اﺑﺪاع ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده ﭘﺮﮐﺮدﻧﯽ ﺧﻮدﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺼﺐ ﮐﺸﯽ دﻧﺪان را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
درد دﻧﺪان ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺤﻤﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ زﺟﺮآور و ﻏﯿﺮﻗﺒﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،درﻣﺎن
رﯾﺸﻪ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺼﺐ ُﮐﺸﯽ ،ﻋﺼﺐ ِﮐﺸﯽِ ،اﻧﺪو ﯾﺎ روت ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد( ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ و دردﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ،روزﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﯿﺪ ﺗﺎزه ای در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻣﺎده ﭘﺮﮐﺮدﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺑﺪاع ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد آﻧﮕﺎه
دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دردﻧﺎک و دﺷﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ از آن دﺳﺘﻪ آدم ﻫﺎی ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺬرﺗﺎن ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ﯾﺎ دﺳﺖ
ﮐﻢ دﻧﺪان ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺗﺎن را درﻣﺎن رﯾﺸﻪ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﻫﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن دﻧﺪان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻪ از روی دﻧﺪان ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺣﻔﺮه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺎده ای ﮐﻪ از ﻃﻼ،
ﭼﯿﻨﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ رزﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )ﭘﺮﮐﺮدﻧﯽ ﻫﻢ رﻧﮓ دﻧﺪان( ﯾﺎ آﻣﺎﻟﮕﺎم )آﻟﯿﺎژی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺟﯿﻮه ،ﻧﻘﺮه ،ﻣﺲ،
ﻗﻠﻊ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت روی( ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﮐﺮدن از ﺟﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺪه
ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ ،ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ دﻧﺪان ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺣﺎوی ﻋﺼﺐ ﻫﺎ،
رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﯿﺰ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت دﻧﺪان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ رود و ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دردﻫﺎی
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را در زﻣﺎن ﻣﯿﻞ ﮐﺮدن ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت )ﺳﺮد ،ﮔﺮم ،ﺗﺮش و ﺷﯿﺮﯾﻦ( ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻮد درﻣﺎن رﯾﺸﻪ را روی آن اﻧﺠﺎم ﺗﺎ دﻧﺪان را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ،دﻧﺪان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و
ﭘﺎﻟﭙﯽ )رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ( را از داﺧﻞ آن ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺣﻔﺮه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در آن را ﺑﺎ ﻣﺎده ای ﺑﻪ

ﻧﺎم ) gutta perchaﻧﻮﻋﯽ ﻻﺗﮑﺲ( ﭘﺮ ﮐﺮده و ﺗﺎج دﻧﺪان را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﻤﺎن دﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم درون دﻧﺪان ،درد ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮی ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮﻧﯽ در دﻧﺪان ﻣﺮده ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪارد .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری
دﻧﺪان ﻣﺮده آن را روﮐﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﺷﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﻫﻢ
ﭘﻮﺷﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺎروارد و داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﺗﯿﻨﮕﻬﺎم
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺑﺪاع ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
دارد؛ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی را در ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮده و ﻗﺎدر اﺳﺖ آﺳﯿﺐ
وارده ﺑﻪ آن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،دﻧﺪان ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮد را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﻣﯿﺘﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﺒﺮی از رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﯽ درون دﻫﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ
و از ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯽ روت ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﯾﺎ درﻣﺎن رﯾﺸﻪ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﻣﺎده اﺑﺪاﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در رﻗﺎﺑﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻘﺎم دوم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

