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مقدمه :درد و تغییر در فشارخون از تبعات معمول جراحی دندان عقل نهفته است .اين مطالعه
با هدف بررسی اثر پره گابالین خوراکی با دوز  57میلیگرم ،بهصورت پیش دارو ،روی
تغییرات همودينامیک و کنترل درد پس از جراحی دندانهای عقل نهفته انجام شد.
مواد و روشها :در اين کارآزمايی بالینی تصادفی دوسوکور ،بر روی  012بیمار دارای دندان
عقل نهفته با تجويز  57میلیگرم پره گابالین خوراکی يک ساعت قبل از جراحی در گروه
آزمون (127نفر) و با دارونما در گروه کنترل ( 89نفر) عمل جراحی انجام شد .تغییرات
همودينامیک در چهار مرحله بررسی شد (مرحله :1يک ساعت قبل از عمل و پیش از تجويز
قرص به بیمار ،مرحله :0بالفاصله قبل از شروع عمل و بعد از تزريق بیحسی ،مرحله :3بعد
از اتمام جراحی ،مرحله :4هنگام ترخیص بیمار) 6 .ساعت بعد از عمل ،شدت درد بیماران با
روش مقیاس ديداری درد ( )Visual Analogue Scaleاندازهگیری شد .دادهها در نرمافزار
 SPSSنسخه  17جمعآوری و با استفاده از آزمونهای تحلیل کواريانس و Mann- whitney
 Uبررسی شد (.)α = 2/27
یافتهها :میانگین تغییرات ضربان قلب در طی مراحل  4و  3و 0با تعديل برای سن افراد،
تفاوت معنیدار نشان داد ( .)p value > 2/221میانگین تغییرات سیستول در مراحل  4و  3و
 0در گروه آزمون بهطور معنیداری منفیتر از گروه کنترل بود ( .)p value > 2/221میانگین
تغییرات دياستول در مراحل  4و  3و  0اختالف معنیدار داشت ( ،)p value > 2/27میانگین
دياستول در گروه آزمون کاهش يافته ولی در گروه کنترل بدون تغییر بود .درد بعد از عمل
در گروه کنترل بهطور معنیدار بیشتر از گروه آزمون بود (.)p value > 2/221
نتیجهگیری :با توجه به محدوديتهای اين مطالعه ،پیش دارويی  57میلیگرم پره گابالین
خوراکی در جراحی دندان عقل نهفته اثر قابل توجهی در کاهش فشار سیستول و دياستول
دارد و در کاهش نمره درد پس از عمل مؤثر است.
کلید واژهها :پره گابالین ،جراحی ،درد دندان عقل
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مقدمه
با رشد انسان و كوچك شدن فك ،فضا براي رشد دندان عقل
محدود شده و با توجه به اينكه دندان عقل در آخرين رديف
دندانها رشد ميكند در نتيجه دندان عقل خود را به شكل
نهفته و نيمه نهفته نشان ميدهد .همچنين دندانهاي عقل
باعث بروز دردهايي در ناحيه مفصل فك ،گوشها ،چشم و
ناحيه سر ميشوند .براي مقابله با پيدايش چنين دردهايي بهتر
است كه دندان عقل توسط پزشك متخصص معاينه و در
صورت تأييد و صالحديد كشيده شود .پوسيدگي دندان عقل يا
پوسيدگي در ناحيه مجاور دندان عقل و خطر صدمه ديدن به
دندان مجاور ،قسمت عمدهاي از مشكالتي است كه در ارتباط
با دندان عقل رخ ميدهد در صورتي كه دندان عقل مشكلدار،
خارج نشود عوارضي از قبيل عفونت لثه ،عفونت استخوان،
آبسه ،سلوليت ،صدمه به دندان مجاور ،ايجاد كيست ،درد و
حركت دنداني ممكن است ايجاد شود .از عوارض پس از عمل
جراحي تورم ،درد و محدوديت در باز كردن كامل دهان
است[.]1
درد پس از عمل جراحي يكي از موضوعات اصلي در
مراقبتهاي بعد از عمل ميباشد[ ]1و نقش مهمي در تسريع
بهبود وضعيت عمومي بيماران جراحي بازي ميكند .كنترل درد
بعد از عمل جراحي با گروه ساليسيالتها و ضد دردهاي
اپوئيدي بهعنوان اساس درمان مطرح ميباشند[ ]2 ،3با اين
حال بهدليل عوارض جانبي شناخته شدهي تركيبات ساليسيالت
و اپوئيدي تالشهاي بسياري صورت پذيرفته تا با يافتن
ضددردهاي جديدتر بتوان ميزان مصرف داروهاي اپوييدي را
كاهش داد[ .]4در حقيقت كليد اصلي در تحقيقات بر روي
كنترل و درمان درد پس از عمل جراحي بر اين اصل استوار
است .علت اصلي مراجعه  11-41درصد بيماران به بيمارستان
بهدليل دردهاي دنداني در شب بعد از عمل جراحي درد
ميباشد[.]4 ،5
اضطراب يا ترس بيمار از عمليات دندانپزشكي و محيط
دندانپزشكي مشكلي است كه بيماران زيادي در سراسر جهان
از آن رنج ميبرند و هنوز بهعنوان يك معضل مهم در عرضه
خدمات دندانپزشكي و بهداشت دهان و دندان بهشمار ميرود
و اين ميتواند موجب اجتناب افراد از مراجعه براي درمان شود
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كه خود ضعف بهداشت دهان و دندان و مشكالت ديگر
همچون ناراحتيهاي رواني و اجتماعي را بهدنبال خواهد داشت.
بنابراين كنترل اضطراب در طول درمان براي بيمار و
دندانپزشك ضروري ميباشد[.]6
روشها و تكنيكهاي گوناگوني براي اين امر استفاده
ميشوند كه به دو دسته دارويي و غيردارويي تقسيم ميشوند.
روشهاي غيردارويي شامل تكنيك گفتن ،نشان دادن و
بعد انجام دادن ،برخورد دوستانه ،عدم استفاده از زبان تهديد,
دادن احساس كنترل به بيمار و از روشهاي دارويي ميتوان به
آرامبخشي هوشيارانه اشاره كرد[ .]5تكنيك آرامبخشهاي
هوشيارانه ثابت كردهاند كه در كنترل اضطراب قابل اطمينان و
امن هستند[.]1 ،8
انواع آرامبخشي عبارتند از :آرامبخشي استنشاقي ،خوراكي و
تزريقي[ .]5آرامبخشي خوراكي از طرف بيمار پذيرش نسبتاً
خوبي داشته ،نياز به تزريق و يا دستگاههاي پيشرفته ندارد و در
 15-55درصد از موارد پاسخدهي مناسبي از سوي بيمار
دارد[.]1
تجويز داروهاي آرامبخش بهصورت خوراكي يكي از
مرسومترين روشهاست كه تقريباً در تمامي مراكز درماني
