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Evaluation of knowledge and experience on the success of inferior
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Background and Aims: The inferior alveolar nerve block (IANB) is the most frequently used technique for
mandibular anesthesia. Due to the many factors which can cause its failure, the aim of this study was to evaluate
the efficacy of experience and knowledge in the success rate of IANB technique.
Materials and Methods: : In this study, 115 students of Shiraz Dental school were participated in two groups. One
group contained 53 novice students and another group 62 students with one year experience in IANB injection.
Each student accomplished injection once and then success or failure of the injection was examined. In order to
evaluate the students’ knowledge, each student was asked to fill out a questioner including 6 questions related to
the instruction of the injection. Data were then collected, coded, and analyzed by SPSS18 using Chi square with a
significant level of 0.05.
Results: The rates of knowledge in novice and experienced group were 71.6% and 86.3%, respectively. The success
rates of IANB were 47.1% in novice group and 64.3% in experienced group. The success rates of IANB and
knowledge were significantly higher in the experienced group compared with the novice group. (P=0.02 and P=0.01,
respectively) There was no significant difference between male and female (P=0.06).
Conclusion: The results showed that knowledge and experience could play an important role in the success rate of
IANB technique.
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دكتر احﺴان علي آبادي و دكتر اسﻔنديار كشاورز

بررسي تاثير آگاهي و تجربه درموفقيت تكنيك بﻼك عصب آﻟوئوﻻر تحتاني
چكيده

زمينﻪ وهدف :تكنيك بﻼك عصب آﻟوئوﻻر تحتاني ) (Inferior alveolar nerve block) (IANBمتداولتريﻦ تكنيكي است كه از آن جهت بيحﺴي در منديبل
استﻔاده ميشود .با توجه به فاكتورهاي متعددي كه ميتواند باعث شكﺴت ايﻦ تكنيك شود .هدف از ايﻦ مطاﻟعه بررسي تأثير آگاهي و تجربه در موفقيت تكنيك
 IANBبوده است.

روش بررسي :در ايﻦ مطاﻟعه  ١١٥دانشجوي دانشكده دندانپزشكي شيراز در دو گروه شركت داشتند .يك گروه شامل  ٥٣دانشجوي مبتدي ،بدون تجربه تزريق
و گروه ديگر  ٦٢دانشجو با تجربه يك ساﻟه از تزريق  IANBبودند .هر دانشجو يك بار تزريق را بر روي بيمار خود انجام داد و موفقيت يا عدم موفقيت تزريق وي
مورد ارزيابي قرارگرفت .همچنيﻦ جهت ارزيابي آگاهي علمي دانشجويان در ايﻦ خصوص ،پرسشنامهاي شامل  ٦سئوال در مورد نحوه انجام تكنيك طرح گرديد كه
هر دانشجو قبل از انجام تزريق آن را تكميل ميكرد .پس ازتكميل و جمعآوري پرسشنامهها ،دادهها به نرم افزار  SPSS18داده شده و آناﻟيز آماري به وسيله
 chi-squareدرسطح خطاي  ٠/٠٥انجام شد.
يافتﻪها :ميزان آگاهي در گروه مبتدي و داراي تجربه به ترتيب  %٧١/٦و  %٨٦/٣به دست آمد .ميزان موفقيت تكنيك  %٤٧/١ ،IANBدر گروه مبتدي و %٦٤/٣
در گروه داراي تجربه بود ميزان موفقيت  IANBو آگاهي نﺴبت به انجام ايﻦ تكنيك ،در گروه داراي تجربه در مقايﺴه با گروه مبتدي باﻻتر بود كه از نﻈر آماري
معنيدار بود )به ترتيب  P=٠/٠٢و  .(P=٠/٠١اختﻼف معنيدار آماري بيﻦ دوجنس ديده نشد ).(P=٠/٠٦
نتيﺠﻪگيري :آگاهي و تجربه نقش مهمي را در موفقيت تكنيك  IANBبه عهده دارد.

