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خالصه: 
بـا هـدف   قیـ تحقنیـ موثر باشد. لذا اقیدر هنگام تزرمارانیاضطراب بزانیبر متواند میدندانپزشک يرینحوه قرار گسابقه و هدف: 

مراجعـه  مـاران یاضـطراب، در ب زانیـ ازپشت سر و روبرو، برميریبه دو روش قرارگ) MINB(ییایثنا-يابالك عصب چانهریتاثیبررس
انجام شد.92-93درسالیواحد دندانپزشکیکننده به بخش جراح

,Splitmouth(مطالعه که به روشنیدر او روشها: مواد (Crossover،و بـا  یتصادفيریگفرد بزرگسال به روش نمونه40انجام شد
BISSيانـه یگز17بـا اسـتفاده از پرسشـنامه    مـاران یبهیـ ترس و اضـطراب اول زانیروند اجرا، به مطالعه وارد شدند. مکامل ازیآگاه

اضـطراب،  زانیـ بـر م قیتزرریشد. تاثمیمورد (ازروبرو) و شاهد (از پشت سر) تقسيهاگروهبه یمشخص شد. فک افراد به طور تصادف
ــ   ــد از خاتم ــنامه بع ــان پرسش ــه تزرمجــدداً باهم ــدازه گقی ــ، ان ــه اضــطراب تعيری ــیو رتب ــد. دادهنی ــون ش ــتفاده از آزم ــا اس ــا ب ه

MANN-U-WHITNEYو نرم افزارSPSSقرارگرفت.زی، مورد آنال20ورژن
از پشت سرقیکه تزریدر گروهقیدر قبل از تزرمارانینسبت به اظهارات بقیاضطراب در بعد از تزرراتییرتبه تغنیانگیمها:افتهی

)P=007/0(.افتیشافزای4/0±74/0رو انجام گرفته بوداز روبهقیکه تزریکاهش و در گروه12/0±85/0آنها انجام گرفته بوديبرا
کیـ تکننسبت به از پشت سر، کیبا تکنبالك عصب چانه اي ثنایایی قیدرتزرمارانیاضطراب دربزانیمرسدبه نظر می:يریگجهینت

یابد.کاهش میروبرو 
ارتباط بیمار با دندانپزشک، قی، تزردندانیاضطراب: يدیکلکلمات

25/6/94پذیرش مقاله: 15/6/94:اصالح نهایی6/2/94وصول مقاله:

مقدمه:  
مـاران یاضـطراب ب زانیـ دندانپزشـکان، م يهـا ینگرانازیکی

اضـطراب،  زانیبه منظور کاهش م)2،1(.باشدیمقیهنگام تزر
چنـد  یدرمـان يمشاوره هاماران،یآموزش برینظییاز روشها
سـطح  شیو افـزا مـاران یبهیـ کنترل اضطراب، توجيجلسه ا

يروهـا و داینها نسبت به مراحل درمـان دندانپزشـک  آیآگاه
تـداوم اضـطراب، منجـر بـه     )3-6(.شودیآرامبخش، استفاده م

شیضربان قلب وافـزا شیافزارینظیاتیحمیعالراتییبروز تغ
ال وــــ درم وازوواگـــسن،يرارـــقیرز، بــــون، لــــفشارخ

hyperventilation7-10(.، خواهد شد (

.اضطراب موثر استزانیکننده بر مقیتزريریقرارگنحوه

)12-11(Malamed که اگـر نحـوه   ند.گزارش کردو همکاران
ــقرارگ ــرو باشــد بهتراســت   قیــتزريری )11(،کننــده از روب

از پشـت  قیـ از کتب مرجع آمده کـه تزر یکیدر کهیدرصورت
نیـ توجـه بـه ا  بـا )12(.کاهـد یمـ ماریاضطراب بزانیسر، از م
عیبـالك و شـا  کیـ استفاده از تکنادیزاریموارد بسوتناقض 

در نظـر  قیـ تحقنیـ درا،در این بیمارانقیبودن اضطراب تزر
بـه  ییایثنايابالك عصب چانهریاز تاثياسهیمقا. گرفته شد

مـاران یاضـطراب در ب زانیـ دوروش از پشت سر و روبرو، بر م
درسـال  یواحـد دندانپزشـک  یمراجعه کننده به بخش جراحـ 

.ودانجام ش93-92
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مواد و روش ها: 
Splitmouth-randomizedتحقیق با طراحی  clinical

trialانجام گرفت.

