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 :خالصه
              َِـت اٍليِ ٍ ثبًَيِ ؼـ خفاضي هَلف وَمؼٍّؽف ايي پمًٍّ ثفـوي ؼـؼ، تَـم  ٍ تفيىوَن  په اق ثىتي قغن ثِ  :سابقه و هدف

 .فه پبييي اوت

ًفف اق ثيوبـاى هفاخؼِ وٌٌؽُ ثِ ثػً خفاضي ؼاًٍىؽُ  ؼُعفاضي ٌؽ ٍ  Randomized Clinical Trialمطالعه به صورت   :ها مواد و روش

ؼٍ عففِ ؼـ يه ّوگي تطت خفاضي .اًتػبة ٌؽًؽ  ًؽ،ؼٍ عففِ ثَؼ ًْفتِ وِ ّوگي ؼاـاي هَلف وَم،ي تجفيكنؼًؽاًپكٌگي ؼاًٍگبُ ػلَم پكي

ـٍق ؼٍم  ٍتفيىوَن ؼـ تَـم،هيكاى هيبًگيي ؼـؼ  .ؼـ يه عفف قغن ثَّـت اٍليِ ٍؼـ عفف ؼيگف ثَّـت ثبًَيِ ثىتِ ٌؽ. خلىِ لفاـ گففتٌؽ

 .اوتفبؼُ ٌؽ paired t test خْت اًبليك ؼاؼُ ّبي ويفي اق وبي ؼٍ ٍ ؼاؼُ ّبي ووي اق .اًؽاقُ گيفي ٌؽ ٍّفتن

 >P 0005/0ًؽ ّف ؼٍ اق ًظف آهبـي هؼٌي ؼاـ ثَؼوِ  ،ـٍق ؼٍم ٍّفتن ؼـ التيبم ثبًَيِ ووتفاق التيبم اٍليِ ثَؼ ؼـ هيبًگيي ؼـؼ ٍتَـمهيكاى . :ها يافته

ـي ػ آهبهيكاى هيبًگيي تفيىوَن ـٍق ؼٍم ٍ ّفتن ؼـ التيبم ثبًَيِ ووتفاق التيبم اٍليِ ثَؼُ ٍ همبيىِ تفيىوَن ثيي ؼٍ ضبلت ؼـ ـٍق ؼٍم اق لطب. 

 .( =P 03/0)ٍلي ؼـ ـٍق ّفتن اق لطبػ آهبـي هؼٌي ؼاـ ثَؼ ( =P 0/ 22)هؼٌي ؼاـ ًجَؼ 

 .هَثف اوت ػمل ًْفتِؼًؽاى  ؼـ وبًّ ؼـؼ ٍ تَـم تفيىوَن په اق  خفاضيثىتي قغن ثَّـت ثبًَيِ  ايي هغبلؼِ ًٍبى ؼاؼ، ًتبيح :نتيجه گيري

 خفاضي هَلف وَم ؼًؽاى ًْفتِ، ثىتي اٍليِ قغن،: هب واژه دیکل
 17/4/89 :پذيزش مقاله 12/3/89: اصالح نهايي 25/1/89:  وصول مقاله

 
 

 
 

 : مقدمه

    

غبـج وفؼى ثؽٍى تفٍهبي ؼًؽاًْبي ًْفتِ، يىي اق ـايح     

تفيي اػوبل خفاضي وفپبيي اوت وِ تَوظ خفاضبى فه ٍ 

ثؼؽ اق غبـج وفؼى ؼًؽاى هَلف وَم   (1).گيفؼَِـت اًدبم هي 

ثِ عفيك خفاضي يه وفي پبوػْبي فيكيَلَليه ًفهبل ـظ 

ٍ ؼـؼ  ،هطؽٍؼيت فبًىٍيغَاّؽ ؼاؼ،وِ ٌبهل تَـم، تفيىوَن

   ٍ  اق ػَاـْ ًبؼـ ٍ تبغيفي آى،غًَفيكي يب ػفًَت اوت.اوت

                                                                                   

                                                                                   

                                                                         

هْوتفيي تؼييي وٌٌؽُ هيكاى ؼـؼ ثؼؽ اق ػول ،عَل قهبى 

خفاضي،تفاهبٍهيكاى وػتي هي ثبٌؽ اهب ًِ تَـم ًٍِ تفيىوَن 

وِ ؼـؼـؼ  يئيىي اق فبوتَـّب(2).ؼىًؽاـّير اـ تجبعي ثب خفاضي 

 (1 -4) .ٍتَـم ثؼؽ اق خفاضي تبثيف ؼاـؼ، ًَع التيبم قغن اوت

ؼـ اـتجبط ثب ضففُ ؼّبى ثبلي ؼًؽاًي وبوت  ،ؼـ تفهين ثبًَيِ

                                                              (5) .هي هبًؽ ٍؼـ تفهين اٍليِ وبوت ثب هػبط پٌَيؽُ هيٍَؼ

ثؼضي .هغبلؼبت هتؼؽؼي ؼـ ايي قهيٌِ َِـت گففتِ اوت

ضي ؼيگف اق تفهين ثبًَيِ ضوبيت اق همبالت،اق تفهين اٍليِ ٍ ثغ

 هب ؼـ ايي پمًٍّ ثف آًين  وِ ثب همبيىِ (2 -4) .اًؽ وفؼُ



 

 