كليد واژهها :عصب آﻟوئوﻻر تحتاني ،آگاهي ،تجربه
وصول ٩٨/٠٥/١٠:اصﻼح نهايي ٩٩/٠٢/٢٢ :تأييد چاپ٩٩/٠٢/٣١ :

مقدمﻪ

بيحﺴي درفك باﻻ ميباشد ) .(٥تجربه عدم ايجاد بيحﺴي پس از

درد شايعتريﻦ تجربه كلينيكي بيمار از مطب دندانپزشكي است.

 IANBهنوز به عنوان يك مشكل كلينيكي باقي مانده است .دﻻيل

بنابرايﻦ آگاهي از نحوه صحيح كنترل درد ،در تأميﻦ راحتي و جلب اعتماد

شكﺴت براي ايﻦ تكنيك عبارتند از تﻔاوتهاي آناتوميكي در افراد

بيمار به هنگام درمانهاي متداول دندانپزشكي ،امري ضروري است تا

مختلﻒ وجود اعصاب فرعي كه در عصب دهي به دندانهاي منديبل

بديﻦ ترتيب ،دندانپزشك بتواند با قاطعيت و اعتماد به نﻔس كامل ،طرح

دخاﻟت دارند ،عدم دسترسي آسان به اعصاب ناحيه ،وجود اﻟتهاب در

مورد نﻈر خود را به اجرا درآورد ).(١

محدوده تزريق ،تنوع بيوﻟوژيكي در نحوه پاسخ به داروهاي بيحﺴي و

آﻟوئوﻻر فوقاني( با ايجاد بيحﺴي در فك پاييﻦ )بﻼك عصب

درصد باﻻي شكﺴت درايﻦ تكنيك ميباشد ) .(٦-٨اما سئواﻟي كه در

آﻟوئوﻻرتحتاني( تﻔاوت كلينيكي فاحشي وجود دارد ) .(٢براي رسيدن به

ايﻦ ميان مطرح ميگردد آن است كه با وجود فاكتورهاي متعددي كه

يك بيحﺴي مناسب در فك باﻻ به ندرت مشكل ايجاد ميشود ،مگر در

باعث شكﺴت ايﻦ تكنيك ميشوند ،تجربه و آگاهي دندانپزشك تاچه حد

مواقع وجود آنوماﻟيهاي آناتوميكي و يا وجود يك مشكل پاتوﻟوژيك

ميتواند در موفقيت ايﻦ تكنيك يا به عبارتي ،در ايجاد بيحﺴي در

وجود استخوان متراكم نازك كه اپكس دندانهاي فك باﻻ را پوشش

منديبل مﺆثر باشد .بنابرايﻦ در مطاﻟعه حاضر به بررسي ايﻦ موضوع

ميدهد و دسترسي نﺴبتاً آسان به اعصاب تغذيه كننده دندانها ،درصد

پرداختيم.

موفقيت تزريق بيحﺴي موضعي در فك باﻻ را به  %٩٥رسانده است .ايﻦ

روش بررسي

در حاﻟي است كه بيحس نمودن پاﻟپ در دندانهاي فك پاييﻦ ،با درصد

در ايﻦ مطاﻟعه توصيﻔي -تحليلي ١١٥ ،دانشجوي دندانپزشكي در

موفقيت كمتري مشاهده شده است ).(٣،٤
تكنيك  IANBمهمتريﻦ تكنيك در بيحﺴي فك پاييﻦ ميباشد و

دانشكده دندانپزشكي شيراز از بخشهاي جراحي و اندودنتيك در سال

از ايﻦ تكنيك براي بﺴياري از اعمال دندانپزشكي مانند كشيدن دندان،

 ١٣٩٨شركت داشتند .از ايﻦ تعداد ٥٣ ،نﻔر از دانشجويان سال چهارم

ايمپلنت ،جراحيهاي ﻟثه و درمانهاي اندودنتيك استﻔاده ميشود .با ايﻦ

بدون تجربه كلينيكي از تزريق  IANBو  ٦٢نﻔر از دانشجويان سال

وجود ،ايﻦ تكنيك داراي ميزان عدم موفقيت باﻻ در مقايﺴه باتكنيكهاي

پنجم بودند كه به مدت يك سال تزريق فوق را به صورت كلينيكي
٢٧
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بيﻦ ميزان موفقيت براي ايجاد بيحﺴي درفك باﻻ )بﻼك عصب

