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 چکیده

های همراا  نن از ممهره پیامردهای     شود اما درد پس از درمان و ناراحتی درمان ریشه دندان سبب حذف دردهای با منشا اندودانتیک می :مقدمه

هدف این مطالعه، مقایسره  . ته استمطالعات فااوانی با روی داروهای مختهف باای تسکین دردهای پس از درمان صورت گاف. ناخواسته است

 .ریشه بود ا با کنتال درد پس از درمانتهتونال و دارونم ،یالکتیک ایبوپاوفناثابخشی تجویز پاوف

دارای پوسریدگی شردید، انتخرا     و  تک کانال زند  قدامی بیمار دارای دندان 75در این مطالعه کارنزمایی بالینی سه سوکور،  :ها مواد و روش

صورت پاوفیالکسی داد  شد که برا اسرا    ه به ها گاو  قبل از درمان، کپسولی ب. شدند  تقسیم A و C، B اران به سه گاو  مساویبیم. شدند

 VASساعت پس از درمان برا معیرار    51و  24، 12، 21، 6 شدت درد بیمار قبل از درمان و. کد مابوطه حاوی ایبوپاوفن، تهتونال یا پالسبو بود

مورد پادازش قاار گافته و باای مقایسه شدت درد در طول دور  ارزیابی در  21با ویاایش  SPSSنوری شد  در محیط  ممع اطالعات. ثبت شد

 .استفاد  گادید (Two-way repeated measure ANOVA) ها سه گاو  مورد بارسی، از ننالیز
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Introduction: Root canal therapy of teeth can stop the endodontic pain, but the cousequent post-endodontic pain and 

discomfort are undesirable effects. There are many studies on various drugs for alleviation of post-endodontic pain. The 

purpose of this study was to compare the Efficacy of prophylactic use of Teltonal in comparison with Ibuprofen on post- 

endodontic pain. 

Materials & Methods: In this triple-blind clinical trial study, 57 patients with anterior vital single rooted teeth and severe 

decay were selected. Patients were divided into three groups of A, B and C. One capsule was given to each patient as 

prophylaxis before the treatment, which according to its code contained Ibuprofen, Teltonal or Placebo. Intensity of pain was 

recorded by the patients before treatment and 6,12,24,48 and 72 hours after the treatment using a VAS scale. The collected 

data were processed in SPSS-21, and to compare pain during the evaluation periods in all three groups studied, two-way 

repeated measure ANOVA was used. 

Results: In each of the three study groups during the evaluation period, the average pain was significantly reduced 

(P<0.001). However, the difference between the gtoupd was not statistically significant (P=0.347). 

Conclusion: Since no statistically significant difference was observed between the groups, prophylactic use of these drugs 

for reduction of post-endodontic pain is not suggested. 
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اما در هیچ یرک  (. P<002/0)داری کاهش یافت  میانگین درد به طور معنیدر ها یک از سه گاو  مورد بارسی، در طول دور  ارزیابی،  :یافته ها

 (.P=725/0)دار نبود  ها از نظا نماری معنی ها تفاوت از زمان

داروهرای  داری نشان نداد، بنابااین کارباد پاوفیالکتیرک   که تأثیا داروهای مورد بارسی در کاهش درد تفاوت نماری معنی از ننجا :نتیجه گیری

 .شود پیشنهاد نمی نتیکسداای کاهش درد پس از درمان اندوب فوق

 .کانال ریشه ، درد پس از درمانVASپاوفیالکتیک، تهتونال، ایبوپاوفن،  :کلیدی کلمات
 . 757-41:  2شمار  /  73دور   2732سال / مجهه دانشکد  دندانپزشکی مشهد 

 

