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شیوع سنگهای پالپی در کلیشههای رادیوگرافی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی
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Introduction: Pulp stone is a focal calcification in dental pulp which is commonly observed in usual dental radiographs
and its clinical significance is difficulties to get access to the pulp chamber and root canal in endodontic treatment. So, this
study was planned with the aim of determining the prevalence of pulp stone in patients referring to Guilan dental school and
to assess its association with age, gender, tooth type, jaw, tooth status and systematic disease
Materials & Methods: in this descriptive cross-sectional study, panoramic and bitewing radiographs of 373 patients
referred to Guilan dental school were examined for the presence of pulp stones in the coronal portion of the pulp. Variables
of age, sex and systemic disease were also recorded. Statistical analysis of the data was performed by chi-square test.
Results: The presence of pulp stone was detected in 20.9% of patients (13.9 female, 7% male) and 3.2% of the teeth.
Gender and systemic diseases had no significant association with pulp stone (P>0.05).As age increased, the prevalence of
pulp stones increased (P=0.025). Frequency of stone in maxilla was 56% and in mandible was 9% and the difference was
significant (P=0.0001). The highest prevalence of pulp stones was in first molars of maxilla. The prevalence of pulp stone
was significantly higher in sound teeth (P=0.0001).
Conclusion: The results of the present study indicate that pulp stone is a frequent finding in molars and sound teeth and
increases significantly with age. There is no significant association between pulp stone and gender or systemic disease.
Key words: Dental pulp calcification, bitewing radiography, panoramic radiography, dental radiography, prevalence.
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چکیده
 سنگ پالپی کانونی از کلسیفیکاسیون در پالپ دندانی است که غالباً در رادیوگرافیهای معمول دندان مشاهده میشود و اهمیت بالینی:مقدمه
 لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع سنگهای پالپی.آن سختتر شدن دسترسی به حفره پالپ و کانال ریشه در درمانهای اندونتیک میباشد
 وضعیت دندان و بیماری، فک، نوع دندان، جنس،در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیالن و بررسی ارتباط آن با سن
.سیستمیک طرح ریزی شد
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شیوع سنگهای پالپي در کلیشههای رادیوگرافي بیماران ...

مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی مقطعی ،رادیوگرافیهای پانورامیک و بایت وینگ  373بیمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی
گیالن از لحاظ وجود سنگهای پالپی در قسمت تاجی پالپ مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در این بیماران متغیرهای سن ،جنس و
بیماریهای سیستمیک ثبت گردید .آنالیز آماری دادهها توسط آزمون  Chi-squareانجام شد.
یافتهها :شیوع سنگ پالپی در  %02/9بیماران و  %3/0دندانها برآورد شد .جنسیت و بیماریهای سیستمیک ارتباط معنیداری با سنگ پالپی
نداشتند ( .)P>2/20با افزایش سن شیوع سنگ پالپی افزایش یافت ( .)P=2/200فراوانی در فک باال  %05و در فک پایین  %9و تفاوتها
معنیدار بود ( .)P=2/2220بیشترین شیوع سنگهای پالپی در اولین مولرهای فک باال بود .شیوع سنگ پالپی در دندانهای سالم به طور
معنیداری بیشتر بود ()P=2/2220
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان میداد که سنگ پالپی یافتهای شایع در دندانهای مولر و سالم میباشد و به طور معنیداری با ازدیاد
سن افزایش مییابد .اما بین سنگ پالپی و جنسیت یا بیماریهای سیستمیک ارتباط معنیداری وجود ندارد.
واژههای کلیدی :آهکی شدن پالپ دندان ،پرتونگاری بایت وینگ ،پرتونگاری پانورامیک ،پرتونگاری دندان ،شیوع.
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد  /سال  0393دوره  / 33شماره . 99-025 : 0

مقدمه

میتواندکامالًمتنوع؛بهصورتگرد
درنمایرادیوگرافی 

سنگهای پالپی کانونهای کلسیفیه در پالپ دندانی


یا بیضی شکل ،یک توده متراکم منفرد یا چندین اپاسیته

هستند و جزء آنومالیهای اکتسابی دندان طبقه بندی

کوچکدرون پالپباشد.اهمیتبالینیسنگهایپالپیو

سنگهای پالپی غالباً در پالپ تاجی رخ
میشوند )1(. 


