک با آمالگام بودند.

()0

در مطالعه  Dunscheو همكارانش  094،بيمار مبتال به
ليكن پالن دهاني با ضایعات مجاور ترميمهای آمالگام وارد
مطالعه شدند و بيوپسي از آنها بعم آمد .تست پچ پوستي به
ترکيبات آمالگام در بيماران انجام شد که در  99مورد نتيجه
مثبت بود.در  012نفر از بيماران ترميم های آمالگام خارج
شدند که منجر به بهبودی  013نفر گردید .نتيجه مطالعه
33درصد بهبودی را پس از خارج کردن ترميمهای آمالگام
نشان داد.

()3

Lartiteguiو همكارانش ،تعداد  011فرد بالغ که حداق
حاوی یک ترميم آمالگام بودند را مورد بررسي قرار
دادند.ضایعات ليكنوئيد در  7بيمار مشاهده گردید.تعداد
دندانهای دارای ترميم آمالگام ،تعداد سطوح آمالگام و تغيير
رنگ ترميمها مورد بررسي قرار گرفت .در بيماران مبتال به
ضایعات ليكنوئيد پچ پوستي به ترکيبات آمالگام انجام گرفت
که در  3مورد مثبت بود.سپس تعویض ترميمهای آمالگام
درتمام نمونه ها با ترميم کامپوزیت صورت گرفت که منجر به
بهبودی در  2بيمار از  7بيمار مبتال شد.

()01

Martinو همكاران ارتباط ليكن پالن دهاني را با مواد دنداني
در یک مطالعه موردی شاهدی بررسي نمودند .هدف از این
مطالعه بررسي ارتباط ليكن پالن دهاني با اثرات آمالگام و
وضعيت کروژن آمالگام ،طال و سایر فلزات غير مشابه در تماس
نزدیک بود .در این تحقيق تعداد دندانهای با ترميم آمالگام،

مواد و روشها:
این مطالعه از نوع مورد -شاهدی بود .تعيين حجم نمونه در این
مطالعه بر اساس بررسي مطالعات مشابه و مشورت با متخصص
آمار صورت گرفت

()7،0

نمونهگيری از ميان بيماران مراهعه

کننده به بخش بيماریهای دهان دانشكده دندانپزشكي
دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد.
در این مطالعه  41بيمار مبتال به ليكن پالن دهاني بعنوان گروه
مورد و  44فرد سالم بدون بيماری ليكن پالن مراهعه کننده
بعنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند .نمونهها در گروه مورد و
شاهد از نظر سن و هنس مشابهسازی شدند .نمونه ها در
صورت ابتال به بيماریهای سيستميک و یا مصرف دارو از
مطالعه خارج شدند.
تشخيص بيماران مبتال به ليكن پالن دهاني بصورت کلينيكي از
طریق مشاهده ضایعات سفيد و قرمز مخاطي که دارای خطوط
ویكهام در حاشيه ضایعه بودند زیر نظر متخصص بيماریهای
دهان و با توهه به معيارهای کتب مرهع انجام گرفت وههت
تشخيص نهایي در موارد مشكوک از این ضایعات بيوپسي به
عم

آمد.

()0

سن و هنس مبتالیان ،نوع بيماری ليكن

پالن،مح درگيری ضایعه ثبت گردید.
نمونهها از نظر تعداد ترميمهای آمالگام و تعداد ک

سطوح

گرفتند.

آزمون

آمالگام

مورد

بررسي

قرار

 Mann- U- whitneyبرای بررسي ارتباط تعداد ترميمهای
آمالگام و تعداد ک

سطوح آمالگام با ليكن پالن دهاني بكار

برده شد .سن افراد مورد مطالعه با آزمون  t testو هنس
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نمونهها از طریق آزمون کای دو مورد مقایسه و بررسي قرار

این مطالعه رابطه تعداد ترميمهای آمالگام و ليكن پالن دهاني

گرفت.