وجود ترس و اضطراب در بيمار .بنابرايﻦ دﻻيل ،گزارشها نشان دهنده

)دوره  ،٣٣شماره  ،١بهار (١٣٩٩

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
تجربه كرده بودند .هر دانشجو يك بار در ايﻦ مطاﻟعه مورد ارزيابي

بﻼفاصله بعد از قﺴمت اول پرسشنامه و قبل از انجام تزريق ،توسط

قرارگرفت .ايﻦ ارزيابي هم از نﻈر علمي يا به عبارتي تئوري در مورد ايﻦ

دانشجويان تكميل گرديد .سواﻻت مطرح شده در ايﻦ قﺴمت عبارت

تكنيك و هم از نﻈر عملي در ايجاد موفق بيحﺴي ،پس از يك تزريق

بودند از :سﺆال  ،١كدام گزينه در رابطه با ارتﻔاع مناسب جهت تزريق

صورت گرفت .ايﻦ ارزيابي توسط يك پرسشنامه انجام پذيرفت كه تمام ًا

صحيح تر است .سﺆال  ،٢نقطه مناسب براي ورود سوزن در ارتﻔاع فوق

در طول يك تزريق ،از شروع به كار دانشجو در مواجهه با بيمار و انجام

كدام است .سﺆال  ،٣محل قرارگيري تنه سرنگ ،هنگام نﻔوذ به سمت

تكنيك تا بيحس شدن عصب آﻟوئوﻻر تحتاني تكميل ميشد.

 mandibular foramenكجاست .سئوال  ،٤ارتﻔاع تزريق در بيماران

روش تزريق ،روش مﺴتقيم بود كه متداولتريﻦ روش براي بﻼك

كودك نﺴبت به بزرگﺴاﻻن بايد چگونه باشد .سئوال  ،٥عمق متوسط

كردن عصب آﻟوئوﻻر تحتاني است .جهت تزريق ازكارپولهاي حاوي

نﻔوذ سوزن براي رسيدن به نقطه مناسب تزريق چقدر است .سئوال ،٦

محلول بيحﺴي موضعي  ١/٨ميلي ﻟيتري ﻟيدوكائيﻦ به همراه

محل قرارگيري نوك سوزن به هنگام تزريق ماده بيحﺴي كدام است.

١:٨٠٠٠٠آدرناﻟيﻦ و سوزنهاي  ٢٧ gaugeاستﻔاده گرديد .تزريقات بر

قﺴمت سوم پرسشنامه ،موفقيت تزريق انجام شده توسط دانشجويان

روي بيماران مراجعه كننده به بخشهاي جراحي و اندودونتيك انجام

دندانپزشكي شركت كننده در ايﻦ تحقيق را مورد ارزيابي قرارداد كه به

گرفت و جهت محاسبه حداقل حجم نمونه مورد نياز ،از برنامه

صورت دو گزينهاي بله يا خير بود .ايﻦ قﺴمت شامل سه سئوال بود كه

نرم افزاري  (power & Sample size) PASSاستﻔاده گرديد .شرايط

دو مورد ،در موفقيت تزريق ،تعييﻦ كننده بود .اول احﺴاس بيحﺴي درﻟب

ورود بيماران به مطاﻟعه عبارت بود از :عدم اعتياد به مواد مخدر يا اﻟكل،

و پاييﻦ چانه ) (lip numbnessو دوم احﺴاس بيحﺴي در هنگام پروب

عدم بيماري عقب ماندگي ذهني و بيماريهاي سيﺴتميك ،عدم استﻔاده

كردن ﻟثه بيﻦ دندانهاي  ٣و  ٤در ناحيه ﻟبيال ،در سمت تزريق .جهت

از داروهاي اعصاب و روان ،و عدم وجود عﻔونت يا اﻟتهاب حاد در دندان

تﺴت كردن بيحﺴي از  Dental probeيا سوند استﻔاده شد .پس از

و محل تزريق.

