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 چكيده

كاذب را به دنبال  يدارد و اغلب پاسخ مثبت و منف يتاستفاده كودكان محدود يپالپ برا يو الكتريك يتست هاي حرارتزمينه و هدف: 
موارد از جمله  ياست كه در بعض يحس يعصب يافال يكتحر يقپالپ فقط از طر ياتح يابيتست ها ارز ينا ياصل يتدارد. محدود

اشباع  يابيارز يلهسالمت عروق  بوس يرياندازه گ يروش اثبات شده برا يك يمتريباشند. پالس اكس يقابل اعتماد م يرغ يدندان يتروماها
 .باشد يدر كودكان م يقدام يدندانها يژناشباع اكس يابيپالپ و ارز يكيو الكتر يحرارت يتست ها  يمطالعه بررس يناست. هدف ا يژناكس

سالم سانترال در  يدندان ها يساله كه دارا 12تا  10كودك دختر و پسر  17بدون جهت از  ينيبال ييمطالعه كارآزما يندر ا بررسي: روش
 يفك باال و درمان ها يقدام يهسابقه تروما به ناح يچگونهه يمارانب  ينبودند استفاده شد. همچن يدگيپوس يچگونهفك باال، بدون ه

خنك كننده  يكردن دندان ها، با استفاده از اسپر يزولهنداشتند. پس از ا ين عادات پارافانكشنال خاصيو همچن يميو ترم يارتودونس
پالپ انجام   يكيتست الكتر PT-20ا استفاده از گوتا پركا تست گرما و با استفاده از پالپ تستر مدل تترافلورواتان تست سرما، ب 1،1،1،2

حاصل توسط  يبه عنوان داده ثبت شد و داده ها يجو نتا يبررس يمتريدستگاه پالس اكس وسيلهخون پالپ ب يژناشباع اكس يزانشد. سپس م
t-test  گزارش شدند يجو نتا يزآنال. 

دختران برابر   يكالمطالعه نشان داد كه متوسط نمره تست الكتر يجتست گرما و سرما به صورت + بود. نتا يجهنت يماراندر تمام ب: يافته ها
بود.  77/5دندان راست  يو برا 35/5برابر  يماراندندان چپ ب يكالمتوسط نمره تست الكتر ينبود. همچن 41/5پسران برابر  يو برا 69/5

و متوسط  12/92دندان چپ بيماران برابر   Spo2بود. متوسط  19/99پسران برابر  Spo2و متوسط  78/92برابر  اندختر  Spo2متوسط 
Spo2   بود 88/92دندان راست برابر. 
اشباع  يزانپالپ بر اساس م ياتح يبررس يبرا يعدد ياربودن، ارزان بودن و داشتن مع يتهاجم يرغ يلبه دل يمتر يپالس اكس گيري: نتيجه

كودكان كمك  يپالپ بخصوص در مواقع تروما و دندانپزشك ياتح يبررس يتواند برا ياست كه م ييخون در گردش از روش ها يژناكس
 .به دندانپزشان بكند ياديز

 .كودكان يدندانپزشك يمتري،پالس اكسپالپ،   ياتح واژگان كليدي:
 20/09/92پذيرش مقاله:  01/04/92وصول مقاله: 

          Email: kaviai@dnt.mui.ac.ir ،ناصر كاويانيدكتر نويسنده مسوول: 
 