مورد بررسي قرار گرفت و عدم وهود ارتباط بين ترميمهای
()00

یافتهها:

آمالگام و ليكن پالن دهاني گزارش شد.

سني افراد مورد بررسي در گروه مورد 23/3 ±03/0سال و در

مطالعه مزبور با نتایج سایر مطالعات متفاوت بود.

گروه شاهد 20/1± 0سال بود.تعداد افراد مونث در گروه مورد

در این مطالعه شایعترین فرمهای ليكن پالن انوع رتيكولر،

 90نفر( )% 77/2و در گروه شاهد  91نفر ( )% 00/0بودند.افراد

اروزیو و آتروفيک بودند که با گزارشات سایر محققين مشابه
()0،03،09

()0-01

مذکر در گروه مورد  3نفر( )%33/2و در گروه شاهد  0نفر

است.

( )%00/3بودند.نتيجه آزمون T-testوکای دو تفاوت معنيداری

ميبایست به عنوان عوام پاتولوژیک بيماری ليكن پالن دهاني

از لحاظ سن و هنس بين گروه مورد و شاهد نشان نداد .به

مورد توهه قرار داد )04،00(.در توهيه دالی احتمالي این تفاوت

نتيجه

آزمون

ميتوان به موارد زیر اشاره نمود .همان طور که ميدانيم آمالگام

بين

تعداد

دنداني یک آلياژ ترکيبي از نقره ،هيوه ،قلع ،مس و دیگر فلزات

ترميمهای آمالگام و ليكن پالن دهاني و همچنين بين تعداد

است .این ماده در اکثر کشورها بطور فراواني استفاده مي شود.

ک سطوح آمالگام و ليكن پالن دهاني یافت نشد(P =1/2( .

علت استفاده از آمالگام مربوط به ایمن بودن ،استحكام و ارزان

ترتيب

(=1/7

whitney

(P

توهه

با

 Mannارتباط

به

معناداری

در نهایت به نظر ميآید عوام

بودن این ماده ميباشد.

(((P =1/0هدول )0

()09

دیگری را

حال سئوالي که مطرح ميباشد این

جدول  -1میانگین تعداد ترمیمهای آمالگام و تعداد کل سطوح

است که آیا وهود آمالگام باعث بروز ضایعات ليكن پالن

آمالگام در گروه مورد و شاهد

ميشود یا خير؟  Holmstrupسه نوع واکنش به
پرکردگيهای آمالگام را توصيف کرده است.

ليكن پالن دهاني

()04

تعداد ترميمهای آمالگام

دارد
3/12±3/21

ندارد
3/21± 1/17

Pvalue
5/555

الف –واکنشهای افزایش حساسيت تيپ  4آلرژی

تعداد سطوح آمالگام

5/11±1/61

7/53±7/71

5/291

ب – واکنشهای توکسيک

ضمنا تعداد ترميمهای آمالگام زیاد ( بيشتر از  )2در گروه شاهد

ج – واکنشهای حساسيت عمومي

 01نفر (33/0درصد ) و در گروه مورد  3نفر ( 33درصد)

شایعترین واکنش به آمالگام ،ضایعات ليكنوئيد در تماس

بود(.)P>1/7

مستقيم با ترميمهای آمالگام است.

شيوع انواع ليكن پالن بترتيب شام

فرم رتيكولر ،اروزیو،

واکنشهای تيپ چهار افزایش حساسيت ،احتياج به زمان

آتروفيک،بولوز ،پاپولر و پالک مانند بود.

طوالني ههت بروز عالئم دارند .افزایش حساسيت به آمالگام

شایعترین مح های درگيری ضایعه بترتيب گونه،زبان،لب و لثه

نادر بوده و طبق این نظریه ناشي از محصوالت ناشي از کروژن

بودند.

