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اثر قرص پردنیزولون بر میزان تورم و مصرف قرص های ضد درد پس از جراحی 
 دندان های عقل نهفته 

 *دکتر منصور خراسانی
The effect of prednisolone pill on swelling and taking of analgesic tablets 

after surgery of impacted wisdom teeth 
M.Khorasani 

 

⊥ Abstract 
Background: Impaction of wisdom teeth is accompanied with some complications. Because 
of fear, anxiety and the complications after surgery, patients avoid surgery.  
Objective: To evaluate oral pill predinsolone effects on decreasing swelling and number of 
analgesic tablets used after surgical removal of the impacted wisdom teeth of mandible. 
Methods: Through a double blind clinical trial in Qazvin faculty of dentistry (1997), 16 
patients (2 women, 14 men) with symmetric impacted wisdom teeth of mandible were 
selected. In one side, the surgery was done by using of prednisolone 50 mg 12 hours before 
and 12 hours after surgery and in the other side, by using of multivitamin 50 mg as placebo 
under the same conditions and then two sides were compared and analyzed statistically about 
swelling and used analgesic tablets. 
Findings: Prednisolone caused 56.8% , 58.7% and 39.4% reduction in swelling during the 
first, third and seventh day, respectively. In the study side, maximum swelling was noticed on 
the firstday and minimum on the seventh day after the surgery. In general, prednisolone 
resulted in 52.6% reduction in face swelling. On both sides, there were significant correlation 
between number of analgesic tablets used during the first seven days and duration of the 
surgery. This study showed that any increase in the surgery duration may result in an increase 
in the number of analgesic tablets used during the first seven days, in addition, a significant 
correlation was realized between the intensity of pain after the surgery and the surgery 
duration. More over, number of analgesic tablets in study side during the first seven days was 
less than control side.  
Conclusion:Use of oral predinsolone, decreases swelling and number of used analgesic 
tablets.  
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  چکیده⊥
ولی بیماران به دلیل ترس و عوارض پس از جراحی از انجام            ،  گاهـی نهفتگی دندان های عقل با عوارضی همراه است          :زمیـنه   

 .جراحی اجتناب می کنند
 مطالعـه بـه مـنظور تعییـن اثر قرص خوراکی پردنیزولون بر میزان تورم و قرص های ضد درد مصرفی پس از جراحی                         :هـدف   

 .فته فک پایین انجام شددندان های عقل نه
 در بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندان پزشکی          1376 ایـن کارآزمایی بالینی دو سو کور در سال           :مـواد و روش هـا       

در . با دندان های عقل نهفته قرینه دو طرفه فک پایین انتخاب شدند           )  مرد 14 زن و  2( بیمار   16. شـهید بابایـی قزوین انجام شد      
 ساعت پس از جراحی و در سمت دیگر با 12 ساعت قبل و 12 میلی گرم  50ستفاده از قرص پردنیزولون     یـک سـمت جراحی با ا      

اسـتفاده از قـرص هـای مولتی ویتامین به عنوان دارونما با همان شرایط انجام شد و دو سمت به لحاظ تورم و تعداد قرص های     
 .ضد درد مصرفی مورد مقایسه قرار گرفت

، در هر دو طرف   .  در روز هفتم شد    4/39% در روز سوم و      7/58%،  تورم در روز اول    8/56% باعث کاهش     پردنیزولون :یافـته ها    
 از  6/52%در کل پردنیزولون باعث کاهش      . بـیش ترین مقدار تورم در روز اول و کمترین مقدار آن در روز هفتم پس از عمل بود                  

ارتباط        ، فی تا روز هفتم و مدت زمان کار جراحی        در هـر دو سـمت بیـن تعـداد قـرص هـای ضـد درد مصر                 . تـورم صـورت شـد     
در این مطالعه افزایش زمان جراحی باعث افزایش تعداد قرص های ضد درد مصرفی تا روز هفتم شد و                   . معنی داری وجود داشت   

ص های    تعداد قر. بیـن شـدت درد پـس از جراحـی و افـزایش زمـان عمل جراحی در هر دو سمت ارتباط معنی دار وجود داشت             
 .ضد درد مصرفی تا روز هفتم در سمت آزمایش کمتر از سمت شاهد بود

 استفاده از پردنیزولون خوراکی به طور آشکاری باعث کاهش تورم و مصرف قرص های ضد درد مصرفی پس                   :نتـیجه گیری    
 .از جراحی دندان می شود

 قرص ضد درد، تورم، دندان عقل نهفته،  پردنیزولون:کلید واژه ها 
 
 Page (3)استادیار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین           * 
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 :مقدمه  ⊥
 30 تا   20   شـیوع نهفتگـی دندان های عقل فک پایین          

 این دندان ها به علت های مختلف در )12و9و4(.درصد است
فـک نهفـته باقـی مـی مانـند و ایـن نهفتگـی به ایجاد                 

، کیست،عوارضـی از جملـه دردهـای گنگ سر و صورت          
التهاب بافت های مجاور    ، تومورهای خوش خیم و بدخیم    