 

secondary closure ٍ primary closure ؼـ ؼًؽاًْبي ػمل 

 .پيؽا ًوبيين  ًْفتِ فه پبييي ـٌٍي ثفاي وبًّ ايي ػَاـْ

 

 :ها ش مواد و رو

   randomized clinical trialهغبلؼِؼـ ايي پمًٍّ ًَع        

اق  خْت هغبلؼِ .  اًدبم ٌؽ  splitmouthثِ ـٍي  ثَؼُ ٍ

ثيوبـاى هفاخؼِ وٌٌؽُ ثِ ثػً خفاضي ؼاًٍىؽُ ؼًؽاًپكٌىي 

تطميك  خْت ثفـوي ّفيه اق ػَاـْ  ؼـؼ، تَـم   .اوتفبؼُ ٌؽ

تؼؽاؼ ؼُ ًفف اق ثيوبـاى هفاخؼِ .ٍ تفيىوَن َِـت گففت

 په اق ؼـيبفت ـضبيت ًبهِ وتجي  يوٌٌؽُ ثِ ثػً خفاش

هؼيبـّبي اًتػبة اففاؼ ثفاي هغبلؼِ ٌبهل . اًتػبة ٌؽًؽ

ثؽٍى هٍىل لبثل تَخِ  )ّوىبـي ثب هغبلؼِ ،والهتي وبهل

، ػؽم ثبـؼاـي ؼـ هَـؼ غبًوْب ،ٍضؼيت ثْؽاٌت ؼّبى  (پكٌىي

غَة ، هَلفّبي وَم پبييي ثب ًْفتگي اقًَع هٍبثِ ؼـ هَلؼيت 

يىىبى،ػؽم ٍخَؼ پفي وَـًٍيت ٍ پٌَيؽُ ثَؼى وبهل ثب هػبط 

ثفاي توبم  فه پبييي  ٍ ًْفتگي وبهل يب ًىجي ؼـ اوتػَاى

م،ووت خفاضي هتغيفّبيي هَـؼ ثفـوي  ًَع التيب. ثيوبـاى ثَؼ

 .ٍهؽت قهبى خفاضي ٍ هيكاى تَـم ، ؼـؼ ٍ تفيىوَن ثَؼ

 

: روش جراحي 

توبم خفاضيْب تَوظ يه ففؼ هدفة اًدبم گفؼيؽ ٍؼـ  

ٍ  I.A.Bتوبم خفاضيْب اق ثي ضىي ثالن ػّت  ؼًؽاًي تطتبًي 

ؼـ ّوِ ثيوبـاى . اًفيلتفاويَى ؼـ ووت ٍوتيجَل اوتفبؼُ ٌؽ

  ففييثب اپي ى% 2اق ليؽٍوبئيي 
1

8000
ٍ ثِ عَـ . اوتفبؼُ ٌؽ

وبـپَل ثي ضىي اوتفبؼُ گفؼيؽ  3هيبًگيي ثفاي ّف خفاضي اق 

ثَؼ ٍ   (envelope) فلپ اوتفبؼُ ٌؽُ ؼـ توبهي ثيوبـاى پبوتي. 

