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 مقدمه:

زشک باید بر آن احاطه کامل داشته باشد و کنترل درد از مهمترین مهارتهایی است که دندانپ

داراي اثرات عمومی  (local)از آنجایی که تزریق ماده بیحسی جدا از اثرات موضعی

باشند مطمئناً براي دندانپزشک که به طور روتین و تقریباً در همه موارد  متعددي نیر می

ست که این اثرات درمانهاي دندانپزشکی نیازمند تزریق ماده بیحسی می باشد الزامی ا

 عمومی را بشناسد و از میزان تغییرات آن آگاه باشد.

آگاهی از میزان تغییرات فشار خون و نبض بیمار حین درمانهاي دندانپزشکی عالوه بر 

و کنترل مریض  Managementکند در  ها جلوگیري می اینکه از وقوع بسیاري از اورژانس

 د.حین ارائه خدمات درمانی اثر بسزایی دار

گردد یکی  دو عامل عمده باعث تغییرات فشار خون و نبض بیمار در مطب دندانپزشکی می

 عامل اضطراب و دیگري آدرنالین موجود در ماده بیحسی است.

تواند انجام دهد فقط با اجراي تکنیکهاي  در مورد اثرات آدرنالین دندانپزشک کار زیادي نمی

دلیل آن را در بدن  یحسی و در نتیجه افزایش بیصحیح تزریق,,نیاز مجدد به تزریق ماده ب

 دهد. کاهش می

اما در مورد اضطراب یکی از با ارزشترین هنرهایی که یک دندانپزشک موفق دارا است 

 توانایی وي در جلب اعتماد بیمار و کنترل وي می باشد.

 در مورد اهمیت این موضوع همین بس که کتابهاي قطور بسیاري فقط در مورد کنترل

اضطراب و طرز برخورد بیمار نگاشته شده هر ساله مقاالت متعددي در مورد روشهاي 

 شوند. بهتر برخورد با مریض ارائه می
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 فیزیولوژي فشار خون

شود  فشار خون به معناي نیروئی است که توسط خون بر جدار رگهاي خونی وارد می

 شود. متر جیوه بیان می فشار خون بر حسب میلی

ورت بیشترین مقدار بوده و در محل ورود به دهلیز راست, تقریباً تا حد صفر فشار خون آئ

کند. فشار خون وسط دو فاکتور سیستول(فشار خون ماکزیمم ) و دیاستول  نزول می

شود دقیقاً بهداز انقباض بطن چپ فشار خون سیستول را  (فشار خون مینیمم) ارزیابی می

 ).1داریم (

ترین مقدار آن  گیرد و پایین خون حالت ایستائی به خود می بین انقباض عضله قلب فشار

دقیقاً قبل از انقباض مجدد عضله قلب است (فشار خون دیاستولیک) حداکثر فشار خون 

 شود. شود باالتر از آن فشار خون باال محسوب می در نظر گرفته می 90/150براي بالغین 

باشد نیاز به  105گیري باالتر از  هچنانچه فشار خون دیاستولیک پس از چند بار انداز

درمان دارد. فشار دیاستولیک و سیستولیک افراد سالم و بالغ در محدوده زیر طبیعی 

 گردد. محسوب می

 متر جیوه میلی 60-90فشار دیاستولیک بین  -1

 متر جیوه میلی 90-140فشار خون سیستولیک بین  -2

متر جیوه بوده و به تدریج که سن  میلی 45/70فشار خون در نوزادان خیلی کمتر و در حد 

 ).1یابد ( رود ازدیاد می باالتر می

 رسد. می 14/90بوده و در هنگام بلوغ  100/75در اوایل طفولیت فشار خون حدود 


