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  مقاله اصيل پژوهشي
 مجله دانشكده 

 پزشكي اصفهاندندان
 249تا  244: )3(13: 1396

 

244 1396 پاييز، 3، شماره 13پزشكي اصفهان، دوره مجله دانشكده دندان 

 

 فك پايين  ي تأثير مصرف دگزامتازون قبل از جراحي دندان مولر سوم نهفته

 بر روي كيفيت زندگي بعد از جراحي

 
 1الهام ارژنگ  

  2احمد متقي  
  3زاده ابوالفتح حسين  

  4السادات ديباجي نسرين  
  5محمد مظفري واناني  

  
  چكيده

  

داروهاي  شود، از جمله داروهايي كه براي كاهش عوارض بعد از جراحي دندان مولر سوم نهفته تجويز مي :مقدمه
مطالعه، تأثير مصرف هدف از اين  وسيله سطح كيفيت زندگي بيماران بهبود يابد. كورتيكواستروييد هستند تا بدين

  .بود بعد از جراحيبيماران فك پايين بر روي كيفيت زندگي  ي دگزامتازون قبل از جراحي دندان مولر سوم نهفته
پايين انجام شد. در  ي بيمار كانديد جراحي دندان مولر سوم نهفته 60بر روي  ،تحليلي -توصيفي ي اين مطالعه ها: مواد و روش

 شاهدگروه دوم به عنوان و  گرم تجويز شد ميلي 8دگزامتازون  ،يم ساعت قبل از جراحينفر (گروه مورد) ن 30
 OHIP )Oral-14 استاندارد سنجش سطح كيفيت زندگي، ي نامه انتخاب شدند. به هر گروه دو پرسش

Health Impact Profile-14و ( HRQOL )Heath-Related Quality of Life( 7 ،1و  قبل از جراحي 
كيفيت زندگي  ي نامه به عنوان نمره ز بعد از جراحي داده شد. در هر گروه جمع نمرات دو پرسشرو 14و 

 و آزمون 18ي  نسخه SPSSافزار آماري  دو گروه با يكديگر مقايسه شد. نتايج با استفاده از نرم و در هر محاسبه
t ،.05/0( داري يسطح معن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت < p value( .در نظر گرفته شد  

 ،)p value = 001/0( تر از قبل از جراحي بود پايين ،ميانگين سطح كيفيت زندگي در دو گروه، يك روز بعد از جراحي:ها يافته
و در گروه مورد، دو  )p value=  001/0( بدست آمديك هفته بعد از جراحي باالتر از يك روز بعد از جراحي 

ميانگين سطح كيفيت زندگي در گروه مورد، باالتر از  كل،و در بود هفته بعد از جراحي باالتر از قبل از جراحي 
  .نشان داده شد شاهدگروه 

تزريقي توان از دگزامتازون  مي ،پايين ي سطح كيفيت زندگي بعد از جراحي دندان مولر سوم نهفته يجهت ارتقا :يريگ جهينت
  قبل از جراحي استفاده كرد.

 .كيفيت زندگي دندان مولر سوم نهفته، دگزامتازون، :ها واژه ديكل

  
  15/1/96تاريخ پذيرش:   14/12/95تاريخ اصالح:   14/9/95تاريخ ارسال:     

  
  

فك پايين  ي تأثير مصرف دگزامتازون قبل از جراحي دندان مولر سوم نهفته .واناني محمدمظفري السادات ديباجي،  نسرينزاده ابوالفتح،  ارژنگ الهام، متقي احمد، حسين استناد به مقاله:
  .249-244 :)3(13 ؛1396 .مجله دانشكده دندانپزشكي اصفهان .بر روي كيفيت زندگي بعد از جراحي

  
   

، پزشكي دندان ي دانشكدهصورت،  و فك ،شناسي دهان آسيبگروه  دستيار تخصصي، نويسنده مسؤول: :1
  Email: elhamarzhang12@yahoo.com.  اصفهان، اصفهان، ايران پزشكي دانشگاه علوم