سختتر

به طور کلی کلسیفیکاسیون در پالپ دندانی ،

میدهندواندازهآنهاازذراتکوچکتاتودههایبزرگ


شدندسترسیبهحفرهپالپوکانالریشهدردرمانهای

میکند ،متفاوتاست )2(.از
کهکلحفرهپالپرااشغال  

اندودونتیک میباشد .با وجود مطالعات بالینی و

نظر ساختاری ،سنگها به دو دسته حقیقی و کاذب

آسیبشناسی متعدد در مورد علت ایجاد این سنگها از


تقسیمبندی میشوند .سنگهای پالپی حقیقی از عاج


قبیلافزایشسن،تحریکاتوبیماریهایپالپ،تخریب

تشکیل شده و بوسیله ادونتوبالستها پوشانده میشوند،

و پوسیدگیهای عمیق دندان ،اعمال ترمیمی ،بیماری

درحالی که سنگهای پالپی کاذب از سلولهای در حال

اپیتلیالی در بافت پالپ ،حرکات
پریودنتال ،بقایای  

نابودی پالپ که مینرالیزه شدهاند تشکیل میشوند.

ارتودنتیکدندان،عواملایدیوپاتیکوژنتیک،هنوزعلت

براساس موقعیت ،سنگهای پالپ میتوانند مدفون شده

وپاتوژنزآنهابهدرستیمعلومنشدهاست3(.و )1

(،)Embeddedچسبیده ()Attachedوآزاد ()Freeباشند.

شیوعسنگهایپالپیطبقمطالعاتمتعددانجامشده


سنگهای مدفون شده در پالپ تشکیل میشوند ولی در

متفاوت بوده و براساس مکان ،سن ،وضعیت سالمت

جریان تشکیل فیزیولوژیک عاج ،در داخل دیوارههای

مینماید.در
وابتالبهبیماریهایسیستمیکفرق 

دندانها


عاجی دفن شده و اغلب در قسمت آپیکال ریشه یافت

در رفسنجان،

()4

مطالعات کاظمی زاده و همکاران
()5

میشوند .سنگهای پالپی چسبیده ،نسبت به سنگهای

 Ranjitkarو همکاران

مدفونشدهکمتربهعاجمتصلمیباشندوهرگزبهطور

همکاران( )2در اردن ، Gulsahiو همکاران( )6و  Senerو

کامل به وسیله عاج پوشانده نمیشوند .سنگهای پالپی

همکاران( )7در ترکیه شیوع سنگ پالپ از  4/8درصد تا

آزاددرداخلبافتپالپیافتمیشوندوشایعتریننوع

22درصدمتغیرگزارششدهاست. 

مشاهده شده در رادیوگرافیها میباشند )3(.ظاهر سنگها

در استرالیا ، Hamashaو
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ازسوییدیگربهتازگیمطالعاتیمرتبطباسنگهای

کداک ،سرعت  (Eبود .معیار ورود بیماران در این

پالپ و بیماریهای قلبی – عروقی ،کلیوی و دیگر

پژوهش،داشتنهردونوعرادیوگرافیمذکور،سنباالی

بیماریهایسیستمیکانجامگردیدهاستکهضمنمطرح

 18سال ،رویش کامل دندان و کیفیت مطلوب تصاویر

نمودنداشتنپاتوژنزمشابه،ازتشخیص اینسنگهادر

بود .تصاویر دندانهای نهفته ،بیمارانی که براکت

رادیوگرافیهای روتین دندانپزشکی به عنوان ابزار

ارتودنسی داشتند و رادیوگرافیهایی که به علت خطای

غربالگریبرایتشخیصزودهنگاماینبیماریهاحمایت

تکنیکی و یا ظهور و ثبوت نامناسب ارزش تشخیصی

مینماید.Gogaوهمکاران(،)3Eddوهمکاران(،)8Nayak

نداشتندازمطالعهحذف شدند.بدینترتیبپرونده373

و عزالدینی و همکاران( ،)11هریک در

بیمار دارای شرایط فوق مورد بررسی قرار گرفت و

مطالعات خود همبستگی مثبتی بین سنگ پالپی و

اطالعات الزم از قبیل سن ،جنس ،بیماریهای زمینهای،

بیماریهای قلبی -عروقی یافتند .همچنین در مطالعه


وجود یا عدم وجود سنگهای پالپی و محل آنها ثبت

 Malhotraو همکاران( )11در هند درصد سنگ پالپی در

گردید.رادیوگرافیهاتوسطیکمتخصصرادیولوژیاز

بیمارانمبتالبهسنگکلیهبیشتربودوطبقنظرویسنگ

لحاظوجودسنگهایپالپیدرقسمتتاجی پالپمورد

میتوانددرتشخیصزودرس
پالپیدررادیوگرافیدندانی 

بررسی قرار گرفت .در انتها کلیه دادهها جهت بررسی

کلسیفیکاسیونهایسیستمیکپیشاگهیمهمیباشد .

