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Abstract
Introduction:

The placement of an orthodontic separator induces pain and discomfort inpatients. The
use of Nsaids for its analgesic effect was along with side effects. The aim of study
evaluation of the effect of low power laser therapy on pain reduction and NO level in
GCF induced by separator force in orthodontic treatment.

Materials

This experimental laboratory study was performed on 30 patients in the age range of
15-35 who required placement of the separator on the right maxillary molars. Patients
were randomly divided into two groups of laser and placebo. Gingival groove fluid
sampling was performed on 0-3-0 days in both groups. Laser irradiation was
performed on days 2 and 4, in the placebo group, the device was used off. The amount
of pain was recorded by patients with a VAS questionnaire on a daily basis. Data were
analyzed by t-test and ANOVA (α = 0.05).

& Methods:

Results: VAS score in laser group was more than placebo group but it wasn’t statistically
different (p-value = 0.067), NO level further decrease in laser group compared with
placebo group but it wasn’t statistically different (p-value = 0.286).
Conclusion: The effect of low level laser therapy on pain reduction was very low and it wasn’t
statistically different.
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چکیده
مقدمه :قرارگیری جداسازهای ارتودنسی ،منجر به درد و ناراحتی در بیماران میشود .مصرف ضد دردها برای کاهش این
درد ،همراه با عوارض جانبی بوده است .هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح
نیتریک اکساید در مایع شیار لثهای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی بود.
مواد و روشها :این مطالعهی تجربی -آزمایشگاهی ،بر روی  30بیمار با محدودهی سنی  35-15سال که نیازمند قرارگیری
جداساز بر روی مولر اول ماگزیالی سمت راست بودند ،انجام شد .بیماران به صورت تصادفی در دو گروه لیزر و
دارونما قرار گرفتند .نمونهگیری از مایع شیار لثهای در روزهای  3 ،0و  5در هر دو گروه انجام شد .تابش لیزر ،در
روزهای  2و  4انجام گردید ،در گروه دارونما ،دستگاه به شکل خاموش مورد استفاده قرار گرفت .میزان درد نیز
به وسیلهی پرسشنامهی  )Visual Analogue Scale( VASبه صورت روزانه توسط بیماران ثبت گردید.
دادهها با آزمونهای  t-testو  ANOVAتجزیه و تحلیل شدند (.)p value > 0/05
يافتهها :میزان درد در گروه لیزر ،نسبت به گروه دارونما ،بیشتر بود ،اما این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار نبود (0/067
=  .)p valueسطح نیتریک اکساید در گروه لیزر نسبت به گروه دارونما کاهش بیشتری داشت اما این تفاوت از
لحاظ آماری معنیدار نبود (.)p value = 0/286
نتیجهگیری :تأثیر لیزر کم توان بر کاهش میزان درد ایجاد شده بعد از قرارگیری سپریتور ،بسیار کم بوده و از لحاظ آماری
معنیدار نبود.
کلید واژهها :لیزر ،نیتریک اکساید ،ارتودنسی.
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رویا چشمآور و همکاران

تأثیر لیزر بر کاهش درد در بیماران ارتودنسی

مقدمه

استروئیدی ،تداخل با التهاب مرتبط با حرکات دندانی می

تجربهی درد در ارتودنسی ،از دالیل عمدهای است که این

باشد که البته دوز پایین به مدت  1تا  2روز بعید به نظر می

درمان را یک تجربهی ناخوشایند برای بیماران میسازد (،1

رسد که با حرکات دندانی تداخلی داشته باشد ( .)9از جمله

 .)2احساس درد شدیدی که با قرار دادن جداسازهای

روشهای جدید کنترل درد ،درمان با لیزر کم توان میباشد،

( )Separatorارتودنسی در بیماران ایجاد میشود از جمله

که اثر آن بر کاهش درد ایجاد شده به دنبال درمان ارتودنسی

منفیترین اثرات درمان ارتودنسی میباشد که مورد توجه

هنوز مورد بحث است (.)10

خاص بیماران و کلنیسینها است (.)1
درد ،یک پاسخ فردی است که تفاوتهای فردی زیادی
را شامل میشود و به فاکتورهایی از جمله سن ،جنس ،سطح

 Abtahiو همکاران ( ،)9در مطالعهی خود ،عدم تأثیر
لیزر کم توان بر کاهش درد ایجاد شده به دنبال درمان
ارتودنسی را گزارش نمودند.