 واحد اسالمي آزاد پزشكي، دانشگاه دندان ي دانشكده ،فك و صورت ،گروه جراحي دهان ،ستاديارا: 2
  .ايران اصفهان، خوراسگان (اصفهان)،

خوراسگان  اسالمي آزاد دانشگاه ،پزشكي دندان ي دانشكده ،فك و صورت ،گروه جراحي دهان ،استاديار: 3
  .ايران اصفهان، (اصفهان)،

  .ايران اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي، دندان ي دانشكدهگروه پريودنتيكس،  ،دستيار تخصصي: 4
  .نور، تهران، ايران پيام سياسي، دانشگاه ارشد علوم : كارشناسي5
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  و همكاران الهام ارژنگ  تأثير مصرف دگزامتازون قبل از جراحي دندان مولر سوم

245 1396 پاييز، 3، شماره 13پزشكي اصفهان، دوره مجله دانشكده دندان

  مقدمه
درد  جراحي دندان مولر سوم نهفته شامل ادم،عوارض بعد از 

از جمله گروه دارويي كه براي  باشد. و تريسموس مي
كاهش اين عوارض بعد از جراحي دندان مولر سوم نهفته در 

داروهاي كورتيكواستروييد  رود، پزشكي به كار مي دندان
  .)4-1( باشد مي

پزشكي  يكي از انواع كورتيكواستروييدها كه در دندان
دگزامتازون با كاهش  دگزامتازون است. رود، به كار مي

التهاب توسط تضعيف مهاجرت لكوسيتي و ماكروفاژها، 
هاي ليزوزومي و  ها و مهار آنزيم كاهش نفوذپذيري مويرگ

فاگوسيتوز، ممكن است داراي تعدادي اثر بر روي 
، و همكارانشاگرز  .)6، 5( مدياتورهاي آماسي باشد

ارزيابي كيفيت زندگي قبل و بعد از  اي را روي مطالعه
جراحي دندان مولر سوم انجام دادند. نتايج نشان داد سطح 

تر از قبل  پايين ،يك روز بعد از جراحي ،كيفيت زندگي
يك هفته بعد از جراحي باالتر از يك روز بعد  جراحي بود،

 از جراحي و دو هفته بعد از جراحي باالتر از قبل جراحي بود
كيفيت زندگي  ،با گذشت زمانق اين مطالعه، بر طب .)7(

در  .)14، 12، 11، 8يافته بود (بعد از جراحي افزايش  بيماران
كه به بررسي تأثير دگزامتازون تزريقي قبل ديگر اي  مطالعه

از جراحي دندان مولر سوم روي كاهش تورم و تريسموس 
، تورم و تريسموس بعد از ه شده بودبعد از جراحي پرداخت

با توجه به مطالعات  .)9( بود شاهدحي كمتر از گروه جرا
استفاده از كورتيكواستروييدها قبل از جراحي انجام شده، 

. )14، 13، 10( شود باعث كاهش عوارض بعد از جراحي مي
 ،رسد با كاهش عوارض بعد از جراحي به نظر ميبنابراين 

  يابد. ميسطح كيفيت زندگي بيماران بهبود 
هاي  ع ضايعات پاتولوژيك همراه با دندانبا توجه به شيو

نهفته و اهميت جراحي دندان عقل نهفته به ويژه در جوانان و 
 ،از اين مطالعه هدفلزوم انجام جراحي با كمترين عوارض، 

 در بيماران از جراحي پسسطح كيفيت زندگي  ي مقايسه
قبل از جراحي دندان مولر سوم ي دگزامتازون  مصرف كننده

  .بود شاهد (بدون مصرف دگزامتازون)گروه  با پايين

  ها و روش مواد
 گيري، روش نمونهو تحليلي  -توصيفي از نوع اين مطالعه،

بيماري كه در مدت  60تعداد  باشد. تصادفي در دسترس مي
) براي جراحي دندان مولر سوم نهفته 1388- 1386( سال 2

 شهرواقع در پزشكي قائدي  فك پايين خود به كلينيك دندان
دو گروه به  اصفهان مراجعه كرده بودند، به صورت تصادفي