 تحقيقي
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 :مقدمه

دندان آسيب وارده به پالپ از جمله پوسيدگي يا تروما به 

پالپ در دندان ها گردد. در  يماريتواند سبب بروز ب يم

نتيجه ارزيابي حيات پالپ اهميت به سزايي در طرح درمان 

 يص). تشخ2و1و حفظ سالمت پالپ و دندان دارد(

تعيين درمان  ياساسي برا يتاهم يكپالپ  يتوضع

 يروش ها يانباشد. در م يم ريشهمناسب در درمان 

( گرما و سرما ) يو حرارت يكيلكترا يتست ها يصي،تشخ

 ينا ياصل يتشوند. محدود ياز همه استفاده م يشترب

 يافال يكتحر يقپالپ فقط از طر ياتح يابيتست ها ارز

موارد از جمله  ياست كه در بعض يحس يعصب

).در 5و4باشند( يقابل اعتماد م يرغ يدندان يتروماها

كودكان، دندانپزشك غالباً با كودكان  يدندانپزشك

 يخچهتار يادآوردنشود كه قادر به  يروبرو م يخردسال

 يروش ها ).6(يستنددر انجام تست ها ن يهمكار يادرد و 

 ي) برا يو حرارت يكيپالپ (الكتر ياتح يابيارز يكنون

دارد و اغلب پاسخ مثبت و  يتاستفاده كودكان محدود

روش  يك يمتري. پالس اكسدهد ينتيجه م  بكاذ يمنف

سالمت   يرياندازه گ ياثبات شده و بدون تروما برا

كه  ( Spo2)  است يژناشباع اكس يابيارز يلهعروق  بوس

 يژنثبت سطح اشباع اكس يبرا يدر پزشك يعيبه طور وس

). اين دستگاه بر اساس قانون 7و5( شود  يخون استفاده م

ديود است كه  2آن داراي  نسورتهيه شده است و س  يرب

نانومتر و ديگري نور مادون قرمز  660يكي نور قرمز 

نانومتر ساتع مي كنند. هموگلوبين  940نانومتر تا  900

خون نور قرمز را بيشتر جذب مي كند در حاليكه اكسي 

هموگلوبين نور مادون قرمز را بيشتر جذب مي كند. 

را به  ينوگلوبهم يكامپيوتر با آناليز داده ها درصد اكس

 ).5محاسبه مي كند( ينو هموگلوب ينهموگلوب يكل اكس

شخص جوان  49، 1991ام در سال يمطالعه شنتلر ج در

توسط  يالدندان سانترال ماگز ياتح يابيارز يبرا

انتخاب  يمتريو پالس اكس يكي،الكتر يحرارت يتستها

ميزان   يمتريشدند. و مشخص شد كه پالس اكس

را  يتالوا يها دندان يبرا  يژناشباع اكسپالس(نبض) و 

شده  يشهكه درمان ر ييها ندندا يبرا  يول يدهدنشان م

 ).7نشان داده نشد ( يمورد يچبودند ه

خون پالپ را  يابيروش ارز يايمزا 1992در سال  ميلز

روش را  ينا يبمعا يلزكرد. م يانپالپ ب ياتح يينجهت تع

 يف،ضع يگنالهايس يش،هنگام انجام آزما يلهحركت وس

به ژل جهت  يازو ن يدندان يبه پروب اختصاص يازن

 ).14( نمود يانعبور نور از دندان ب يشافزا

در دندان  يمتريپالس اكس يزانم 1999، در سال  گوهو

مطالعه  ينكرده است. در ا يكودكان بررس يريش يها

خون پالپ شرح داده شده و  يژناكس يرياندازه گ يتاهم

گرما، سرما در  يدرست تست ها يسخ دهعدم پا يلدال

 ).8شده است ( يانكودكان ب يريش يدندان ها

 يابيبه منظور ارز 2005و همكارانش در سال   يلكل ايي

 يزن و مرد با محدوده سن 17 يرو يپالپ مطالعه ا ياتح

انجام دادند.  يلسال در دانشگاه گرل  هس   برز 26-38

 يندندان كان 32دندان سانترال باال و  32 يقتحق يندر ا

 10قرار گرفتند. گروه كنترل شامل  يباال مورد بررس

خون  يژناشباع اكس يريشده بود. اندازه گ اندودندان 

صورت گرفت سپس  يمارانابتدا از انگشت اشاره ب

مورد نظر توسط تست سرما و گرما و پالس  يدندانها

 يند. اختالف معنقرار گرفت يمورد بررس يمتر ياكس

 يخون در انگشت و دندانها يژنسطح اكس ينب يدار

خون در  سيژنسطح اك يانگينمشاهده نشد. م يمارانب

% و 29/91باال  ي%، در سانترال ها95 يمارانانگشت ب

 يمطالعه نشان داد كه م ين% بود ا69/90باال  يها ينكان

 يژناكس يزانم يجهت بررس يمتر يتوان از  پالس اكس

 يبترت ينباال استفاده كرد و بد ينسانترال و كان يدندانها

پالپ  استفاده  ياتح يابيتست به عنوان تست ارز يناز ا

 يشتريكردند كه مطالعات ب يانب ينمحقق ينكرد. همچن

 يازمورد ن يزهترومات يتست در دندانها ينجهت اعتبار ا

 ).3است (
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 يمارب 100 يرو ي، مطالعه ا2006در سال   گوپيكريشنا

