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چكيده
مقدمه :کلسیفیکاسیون بافت نرم از جمله موارد نسبتاً شایعی هستند که در رادیوگرافیهای پانورامیک مشاهده میشوند .این
اپسیتهها شامل کلسیفیکاسیون گرههای لنفاوی ،لوزهها ،سیالولیت ،استخوانی شدن کمپلکس استیلوهیوئید و کلسیفیکاسیون
ناحیه دو شاخه شدن کاروتید میباشد .هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی کلسیفیکاسیونهای بافت نرم در رادیوگرافی
پانورامیک ،تشخیص افتراقی آنها و همراهی آنها با برخی بیماریهای سیستمیک میباشد.
روش بررسي :در این مطالعه رادیوگرافی پانورامیک  015بیمار مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید
صدوقی یزددر طی یک سال بررسی شد و شیوع انواع رادیو اپسیتهها ،محل آنها و برخی عوامل زمینهای مثل سن ،جنس و
بیماریهای سیستمیک مانند سابقه دیابت و سل مورد بررسی قرار گرفت .سپس دادهها با استفاده از نرمافزار  SPPSنسخه  11و
آزمونهای  Chi-squareو  Fisher exact testو  Odds Ratioمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتايج :فراوانی رادیو اپسیته بافت نرم  %2/5کلسیفیکاسیون شریان کاروتید  %1/3کلسیفیکاسیون لوزهها %2/5 ،سیالولیت،
 %6/0کلسیفیکاسیون غدد لنفاوی و  %21/2وجود کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید میباشد .میان کلسیفیکاسیون نابهجا با
بیماریهای دیابت ،فشار خون باال ،بیماری قلبی و سل رابطه معنیداری وجود داشت ( ،)p<5/50ولی بین وجودکلسیفیکاسیون
نابهجا و سابقه مصرف دخانیات و سکته مغزی رابطه معنیدار نبود (.)p>5/50
نتيجهگيری :با توجه به تجویز رادیوگرافی پانورامیک توسط اکثر دندانپزشکان ،توجه به کلسیفیکاسیونهای بافت نرم و
کلسیفیکاسیونهای نابهجا مهم است .همچنین با مشاهده این کلسیفیکاسیونها ،همکاران دندانپزشک جهت معاینات کاملتر
بعدی بیماران را به همکاران متخصص مربوطه ارجاع نمایند.
واژههای کليدی :کلسیفیکاسیون بافت نرم ،رادیوگرافی پانورامیک ،بیماریهای سیستمیک ،تونسیلولیت ،آترومای کلسیفیه کاروتید،
استخوانی شدن کمپلکس استیلوهیوئید
*
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مقدمه
رسوب نمکهای کلسیم (فسفات کلسیم) معموالً در اسکلت