ففق ثِ وبـ ثفؼُ ٌؽُ، ـاًؽ . ثَؼ 15تيغة خفاضي اوتفبؼُ ٌؽُ 

(round)    ُ32000ثب هيىفٍهَتَـ 703ٍ ففق فيٍَـ  8ٌوبـ 

 .ثب ًفهبل وبليي ثَؼ  Irrigationؼٍـ ؼـ ؼليمِ ٍ 

ًبضيِ خفاضي وَـتبل ٍ خْت ، وفؼى ؼًؽاى  په اق غبـج 

لَلي يَوفم فيك  cc30اق تويك وفؼى وبهل غفؼُ ّبي اوتػَاى

. ِفف خْت ثىتي قغن اوتفبؼُ ٌؽ3اوتفبؼُ ٍ اق ثػيِ ويله 

خفاضي ثف ـٍي  20ثَؼُ ٍ   split mouthايي پمًٍّ ثِ َِـت 

ٍ ثف ضىت اغتيبـي وِ غَؼ خفاش . ؼُ ًفف َِـت گففت 

ؼـ يه   primary closureؼاٌت، ثَّـت وبهال تّبؼفي اق 

. ُ هي وفؼؼـ ووت ؼيگف اوتفبؼ closure    secondaryٍ  ووت

لجِ ّبي قغن ثَّـت وبهال وف ثىتِ ٍ هطىن   primaryؼـ ففم 

وبهال  ؼًؽاًي ـٍي وبوت  secondaryثىتِ هي ٌؽ ٍلي ؼـ 

 (1 -5). ثػيِ ًوي ٌؽ 

قهبى ػول اق لطظِ ٌفٍع ثفي تب آغفيي وَزَـ قؼُ ٌؽُ، ٍ ثِ 

ًَع التيبم،ووت . َِـت هىتمل ثفاي ّف خفاضي ثجت گفؼيؽ

ػول ٍ تبـيع ػول تَوظ غَؼ خفاش ٍ ؼـ ؼٍ ففم خفاضي ،هؽت 

ثؼؽاق اتوبم خفاضي، هطل . ثجت گفؼيؽ هػََّ پكٌه خفاش

خفاضي ثب گبق اوتفيل آغٍتِ ثِ ًفهبل وبليي په گفؼيؽُ ٍ 

              ؼوتَـات ثؼؽاق ػول ثِ َِـت هىتَة ؼـ اغتيبـ

ؼاؼى ثالفبِلِ ثؼؽاق ػول ثب ؼـ اغتيبـ لفاـ . لفاـ گففت   ثيوبـ

يع ،اق ثيوبـ غَاوتِ ٌؽ تباق ووپفن يع ثِ َِـت هتٌبٍة ّف 

وبػت اوتفبؼُ ًوبيؽ ثؼؽ اق خفاضي ثفاي  5ؼليمِ تب  15

وبػت ٍ  6ّف  (mg500)ثيوبـاى ؼاـٍي آًبلمقيه اوتبهيٌَفي 

ـٍق ثؼؽاق ػول  5وبػت تب  8ّف  (mg 500)  آهَوىي ويليي

ـٍق ؼٍم ٍّفتن ثفاي اق ثيوبـاى ؼـغَاوت ٌؽ تب . تدَيك گفؼيؽ 

پف وفؼى پفوٌٍبهِ ؼـؼ ٍ گففتي اًؽاقُ ّب ثفاي هطبوجِ 

 . تفيىوَن ٍ تَـم ثِ ثػً خفاضي هفاخؼِ وٌٌؽ

 

: ارزيابي روش 

ثب هؼيبـ  VAS ثفاي اـقيبثي ؼـؼ اق ـٍي وٌتفل ٍ اـقيبثي        

grading  اوتفبؼُ ٌؽ وِ ٌبهل ؼـخِ ثٌؽي اق ِفف تب

ثِ هٌكلِ ؼـؼ ثيً اق  10ًؽاٌتي ؼـؼ ٍ ِفف ثِ هٌكلِ .ثَؼ10

 (6)ضؽ ثِ عَـي وِ ففؼ ـا هدجَـ ثِ اوتفاضت ؼـ غبًِ وٌؽ،

.  ٌؽايي اـقيبثي ّب ـٍق ؼٍم ٍ ّفتن اق ثيوبـاى اًدبم . ثَؼ

لجل اق اًدبم اـقيبثي ،تَوظ يه ففؼ ثِ ثيوبـاى ًطَُ اـقيبثي  

.  ؼاؼُ هي ٌؽ وبهال تَضيص

ـٍي تفهين قغن اقـٍي گبثىب ٍ ثفاي همبيىِ تَـم هيبى ؼٍ 

: ؼـ ايي ـٍي اًؽاقُ فبِلِ . هبتىَهبـا ، اوتفبؼُ ٌؽ 



 

 

 