آماری وارد نرمافزار  SPSSبا ویرایش  19گردید .برای

()9

و همکاران

این مطالعه با هدف تعیین شیوع سنگهای پالپی در
بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیالن

مقایسه نتایج در بین گروههای مورد بررسی از آنالیز
آماریChi-squareاستفادهشد.

طرح ریزیشدهاستوعالوهبربررسیارتباطآنبانوع

یافتهها

دندانووضعیتسالمتدندان،سنوجنسبیماران؛به

در مطالعه حاضر  373پرونده که دارای رادیوگرافی

بررسی احتمالی همبستگی بین این آنومالی با برخی

پانورامیک دیجیتال و بایت وینگ بودند ،از لحاظ وجود

بیماریهای سیستمیک همراه (بیماریهای قلبی-عروقی،

سنگهایپالپیموردبررسیقرارگرفتند.برطبقنتایجاین

کلیویو)...نیزپرداختهاست. 

مطالعه، 78نفر( 21/9درصد)،سنگپالپیداشتند.کهاز

مواد و روشها

اینتعداد 52نفرزن( 66/6درصد)و 26نفر مرد(33/4

اینمطالعهتوصیفی،ازنوعمقطعیوگذشتهنگربوده

درصد)بودند.میانگینسنیافرادموردمطالعه34/4سال،

است .در این مطالعه ،پروندههای مربوط به تمام بیماران

پایینترین و باالترین سن
با انحراف معیار  11/62بود و  

مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی گیالن در

درافرادموردمطالعهبهترتیب 18و 74سالبود.نتایج

طولسال 1391کهمعیارهایورودبهمطالعهراداشتند،

آزمون  Chi-squareنشان داد که بین فراوانی سنگهای

رادیوگرافیهای دندانی بررسی

مورد بررسی قرار گرفت.

معنیداریوجودنداشت،
پالپیوجنسیت،ارتباطآماری 

شده از نوع پانورامیک دیجیتال (دستگاه پانورامیک
 proline planmecaو دستگاه دیجیتال 

EC

اما بین وجود سنگهای پالپی با سن ارتباط معنیداری

CR-Konica

دیدهشد بهاینصورتکهباافزایشسن،درصدسنگ-

 minoltaو سنسور  )pspو بایت وینگ معمولی (فیلم

هایپالپیافزایشیافت(جداول1و.)2دراینبررسیبنا
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به تقسیمبندی فک درگیر ،فک باال بیشترین درصد بروز

درصد) بود.از 194دنداندارایسنگپالپی، 71دندان

سنگپالپی( 56درصد)رابهخوداختصاصدادو طبق

پوسیده ،ترمیم شده ،پوسیده و ترمیم شده ویا ساییده

آنالیز 

بودند .نتایج آزمون آماری نشان داد که بین فراوانی

 Chi-squareبین فراوانی سنگهای پالپی و فک درگیر

معنیداری
سنگهای پالپی و وضعیت دندانها ارتباط  


معنیداری وجود داشت ( .)P=1/111در
ارتباط آماری  

وجود دارد و بیشترین میزان این فراوانی در دندانهای

مطالعه حاضر از  6194دندان مورد بررسی ، 194دندان

سالم و سپس پوسیده بود (جدول  .)3آنالیز Chi-square

(3/2درصد)دارایسنگپالپیبودندکهبیشترینفراوانی

نشان داد که بین سنگهای پالپی با بیماریهای زمینهای،

دردندانمولراولفکباالسمتراست( 22/16درصد)