آستانهی درد افراد ،میزان نیروی وارده و وضعیت روحی-

 Shiو همکاران ( ،)11بیان کردند که لیزر کم توان،

روانی بیمار بستگی دارد ( .)4-2بر این اساس ،درد حین

میتواند منجر به کاهش درد ایجاد شده به دنبال قرارگیری

درمان ارتودنسی ،از  70تا  95درصد افراد تحت درمان

سپریتور شود.

گزارش شده است ( .)5 ،2احساس درد ارتودنسی ،قسمتی

با توجه به افزایش روزافزون تقاضا برای درمانهای

از یک واکنش التهابی ناشی از تغییرات جریان عروق

ارتودنسی و شیوع باالی احساس درد و ناراحتی در بیماران

در اثر کاربرد نیروهای ارتودنتیک میباشد ،که این امر

ارتودنسی و با توجه به جدید بودن مدیاتور نیتریک اکساید

منجر به آزادسازی مدیاتورهای شیمیایی متعدد از جمله

در بررسیهای درد و کاربرد لیزر کم توان به عنوان درمان

 Bradykinin ،Histamine ،Prostaglandin E2و

جانبی کاهش درد و مطالعات متناقض در این زمینه ،در این

 Serotoninمیگردد که محرک پاسخهای دردناک می

مطالعه به بررسی تأثیر درمان با لیزر کم توان بر روی کاهش

باشند (.)7 ،6

درد حین درمانهای ارتودنسی و سطح مدیاتور نیتریک

در واقع تمام درمانهای ارتودنسی که منجر به ایجاد

اکساید در مایع شیار لثهای بعد از قرار دادن سپریتور پرداخته

نواحی فشار و کشش در لیگامان پریودنتال میگردند به

شد و بر اساس فرضیهی صفر ،لیزر در کاهش درد و سطح

تجربهی دردناک در بیمار منتهی میشوند.

مدیاتور نیتریک اکساید در مایع شیار لثهای بعد از قرارگیری

از جمله مدیاتورهای جدید که جهت ارزیابی درد حین

سپریتور ،تأثیری ندارد.

حرکات ارتودنسی مورد توجه قرارگرفته است ،نیتریک اکساید
است ،که این مدیاتور در مایع شیار لثهای قابل اندازهگیری

مواد و روشها

میباشد و از مدیاتورهای دخیل در دردهای فعال ،به دلیل

این مطالعهی تجربی -آزمایشگاهی ،بر روی  30بیمار

تولیدات خارج عروقی است و میتوان گفت بعد از

مراجعهکننده به بخش ارتودنسی دانشکدهی دندانپزشکی

پروستوگالدین  ،E2مهمترین مدیاتور درد میباشد (.)8

دانشگاه آزاد اسالمی واحد (خوراسگان) اصفهان در سال

اکثر مطالعات برای کنترل درد ،استفاده از داروهای ضد

تحصیلی  ،1397-98کاندیدای درمان ارتودنسی ثابت،

التهابی غیر استروئیدی و در برخی موارد روشهایی از جمله

مشروط به قرار گرفتن سپریتور در مزیال و دیستال دندان 6

ژلهای بیحسکننده ،تحریکات الکتریکی عصب،

باال سمت راست در محدودهی سنی  35-15ساله انجام شد.