ل  ةٌن ٍ قاٍيِ هٌؽيذثيي گٌَِ غبـخي  -1

 ثيي تفاگَن ٍ گٌَِ غبـخي ؼّبى  -2

      ثيي تفاگَن ٍ ثبفت ًفم پَگًَيَى، ثف ضىت    -3

 .اًؽاقُ گففتِ ٌؽ هيلي هتف

وپه هيبًگيي ايي وِ ضىبة ٌؽُ ٍ تَـم هَـؼ ًظف ثفـوي 

ايي اًؽاقُ گيفي ّب لجل اق ػول ٍ ثؼؽ اق ػول ـٍق ؼٍم . هي ٌؽ

 (7 -10). ٍ ّفتن اًدبم هي گففت

ثب يه  ٍلبثل ؾوف اوت وِ توبم اًؽاقُ گيفي ّب تَوظ يه ًفف

. هي ٌؽ اًدبمـٍي 

ثفاي همبيىِ تفيىوَن ثب اوتفبؼُ اق غظ وً فَاِل 

ثيي وبًتفالْبي ثبال ٍ پبييي لجل اق ػول ٍ ثؼؽ اق ػول ؼـ 

لبثل ؾوف اوت وِ ّوسٌبى . ـٍقّبي ؼٍم ٍ ّفتن اًدبم گففت

     توبم اًؽاقُ گيفي ّب تَوظ يه ًفف ثب يه وبًتي هتف 

 (1 -5) .تؼييي ٌؽ

ؼـ هَـؼ ؼـؼ، آقهَى وبي  ثفاي تدكيِ ٍ تطليل آهبـي ؼاؼُ ّب

اوتفبؼُ   Paired t – testٍ ثفاي تَـم ٍ تفيىوَن اق آقهَى ؼٍ 

 spssثفًبهِ ًفم افكاـي  تطتتوبم اعالػبت ثِ ؼوت آهؽُ .ٌؽ

 .هَـؼ تدكيِ ٍ تطليل لفاـ گففت 13ًىػِ 

: يافته ها

وِ اق . ًفف ثيوبـ ؼـ عفش ٌفوت ؼاؼُ ٌؽًؽ 10ؼـ ول   

هيبًگيي وٌي . قى ثَؼًؽ% 50ًفف  5هفؼ ٍ % 50ًفف  5ايي هيبى 

ؼـ توبهي ثيوبـاى ثف .ثَؼ وبل1/22±79/1اففاؼ هَـؼ ثفـوي 

اوبن ـاؼيَگفافي پبًَـاهيه هيكاى ًْفتگي ٍ ًَع ًْفتگي 

يف ايي ؼًؽاًْبي هَلفوَم ؼـ ؼٍ عفف يىىبى ثَؼًؽ ٍ ؼـ ؽ

ثيوبـاى ًَع % 50ًفف  5ؼـ .َِـت اق هغبلؼِ ضؿف هي ٌؽًؽ

. ًْفتگي ؼًؽاًْبي هَلفوَم ؼيىتَاًگَالـ ثَؼ

ؼـ توبهي ثيوبـاى اق هَاؼ ثي ضىي يىىبى ثب ؼٍق يىىبى 

ّوسٌيي تفبٍت قهبى ػول ؼـ ّف ثيوبـ ؼـ ؼٍ  .اوتفبؼُ ٌؽ

 هيكاى ثبقٌؽى ؼّبى ؼـ لجل اق.عفف ووتف اق وِ ؼليمِ ثَؼ

هيكاى هيبًگيي . هيلي هتف ثَؼ( 1/58 )ٌفٍع اػوبل خفاضي

فبِلِ ثيي گٌَِ غبـخي زٍن تب قاٍيِ هٌؽيجل لجل اق ٌفٍع 

 90هتف ثَؼ، وِ ضؽالل فبِلِ  هيلي5/112±7/13ي ػول خفاش

هيكاى هيبًگيي . هيلي هتف ثَؼ 135هيلي هتف ٍ ضؽاوثف فبِلِ 

ٌفٍع ػول  فبِلِ ثيي تفاگَن ٍ قاٍيِ غبـخي ؼّبى لجل اق

ٍ  هيلي هتف 102 هتف ثَؼ،وِ ضؽالل فبِلِ هيلي 98/5±6/112

هيبًگيي فبِلِ ثيي  تفاگَن . هيلي هتف ثَؼ 122ضؽاوثف فبِلِ 

ضؽالل  و3/147ِ±26/12ػول ٍ غظ هيبًي زبًِ ؼـ لجل اق 

. ثَؼ هيلي هتف163هيلي هتف ٍ ضؽاوثف  128فبِلِ 

ػول اق هطبوجِ هيكاى پبيِ ثفخىتگي َِـت ؼـ لجل اق ٌفٍع 

ثَؼ 3/124±69/9ؼل وِ هؼب. فبِلِ ثؽوت آهؽ 3هيبًگيي ايي 

ثؼؽ اق . ثَؼ 33/138ٍ ضؽاوثف همؽاـ آى  113وِ ضؽالل همؽاـ 

اًدبم ػول خفاضي تفبٍت هيكاى ثبقٌؽى ؼّبى ؼـ ضبلت پبيِ اق 

هطؽٍؼيت ثبق ٌؽى »همؽاـ آى ؼـ ثؼؽ اق خفاضي، تفيىوَن 

تفبٍت ثفخىتگي َِـت ؼـ  ّوسٌيي. ًبهيؽُ هي ٌؽ« ؼّبى

ضبلت لجل اق خفاضي اق ثفخىتگي ثؼؽ اق خفاضي، تَـم َِـت 

 (7).ؼًبهيؽُ ي

 

، تورم و درد دو  وضعيت باز ضدن دهان، تريسموس

 :روز بعد از عمل

 

هيكاى ثبقٌؽى ؼّبى ؼـ عففي وِ ثَّـت اٍليِ ثػيِ قؼُ ٌؽُ 

ؼـ ضبلي وِ هيكاى ثبقٌؽى . ثَؼ هيلي هتف 3/20± 6/ 43، ثَؼ

ؼّبى ؼـ ضبلتي وِ اق ـٍي التيبم ثبًَيِ ثْفُ گففتِ ٌؽُ 

ؼـ همبيىِ تفبٍت هيكاى ثبق  .هتف ثَؼ هيلي35/ 6±69/12ثَؼ،

ٌؽى ؼّبى ؼـ ؼٍ ضبلت هػتلف التيبم اٍليِ ٍ ثبًَيِ اگف زِ 

value P  ثؽوت آهؽ وِ فبلؽ اـقي آهبـي ثَؼُ  25/0هؼبؼل

ؼـ هيكاى ثبق ٌؽى ؼّبى ؼـ  3/5ثِ هيكاى تفبٍت  ٍلي ثب تَخِ

هيكاى هيبًگيي فبِلِ t =17/1 .ؼٍ ضبلت، تغييفات هثجت ثَؼ

ثيي گٌَِ غبـخي زٍن تب قاٍيِ هبًؽيجل ؼـ ووت ثب التيبم 

ثبًَيِ هتف ثَؼ ٍ ؼـ عفف ثب التيبم هيلي 9/125±31/10 اٍليِ

هيكاى هيبًگيي فبِلِ ثيي تفاگَن .هتف ثَؼ هيلي35/9±7/120

هيلي 122±07/6ٍ قاٍيِ غبـخي ؼّبى ؼـ عفف ثب التيبم اٍليِ 

هيكاى .هتف ثَؼهيلي 9/117±15/6هتف ٍ ؼـ عفف ثب التيبم ثبًَيِ 

هيبًگيي فبِلِ ثيي تفاگَن ٍ غظ هيبًي زبًِ ؼـ ووت التيبم 



 

 

 