دریافتند بین افزایش طول زائده استیلوئید با استئوپروز از یک

صورت میگیرد و وقتی به صورت غیرارگانیزه در بافت نرم اتفاق

سو و بروز آتروم کلسیفیه در کاروتید از سوی دیگر رابطه وجود

بیفتد به عنوان کلسیفیکاسیون نابجا مطرح میگردد(.)1

دارد .کلسیفیکاسیون عروقی مشاهده شده در پانورامیک عامل

اپسیتههای بافت نرم نسبتاً شایع هستند که اغلب بصورت

خطری برای استئوپروز محسوب میشود و برای ارزیابی خطر

تصادفی در حین معاینات رادیوگرافی دیده میشوند و ممکن

بروز استئوپروز و استئوپنی و آتروم کلسیفیه میتوان از روش

است عالئم مشخص و نشانهای ایجاد نکنند و حدوداً در  %2از

استفاده شده در این مطالعه استفاده نمود(.)2

رادیوگرافیهای پانورامیک حضور دارند(.)1

از آنجایی که رادیوگرافی پانورامیک به علت هزینه کم و

در بیشتر موارد هدف مشخص کردن دقیق یک

گستردگی دامنه بررسی فک و دندانها در اکثر درمانهای

کلسیفیکاسیون ،برای درمان یا تحقیقات بعدی است .برخی

دندانپزشکی از جمله ارتودنسی ،پروتز ،جراحی روش انتخابی

کلسیفیکاسیونها در بافت نرم نیاز به مداخله یا نظارت دراز

میباشد و با توجه به استفاده زیاد دندانپزشکان از این روش

مدت ندارند در حالی که بقیه ممکن است تهدیدکننده زندگی

الزم است این گروه با یافتههای طبیعی و غیرطبیعی که بعضاً

و عوامل زیربنایی باشند که نیاز به درمان دارند(.)1

نیاز به بررسی دقیق و پیگیری و حتی درمان اضافی دارند ،در

آنچه برای یک دندانپزشک حائز اهمیت میباشد ،توانایی

این رادیوگرافی آشنا گردند(.)3

تشخیص افتراقی ساختارهای کلسیفیه استخوانی آناتومیک از

هدف از این مطالعه بررسی شیوع کلسیفیکاسیونهای بافت

کلسیفیکاسیون آئورت ،غضروف تیروئید ،کلسیفیکاسیون غدد

نرم و همراهی آنها با برخی بیماریهای سیستمیک میباشد به

لنفاوی ،فلبولیتها ،غده تحت فکی و لوزهها میباشد(.)2

عنوان مثال در  %15موارد ابتال به سنگ غده بزاقی از ابتال به

 Imani Moghaddamو همکاران به بررسی یک ساله

سنگ کلیه و یا یکی از عالئم اصلی آترواسکلروز رنج

رادیواسپیتههای بافت نرم در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین

میبرند( .)1دژنره شدن قطعهای و کم شدن فیبرهای االستیک

به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد پرداختند .در

ناشی از جایگزینی دیواره داخلی عروق با کلسیم و یا استخوانی

این مطالعه توصیفی رادیوگرافی پانورامیک  611بیمار مراجعه

شدن لیگامان استیلوهیوئید توأم با استئوپروز و استئوپنی

کننده مورد بررسی قرار گرفتتند .این مطالعه نشان داد

است( .)1،2با توجه به اینکه مطالعات متعددی در سایر کشورها

کلسیفیکاسیون استیلوهیوئید به عنوان مورد مشکوک یا

در مورد رادیواپسیته بافت نرم ،فراوانی ،عوامل زمینهای و

پاتولوژیک مطرح است .همچنین پالک آترواسکلروتیک

اهمیت آن انجام شده است و مطالعات اندکی که در این زمینه

کلسیفیه بدون عالمت که به طور تصادفی در رادیوگرافی

در ایران صورت گرفته است که در این مطالعه به بررسی موارد

پانورامیک مشاهده شده بود باید به عنوان زنگ خطری جهت

مذکور پرداخته شده است.

پیشگیری از حمالت مغزی عروقی تلقی شود(.)3

روش بررسي

 Watanabeو همکاران در مطالعه رادیوگرافی پانورامیک و

این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد و به روش

رابطه آن با استئوپروز و استئوپنی ،به بررسی کلسیفیکاسیون

تحلیلی ـ مقطعی انجام گرفت .در این مطالعه  015رادیوگرافی

عروقی و زائده استیلوئید  05بیمار زن و مرد پرداختند .در این

پانورامیک مربوط به بیماران معرفی شده به بخش رادیولوژی

مطالعه چگالی مواد معدنی استخوان در حداقل دو محل از سه

دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد ،طی یک سال

ناحیه استخوان لگن در محل مفصل ران ،ساعد و ستون مهرهها

(فروردین  1331تا اسفند  )1331که به دالیل مختلف تهیه

برای تشخیص استئوپروز و استئوپنی استفاده شد .در نتیجه

شده و فاقد اشکال تکنیکی بود ،مورد بررسی قرار گرفت .در
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تمام رادیوگرافیها به دقت کلیه نواحی بررسی گردید و تمام