تحریکات لرزشی و استفاده از لیزر کم توان را مطرح کردند

افراد دارای بیماری سیستمیک خاص و یا مصرفکنندهی

( .)9نگرانی اصلی در استفاده از داروهای ضد التهابی غیر

داروهای خاص ،دارای ژنژیویت -پریودنتیت ،افرادی که در
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تأثیر لیزر بر کاهش درد در بیماران ارتودنسی

یکسال گذشته تحت درمانهای ارتودنسی یا پریو قرار

نظر در ناحیهی کمی اپیکالیتر از کانتکتهای مزیالی و

گرفتند و افراد سیگاری و الکلی از مطالعه خارج شدند.

دیستالی قرار گرفت (شکل .)1

تعداد نمونه با استفاده از رابطهی زیر به دست آمد:

 z   2
2

z
n



1  2 2

بیماران در  2گروه 15تایی به صورت تصادفی آسان و دو
سویه کور قرار گرفتند :در گروه اول ،درمان با لیزر کم توان
و در گروه دوم ،به عنوان شاهد ،درمانی صورت نگرفت.
قبل از قرارگیری سپریتورها و پس از تکمیل فرم رضایت
نامهی کتبی ،نمونهی مایع شیار لثهای به وسیله کن کاغذی
شمارهی  25با قرار گرفتن در مزیوباکال ،دیستوباکال و

شکل  .1نحوهی قرارگیری سری لیزر بر روی لثه

میدباکال مولر اول ماگزیال سمت راست به مدت  30ثانیه

لیزر مورد استفادهGallium-Aluminum-( GaALAs ،

تحت شرایط ایزوالسیون (با خشک نمودن محیط و استفاده

 )Arsenideو دستگاه مورد استفادهDoctor smile ،

از رول پنبه) گرفته شد .این نمونهگیری در روزهای  3و  5نیز

( ،LAMBDAspaبرندوال ،ایتالیا) بود .تابش اشعه با توان

انجام گردید ( .)11 ،9سپس نمونهها در محفظههای

 100میلیوات با فایبر  300میکرون بود و طول موج 810

ترانسپورت حاوی مادهی حد واسط قرار گرفت و تا هنگام

نانومتر به مدت  60ثانیه انجام شد .تابش به صورت پالسی بود.

انتقال به آزمایشگاه در دمای  -2تا  5درجهی سانتیگراد قرار

لیزر مورد استفاده با زمانبندی مذکور اما به شکل خاموش

داده شد و در آزمایشگاه نیز در دمای  -70درجهی سانتیگراد

(د ارونما) در بیماران گروه دارونما مورد استفاده قرار گرفت.

نگهداری گردید.
سپس سپریتورهای االستیکی ارتودنسی در مزیال و
دیستال مولر اول ماگزیالی سمت راست قرار گرفته شد (روز

سطح مدیاتور نیتریک اکساید توسط کیتهای
مخصوص ) (eBioscience, Germanyو به کمک سیستم
 Elisaاندازهگیری شد.

صفر) .پس از قرار دادن سپریتورها به بیماران ،پرسشنامهی

دادههای به دست آمده توسط آزمونهای  t-testو

 VASداده شد ،این پرسشنامه از یک خط ممتد به طول 10

 ANOVAدر نرمافزار  SPSSنسخهی version 23, ( 23

سانتیمتر که در دو انتها توسط خطی عمودی محدود می

 )IBM Corporation, Armonk, NYتجزیه و تحلیل شدند

شود ،تشکیل شده است .در یک انتها ،عبارت عدم وجود درد

و سطح معنیداری  0/05در نظر گرفته شد.

و در انتهای دیگر ،بدترین درد ممکن نوشته شده است (،12

این مطالعه با کد اخالق ،IR.IAU.khuisf.rec.1397.189

 .)13از بیماران خواسته شد که میزان درد خود در ،48 ،72

در بخش ارتودنسی دانشکدهی دندانپزشکی دانشگاه آزاد

 12 ،24ساعت و پنج روز بعد از اعمال نیرو در حالتی که

اسالمی واحد (خوراسگان) اصفهان در سال تحصیلی -98

دندانها در تماس و در جویدن نباشند و بالفاصله بعد از

 1397انجام شد.

