
40/ پیاپی1393تابستان  / دوم / شماره یازدهمتحقیق در علوم دندانپزشکی/ دوره مجله 60

noroozisamane@yahoo.comپست الکترونیک: 09124803104دکتر سمانه نوروزي، دندانپزشک، خیابان پاسداران، دانشکده دندانپزشکی تلفن:نویسنده مسئول مکاتبات:#

فک باالناتیآلژيریقالبگنیبرکاهش رفلکس تهوع حیطب سوزنریتاثیبررس
5#نوروزيسمانهدکتر 4فالحیفرناز3والییناصرمهندس2یتهرانيمظاهرتاآزیدکتر1يعبادنیدکتر نوش

دانشگاه آزاد اسالمی دانشکده دندانپزشکی تهران متحرك،يبخش پروتز هاعضو هیات علمی-1
تهرانیدانشکده دندانپزشکیدانشگاه آزاد اسالمكمتحريبخش پروتز هااریاستاد--2
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات تاالسمی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران- 3
متخصص طب سوزنی -4
دندانپزشک -5

:خالصه
يهااستفاده از روشیوجه به عوارض جانبو با تیدندانپزشکيهايریقالبگنیرفلکس تهوع حوعیبا توجه به شسابقه و هدف:

يافراديبر رویسوزنرطبیتأثیبا هدف بررسقیتحقنیارسد.یبه نظر میمنطقنیگزیجايمرسوم کنترل تهوع استفاده از درمان ها
انجام گرفت.1392حالت تهوع بودند در سال يباال داراکفناتیآلژيریقالبگنیکه ح
بودند یدندانپزشکانیدانشجویانجام گرفت و جامعه مورد بررسCross-overاز نوع ینیبالییه روش کارآزمابقیتحقها:روشومواد

پنجگانه به صورت GPIوGSIاستانداردلهیرفلکس به وسزانیمفک باال رفلکس تهوع داشتند.ناتیآلژيریکه در هنگام قالبگ
Objectiveندارد استالهیبه وسنیتوسط عمل کننده و همچنVAS دهگانه به صورتSubjectiveو ثبت شد.نییتعماریتوسط خود ب

رتبه رفلکس در سه گروه با آزمون کروسکال راتییشدند و تغدو یو گروه تجربیکیوارد هر سه گروه شاهد،گروه تجربمارانیبنیا
قرار گرفت.آماريمورد قضاوتسیوال
بر يریقالبگنیآن ها حهینمونه انجام گرفت. رفلکس اول60توجه به نوع مطالعه و گروه ها نفر و با 20تعداد يروقیتحقها:افتهی

ی)و در گروه تجربP>0001/0(داشتکاهشدرصد59حدودکه35/1±53/0برابر با shamگروهدروبود3/3±22/0اساس مشاهده 
درصد و در گروه sham49در گروه VASاسیس بر اساس مقرفلکزانیم)P>0001/0(درصد کاهش داشت 70بوده که 1برابر با دو

)P>0001/0(. افتیدرصد کاهش 100مورد 
.به نظر می رسد که طب سوزنی موجب کاهش رفلکس تهوع حین قالبگیري آلژینات فک باال می شود: يریگجهینت
طب سوزنی، حالت تهوع، تکنیک قالب گیري دندانی ها:واژهدیکل

28/2/93پذیرش مقاله: 25/2/93اصالح نهایی:30/9/92وصول مقاله:

:  مقدمه
زیـ نویصـ یتشخنـات یها هنگام معایاز دغدغه ها و نگرانیکی

) 1(باشـد.  یبروز عارضـه رفلکـس تهـوع مـ    یدندانپزشکیدرمان

خاص و زاتیتجهلیاز قبیداتیشود که با  تمهیمیامروزه سع
اما اگر کنترل نشود )2،3(رفلکس کم شودنیاییایمیشيداروها

ــ   ــوده و عوارض ــوار ب ــان دش ــه درم ــریپاســخ ب ــارانیبياب و م
از طـب  ياشـاخه یطـب سـوزن  )4(دندانپزشکان به دنبـال دارد. 

باشـد کـه چنـد هزارسـال قـدمت      یمـ TCMایـ نیچـ یسنت
بـر  یطب سـوزن ریاز مقاالت در خصوص تأثیدر برخ)6،5(دارد.