گذشت  ١٠دقيقه زمان بعد از انجام يك تزريق توسط دانشجو ،ايﻦ
قﺴمت پرسشنامه توسط مجري طرح تكميل گرديد .ﻻزم به ذكر است

پرسشنامه استﻔاده شده در ايﻦ تحقيق ،پرسشنامهاي خود ساخته بود

كه تزريق عصب ﻟينگوال در هنگام تزريق  IANBانجام نگرفت.

كه با استﻔاده از كتب و تجربيات اساتيد و متخصصيﻦ در ايﻦ زمينه
طراحي گرديد .بنابرايﻦ روايي پرسشنامه ،توسط متخصصيﻦ به صورت

موفقيت تزريق در صورت وجود عﻼمت در قﺴمت بلي در دو مورد

روايي محتوايي تعييﻦ گرديد .همچنيﻦ پايايي آن با استﻔاده از روش

ذكر شده در باﻻ ،يا به عبارت ديگر بيحﺴي در هر دو مورد ،به صورت

آماري كودر ريچاردسون تعييﻦ گرديد كه ضريب كودر ريچاردسون ٠/٨٥

توام تأييد ميگرديد .در ايﻦ قﺴمت احﺴاس بيحﺴي در زبان

به دست آمد.

) (tongue numbnessنيز مورد ارزيابي قرار گرفت .پس از تكميل و
جمع آوري پرسشنامهها ،دادهها به نرم افزار  SPSS18داده شده و آناﻟيز

پرسشنامه از سه قﺴمت تشكيل شده بود .قﺴمت اول شامل

آماري به وسيله  chi-squareدرسطح خطاي ٠/٠٥انجام شد.

اطﻼعات مورد نياز بود كه دانشجو آن را تكميل ميكرد .در ايﻦ قﺴمت

يافتﻪها

داراي تجربه يا بدون تجربه قرارگرفت .ديگر موارد شامل جنس دانشجو
و بيمار بود .قﺴمت دوم شامل  ٦سئوال چهار گزينهاي بود كه به وسيله

در ايﻦ بررسي  ١١٥دانشجو شركت داشتند كه  ٥٣نﻔر دانشجويان

آنها ميزان آگاهي دانشجويان در مورد تكنيك تزريق ،مورد ارزيابي

مبتدي و يا بدون تجربه تزريق  IANBبودند كه  ٢٧نﻔر آنها زن و ٢٦

قرارگرفت .در ايﻦ بخش ،تصويري مربوط به تزريق آورده شده بود و از

نﻔر مرد بودند ٦٢ .نﻔر دانشجويان داراي يك سال تجربه تزريق بودند كه

دانشجويان خواسته شده بود كه با توجه به اينكه انگشت شﺴت بر روي

 ٣٠نﻔر آنها زن و  ٣٢نﻔر آنها مرد بودند .در ارزيابي علمي و به عبارتي

 Coronoid notchقرار دارد و  Pterygomandibular Rapheكه در

پاسخگويي به پرسشنامه ميزان درصد پاسخگويي صحيح به هر يك از

شكل مشخص ميباشد به سئواﻻت ايﻦ بخش پاسخ دهند .ايﻦ قﺴمت

سواﻻت توسط دانشجويان مبتدي و با تجربه در جدول  ١آمده است.
٢٨
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سال ورودي دانشجو مشخص شده بود كه بنابرايﻦ هر دانشجو در گروه
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جدول  -١درصد پاسخگويي صحيح بﻪ سئواﻻت پرسشنامﻪ در خصوص ميزان آگاهي در دو گروه مبتدي و باتﺠربﻪ )(n=١١
درصد )تعداد(