جداشدن دندانها نباشد ،در این پرسشنامه عالمت بزنند.
 48ساعت بعد یا روز دو ،لیزرتراپی انجام شد .این

یافتهها

لیزرتراپی در روز چهارم نیز انجام شد .نحوهی تابش به این

این مطالعه روی  30بیمار کاندیدای درمان ارتودنسی ثابت در

صورت بود که سر دستگاه در تماس با لثهی باکال دندان مورد

محدودهی سنی  35-15سال انجام شد .بیماران در  2گروه 15
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تأثیر لیزر بر کاهش درد در بیماران ارتودنسی

تایی درمان با لیزر کم توان و درمان با لیزر دارونما تقسیم
شدند که از نظر سن و جنس بین دو گروه تفاوت آماری
معنیدار وجود نداشت.

رویا چشمآور و همکاران

(( )p value = 0/067جدول و نمودار .)1
در مقایسهی میانگین مدیاتور نیتریک اکساید در مایع
شیار لثهای بیماران ارتودنسی و بیماران ارتودنسی تحت درمان

در مقایسه ی م یانگین م یزان درد بیماران ارتودنسی

با لیزر کم توان به ترتیب بیشترین مقدار را در روز سوم ،روز

و ب یماران ارتودنسی تحت درمان ل یزر کم توان،

اول و روز آخر وجود داشت میانگین مدیاتور نیتریک اکساید

در ساعات مختلف ،تفاوت معنی داری وجود نداشت

کل بیماران در روز اول ،روز سوم و روز آخر ،معنیدار بود

( ،)p value = 0/983یعنی زمان ،در م یزان درد کل

(.)p value > 0/0001
بین سطح نیتریک اکساید بیماران ارتودنسی و بیماران

ب یماران تأثیری نداشت.
میزان درد بیماران ارتودنسی تحت درمان لیزر کم توان

ارتودنسی تحت درمان با لیزر کم توان ،در روزهای مختلف

در زمانهای مختلف ،بیش از میانگین میزان درد بیماران

تفاوت معنیداری وجود نداشت (( )p value = 0/286جدول

ارتودنسی بود و بین دو گروه ،تفاوت معنیدار وجود نداشت

و نمودار .)2

جدول  .1میانگین میزان درد بیماران در زمانهای مختلف

گروه
بیماران ارتودنسی بدون
درمان

بیماران ارتودنسی تحت
درمان
لیزر کم توان

زمان

میانگین  ±انحراف معیار

p value

 12ساعت
 24ساعت
 48ساعت
 72ساعت
 5روز
 12ساعت
 24ساعت
 48ساعت
 72ساعت
 5روز

1/11 ± 1/42
0/75 ± 1/31
0/82 ± 1/41
0/821 ± 1/10
0/821 ± 1/61
1/87 ± 2/62
2/07 ± 2/26
1/93 ± 1/90
2/1 ± 2/47
1/933 ± 2/37

0/067

نمودار  :1میانگین میزان درد بیماران ارتودنسی و بیماران ارتودنسی تحت درمان لیزر کمتوان در ساعات مختلف
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جدول  .2میانگین سطح مدیاتور نیتریک اکساید ( )Ng/mlدر مایع شیار لثهای بیماران در سه روز مختلف

گروه
بیماران ارتودنسی بدون
درمان
بیماران ارتودنسی تحت
درمان لیزر کم توان

زمان

میانگین  ±انحراف معیار

p value

روز صفر
روز سوم
روز پنجم
روز صفر
روز سوم
روز پنجم

33/06 ± 6/86
33/52 ± 5/86
26/65 ± 11/25
33/46 ± 6/95
32/78 ± 7/78
21/47 ± 6/43

0/286

نمودار  :2میانگین مدیاتور نیتریک اکساید در بیماران ارتودنسی و تحت درمان با لیزر کمتوان در روزهای مختلف