هيلي هتف ثَؼ، ؼـ ضبلي وِ ؼـ ووت ثب 3/157±97/12اٍليِ 

ؼـ همبيىِ .هتف ثَؼ هيلي153±61/12التيبم ثبًَيِ ايي همؽاـ 

تفبٍت فبِلِ ثيي گٌَِ غبـخي زٍن تب قاٍيِ هٌؽيجل ، فبِلِ 

ثيي تفاگَن ٍ قاٍيِ غبـخي ؼّبى، فبِلِ ثيي تفاگَن ٍ غظ 

ُ ٍ هيبًي زبًِ ؼـ ؼٍ ـٍق ثؼؽ اق خفاضي ثيي ؼٍ ضبلت التيبم اٍلي

هؼبؼل  tٍ  46/0، 15/0،  25/0هؼبؼل  value pثِ تفتيت ثبًَيِ 

ثؽوت آهؽ، وِ ضبوي اق آى ثَؼ وِ تفبٍت  75/0، 49/1، 18/1

هتغيف ؼـ ؼٍ ضبلت هػتلف التيبم  3هؼٌي ؼاـي ثيي همبؼيف ايي 

 هيكاى.َِـت گففتِ اوتٍخَؼ ًؽاـؼ، اگف زِ تغييفات هثجتي 

هيبًگيي ثفخىتگي َِـت ؼـ ثؼؽ اق التيبم اٍليِ 

هيلي هتف ثَؼ ٍ ايي هيكاى ؼـ ووت ثب التيبم 95/8±3/153

 p value  هتف ثَؼ، وِ ؼـ همبيىِ  هيلي53/130±61/8ثبًَيِ 

ثِ ؼوت آهؽ وِ اـقي آهبـي ًؽاٌتِ ٍلي ثب تَخِ  26/0هؼبؼل 

. هثجت اوت  تغييفات 14/1هؼبؼل  t ثِ ضفيت تغييفات 

هيكاى هيبًگيي تَـم َِـت ؼـ ضبلت التيبم اٍليِ 

 هيلي7±22/2ٍ ؼـ ضبلت التيبم ثبًَيِ  هيلي هتف6/2±49/11

وِ ؼـ همبيىِ تفبٍت تَـم َِـت ثيي ؼٍ ضبلت التيبم . هتف ثَؼ

هيبًگيي . ثؽوت آهؽ 001/0هؼبؼل  p valueاٍليِ ٍ ثبًَيِ 

ٍؼُ وِ اق لطبػ آهبـي لبثل تَخِ ة =15/4tٍ  49/4تفبٍت 

ًٍبًگف ٍخَؼ اـتجبط ثيي ًَع التيبم ٍ هيكاى تَـم َِـت اوت، ٍ

وِ ؼـ ضبلت التيبم ثبًَيِ هيكاى تَـم َِـت ووتف اق ضبلت 

.  التيبم اٍليِ اوت

هيكاى هيبًگيي تفيىوَن ؼـ ضبلت التيبم اٍليِ 

هتف ثَؼ وِ ؼـ همبثل هيكاى تفيىوَن ؼـ  هيلي97/5±8/27

 .هيلي هتف ثَؼ5/22±78/11عفف ثب التيبم ثبًَيِ هؼبؼل 

 22/0هؼبؼل  p valueؼـ همبيىِ ؼٍ ضبلت التيبم اٍليِ ٍ ثبًَيِ  

وِ ػلي ـغن ٍخَؼ تغييفات اق لطبػ آهبـي =t 26/1. ثؽوت آهؽ

. هؼٌي ؼاـ ًجَؼ

ثب التيبم  ؼـ عفف VAS 25/1±3/7هيكاى ؼـؼ ثب ويىتن 

ؼـ همبيىِ ؼـؼ . ثب التيبم ثبًَيِ ثَؼ ؼـ ووت 5/4±13/1اٍليِ ، 

ثؽوت آهؽُ هؼبؼل  p valueؼـ ضبلت التيبم اٍليِ ثب التيبم ثبًَيِ 

وِ ؼاـاي اـقي آهبـي ثَؼُ ٍ ًٍبًگف =t 15/5ثَؼ  0001/0

ٍخَؼ اـتجبط لَي ثيي هيكاى ؼـؼ ٍ ًَع التيبم قغن ًبٌي اق 

ووت ايي ًتيدِ ضبوي اق ون ثَؼى هيكاى ؼـؼ ؼـ . خفاضي اوت

.  ثب التيبم ثبًَيِ ًىجت ثِ ووت ثب التيبم اٍليِ ثَؼ

 7وضعيت باز ضدن دهان،تريسموس، تورم و درد در 

: روز بعد از عمل

هتف  هيلي4/51±6/8اٍليِ هيكاى ثبق ٌؽى ؼّبى ؼـ ضبلت التيبم 

ؼـ همبيىِ . هتف ثَؼ هيلي7/54±74/7ٍ ؼـ ضبلت التيبم ثبًَيِ 

 37/0هؼبؼل  p valueآهبـي ؼٍ ضبلت هيكاى ثبق ٌؽى ؼّبى 

.  ضبِل ٌؽ وِ اق لطبػ آهبـي فبلؽ هؼٌي ثَؼ

