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145،1382-151، ص 3مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دورة دهم، شمارة 

 حسي در ايجاد بي% 3 مپي واكائين  باهمراه با اپي نفرين% 2مقايسه اثر ليدوكائين 

متعاقب تزريق تنه اي عصب آلوئوالر تحتاني
3و سكينه محمدعليزاده2، دكتر احمد امين1دكتر مسعود پريرخ

خالصه

هدف از اين مطالعه ارزيابي ميزان موفقيت بي حسي تنه اي عصب آلوئوالر تحتاني با استفاده از 

.  دانشجوي داوطلب بوده است30 در 80000/1ين همراه با اپي نفر% 2در مقايسه با ليدوكائين % 3مپي واكا ئين 

. تمامي كساني كه تحت بي حسي قرار گرفتند سالم بوده و هيچ دارويي قبل از بي حسي مصرف نكرده بودند

هاي ياد شده تحت بي حسي تنه اي عصب  اين افراد در دو جلسه جداگانه و بطور تصادفي با يكي از محلول

هاي كانين، پره مولر دوم و مولر اول سمتي كه قرار بود قبل از بي حسي دندان. آلوئوالر تحتاني قرار گرفتند

. آزمايش شدند(EPT)عنوان شاهد با پالپ تستر الكتريكي ه ها در طرف مقابل ببي حس شود و  همين دندان

بت پس از تزريق، هنگامي كه احساس مورمور در لب پايين احساس مي شد به عنوان زمان شروع بي حسي ث

 دقيقه پس از بي حسي لب، ميزان 49 تا 3هاي متفاوت از بر اساس برنامه تنظيمي در زمان. مي گرديد

پاسخ (EPT)ها به حداكثر درجه  هنگامي كه دندان.  سنجيده مي شد(EPT)هاي ذكر  شده  به  حساسيت دندان

  استفاده   paired  t-testاده ها از آزمونجهت آناليز د. عنوان بي حسي پالپي در نظر گرفته مي شدبه نمي دادند، 

 درصد 7/76نتايج نشان دادكه اگرچه احساس بي حسي  در لب در تمام موارد ايجاد شده بود، اما تنها  .شد

تزريق شده بود، % 3هاي كانين كه مپي واكائين  درصد دندان7/66 پره مولر دوم و 3/73،هاي مولردندان

 مي دادند، در حاليكه ميزان موفقيت در بي حسي پالپي در مواردي كه ليدوكائين بي حسي را نشانموفقيت در

تفاوت.  هاي مولر، پره مولر دوم و كانين بود  درصد دندان3/53، 7/76، 7/66به ترتيب تزريق شده بود،% 2

ع ماده تزريق آغاز بي حسي لب  و ميزان موفقيت يا عدم موفقيت در بي حسي ميان دو نومعني دار ميان زمان

هاي  موفقيت در بي حسي در دندان بود، ميزانليدوكائين تزريق شدهاما در گروهي كه . شده مشاهده نگرديد

.پره مولر و مولر اختالف معني داري با دندان كانين داشت

بي حسي تنه اي  عصب آلوئوالر تحتاني ـ ليدوكائين ـ مپي واكائين:واژه هاي كليدي 

ـ  2 دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كرمان، ، ـ دانشيار گروه اندو1
ي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني انشكده پرستاري و ماماي علمي د هيأتعضوـ3دندانپزشك  
كرمان  