معنیداریوجودندارد(جدول.)4
ارتباط 

و بعد از آن در مولر اول فک باال سمت چپ (21/13

جدول1:توزیعفراوانیسنگهایپالپیبرحسبجنس 
جنسیت

نوعآزمون

سنگپالپی
ندارد

دارد
تعداد

درصد

تعداد

درصد

زن

52

66/6

211

 68/1

مرد

26

33/4

94

31/9

کل

78

111/1

295

111/1

Chi-square
P-value=1/815



جدول2:توزیعفراوانیسنگهایپالپیبرحسبگروهسنی 
گروههایسنی

تعداد

درصد

وجودسنگهایپالپیدرهرگروه
تعداد

درصد

15-25

98

26/3

13

13/27

26-36

136

36/5

22

16/17

37-47

94

25/2

27

28/72

48-58

36

9/ 6

12

33/33

59-69

7

1/ 9

3

42/85

71-81

2

1/ 5

1

51/1

کل 

373

111/1

78

21/9

نوعآزمون 

Chi-square
 P-value=1/125
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جدول3:توزیعفراوانیسنگهایپالپیبرحسبوضعیتدندان 
سنگ

پوسیده 

ترمیمشده

پالپی

پوسیدهو

سالم 

کل

ترمیمشده 
تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

دارد

 23

 95/8

 35  85/36  11

ندارد

1

 4/ 2

9

کل

ساییده

نوعآزمون

6

 14/64

درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد 
 55/1

 123

 2/15

2

 45/1  5884  97/95

1

 24  111/1  41  111/1  21  111/1  6117  111/1

2

 111/1 194
1/ 1

5911

 111/1 6194

 3/ 2
 Chi-square
 96/8  P-value= 1/1111
 111/1


جدول4:بررسیارتباطسنگهایپالپیوبیماریهایزمینهای 
نامبیماری

سنگپالپی
دارد

کلیوی
قلبی
تاالسمی
دیابت
فشارخون
تیرویید

P-value
کل

ندارد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد(درصد)

دارد

3

51/1

3

51/1

6()111/1

ندارد

75

21/4

292

79/6

367()111/1

دارد

2

51/1

2

51/1

4()111/1

ندارد

76

21/6

293

79/4

369()111/1

دارد

2

 51/1

2

51/1

4()111/1

ندارد

76

21/6

293

79/4

369()111/1

دارد

1

25/1

3

75/1

4()111/1

ندارد

77

21/9

292

79/1

369()111/1

دارد

1

11/1

8

89/1

9()111/1

ندارد

77

21/2

287

78/8

364()111/1

دارد

4

41/1

6

61/1

11()111/1

ندارد

74

21/4

289

79/6

363()111/1

1/748
1/975
1/355
1/975
1/753
1/761


بحث

استبهطوریکهBaghdadyوهمکاران(،)13Ranjitkarو

مطالعه مقطعیحاضربهبررسیشیوعسنگهایپالپی

همکاران( )5و Malhortaوهمکاران( )11درمطالعاتخود

در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی گیالن

تنهاازرادیوگرافیبایتوینگ،عزالدینیوهمکاران()11و
()12

پرداختهاست.دراینبررسیجهتتشخیصسنگپالپی

 Horsleyو همکاران

از رادیوگرافی پانورامیک و بایت وینگ استفاده شد.

 Gulsahiو همکاران( )6و  Eddو همکاران( )8از تکنیک

انتخابروشرادیوگرافیدرمطالعاتمختلفمتنوعبوده

از رادیوگرافی پانورامیک،
()14

پری اپیکال و  Kansuو همکاران

از رادیوگرافی
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شیوع سنگهای پالپي در کلیشههای رادیوگرافي بیماران ...