مصاحبه استفاده شد. از کیداده ها از تکنيجمع آوريبرا
Blood-Injection (BISS)يانهیگز17پرسشنامه

Symptom Scaleیاضطراب ناشزانیمی، به منظور بررس
به ازیکه نیمارانیب)13(.دیاستفاده گردمارانیبقیاز تزر

خود به بلیمندیپره مولر وقداميخارج کردن دندانها
نیانتخاب شدند و ایداشتند، به طورتصادفوطرفهصورت د

بود اراستیت چپ بودن هم از نظر انتخاب کوادرانیتصادف
عمل کننده که ازپشت سر باشد يریقراگتیوهم ازنظر موقع

ناسالم ، عفونت در محل یبدنطیبا شرامارانیب.ازروبروای
ي، استفاده کنندگان از داروهایمشکالت عصبيمذکور ، دارا

مطالعه ، ازیسابقه بد خدمات دندانپزشکيمسکن وافراد دارا
از محلول سی سی 1ت، مقدار هر دو سميحذف شدند. برا

80000/1نینفریبه همراه اپدرصد 2نییدوکایلیحسیب
کیتوسط قاتیتزریاستفاده شد.  تمام)پخشاروشرکت د(

) انجام گرفت. رانیاNRK(کارخانه  جیگ27نفر و با سوزن 
مورد (از روبرو) و يبه گروههایبه طورتصادفمارانیفک ب

از پشت سر، کیشد. در تکنمیشاهد (ازپشت سر) تقس
هیقرارگرفت و سوزن از ناحماریدندانپزشک در پشت سر ب

کهیحالدر)14(.وارد شدبلیمنددوم پره مولرداندنستالید
قرارگرفت ماریبياز روبرو، دندانپزشک درجلوکیتکندر

فورامن هیپره مولر اول ودوم درناحنیبهیوسوزن وارد ناح
بعد از قهیدق5قبل و ماریاضطراب برتبه)14(.منتال شد

. دیو ثبت گردنییتعBISSپرسشنامه با استفاده ازقیتزر
يبود، در هفته Cross-Overبا توجه به مطالعه که از نوع 

که در گروه يجا به جا شدند به طورگریکدیدوم، گروه ها با 
آنها در کوادرانت راست انجام شده بود، قیکه تزرییها

ر کوادرانت چپ آنها انجام گرفت و بالعکس. دقیتزر
آنها انجام ياز پشت سر براقیکه تزریدر گروهنیهمچن

از روبه رو انجام شد و بالعکس. مجددا با قیگرفته بود، تزر
قهیدق5استفاده از همان پرسشنامه، رتبه اضطراب در قبل و 

. دیو ثبت گردنییتعق،یبعد از تزر

گروه با آزمون2اضطراب در هر راتییدر خاتمه، رتبه تغ
MANN-U-WHITNEY و با استفاده از نرم افزارSPSS

قرار گرفت.يآمارزیمورد آنال20ورژن 

یافته ها: 
يو بر رو13/10/93تا 03/02/92خیمطالعه از تارنیا

نوعبهتوجهبا،که46±10یسننیانگینمونه با م40تعداد 
-Splitmouth(مطالعه randomized clinical trial (

، 1باشد، انجام گرفت. طبق جدول ینمونه م80در عمل،   
نسبت به قیاضطراب در بعد از تزرراتییرتبه تغنیانگیم

از قیکه تزری، در گروهقیدر قبل از تزرمارانیاظهارات ب
که درگروهیوکاهش12/0±85/0پشت سر انجام شده بود 

. افتیشافزای4/0±74/0ازروبرو انجام شده بودقیتزر
)007/0=P(

رتبه تغییرات اضطراب تزریق در بالك عصب چانه اي -1جدول 
تکنیک از پشت سر و روبه رو2ثنایایی به 

نتیجه
افزایش یافتهتغییرنکردهکاهش یافتهروش تزریق

نفر10نفر17نفر13)40از پشت سر(تعداد=

نفر20نفر15نفر5)40ازروبرو (تعداد=

رتبه اضطراب در افراد شرکت کننده در راتییتغ2در جدول 
هر گروه مشخص شده است.