به صورت منفرد یا متعدد ،درگیری یک طرفه یا دو طرفه دیده

نشانههای مینرالیزاسیون در نواحی مورد نظر در این مطالعه

شوند .مهمترین تشخیص افتراقی رادیوگرافیک ،اجسام اپک در

جزء کلسیفیکاسیون گروه خود در نظر گرفته شد .همه

راموس مندیبل مانند جزایر متراکم استخوانی است()1،0

رادیوگرافیها با استفاده از دستگاه دیجیتال پالن مکا

(تصویر .)1

( /paroline xc planmecaفنالند) گرفته شد و حداکثر شرایط

کلسیفیکاسیون شریان کاروتید در پانورامیک در نسج نرم

 85کیلو ولت ،شدت جریان  12میلیآمپر و زمان  18ثانیه

گردن باالتر از شاخ بزرگ استخوان هیوئید و مجاور مهره گردنی

میباشد که بسته به شرایط بیمار قابل تغییر بود و برای بررسی

 C4و  C3یا فضای بین مهرهای و قسمت تحتانی زاویه مندیبل

عکسها از مانیتور کامپیوتر جهت تغییر کنتراست تصاویر

دیده میشود .آترواسکلروز کاروتید تنها کلسیفیکاسیونی نیست

استفاده گردید .برای تمام افراد وارد شده به مطالعه،

که در ناحیه قدام زنجیره گردنی ستون مهرهها در رادیوگرافی

پرسشنامهای از پیش طراحی شدهای تکمیل گردید که شامل

پانورامیک دیده میشود و حتماً باید از سایر کلسیفیکاسیونها

مشخصات فردی ،سن ،جنس ،عوامل زمینهای (سابقه بیماری

مثل کلسیفیکاسیون غضروفهای تیروئید  Triticeousدر

قلبی ،افزایش فشار خون) و سایر اطالعات الزم بود ،هیچگونه

حنجره تمایز داده شوند که در این حالت اندازه یکنواخت ،شکل

محدودیت سنی ،جنسی برای ورود به مطالعه وجود نداشت

و موقعیت غضروف به تمایز کمک میکند(.)1،0

(دادهها به روش عملیات میدانی جمعآوری گردید) و تمام

سیالولیت عبارت است از تشکیل سنگ در قسمتهای

رادیوگرافیها پس از بررسی دقیق توسط مجری و سپس تأیید

ترشحی و مجاری غدد بزاقی .عالئم اصلی سنگ مجرای غده

آن توسط متخصص رادیولوژی دهان و فک صورت با تجربه،

بزاقی تحت فکی معموالً به صورت ساختمان اپک بیضی یا گرد

کلسیفیکاسیون موقعیتهای مختلف در نواحی مورد نظر سر و

در تصویر دیده میشود( .)0بعضی از سنگها به طور یکنواخت

گردن ،تعداد و نوع آنها مشخص شد .برای تشخیص انواع آنها از

رادیواپک هستند و بقیه عالئمی از الیههای متعدد

معیارهای تشخیص کلسیفیکاسیونهای بر اساس نمای

کلسیفیکاسیون را نشان میدهند .سیالولیتها را میتوان از

رادیوگرافی آنها استفاده گردید(.)1،0

سایر کلسیفیکاسیونهای بافت نرم افتراق داد ،زیرا معموالً با

لنف نود کلسیفیه یک نوع کلسیفیکاسیون دیستروفیک است

درد یا تورم غدد بزاقی درگیر هستند( )1امّا گاهی ممکن است

که در اثر درگیری مزمن غده با بیماریهای مختلف و یا عمدتاً

الزم شود که از فلبولیتها و یا غدههای لنفاوی کلسیفیه تحت

اختالالت گرانولوماتوز به وجود میآید و شایعترین مکان ناحیه

فکی تشخیص داده شوند(( )0تصویر .)2

تحت فکی همچنین بوردر تحتانی مندیبل یا زیر آن در ناحیه

زائده استیلوهیوئید به صورت یک زائده طویل ،مخروطی،

زاویه فک و پایین بوردر خلفی راموس و مهرههای گردنی

نازک و رادیواپک دیده میشود که در قاعده ضخیمتر بوده و به

میباشد ،نمای خارجی نامنظم عامل مهمی در تشخیص

سمت پایین و جلو میآید .طول آن به طور طبیعی بین  0تا 20

کلسیفیکاسیون غده لنفاوی از سایر کلسیفیکاسیونهای نسج

میلیمتر است(()6،1تصویر  .)3تمام نشانههای مینرالیزاسیون

نرم از جمله سیالولیت میباشد(.)1،0

در ناحیه استیلوهیوئید و استیلومندیبوالر در این مطالعه جزء

تونسیلولیت در فیلم پانورامیک به صورت نواحی رادیواپک

مجموعه استیلوهیوئید لیگامنت در نظر گرفته شد .مجموعه

منفرد یا متعدد روی قسمت میانی راموس مندیبل در ناحیه

لیگامنت استیلوهیوئید از قاعده جمجمه تا نوک هر زائده

تصویر سطح خلفی زبان در فضاهای هوایی اوروفارنژیال مشاهده

اندازهگیری شد .تمام اندازه گیریها از کلیشههای پانورامیک با

میشود .شایعترین نمای تونسیلولیت دستهای از رادیواپسیتههای

استفاده از یک خط کش ترانسپرنت انجام گردید .طول زائده

متعدد کوچک با حدود نامشخص است .تونسیلولیتها میتوانند

در هر دو طـرف کلیشه رادیوگرافـی دقیقاً اندازهگیری و عامـل
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بزرگنمایی در اندازهگیریها محاسبه شد.
سپس دادههای جمعآوری شده با استفاده از

نسخه  11و آزمون آماری  Fisher exact test ،Chi-squareو
نرمافزار SPSS

 Odds Ratioمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تصویر  :1یک نمونه کلیشه پانورامیک با تصویر واضحی از تونسیلولیت