درصد )تعداد(

پاسخگويي بﻪ

پاسخگويي بﻪ

سئوال ١

سئوال ٢

٥٣

)٩٤/٣٢(٥٠

)٧٢/٦١(٣٨

)٨٦/٨٣(٤٦

٦٢

)٩٦/٢٢(٥٩

)٨٣/١٠(٥١

)٩٥/٦٣(٥٨

تعداد

گروه مبتدي
گروه داراي
تﺠربﻪ

درصد

)تعداد(
پاسخگويي
بﻪ سئوال ٣

درصد )تعداد(

درصد )تعداد(

درصد )تعداد(

ميانگين درصد

پاسخگويي

پاسخگويي بﻪ

پاسخگويي بﻪ

)تعداد(

بﻪ سئوال ٤

سئوال ٥

سئوال٦

پاسخگويي كلي

)٨٤/٤٤(٢٦

)٧١/١٢(٣٨

)٥٦/٦١ (٣٠

)٧١/٦٢(٣٨

)٥٩/٢١(٣٧

)٨٢/٤٢(٥٠

)٧٤/٢٤(٤٦

)٨٦/٣٦ (٥٣

ميانگيﻦ درصد پاسخگويي صحيح كلي يا به عبارتي آگاهي در گروه

 ٣و  ٤در سمت ﻟبيال در طرف تزريق ،در دو گروه و در هر دو جنس در

مبتدي  %٧١/٦و در گروه داراي تجربه  %٨٦/٣بود .ايﻦ اختﻼف از نﻈر

جدول  ٢آمده است .ميانگيﻦ درصد موفقيت تزريق در گروه مبتدي

آماري معنيدار بود ) ،(P=٠/٠١كه نشان دهنده باﻻتر بودن ميزان آگاهي

 %٤٧/١و در گروه داراي تجربه  %٦٤/٣بود .ايﻦ اختﻼف از نﻈر آماري

در گروه داراي تجربه است .ميزان درصد پاسخگويي به سواﻻت در مردان

معنيدار بود ) ،(P=٠/٠٢كه نشاندهنده باﻻتر بودن ميزان موفقيت تزريق

و زنان در گروه مبتدي به ترتيب از سئوال  ١تا  ٦عبارت بود از :سﺆال ١

در گروه داراي تجربه است .در گروه داراي تجربه در مقايﺴه با گروه

) ٩٦%/٢و  ،(%٩٢/٦سﺆال  %٧٤/٩) ٢و  ،(%٧٢/٣سﺆال  ٨٨%/٥) ٣و

مبتدي ميانگيﻦ درصد بيحس كردن ﻟب پس از انجام تزريق باﻻتر بود

 ،(٨٣%/٢سﺆال  %٥٣/١) ٤و ،(%٤٣/٣سﺆال  %٧٥/١) ٥و  (%٦٣/٣و سﺆال

كه ايﻦ اختﻼف از نﻈر آماري معنيدار بود ) .(P=٠/٠٢در هر دو گروه

 ٦٥%/٤) ٦و  .(%٤٨/١ميانگيﻦ درصد پاسخگويي كلي در گروه مبتدي

مبتدي و داراي تجربه در مورد درصد موفقيت تزريق ،اختﻼف معنيدار

در مردان  %٧٥/٧و در زنان  %٦٧/١بود .اختﻼف معنيدار آماري بيﻦ دو

آماري بيﻦ دو جنس مشاهده نشد )به ترتيب  P=٠/٠٧و .(P=٠/٠٨
در ميان بيماران  ٦٣بيمار زن و  ٥٢بيمار مرد وجود داشتند كه درصد