هتف ٍ هيلي 7/6±56/3هيكاى تفيىوَن ؼـ ووت التيبم اٍليِ 

هتف ثَؼ وِ ؼـ همبيىِ  هيلي4/3±63/2ؼـ ووت ثب التيبم ثبًَيِ 

p value  ؼٌّؽُ ٍخَؼ ـاثغِ  وِ ًٍبى. ثؽوت آهؽ 03/0هىبٍي

. آهبـي هؼٌي ؼاـ ثيي ًَع التيبم قغن  ٍ هيكاى تفيىوَن ثَؼ

ؼـ ضبلت التيبم ثبًَيِ هيكاى تفيىوَن ووتف اق ضبلت التيبم 

هيكاى هيبًگيي فبِلِ ثيي گٌَِ غبـخي زٍن تب . اٍليِ ثَؼ

هتف ٍ  هيلي8/14±43/14اٍليِ قاٍيِ هٌؽيجل ؼـ ووت ثب التيبم 

هتف ثَؼ ؼـ  هيلي6/113±95/12ثبًَيِ ؼـ ووت ثب التيبم 

ثؽوت آهؽ، وِ فبلؽ اـقي آهبـي  84/0هؼبؼل  p valueهمبيىِ 

ًٍبًگف ػؽم ٍخَؼ اـتجبط ثيي ًَع التيبم قغن ٍ هيكاى . ثَؼ

هيكاى .فبِلِ ثيي گٌَِ غبـخي زٍن تب قاٍيِ هٌؽيجل ثَؼ

ُ غبـخي ؼّبى ؼـ ووت ثب هيبًگيي فبِلِ ثيي تفاگَن ٍ قاٍي

هيلي هتف ٍ ؼـ ووت ثب التيبم ثبًَيِ 4/116±48/5اٍليِ التيبم 

هؼبؼل  p valueؼـ همبيىِ آهبـي  .هيلي هتف ثَؼ56/5±6/113

ثؽوت آهؽ وِ ؼـ ًتيدِ آى تفبٍت هؼٌي ؼاـي ثيي  27/0

فبِلِ ثيي تفاگَن ٍ قاٍيِ غبـخي ؼّبى ؼـ ؼٍ ضبلت التيبم 

. اٍليِ ٍ ثبًَيِ ٍخَؼ ًؽاٌت،اگف زِ تغييفات هثجت ثَؼ

 13/1 t=  ًِهيكاى هيبًگيي فبِلِ ثيي تفاگَن ٍ غظ هيبًي زب

يلي هتف ٍ ؼـ م 2/151±8/10هؼبؼل ؼـ ضبلت التيبم اٍليِ 

ؼـ . ثَؼ هيلي هتف/ 7/148±5/12ضبلت التيبم ثبًَيِ هؼبؼل

ثؽوت آهؽ وِ اـقي  63/0هؼبؼل  p valueهمبيىِ آهبـي 

هيكاى هيبًگيي ثفخىتگي َِـت ؼـ ضبلت ا لتيبم .آهبـي ًؽاٌت



 

 

 

هيلي هتف ثَؼ ٍ ايي هيكاى ؼـ ضبلت التيبم 46/127±57/9اٍليِ 

ؼـ همبيىِ هيكاى . هتف ثَؼ هيلي23/125±54/9ثبًَيِ 

 p valueثفخىتگي َِـت ؼـ ؼٍ ضبلت التيبم اٍليِ ٍ ثبًَيِ 

اـي هؼٌي ؼاـ ًجَؼ ماق لطبػ آ  ثَؼ وِ  6/0ثؽوت آهؽُ، هؼبؼل 

. ٍ اـتجبعي ثيي ًَع التيبم ٍ ثفخىتگي َِـت ٍخَؼ ًؽاٌت

هيلي 93/3±44/2اٍليِ هيكاى هيبًگيي تَـم َِـت ؼـ ضبلت 

ؼـ همبيىِ . هيلي هتف ثَؼ69/1±99/1هتف ٍ ؼـ ضبلت ثبًَيِ 

تَـم َِـت ؼـ ثيي ؼٍ ضبلت التيبم اٍليِ ٍ ثبًَيِ 

 p value  ثَؼ وِ اق لطبػ آهبـي  03/0ثؽوت آهؽُ هؼبؼل

ٍ ضبوي اق آى ثَؼ وِ هيكاى تَـم ؼـ  =t 23/2هؼٌي ؼاـ ثَؼُ 

ؼـ ضبلت التيبم ثبًَيِ  ٍ 2/3±78/0اٍليِ ضبلت التيبم 

 p valueٍ  7/2همبيىِ ثب تفبٍت هيبًگيي  ثَؼ وِ ؼـ7/0±5/0

ؼـ ثيي ؼٍ ضبلت التيبم اٍليِ ٍ ثبًَيِ  t= 0001/0 06/8ل هؼبؼ

اـتجبط هؼٌي ؼاـي ثيي ًَع التيبم قغن ٍ هيكاى ؼـؼ اضىبن 

ؼاؼُ ّب ًٍبى ؼاؼًؽ وِ هيكاى . ٌؽُ تَوظ ثيوبـ ٍخَؼ ؼاٌت

ٌؽُ تَوظ ثيوبـ ؼـ ضبلت التيبم ثبًَيِ، ثَّـت ؼـؼ ٍ تدفثِ 

 .لبثل تَخْي ووتف اق ضبلت التيبم اٍليِ اوت

 