تصویر  : 2یک نمونه کلیشه ی پانورامیک با تصویر واضحی از سنگ غده بزاقی تحت فکی

تصویر  :3یک نمونه کلیشه پانورامیک با تصویر واضحی از استخوانی شدن زایده استیلوهیوئید
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نتايج
از  015بیمار مراجعه کننده به بخش رادیولوژی 316 ،نفر

ناحیه کلسیفیه در سر و گردن بودند 13 ،نفر( )%3/1دو منطقه

زن ( )%62و  132نفر مرد ( )%38میانگین و انحراف معیار سن

کلسیفیه در رادیوگرافی پانورامیک آنها دیده شد و  2نفر

کل مراجعین  28/31±16/32سال بود که حداقل سن

( )%5/2دارای سه ناحیه کلسیفیه بودند.

مراجعین  3سال و حداکثر آن  85سال بود.
جدول  :1توزیع فراوانی انواع کلسیفیکاسیونهای نا به جا در نمونههای

فراوانی رادیو اپسیتههای نابهجا در  015رادیوگرافی پانورامیک

مورد بررسی

که طی یک سال مورد بررسی قرار گرفت در جدول  1نشان داده
شده است .شیوع کلی کلسیفیکاسیونهای نابهجا  %33/2از کل
نمونههای مورد بررسی میباشد .در میان رادیو اپسیتههای نا به جا
بیشترین

فراوانی

مربوط

به

کلسیفیکاسیون

کمپلکس

استیلوهیوئید( )%21/2و پس از آن به ترتیب تونسیلولیت( )%1/3و
غدد لنفاوی کلسیفیه( )%6/0قرار داشت (نمودار.)1

نواحي دارای کلسيفيكاسيون

تعداد

(درصد)

کاروتید
لوزه
غدد بزاقی
غدد لنفاوی
لیگامان استیلوهیوئید
جمع کل

15
31
15
33
153
133

()2
()1/3
()2
()6/0
()21/2
()33/2

در رادیوگرافیهای بررسی شده  113نفر( )%30/1دارای یک

%2
کلسیفیکاسیون کاروتید

%2

تونسیلولیت

%1

%1

سیالولیت

غدد لنفاوی کلسیفیه

%21
%61

استخوانی شدن لیگامانم اسیلوهیوئید
نرمال

نمودار :1شیوع کلسیفیکاسیونهای نابهجا در نمونههای مورد بررسی

طبق بررسیهای انجام گرفته در این مطالعه میزان

 63مورد ( )%30/6در میان مردان دیده شد و با اینکه میزان رادیو

کلسیفیکاسیون با افزایش سن بیشتر میشود و رابطه بین

اپسیته در میان زنان بیشتر شیوع دارد ولی بر اساس آزمون

افزایش سن و افزایش کلسیفیکاسیون از نظر آماری و طبق

 Chi- squareشیوع کلسیفیکاسیون در بافت نرم بین زنان و مردان

آزمون  Chi-squareیک رابطه معنیدار است (.)p<5/50

تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت .یعنی فراوانی

 151مورد( )%33/3رادیواپسیتههای بافت نرم در میان زنان و

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد

کلسیفیکاسیون نا به جا در هر دو جنس یکسان است(.)p=5/632

دوره بيست و يكم ،شماره سوم ،ويژهنامه دندانپزشكي 2331

 383

فاطمه عزالديني و همكاران

هنگامی که به بررسی همزمان سن و جنس پرداخته شد با

بیماریهای دیابت ،فشار خون باال ،بیماری قلبی و سل رابطه

اینکه در تمام گروههای سنی به جز گروه سنی  05-03سال

معنیداری وجود دارد ( )p<5/50ولی بین وجودکلسیفیکاسیون

کلسیفیکاسیون در زنان بیشتر از مردان دیده شده ولی طبق

نابهجا و سابقه مصرف دخانیات و سکته مغزی رابطه معنیداری

آزمونهای  Chi-squareو Fisher exact testفقط در گروه سنی

مشاهده نشد (.)p>5/50

 25-23سال این تفاوت معنیدار گردید ( )p=5/556و در سایر

خطر بروز کلسیفیکاسیون در افراد دیابتی  3/13برابر افراد

گروههای سنی بین جنسیت و وجود کلسیفیکاسیون رابطهای

غیردیابتی و در افرادی که فشارخون باال دارند  1/38برابر افراد

وجود نداشت.