بيماران وارد شده به مطالعه در رنج سني  تايي تقسيم شدند. 30
هاي  سال، بدون تاريخچه پزشكي از بيماري 40تا  15

  سيستميك و داراي بهداشت دهاني مناسب بودند.
انتخاب شدند كه نيم  به عنوان گروه موردبيمار  30

بل از جراحي دندان مولر سوم نهفته فك پايين ساعت ق
به صورت تزريق عضالني  گرم ميلي 8 دگزامتازون ،خود

شاهد، بدون بيمار ديگر به عنوان گروه  30. نددريافت كرد
  .دريافت دگزامتازون در نظر گرفته شد

استاندارد سنجش سطح  ي نامه دو پرسش به هر گروه
 oral-14دهان (كيفيت زندگي، توصيف مؤثر از سالمت 

health impact profile( OHIP كيفيت زندگي در  و
روز بعد از  14 و 7، 1 قبل از جراحي و ،ارتباط با سالمت
 جراحي داده شد.

گيري چگونگي  براي اندازه، OHIP-14 نامه پرسش
تأثير شرايط متفاوت سالمت دهان بر روي كيفيت زندگي 

 0تا  (اكثر اوقات) 4به هر گزينه نمراتي از  استفاده شد.
 .گرديدداده شد كه در انتها با هم جمع  دانم) (هرگز و نمي
جهت  ،2-1بند بود كه سؤاالت 14نامه شامل  اين پرسش

جهت سنجش  4-3سنجش محدوديت در فانكشن، سؤاالت 
 جهت بررسي اختالالت رواني، 6-5 سؤاالت ميزان درد،
 10-9 سؤاالت جهت بررسي ناتواني فيزيكي، 8-7 سؤاالت

جهت  12-11سؤاالت  جهت بررسي مشكالت رواني،
جهت بررسي  14-13بررسي مشكالت اجتماعي و سؤاالت 

  .)7( عدم توانايي در انجام امور زندگي استفاده شد
جهت ارزيابي درك بيمار از  HRQOLنامه  پرسش

هاي مختلف درد، روش  وضعيت بهبودي خود در حوزه
يم مرتبط با دندان مولر عال فانكشن دهاني و ديگر زندگي،
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246 1396 پاييز، 3، شماره 13پزشكي اصفهان، دوره دانشكده دندانمجله  

  الهام ارژنگ و همكاران  تأثير مصرف دگزامتازون قبل از جراحي دندان مولر سوم

بخش  نامه شامل دو بخش بود: اين پرسش سوم استفاده شد.
 اول جهت ارزيابي روش زندگي، فانكشن دهاني و ديگر

 5تا  (مشكلي نداشتم) 1 هر گزينه نمراتي از براي عاليم بود.
  .در نظر گرفته شد (خيلي زياد مشكل داشتم)

(بدون  1 ازبخش دوم جهت ارزيابي ميزان درد بود كه 
(بيشترين درد قابل تصور) نمره داده شد. در انتها  7تا  درد)

در  نمراتكل طيف  .)7گرديد (نمرات دو بخش باهم جمع 
بود كه با افزايش  147تا  31از  نامه، نظر گرفته شده در پرسش

  .شد محاسبه ميتر  نمره، سطح كيفيت زندگي فرد پايين
 ي به عنوان نمره نامه جمع نمرات دو پرسش ،در پايان

 7 ،1و در قبل از جراحي،  كيفيت زندگي بيمار قرار داده شد
در هر گروه به  روز بعد از جراحي محاسبه شد و 14و 

 .گرديدصورت جداگانه و در دو گروه با يكديگر مقايسه 
پيگيري بيماران از طريق مكاتبه و يا از طريق تماس تلفني 

مسكن يك هفته و دو دو گروه از نظر مصرف داروي  بود.
  هفته بعد از جراحي با يكديگر مقايسه شدند.
ي  نسخه SPSSافزار  اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم

18 (version 18, SPSS Inc., Chicago, IL) و آزمون t  مورد
دار  معني p value > 05/0 سطح تجزيه و تحليل قرار گرفت و

  در نظر گرفته شد.
  