:  بحث

 secondary closure التيبم ثبًَيِ ايي هغبلؼِ ًٍبى ؼاؼ وِ

التيبم په اق خفاضي ؼًؽاًْبي ًْفتِ فه پبييي ؼـ همبيىِ ثب 

ي ،ؼـؼ، تَـم ٍ تفيىوَن ـا وبًّ م primary closureاٍليِ 

ايي ًتبيح ؼـ ثىيبـي اق گكاـٌْب ؼـ هَـؼ اوتفبؼُ اق .ؼّؽ

secondary closure  ثؼؽ اق خفاضي هَلف وَم هٌؽيجل هَـؼ

     Secondaryّوىبـاى تىٌيىْبي  ٍ Danda. ّىتٌؽتَافك 

closure  ـا ّوفاُ ثب ثفؼاٌتي هػبط ؼيىتبل هَلفؼٍم اًدبم هي

آًْب ًتيدِ گيفي وفؼًؽ وِ ؼـؼ ٍ تَـم ؼـ ًَع . ؼاؼًؽ  

Secondary closure  (1) .اوتووتف 

 Duboisثيوبـ تَوظ  56وِ ـٍي  Split Mouthؼـ يه پمًٍّ 

اًدبم ٌؽ، ؼًؽاًْبي هَلف وَم هٌؽيجل  ثِ عَـ هٍبثِ غبـج 

َِـت وفثىتِ ٍ هطىن ثػيِ قؼُ ٌؽ ٍ اق عفف زپ ثِ . ٌؽًؽ

عفف ـاوت ؼـ اًتْبي ؼيىتبل ؼًؽاى هَلف ؼٍم ثؼؽ اق غبـج 

پٌدفُ اي ايدبؼ ٌؽ، تب ثِ هيلي هتف   6 ٌؽى ؼًؽاى ، ثِ عَل 

ؼـ اًتْب ثِ ايي ًتيدِ ـويؽًؽ وِ ؼـ . ووت تفهين ثبًَيِ ثفٍؼ

Secondary closure ًّؼـؼ ٍ تَـم ؼـ ؼٍـُ ثؼؽ اق ػول وب 

يبفتِ ٍ ثيوبـ اضىبن ـاضتي ثيٍتفي هي وٌؽ وِ ايي ًتبيح 

 (3) .اوت هب وبهالً هٍبثِ تطميك

ؼـ همبيىِ تفهين ّوىبـاى ٍ  Pasquiliniؼـ تطميمي وِ تَوظ  

اٍليِ ٍ ثبًَيِ ثؼؽ اق خفاضي هَلفوَم هٌؽيجل ثفاي ثفـوي ؼـؼ 

اق « گفٍُ اٍل»ًفف  100ثيوبـ َِـت گففت،  200ٍ تَـم ـٍي 

 100ثيوبـاى ثؼؽ اق ؼـآٍـؼى ؼًؽاى وبهالً وَزَـ قؼُ ٌؽ ٍ ؼـ 

اق هيلي هتف  5-6ؼـ ؼيىتبل ؼًؽاى هَلف ؼٍم « گفٍُ ؼٍم»ًفف 

ج ٌىل ثفؼاٌتِ ٌؽ تب ثِ ووت تفهين ثبًَيِ ثبفت ثِ َِـت ٍ

ؼـؼ ؼـ ثيوبـاى گفٍُ اٍل ثىيبـ ثيٍتف اق گفٍُ .وَق ؼاؼُ ٌَؼ

                  ؼٍم ثَؼُ ٍلي تفبٍت هؼٌي ؼاـي اق لطبػ آهبـي

081/0 = p value    ٍٍُخَؼ ًؽاٌتِ ٍ ّن زٌيي تَـم ؼـ گف

ًيك تفبٍت  اٍل ًيك ثيٍتف اق گفٍُ ؼٍم ثَؼُ ٍ اق لطبػ آهبـي

 ًتبيح ايي تطميك(2)(P >001/0).هؼٌي ؼاـي ٍخَؼ ؼاٌتِ اوت

تطميك هب ثَؼ ثب ايي تفبٍت وِ اق لطبػ آهبـي تفبٍت ؼـؼ  هٍبثِ

 .ثيي ؼٍ ًَع تفهين هؼٌي ؼاـ ثَؼ،  ؼـ تطميك هب

ٌؽ تفهين اٍليِ  ـا ؼـ اًدبم  Saglamؼـ ثفـوي ؼيگف وِ تَوظ 

ؼـ خفاضي هَلفّبي وَم فه ؼٍ گفٍُ ثؽٍى ؼـى ٍ ثب ؼـى  

ايي  ثِ  Saglam. پبييي ؼـ هَـؼ تَـم ٍ تفيىوَن همبيىِ وفؼ

تَـم ٍ  (ؼـ گفٍُ ؼاـاي ؼـى)drain groupًتيدِ ـويؽ وِ ؼـ 

تغييفات هثجت  .ثَؼ no drain groupتفيىوَن ثىيبـ ووتف اق 

ثَؼُ ٍلي اق لطبػ آهبـي تفبٍت هؼٌي ؼاـي ٍخَؼ ًؽاٌتِ 

لؼِ اي ؼيگف وِ تَوظ ؼـ هغب (11).اوت

GrduluM.,Aktas,Yalcins  ،ؼـ ايي هغبلؼِ اًدبم گففت

گؿاٌتي ؼـى ثب تكـيك هتيل پفؼًيكٍلَى يه وبػت لجل اق 