جنس ديده نشد ).(P=٠/٠٧
ميزان درصد پاسخگويي به سﺆاﻻت در مردان و زنان در گروه با

بيحﺴي در ﻟب ،زبان و هنگام پروب كردن ﻟثه و درصد موفقيت بيحﺴي

تجربه به ترتيب از سﺆال  ١تا  ٦عبارت بود از :سﺆال  %٩٧/٨) ١و ،(%٩٦/٧

در ايﻦ دو گروه از بيماران در جدول  ٣آورده شده است .درصد موفقيت

سئوال %٨٦/٨) ٢و ،(%٧٨/٤سﺆال %٩٨/٢) ٣و ،(%٩٣/١سﺆال ٤

تزريق در بيﻦ دو جنس تﻔاوت معنيدار آماري نداشت ) .(P=٠/٠٩با توجه

) %٦٤/٢و  ،(%٥٦/٣سئوال  %٨٨/٥) ٥و  (%٧٨/٢و سﺆال %٨١/٣) ٦و

به نتايج به دست آمده در ايﻦ جدول ميزان بيحس شدن زبان

 .(٦٦%/٧ميانگيﻦ درصد پاسخگويي كلي درگروه باتجربه در مردان

) (lingual nerve blockدر بيماران زن از بيماران مرد بيشتر است

 ٨٩%/١و در زنان  %٨٠/٢بود .با وجود پاسخ دهي نﺴبت ًا بهتر در گروه

) %٩٠/٥در زنان و  %٦٧/٣در مردان( كه ايﻦ تﻔاوت از نﻈر آماري معنيدار

مردان نﺴبت به زنان در پاسخگويي به سواﻻت ،اختﻼف معنيدار آماري

بود ).(P=٠/٠٠٩
از ميان  ١١٥تزريق انجام شده ١٦ ،تزريق ) (%١٣/٩بدون هيچ گونه

بيﻦ دوجنس ديده نشد ).(P=٠/٠٦
قرارگيري نوك سوزن به هنگام تزريق ماده بيحﺴي ،در گروه با تجربه

تزريق ) (%٢٥/٢فقط بابي حﺴي در زبان همراه بود ٦٣ .تزريق )(%٥٤/٧

نﺴبت به گروه مبتدي ،بيشتر بود ،كه ايﻦ اختﻼف از نﻈر آماري معنيدار

بيحﺴي در ﻟب و زبان توام ًا گزارش شد .در  ٧تزريق ) (%٦/١فقط

بود ) ،(P=٠/٠٢كه اﻟبته درصد پاسخگويي در ايﻦ گروه در مردان نﺴبت

بيحﺴي در ﻟب به وجود آمد .به عبارت ديگردر  %٩٠از تزريقهايي كه

به زنان بيشتر بود و ايﻦ اختﻼف از نﻈر آماري معنيدار بود ).(P=٠/٠١

بيحﺴي درﻟب گزارش شد ،بيحﺴي در زبان نيز به وجود آمد .در  ٦تزريق
) (٥%/٢با وجود بيحﺴي در ﻟب بيحﺴي به هنگام پروب كردن گزارش

درصد موفقيت در ايجاد بيحﺴي پس از تزريق ،بيحس كردن ﻟب،

شد.

بيحس كردن زبان و بيحﺴي به هنگام پروب كردن ﻟثه بيﻦ دندانهاي

٢٩
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در ميان  ٦سئوال مطرح شده ،درصد پاسخگويي به سئوال ،٦محل

بيحﺴي در ﻟب ،زبان و يا به هنگام پروب كردن ﻟثه مشاهده شد٢٩ .

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
جدول  -٢درصد موفقيت در ايﺠاد