 يمارانب يدندانها يانجام داد و از پروب دست ساز رو

% 58/97خون انگشت  يژناشباع اكس يانگيناستفاده كرد. م

 يينپا يل% گزارش شد. دل79 يباال يقدام يو در دندانها

با انگشت  يسهخون دندانها در مقا يژنتر بودن اشباع اكس

و عاج دانست  ينام يلهنور مادون قرمز به وس نكساررا ا

)15.( 

، 2007ديگر در سال  يدر مطالعه ا  يكريشناگوپ همچنين

و سرما و  ييو گرما يكيالكتر يتست ها ينب يسهمقا

انجام داده  يزهترومات يدر دندان ها يمتريپالس اكس

پالپ در روز  يكيو تست الكتر يحرارت ياست. تست ها

 يدندان نشان نم ياتاز ح ياول ضربه خوردن عالمت

دو تست پاسخ  ين% دندانها به ا94ماه  3و بعد از  ادندد

از همان روز  يمتر يپالس اكس يكهمثبت دادند، در حال

 6در طول  يجنتا يندندان را مثبت نشان داد و ا ياتاول ح

و همكارانش  يكريشناثابت ماند. گوپ يمارانماه در تمام ب

 ياتح يابيارز يتواند برا يكردند كه م يدتول يحسگر

دندان به كار گرفته شود  يرو قيملپ انسان به طور مستپا

 يتر از روش ها يقروش دق ينكه ا يدندرس يجهنت ينو بد

 ).11است ( يكيو الكتر يتست پالپ حرارت

به منظور  يانيتوسط كاو 2007در سال  يا مطالعه

و  يقدام يخون پالپ دندانها يژناشباع اكس يزانم يبررس

با استفاده از  يطيخون مح يژناختالف آن با اشباع اكس

انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل  يپروب گوش

 يسال و دارا 34تا  24ينفر سالم در محدوده سن100

ها نشان  يافتهسالم بود.  يو تحتان يفوقان يقدام يدندانها

% است و 5/97)±5/1در الله گوش (  Spo2 يانگينداد كه م

% 38/92 يمطالعه شده باال يمقدار در تمام دندانها اين

گوش و تمام  ينزوج  نشان داد كه ب يبود. آزمون ت

 يژناشباع اكس يدار وجود دارد ول يدندانها اختالف معن

 دار ندارند يمعن يكديگراختالفخون پالپ در دندانها با 

)16(. 

 :روش بررسي

باشد  ي، بدون جهت مينيبال ييمطالعه از نوع كارآزما ينا

 يدر بخش اطفال دانشكده دندانپزشك 90-91كه در سال 

 ينورود به ا يطدانشگاه آزاد خوراسگان انجام شد. شرا

ساله مراجعه كننده به  12تا  10كودك  17مطالعه شامل 

دانشگاه خوراسگان بود  يبخش اطفال دانشكده دندانپزشك

سانترال سالم فك باال، بدون  يدندان ها يدارا مگيكه ه

بودند كه  يودنتاليو مشكالت پر يدگيپوس يچگونهه

شده بودند.  ييدو تا ينهتوسط متخصص كودكان معا

فك باال و  يقدام يهسابقه تروما به ناح يچگونهه يمارانب

عادات  ينو همچن يميو ترم يارتودونس يدرمان ها

 يجهت بررس يوگرافي. رادندنداشت يپارافانكشنال خاص

 ).1 ير(تصو بسته بودن آپكس از دندان گرفته شد

 

 