دندانپزشكي دنيا قابل قبول است .سهولت در استفاده دارو،
هزينه كم ،كاهش عوارض جانبي و بدون نياز به آموزش اضافي
خاص به بيماران از خصوصيات داروهاي ضد اضطراب خوراكي
است[ .]8 ،9اضطراب قبل از عمل جراحي دندانپزشكي و در
طول درمان باعث افزايش تحريك سمپاتيك و سيستم عصبي
مركزي ميشود كه به دنبال آن شاهد اختالالت هموديناميك
در سيستم قلب و عروق يعني افزايش ضربان قلب ،فشار خون
و تعريق هستيم[ .]9اضطراب با عدم تعادل مواد شيميايي در
مغز شامل ناقالن عصبي سروتونين ،نوراپينفرين و
گاماآمينوبوتيريك اسيد در ارتباط است .از انواع داروهاي مختلف
و متعدد خوراكي كه در درمانهاي قبل از جراحي دندانپزشكي
استفاده ميشود ،ميتوان به داروهاي ضدافسردگي،
ضداضطراب ،مهار كنندههاي گيرنده بتا ،همچنين داروهاي
ضداضطراب مهار كنندههاي انتخابي در باز جذب سروتونين
(،Selective serotonin reuptake inhibitors )SSRIs
داروهاي ضد افسردگي سه حلقهاي ،مهار كنندههاي
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مونوآمينواكسيداز ()MAOIs
 ،inhibitorsآنتي هيستامينها اشاره كرد[.]15
در سالهاي اخير داروهاي جديد ضد تشنج چون گاباپنتين
و پره گابالين بهعنوان يكي از داروهاي كمكي در درمان
شكايات ناشي از سندرومهاي درد مزمن ،مورد مصرف واقع
شدهاند[.]15 ،11
از سال  1965از داروهاي ضدتشنج در كنترل درد استفاده
ميشود و پره گابالين اخيراً در كنترل درد نوروپاتيك مزمن
بهطور گسترده استفاده ميشود .گاباپنتين يكي از آنالوگهاي
ساختماني گاماآمينوبوتيريك اسيد است كه در سال 1994
بهعنوان يك داروي ضد تشنج معرفي شد .مقادير  455تا 1255
ميليگرم از آن در درمان درد حاد مورد استفاده قرار
ميگيرد[.]12
داروي پره گابالين آنالوگ ساختاري گيرنده نوروترنسميتر
مهاري گاماآمينوبوتيريك اسيد GAMMA-( GABA
 )Aminobutyric acidبهشمار ميآيد اما به لحاظ عملكردي
ارتباطي با آن ندارد .پره گابالين نيز بهعنوان يك داروي
ضدتشنج مطرح ميباشد كه با خاصيت كاهش ورود كلسيم به
پايانه عصبي در سيستم عصبي مركزي عمل ميكند و باعث
مهار رهاسازي ميانجيهاي عصبي تحريكي مانند ماده ،p
گلوتامات ،سروتونين ،دوپامين و نورآدرنالين كه خود در ايجاد
درد مؤثراند ،ميشود[ .]12-19پره گابالين يك ليگاند  α2-δكه
داراي اثرات ضددرد ،ضدتشنج ،ضداضطراب و خواب افزاست و
قدرت اتصال به زير واحد  α2-δكانال كلسيم را دارد .پديده
حساسيتزايي مركزي كه در رشتههاي عصبي شاخ خلفي نخاع
و قسمتهاي مركزي با ارتباطات سيناپسي پرتراكم مانند
آميگدال و نئوكورتكس و هيپوكامپ وجود دارد[]25 ،21
مسؤول افزايش حس درد پس از عمل (هيپرآلرژي) شناخته
ميشود و احتماالً افزايش توليد زيرواحد  α2-δدر پديده
حساسيتزايي مركزي درد نقش دارد[ .]22بهنظر ميرسد
پرهگابالين با تضعيف اين پديده موجب كاهش درد ميگردد[،24
 .]23داروي پره گابالين در ماه دسامبر  2554با مجوز مصرف
دارو توسط سازمان غذا و داروي آمريكا با نام تجاري ( Pfizer,
 LYRICA )Germanyتأييد گرديده است.
مطالعات اوليه نشان ميدهند كه پره گابالين همانند
Monoamine oxidase
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پيشساز آن يعني گاباپنتين ميتواند در درمان دردهاي حاد به
كار رود[ .]12 ،24 ،25قدرت پره گابالين  6برابر بيشتر از
گاباپنتين است[ .]26از راه خوراكي سريعاً جذب شده و حداكثر
غلظت پالسمايي آن طي يك ساعت پديد ميآيد[.]21 ،28
فراهم زيستي آن بيش از  95درصد[ ]29و نيمه عمر دفعي
آن حدود  5ساعت است .متابوليسم كبدي ندارد و به
پروتئينهاي پالسما باند نميشود[ 98 .]35 ،31درصد آن
بهصورت تغيير نيافته از راه ادرار دفع ميشود .لذا در نارسايي
كليوي دفع آن كم ميشود و بايد در بيماران مذكور مقدار آن را
كاهش داد[.]32 ،33
امروزه از پره گابالين در كاهش دردهاي مزمن نوروپاتيك
مثل نورپاتيهاي ديابتي و نورآلرژي پس از عفونت هرپس،
نورآلرژي و حتي دردهاي ناشي از التهاب و تحريك بافت مورد
استفاده قرار ميگيرد[ .]34-36از اين دارو در درمان اختالل
اضطراب و تشنج استفاده ميشود و با توجه به پايين بودن
عوارض و تأثير مثبت آن در درمان دردهاي حاد و مزمن و در
كنترل دردهاي خفيف تا شديد ،در بيماران پس از اعمال
جراحي ميتوانند مورد مصرف قرار گيرد[ .]31-39مطالعات
فراواني در اعمال جراحي ارتوپدي[ ،]45جراحي قفسه
سينه[ ،]41مديريت درد پس از عمل[ ،]42جراحي زنان[،44
 ]43و جراحي دندان انجام شده است و تأثير مثبت داروي
پرهگابالين بهخوبي در كنترل دردهاي پس از عمل جراحي ثابت
شده است[.]45 ،46
از شايعترين عوارض پره گابالين سرگيجه و خوابآلودگي
ميباشد[ .]42از ديگر عوارض اين دارو در مصارف طوالني
مدت ميتوان به سردرد ،خشكي دهان ،تفكر غيرطبيعي ،تنبلي
چشم ،اسهال ،عدم هماهنگي ،آتاكسي ،سستي ،تهوع و استفراغ
نام برد .پره گابالين با داروهاي ديگر تداخل قابل توجهي
ندارد[.]46 ،41
پيشرفتهاي قابل توجهي در طول دهه گذشته نسبت به
درک ما از مكانيسم درد حاد پس از عمل جراحي و درمانهاي
اميدواركننده وجود دارد .پره گابالين يك تركيب گاباپنتوئيد است
كه داراي خواص ضدافسردگي ،ضد درد و ضد تشنج است و
سبب كاهش درد پس از عمل خواهد شد[ .]44لذا بهبود كنترل
درد پس از عمل و كاهش درخواست داروهاي مخدر و نهايتاً