کسـب شـده   یمختلفـ جیحالت تهوع و استفراغ نتاکاهش بروز

را در کاهش یطب سوزنياریدر مقاالت بسکهيبه طوراست،
از آنها مشخص یو در برخ)4،1، 9-7(شدت تهوع مؤثر دانسته اند 

يآن طـب فشـار  رمجموعـه یزایـ و یشده است که طب سـوزن 
ر دنیهمچن)10،11(.ترل تهوع و استفراغ ندارددر کنینقش مهم

در نقاط مختلف اشـاره شـده   یمقاالت در استفاده از طب سوزن
ــأث)12(اســت  (ضــد اضــطراب)، shenmenآن در نقــاط ریامــا ت

stomach (معده) وThroatگوش قرار دارنـد  ي(حلق) که بر رو
نیحژهیبه ویدندانپزشکیدرمانيدرکنترل تهوع در پروسه ها

ار نگرفتـه اسـت. واز   قـر یفک باال مورد بررسناتیآلژيریقالبگ
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کشور ما کمتر به کـار  درنوع طب نیتجربه انکهیهمه مهم تر ا
یو اسـالم یطـب سـنت  تیـ با توجـه بـه اهم  گرفته شده است.

نیـی بـا هـدف تع  مطالعهنوع نیاجیمحدود از نتايوگزارش ها
تهـوع در درمـان   تبر کاهش بروز حالـ یطب سوزنریتأثزانیم

ــا ــکيه ــیدندانپزش ــالبگنیح ــاتیآلژيریق ــاال در  ن ــک ب ف
انجام شد.1392سال

مواد و روش ها:
با Cross-overتحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع

انیدانشجويبر روIRCT2014042917484N1شماره ثبت
رفلکس تهوع بودند انجام گرفت،يخانم که دارایدندانپزشک

(کام فک باالیناتیقالب آلژهیرفلکس تهوع هنگام تهمیزان 
وGSI (Gagging severity index)نرم) با استفاده از

(visual analogue scale )VASکه یشد،و کساننییتع
VASيدارا نامه را پر کردند بر تیبودند و فرم رضا3≤

سه گروه وارد طور متناسب به بههیاولGSIحسب شدت
2و گروه تجربی 1که شامل گروه شاهد، گروه تجربی شدند
بودند.

1یدر گروه تجرب،یبدون استفاده از طب سوزنگروه شاهد
: در نقطه نا به جا به عنوان پالسبوی(انجام طب سوزن

shamدر نقطهیبا انجام طب سوزنLI4و گرفتنChi

به یفیضعاریها در بافت درد بسفرو کردن سوزنباشد با می
اییحسیبکیکه به صورت شودایجاد میchiنام احساس

2یگروه تجربدر باشدیمیکیالکترفیشوك ضعایگزگز 
(shenmen,stomach,Throat)در نقاطیطب سوزنگروه مورد 

انجام شد. Chiو بدون گرفتن

نقاط مورد استفاده براي کاهش رفلکس تهوع-1شکل

گریانگشت شست و سبابه قرار دارد و نقاط دنیبLI4نقطه
قبل از انجام کار قهیدق20قرار دارند. سوزن هاگوشيبر رو

یدر محل باقيریقالبگانیدر محل قرار گرفت و تا پا
لیبه دلیدر گوش به طور کلیطب سوزنریخ)3(.ماندند

الزم به ذکر باشد.یمchiگرفتنغضروف ها بدون تیماه
به دو صورت shamیاست که بر طبق اصول طب سوزن

نا به جا چنان که يدر نقطه ایطب سوزن)1شود :یانجام م
بدون گرفتنشودسوزن در محل قرار داده )2.میما انجام داد

chi.LI4است يهمان طور که در مقاله آمده است نقطه ا
طب يدر اکثر درمان هايدردیبيکه به طور معمول برا

و بنابراین در .شودیاستفاده میبه عنوان نقطه اصلیسوزن
بیمار تصور میکند که درمان طب سوزنی براي حالیکه 

کنترل رفلکس وي انجام می شود ما اثر دارونما را بررسی 
)2(شکل ) 3،5(می کنیم

استفاده SHAMبر روي دست که براي گروه LI4نقطه -2شکل
شد.