 راديوگرافي دندان هاي سانترال فك باال :1 شماره تصوير
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 ينوالد يبرا يقهدف از انجام تحق يش،از انجام آزما قبل

 يلتكم ينتوسط والد يتداده شد و فرم رضا يحتوض

از  يريجلوگ يمورد نظر برا ي. سپس دندان هايدگرد

و  يزولهجواب مثبت كاذب به طور كامل توسط رول پنبه ا

 3تا  2 يانجام هر تست فاصله زمان ينخشك شدند. ب

شد. تست سرما، با استفاده از  رفتهدر نظر گ ييا يقهدق

تترافلورواتان انجام شد. گلوله  1،1،1،2سرد كننده  ياسپر

قرار سطح دندان  يانيقسمت م يشده بر رو يپنبه اسپر

و كوتاه بود  يمكه به صورت درد مال يمارگرفت و پاسخ ب

). تست گرما توسط 2 ير(تصو يدبه صورت + ثبت گرد

 يكنتدندان توسط ماده لوبر تداگوتا پركا انجام شد. در اب

 يداغ شده رو ي) پوشانده شد و سپس گوتاپركا ين(وازل

دندان قرار و همانند تست سرما  يالسطح فاس يانيم 3/1

). با 3 ير(تصو يدبه صورت + ثبت گرد يمارسخ بپا

پالپ  يكيتست الكتر PT-20استفاده از پالپ تستر مدل 

شد و  يزولهانجام شد. دندان مورد نظر كامال خشك و ا

كمي خمير دندان روي نوك الكترود پالپ تستر واقع شده 

 يكپاسخ، نوك الكترود در  ينتر يقو يافتدر يو برا

فاسيال دندان قرار گرفته و جريان سطح   يزاليسوم انس

تا هنگامي كه بيمار آن را تشخيص  يافتبه آرامي افزايش 

 ياكس سمطالعه از دستگاه پال ين). در ا4 يرداد (تصو

ساخت كشور  504و مدل   CRITICARE-System يمتر

اشباع  يزانم يريجهت اندازه گ يو پروب انگشت يكاآمر

 يانيم 3/1 يخون پالپ استفاده شد. پروب رو يژناكس

 يشعدد نما يهسطح دندان قرار گرفت و بعد از چند ثان

 .)5 ير(تصو يدداده شده ثبت گرد
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 :ها يافته

 يمتست گرما و سرما به صورت درد مال يماراندر تمام ب

  .يدبه صورت + ثبت گرد يمارحس شد و پاسخ ب

بيمار دختر   9بيمار پسر و   8بيمار تحت مطالعه  17 از

و متوسط  6/10متوسط سن دختران  يانم ينبودند، در ا

سال بود. متوسط 5/10سن پسران تحت مطالعه برابر 

و  69/5دختران تحت مطالعه، برابر  كالينمره تست الكتر

  Spo2 متوسط ينبود. همچن 41/5پسران برابر  يبرا

پسران برابر   Spo2 و متوسط 78/92دختران برابر 

 .بود 19/92

 17 يانسال بود. از م 10/ 5برابر  يمارانسن ب متوسط

سال بود،  12و حداكثر  10مطالعه شده حداقل سن  يمارب

بدست آمده نشان دادند كه متوسط نمره تست  يجنتا

بود. حداقل  55/5تحت مطالعه برابر  يمارانب يكالالكتر

  ينبود. همچن 5/9و حداكثر  2 يكالنمره تست الكتر

 نشان داد كه متوسط يمتريپالس اكس ستت يجنتا يبررس

Spo2   بود. حداقل 5/92بيماران تحت مطالعه برابرSpo2  

 .دبو 97و حداكثر   85

دو دندان  يهر فرد رو يانجام شده برا يها تست

 يبررس يجسانترال چپ و راست فك باال انجام شد و نتا

دندان چپ  يكالنشان داد كه متوسط نمره تست الكتر

دندان راست  يو برا 35/5تحت مطالعه برابر  يمارانب

برابر  يكالشده، متوسط نمره تست الكتر يموارد بررس

چپ بيماران تحت مطالعه  دندان  Spo2 بود. متوسط 77/5

 88/92دندان راست برابر   Spo2 و متوسط 12/92برابر 

 )1(جدول شماره  بود.
 

