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 آن ممکن های کاربرد و دندانپزشکی در جایگزین درمانی: سوزنی طب

 1، طاهره مالنیا2،مصطفی پور میر افضلی 2مهدی بابائی هتکه لوئی  

 . دانشجوی دکترای عمومی، دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2

 . استادیار،گروه تشخیص، دانشكده دندانپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی مازندران، ساری، ایران1

 
شووناخته شووده ترین درمان های تکمیلی و سووال میباشوود و یکی از  1300طب سوووزنی سوونتی چینی دارای قدمتی بیش از  : و هدف مقدمه

جایگزین میباشوود. طب سوووزنی سوویسووتم عصووبی مرکزی را تحریک نموده و روند و درک سوویگنال های درد را تغییر داده و همچنین باعث  

زنی در وآزادسوازی خنثی کننده های طبیعی درد مثل اندورفین و سوروتونین در سویسوتم عصوبی مرکزی میشود. کاربرد موفقیت آمیز طب س     

موقعیت های مختلف دندانپزشوکی ثابت شوده اسوت. پس برای کلینیسوین های دندانپزشکی مهم است که با کاربرد طب سوزنی در نارسایی     

های مربوط به دندانپزشوکی آشونا باشوند. یکی از اهداف این مقاله مرور مقاالتی در تألیفات موجود میباشد که به طب سوزنی و کاربرد های    

 انپزشکی پرداخته اند.هدف دیگر، ایجاد زمینه ی ذهنی از طب سوزنی برای کلینیسین های دندانپزشکی میباشد.آن در دند

و برسی های  PUBMEDجسوتجویی با جزئیات جهت شوناخت بررسی های سیستماتیک و مقاالت تحقیقی با استفاده از    : مطالعروش 

سویسووتماتیک پایگاه داده ای کوهرانس صووورت گرفت. زبان محدود به انگلیسووی لحاظ شوود. لغات کلیدی جسووتجو شووامل طب سوووزنی در  

(، xerostomia(، خشووکی دهان )temporomandibular(، اختالالت تمپورومندیبوالر )myofacialدندانپزشووکی، درد میوفیشوویال ) 

 اشد.میب Gag reflexدرد دندان و 

ی مستقل، تمام مولفان اخیر به صوورت مسوتقل و جداگانه اطالعات را برای تحلیل و بررسوی استخراج نمودند. دو نفر بازبین کننده   : هایافته

عنواوین و چکیوده هوای تموام مقاالت را جهت بهبود انتخاب ها بررسوووی و غربال نمودند. هنگامی که بازبین کنندگان متوجه این موضووووع      

 40ه چکیده یا عنوان مقاله ای حاکی از کاربردی بودن بالقوه ی آن مقاله میباشوود، نسووخه های کامل آنها تهیه میشوود. در نهایت،  مشوویدند ک

 ( قرار گرقتند.full text reviewمتن )مقاله مورد بررسی تمام

راتژی های دندانپزشکی ارایه میدهد. ضمنا استتحقیق مطمئنا تا به امروزکاربرد های موثر و معتبری را برای طب سووزنی در   : نتیجه گیری

 عملی با احتمال موفقیت باال مورد نیاز هستند تا برای اقدامات بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.

 ، درد میوفیشیال، اختالالت تمپورومندیبوالر، خشکی دهانGag reflexطب سوزنی، درد دندان و  : هاکلید واژه
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