 مقدمه
درد یک احساس سااد   یسسا ب که اک یاک ردیا اد      

کاش  کک شامل ح اقل دد جاء    رفتاری می-عصبیپسچس   

ادلسن جء  تشخسص د یاا در   فا،دب ات تی،یاک    .  اس 

ایتهای اعصاب اختصاصی ک،ای ایتقال اطالعات م،کوط کاک  

ددماسن  (. Nociception) آسسب کافتی داقعی یا کالقو  اس 

داکنش ف،د کک این احساس در  شا    جء  عبارتس  اتب 

(Pain behavior).(1)  درد کک صورت یک تج،کک احساسی د

کاش کک کا آساسب کاافتی کاالقو  یاا      عاطفی یاخوشاین  می

توسط صورت ک،دت این ص مات داقعی ارتباط دارد یا در 

عها  درد کعا  ات   تا،ین   شاای   (2).شود توصسف میکسمار 

درمان ریشک التهاب اس  کاک در یتسجاک ج،احا  کافا      

شسمسایی د مس ،دکای  یاشی ات عوامل م ایس یب  آپس ال پ،ی

این ردی  التهاکی مساوول درد یاحساک پا،ی    . شود ایجاد می

عها   . کاشا   یفوذپذی،ی ع،دق می آپس الب اتساع ع،دق د

اس ب کک سبب ادم ش   د  E2آن تا ح ی پ،دستاگالی ین 

  (3).شود کاعث فشار ک، ردی فسب،های عصبی می

تی،یک کاف  های پ،ی آپس ال کاعث ایجاد التهااب د  

شود کک پاسخ های  می شسمساییتادساتی گ،دهی ات مواد آ

کاک منواور کااهش التهااب د در     . کنن  می التهاکی را آغات

یتسجک کاهش درد پس ات درمان ریشک استفاد  ات داردهاای  

التهاب های است،دئس ی ض  مختهفی ماین  آیتی کسوتسک هاب

توصاسک شا     ( NSAID) است،دئس یغس، التهاب هایض  د

طاور قاکال    کارک،د پ،دفسالکتساک ایباوپ،دفن کاک    (4).اس 

ساااع  کعاا  ات درمااان کاااهش   8د  4تااوجهی درد را 

همچناسن ددتا  معماول ماورد اساتفاد  کا،ای       (5).ده  می

ها،    (6).کاشا   گ،م می مسهی 444ایبوپ،دفن در دی ایپءش ی 

دارد کک مواتات اث، درمایی مطهوب مم ان اسا  کاعاث    

ات عوارض جایبی . یسء شودک،دت ک،خی عوارض یاخواستک 

Ibuprofen   هااب درد معا  ب    تدن گاو    تاری دی ب تیا

اسهالب استف،اغب سوت  س، دل یا تهوعب ع،ق ک،دن ش ی  

  (7).کاش  های پوستیب س،دردب ضعفب س،گسجک می یا دایک

 (Harpagophytum procumbens)تهتویال کا یام عهمای  

  کاک دارای  یک یمویک ات عوامل ض التهاب د ض درد اس

اث،ات تس سنی د ض التهاکی اس  د کاک طاور معماول در    

درمان التهاب مفاصل ماین  استووآرت،ی ب رماتسسا،ب کما،   

درد مءمنب دردهای مءمن عضاالیی اساتخواییب آرت،یا     

 Teltonal. گس،د ردماتوئس ب تای دیس  مورد استفاد  ق،ار می

رد کاک  دا COX-2 (Cyclo-oxygenase-2)اث، کاتداری   کا،  

 بCoumaroylharpagide–p-8جاااء  اصاااهی فعاااال آن  

Harpagideب Harpagoside  دActeoside   ،اس  د عالد  کا

را  PGE2کنن    این توایایی کال  م یاتورهای التهاکی تولس 

 معاادل  Teltonal ددتا  مؤث، پسشنهاد ش   کا،ای  (8) .دارد

 کک یک مس ن گسااهی  Teltonal (9).کاش  می گ،م مسهی 484

اس ب دارای خاصس  ض التهاب د ض درد خوکی کاود  د  

عوارض گءار  ش   این داردی گساهی یساء کاک صاورت    

عوارض گوارشی هماین  دل پسچک د تهوع در موارد کسسار 

ها   ات مطالعاک حاضا،    کنااک،این   (14).دها   یادر رخ می

 مقایسک اث، ض دردی ایبوپ،دفن د تهتویال ک، کاهش درد 
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 .کود پس ات درمان ریشک