تغییرات فراوانی افراد شرکت کننده به تفکیک -2جدول  
از  تزریقبعدو اضطراب قبل 

نتیجه
فزایش یافتهاتغییرنکردهکاهش یافتهروش تزریق

نفر10نفر17نفر13)40از پشت سر(تعداد=

نفر20نفر15نفر5)40ازروبرو (تعداد=
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بحث:
يانشان داده شد که دربالك عصب چانهقیتحقنیدر ا

نسبت به ياسترس کمترزانیازپشت سر ، مکیدرتکنییایثنا
شیشده است. همانطورکه پجادیامارانیاز روبرو در بکینتک
دو نیاسهیبه منظور مقایقیتا کنون تحقد،یگردانیبنیاز ا
نینابرااضطراب، انجام نگرفته است. بيبر روکیتکن
قرار ریوتفسیآنها را مورد بررسراتیتوان مشابهات و مغاینم

از کیتکنه دراند کذکر کردهو همکاران Malamedداد. 
که البته با یابدیمشیافزاماریاسترس بزانیپشت سر م

برایشان و همکاران است.ریما مغاقیحاصل از تحقيهاافتهی
لیاز پشت سر به دلتزریقکیتکنکه دراندباور بودهنیا

شیافزاي، اضطراب وماریبدیددانیمسوزن دريریقرارگ
.بودنیاز اریغاما تجربه ما )11(ابدییم

به منظور کاهش اضطراب يگریديروشهاازمطالعات سایر در
.بهره گرفته شده استمار،یبقیتزرناشی از 

Heatonروشسهیبه مقاياو همکاران در مطالعه
)CARL یا درمان ترس ناشی از تزریق دندانی به روش (

اد ی پرداختند، نتایج نشان دآموزشيهاپمفلتباکامپیوتري 
درگروهیدندانپزشکقیتزراضطراب ازکه کاهش ترس و

CARLيهاپمفلتاستفاده کننده ازيهابه نسبت گروه
)4(.بوده استشتریبیآموزش

Vika Mدرمان ریتاثیباهدف بررسيوهمکاران، در مطالعه ا
روش دو در (Specific phobia)یداخل دهانقیترس ازتزر

و يرفتاريتستها، انجام شد.يجلسه ا5باروش  يجلسه ا1
از شرکت کنندگان گرفته شد. شاخص اضطراب يخود اظهار

و قی، شاخص ترس از تزر(DAS)یدندانپزشکتزریق از 
نشان داد جی. نتادیگرديجمع آورMultitationپرسشنامه

درمان نیکمتر بوده و اياجلسه5درگروه DASکه شاخص
نطوریمطالعه انیده است. اموثر بوهر دوگروه معنادار ودر
درهر دوگروه به يرفتار- یکرد که درمان شناختيریگجهینت

نمونه ها و هم یتعداد ناکاف)3(.بوده استطور معنادار موثر
بشمار قیتحقنیاصیوجود گروه کنترل از نقاعدمنیچن

درمان يدندانپزشک برا3مطالعه از نیدر انیهمچن.رفتیم

دندانپزشک، کی، که نسبت به استفاده از تنها دیاستفاده گرد
وMavridouکرده استجادیايشتریبياحتمال خطا

رابطه یهدف بررسباياهمکاران در مطالعه
اضطراب زانی، بامیحسیاز بیجنس،سن،آموزش و تجربه قبل

ییشامل سوالهاي،  با استفاده از پرسشنامه ایحسیاز بماریب
انجام یحسیاز بماریو ترس بیموگرافمورد اطالعات ددر

یترس افراد از بزانیکه که جنس در مدیگرفت، مشاهده گرد
)15(.بودزیناچعواملریساریتاثکهیباشد. درحالیموثر میحس

به آن اشاره داشت عدم توانیکه مقیتحقنیاصیجمله نقااز
ادجیسطح اضطراب بود. ايریگاندازهيهااستفاده از شاخص

اریبسماریترس بانیبدرماریبوپزشکانیرابطه مناسب م
نقاط قوت فوق، ازقیامر در تحقنیاست که توجه به اموثر

.شودیآن محسوب م
توان به  احتمال وجود یمطالعه ما ميهاتیمحدوداز

لیبه منظور تکمماریداده شده به بحاتیدر توضيریسوگ
را ذکر کرد.کننده یپرسشنامه، توسط بررس

با يتوان به استفاده از مطالعهیمطالعه منینقات قوت ااز
عوامل یاثر تمامی، اشاره کرد. که به نوعCross overروش

ازنی. همچندینمایملیگر را تعدمداخلهموثر بر استرس و
شد.نمونه)، استفاده80( یکافيتعداد نمونه

نتیجه گیري: 
بالك عصب قیدرتزرمارانیاضطراب دربزانیمرسدبه نظر می

روبرو کیتکننسبت به از پشت سر، کیبا تکنچانه اي ثنایایی 
یابد.کاهش می
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