از طب سوزنی که در این تحقیق مورد بررسی قرار روشی
یک سوزن ظریف یکبار گرفت عبارت بود از قرار دادن 

میلیمتر در 5به عمق 18/0میلیمتري به قطر 13مصرف
هر یک از دستهاي بیمار که به نقطه ضد يبر روLI4نقطه
درمان ياست که برایاز نقاط اصلیکیاست و موسومدرد 

شود و چرخاندن سوزن در جهت یاستفاده مهایماریبشتریب
نی،همچنchiتنو خالف جهت عقربه ساعت به منظور گرف

در متریلیم1فوق به عمق يقرار دادن سوزن ها
بدون چرخاندن و shenmen,stomach,Throatنقاط

shenmen

stomach

Throat
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قبل از انجام عمل دندانپزشکی قهیدق20سوزنها .chiگرفتن
ماندند.عمل در پوست باقی نقرار داده  شدند و تا پایا

ماریها از آنجا که طب سوزنی به عنوان یک طب کل نگر منشا بی
را در یک الگوي کلی بررسی می کند براي درمان تهوع از قدم 
اول که آرامش عمومی بدن و سیستم اعصاب می باشد شروع 

و به تنظیم عملکرد معده براي جلوگیري از تهوع کردیم 
روي محل تهوع )Throat(نقطه حلقانتخابو با شد پرداخته 

به تنهایی نتواند ،که شاید هر کدام این سوزن ها گردیدتمرکز 
مکانیسم تأثیر بدین صورت است که این .کل کار را انجام دهد
این هاي عصبی با قطر کم شروع می شود،اثر از تحریک رشته

و در نهایت باعث فعال یابدتحریکات به طناب نخاعی انتقال می
مغز میانی و هیپوفیز می شود و از این شدن طناب نخاعی،

هاي عصبی (اندورفین ها ومنو ام رسانطریق با آزادسازي پی
)5،6(آمین) باعث توقف پیام هاي درد می شود.

افراد پس از مداخله مجدداَََ رفلکس تهوع با روش در کلیه 
)(Gagging Preventing IndexGPI وVAS اندازه گیري و

الیس مورد ورات آنها در سه گروه با آزمون کروسکال تغیی
.قضاوت آماري قرار گرفت

یافته ها:
در cross-overنفر با توجه به نوع مطالعه 20بر رويتحقیق 

نمونه 60جمعاً 2تجربی ) وsham(1تجربی ، سه گروه شاهد
نفر شامل دانشجویان خانم دانشکده 20انجام گرفت.

و حداقل سن آن 35/24±13/2دندانپزشکی آزاد و سن آن ها
بود.سال 33رو حداکثسال23ها 

اولیه رفلکس تهوع حین قالبگیري بر اساس مشاهده رتبه
دهگانه VASو بر اساس 3پنجگانه) حداقل  GSIپژوهشگر(

میزان رفلکس حین قالبگیري با مشاهده و به بود.3حداقل نیز 
که میزان دادو نشان شدارائه 1تفکیک زمان بررسی در جدول 

3/3±22/0بود و میزان آن برابر با 3بیش ازرفلکس اولیه
و میزان کماکان تغییر نکرد، پس از مداخلهشاهد.در گروه بود

)  Sham(پالسبو یا 1تجربی در گروه .بود3/3±22/0آن برابر 
درصد 59رتبه یا 95/1بود که میزان 35/1±53/0برابر با 

در گروه مورد میزان رفلکس به )P>0001/0(کاهش پیدا کرد 
درصد کاهش 70رتبه یا حدود 3/2و به طور متوسط میزان 1

بودند 2تجربی در نمونه هایی که نیزو )P>0001/0(نشان داد 
بود و این shamدرصد بهتر از گروه 26واحد یا 35/0به میزان 

.بوددار معنیاختالف نیز 
)0001/0<P(

بر اساس حین قالبگیري تهوع قبل ومیزان رفلکس-1جدول  
گروه مورد بررسی در سه GPIو GSIشاخص 

رتبه رفلکس
گروه ها

GSIGPIتغییرات

شاهد
22/0±30/3

22/0±30/30
-95/1±35/122/0±53/0پالسبو
-30/2±135/1±0مورد

)P<0/001()P<0/001(نتیجه آزمون 

و با در نظر VASمیزان رفلکس حین قالبگیري بر اساس 
2مان هاي بررسی و استفاده از طب سوزنی در جدول گرفتن ز
3و نشان می دهد که همه نمونه ها رتبه باالي ه استارائه شد