 ها روشمواد و 

این مطالعک کارآتمایی کالسنی تصادفی ش   سک سوکور 

در پایگا   IRCT201404012847N3کا شمار  

www.IRCT.ir  کسمارایی کا می دد  . ثب  د ایجام گ،دی

تک  ق امی های کک دارای دی انسال  54الی  25سنی 

س گی ش ی  اما ک دن ضایعکب دارای پوسد دایتال  کایال

ک، ) 34خود کک خود ح اقل درجک د کا درد فسستول  بتورم

تمام . ایتخاب ش ی ( VASدرجک کن ی  144مبنای صف، تا 

کسماران ات یو، ساکقک پءش ی در سالم  کامل کودی  د 

دادی ب  های حساتی پاسخ مثب  می هایی کک کک تس  دی ان

ساع   12کسمارایی کک ظ،  . مطالعک ش ی  مشمول

کودی  د کسمارایی کک پس ات       ک،د گذشتک مس ن دریاف

قاکل تیمل کود  د غس، درمان ریشک دارای درد ش ی  د

 . ات مطالعک خارج ش ی  بیاچار کک دریاف  مس ن کودی 

قبل ات ب ضمن کسب مجوت ات کمستک اخالق دایشگا 

ایجام درمانب ک،ای کسماران در مورد تیقسق در حال ایجام 

های التم کک  ادن آگاهیتوضسیات داد  ش  د پس ات د

ک،ای . یامک کتبی ات کسماران اخذ گ،دی  کسمارانب رضای 

ای کک کسماران داد  ش    یامک پ،سش بگس،ی ش ت درد ای ات 

 VASتا ش ت درد احتمالی خود را کا استفاد  ات معسار 

 144گءار  یماین ب کک طبق این معسارب صف، ک دن درد د 

ت کسمار خواستک ش  تا مسءان ا. ح اکث، درد تج،کک ش   کود

ب 24ب 12ب 6درد خود را قبل ات درمان ددر فواصل تمایی 

ساع  کع  ات درمان ریشک دی ان کا استفاد  ات  72د  48

همچنسن کک کسماران توصسک ش   . گءار  ده  VASمعسار 

 کود کک در صورت داشتن درد ش ی  ات استامسنوفن ک ئسن

در یتسجک . کودب استفاد  کنن  ها داد  ش   ب کک کک آن14/344

ثب  ای ات  گس،ی ش ت درد قبل د کع   این اق ام عالد  ک،

ات درمانب این مقساس درد موجب مشخص ش ن 

داد در صورت یسات کسمار  ای کود کک کک ما یشان می می دد 

کک تجویء دارد در چک فاصهک تمایی ات مس ن استفاد  ک،د  

 .د ات مطالعک  خارج ش   اس 

توسط  داردها قبالً. کسمار ایتخاب ش ی  57مجموع  در

د  Bب Aتایی کا ک   19ج دل اع اد تصادفی کک سک گ،د  

C  یوع تقسس، کن ی ش   کودی ب د تنها مج،ی ط،ح ات

ات آن جایی کک تمام . اطالع داش  داردی مورد استفاد 

کسمار ه،  بداردها در ای ات  د ش ل ی سان تهسک ش   کودی 

اطالع  کنن  ب یسب  کک یوع داردی دریافتی کی لماین  عم

کک ه، سک گ،د  مورد مطالعکب یک ساع  قبل ات . کود

درمان کپسولی کک عنوان پ،دفسالکسی داد  ش  کک این 

کپسول کستک کک گ،دهی کک کسمار در آن ق،ار گ،فتک کود 

یا ( ای،ان ته،انب آرین گهوکءب)( الکتوت)پالسبو : شامل

د یا ( ای،ان ته،انب آریاب) گ،م سهیم 444 ایبوپ،دفن

Teltonal 484 گ،م  مسهی(Hexal, Holzkirchen, Germany) 

 .کود

ای د توسط یک  جهسک درمان کک صورت یک

در این کسماران پس ات . پءشک عمومی ایجام ش  دی ان

هاب حف،  دست،سی تهسک د دی ان کک  ک،داشتن پوسس گی

کایال کوسسهک  طول. دسسهک کهمپ د راک،دم ایءدلک ش 

رادیوگ،افی د کا استفاد  ات فایل مناسب د در فاصهک یک 

. ت، ات آپ س رادیوگ،افسک تعسسن گ،دی  کوتا  مت، مسهی

قسم  آپس ال کایال تا سک شمار  کاالت، ات فایل 

در این . ساتی ش  ب آماد k-Fileگس،ی کا استفاد  ات  ای ات 

سالسن راستا جه  شستشوی کایال ات میهول ی،مال 

 2 بکسن ه، دد شمار  فایل استفاد  ش  ) باستفاد  گ،دی 

پس ات ایجام پا  ساتی . (لست، ات میهول کک کار رف  مسهی

ها توسط  ب کایالStep-Backدهی کک رد   د ش ل

کک رد  ت،اک، جایبی پ، ش   د   AH26پ،کا د سسه،  گوتا

ک کسماران ک تمامی .ت،مس، موق  ایجام ش ( Cavit)کا کوی  
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در ساع  کنت،ل ش ی  د ات آیان خواستک ش   72م ت 

صورت داشتن درد ش ی  کع  ات درمانب ات استامسنوفن 

ها داد  ش   کودب استفاد  کنن  د کا توجک  ک ئسنب کک کک آن

توایستن  ات مطالعک  کک این ک در صورت ع م تیمل درد می

خارج شوی ب در یتسجک استفاد  ات پالسبو در این مطالعک 

 SPSSاطالعات جم  آدری ش   در میسط . منعی ی اش 

مورد پ،دات  ق،ار گ،فتک د ک،ای مقایسک ش ت  کا دی،ایش

درد در طول ددر  ارتیاکی در ه، سک گ،د  مورد ک،رسیب 

استفاد  ( Two-way repeated measure ANOVA) ات آیالسء

 .گ،دی 

 یافته ها

 57عا اد  ت بسوکور در این مطالعک کارآتمایی کالسنی سک

 19)پالسبو کنن    کسمار ش،ک  ک،دی  کک در گ،د  دریاف 

یفا،   6د م،دهاا   (درصا   4/68)یف،  13 ها تنب تع اد (یف،

یفا،   11 هاا  تند در گ،د  تهتویالب تعا اد   (درص  6/31)