بحث

و این نیروهای وارده منجر به تغییراتی در عروق و همچنین

با تأیید فرضیهی صفر ،نتایج مطالعهی حاضر نشان داد،

سازماندهی مجدد ماتریکس داخل و خارج سلولی شده که

میانگین درد در گروه لیزر نسبت به گروه دارونما بیشتر بوده

در نهایت منجر به سنتز و آزادسازی نوروترنسمیترهای متنوع،

و بیشترین میزان آن در  72ساعت بعد از اعمال نیرو بوه و تا

سایتوکاینها ،فاکتورهای رشد و متابولیسم اسید

روز  ،5این میزان کمی کاهش یافت و بیشترین میزان درد در

آراشیدونیک میشود ( .)3نیتریک اکساید ،در انتقال درد

گروه دارونما در  12ساعت بعد از اعمال نیرو بوده و بعد از

نقش داشته و به عنوان یک نوروترنسمیتر و نورومودولیتر در

آن کمی کاهش یافت ،اما این تفاوت در ساعات مختلف و

سیستم عصبی شناخته شده است ( .)6مهمترین نقش نیتریک

بین دو گروه ،معنیدار نبوده است .بنابراین استفاده از اشعهی

اکساید ،تنظیم کردن همگامسازی درون سلولی بوده است.

لیزر با زمان تابش  60ثانیه و دفعات تابش محدود ،تأثیر

نیتریک اکساید ،یک عامل محافظ علیه ارگانیسم بیگانه بوده

چندانی بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید نداشته است.

که گیرندههای اولیه را تحت تأثیر قرار میدهد .این مدیاتور،

تغییرات ریمودلینگ در بافتهای اطراف دندان حین

همچنین فعالیت بیولوژیکی کمتری نسبت به دیگر پیامرسان

وارد شدن نیروهای ارتودنسی برای حرکت دندان الزم بوده
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های شیمیایی دارد (.)5

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،17شماره  ،2تابستان 1400

تأثیر لیزر بر کاهش درد در بیماران ارتودنسی

برای کنترل درد ایجاد شده روشهایی نظیر مصرف
Nsaidها ،بایت ویفر ،تحریک الکتریکی عصب و لیزر کم
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یا تعداد بیشتر دفعات تابش بتواند اثر لیزر بر کاهش درد را
بهتر نشان دهد.

توان معرفی شده است که نگرانی اصلی در مورد استفاده از

 Al Sayed Hasanو همکاران ( ،)16در بررسی تأثیر

Nsaidها به تداخل آنها با التهاب ایجاد شده و در نتیجه

لیزر کم توان در کاهش درد ارتودنسی به این نتیجه رسیدند

تداخل با پروسهی ریمودلینگ بوده است ( .)2همچنین از

که لیزر ،در کاهش درد ناشی از جداکنندههای االستومری در

دیگر اثرات جانبی Nsaidها می توان به احتمال وجود

مولر اول فک پایین ،بیاثر بود که با نتایج مطالعهی حاضر

آلرژی در برخی بیماران ،زخم معده ،اختالل خونریزی و

مطابقت داشت .هرچند که در این مطالعه ،گروه شاهد و مورد

غیره اشاره کرد ( .)9از میان انواع روشها ،لیزر کم توان به

در یک بیمار بود.

علت نداشتن مشکالت و عوارض نسبت به سایر روشها
ترجیح داده شده است (.)14

در بررسی تأثیر درمان با لیزر کم توان بر روی میزان
حرکت دندانی و میزان درد توسط  Domínguezو

 Abtahiو همکاران ( ،)9در بررسی تأثیر درمان با لیزر

همکاران ( ،)17مشخص شد که میزان حرکت دندانی در

کم توان بر روی درد ناشی از کاربرد سپریتورهای ارتودنسی

گروه لیزر نسبت به گروه دارونما بیشتر بود و بیشترین میزان

به این نتیجه رسیدند که در روز اول و سوم ،میزان درد در

درد در  48ساعت بعد از اعمال نیرو بود و میزان درد در

گروه لیزر نسبت به گروه شاهد ،بیشتر بود ولی معنیدار نبود،

گروه لیزر نسبت به گروه دارونما ،کمتر بوده اما این تفاوت

همچنین در روز  4و  ،5میزان درد در گروه لیزر نسبت به گروه

معنیدار نبوده است.

