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 L9  تحقيقاتيسخنراني 

  مقايسه اثر پروفيالكتيك بنزوديازپين و هيپنوتراپي بر درد پس از درمان ريشه
  

  1محسن رمضاني
  
 ساري ، دانشگاه علوم پزشكيدانشكده دندانپزشكي نتيكس،گروه اندود استاديار، - 1
  

حيطه در . امروزه ثابت شده است كه بخشي ازعالئم و نشانه هاي بيماري به ذهن و روان وابسته است: و هدف مقدمه
الكتيكي دو روش به منظور بررسي اثر پروفي اين مطالعه كلينيكي. دندانپزشكي نيز اين عامل رواني تاثير گذار است

  .داروئي و غير داروئي بر درد پس از درمان ريشه طراحي شده است
روه مساوي قرار بيمار نيازمند درمان ريشه براي دندان دردناك خويش به صورت تصادفي در سه گ 66: ها روشو  مواد

در گروه دوم مداخله به . ميليگرمي ديازپام مصرف نمودند 5در گروه اول بيماران شب قبل از درمان، يك قرص . گرفتند
گروه سوم يا . دقيقه قبل از شروع درمان ريشه انجام گرديد 20شيوه ريلكسيشن عضالني و دستكش بي حسي به مدت 

براي سنجش درد قبل از درمان و پس از  VASاز معيار. شه دريافت نكردندكنترل هيچ مداخله اي قبل از درمان ري
استرس بيماران نيز قبل و بعد از درمان ريشه با استفاده از پرسشنامه استاندارد . ساعت استفاده شد 72درمان تا 

Corah بررسي گرديد.  
وه سوم كاهش چشمگيرتري پيدا كرده استرس و درد پس از درمان ريشه در گروههاي اول  و دوم نسبت به گر: نتايج

هيچ اثر جانبي براي . كاهش درد پس از درمان ريشه در گروه هيپنوتيزمي بيشتر از گروه ديازپام بود). معنادار( بود
  .گروههاي آزمايشي گزارش نشد

د ميگردد با توجه به بي خطر بودن هيپنوتيزم و اثر بخشي بيشتر آن نسبت به دارودرماني، پيشنها: گيري نتيجه
  .دندانپزشكان با اين رشته آشنا گردند
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