پانورامیکبههمراهپریاپیکالجهتتشخیص سنگهای

کاظمیزاده و همکاران( ،)4 Hamashaو همکارشان( )2و


پالپی استفاده نمودند .در برخی مطالعات نیز از

 Gulsahiوهمکاران( )6شیوعبیشترسنگپالپدرمردان

رادیوگرافی پری اپیکال همراه با بایت وینگ استفاده

گزارششد .کهاینتفاوتممکناستمربوطبهتوزیع

شد2-4(.و )7

تصادفی جنسی در بیماران باشد .با وجود این در

دراینمطالعهپسازبررسی 373بیمارودرمجموع

هیچکدامازاینمطالعاتهمانندمطالعهماازلحاظآماری

 6194دندان ،شیوعسنگهایپالپیدربینبیماران21/9

معنیداری بین دو جنس مشاهده نشد .تنها در
تفاوت  

درصد و براساس دندان  3/2درصد به دست آمد .در

مطالعه  Senerو همکاران( )7شیوع بیشتر سنگهای پالپی

مطالعهکاظمیزادهوهمکاران()4کهدردانشکدهرفسنجان


معنیدار گزارش شد.
در زنان ،همراه با تفاوت آماری  

بر روی  811بیمار و در مجموع  2681دندان صورت

 Senerعلتاینمسئلهراباشیوعبیشترعادتبراکسیسم

گرفت،شیوعسنگپالپرابراساسبیمار، 21درصد و

(دندان قروچه) در زنان به عنوان عامل تحریک مزمن

براساسدندان، 7/9درصد گزارشنمودند . Ranjitkarو

میداند .نتایجتحقیقحاضر نشاندادارتباط
دندانمرتبط  

همکارانش( )5در استرالیا پس از بررسی  217دانشجوی

معنیداریبینسنگپالپیوافزایشسنوجود
مستقیمو 

دندانپزشکیو3296دندان،شیوعسنگپالپرابراساس

دارد ، Gulsahiو همکاران( ،)6 Horsleyو همکاران( )12و

بیمار 46/1درصد وبراساسدندان 11/1درصد گزارش

کاظمیزادهوهمکاران()4درمطالعاتخودبهطورمجزا،

نمودند.طبقمطالعهHamashaوهمکاران()2از814بیمار

افزایشفراوانیسنگپالپیراباافزایشسنتاییدنمودند.

مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اردن ، 22درصد

امادرمطالعه Hamashaوهمکارشان( )2اینارتباطیافت

دندانهای مورد بررسی دارای سنگ پالپی بودند .در


میتواندبه
نشدکهبهعقیدهمحققدلیلاحتمالیاینامر  

مطالعات جداگانهای که در ترکیه توسط  Gulsahiو

علتحضورغالببیمارانزیر 51سالباشد .درمطالعه

همکاران( )6و Senerوهمکاران( )7انجامشد،شیوعسنگ

 Senerو همکاران( )7نیز ارتباط بین سن و سنگ پالپی

پالپبراساسبیمار،بهترتیب 12درصد و  38درصد و

منفیبود.بهعقیده Senerالزماستکهدراینخصوص

براساس دندان ، 5درصد و  4/8درصد گزارش شد.

مطالعات طولی انجام شود ،زیرا عامل اصلی ایجاد

تفاوت در میزان شیوع سنگهای پالپی در مطالعات

کلسیفیکاسیون پالپ ،تحریکات مزمن پالپ ناشی از

میتواندتاحدودزیادیباتفاوتدرجوامعمورد
مختلف 

پوسیدگی،ترمیم وعاداتپارافانکشنالوشدتومدت

بررسی و یا روشهای ارزیابی مرتبط باشد .همچنین با

آنهااستنهصرفاًسنبیمار.بنابراینتنهاراهمطمئنبرای

توجهبهعدمتواناییرادیوگرافیدرنشاندادنسنگهای

بررسی اثر سن روی شکلگیری کلسیفیکاسیون در پالپ

با سایز کوچک ویا میزان کلسیفیکاسیون کم ،به نظر

دندانفراخواندنبیماربهیکبرنامۀویزیتسالیانههمراه

میرسدمیزانشیوعواقعیسنگهایپالپیباالترباشد. 


تهیه رادیوگرافیهای دورهای در یک برنامه درازمدت

در مطالعه حاضر همانند مطالعه  Ranjitkarو

است .

همکاران( )5ازمیانافراددارایسنگپالپیدرصدبیشتری

معنیداریبینوجودسنگهای
در اینمطالعهارتباط 

به زنان اختصاص داشت .در حالی که در مطالعه

پالپیوفکدرگیروجودداشت،بهطوریکهسنگپالپی
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درفکباالبیشترمشاهدهشد.درمطالعات  Ranjitkarو