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كاهش عوارض داروهاي مسكن ،با انتخاب داروي ايمن و كم
خطر حايز اهميت است.
مطالعهي حاضر با هدف تعيين اثر ضد دردي داروي
پرهگابالين بهعنوان پيش دارو قبل از عمل جراحي دندان عقل
نهفته در مراجعين بزرگسال به كلينيك تخصصي
دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام شد.
مواد و روشها
اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني دوسوكور ( Randomized,
)double blind & placebo controlled clinical trial
بود .تعداد  215بيمار كه به دانشكده دندانپزشكي شيراز مراجعه
كردند بهطور تصادفي به دو گروه  155نفره تقسيم شدند ،كه در
طي مطالعه ،در گروه كنترل تعداد  1نفر ريزش داشتند .پس از
تأييد كميته اخالق و پژوهش دانشگاه علوم پزشكي شيراز با كد
ثبت كارآزمايي باليني ايران ( )IRCT: 201212241674N6و
كسب رضايت آگاهانه كتبي از بيمار از تاريخ خرداد  91لغايت
خرداد  92بر روي بيماران با كالس فيزيكي بدون بيماري
( )phisical statusجراحي دندان نهفته انجام شد.
معيارهاي ورود به مطالعه شامل  )1سن باالي  18و كمتر
از  51سال؛  )2وضعيت فيزيكي American society ( ASA
 )of anesthesiologistsبرابر با يك بود .معيارهاي خروج
شامل  )1بيماري زمينهاي يا عارضهدار؛  )2چاقي مفرط (وزن
بيش از  25درصد باالي وزن ايدهآل؛  )3قد كوتاه (كمتر از
 145سانتيمتر)؛  )4سابقهي اعتياد مواد مخدر و يا الكل؛ )5
سابقهي حساسيت به اپوئيدها؛  )6اختالالت عملكرد كليه؛ )1
تاريخچه بيماريهاي سيستم عصبي ،سيستم قلبي -عروقي و
دردهاي مزمن و مصرف داروهاي ضدتشنج بود.
در بدو ورود به واحد جراحي دندانپزشكي ،پايشهاي
استاندارد شامل ضربان قلب ،فشار خون غير تهاجمي برقرار
گرديد و براي سطح آرامبخشي بيمار از معيار Ramsay
 sedation scaleاستفاده شد[ .]48 ،49يك ساعت قبل از
شروع عمليات دندانپزشكي داروي پره گابالين  15ميليگرم
كپسول خوراكي شركت داروسازي سبحان دارو
()PREGABALIN SOBHAN 75 MG CAP, Iran
تجويز گرديد.
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در گروه اول (آزمون) داروي پرگابالين  15ميليگرم خوراكي
و در گروه دوم (كنترل) كه دارونما به همراه  155سيسي آب
خوراكي يك ساعت قبل از عمل جراحي دندان عقل نهفته،
تجويز شد.
جراح و پرستار مربوطه در جمعآوري و ثبت دادهها از روند
كدگذاري و قرار گرفتن بيماران در دو گروه آگاه نبودند .قبل از
تجويز قرص ابتدا پرسشنامه در اتاق آمادگي براي عمل ،توسط
پژوهشگر اول كه شامل اطالعات فردي بيمار (سن ،جنس ،قد،
و وزن) ،تاريخچه پزشكي بيمار و ثبت اطالعات هموديناميك
(ضربان قلب ،فشار خون) در چهار مرحله (يك ساعت قبل از
عمل ،بالفاصله قبل از شروع عمل ،پايان عمل ،هنگام
ترخيص) تكميل گرديد.
اطالعات هموديناميك (ضربان قلب و فشار خون) توسط
دستگاه فشارسنج تمام اتوماتيك بازويي  ALPK2ساخت ژاپن
( )ALPK2 K2-1702يك ساعت قبل از عمل و پيش از
تجويز قرص به بيمار و سپس يك ساعت بعد ،يعني بالفاصله
قبل از شروع عمل و در مرحله دوم ،بعد از تزريق بيحسي
(ليدوكائين همراه با اپينفرين) با نام تجاري پرسوكائين-اي
( )Persocaine-Eاز شركت كارخانجات داروپخش (ايران)
( 2( )Darou Pakhsh Com, Iranدرصد اپينفرين
 )1/85555ثبت گرديد .در مرحله سوم اندازهگيري متغير ضربان
قلب و فشار خون بعد از اتمام جراحي يعني بالفاصله بعد از زدن
بخيه انجام شد و در مرحله پاياني اندازهگيري عاليم حياتي
هنگام ترخيص بيمار ثبت گرديد.
همچنين بعد از هر مرحله ميزان هوشياري بيمار از طريق
معيار  Ramsay sedation scaleبهصورت (بيدار و كامالً
هوشيار = يك ،كمي خوابآلود و آرام =  ،2كامالً آرام با
چشمان بسته و همكار =  ،3چشمان بسته بدون همكاري با
پزشك =  )4سنجيده شد و سپس عوارض دارويي بررسي شده
و درد بعد از عمل بيمار از طريق مقياس Visual ( VAS
 )analogue scaleبهصورت (بدون درد = صفر ،درد ماليم =
يك ،درد متوسط =  ،2درد شديد =  ،3درد بسيار شديد = )4
سنجيده شد كه به لحاظ سادگي بهصورت (بدون درد = صفر و
با درد = يك) كدگذاري شد .در مرحله بعد ميزان رضايتمندي
پزشك از همكاري بيمار و ميزان رضايتمندي بيمار از عمل و
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آرامبخشي با مقياس اندازهگيري رتبهاي با پنج سطح از عالي تا
ضعيف در پرسشنامه ثبت شد[.]55 ،51
نهايتاً بيمار حداقل  6ساعت پس از ترخيص در بخش
جراحي فك و صورت تحت نظر و مراقبت پژوهشگر طرح قرار
گرفت و نياز بيمار به مسكن از طريق وجود يا عدم وجود درد
قبل از ترخيص مشخص شد و در صورت عدم بروز واكنشهاي
دارويي و اطمينان از ثبات عاليم حياتي ،بيمار ترخيص گرديد.
توصيههاي الزم هنگام عزيمت به منزل آموزش داده شد و
پيگيري درد پس از عمل بهمدت  12ساعت از طريق تلفن با
بيمار هماهنگ گرديد.
دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه version 15, SPSS ( 15
 )Inc., Chicago, ILوارد شد .از آزمون  chi-squareجهت
مقايسه نسبت جنسي دو گروه استفاده شد .بهمنظور مقايسه
ميانگين متغيرهاي هموديناميك در طي زمان بين دو گروه از
آزمون تحليل واريانس چند متغيري MANOVA
( )Multivariate analysis of varianceبا كنترل سن
استفاده شد .در مواردي كه اثر متقابل معنيدار است ميانگين