با فشارخون نرمال است .در بیماران قلبی خطر بروز

در بین افراد این مطالعه  31نفر فشارخون باال 25 ،نفر

کلسیفیکاسیون  2/68برابر افراد سالم است در افراد با سابقه

دیابت ملیتوس 28 ،نفر بیماریهای قلبی 2 ،نفر سابقه سکته

مصرف دخانیات خطر بروز کلسیفیکاسیون  1/616برابر افراد

مغزی 2 ،نفر سابقه ابتال به سل و  25نفر سابق استعمال

بدون سابقه مصرف دخانیات میباشد .در افراد با سابقه سل و

دخانیات داشتند (جدول  .)2میان کلسیفیکاسیون نابهجا با

یا سکته مغزی قابل محاسبه نمیباشد (جدول .)3

جدول :2فراوانی نسبی انواع بیماریهای سیستمیک و رابطه آن با کلسیفیکاسیونهای نابهجا
بيماری

تعداد نمونه

موارد کلسيفيكاسيون

موارد کلسيفيكاسيون

تعداد

(درصد)

13
22
16
18
5
2

()60
()11/2
()01/1
()20/5
()5
()155

سيستميک

دیابت
فشار خون باال
بیماری قلبی
استعمال دخانیات
سابقه سکته مغزی
سل

25
31
28
25
2
2

P-value

5/553
5/555
5/515
5/126
5/013
5/512

جدول  :3ارتباط انواع بیماریهای سیستمیک با کلسیفیکاسیونهای نابهجا در نمونههای مورد بررسی )(Odds-Ratio
نام بيماری

دیابت
فشارخون باال
بیماری قلبی
استعمال دخانیات
سابقه سکته مغزی
سل

حدود اعتماد %39
Odds-Ratio

حدپايين

حد باال

*3/126
*1/316
*2/683
**1/616
***
***

1/20
3/11
1/22
5/82
-

3/01
11/23
0/85
3/15
-

P-value

<5/50
<5/50
<5/50
>5/50
غیر قابل محاسبه
غیر قابل محاسبه

بحث و نتيجهگيری
در مطالعه حاضر 015 ،بیمار  3-85ساله با میانگین سنی

دیده شد و شامل  153مورد ( )%21/2میباشد که در مطالعه

 28/31±16/32سال مورد بررسی قرار گرفتند که در این بین

 Wantabeو همکاران شیوع آن  %18اعالم گردیده است( .)2در

بیشترین میزان کلسیفیکاسیون در ناحیه لیگامان استیلوهیوئید

مطالعه  Okabeو همکاران به بررسی کلسیفیکاسیون ناحیه
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استیلوهیوئید در افراد باالتر از  85سال پرداختند( .)6در مطالعه

لوکالیزاسیون دقیق الزامی باشد( .)3،1در مطالعه انجام شده

 Imani Moghaddamو همکاران شیوع کلسیفیکاسیون

چون فقط از رادیوگرافی پانورامیک استفاده شد ممکن است

استیلوهیوئید را  %08اعالم نمودند که از میان تمام

برخی سنگهای لوزهای نرم در آن دیده نشده باشند.

رادیواپسیتههای بررسی شده توسط آنها شیوع بیشتری

در تحقیق حاضر  33مورد ( )%6/0غدد لنفاوی کلسیفیه

داشت( Scaf .)3و همکاران معتقدند نتایج مطالعات توصیفی

مشاهده گردید که  Imani Moghaddamو همکاران در تحقیق

شیوع ،قابل قیاس با یکدیگر نیستند .زیرا تفاوتهای جوامع

خود به شیوع  %20/86دست یافتند .آنها یکی از علل

آماری مورد نظر از نظر سن ،نژاد ،تعداد و همچنین تفاوت در

کلسیفیکاسیون در این ناحیه را انجام همگانی واکسیناسیون

معیارهای رادیوگرافی موجب اختالف در نتایج میشود(.)1

 BCGاز سال  1322اعالم نمودند( )3که در کتاب  Whiteنیز

 Scarfeو همکاران اعالم نمودند بسته به نمونه جمعیتی
تقریباً بین  1/2-35درصد از اشخاص ،شواهدی از

یکی از علل اتیولوژیک را واکسیناسیون توسط  BCGبیان
نموده است(.)1

کلسیفیکاسیون استیلوهیوئید در رادیوگرافی پانورامیک مشاهده

البته در مطالعه فوق  2نفر مبتال به سل بودهاند که در تمام

شده است( .)8اختالف در دستگاههای پانورامیک و تفاوت در

این  2نفر نیز کلسیفیکاسیون غدد لنفاوی گردنی مشاهده

زاویه تابش دستگاه را میتوان از علل متفاوت بودن نتیجهها در

گردید .همان طور که  Karaو همکاران در مطالعهای اعالم

نظر گرفت.