 در دندان هاي مورد مطالعه  Spo2متوسط نمره الكتريكال پالپ تستر و متوسط : 1جدول شماره 

 Spo2متوسط  الكتريكالمتوسط نمره تست  دندان مورد مطالعه

 12/92 35/5 چپ 1

 88/92 77/5 راست 1
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و نيز متوسط نمره تست   Spo2 بين متوسط مقايسه

  t-test  الكتريكال دختران و پسران با استفاده از آزمون

 :انجام شده و نتايج زير بدست آمده است

متوسط نمره تست الكتريكال دختران و پسران  بين

اختالف معناداري وجود ندارد يعني متوسط نمره تست 

و  P < 05/0(الكتريكال دختران و پسران يكسان است 

705/0  =P.( 

دختران و پسران اختالف   Spo2 متوسط نمره بين

دختران و   Spo2 معناداري وجود ندارد يعني متوسط

 ). P=  605/0و  P < 05/0( پسران يكسان است

، Spo2بررسي ارتباط بين نمره تست الكتريكال و جهت

و سن از ضريب   Spo2 نمره تست الكتريكال و سن، نمره

همبستگي پيرسون استفاده شده و نتايج زير بدست آمده 

 ):4-4است (جدول 

ارتباط بسيار ضعيفي  Spo2 نمره تست الكتريكال و بين

 Spo2  نمره تست الكتريكال، نمرهوجود دارد و با افزايش 

 ). r=  -215/0( كاهش مي يابد  

نمره تست الكتريكال و سن ارتباط بسيار ضعيفي  بين

وجود دارد و با افزايش سن، نمره تست الكتريكال كاهش 

 ). r=  - 249/0( مي يابد

و سن ارتباط بسيار ضعيفي وجود دارد و  Spo2نمره  بين

 ). r=  013/0(  افزايش  مي يابد Spo2با افزايش سن، نمره 

 :بحث

تست  يلپالپ از قب ياتح يابيارز يتستها ياصل يتمحدود

 يعصب يافال يابيپالپ، ارز يكيسرما، گرما و تست الكتر

 يينتع يبرا يكيتحر يارزش تستها ينپالپ است. همچن

است. به عنوان  يافتهپالپ بعد از تروما كاهش  يتوضع

فانكشن  يدائم ياكه به صورت موقت  ييمثال دندانها

 يبآس يدست داده اند (مانند دندانها ازخود را  يعصب

دهند،  يتستها جواب نم يندر اثر تروما)، به ا يدهد

 يزپاسخ اغراق آم يككودك مضطرب ممكن است  ينهمچن

 ينسالم بدهند، بنابرا ينسبتا كم دندان ها يكبه تحر

 يابيجهت ارز يقيخون پالپ تست دق يانجر يبررس

 ي،متر ياكس سپالپ است. از آنجا كه روش پال ياتح

توان  ياز آن م يناست بنابرا يعقابل تكرار و سر يروش

ضربه  ياسالم و  يپالپ دندانها ياتح يجهت بررس

 ).25 تا 20و5و4و3خورده در كودكان استفاده كرد (

فوق پرداخته  يقتحق يموضوع به طراح يتتوجه به اهم با

را  يمتريبتوان روش پالس اكس يقتحق ينبا انجام ا يدشا

پالپ به  ياتح يتوضع يجهت بررس يشتريب ينانبا اطم

از  يقتحق يننمود. جهت انجام ا يشنهاددندانپزشكان پ

ساله استفاده شد،  12تا  10سانترال كودكان  يدندان ها

تكامل  يدندان ها و الگو ينا يشبه سن رو توجهبا  يراز

دندان ها كم بوده و باز  يناحتمال باز بودن آپكس ا يشه،ر

 يها و روش مطالعه خدشه ا يابيبودن آپكس، در ارز

پالپ و  يحرارت يپژوهش از تست ها يننكند. در ا يجادا

پالپ  ياتسنجش ح يبرا ياريبه عنوان مع يكيتست الكتر

تست ها  ينا يرااستفاده شد، ز يمتريپالس اكس يسهدر مقا

مورد  يتست ها ينقابل قبول تر يو تا حد ينتر يعشا

باشند. هنگام انجام  يپالپ م ياتح ييناستفاده جهت تع

شدند،  يزولهدندان ها توسط رول پنبه ا ياتي،ح يتست ها

كردن دندان ها  يزولهروش جهت ا ينهر چند استانداردتر

كه استفاده از  ينا يلباشد اما به دل ياستفاده از رابردم م

و  يدندان يهفشار در ناح يجادانست سبب اتو يرابردم م

سبب بروز خطا در  يجهگردد و در نت يماراناسترس ب

به تست ها شود، از رابردم استفاده نشد.  يمارانپاسخ ب

 يقهدق 3تا  2هنگام انجام تست ها فواصل در نظر گرفته 

 يو اطفال فاصله زمان ودنتيكبود هرچند در منابع اند

ا ذكر نشده است اما در جهت انجام تست ه يمشخص

هر  ينب يهثان 10، زمان 2010سال  "پالپ يرهايمس"كتاب 

در نظر گرفته  يتست گرما ذكر شده است كه فاصله زمان

 .باشد يم يشترزمان ب ينحاضر از ا يقشده در تحق

به تست  يپاسخ ده يزانمطالعه نشان داد كه م ينا نتايج

با  يجهنت ين+  بود و ا يمارانسرما و تست گرما در تمام ب

مورد مطالعه  يمارانب يتوجه به سالم بودن دندان ها

با وجود سالم  يمارانموارد، ب يباشد. در برخ يم يحصح
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به  ياضطراب، ترس و عدم همكار يلبودن دندان ها، به دل