در گروه کنترل میزان بود.2/4±5/1داشته است و برابر با 
رتبه رفلکس آن ها sham.در گروه ه استرفلکس تغییري نکرد

رصد د49یا حدود 05/2که به طور متوسط هبود04/1±05/2
و در گروه مورد رفلکسی )P>001/0(.ه استکاهش داشت
درصد نسبت به گروه هاي100(صفر)ه استوجود نداشت

shamوcontrol001/0(ه است.کاهش پیدا کرد<P(

بر VASشاخص میزان رفلکس حین قالبگیري بر اساس- 2جدول 
زمان هاي بررسی و به تفکیک استفاده از طب سوزنیحسب

رتبه رفلکس
گروه ها   

VASقبلVASتغییراتبعد

Control50/1±2/450/1±2/40
Sham04/1±05/268/0±05/2 -
Case050/1±2/4-

P)001/0<P>001/0(نتیجه آزمون
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بحث : 

این مطالعه نشان داد که کاربرد طب سوزنی در نقاط 
Shenmen,Stomach,Throat که بر روي گوش قرار دارند

رفلکس تهوع حین قالبگیري آلژینات دارمعنیموجب کاهش
بر روي LI4فک باال می شود و نیز تأثیر مختصري در نقطه 

در مطالعه اي که مشاهده شد.Shamدست در گروه
و همکاران انجام شد تاثیر طب سوزنی در Rostedتوسط

نیازمند به قالبگیري آلژینات فک کنترل حالت تهوع در بیماران 
بیمار به صورت قبل و بعد 37باال را آزمودند. این مطالعه روي 

بود. cv-24از مداخله انجام شد نقطه طب سوزنی مورد مطالعه
در نهایت کاهش قابل بود. GPIو GSI.شاخص اندازه گیري 

نکته مثبت )1(مالحظه اي در درجه رفلکس تهوع مشاهده شد
براي GPIبراي ورود به مطالعه و GSIطالعه استفاده از این م

ارزیابی نتیجه درمان طب سوزنی است ولیکن به دلیل تعیین 
داشته باشد و نیز biasآن توسط عمل کننده ممکن است 

placebo effect در این نمونه ها مورد بررسی قرار نگرفته
است.

در کنترل و همکاران  تأثیر طب فشاريMostofiدر مطالعه 
رفلکس تهوع حین تحریک کام نرم و کنار زبان با آبسالنگ 

نفر انجام شد.نقطه مورد 30ارزیابی شد.این مطالعه بر روي 
بود.در نهایت کاهش قابل PC6استفاده در این مطالعه 

نکته )7(مالحظه اي در درجه رفلکس تهوع مشاهده گردید.
اي بررسی اثر برShamمثبت این مطالعه استفاده از گروه 

Placebo بود ولیکن معموال مشکالتی که بیماران و
دندانپزشکان در مطب با آن مواجه هستند بسیار بیشتر از 

حالت تهوع  با آبسالنگ می باشد ونیز trigger pointتحریک 
میزان رفلکس تهوع بسنده شده به بیان بیمار براي ارزیابی 

است.
رد بررسی قرار گرفتند که در در این مطالعه دانشجویان خانم مو

واقع نمونه کل جامعه نیستند و دوم اینکه میزان رفلکس تهوع 
اولیه براي ورود به مطالعه باال بود و لذا به دلیل حذف رفلکس 

به دلیل استفاده از طرف دیگرتعمیم پذیر نیست.3تهوع زیر 

از یک نوع ماده قالبگیري اعتبار درونی تحقیق خوب است 
عتبار بیرونی آن کم است.ولیکن ا

شاخص براي 2یکی از نقاط قوت این تحقیق استفاده از 
بود که GSI/GPIسنجش میزان حالت تهوع بود.شاخص اول 

5تا 1توسط فرد عمل کننده از رتبه Objectiveبه صورت 
وارد مطالعه می شدند و GSI≥3مشخص می شد و افراد با 

توسط Subjectiveبود که به صورت VASشاخص دوم 
بیان می شد ،هماهنگی نتایج باعث 10نمونه ها از رتبه صفر تا 

از سوي عمل کننده و نیز حذف اثرات روانی Biasحذف 
)Psychologic تا حد ممکن از سوي نمونه ها شد.در (

و همکاران تنها مهار رفلکس Haqaniصورتیکه در تحقیق 
داده ها فقط به تهوع به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت و 

در جدول داده ها "ندارد"یا "دارد"صورت حالت تهوع وجود 
از 3در مطالعه ما افراد با رفلکس تهوع زیر )2(ثبت گردیده بود.