  ها افتهي
سال با ميانگين  30- 18سن بيماران مورد مطالعه  ي دامنه

 بود. شاهددر گروه  32-23در گروه مورد و  25-53

ميانگين سطح كيفيت زندگي يك روز بعد از جراحي 
كه از لحاظ آماري تفاوت تر از قبل از جراحي بود  پايين
يك هفته بعد  ،)p value=  001/0داري وجود داشت ( معني

كه از لحاظ  ز يك روز بعد از جراحي بوداز جراحي باالتر ا
) p value=  102/0داري وجود نداشت ( آماري تفاوت معني

و در گروه مورد، دو هفته بعد از جراحي باالتر از قبل 
داري وجود  كه از لحاظ آماري تفاوت معني جراحي بود

 ي مقايسه ) و در1 (جدول )p value=  16/0نداشت (
 شاهددر گروه مورد و گروه  ميانگين سطح كيفيت زندگي

مشخص شد كه در تمام موارد، ميانگين سطح كيفيت 
  بود. شاهدباالتر از گروه  زندگي در گروه مورد،

مشخص  ،بر اساس آزمون آناليز واريانس با تكرار مشاهدات
 در دو گروه ) وp value > 001/0( هاي مختلف شد در زمان

)03/0  =p value( است. يكسان نبودهي كيفيت زندگي  نمره   
دگزامتازون و  ،توان نتيجه گرفت حاضر مي از پژوهش

زمان هر دو بر روي بهبود سطح كيفيت زندگي بعد از 
با توجه به اينكه در تمام موارد بعد از  ند.جراحي مؤثر بود

باالتر  جراحي، ميانگين سطح كيفيت زندگي در گروه مورد،
وان از دگزامتازون ت مي بوده است، در مجموع شاهداز گروه 

تزريقي قبل از جراحي جهت افزايش سطح كيفيت زندگي 
  بعد از جراحي استفاده كرد.

يك  شاهد،ميانگين مصرف داروي مسكن در گروه 
 هفته و دو هفته بعد از جراحي باالتر از گروه مورد بود

)05/0 > p value.( 

 
  كيفيت زندگي در دو گروه مورد مطالعه ي ميانگين نمره ي مقايسه :1 جدول

 p value ميانگين نمرات گروه 

  قبل از جراحي
 

 054/0 63/44 مورد

 03/36 شاهد

 001/0 43/59 مورد يك روز بعد از جراحي

 30/80 شاهد

 102/0 93/42 مورد هفته بعد از جراحييك 

 51/ 43 شاهد

 16/0 86/33 مورد دو هفته بعد از جراحي

 03/39 شاهد
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  بحث
مصرف كورتيكواستروييدها  ،هاي انجام شده طبق بررسي

باعث كاهش عوارض بعد از  ،قبل از جراحي دندان نهفته
 همكاران،و  وكارديب ي . در مطالعه)6، 5( شوند جراحي مي

ديكلوفناك در  -نتايج نشان داد پردنيزولون و پردنيزولون
 ،ساعت بعد از جراحي و كاهش تورم 7 ،كاهش شدت درد

 .)10بود (مؤثر  شاهدروز بعد از جراحي در مقايسه با گروه 2
استفاده از كورتيكواستروئيدها  ،حاضر هم نشان داد ي مطالعه

  شوند. باعث كاهش عوارض بعد از جراحي مي
اي كه به بررسي تأثير دگزامتازون تزريقي قبل  مطالعهدر 

از جراحي دندان مولر سوم روي كاهش تورم و تريسموس 
بعد از جراحي پرداختند، تورم و تريسموس بعد از جراحي 

  .)8( بود شاهدكمتر از گروه 
نشان داد كه يك تزريق داخل  ي لوكن و اسپيلبرگ، مطالعه

به طور بارز از شدت درد و  )،نگرم دگزامتازو ميلي 4(عضالني 
  .)11( كاهد تورم بعد از عمل جراحي مولر سوم مي

اي كه به ارزيابي كلينيكي دگزامتازون در  در مطالعه
تريسموس و  ادم،كه  نتايج نشان داد ،جراحي دهان پرداخت