تغييرات متغير مورد نظر با استفاده از آزمون استفاده از تحليل
واريانس  )Analysis of covariance( ANCOVAبا كنترل
اثر سن ،در هر زمان بين دو گروه مقايسه شد .همچنين
بهمنظور مقايسه شاخص درد در انتهاي درمان بين دو گروه از
آزمون  Mann-Whitney Uاستفاده گرديد (.)α = 5/55
یافته ها:
اطالعات دموگرافيك بيماران مورد مطالعه در جدول  1نشان
داده شده است .براساس آزمون  chisqureو با تصحيح
پيوستگي تفاوت معنيداري از لحاظ نسبت جنسي بين  2گروه
وجود نداشت (.)p value = 5/558
ميانگين طول مدت زمان جراحي در گروه كنترل (± 5/63
 )14/69و در گروه آزمون ( )15/19 ± 6/54بود (p = 5/545
.)value
ميانگين شاخص توده بدني در گروه آزمون (= 4/52
 )22/94و در گروه كنترل ( )23/65 ± 4/59بود و تفاوت
معنيداري نداشت (.)p value = 5/245

جدول  .0دادههای دموگرافیک و مدت زمان جراحی ،ضربان قلب ،سیستول و دیاستول (یک ساعت قبل ازعمل جراحی) در گروههای
آزمون و كنترل
متغیر
سن (سال)
شاخص توده بدني (كيلوگرم/متر مربع)
جنس (مرد /زن)
مدت زمان جراحي (دقيقه)
ضربان قلب 1
(يك ساعت قبل از عمل)
سيستول 1
(يك ساعت قبل از عمل)
دياستول 1
(يك ساعت قبل از عمل)