تعداد

گروه مبتدي

گروه داراي
تﺠربﻪ

٥٣

٦٢

)دوره  ،٣٣شماره  ،١بهار (١٣٩٩

بي حسي پس از تزريق  IANBدر دو گروه مبتدي و با تﺠربﻪ )(n=١١٥

درصد )تعداد( موفقيت درصد )تعداد( موفقيت درصد

)تعداد(

موفقيت درصد )تعداد(

در بيحس كردن لب

در بيحس كردن زبان

بيحسي بﻪ هنگام Probing

موفقيت تزريق

كل

)٥٠/٩١ (٢٧

)٧٧/٤٣ (٤١

)٤٧/١٢(٢٥

)٤٧/١٢(٢٥

مرد

)٥٤/١٢(١٤

)٨٠/٨٣ (٢١

)٥٣/٨٢(١٤

)٥٣/٨٢(١٤

زن

)٤٢/١٤(١١

)٧٤/١٣ (٢٠

)٤٤/٤٣(١٢

)٤٤/٤٣(١٢

كل

)٦٩/٤٢(٤٣

)٨٢/٣٣(٥١

)٦٤/٣٢(٤٠

)٦٤/٣٢(٤٠

مرد

)٦٧/٨٣ (٢٢

)٨٢/١٤ (٢٦

)٦٥/٥٢(٢٠

)٦٥/٥٢(٢٠

زن

)٥٤/٤٢ (١٦

)٧٨/١٠(٢٣

)٦٣/١٢(١٩

)٦٣/١٢(١٩

جدول  -٣درصد موفقيت تزريق  IANBدر بيماران با توجﻪ بﻪ جنس )(n=١١٥

درصد )تعداد(

درصد )تعداد(

درصد )تعداد(

درصد )تعداد(

بيحسي درلب

بيحسي در زبان

بيحسي بﻪ هنگام Probing

موفقيت تزريق

)٩٠/٥٢ (٥٧

)٥٨/٧٣(٣٧

)٥٨/٧٣ (٣٧

)٦٧/٣٣(٣٥

)٥١/٩٤(٢٧

)٥١/٩٤ (٢٧

جنس بيمار

تعداد

زن

٦٣

)٦٥/١٢(٤١

مرد

٥٢

)٥٥/٨٣(٢٩

بحﺚ و نتيﺠﻪگيري

ميزان درصد بيحس كردن ﻟب پس ازانجام تزريق ،در گروه داراي تجربه

بﻼك عصب آﻟوئوﻻر تحتاني ،مهمتريﻦ تكنيك در رسيدن به

باﻻتر بود كه از نﻈر آماري معنيدار بوده و نمايانگر برتري گروه داراي

بيحﺴي در فك پاييﻦ ميباشد .از آنجايي كه فاكتورهاي متعددي باعث

تجربه در  (NP) needle placementدقيقتر نﺴبت به گروه مبتدي

شكﺴت ايﻦ تكنيك ميشوند ،در ايﻦ تحقيق تأثير آگاهي و تجربه بر

بود .در نتيجه ميتوان گﻔت كه تجربه به صورت انكارناپذيري در باﻻبردن

ميزان موفقيت ايﻦ تكنيك مورد بررسي قرار گرفت .در تحقيق حاضر

دقت  NPدر تزريق ،دخاﻟت دارد .هرچند كه عدم آن اوﻟيﻦ دﻟيل براي

براي اوﻟيﻦ بار در بررسي درصد موفقيت تزريق بﻼك عصب آﻟوئوﻻر

شكﺴت تزريق نيﺴت ).(٩

در مطاﻟعه شركت داده شدند .با توجه به اينكه در گروه مبتدي ،درصد

ميزانهاي مختلﻒ ميباشد .در مطاﻟعهاي كه به وسيله  Aggravalو

موفقيت تزريق %٤٧/١ ،بود ،ايﻦ امر نشان دهنده نقش مهم آگاهي در

همكاران ) (١٠در  ٢٠١٠و  (١١) Khalilدر  ٢٠١٤انجام گرفت ،درصد

موفقيت تزريق بوده است و ميتوان چنيﻦ نتيجهگيري نمود كه آگاهي

موفقيت روش مﺴتقيم به ترتيب  %٣٦و  %٥٤گزارش گرديد .در

از نحوه انجام تكنيك ،به تنهايي باعث ايﻦ درصد از موفقيت در تزريق

مطاﻟعهاي كه به وسيله  Ghoddusiو  (١٢) Zarrabiدر  ٢٠١٨انجام شد

شده است .به عﻼوه از آنجايي كه ميزان آگاهي در گروه با تجربه نﺴبت

درصد موفقيت تزريق در روش مﺴتقيم  %٤٢/٥بود .در مطاﻟعه حاضر

به گروه مبتدي افزايش معنيدار آماري نشان داد ،ايﻦ امر نيز مﺆيد تأثير

درصد موفقيت تزريق با ايﻦ مطاﻟعات متﻔاوت است .از آنجايي كه تنوع

آگاهي در افزايش موفقيت تزريق است.