در  يدادند،پاسخ درست نم يكيو الكتر يحرارت يها تتس

كودكان  ينموارد ا يناپاسخ ها قابل اعتماد نبود. در  يجهنت

مورد مطالعه،  يمارانب ياز مطالعه حذف شدند. تمام

 يمتريپالس اكس يشدر آزما ييباال يرشو پذ يهمكار

 يجادو  ا يتهاجم يرغ يتماه يلبه دل يننشان دادند كه ا

 .باشد يم يمارب يبه پاسخ ذهن يازو عدم ن دنكردن در

تست و نيز متوسط نمره  Spo2 بين متوسط مقايسه

الكتريكال دختران و پسران نشان داد كه متوسط نمره 

از پسران بود،  يشدختران تحت مطالعه ب يكالتست الكتر

بين متوسط نمره تست الكتريكال دختران و پسران 

اختالف معناداري وجود ندارد يعني متوسط نمره تست 

يكسان است كه خود نشان  نالكتريكال دختران و پسرا

 .باشد يم يكالبر تست الكتر يتتن جنسنداش يردهنده تاث

پسران بود كه   Spo2 از يشب يدختران كم  Spo2 متوسط

دختران و   Spo2 اختالف معنادار نبود. يعني متوسط ينا

 يرتأث يب  Spo2 نمره يرو يتپسران يكسان است و جنس

حاصل از  يجبا نتا يمتريپالس اكس يشآزما يجاست كه نتا

جنس بر پاسخ ها  يردر خصوص عدم تاث يكالتست الكتر

  .دمطابقت دار

مورد مطالعه جهت بررسي ارتباط بين نمره  يمارانب در

 ، نمره تست الكتريكال و سن، نمرهSpo2 تست الكتريكال و

Spo2   و سن از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده

 :و نتايج زير بدست آمده

ريب همبستگي مورد مطالعه با استفاده از ض يمارانب در

  Spo2 پيرسون، با افزايش نمره تست الكتريكال، نمره

  .ارتباط بسيار ضعيف بود ينا يكاهش مي يابد ول

مورد مطالعه با استفاده از ضريب همبستگي  يمارانب در

پيرسون بين نمره تست الكتريكال و سن ارتباط بسيار 

كه با افزايش سن، نمره تست  يشد. بطور يدهضعيفي د

كاهش پاسخ به تست  ينيكال كاهش مي يابد. االكتر

ضخامت  يشتوان به افزا يسن را م يشبا افزا يكيالكتر

مورد مطالعه با  يمارانداد. در ب نسبتسن  يشعاج با افزا

و   Spo2 استفاده از ضريب همبستگي پيرسون بين نمره

كه با افزايش  يشد، بطور يدهسن ارتباط بسيار ضعيفي د

 .فزايش مي يابدا  Spo2 سن، نمره

نشان  يمارانراست و چپ ب يدر دندان ها يبررس نتايج

 يماراندندان چپ ب يكالداد كه متوسط نمره تست الكتر

توان  يكمتر از دندان راست بوده كه م يتحت مطالعه كم

در دندان چپ و راست را  يكالمتوسط نمره تست الكتر

  .در نظر گرفت يمساو يباتقر

