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:خالصه فارسی  

 

:عنوان  

 .در کنترل عوارض بعد از جراحی دندان عقل نهفته پایین Low Level Laser Therapy (LLLT)تأثیر
 

 مقدمه:

خارج نمودن دندانهاي مولر سوم نهفته فک پایین یکی از شایع ترین جراحی هاي ناحیه دهان می باشد. 

اثرات سوئی در  ،درد، ادم و تریسموس از جمله عوارض رایج وابسته به این جراحی هستند. این عوارض

لیزر درمانی کم توان بر  چگونگی کیفیت زندگی بیماران ایجاد می کنند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر

 نهفته فک پایین می باشد.  مولر سوم پس از خارج نمودن دندان هاي، روي این عوارض
 

 مواد و روشها:

بیمار کاندید جراحی دندان مولر سوم نهفته، در نسج نرم فک  50یک مطالعه کارآزمایی بالینی بر روي 

داخل  nm810زر درمانی کم توان با طول موجبیمار بالفاصله پس از جراحی، لی 25 پایین انجام شد.

 مورد استفاده قرار گرفت. W 5/0 و توان خروجی J 15 ثانیه دریافت کردند. انرژي 10دهانی به مدت 

هفتم پس از  و نوبت ،روز اول، سوم 3بیمار دیگر تنها تظاهر به تابش شد. سپس هر دو گروه در  25در 

پس از ثبت اطالعات در پرسشنامه ها  جراحی  به لحاظ درد، ادم و تریسموس مورد بررسی قرار گرفتند.

با استفاده از روش هاي آمار توصیفی وارد شده و  SPSSاطالعات در نرم افزار آماري  ،و جمع آوري آنها

 .آنالیز شدند ،و تحلیلی
 

 یافته ها:

با این حال این میزان  در هر دو گروه، طی مراجعه اول تا سوم کاهش یافته بود.نتایج نشان داد میزان درد 

 گزارش شد، که به لحاظ آماري معنی دار بود. Placebo  %3/45و در گروه  3/88کاهش در گروه لیزر %

گروه  از بیشتربرابر  Placebo ،2/2طی مراجعه اول تا سوم در گروه میانگین درد کلی به بیانی دیگر 

هیچ گونه تفاوت آماري معنی داري به لحاظ تریسموس و ادم میان دو گروه . جربی لیزر گزارش شدت

 گزارش نشد.
 

 نتیجه گیري: 

که می تواند  یار موثر بوددر دندان مولر سوم نهفته بس ،در کاهش درد پس از جراحی LLLTاستفاده از 

 شود.به عنوان یک روش بدون عارضه جایگزین درمان هاي دارویی 
 

  کلیدي:  واژه هاي

 عوارض جراحی. -جراحی مولر سوم -لیزر درمانی کم توان 



 

 فهرست مطالب

صفحه                          عنوان                                                                

 

کلیات  :فصل اول  

 2 ..................................................................................................................................... مقدمه -1-1

 4  ...................................................................................... توجیه اهمیت موضوع)(بیان مسأله -2-1

 5 ............................................................... عوارض پس از جراحی و روش هاي کنترل آن -1-2-1

 7 ............................................................................................................... مقدمه اي بر لیزر -2-2-1

 9 ............................................................................................................. طبقه بندي لیزر ها -3-2-1

 14 ...............................................................................................  لیزر و مکانیسم عمل آن -4-2-1

  19 ............................................................................. موارد استفاده از لیزر در دندانپزشکی -5-2-1

 Low Level Laser)( ............................................................................. 26لیزر هاي کم توان -6-2-1

 29 ................................................................................................................................. ودیلیزر د -7-2-1

  Low Level Laser Therapy ...........................................................31)(درمانی کم توانلیزر -8-2-1

 35 .............................................................................................................. اهداف و فرضیات -3-1

 35 ...................................................................................................................... هدف کلی -1-3-1

 35 ......................................................................................................... اهداف اختصاصی -2-3-1 

 35 ............................................................................................................. اهداف کاربردي -3-3-1

 36 ................................................................................................. فرضیات یا سواالت تحقیق -4-1

 37 .................................................................................................................... تعریف واژه ها -5-1

 بررسی متون :فصل دوم 

 39 ............................................................................................................... مروري بر مقاالت -1-2

 روش اجراي پژوهش:فصل سوم 

 46 .......................................................................................................................... نوع مطالعه -1-3

  46 ................................................................................................ جامعه آماري و حجم نمونه -2-3

 46 .............................................................................................................. روش نمونه گیري -3-3

 47 .................................................................................................... ابزار گرد آوري اطالعات -4-3



 48 ............................................................................................................................ روش کار -5-3

 50 .......................................................................................... روش تجزیه و تحلیل اطالعات -6-3

 50 ............................................................................................................... مالحظات اخالقی -7-3

 50 ............................................................................................................................. مشکالت -8-3

 نتایج :فصل چهارم

 52 .............................................................................................................. یافته هاي پژوهش -1-4

 نتیجه گیريبحث و  -فصل پنجم

 60 ................................................................................................................................... بحث -1-5

 63 ......................................................................................................................... نتیجه گیري -2-5

 63 ........................................................................................................................... پیشنهادات -3-5