آمالگام بخصوص هيوه ميباشد

()01،04

ضایعات ليكن پالن ایجاد شده توسط آمالگام بعنوان آلرژی
بحث:

تماسي شناخته ميشود .گرچه آلرژی تماسي بيشتر در پوست

در مطالعه حاضر رابطه تعداد ترميمهای آمالگام و تعداد ک

دیده ميشود و بندرت در مخاط دهان ایجاد ميشود )0( .تماس

سطوح امالگام با ليكن پالن اختالف معناداری بين آنها و ليكن

طوالني مدت آمالگام با مخاط دهان ههت بروز ضایعات

پالن دهاني یافت نشد .نتایج مطالعه ما با تحقيق  Martinو

ليكنوئيد الزامي است .ههت این امر بایستي نمکهای هيوه و

همكاران مشابه بود.

دیگر یونهای فلزی وارد الیه اپي تليال شده و با پروتئينهای
سطحي کراتينوسيتهای ميزبان اتصال پيدا کنند.

()02
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این روند ممكن است از لحاظ ژنتيكي وابسته به  HLAباشد

ضمن اینكه همانطور که ذکر شد ،ضایعات ليكن پالن در

که در همه افراد یكسان نيست واکنشهای توکسيک و

بيماراني دیده ميشود که پرکردگيهای آمالگام به مدت طوالني

واکنشهای حساسيت عمومي به آمالكام نادر ميباشد و در

و در تماس مستقيم با مخاط داشته باشند و حساسيت به

آمالگامهای حاوی مقادیر باالی روی ممكن است دیده
شود.

()07،01

آمالگام به طور خاص دیده شد.

()01

عدم وهود ارتباط معنيدار بين تعداد و سطوح پرکردگيهای

پچ تست ممكن است در شناسایي بيماران مستعد به واکنشهای
افزایش حساسيت به آمالگام یا هيوه مفيد باشد.

()0

عدم استعداد ژنتيكي یا انواع خاص  HLAحساس به مواد

گرچه مطالعات مختلف نتایج متنوعي را در ارزش این تست
بيان نمودهاند.

آمالگام و ليكن پالن دهاني در این مطالعه ميتواند ناشي از

()03،00،02

موهود در آمالگام بوده و یا به تفاوت در قدمت پرکردگيهای
آمالگام در بيماران مورد بررسي نسبت به سایر مطالعات
()01،07

این تست باید در مرکز درماتولوژی انجام شود و ماده آلرژن در

باشد.

پوست پشت بازو به مدت  40ساعت قرار داده شود و نتایج آن

شاید در سایر مطالعات که ارتباط معنيداری بين آمالگام وبروز

 40الي  73ساعت بعد خوانده شود.

ليكن پالن مشاهده شده ،مدت حضور آمالگام وتعداد آنها در

پچ تست بيشتر در پوست انجام ميشود تا مخاط ونتایج آن در
پوست قاب اعتمادتر است.

()0

نتیجه گیری:

بنابراین غلظت آلرژن در مخاط بایستي  2-03برابر بيشتر از
غلظت آلرژن در پوست باشد که قاب ردیابي باشد
این غلظت باال ميتواند توکسيک باشد.

مقایسه با مطالعه ما بيشتر بوده است.

()0-01

()04

()03

که در

به نظر ميرسد که بين ترميم آمالگام و ليكن پالن دهاني
ارتباطي وهود نداشته باشد.

استفاده روتين از

پچ تست برای همه بيماران ليكن پالن نبایستي انجام شودو
ممكن است باعث افزایش حساسيت در این بيماران شود.

()07

با توهه به مطالب گفته شده با توهه به نداشتن مرکز معتبر در
دانشكده دندانپزشكي برای انجام پچ تست و عدم لزوم انجام
این آزمایش ههت تشخيص قطعي واکنشهای افزایش
حساسيت ضایعات مخاطي ،این تست در مطالعه ما انجام نشد.
******
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