د در گا،د    (درصا   1/42)یف،  8د م،دها  (درص  9/57)

 14 د م،دهاا  (درصا   4/47)یف،  9 ها تنایبوپ،دفن تع اد 

توتی  ف،ادایی جنسس  در اختال  کود؛  (درص  6/52)یف، 

یباود   دار معنای سک گا،د  ماورد مطالعاک ات یوا، آمااری      

(422/4=P .) مسایگسن د ایی،ا  معسار سن در گ،د  پالسبو

سال د  47/37±38/8در گ،د  تهتویال  بسال 42/6±53/33

سااال کااود؛ اخااتال   89/34±15/7در گاا،د  ایبااوپ،دفن 

سنی در سک گ،د  ماورد ک،رسای ات یوا، آمااری     مسایگسن 

توتیا    به، چناسن ( 1ج دل ). (P=253/4)یبود  دار معنی

ف،ادایی شمار  دی ان د موقعس  دی ان در سک گ،د  ماورد  

 P= 871/4کک ت،تساب  )یبود  دار معنیک،رسی ات یو، آماری 

 (.1ج دل ) (P=583/4د 

در  ی در مسایگسن درد قبال ات درماان  دار معنیاختال  

 (1ج دل ) .(P=764/4)سک گ،د  مشاه   یش  

 ساع  پس ات درمانب اختال   6مطالعک یشان داد کک 

ه، (. P=331/4) یبود دار معنیات لیاظ آماری مسایگسن درد 

سااع  پاس ات    12چنسن مسایگسن د اییا،ا  معساار درد   

د در گ،د  تهتویال  68/24±19/21گ،د  پالسبو  درمانب در

کاود   21/25±92/24در گ،د  ایبوپ،دفن د  16/21±26/18

 یبااود دار معناایکااک اخااتال  مسااایگسن ات لیاااظ آماااری 

(532/4=P .) ساع   24در این مطالعک مشخص گ،دی  کک

ات لیااظ آمااری   درد پس ات درماانب اخاتال  مساایگسن    

این مطالعک یشاان داد   کک عالد (. P=724/4)یبود  دار معنی

ات درد   مساایگسن  ساع  پاس ات درماانب اخاتال    48کک 

یافتک آخ، این کاک  (. P=867/4)یبود  دار معنیلیاظ آماری 

ساع  پس ات درمانب مسایگسن د ایی،ا  معسار درد در  72

 89/4±23/2د در گ،د  تهتویال  58/4±58/1گ،د  پالسبو 

کود کک اختال  مسایگسن  26/4±15/1د در گ،د  ایبوپ،دفن 

 (2ج دل ) .(P=528/4)یبود  دار معنیات لیاظ آماری 

 «مسایگسن±ایی،ا  معسار»کک صورت  1های ج دل  داد 

طور کک در همان. گءار  ش   اس  «تع اد( درص )»د یا 

 ط،فک شودب آیالسء داریایس یکدی   می 1ج دل 

(One-way ANOVA)  یشان داد کک مسایگسن سن د درد قبل

ات درمان در سک گ،د  مورد ک،رسی ات یو، آماری تفادت 

ه، چنسن آتمون (. P>45/4)داری کا ی  یگ، ی اری  عنیم

یشان داد کک توتی  ( Chi-square test)مجذدر کای 

ف،ادایی جنسس ب شمار  دی ان د موقعس  دی ان در سک 

 (.P>45/4)کاش  گ،د  مورد ک،رسی مشاکک می

  «مساایگسن ±اییا،ا  معساار  »کک صورت  2های ج دل  داد 

مشااه     2کاک در جا دل    گویکهمان. گءار  ش   اس 

( One-way ANOVA)ط،فاک  شودب آیالسء داریایس یاک می

هاای  یشان داد کک مسایگسن ش ت درد در ه، یک ات تماان 

ساااع  پااس ات  72د  48ب 24ب 12ب 6کعاا  ات )ارتیاااکی 

در سک گ،د  مورد ک،رسی ات یو، آمااری اخاتال    ( درمان

 (.P>45/4)داری یشان ی اد معنی



     
              

 
  377                                                                                                                      1شماره /  93دوره /  4931سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