شيمقالة پژوه

Archive of SID

www.SID.ir



٣دورة ده�، ��رة ��� دا����� ��م �
	�� آ���ن

١٤٦

مقدمه

ومي ناخوشايند و شايع ترين تجربه كلينيكي درد مفه

لذا از ميان ).  17(بيماران از  مطب دندانپزشكي است 

بردن اين احساس در بيماران از اهميت زيادي در ميان 

مهمترين داروي مورد . دندانپزشكان برخوردار است

استفاده براي كاهش و رفع درد و نيز كنترل بيماران براي 

از آنجا ). 2(داروهاي بي حسي است انجام اعمال درماني 

كه در صورت بدون درد بودن بيمار در حين انجام اعمال 

دندانپزشكي، همكاري وي بسيار مناسب بوده و 

دندانپزشك نيز مي تواند با  فراغ بال و اعتماد به نفس 

بيشتري پروتكل درماني خود را به اجرا در آورد، لذا 

جام اعمال درماني بدست آوردن بي حسي كافي در حين ان

90مطالعات نشان داده است كه ). 2(اهميت زيادي دارد 

درصد دندانپزشكان حداقل در طول يك هفته كاري خود 

ها به با مشكل در بي حسي بيماراني كه براي ترميم دندان

يك ). 10(مطب آنان مراجعه كرده بودند، مواجه شده اند 

ن ظهور عالئم علت اين امر آن است كه اغلب دندانپزشكا

و بي حسي مخاطي نظير مور مور شدن لب را نشانه بي 

اگر چه اين امر نشانه موفقيت در . حسي كامل مي دانند

تزريق در محل مناسب مي باشد و در مطالعات انجام

عنوان زمان شروع بي حسي در نظر گرفتهبه شده نيز 

، اما همين مطالعات نشان داده اند)3،13،19(شده است 

بي حسي مخاط مالك مناسبي براي بي حسي كاملكه

از نظر محققين بي حسي كامل . ها به شمار نمي روددندان

پالپ دندان زماني بوجود مي آيد كه دندان به

به همين جهت ). 1،3،4،7،14( پاسخ ندهد EPTتحريكات 

در مطالعات انجام شده سنجش عمق بي حسي در

ثير آن در بي حسي هاي مختلف به معناي حداكثر تأزمان

پالپ دندان بوده و مالك موفقيت در بي حسي

اين مشكل بخصوص. )3،13،19(قرار مي گيرد

تنه اي عصب آلوئوالر تحتانيدر مورد بي حسي

Inferior Alveolar  Nerve Block (IANB) 18(  بيشتر است .(

مطالعات گوناگوني در زمينه استفاده از مواد مختلف در 

و1-9( تنه اي فك پايين انجام شده است ايجاد بي حسي

در اين مطالعات تأثير غلظت اپي نفرين موجود ). 16-13

، )2،14(نوع ماده بي حسي )  3،15،16،19(در ليدوكائين 

و نيز حجم آن در عمق ) 9(درصد غلظت ماده بي حسي 

مورد بررسي قرار گرفته ) 3،18(بي حسي ايجاد شده 

رايط گوناگوني از نظر اما اين مطالعات در ش. است

، افراد )14،9،3-16() نرمال و يا ملتهب(وضعيت پالپ 

و يا يك گروه كه تحت بي حسي با كليه ) 2(متفاوت 

در . انجام شده است) 14(مواد بي حسي قرار گرفته اند 

عين حال مطالعه اي بر روي ليدوكائين ساخت داخل و 

منتشر مقايسه آن با مواد بي حسي ساخت خارج از كشور 

لذا از آنجا كه ابهاماتي از نظر ميزان تأثير آن .  نشده است

در مقايسه با ساير انواع مواد بي حسي خارجي در اذهان 

برخي از همكاران دندانپزشك و بيماران وجود دارد و نيز 

مناسب براي انجام پژوهش بر روي روش استفاده از يك 

نويسندگان اين ماده كه قابل تكرار نيز باشد، مورد نظر 

مطالعه حاضر با هدف مقايسه عمقمقاله بوده است،

همراه با% 2بي حسي ايجاد شده بوسيله ليدوكائين 

% 3 ساخت داخل با مپي واكائين 80000/1اپي نفرين 

.ساخت خارج از كشور انجام گرديده است

مواد و روش ها

جهت بررسي زمان آغاز بي حسي لب و عمق

همراه با اپي نفرين % 2كائين هاي ليدوبي حسي محلول

 نفر از دانشجويان 30، %3 و مپي واكائين 80000/1

 بطور كه) زن2 مرد و 28(پزشكي و دندانپزشكي
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داوطلبانه در مطالعه شركت كرده بودند، تحت بي حسي 