  ).12( بود شاهددرد بعد از جراحي كمتر از گروه 
يابي كيفيت اي را روي ارز و همكاران مطالعه شوگرز

زندگي در ارتباط با سالمت دهان قبل و بعد از جراحي 
دندان مولر سوم انجام دادند. نتايج نشان داد سطح كيفيت 

 تر از قبل جراحي بود، پايين ،يك روز بعد از جراحي زندگي
يك هفته بعد از جراحي باالتر از يك روز بعد از جراحي و 

اين  .)7( راحي بوددو هفته بعد از جراحي باالتر از قبل ج

مطالعه هم نشان داد سطح كيفيت زندگي با گذشت زمان 
كه به بررسي  اي مطالعهدر  رود. بعد از جراحي باالتر مي

بعد از جراحي مولر  سطح كيفيت زندگي مرتبط با سالمت،
ترين سطح كيفيت  نتايج نشان داد پايين سوم پرداخت،

باشد و پنج  زندگي مربوط به يك روز بعد از جراحي مي
روز بعد از جراحي كيفيت زندگي باالتر از يك روز بعد از 

  . )13بود (جراحي 
و همكاران نتايج نشان داد كيفيت شوگرز  ي در مطالعه

اما  ،كند زندگي بيماران در اولين روز بعد از جراحي افت مي
كيفيت زندگي نسبت به قبل از جراحي  بعد از دو هفته،

يك مطالعه كه به بررسي اثر بروميلين  در. )7( يابد بهبود مي
 تورم، دهاني و ديكلوفناك سديم بر روي ميزان درد،

تريسموس و كيفيت زندگي بعد از جراحي دندان مولر سوم 
نتايج نشان داد كيفيت  ،نهفته فك پايين صورت گرفت

مصرف  دارونمازندگي در هر دو گروه نسبت به گروهي كه 
 ي نتايج بدست آمده در مطالعه .)14كرده بودند باالتر بود (

شايد طراحي  باشد. حاضر هم موافق با نتايج محققين قبلي مي
جديدي با استفاده از كورتيكواستروئيدهاي  ي مطالعه

مندي بيشتر بيماران را در  رضايت ،خوراكي قبل از جراحي
  پي داشته باشد.

 
  گيري نتيجه

هاي پژوهش  يافته هاي انجام شده، در مجموع با توجه به پژوهش
از دگزامتازون تزريقي قبل از جراحي جهت افزايش  حاضر،

   توان استفاده كرد. سطح كيفيت زندگي بعد از جراحي مي
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Abstract 
  

Introduction: Corticosteroids are one group of medications that are administered to reduce 
complications and improve the quality of life after surgery of impacted third molars. 
This study aimed to evaluate the effect of premedication with dexamethasone on 
quality of life after surgical removal of impacted mandibular third molars. 

Materials  

& Methods: 

This cross-sectional study was carried out on 60 patients undergoing surgical removal 
of impacted mandibular third molar teeth. In 30 subjects (the case group), 8 mg of 
dexamethasone was administered half an hour before surgery. The second group was 
selected as the control group. Two standard questionnaires of OHIP-14 and HRQoL 
designed to assess of quality of life were distributed among the subjects in both 
groups after surgery and at 1-, 7- and 14-day postoperative intervals. The total scores 
of these two questionnaires were reported as patient’s quality of life score in each 
group and compared between the two groups. The results were analyzed with SPSS, 
using t-test at a significance level of p value < 0.05. 

Results: The mean quality of life in the two groups was lower on the first day after surgery 
compared to the preoperative period (p value = 0.001). It was higher one week after 
surgery compared to the one-day postoperative interval (p value = 0.001); and two 
weeks after surgery it was higher than the preoperative period. In all the cases٫ the 
standard of quality of life was higher in the case group compared to the control group. 

Conclusion: To improve the quality of life after surgical removal of impacted mandible third 
molars dexamethasone injection can be used before surgery. 

Key words: Dexamethasone, Impacted third molar tooth, Quality of life. 
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