 های مورد ک،رسیسک متغس،های دموگ،افسک در گ،د مقای : 1ج دل 

  دارد متغس،

 P-value (=19n) ایبوپ،دفن (=19n) تهتویال (=19n)پالسبو 

 253/4 89/34 ± 15/7 47/37 ± 38/8 53/33 ± 42/6  (سال)سن 

 جنس

 

 تن

 م،د

(4/68 )13 

(6/31 )6 

(9/57 )11 

(1/42 )8 

(4/47 )9 

(6/52 )14 

422/4 

 

 1 انشمار  دی 

2 

3 

(6/31 )6 

(1/21 )4 

(4/47 )9 

(6/31 )6 

(6/31 )6 

(8/36 )7 

(8/36 )7 

(6/31 )6 

(6/31 )6 

871/4 

 

 

 کاال راس  موقعس  دی ان

 کاال چپ

(2/63 )12 

(8/36 )7 

(7/73 )14 

(3/26 )5 

(9/57 )11 

(1/42 )8 

583/4 

 

 764/4 45/89 ± 53/7 16/94 ± 14/9 79/87 ± 27/12  درد قبل ات درمان

 

 

 های مورد ک،رسی ک،حسب تمان ارتیاکی دردمقایسک ش ت درد در گ،د  : 2ج دل 

 دارد 

 تمان ارتیاکی درد

 پالسبو

(19n=) 

 تهتویال

(19n=) 

 ایبوپ،دفن

(19n=) 
P-value 

 331/4 16/54 ± 34/25 47/44 ± 15/28 44/47 ± 55/34 ساع  6کع  ات 

 532/4 21/25 ± 92/24 26/18 ± 16/21 68/24 ± 19/21 ساع  12کع  ات 

 724/4 44/9 ± 44/11 74/8 ± 49/11 89/11 ± 61/16 ساع  24کع  ات 

 867/4 44/3 ± 41/5 45/4 ± 21/7 37/3 ± 48/6 ساع  48کع  ات 

 528/4 26/4 ± 15/1 89/4 ± 23/2 58/4 ± 58/1 ساع  72کع  ات 

P-value 441/4> 441/4> 441/4>  -----

 

های م ا،ر  گس،ی یهسل داریایس ای ات در پایانب م ل ت

یشاان  ( Two-way repeated measure ANOVA)دد ط،فک 

؛ (=461/1F ب=347/4P)د وبا یدار داد کک اثا، دارد معنای  

ک ین معنی کک اث، ض دردی سک داردی ماورد ک،رسای در   

ها،  . دوطول ددر  ارتیاکی کسماران ات یو، آماری مشاکک کا 

دارد د تمان ارتیاکی ات یو، ( Interaction)چنسن اث، متقاکل 

؛ کا ین معنای   (=774/4Fب=658/4P)دار یبود آماری معنی

کک شسب کاهش درد در طول ددر  ارتیاکی کسماران در سک 

د د یا کک عبارت دیگ، الگاوی  وگ،د  مورد ک،رسی مشاکک ک

کاهش درد در ساک گا،د  ماورد ک،رسای در طاول ددر       

ن اثا، تماان ارتیااکی    ه، چنس. دوارتیاکی کسماران مشاکک ک

 ب>441/4P)دار کااود کسماااران ات یواا، آماااری معناای   

443/256F=)   ؛ ک ین معنی کک ص،  یوا، ات یاوع داردی

های مورد ک،رسیب ش ت مورد استفاد ب در ه، یک ات گ،د 

داری درد در طول ددر  ارتیاکی کسمااران کاک طاور معنای    

 .(1یمودار ) کودکاهش یافتک 
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 ایبوپ،دفن: Cتهتویال: Bپالسبو: A ک مسایگسن ش ت درد در سک گ،د  مورد ک،رسی در طول ددر  ارتیاکی کسمارانمقایس : 1یمودار  

 