گروه

میانگین  ±انحراف معیار

آزمون
كنترل
آزمون
كنترل
آزمون
كنترل
آزمون
كنترل
آزمون
كنترل
آزمون
كنترل
آزمون
كنترل

21/54 ± 8/31
29/61 ± 9/21
22/94 ± 4/52
23/65 ± 4/59
18/28
59/38
15/19 ± 6/54
14/69 ± 5/63
85/38 ± 13/41
95/54 ± 14/54
122/12±15/82
125/51±11/29
16/85 ± 8/24
14/93 ± 8/59

روند تغييرات ضربان قلب طي اين  3زمان مشابه بوده،
ميانگين تغييرات ضربان قلب در طي  3زمان با تعديل براي
سن افراد تفاوت معنيدار نشان داد ()p value > 5/551
(نمودار  ،)1اما ميانگين كلي تغييرات ضربان قلب طي زمان بين
مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،01شماره  ،4مهر 0131

p value

5/538
5/245
5/558
5/545
5/511
5/161
5/151

دو گروه تفاوت معنيداري وجود نداشت (.)p value = 5/325
روند تغييرات سيستول بين دو گروه تفاوت معنيداري دارد
(داراي اثر متقابل) بههمين دليل در هر زمان ميانگين تغييرات
سيستول با استفاده از آزمون استفاده از تحليل واريانس با تعديل
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براي سن افراد ،جداگانه در هر زمان مقايسه شد .ميانگين
تغييرات سيستول در هر  3زمان در گروه آزمون بهطور
معنيداري منفيتر از گروه كنترل بود (نمودار  ،)2بهعبارت
ديگر ميانگين سيستول در گروه آزمون در هر  3زمان كاهش
يافته اما اين مقادير در گروه كنترل در هر  3زمان افزايش يافته
به اين ترتيب تفاوت بين گروه آزمون و كنترل معنيدار بود
(.)p value > 5/551
ميانگين تغييرات دياستول بين دو گروه در طي زمان ،مشابه
نبوده ،بنابراين در هر زمان جداگانه مقايسه شدند .به اين منظور از
آزمون تحليل واريانس با تعديل سن افراد ،استفاده شد .با تعديل
سن افراد ميانگين تغييرات دياستول در هر  3زمان اختالف
معنيدار داشت ،ميانگين دياستول در گروه آزمون كاهش يافته ولي