ػَاـْ ثؼؽ  ٌؽ ٍثيوبـ ثَّـت ؼٍ عففِ اًدبم  22خفاضي ـٍي 

همبيىِ وفؼًؽ، ؼـ ؼٍگفٍُ ـا (تَـم، تفيىوَن  ؼـؼ ،)اق ػول 

ؼـ اـقيبثي ّبي اًدبم ٌؽُ ًٍبى ؼاؼ وِ هيكاى ثبقٌؽى ؼّبى 

. ثِ عَـ هؼٌي ؼاـ  ثْتف اوتهتيل پفؼًيكٍلَى گفٍُ  ثب تكـيك 

ؼـ آغف . ٍلي ؼـ هَـؼ ؼـؼ ٍ تَـم تفبٍت زٌؽاًي ٍخَؼ ًؽاٌت

ّن  تكـيك گؿاٌتي ؼـى ٍ ّن زٌيي ًتيدِ گيفي وفؼًؽ وِ 

ًبـاضتي هي تَاًؽلجل اق خفاضي،  هتيل پفؼًيكٍلَى يه وبػت

 .ّبي ثؼؽ اق خفاضي ػمل ًْفتِ فه پبييي ـا وبًّ هي ؼّؽ



 

 

 

ؼـ هغبلؼِ اي ؼيگف وِ ثبق ثفاي يبفتي ـٌٍي ثفاي وبًّ (12)

اًدبم گففت، ثفـوي Fernandos تَوظ ؼـؼ، تَـم  ٍ تفيىوَن

ثف ـٍي يه گفٍُ  Low level laserؼـهبى ثب ليكـ ؼـخِ پبييي 

ٍ  ٍـت پؿيففت يه عفف ثيوبـاى ثَّـت ًفهبلًففُ َ 64

ٍ ؼـ ًْبيت هٍبّؽُ  ٌؽعفف ؼيگف ـا ثب اوتفبؼُ اق ليكـ خفاضي 

تَـم ـٍق وفؼًؽ وِ ّير تفبٍت لبثل هالضظِ اي ـٍي ؼـؼ ٍ 

ؼـ هغبلؼِ اي ؼيگف وِ ثفـٍي (13) .وَم ٍ  ّفتن ٍخَؼ ًؽاـؼ

اق  خْت وبًّ ػَاـْ ثؼؽ «ّليَم ، ًئَى»ًَػي ؼيگف اق ليكـ

ٍ Carillo Jsػول خفاضي ؼًؽاى هَلفوَم فه پبييي تَوظ

، وِ تفيىوَن ٍ ؼـؼ ؼـ هٍػُ گفؼيؽاًدبم ٌؽ ،  ّوىبـاى

گفٍّي وِ ثب ليكـ ّليَم ، ًئَى خفاضي ٌؽُ ثىيبـ ووتف اق 

 ًؽاٌتِزٌؽاًي  اثفثَؼُ ٍلي ثف ـٍي تَـم  Placeboگفٍُ ؼاـًٍوب 

ؼـ هغبلؼِ اي ؼيگف (14) .اوت ٍ تمفيجبً ؼـ ّف ؼٍ گفٍُ ثفاثف ثَؼ

اًدبم گففت ثِ ايي ٍ ّوىبـاى   Corqueiraؼـ ثفقيل وِ تَوظ

ثف ـٍي تَـم اق لطبػ آهبـي  drainًتيدِ ـويؽًؽ وِ گؿاٌتي 

تأثيف لبثل تَخْي ؼاٌتِ ٍلي ثف ؼـؼ ٍ تفيىوَن ثيوبـ زٌؽاى 

ؼـ پمًٍّ ؼيگف ثِ ثفـوي تأثيف (15) .ًؽاٌتِ اوتتفبٍتي 

 100  ٍ ؼيىلَفٌبن هيلي گفم   600اوتفبؼُ اق ايجَپفٍفي 

ٍ  1g+60mg (Paracotamol)ٍ پبـاوَتبهَل ثب وؽئيي هيلي گفم 

لجل اق خفاضي ثف ـٍي ؼـؼ  هيلي گفم vitamin c 50يه ؼاـٍي 

ثؼؽ اق خفاضي اًدبم ٌؽ ثِ ايي ًتيدِ ـويؽًؽ،وِ ؼـ زْبـ گفٍُ 

اػ آهبـي تفبٍت لبثل هالضظِ اي ٍخَؼ ًؽاٌتِ ثدك ايٌىِ اق لص

ػَاـْ ّن زَى تَْع، اوتففاؽ، وفؼـؼ، ًبـاضتي هؼؽُ، ـٍؼُ ؼـ 

ؼـ  (16). اففاؼي وِ اق ؼاـٍ اوتفبؼُ وفؼُ ثَؼًؽ ٍخَؼ ؼاٌت

ثؽٍى اوتفبؼُ اق ّير ؼاـٍي اضبفي لجل  هب ضبليىِ ؼـ پمًٍّ

  .اق ػول تَاًىتين ؼـؼ ثيوبـ ـا وبًّ ؼّين

 

 :نتيجه گيري 

ؼـ ايي پمًٍّ ثفـوي ثف ـٍي وِ ػبـضِ ؼـؼ، تَـم ٍ         

َِـت  په اق خفاضي  ؼًؽاى ػمل ًْفتِ  پبئيي تفيىوَن

گففت ٍ ًٍبى ؼاؼ وِ ؼـؼ ـٍق ؼٍم ٍ ّفتن ؼـ ثيوبـاًيىِ ثِ 

ـهين ثبًَيِ وَق ؼاؼُ ٌؽُ ثَؼًؽ، وبًّ زٍوگيفي ووت ت

 .هؼٌي ؼاـ ثَؼؼاٌت ٍ اق لطبػ آهبـي 
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