 
های م ،ر گس،یه، چنسنب تیهسل داریایس ای ات 

یشان ( One-way repeated measures ANOVA)ط،فک  یک

های مورد ک،رسیب در طول داد کک در ه، یک ات گ،د 

ساع  پس ات  72د  48ب 24ب 12ب 6کع  ات )ی ددر  ارتیاک

 کودداری کاهش یافتک ب ش ت درد کک طور معنی(درمان

(441/4>P.) داری دجود  اما کسن گ،د  ها تفادت معنی

 .ی اش 

 بحث
ت،ین عهل م،اجعک کسماران کک درد ی ی ات شای 

های  در کسن رشتک. پءش ی اس  های دی ان مطب

تسک ارتباط یءدی ی کا تج،کک رشتک ای ددای بپءش ی دی ان

توای  طی  درد د درمان آن داردب خصوصاً این مسوهک می

های ای ددایتسک تش ی  شود د کسمار حسن درمان د درمان

ک، همسن اساس مطالعات . یسء پس ات آن درد را تج،کک کن 

تیادی ک، ردی داردهای ض درد مختهف ک،ای تس سن درد 

ت،ین  مشخص.    اس کع  ات درمان کسماران ایجام ش

عامهی کک درد پس ات درمان ای ددیتسک را پسش کسنی 

قبل ات درمان ( هایپ،آلژتیا) یمای  دجود کسش دردی می

صورت  کک NSAIDکناک،این استفاد  ات داردهای . کاش   می

پ،دفسالکسی در کاهش درد پس ات درمان ریشک کمک 

  (11).یمای  شایایی می

رآتمایی کالسنی تصادفی تیقسق حاض، یک مطالعک کا

کک کک عنوان معتب،ت،ین یوع ات مطالعات  کودسک سوکور 

در این یوع مطالعک . گ،دد اپس مسولو یک میسوب می

اف،اد مورد  بگس،د ک، ردی ایسان ایجام می کک تج،کی

گ، هسچ ک امب اطالعی ات اف،اد  گ، د تیهسل مطالعکب مشاه  

در  .شاه  ی اری  های مورد مطالعک د  داق  ش   در گ،د 

مطالعک حاض، ات داردهای تهتویال د ایبوپ،دفن کک عنوان 
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جه  مقایسک  است،دئس ی د پالسبوغس، مس ن ض التهاب