مطالعه حذف شدند و افرادي مورد بررسی قرار گرفتند که در 
اعمال کلینیکی دندانپزشکی رفلکس تهوع باالتري دارند .

ن مطالعه، این بود که نمونه ها ي گروه از دیگر نقاط  قوت ای
Shamاز انجام طب سوزنی در نقطه اي نابجا)LI4 بی اطالع (

بودند و بدین ترتیب تا حدودي اثر روانی ناشی از اثر طب 
سوزنی در کاهش حالت تهوع کنترل شد.

با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص عوامل تأثیرگذار بر 
(به دلیل کهولت سنمؤنث،جنسرفلکس تهوع همچون:

عروقی،-افزایش مشکالت سیستمیک مثل ناراحتی هاي قلبی
تمام نمونه )11،12(و مصرف دخانیاتعصبیفشار خون،گوارشی،

ها از بین دانشجویان دندانپزشکی خانم با میانگین سنی
و سابقه رفلکس تهوع حین اعمال دندانپزشکی 13/2±35/24

از آلژینات فک باال انتخاب شدند.به ویژه حین قالبگیري
آنجائیکه  نتایج  در هر فرد در گروه هاي سه گانه با خودش 
مقایسه می شد نتایج تحقیق داراي ارزش باالیی بود. به عالوه 
با انتخاب نمونه ها از میان دانشجویان کاهش رفلکس تهوع 
ناشی از عادت کردن به قالبگیري دندانپزشکی وجود نداشت و 

در این نمونه ها به لحاظ فیزیولوژیک رفلکس داشتند.بنابر
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است تمام متغیر Cross-overمجموع به دلیل نوع مطالعه که 
هاي مداخله گر حذف شدند.

روش هاي دیگري براي کنترل رفلکس تهوع در مطالعات مطرح 
شده است که در ذیل به برخی اشاره می شود:

ناخوشایند آن براي اسپري لیدوکائین: به دلیل مزه تلخ و-1
بیماران توصیه نمی شود.

نمک طعام : به دلیل طعم شور و ناخوشایند آن و نیز  -2
منع مصرف براي برخی افراد با فشارخون باال و احتمال

شود.همچنین افزایش بزاق بیماران توصیه نمی

مشکالت و محدودیت ها:
ذا انجام گرفت و لin-vivoاین پروژه پژوهشی به صورت 

مسائل اخالقی باید در آن در نظر گرفته می شد در این راستا 
یکی از معیارهاي ورود افراد به مطالعه تکمیل فرم رضایت نامه 

به دلیل اینکه در این پروژه پژوهشی تالش در بود.همچنین
راستاي حذف حداکثري عوامل مداخله گر بود،جمع آوري 

اي ورود به مطالعه نمونه مشکل بود.به عالوه یکی از معیار ه
بود که به همین خاطر افراد توانایی تحمل GSI≥3داشتن 

نفر از 10قالبگیري هاي متعدد را نداشتند بطوریکه تعداد 
مطالعه حذف شدند.

نتیجه گیري:
به نظر می رسد که طب سوزنی موجب کاهش رفلکس تهوع 
حین قالبگیري آلژینات فک باال می شود  و می تواند به عنوان 
روش درمانی جایگزین در بیماران با رفلکس تهوع باال انجام 

شود.
تقدیر وتشکر:

از گروه پروتز متحرك و شوراي پژوهشی دانشگاه به خاطر 
تشخیص ضرورت اجراي تحقیق و حمایت هاي مختلف 
سپاسگزاري می نمایم.تشکر ویژه از دانشجویانی که این فرصت 

کنیم تا اثرشان را ببینیم،را دادند که بخواهیم در آنها مداخله
تقدیم می دارد که بدون همکاري آنها خلق این پایان نامه 

مقدور نبود.
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