قبل از انجام بي حسي همگي آنان در مورد . قرار گرفتند

سپس . چگونگي مطالعه و هدف آن توجيه شدند

پرسشنامه اي حاوي سؤاالت در مورد سالمتي عمومي آنها 

در اختيارشان قرار گرفت و رضايت نامه كتبي از آنان 

افراد مورد مطالعه همگي در سالمتي كامل .  اخذ گرديد

بودند و هيچگونه داروي مسكن و يا آرام بخش حداقل در 

 ساعت قبل از تزريق بي حسي استفاده نكرده 48مدت 

هاي كانين، پرمولر دوم و نها دنداندام از آهيچك. نددبو

مولر اول فك پايين خود را كه جهت مطالعه انتخاب شده 

 فوق فاقد پوسيدگي يهابود از دست نداده بودند و دندان

ونه ناراحتي گهمچنين هيچ. يا پركردگي عميق بودند

پريودنتال و يا عالمتي ناشي از درد يا حساس بودن 

ند و سابقه اي از تروما را ذكر شان نداشتيهادندان

همچنين در فاصله بين دو جلسه تزريق، تحت . ننمودند

. هيچگونه درمان پزشكي و دندانپزشكي قرار نگرفتند

هاي افرادي كه قبل از تزريق نسبت به پالپ دندان

پاسخ منفي مي دادند نيز از مطالعه  (EPT) تسترالكتريكي 

.حذف شدند

هاي  در هر مالقات دندانجهت انجام تحقيق ابتدا

انتخابي شامل كانين، پره مولر دوم و مولر اول فك پايين 

پس از ايزوالسيون با پنبه و خشك كردن دندان با يك 

قطعه گاز استريل با استفاده از پالپ تسترالكتريكي 

Parkell) Electric pulp tester (EPT) ـ USA ( ،آزمايش شدند

 مياني تاج 3/1تر در كه قسمت نوك پالپ تسنحويبه 

.قرار داده مي شد

جهت انتقال جريان الكتريكي از خمير دندان 

استفاده ميگرديد و ابتدا از درجه صفر ) داروگرـ ايران(

، درد و Tinglingتست دندان شروع و به محض احساس 

. سوزش در هر دندان درجه پالپ تستر ثبت مي گرديد

بوطه يادداشت   در جدول مر EPTمعدل دو بار تست با 

افراد مورد مطالعه همگي در مورد نحوه . مي شد

هاي دندان. ي به پالپ تستر توجيه شده بودنديپاسخگو

مشابه طرف مقابل همان فك نيز جهت آزمايش با

مورد استفاده قراربه عنوان شاهد  (EPT)پالپ تستر

. مي گرفتند

سپس بطور تصادفي و بدون آنكه فرد تزريق كننده و

افرادي كه تحت تزريق قرار ميگرفتند از نوع مادهيا 

 انجام  IANB،  بي حسي )دو سوكور(بي حسي آگاه باشند 

مواد مورد استفاده جهت بي حسي از محلول . مي شد

ـ داروپخش (80000/1همره با اپي نفرين % 2ليدوكائين 

 بودند كه) ـ آلمانESPE% (3و مپي واكائين ) ايران

تزريقات توسط يك سرنگ . دكدگذاري شده بودن

 و سر سوزن شماره Antogyreپيستون دار قابل آسيپراسيون 

27) Monojectقبل متر انجام و ميلي31با طول )  ـ آمريكا

كليه تزريقات . از تزريق آسپيراسيون صورت مي پذيرفت

 سال 8توسط يك متخصص درمان ريشه با سابقه كار 

.انجام شد

 اعالم فرد مورد مطالعه سپس شروع بي حسي بر اساس

از نظر احساس سوزش و گزگز در گوشه لب درجدول 

مربوط به هر شخص ثبت و بر اساس جدول زمان بندي از 

، 25، 19، 12، 7، 3زمانيقبل تعيين شده در فاصله هاي

دقيقه به وسيله فردي كه از نوع بي حسي 49، 44، 3137

وطه ثبت   آزمايش و  در جدول مرب EPTمطلع نبود با 

EPTالزم به ذكر است كه تمام موارد انجام . مي شدند

.توسط يك نفر آزمايش و ثبت مي گرديد

بر طبق تعريف بي حسي كامل زماني در نظر گرفته 

 ومي شد كه فرد عالوه بر بي حسي مخاط و لب
 ١٠EPT �$# ��م "!  � ��ر� 
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غم ردر غير اين صورت و علي. نيز پاسخ مثبتي نمي داد