 دندان چپ بيماران و متوسط  SPO2 متوسط همچنين

SPO2   نداشت يكديگربا  يدندان راست تفاوت. 

 يقتحق يندر ا يمتريبدست آمده از روش پالس اكس اعداد

 يابيدر ارز يمتر يپروب پالس اكس يينشان دهندة كارا

و  يلكل يمطالعه گوهو، ا يجپالپ است كه با نتا ياتح

 ). 3و 8 و15( مطابقت دارد يكريشناگوپ

 يژنسطح اكس يانگينو همكارانش م يلكل يالعه امط در

% و  29/91باال  ي% در سانترال ها95خون در انگشت 

% گزارش شد كه اعداد بدست آمده 69/90باال  يها ينكان

 يلكل يا يقبه اعداد بدست آمده از تحق يقتحق يندر ا

 ).3باشد ( يم يكنزد

 يانگينانجام شد، م يكريشناكه توسط گوپ يگرمطالعة د در

 ي% و در سانترالها85/97خون در انگشت  يژناشباع اكس

باال  ين% و در كان61/79%، در لترال باال 31/79باال 

% گزارش شد كه اعداد بدست آمده از پژوهش 85/79

 ).15حاضر با آن فاصله دارد (

  Spo2 يانگينو همكارانش نشان داد كه م يانيكاو مطالعه

مقدار در تمام  است و اين 5/97)± 5/1در الله گوش (

% بود كه اعداد بدست 38/92 يمطالعه شده باال يدندانها

حاضر به اعداد  يقدر تحق يمترپالس اكس يشآمده از آزما

  .)16باشد ( يم يكنزد ياربس يانيمطالعه كاو

  :يريگ نتيجه

بودن، ارزان بودن  يتهاجم يرغ يلبه دل يمتر يپالس اكس

پالپ بر اساس  ياتح يبررس يبرا يعدد يارو داشتن مع

 يلبه دل ينخون در گردش و همچن يژناشباع اكس يزانم
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 يياز روشها يمار،ب يبرا ينكردن درد و ناراحت يجادا

پالپ در  ياتح يبررس ياست كه ممكن است بتواند برا

باشد  يقابل اعتماد نم يگرد يتست ها اسخكه پ يمواقع

به  ييادكودكان كمك ز يمثل تروما و دندانپزشك

پارامتر  يتبا توجه به اهم يندندانپزشكان بكند، همچن

شود  يم يشنهادپ  يده،د يبآس يزمان در درمان دندان ها

 يدندان ها يطرح درمان بالفاصله پس از تروما، برا

دهند  يجواب م كسيمتريكه به پالس ا يا يدهد يبآس

 يمنتظر پاسخ از تست ها ينكها يگرفته شود، به جا

 .)16تا  11بود ( يكيو الكتر يحرارت

 : پيشنهادات

 ينهزم يندر ا يشتريشود كه مطالعات ب يم يشنهادپ )1

با تعداد نمونه  يگرد يسن يبه خصوص در گروه ها

 .جامع تر انجام شود يجكسب نتا يبرا يشترب يها

با  يدندان يمتريپالس اكس يسهمقا يبرا يامطالعه  )2

 شود. يالله گوش و انگشت دست طراح
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