 65 .............................................................................................................................................. منابع

 71 ........................................................................................................................................... ائمضم

 

  



 فهرست تصاویر

 صفحه           عنوان 

 
 12 ........................................................................... نمونه اي از سیستم لیزر هاي دیود -1-1شکل 

 14 ................................................... نمونه اي از برچسب هاي ایمنی سیستم هاي لیزر -1-2شکل 

 15 .................................................................... نفوذ اشعه لیزر در اعماق مختلف بافت -1-3شکل 

 17 ............................................................................................... اثر متقابل لیزر و بافت -1-4شکل 

 23 .............................................. تأثیرات درمانی لیزر از طریق سلول هاي بافت هدف -1-5شکل 

 Ruby ........................................................................ 31 قطعات تشکیل دهنده اولین لیزر -1-6شکل

   VAS (Visual Analogue Scale)  ............................................................................ 48-3-1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمودار هافهرست جداول و 

 صفحه           عنوان 

 
 52 ..................................................... وضعیت بهداشت گروه هاي مورد مطالعه -4-1جدول شماره

 52 ................................................... وضعیت بهداشت گروه هاي مورد مطالعه -4-1نمودار شماره 

 53 ..................... مطالعهمیزان درد طی مراجعات اول تا سوم در دو گروه مورد  -4-2جدول شماره

 53 ..................... مطالعهمیزان درد طی مراجعات اول تا سوم در دو گروه مورد  -4-2شماره نمودار

 54 ..................................................... وضعیت تورم در گروه هاي مورد مطالعه -4-3جدول شماره

 55 ...... ایت بهداشت بیماربه تفکیک رع ،میانگین درد کلی در دو گروه درمانی -4-4جدول شماره

 55 ...... ایت بهداشت بیماربه تفکیک رع ،میانگین درد کلی در دو گروه درمانی -4-4شماره نمودار

 56 .................. دو گروه مقایسه رابطه بین وضعیت بهداشت بیماران و تورم در -4-5جدول شماره

 57 ............ وس در دو گروهمقایسه رابطه بین وضعیت بهداشت بیمار و تریسم -4-6جدول شماره

 58 ........................ جنسیت بیمار میانگین درد در گروه هاي مختلف به تفکیک -4-7جدول شماره

 58 ........................ جنسیت بیمار میانگین درد در گروه هاي مختلف به تفکیک -4-7شماره نمودار

 

  



 فهرست عالیم اختصاري

 
LASER= Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

LLLT=Low Level Laser Therapy 

VAS=Visual Analogue scale 

NIR=Near Infra Red 

Arsenide-Aluminum-GalliumGaAlAs=  

Phosphate-Aluminum-Gallium-Indium  IndGaAlP= 

RCT=Root Canal Therapy 

SCC=Squamous Cell Carcinoma 

NSAID =Non Steroidal  Anti  Inflammatory  Drug  

ATP= Adenosine  Triphosphate  
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 :مقدمه-1-1

 بدون درد براي بیمار فراهم آوردن درمان  ،اي دندانپزشکییکی از اهداف اولیه در درمان ه

و یا آلرژي به بی  ، سابقه بیماري هاي خاصاز بیماران به علت ترس، اضطراببسیاري  )1(می باشد.

 دارند.درمان هاي ویژه اي نیاز به  که این بیماران  ،پزشک اجتناب می کنندحسی از مراجعه به دندان

طی  تبدیل به یک فاکتور کامل کننده این اهداف به کمک لیزر امکان پذیر شده است و لیزر  اکنون

مورد  امروزه  لیزر به طور گسترده اي در علم پزشکی) 2(.درمان براي این بیماران در نظر گرفته می شود

 به طور چشمگیري که در دو دهه اخیر میزان استفاده از آن در زمینه دندانپزشکی، استفاده قرار می گیرد

 )3(افزایش یافته است.

می Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation مخفف (Laser) واژه لیزر

 باشد.

انجام شد. به دنبال  1960در سال  "Maiman Theodor"توسط" "Ruby Laserاولین بار معرفی

 )4(.صورت گرفت 1960سال توسط علی جوان در اواسط ،پزشکیینه در زم گازي آن معرفی اولین لیزر

نشر می  ،نور را از طریق پروسه اي به نام انتشار تحریک شدهلیزر به دستگاهی گفته می شود که 

مغناطیسی از یک طول دن و منسجم کردن پرتو هاي الکتروموازي کراز ویژگی هاي برجسته آن  )5(کند.

پرتو ها می توانند  رد،با یک بافت فیزیولوژیک قرار می گیهنگامی که لیزر در ارتباط  موج می باشد.

شوند، عبور کنند و یا پراکنده شوند. بنابر این در انتخاب لیزر براي هریک از اهداف ، جذب منعکس شده

 )6(درمانی و تشخیصی می بایست احتیاط الزم را به عمل آورد.

لیزر دیود دستگاهی کوچک و نسبتا ارزان است که براي انجام اعمال مختلف بر روي بافت نرم 

 Low levelمی باشد که دو نوع  laser Coldو Soft laserاستفاده می شود. نام هاي دیگر این لیزر 

این وسیله را براي انجام اعمال  ،آنNIR( Infrared(. طول موج نزدیک به است آن موجود level  Highو