وجود بي حسي در لب و بافت نرم بي حسي كامل در نظر 

.گرفته نمي شد

 افراد تحت بي حسي قرار اًپس از دو هفته مجدد

بار با نوع ديگري از ماده بي حسي مورد گرفته و اين

.  توضيح داده شد قرار مي گرفتندالًهايي كه قبآزمون

 استفاده  Paired t test جهت آناليز داده ها از آزمون آماري 

.  معني دار فرض شدP>05/0گرديد و 

نتايج
كه تحت بي حسي قرارگرفتند،تمامي افرادي

نشانه هاي دال بر بي حسي گوشه لب  و مخاط را نشان 

ميانگين زمان آغاز بي حسي لب به هنگام . مي دادند

  و در هنگام استفاده 87/94±79/58استفاده از ليدوكائين 

بعد از اطمينان از .  ثانيه بود67/93±5/63از مپي واكائين  

بودن توزيع زمان آغاز بي حسي لب، مقايسه طبيعي 

دنبال استفاده از دو نوع ماده بي حسيه ميانگين آن ب

 زوج ، تفاوت معني دار tياد شده با استفاده از آزمون 

كمترين و بيشترين زمان براي شروع . آماري را نشان نداد

 ثانيه و 240 و 1ائين به ترتيب بي حسي درگروه ليدوك

.بود ثانيه 240 و 10در گروه مپي واكائين به ترتيب 


ول �١ . ��ان �
م �������� �� 
� در د"
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بحث ونتيجه گيري

هاي بي حسي مورد استفاده در پژوهش انجام محلول

 و 80000/1 درصد همراه با اپي نفرين2شده ليدوكائين 

همراه با % 2ليدوكائين .  درصد بوده است3مپي واكائين 

 رايج ترين  ماده بي حسي مورد 80000/1اپي نفرين 

استفاده در دندانپزشكي در ايران و بسياري نقاط ديگر

استفاده از اين ماده هم در بزرگساالن وهم در . مي باشد

مپي واكائين داروي بي حسي ). 8(اطفال توصيه شده است 

ومناسبي است كه تداوم بي حسي قابل قبولي دارد 
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يازمند  تزريقات بدونمي تواند در بيماراني كه ن