نمودند که اغلب اوقات غدد لنفاوی کلسیفیه در سل خارج

در مطالعه حاضر  31مورد( )%1/3رادیواپسیتههای بافت

ریوی دیده میشود .میتوان از دیگر علل غدد لنفاوی کلسیفیه

نرم را تونسیلولیت به خود اختصاص داده است .در مطالعه

عفونت توسط شیر آلوده به باکتریوم بوویس نام برد( .)12در

 Imani Moghaddamو همکاران شیوع تونسیلولیت %33/66

مطالعه  Mandelبیان گردیده است که  %33مواردی که گره

بود که در این بین  %23افراد دارای عفونتهای مکرر گلو و %2

لنفاوی کلسیفیه دیده شدهاند افراد مبتال به سل خارج ریوی

دارای سابقه جراحی لوزه بودند( )3و این تفاوت میتواند به

بودهاند( .)13همچنین  Karaو همکاران بیان نمودند که سل

دلیل تفاوت در نمونهها و جمعیت مورد نظر باشد.

غدد لنفاوی گرده در کشورهای جنوب آسیا شایعتر از

در مطالعه  Scarfeو همکاران در هنگام تصویربرداری

کشورهای پیشرفته است ،به طوری که در ترکیه در سال 2555

Sezar

میالدی 21 ،نفر از  155/555نفر دارای غده لنفاوی کلسیفیه

و همکاران و  Mc Cornellو همکاران در مطالعات خود اعالم

بودهاند( Scarfe .)12و همکارش از دیگر علل لنف تودههای

نمودند که احتمال ابتال به تونسیلولیت در افراد بالغ بیشتر

کلسیفیه به متاستاز سرطان تیروئید یا بیمارانی که تحت درمان

تصادفی در  %16نمونهها تونسیلولیت مشاهده گردید(.)8

از کودکان است و معموالً در کودکان وجود ندارد(.)3،15

Sezer

بیماری تومور لنفاوی هستند اشاره نمودند(.)8

و همکاران و همچنین  Grossmanو همکارش در مطالعه خود

در مطالعه فوق  15مورد سنگ غده بزاقی( )%2/5دیده شد

گزارش کردند که برخی از سنگهای لوزه نرم و برخی دیگر

که در مطالعه  Imani Moghaddamو همکاران شیوع  3مورد

سخت میباشند که برای تشخیص دقیقتر میتوان از

( )%0/11اعالم گردیده است که تقریباً مشابه مطالعه فوق

سیتیاسکن و یا  MRIاستفاده نمود( .)15،11در موارد

میباشد( Scarfe .)3و همکارش در مطالعه خود بیان نمودند که

مشکوک رادیوگرافی خلفی -قدامی اسکال و تکنیک تاون با

میزان شیوع سنگهای غدد بزاقی کمتر از سایر اپسیتههای

دهان باز کلسیفیکاسیون در قسمت داخلی راموس را نشان می-

بافت نرم میباشد( .)8در مطالعه حاضر نیز سنگ غده بزاقی

Axial

کمترین شیوع را به خود اختصاص داده است .رادیوگرافیهای

و ،Coronalسیتیاسکن و  MRI,CBCTممکن است جهت

پانورامیک و نمای استاندارد اکلوزال فک پایین بهترین نما برای

دهد .عالوه بر اینها تصویربرداری سه بعدی مثل مقطع
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نشان دادن سنگهای غدد بزاقی هستند( )3و در مواردی که

مطالعه  Imani Moghaddamو همکاران نیز مانند مطالعه

احتمال وجود سنگ غیرکلسیفیه میرود از سیالوگرافی استفاده

حاضر با اینکه در زنان بیشتر از مردان کلسیفیکاسیون بافت نرم

میشود(.)1،3

دیده میشود امّا اختالف معنیداری در شیوع میان دو جنس

در مطالعه انجام شده  15مورد ( )%2/5از کلسیفیکاسیونهای
بافت نرم شامل پالک کاروتید میشود که در مطالعه