دکتر حمیدرضا افتخاریان و همکاران

در گروه كنترل بدون تغيير بوده (نمودار .)3ضمنا ًدر گروه كنترل
دياستول آخر از دياستول اول باالتر رفته بود (جدول .)2
درد پس از عمل بيمار در گروه كنترل ( 69/3درصد) نسبت
به گروه آزمون ( 19/9درصد) بهطور معنيداري بيشتر بوده
( )p value > 5/551و درصد افرادي كه نياز به مسكن دارند
در گروه كنترل ( 81/2درصد) بهطور معنيداري نسبت به گروه
آزمون ( 28/1درصد) بيشتر بود (.)p value > 5/551
رضايت بيماران در گروه آزمون (ميانه =  )4بهطور
معنيداري بيشتر از اين ميزان در گروه كنترل (ميانه =  )2بوده
( .)p value > 5/551بهطور مشابهي ميزان رضايت پزشك در
افراد گروه آزمون (ميانه =  )4بهطور معنيداري بيشتر از افراد
كنترل (ميانه =  )2ميباشد (( )p value > 5/551جدول .)3

نمودار  .0روند میانگین تغییرات ضربان قلب در طی زمان

نمودار  .7روند میانگین تغییرات سیستول در طی زمان
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نمودار  .1روند میانگین تغییرات دیاستول در طی زمان
جدول  .7تغییرات همودینامیک در گروههای آزمون و كنترل
متغیر
تغييرات ضربان قلب

تغييرات سيستول

تغييرات دياستول

گروه
 2آزمون
كنترل
 3آزمون
كنترل
 4آزمون
كنترل
 2آزمون
كنترل
 3آزمون
كنترل
 4آزمون
كنترل
 2آزمون
كنترل
 3آزمون
كنترل
 4آزمون
كنترل

میانگین  ±انحراف معیار
5/85 ± 15/55
8/55 ± 15/15
1/83 ± 11/11
2/55 ± 15/56
-5/13 ± 9/54
5/13 ± 8/31
-3/52 ± 8/41
2/19 ± 15/22
-6/53 ± 9/35
1/31 ± 11/11
-8/15 ± 8/94
3/56 ± 15/35
3/35 ± 6/89
-5/83 ± 8/14
-3/24 ± 1/85
-5/53 ± 13/53
-4/36 ± 6/85
3/59 ± 8/95

p.value
*
*
*
> 5/551
> 5/551
> 5/551
5/524
5/534
> 5/551

* .چون اثر متقابل بين دو گروه معنيدار نبوده تحليل مربوط به تغيير ضربان قلب از طريق آزمون اندازه تكراري  MANOVAانجام پذيرفت.

جدول  .1متغیر درد ،نیاز به مسکن و سطح رضایتمندی در دو گروه كنترل و آزمون
متغیر
درد ()+/-
رضايتمندي بيمار
رضايتمندي پزشك
نياز مسكن ()-/+