).2(اپي نفرين هستند، مورد استفاده قرار بگيرد 

 و همكاران  نشان داده است كه وجود Odorمطالعات 

اپي نفرين با غلظت هاي مختلف مي تواند موجب كاهش 

 شود IANBدنبال تزريقات ه جريان خون پالپ حتي ب

اين امر بخصوص در مواردي كه حفظ حيات ). 16،15(

پس از انجام اعمال ترميمي بر روي دندان ضرورت پالپ 

برخي از محققين معتقدند كه . داشته باشد مهم است

 و كاهش  Co2كاهش جريان خون پالپ موجب تجمع 

PH ها  در آن شده و بدنبال آن برداشت مواد دفعي بافت

لذا استفاده از ). 12(توسط جريان خون مختل مي شود 

 (Vasoconstrictor)رگ فشارمواد بي حسي كه فاقد مواد 

مپي واكائين از اين نظر يك ماده. باشند، توصيه مي شود

بي حسي مناسب محسوب مي شود كه مي تواند بدون 

وجود مواد رگ فشار بي حسي قابل قبول با مدت زمان 

).2(مناسبي از نظر اعمال دندانپزشكي فراهم آورد 

دهاي گـوناگـوني براي ارزيابي تأثير مواروش 

در . بي حسي بر روي پالپ مورد استفاده قرار گرفته است

تعدادي سرما و استفاده در و ) EPT ) 1،4،7،12برخي تنها 

  را بعنوان مالك Dichloro Difluro Methan (DDM)از 

 EPTدر پژوهش حاضر از ). 2(ارزيابي معرفي كرده اند 

الًعنوان وسيله ارزيابي استفاده گرديد، چرا كه اوه ب

 مطالعات اًارزيابي با آن  به سهولت امكان پذير بوده و ثاني

عنوان مالك ارزيابي خود مورد تأكيد و ه متعدد آن را ب

 و  Fussنتايج مطالعه .  )1،3،4،7،14(استفاده قرار داده اند

همكاران در تعيين اثر بي حسي ها نيز ارزش تشخيصي 

DDM در تعيين حساسيت پالپ را معادل EPT ابي   ارزي

 را  DDMضمن آنكه تحقيق ياد شده ارزش . نموده است

نسبت به يخ و اسپري اتيل  كلرايد بسيار باالتر ارزيابي 

همكاران كه با  و Goodisهمچنين مطالعه ). 6(كرده اند  

انجام شد، نشان داده است Laser doppler, EPTاستفاده از 

اها منجر به كاهش حساسيت آنهكه سرد كردن دندان

  شده، جريان خون آنها را كاهش مي دهد EPTنسبت به 

نتايج مطالعاتي كه براي  ارزيابي و اين امر ممكن است در

ها پس ازبي حسـي انجام شود، خدشه حساسيت دندان

).7(ايجاد نمايد

 نشان داد كه Archer  وCertosimoهمچنين مطالعه 

 EPT در  out putحساسيت به مقادير كمتر از حداكثر 

پس از انجام بي حسي منجر به بروز واكنش دردناك در 

هنگام اعمال ترميمي در بيماراني مي باشد كه فاقد عالئم 

، در حاليكه در )1(كلينيكي قبل از شروع كار بوده اند 

  و همكاران در مواردي  Drevenهمين مطالعه  و تحقيق 

 اند پاسخ نداده EPT در  out putها به حداكثر كه دندان

.)1،4( بي حسي كامل حاصل گرديده است

جمعيت مورد مطالعه در مورد هر دو نوع ماده

بي حسي يكسان بودند كه بطور تصادفي هر بار تحت 

از آنجا كه . يك نوع تزريق بي حسي قرار گرفتند

وضعيت پالپ آنها از نظر وجود پوسيدگي يا پركردگي 

 اثر اين عميق و ضايعه پريودنتال يكسان بود، لذا 

از اين نظر . فاكتورهاي مخدوش كننده حذف شده بود

جمعيت مورد مطالعه نظير مطالعات ساير محققين

.)3،19،20(بود

مطالعات انجام شده قبلي نشان داده اند كه موفقيت در 

 نظير عدم احساس در IANBايجاد عالئم بي حسي 

بي حسي كامل پالپ  ارتباطي با،بي حسي لب و مخاط

ته و با بروز اين عالئم نمي توان از وجود بي حسي نداش

پالپ اطمينان حاصل نمود  نتايج بدست آمده از مطالعه ما 

 ازناشي مخاطي بروز عالئمنيز نشان داد كه عليرغم 
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 تنها در  EPTبه بي حسي لب و مخاط گونه، حساسيت