ندارد . Gulsahiو همکاران( ،)6 Kansuو همکاران(،)14

همکاران( )5و Nayakوهمکاران( )9نیزشیوعسنگپالپی

 Horsleyوهمکاران( )12و  Senerوهمکاران( )7نیزبهنتایج

درفکباال بیشترگزارششدهاست .ایندرحالی است

مشابهی دست یافتند .برخالف مطالعات مذکور ، Eddو

که عزالدینی و همکاران( )11فراوانی یکسانی را از لحاظ

سنگهای
همکاران( )8بین بیماریهای قلبی -عروقی و  

میکنند .دربررسی
شیوعسنگپالپیبیندوفکگزارش  

معنیداری یافتند و بیان نمودند که سنگ
پالپی ارتباط  

حاضر سنگهای پالپی در دندانهای مولر اول و سپس

بیماریهای قلبی-عروقی

پالپی میتواند برای غربالگری 
()11

مولر دوم بیشترین شیوع را داشتند .از میان  194دندان

بکار رود .در مطالعه عزالدینی و همکاران

دارایسنگپالپی،بیشترینشیوعبهترتیبمربوطبهمولر

معنیداری
افزایشتعداددنداندارایسنگپالپیافزایش 

اولفکباالسمتراست( 22/16درصد)،مولراولفک

در تعداد عروق گرفته شده دیده شد .همچنین  Nayakو

باالسمتچپ( 21/13درصد)ومولردومفکباالدر

همکاران( )9و Gogaوهمکاران( )3نیزهمبستگیمثبتیبین

هر سمت ( 12/9درصد) بود و پس از آن مولرهای اول

سنگ پالپی و بیماریهای قلبی پیدا کردند .در مطالعه

فک پایین در سمت راست و چپ قرار داشتند .در

 Malhotraو همکاران( )11در هند درصد سنگ پالپی در

مطالعات  Baghdadyو همکاران( ،)13 Hamashaو

بیمارانمبتالبهسنگکلیهبیشتربود.وطبقنظرویسنگ

همکاران( ،)2 Ranjitkarو همکاران( ،)5عزالدینی و

میتوانددرتشخیصزودرس
پالپیدررادیوگرافیدندانی 

و کاظمی زاده و

هایسیستمیکپیشآگهیمهمیباشد .عدم

کلسیفیکاسیون

همکاران( )4نیز شیوع سنگهای پالپی در دندانهای مولر

ارتباط بین سنگهای پالپی و بیماریهای سیستمیک در

بیشتربودهودرمولراولباشیوعبیشترینسبتبهمولر

مطالعهحاضررابایدبااحتیاطتفسیرنمودزیرااینمسئله

دوم وجود دارد .که با نتایج حاصل از مطالعه حاضر

میتواند مربوط به کمبود افراد مبتال به بیماریهای


همخوانیدارند. 

سیستمیک در جامعه مورد بررسی باشد .و چنانچه به

()9

همکاران( ،)11 Nayakو همکاران

نیز با

در بررسی ارتباط وجود سنگهای پالپی با وضعیت

دست آوردن چگونگی این ارتباط هدف اصلی مطالعات

معنیداری دیده شد ،بدین ترتیب که
دندانها ارتباط  

باشد بهتر است صرفاً در گروه بیماران مبتال به بیماری

بیشتریندرصدوجودسنگهایپالپیدر دندانهایسالم

سیستمیکخاصی کهمدنظر است تحقیقصورتگیرد.

و سپس دندانهای پوسیده و ترمیم شده بود .در مطالعه

با توجه به نتایج متفاوت در مورد ارتباط سنگ پالپ با

Gulsahiوهمکاران()6بینسنگپالپیوپوسیدگی،ترمیم

هایسیستمیکازجملهبیماریهایایسکمیکقلبی

بیماری

و آنومالی رابطهای وجود نداشت اما در مطالعات

بیماریهای کلیوی ،پیشنهاد میشود که مطالعات

و 

 Ranjitkarو همکاران( )5و  Senerو همکاران( )7شیوع

گستردهتر با تعداد نمونههای بیشتر خصوصاً در جهت

هایپالپیدردندانهایپوسیدهوترمیمشدهبیشتر

سنگ

مشخص نمودن پاتوژنز سنگهای پالپی وبررسی احتمال

بود .در مطالعه حاضر نتایج نشان داد که بین سنگهای

تشابه آن با پاتوژنز کلسیفیکاسیونهای بافتی و تودههای

زمینهای (کلیوی ،قلبی-عروقی،
پالپی و بیماریهای  

عروقی طراحی شود تا بهتر بتوان آن را به جامعه تعمیم

معنیداری وجود
دیابت ،فشار خون و  )...ارتباط آماری  

داد .

)(عالیه سادات جوادزاده و همكاران
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