ــدان ــ، دن ــدان هــای مجــاور آســیب ب پوســیدگی و (ه دن
لذا ایجاب می کند    . منجر می شود  ) مشـکالت پریودنتال  

در صورت  ، کـه این دندان ها پس از گذشت زمان رویش         
با توجه به نگرش    . جراحی و خارج شوند   ، نهفـته ماندن  

افـراد نســبت بــه مسـائل جراحــی در دنــدان پزشــکی   
ــی، اســترس( و عــوارض پــس از جراحــی  ) درد، نگران
تورم و محدودیت حرکت    ، درد(دان های عقل نهفته     دن

بیماران از جراحی این دندان ها اجتناب       می         ، )فک
کنـند و گاهی اجتناب از جراحی به ایجاد عوارض غیر           

جراحی دندان های عقل    . قـابل جـبران منجر می شود      
نهفـته اغلب به ناراحتی بیماران و بازماندن از کارهای          

ر ث یکی از روش های مو     )14(.روزمـره مـنجر مـی شـود       
) Drain(کـاهش تورم در جراحی دهان استفاده از درن   

ضد التهابی غیر   داروهای  ،  سالیسـیالت ها   )8و6و5(.اسـت 
مخدرها و کورتیکوستروئیدها   ، )NSAIDS(استروئیدی  

کاهش عوارض ناشی    ثر در ءاز جمله عوامل دارویی مو    
 در ایــــن مـــــیان  )20و5و3(.از جراحــــی هســـــتند 

کورتیکوستروئیدها موفق تر و دارای قابلیت بیش تری        
ــتند ــزیم   )20و11(.هس ــار آن ــا مه ــتروئیدها ب  کورتیکوس

 از آزاد شـدن اسید آراشیدونیک و تولید         A2فسـفولیپاز   
ــن و ترکیــب هــای وابســته  ، پروســتاگالندین لکوتری

جلوگـیری مـی کنـند و بـا تثبیـت غشـاء سلول های               
ت نفوذناپذیــری آندوتلــیال و کــاهش انبســاط و قابلیــ

ــروق ــتهاب ، عـ ــاهش الـ ــه کـ ــنجر            ، بـ ادم و درد مـ
  )7و2(.می شوند

    
  ایـن مطالعـه با هدف تعیین اثر پردنیزولون بر میزان           
تـورم و مصـرف قـرص های ضد درد پس از جراحی             

 .دندان های عقل نهفته فک پایین انجام شد
 
 :مواد و روش ها  ⊥

 زن  2( بیمار   16ور بر روی      این کارآزمایی بالینی دوسوک   
 مـرد بـا متوسط سنی            14 سـال و     19بـا متوسـط سـنی       

در بخش  ، کـه از نظـر سیستمیک سالم بودند       )  سـال  21
فـک و صـورت دانشکده دندان پزشکی        ، جراحـی دهـان   

بیماران بر  .  انجام شد  1376شـهید بابایی قزوین در سال       
ــیکال دارای       ــری اپ ــانورکس و پ ــی پ ــاس رادیوگراف اس

دنـدان هـای نهفـته دو طرفه تقریباً قرینه در فک پایین             
از تمام بیماران قبل از عمل رضایت نامه گرفته شد          . بودند

و هـر بـیماری که سابقه مصرف آسپرین و دیگر داروهای            
NSAIDS)      یا کورتیکوستروئیدها ) طـی دو هفـته گذشته 

و یا سابقه ای از بیماری هایی       ) بـه صورت طوالنی مدت    (
از مطالعه  ،  داشت یـت مصـرف کورتیکوسـتروئید     بـا ممنوع  

تمـام جراحـی ها تحت بی حسی موضعی با          . خـارج شـد   
حاوی آدرنالین ( درصد   2لیدوکائیـن   

100000
به تعداد  ) 1

تمام جراحی ها در محدوده زمانی      . سه کار پول انجام شد    
در سمت مورد   . انجام شد ) 11 الی   9حدود ساعت   (خاص  

ــ ــایش از ق ــیزولون آزم ــای پردن ــرم 50رص ه ــی گ  میل
 ساعت  12 ساعت قبل و یک عدد       12یک عدد   ، خوراکی

در جراحـی طرف شاهد از      . بعـد از جراحـی اسـتفاده شـد        
 میلی گرم خوراکی به     50قـرص هـای مولتـی ویتامیـن         

 12 ساعت قبل  و یک عدد      12عـنوان دارونمـا یک عدد       
 .ساعت بعد از جراحی استفاده شد

ت که ترکیب مولتی ویتامین در روند          الزم بـه ذکـر اس     
 به تمام بیماران         )3(.ثـیری نـدارد   ءکـاهش درد و تـورم تـا       

 میلی گرم در هر دو جراحی       400 عدد قرص ایبوپروفن     6
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 در مطالعه دیگر با استفاده      )15(. درصد شده است   35میزان  
 میلی گرم دگزامتازون عنوان شد که تورم در مقایسه          4از  
  )1(.ا بیماران گروه شاهد بسیار کمتر بوده استب