 درصد موارد در هنگام استفاده از مپي واكائين 76حداكثر 

 بروز نموده 80000/1ئين دو درصد با اپي نفرين ليدوكاو

.است

نتايج مطالعه حاضر از نظر ميزان موفقيت در بي حسي 

 و Dagherهاي پره مولر و مولر بسيار شبيه مطالعات دندان

اما ميزان. )3،14( و همكاران استMcleanهمكاران و 

دست آمده در مطالعه ما در مورد دندان كانين ه بي حسي ب

.  بيشتر از لترال اينسيروز در مطالعات آنان بوده استبسيار

 از  (Innervation)دليل عصب گيري ه اين امر ممكن است ب

 و همكاران نيز كه از  Yonchakمطالعه . سمت مقابل باشد

ليدوكائين براي بي حسي استفاده كرده بودند، نشان داده 

 درصد 50 موجب بي حسي در IANBاست كه بي حسي 

ر لترال فك پايين مي شود در حاليكه ميزان آن موارد د

 درصد است و چنانچه 68در مورد كانين همان سمت 

IANBصورت دو طرفه انجام شود اين ميزان به ترتيب ه  ب

اين امر نشان مي دهد كه با.  درصد مي باشد76 و 74

هاي بي حس كردن سمت مقابل ميزان بي حسي دندان

هر چند ميزان . كنديدا ميقدامي فك پايين نيز افزايش پ

بي حسي ايجاد شده در مطالعه ياد شده در دندان كانين

بيش از مطالعه انجام شده توسط مؤلفين است%)  68(

دليل ه در مورد ليدوكائين  اين امر ممكن است ب%) 3/53(

 مطالعه آنان درميزان بيشتر ماده بي حسي مورد استفاده 

8/1ر مطالعه حاضر از  دIANBچرا كه براي تزريق . باشد

6/3 و همكاران از  Yonchakميلي ليتر و در مطالعه 

مطالعه ).20(ميلي ليتر ماده بي حسي استفاده شده بود 

Yared  و Dagher  نيز نشان  داده است كه افزايش ميزان  

ماده بي حسي موجب  افزايش عمق بي حسي و كاهش 

).19(  مي گردد  EPTميزان پاسخگويي به 

هاي العات انجام شده نشان داده است كه جوابمط

هاي سالم و  در دندانEPT در  out-putمنفي به حداكثر 

 در  out putهاي منفي با حداكثر سل بيشتر از پاطبيعي

اين . )5،4(هاي داراي پولپيت برگشت ناپذير استدندان

 نتايج بدست آمده در ِامر ممكن است دليل تفاوت

. وجه به جمعيت مورد مطالعه باشدمطالعات مختلف با ت

چرا كه در مطالعاتي كه از جمعيت  مورد مطالعه با

 نسبت به ،)3،8،19،20(هاي سالم استفاده شده استدندان

هاي با پولپيت برگشت ناپذير انجام مطالعاتي كه در دندان

EPTاحتمال بروز پاسخ منفي بيشتري نسبت به شده است، 

بي حسي قرار گرفته اند، وجود هايي كه تحت در دندان

 از آنجا كه شدت بيماري پالپ در افرادي ).4،5،9(دارد 

هاي مختلف كه مورد مطالعه قرار مي گيرند در دندان

هاي متفاوت است، لذا در  مطالعات جديد افراد با دندان

سالم براي بررسي ميزان تأثير يك ماده بي حسي مورد 

.)3،11،19،20(بررسي قرار گرفته اند

يكي از يافته هاي جالب در مطالعات انجام شده عدم 

بدين . تداوم بي حسي در افراد مورد مطالعه بوده است

معني كه در يك مقطع زماني خاص، عدم پاسخ نسبت به 

EPTدر حاليكه در دوره زماني بعد به.  مشاهده گرديد

EPT حساسيت نسبت به اًفاصله شش يا هفت دقيقه مجدد

اين پديده در مطالعه ما نيز . )3،18،19(است بروز نموده 

محققين معتقدند كه اين امر ممكن است در . مشاهده شد

 در محلول  (+RN, RNH)اثر تغيير شكل يوني و غير يوني 

بي حسي تزريق شده باشد كه منجر به بي حسي ناكافي در 

.)3،14،18(برخي موارد مي گردد

ه بي حسي عمق و زمان  شروع بي حسي ميان دو ماد

مورد استفاده تفاوت آماري معني داري را با يكديگر نشان 

 از اين نظر مشابه مطالعات انجام شده قبلي بودونمي داد 
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 ميان دو ماده درصدي13هر چند تفاوت . )2،14(

بي حسي مورد استفاده در مورد دندان كانين تفاوت 

اما در هر حال نشانه تأثير . آماري معني داري نيست

شترمپي واكائين در اينگونه موارد مي باشد لذا انجام بي

تزريق انفيلتراسيون با توجه به احتمال عصب گيري از 

هاي فك پايين سمت مقابل براي بي حس نمودن دندان

.توصيه مي شود

نتايج پژوهش انجام شده نشان دهنده عدم تفاوت

معني دار در موارد مهمي نظير عمق و زمان شروع 

با اپي نفرين % 2 هنگام استفاده از ليدوكائين بي حسي در

از ماده لذا مي توان .  و مپي واكائين مي باشد80000/1

اطمينان از تأثير به هنگام انجام بي حسي ساخت داخل با 

اگر چه رعايت . اعمال درماني دندانپزشكي استفاده نمود

شرايط خاص در بيماراني كه استفاده از اپي نفرين در آنها 

. تجويز دارد، مي بايستي مد نظر قرار گيردعدم

تشكر و سپاسگزاري

وسيله از كليه دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي بدين

دانشگاه علوم پزشكي كرمان كه در انجام اين تحقيق ما را 

.ياري نموده اند، تشكر و قدرداني مي گردد
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