جایی کک  ات آن. اث،ات ض دردی این دد دارد استفاد  ش 

منشا  گساهی کود  د دارای عوارض  تهتویال یک داردی کا

ب لذا این جایبی گءار  ش   کمت،ی ات ایبوپ،دفن اس 

مطالعک کک منوور مقایسک اث،کخشی تجویء پ،دفسالکتسک 

د  (کع  ات درمان ریشک  یک مس ن رایج در درد)ایبوپ،دفن 

یک مس ن گساهی کا خاصس  ض التهاکی د )تهتویال 

پءش ی مورد دی ان های اکسس ان کک تاکنون در درمان آیتی

ک، کاهش درد کع  ات درمان ( استفاد  ق،ار یگ،فتک اس 

 .کایال ریشک دی ان ایجام ش 

مسایگسن ش ت درد در سک گ،د ب در مقط  تمایی قبل 

داری کا ی  یگ، ی اشتن  کک  یات درمانب تفادت آماری معن

این ام، یشایگ، تشاکک سک گ،د  ات یو، مسءان درد ادلسک د 

ادلسن تمان . دیگ، همسایی ش،ایط مقایسک اس کک عبارت 

ارتیاکی تعسسن ش ت درد شش ساع  پس ات درمان 

ایتخاب ش  کک درس  تمایی اس  کک متاکولسس، د اث، 

ک، اساس . حسی موضعی کک پایان رسس   اس داردی کی

 درص  کا 2یسمک عم، لس دکائسن  Malamedمطالعات 

در یسج ی،م سک تا چهار ساع   یف،ین اپی 144444/1

حسی در ادلسن تمان  لذا م اخهک اث، داردی کی (12).کاش  می

ات آن جا کک . ثب  ش ت درد پس ات درمان منتفی کود

ای  کک درد پس ات درمان ریشک اغهب مطالعات یشان داد 

ساع  پس ات درمان کسشت،ین ش ت  48تا  24در طول 

در این مطالعک کسماران کک  لذا (13)خود را خواه  داش ب

 (14)د هم اران Attarدر مطالعک . ردت کنت،ل ش ی  3م ت 

گ،می مسهی 644کک تأثس، تجویء  پ،دفسالکتسک یک ددت 

ایبوپ،دفن ک، کنت،ل دردهای پس ات درمان ریشک را ک،رسی 

ی کسن گ،د  دار معنیک،دی ب گءار  ش   کک تفادت 

تایج مطالعک فوق کا ی. ایبوپ،دفن د پالسبو دجود ی اش 

 کک عه  تأثس،   توای می  کک دارد  مشاکه   حاض،  مطالعک 

 .درمان کایال ریشک دی ان ک، کنت،ل درد کاش 

یتایج این مطالعک یشان داد کک در شش ساع  پس ات 

درمان ریشکب تهتویال مسایگسن درد کمت،ی یسب  کک پالسبو 

و، آماری د ایبوپ،دفن یشان داد دلی این اختال  ات ی

ساع  پس ات  24ساع  د  12در فواصل . دار یبود معنی

درمان یسءب تهتویال در مقایسک کا پالسبو د ایبوپ،دفنب 

مسایگسن درد کمت،ی را یشان داد دلی این تفادت ات یو، 

ساع  پس ات درمانب ایبوپ،دفن  48. یبود دار معنیآماری 

بو یشان مسایگسن درد کمت،ی را یسب  کک  تهتویال د پالس

 72یبود د  دار معنیها ات یو، آماری داد کک این تفادت

پالسبوب )ساع  پس ات درمانب ه، سک داردی مورد ک،رسی 

تق،یباً کک یک ای ات  ش ت درد را ( تهتویال د ایبوپ،دفن

اگ،چک ایبوپ،دفن کا ای کی تفادتب مسایگسن  ؛کاهش دادی 

یو، آماری ها ات د دلی تفادتاددرد کمت،ی را یشان می

 4-6البتک ات آیجا کک یسمک عم، ایبوپ،دفن . یبود دار معنی

کاش   می (15)ساع  6-3د یسمک عم، تهتویال  (7)ساع 

ک یهی اس  کک در این تمان اث، داردهای مورد استفاد  ات 

کسن رفتک د درداق  کاهش درد یاشی ات کاهش التهاب 

 .یاحسک خواه  کود

مقایسک اث، تجویء  (5)د هم اران Menkeدر مطالعک 

است،دئس ی غس، پ،دفسالکتسک دد داردی ض التهاب

Etodolac د Ibuprofen  ک، ردی درد پس ات درمان

ساع    72د  48ب 24ب 12ب 8ب 4ای ددیتسک در کات  تمایی 

پس ات درمان ایجام ش ب کک تجویء پ،دفسالکتسک 

Ibuprofen  در مقایسک کاEtodolac  8الی  4کاهش درد 

کا . کع  ات درمان کایال ریشک را کسشت، یشان دادساع  

توجک کک مشاکه  رد  کارب این یتایج کا مطالعک حاض، 

مغای،ت دارد تی،ا در این مطالعک کا دجود این کک 

ایبوپ،دفن ات یو، ع دی مسایگسن درد کمت،ی را در 

ساع  یسب  کک تهتویال یشان  72د  48های تمایی  ددر 
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ساع  ادلب درد کمت،ی را  24در دادب دلی تهتویال  می