   در یـک مطالعـه دو سـوکور بـا استفاده از دگزامتازون             
)  ساعت بعد  12 ساعت قبل و     12،  میلی گرم  6(خوراکـی   

 جهـت بررسی    gauge و   بـا اسـتفاده از دو روش بالینـی        
 درصد  46 درصد و در روش دوم       54در روش اول    ، تـورم 

زارش شد که برای روز سوم      کـاهش تـورم در روز اول گ       
 درصـد و برای روش  5/31ایـن مـیزان بـرای روش اول        

در روز هفـتم هیچ اختالف قابل       .  درصـد بـود    5/16دوم  
(.مالحظه ای بین دو گروه در دو روش فوق وجود نداشت

ــتازون  )19 ــتفاده از دگزام ــا اس ــری ب ــه دیگ در ،  در مطالع
عد از  الی که ب  ء درصد بیماران در پاسخ به سو      76مجمـوع   

درمان با دگزامتازون را ترجیح     ، جراحـی دوم از آنهـا شـد       
  )17(.دادند

   بـا توجه به این که اثرات پردنیزولون به علت متابولیزه           
له ءاین مسا ، شـدن تـا روز هفـتم کـاهش پـیدا مـی کند             

 درصدی  4/39احـتماالً مـی توانـد توجـیه کننده کاهش           
ط شولتز و در مطالعه دیگر توس  . تـورم در روز هفـتم باشد      

همکـاران بـا اسـتفاده از روش اندازه گیری بالینی و به             
کـار بردن متیل پردنیزولون و کپسول الکتوز به عنوان          
دارونمـا به این نتیجه رسیدند که گروه آزمایش در روز           

 درصد دچار کاهش    5/26 درصد و در روز سوم       58اول  
 با توجه به این     )18(.تـورم در مقایسـه با گروه شاهد شد        

ه متـیل پردنـیزولون اثـرات ضـد التهابی قوی تری            کـ 
می توان اختالف بین دو     ، نسـبت بـه پردنـیزولون دارد      

عـدد به دست آمده در تحقیق حاضر و تحقیق شولتز را   
 .توضیح داد

   در تحقـیق حاضـر در انـدازه گـیری تورم با استفاده از              
ــایش     ــمت آزم ــه در س ــد ک ــاهده ش ــالید مش روش اس

در روز  ، فتم موجب کاهش تورم نشد    پردنیزولون در روز ه   
ــورم را 7/27 درصــد و در روز ســوم 2/52اول   درصــد ت

عـدم دقـت روش اسـالید و این که تصویر           . کـاهش داد  
سبب شد  ، اسـالید فقط در دو بُعد قابل اندازه گیری است         

کـه نتایج به دست آمده در روش اسالید نسبت به روش            
 .اندازه گیری بالینی معنی دار نباشد

گروه ،  ساعت پس از جراحی    48در مطالعه پدرسن طی        
 درصد و در    37مـورد آزمـایش در مقایسه با گروه کنترل          

 درصـد کاهش در مصرف قرص های ضد         30هفـته اول    
 در مطالعه فرولیخ نیز یک کاهش       )15(.درد را نشـان دادند    

 درصــد در مصــرف قــرص هــای ضــد درد در گــروه 37
 در  )17(.گـزارش شد  مطالعـه در مقایسـه بـا گـروه شـاهد            

تحقـیق حاضـر طویـل شدن زمان جراحی باعث افزایش           
تعداد قرص های ایبوپروفن مصرفی تا روز هفتم می شود 
و لذا بین شدت درد پس از جراحی و افزایش زمان عمل             
جراحـی هـم در طـرف شـاهد و هـم در سـمت آزمایش              

ولی تورم با طول عمل     ، ارتـباط معنـی داری وجود داشت      
از طرفی تعداد   . ط معنی داری را نشان نداد     جراحـی ارتـبا   

قـرص هـای ایبوپروفـن مصـرفی تـا روز سوم در طرف              
.  قرص بود  25/7 قرص و در طرف شاهد       06/6آزمـایش   

در ضـمن در جراحـی طرف آزمایش بیماران از روز سوم            
 عدد ولی در طرف شاهد      38/1تـا هفتم به طور میانگین       

 .  عدد ایبوپروفن مصرف کردند5/2

 هـر حـال پردنـیزولون اثر قابل توجهی در کاهش               بـه 
مـیزان تورم و تعداد قرص های ضد درد مصرفی پس از            
جراحـی دنـدان عقل نهفته دارد و در صورتی که مصرف            



 ٩ /                                                                                                                                                                                   ...راثر قرص پردنیزولون ب

استفاده از  ، کورتیکوستروئید برای بیمار منعی نداشته باشد     
آن در جراحـی هـای داخـل دهـان بـه خصوص جراحی              

 .ددندان عقل نهفته توصیه می شو
 

 :سپاسگزاری  ⊥

   بدین وسیله از همکاری آقایان دکتر ظفرآسوده و             
 .رنجپور قدردانی می شود
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