آناتوميكي و ژنتيكي در جوامع مختلﻒ متﻔاوت است و ايﻦ تنوع در مورد

در گروه داراي تجربه درصد موفقيت تزريق در مقايﺴه با گروه مبتدي

عصب آﻟوئوﻻر تحتاني و مﺴيرهاي متﻔاوت آن نيز وجود دارد ،ميزان

افزايش معنيدار آماري نشان داد ،كه ايﻦ نشان دهنده اهميت تجربه در

درصد موفقيت تزريق در جوامع مختلﻒ ميتواند متﻔاوت باشد ،هرچند

افزايش ميزان موفقيت تزريق است .به عﻼوه ميزان پاسخگويي به سئوال

تنها دﻟيل نميباشد .در مطاﻟعه  Alhindiو

) (١٣در ٢٠١٦

 ٦درمورد محل قرارگيري نوك سوزن به هنگام تزريق ماده بيحﺴي و

پرسشنامههايي به دانشجويان دندانپزشكي و اينترنها داده شد كه در آن
٣٠

Rashed
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ﻼ هيچ گونه تجربهاي از ايﻦ تزريق نداشتهاند،
تحتاني ،دانشجوياني كه قب ً

گزارشهاي متعدد نشان دهنده وجود شكﺴت در ايﻦ تزريق به

دكتر احﺴان علي آبادي و دكتر اسﻔنديار كشاورز

بررسي تاثير آگاهي و تجربه درموفقيت تكنيك بﻼك عصب آﻟوئوﻻر تحتاني

از محدوديتهاي موجود در مطاﻟعه آن بود كه با توجه به معيارهايي كه

 و دﻻيل آن عنوانIANB سئواﻻتي در مورد فراواني شكﺴت تزريق

 بﺴياري از بيماران،جهت ورود بيماران به مطاﻟعه در نﻈر گرفته شده بود

 در ايﻦ ميان يك ارتباط مﺴتقيم بيﻦ سطح تحصيﻼت.شده بود

 كه بنابرايﻦ زمان،مراجعه كننده قادر به ورود در ايﻦ مطاﻟعه نبودند

 اما در مطاﻟعه حاضر.دانشگاهي و فراواني شكﺴت در تزريق وجود داشت

 به عنوان پيشنهاد. صرف گرديد،بيشتري جهت رسيدن به حجم موردنﻈر

نتايج متﻔاوت بود و در دانشجويان سال باﻻتر ميزان موفقيت تزريق بيشتر

 ميتوان ميزان موفقيت تزريق فوق را در بيﻦ،جهت مطاﻟعات آتي

 به عﻼوه در مطاﻟعه مذكور تجربه شكﺴت در دو جنس تﻔاوتي نداشت.بود

.دندانپزشكان باسابقههاي كاري متﻔاوت را بررسي نمود

كه در مطاﻟعه حاضر نيز تﻔاوت بيﻦ دو جنس از نﻈر آماري معنيدار

به عنوان يك نتيجهگيري كلي ميتوان گﻔت كه آگاهي و تجربه هر

٢٠١٢ ( در١٤) Madan  وMadan  در مطاﻟعه انجام شده توسط.نميباشد

دو در باﻻ بردن موفقيت تزريق بيحﺴي عصب آﻟوئوﻻر تحتاني كمك

 ميزان موفقيت در، كه در آن دﻻيل شكﺴت تزريق بررسي شده بود

كننده هﺴتند و تلﻔيق ايﻦ دو ميتواند به صورت مﺆثري در بهبود نتيجه

تزريق نزديك به ميزان به دست آمده در مطاﻟعه حاضر بود و مهمتريﻦ

.در ايﻦ خصوص نقش داشته باشد

 تكنيك غلط دندانپزشك عنوان شده بود كه ايﻦ،دﻟيل شكﺴت تزريق
 هرچند كه.يافتهها با نتايج به دست آمده در مطاﻟعه حاضر مطابقت دارد

تشكر و قدرداني

.ميزان آگاهي مورد بررسي قرار نگرفته بود

مقاﻟه حاضر حاصل پاياننامه مصوب دانشگاه علوم پزشكي شيراز به

از نكات مثبت مطاﻟعه حاضر انتخاب افراد مبتدي به عنوان يكي از

ميباشد كه نويﺴندگان ايﻦ مقاﻟه ﻻزم ميدانند تا از معاونت١٩٢٢ شماره

دو گروه مورد مطاﻟعه بود كه ايﻦ امكان را به ما داد كه بتوانيم مﺴتقيم ًا

پژوهشي دانشگاه جهت حمايتهاي ماﻟي تشكر كنند

.تأثير ميزان آگاهي را بر روي موفقيت تزريق را مورد بررسي قرار دهيم
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