مشاهده نشد(.)3

Sismana

در این مطالعه  31نفر ( )%6/1مبتال به افزایش فشارخون

این میزان  0مورد ( )%8/62است( .)12در مطالعه

بودند و خطر ابتال در افراد با فشار خون باال به کلسیفیکاسیون

 Pornprasertsuk-Damrongsriو همکارش شیوع آن را %2/0

نابهجا( )%1/38تخمین زده شد و  25نفر( )%3/3نیز دارای

بیان نمودند .آنها اعالم نمودند که شیوع  CACدر آسیاییها

دیابت ملیتوس بودند که خطر ابتال کلسیفیکاسیون بافت نرم را

کمتر از قفقازیها بود و تفاوت در شیوع  CACدر اثر

( )%13/3باال میبرد .در  28مورد ( )%0/0تاریخچه بیماری

تفاوت در سن ،جنس ،نژاد و سبک زندگی به وجود میآید(.)2

قلبی وجود داشت که خطر وجود اپسیته بافت نرم را  2/68برابر

 Imani Moghaddamو همکاران در مطالعهای دیگر بیان کردند

میکند و  2مورد ( )%5/8سابقه ابتال به سل داشتند و طبق

از آنجایی که آتروم شریان کاروتید ممکن است در رادیوگرافی

بررسیهای انجام گرفته بین اپسیته بافت نرم و بیماریهای

پانورامیک دیده نشود بهتر است از سونوگرافی جهت تشخیص

دیابتی ملیتوس ،افزایش فشارخون ،بیماری قلبی و سل رابطه

دقیق استفاده گردد ،چرا که در بسیاری از افراد مسن تنگی

معنیداری وجود دارد ( .)p<5/50به همین علت دندانپزشکان

شدید بدون حضور عالئم وجود دارد که در سونوگرافی مشخص

باید دقت و توجه کافی به کلسیفیکاسیونهای نابهجای مشاهده

میشود( .)10اختالف در نتایج به دست آمده میتواند به دلیل

شده د ر رادیو گرافی پانورامیک داشته باشند تا در صورت نیاز

تفاوت در تعداد نمونهها و پایین بودن میانگین سنی جمعیت

راهنماییهای الزم را به بیماران جهت ارجاع به متخصصین

مورد مطالعه حاضر باشد چون در مطالعات انجام گرفته توسط

بدهند.

 Pornprasertsuk-Damrongsriمیانگین سن افراد مورد مطالعه

 2نفر ( )%1/8از افراد مورد مطالعه سابقه مصرف دخانیات را

باالی  65سال بوده است و در مطالعه  Sismanتمام افراد مورد

اعالم نمودند که بین آنها و کلسیفیکاسیون بافت نرم رابطه

مطالعه باالی  25سال سن داشتند( .)2،12این در حالی است

معنیداری وجود نداشت ( .)p>5/50در مطالعه  Kumagaiو

که میانگین سنی این مطالعه 28/31سال بود.

همکاران که بر روی افراد سیگاری و غیرسیگاری باالی  05سال

در این تحقیق میزان کلسیفیکاسیون در نواحی مختلف بافت

انجام گرفت گزارش شد که کلسفیکاسیون شریان کاروتید در

نرم با افزایش سن در افراد بیشتر میگردد و این یک رابطه

افراد سیگاری  %12و در افراد غیرسیگاری  %2/8افزایش مییابد

معنیدار است ( )p=5/555که  Imani Moghaddamو همکاران

و میزان کلسیفیکاسیون به طور واضح در مردان سیگاری بیشتر

افزایش طول لیگامان استیلوهیوئید و افزایش سن را معنیدار

بود .ولی تفاوت قابل مالحظهای بین زنان سیگاری و

بیان نمودند( Wantabe .)3و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند

غیرسیگاری وجود نداشت(.)16

که با افزایش سن ،شیوع کلسیفیکاسیون افزایش مییابد و

نیز که به بررسی کلسیفیکاسیون شریان کاروتید و رابطهاش با

بیشترین شیوع لیگامان استیلوهیوئید کلسیفیه در  05تا 63

سایر عوامل سیستمیک پرداخته است ،از میان  32مورد دارای

سالگی مشاهده گردیده است(.)2

کلسیفیکاسون ،تنها یک مورد سابقه مصرف سیگار را بیان

Pornprasertsuk-Damrongsri

در تحقیق حاضر با اینکه رادیواپسیتههای بافت نرم در زنان

نموده است( .)2در مطالعه فوق از آنجا که از اطالعات داخل

بیشتر از مردان مشاهده گردید ،ولی شیوع کلسیفیکاسیون

پرونده بیماران استفاده گردیده است و در پرونده آنها سیگار از

بافت نرم بین مردان و زنان تفاوتی نداشت( .)p=5/632در

سایر دخانیات تفکیک نشده است و تعداد نخ مصرفی در آن
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بررسي شيوع کلسيفيكاسيونهای نابجا ( )ectopic calcificationدر ...

مشخص نمیباشد ،میتواند از علل معنیدار نشدن این موضوع

پالک آترواسکلروتیک است که با خطر باالی سکته مغزی همراه

باشد .به همین دلیل فردی که روزی یک نخ سیگار استفاده

میباشد و آنها نیز به لزوم ارجاع این بیماران به متخصصین

میکند با فردی که روزی یک پاکت سیگار استفاده می کند

مربوطه تأکید نمودهاند( .)11در این مطالعه به دلیل تعداد کم

تاثیر متفاوتی بر روی بدن فرد میگذارد.