های  یسب  کک ایبوپ،دفن یشان داد کک در هسچ یک ات تمان

ی کسن ایبوپ،دفن د دار معنیپس ات درمانب تفادت آماری 

 . تهتویال مشاه   یش 

ب تفادت آماری (16)در مطالعک یاقوتی د هم ارایش

 72داری کسن ایبوپ،دفن د سولسن ا  در کاهش درد  معنی

در مطالعک  .ات درمان ریشک دجود ی اش ساع  پس 

سعی ش  کا کاال ک،دن حج، یمویک چنایچک تفادتی  حاض،

یو،  دجود داشتک کاش  این تفادت مشخص شودب اما ص، 

های مورد  ات یوع داردی مورد استفاد  در ه، یک ات گ،د 

ی در طول ددر  دار معنیک،رسی ش ت درد کک طور 

ی کسن کاهش دار معنیت ارتیاکی کاهش یاف  البتک تفاد

این یتایج . های مختهف مشاه   یش  ش ت درد در گ،د 

ده  کک کا درمان کایال ریشک دی ان عامل التهاب  یشان می

 .یاک  کاهش میحذ  د درد 

کک منوور مقایسک  (18)در مطالعک کس ار د هم اران

اث،کخشی پ،دفسالکتسک ت،اماددل هس ردکه،ای  کک مس ن 

ب  کک ایبوپ،دفن ک، کاهش درد پس ات کاش  یس مخ ر می

ای  درمان کایال ریشک دی ان تک کایال د دایتال مطالعک

توای  در تس سن دردهای  می کک ت،اماددل یشان داد  ش 

اما در مطالعک حاض،   .ش ی  موث،ت، ات ایبوپ،دفن کاش 

یو، ات یوع داردی مورد استفاد  در ه، یک ات  ص، 

ی در دار معنیدرد کک طور  های مورد ک،رسیب ش ت گ،د 

ی دار معنیالبتک تفادت . طول ددر  ارتیاکی کاهش یاف 

 .های مختهف مشاه   یش  کسن کاهش ش ت درد در گ،د 

کا ه   مقایسک  (19)مطالعک جالل تاد  د هم اران

است،دئس ی غس، اث،کخشی پ،دفسالکتسک داردی ض التهاب

مسهی گ،م د داردی ض التهاب  844 ایبوپ،دفن

گ،م در تس سن  مسهی 34 ورتس واست،دئس  پ،دیسءدلونک

یتایج   .دردهای پس ات درمان ریشک دی ان خهفی ایجام ش 

 بساع  پس ات کار 24د  6در  کک آن ک ین صورت کود

مسهی گ،م پ،دیسءدلون کک مسءان چشمگس،ی ش ت درد  34

د دلی کع  امسهی گ،م ایبوپ،دفن کاهش د 844را کسشت، ات 

 دار معنیتفادت کسن این دد ات لیاظ آماری ساع   24ات 

در مطالعک فوق ات ش،ایط دردد کک مطالعک یسات کک . یبود

های خهفی کود د کسماران کک  درمان ریشک در ی ی ات دی ان

کک در مطالعک  ن ساع  تی  کنت،ل کودی ب حال آ 24م ت 

ساع  د ک، ردی  72حاض، ک،رسی کسماران کک م ت 

کک تهتویال  کا این. ایجام گ،ف ق امی  های تک کایال دی ان

ساع  ادلب درد کمت،ی را یسب  کک ایبوپ،دفن  24در 

های پس ات درمانب  یشان داد اما در هسچ یک ات تمان

ی کسن ایبوپ،دفن د تهتویال مشاه   دار معنیتفادت آماری 

 .یش 

اکث، مطالعات در مورد تهتویال در تمسنک درد کم،ب تایو 

کک در این مطالعات کک یتایج مثب   کاش  یا لگن می

ک،ای درمان کسماران   (24)د هم اران Wegenerای   رسس  

مبتال کک آرت،دت مفصل ران د تایو کا عصار  پنجک شسطان 

(Teltonal ) کک این یتسجک رسس ی  عصار  پنجک شسطان

دارای اث، کالسنی مفس  در درمان آرت،دتهای لگن د تایو 

ک، ردی مقایسک یتسجک  (21)د هم اران Chrubasik. کاش  می

در ( Teltonal)درمان کا داردی گساهی هارپاگوفستوم 

کسماران کا درد کم،ب تایو د لگن کک این یتسجک رسس ی  کک 

لگن د کم، درد  بتهتویال در درمان استووآرت،ی  تایو

 . یتسجک مثب  دارد

کا عنوان اث،کخشی عصار   (22)د هم اران Brien مطالعک

مورد  14ک،ای درمان آرت،دت کک ( Teltonal)ک شسطان پنج

را کک صورت دد سوکور مورد ک،رسی ق،ار دادی  د کک این 

یتسجک رسس ی  کک عصار  پنجک شسطان در کاهش عالئ، 

در تیقسق حاض،  .گ،دی   اس  کالسنی درد موث، داق  

عهس،غ، کاهش کسشت، ش ت درد در گ،د  تهتویال در 
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ی کسن کاهش دار معنیاع  تفادت س 24ب 12ب 6فواصل 

. های مورد مطالعک دجود ی اش  ش ت درد در گ،د 

ت،ی ک س   احتماال کا افءایش حج، یمویک کتوان یتایج دقسق

 .آدرد

Chrubasik ای کا عنوان ک،رسی  مطالعک (23)د هم اران

است،دئس  غس، کا داردی ض التهاب Teltonalای مقایسک

Rofecoxib  کا یام تجاریVioxx  در درمان کم،درد ایجام

دادی کک این مطالعک کک صورت دد سوکور تصادفی ایجام 

 Teltonalیتسجک مطالعک ایشان یشان داد کک اث،کخشی  .ش 

در درمان حمالت ش ی  کم،درد موث،ت، د کا عوارض 

اما در مطالعک حاض، .  اس  Vioxxجایبی کمت،ی یسب  کک 

هتویال در فواصل کا دجود این ک تجویء پ،دفسالکتسک ت

ساع  پس ات درمان کاهش مسایگسن  24د 12ب 6تمایی 

دلی ات یو،  بدرد کسشت،ی را یسب  کک ایبوپ،دفن ایجاد ک،د

های مورد ک،رسی  گ،د کسن داری  آماری اختال  معنی

 . دجود ی اش 

 گیری نتیجه

 ایبوپ،دفن د تهتویالکا توجک کک این کک تأثس، داردهای 

تفادت آماری درمان ای ددیتسک  پس اتدر کاهش درد 

داری یشان ی ادب کناک،این کارک،د پ،دفسالکتسک تهتویال  معنی

ک،ای کاهش درد پس ات درمان ای ددایتس س پسشنهاد 

 .شود یمی

 تشکر و قدردانی 

ک ین دسسهک ات اعضای میت،م شورای پژدهشی 

پءش ی رفسنجان د یسء جناب آقای دکت، دایشگا  عهوم 

هی کک جناب آقای دکت، شسخ فتح ال بخش دعهی ردح

صمسمایک در ایجام این تیقسق تحمات تیادی متقبل ش ی ب 

 .د تش ، را داری، تق ی،کمال 
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