گروه
آزمون
كنترل
آزمون
كنترل
آزمون
كنترل
آزمون
كنترل

فراوانی/میانه
19/9
69/3
ميانه ()4
ميانه ()2
ميانه ()4
ميانه ()2
28/1
81/2

p value
>5/551
>5/551
>5/551
>5/551

سطح بندي رضايتمندي =1 :ضعيف =2 ،متوسط =3 ،خوب =4 ،بسيار خوب =5 ،عالي
مقياس ديداري درد :براي سادگي به دو گروه =5 :بدون درد =1 ،با درد ،طبقه بندي شد.
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بحث:
در حال حاضر دو داروي ضد تشنج پرهگابالين و گاباپنتين با
هدف كاستن درد پس از عمل جراحي و كاهش ميزان اپوئيد
مصرفي بعد از عمل جراحي با مقادير مختلف ،مورد استفاده
قرار گرفتهاند .داروي پره گابالين يك تركيب گاباپنتوئيد است
كه داراي خواص ضد افسردگي ،ضد درد ،ضداضطراب و
ضدتشنج ميباشد[.]46 ،41
در سالهاي اخير داروي پره گابالين بهعنوان يك تركيب
كمكي در درمان درد پس از عمل جراحي ،مورد استفاده قرار
ميگيرند .مطالعات متعددي در جهت ارزيابي اثربخشي و اثرات
مؤثر داروي پره گابالين در كاهش درد پس از عمل جراحي
انجام شده است با اين حال نتايج بهدست آمده كمي متناقض
است ،در مطالعات متعددي استفاده از گاباپنتين و پره گابالين در
كنترل درد پس از عمل ،كاهش مصرف داروهاي اپوئيدي پس
از عمل و در نتيجه كاهش عوارض سوء مصرف مواد مخدر بعد
از جراحي با موفقيت به كاربرده شده است[ .]52-56پژوهش
حاضر نشان ميدهد كه استفاده ازداروي پره گابالين خوراكي با
دوز  15ميليگرم قبل از جراحي دندان عقل نهفته ،بهصورت
پيش دارويي در ايجاد بيدردي ميتواند موجب كاهش نمره
درد بعد از عمل بيماران و از سوي ديگر باعث كاهش ميزان
مصرف مسكن بعد از عمل گردد و همچنين كاهش معنيداري
در مقادير هموديناميك سيستول و دياستول مشاهده شد.
در تحقيقي كه بهصورت تصادفي ،دوسوكور ،كنترل شده با
پالسبو در انگلستان توسط  Hillو همكاران[ ]51در سال 2551
انجام شد ،پره گابالين در دوزهاي  55و  355ميليگرم ارزيابي
شد .متغيرهايي شامل تسكين درد ،تفاوت در شدت درد،
اختالف شدت درد ،زمان شروع بيدردي و طول مدت بيدردي
مورد مطالعه قرار گرفت .در بيماران تحت جراحي الكتيو خارج
كردن يك يا دو دندان مولر سوم ،مشاهده شد كه نمره كاهش
درد در پره گابالين با دوز  355ميليگرم بهطور قابل توجهي
نسبت به مصرف كنندگان ايبوپروفن 455ميليگرم ،بيشتر بود
كه بهطور مشابه در گروه مورد مطالعه حاضر كاهش معنيداري
در ميزان درد ديده شد ،همچنين عوارض جانبي اغلب در گروه
پره گابالين  355ميليگرم گزارش شده است .با اين تفاوت كه
در مطالعه حاضر از پره گابالين با دوز خوراكي  15ميليگرم
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خواص ضد درد قابل توجه گزارش شد.
مطالعه متقاطع تصادفي شده دو سوكور  Cheungدر سال
 2512اثر ضد درد قبل و بعد از عمل ( efficacy of pre- and
 )postoperativeبا پره گابالين خوراكي  15ميليگرم يك
ساعت قبل يا بعد از اولين جراحي بررسي شد .نتايج نشان داد
كه تجويز پره گابالين خوراكي  15ميليگرم بعد ازعمل جراحي،
كارايي ضد درد بيشتري نسبت به تجويز خوراكي قبل از عمل
جراحي دندان عقل نهفته تحت بيحسي موضعي ،دارد[،]58
درحاليكه پژوهش حاضر اثر تجويز پره گابالين خوراكي 15
ميليگرم قبل از عمل جراحي دندان عقل نهفته تحت بيحسي
موضعي بهصورت پيش دارويي ،را مؤثر ميداند.
در مطالعهاي دو سوكور كه درسال  2559توسط  whiteو
همكاران انجام گرديد ،اذعان داشتند كه تجويز پره گابالين قبل
از عمل ( 355-15ميليگرم خوراكي) آرامبخشي بعد از عمل در
يك روش وابسته به دوز افزايش يافته است ،اما موفق بهكاهش
اضطراب قبل از عمل  -درد پس از عمل -يا در جهت بهبود
روند ريكاوري بعد از عمل جراحي انتخابي نشدهاند[.]41
در مطالعه  Reubenو همكاران[ ]59در سال  2556به
مقايسه چهار گروه درماني با پره گابالين ،سلكوكسيب
( ،)celecoxibدارونما و تركيب دو داروي پره گابالين و
سليكوكسيب بهعنوان پيش دارو ،قبل از عمل بر روي جراحي
بهم چسباندن (فيوژن) ستون فقرات پرداختند كه در اين مطالعه
مشاهده كردند كه تركيب دو داروي پره گابالين و سلكوكسيب
سبب بهبود درد با حداقل عوارض پس از عمل داشته است .در
اين مطالعه اثر داروهاي مختلف در چهار گروه بر روي
هموديناميك بيماران يكسان بود و تفاوتي نداشت ،درحاليكه
در پژوهش حاضر مشاهده گرديد كه پره گابالين با دوز 15
ميليگرم كاهش معنيداري بر اندازهگيري پارامترهاي
فشارخون بيماران ايجاد نمود .كارآيي و ايمني استفاده از داروي
پره گابالين قبل از اعمال جراحي بهعنوان كنترل درد پس از
عمل ،در مطالعه متاآناليز  Cateloyو  ]45[Engelmanدر سال
 2511گزارش شده است .از طرفي كاهش مصرف داروهاي
اپوييدي پس از عمل و كاهش درد بعد از عمل جراحي با
مصرف گاباپنتوئيدها بهخوبي گزارش شده است .استفاده از
تجويز يكبار داروي پرهگابالين قبل از عمل جراحي سپتوپالستي
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در مطالعه  Sagitو همكاران[ ]52در سال  2513براي كاهش
درد پس از عمل اذعان شده است.
در مطالعه متاآناليز سال  2513مجله  spineمؤثر بودن
داروهاي گاباپنتوئيد در درمان درد بعد از عمل و كاهش نياز به
داروهاي مخدر پس از عمل در اعمال جراحي ستون فقرات
اعالم شده است[ .]53در اعمال جراحي اندام تحتاني ارتوپدي
مؤثر بودن استفاده از پره گابالين خوراكي قبل از عمل بهصورت
يكبار (تك دوز) با هدف كاهش درد پس از عمل و كاهش
مصرف داروهاي مخدر در مطالعه اخوان اكبري و همكاران[]65
گزارش شده است.
در نهايت بر اساس مطالعات مروري انجام گرفته بر روي
اطالعات بهدست آمده از اين پژوهش ميتوان گفت كه تجويز
پيش دارويي پره گابالين با دوز 15ميليگرم در جراحي دندان
عقل نهفته ميتواند كاهش معنيداري در درد بعد از عمل و نياز
به مسكن بعد از عمل ايجاد كند و همچنين سبب كاهش
معنيداري در مقادير هموديناميك فشار سيستول و دياستول
بيماران دريافت كننده داروي پره گابالين ميگردد.
بهدليل نيمه عمر داروي پره گابالين و حداكثر زمان اثر دارو
و نيز به دليل محدوديت فضاي فيزيكي جهت نگهداري بيماران
در بخش جراحي ،بيماران در حدود  6ساعت در بخش جراحي
تحت نظارت مستقيم پزشك ،نگهداري شدند و  6ساعت ديگر
پس از مراجعت به منزل ،بيمار به صورت تلفني تحت بررسي
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قرار گرفت كه به همكاري بيماران و مراجعه نمودن آنها
وابسته بود .بنابراين پيشنهاد ميگردد در مطالعات آينده
محدوديتهاي ذكر شده در پژوهش فعلي مورد توجه و اصالح
قرار گيرد.
نتیجهگیری
استفاده از پره گابالين خوراكي با دوز  15ميليگرم قبل از عمل
جراحي دندان عقل نهفته در بزرگساالن ،بهصورت پيش دارو
ميتواند موجب كاهش نمره درد بيماران و كاهش مقدار مسكن
مصرفي پس از عمل گردد .از آنجايي كه عارضه سرگيجه و
خواب آلودگي در گروه پره گابالين ناچيز بوده و بيشتر در 4
ساعت اول بعد از عمل ديده شده است و با توجه به نيمه عمر
دارو ( 5تا  1ساعت) استفاده از پره گابالين جهت كنترل درد بعد
از كشيدن دندان پيشنهاد ميگردد.
تشکر و قدردانی
بدينوسيله از مشاور محترم آمار آقاي دكتر مهرداد وثوقي و از
آقاي دكتر علي گلكاري متخصص دندانپزشكي جامعنگر و
ديگر همكاران پرستار در بخش جراحي فك و صورت دانشكده
دندانپزشكي شيراز و كليه همكاران اين بخش كه در اجراي
اين طرح با ما همكاري داشتند تقدير و تشكر ميشود.
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Clinical effect of premedication with single-dose oral Pregabalin on
pain perception and hemodynamic variations after surgical removal of
impacted molars