افرادی که سابقه سکته مغزی داشتهاند ،معنیدار نشدن رابطه

در مطالعه حاضر  2مورد ( )%5/2دارای سابقه سکته مغزی بودند،

انتظار میرود .به عالوه پالک کلسیفیه باعث سکته مغزی

ولی بین آنها و کلسیفیکاسیون بافت نرم رابطه معنیداری وجود

میگردد ،ولی این مطالعه وجود و عدم وجود کلسیفیکاسیون

نداشت ( .)p>5/50در مطالعه  Pornprasertsuk-Damrongsriو

بین افراد با سابقه سکته مغزی بررسی نموده است ،یعنی سکته

همکارش عامل مهم کلسیفیکاسیون شریان کاروتید را

مغزی از عوامل کلسیفیکاسیون به شمار نمیآید ولی

فشارخون باال اعالم نمودهاند و عوامل دیگر را دیابت شیرین و

کلسیفیکاسیون از عوامل سکته مغزی میباشد.

چربی خون باال اعالم داشتهاند .طبق یافته آنها فقط یک بیمار

با توجه به اینکه در این مطالعه از رادیوگرافیهای پانورامیک

سابقه کشیدن سیگار و الکل را بیان نمود که با کلسیفیکاسیون

آرشیو بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی استفاده گردیده

بافت نرم بدون ارتباط میباشد( .)2در مطالعه  Sismanو

است ،محدودیت خاصی وجود نداشت.

همکاران چاقی مفرط را مهمترین عامل تشکیل کلسیفیکاسیون

با توجه به تجویز رادیوگرافی پانورامیک توسط اکثر

شریان کاروتید اعالم نمودند و نیز فشارخون باال ،چربی خون

دندانپزشکان و وجود کلسیفیکاسیونهای بافت نرم در این

باال ،دیابت شیرین و مصرف سیگار را از علل ابتال به

رادیوگرافیها ،باید دقت کافی در مشاهده نماهای کلسیفیه به

کلسیفیکاسیون شریان کاروتید میباشند و بیان نمودند

کار گرفته شود .همچنین با مشاهده این کلسیفیکاسیونها،

تشخیص به هنگام این عوامل و نیز مشاهده کلسیفیکاسیون

همکاران دندانپزشک جهت معاینات کاملتر بعدی و ارتباط

شریان کاروتید در رادیوگرافی پانورامیک و ارجاع این بیماران

احتمالی با بیماریهای سیستمیک بیماران را به همکاران

به متخصص مربوطه میتواند خطر ابتال به سکته مغزی را

متخصص مربوطه ارجاع نمایند .در برخی موارد نیز آگاهی کافی

کاهش دهد( MacDonald .)12و همکاران در مطالعه خود بیان

از این کلسیفیکاسیونها میتواند باعث اطمینان خاطر بیماران

کردند که کلسیفیکاسیون شریان کاروتید نشاندهنده بلوغ یک

از عدم نیاز به درمان شود.
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Abstract
Introduction: soft tissue calcification is a relatively common issue in panoramic radiography. These

opacities include calcification of lymph nodes, tonsilolith, sialolith, calcification of stylohyoid complex and
carotid artery bifurcation. This study aimed to determine the prevalence of soft tissue calcification in
panoramic radiographs, their differential diagnosis, and their correlation with the underlying disease such as
diabetes mellitus, tuberculosis, hypertension, cardiovascular disease and cerebrovascular accident.
Methods: In this study, panoramic radiographs of 510 patients referring to radiology department of shahid

sadoughi dental school of Yazd in one year were examined. Moreover, prevalence of soft tissue calcification,
their location and factors such as age, sex, underlying disease and smoking were examined. The data was
analyzed by Chi-square, Fishers exact test and odds ratio.
Result: The prevalence of soft tissue calcification was 2.0% for calcification of carotid artery, 7.3% for

tonsilolith, 2.0% for sialolith, 6.5% for calcified lymph node, 21.4% for elongated stylohyoid process. There
was a significant correlation between ectopic calcification and diabetes mellitus, hypertension,
cardiovascular disease and tuberculosis (p-value<0.05). There was no significant correlation between ectopic
calcification and smoking and cerebrovascular accident (p-value>0.05).
Conclusion: The study showed that detection of soft tissue calcification and ectopic calcification on

panoramic radiographs should be taken into account, and the dentist should refer the patients to related
specialist for more complete examinations.
Keywords: Carotid Artery Atheroma; Ectopic Calcification; Panoramic Radiography; Stylohyoid Complex

Calcifications; Tonsilloliths; Underlying Disease
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