Hamidreza Eftekharian*, Hamidreza Arbiyun, Ladan Eghbali,
Leyla Hoseininejad
Abstract
Introduction: Pain and hemodynamic changes are common complications of surgeries on
impacted third molars. In this study, the effect of premedication with a 75-mg dose of Pregabalin on
hemodynamic changes and postoperative pain was evaluated.
Materials and Methods: In this double-blind randomized clinical trial, 210 patients who needed
surgical removal of impacted wisdom teeth were selected. The subjects were randomly assigned to
two groups. The experimental group (n = 105) received 75 mg of Pregabalin orally one hour before
the operation. Placebo was prescribed for patients in the control group (n = 98). Hemodynamic
changes were assessed in four stages: stage 1: one hour before surgery and before premedication;
stage 2: immediately before surgery and after injection of anesthetic agent; stage 3: after surgery;
and stage 4: 6 hours after surgery. Pain intensity was measured with visual analog scale (VAS).
Data were analyzed with SPSS 15, using ANCOVA and Mann-Whitney U test (α = 0.05).
Results: Mean heart rates at stages 2, 3 and 4 revealed significant differences after adjusting for
age (p value < 0.001). Mean systolic pressure changes at stages 2, 3 and 4 in the case group were
more unfavorable compared to the control group (p value < 0.001). Mean diastolic pressure
changes at stages 2, 3 and 4 were significantly different between the two groups (p value < 0.05).
Mean diastolic pressure decreased in the test group, with no changes in the control group.
Postoperative pain in the control group was significantly more severe in the control group
compared to the case group (p value < 0.001).
Conclusion: Considering the limitations of this study, premedication with oral Pregabalin with a
dose of 75 mg in impacted third molar surgery has a significant effect on reducing systolic and
diastolic pressures and is effective in reducing postoperative pain scores.
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