شاهد کمتر بود ولی معنیدار نبود ،تنها در روز دوم ،میزان

 Furquimو همکاران ( )18نیز در مطالعهی خود دریافتند

درد در گروه لیزر نسبت به گروه شاهد کاهش معنیدار

که کاربرد تک دوز لیزر کم توان ،منجر به تغییر معنیدار در

داشت .تفاوت این مطالعه با مطالعهی حاضر در این بود در

کاهش درد بیماران نشد.

مطالعهی  Abtahiو همکاران ( ،)9خود دندانهای بیمار در

 Shiو همکاران ( ،)11استفاده از لیزر در کاهش درد

سمت مقابل را به عنوان گروه شاهد در نظر گرفتند و تابش

ناشی از سپریتور را مفید دانسته و بیان کردند که لیزر ،باعث

اشعهی لیزر از روز صفر بوده است.

کاهش درد معنیدار نسبت به گروه دارونما در  72ساعت اول

در مطالعهی  Limو همکاران ( ،)15میزان درد در گروه

میشود .البته در ادامه تا روز پنجم نیز میزان درد در گروه لیزر

دارونما در روز دوم و سوم ،بیشترین مقدار بود و به طور کلی

نسبت به گروه دارونما کمتر بود ،اما این تفاوت معنیدار نبود.

میزان درد در گروه لیزر نسبت به گروه دارونما کمتر بود که

علت تفاوت این نتیجه با مطالعهی حاضر میتواند مربوط به

از لحاظ آماری معنیدار نبود مگر در روز چهارم ،که در

نحوهی تابش اشعهی لیزر باشد که در مطالعهی ما از روز دوم،

گروه دارونما میزان درد ،کمتر بود .نتایج این مطالعه نشان

تابش شروع شده است در صورتی که در مطالعهی  Shiو

داد که لیزرتراپی در تسکین درد فوری اثری نداشته و تنها

همکاران ( )11تابش لیزر به صورت روزانه انجام گرفته است.

یک گرایش ضعیف در روز دوم و سوم هنگامی که شدت

 Bicakciو همکاران ( )19در مطالعهی خود به این نتیجه

درد به پیک مقدار خود رسید ،دیده شد .هرچند نتایج به

رسیدند که لیزر کم توان در ساعات اولیه نمیتواند تأثیری در

دست آمده با مطالعهی حاضر مشابه بود ،اما مکانیسم ایجاد

تسکین درد ناشی از ارتودنسی داشته باشد ،اما بعد از گذشت

درد در حرکات ارتودنسی در مقایسه با سپریتور تا حدی

 24ساعت در کاهش درد به طور قابل توجهی مؤثر است که

متفاوت میباشد و شاید استفاده از زمان تابش باالتر اشعه و

با مطالعهی حاضر مطابقت داشت .همچنین  Wilsonو
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 مهم در دردهایNeuromodulators  وNeurotransmitter

) در مطالعات21(  و همکارانMirhashemi ) و20( همکاران

عصبی ناحیه در نظر گرفته شد که علت این امر میتواند مرتبط

.خود اثر لیزر در کاهش دردهای ارتودنسی را مؤثر دانستند

، چرا که تولید نیتریک اکساید،با عوامل سایکولوژیک باشد

در بررسی میانگین نیتریک اکساید در مایع شیار لثهای

، الکل،تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله مصرف دخانیات

 به ترتیب بیشترین مقدار در،گروه دارونما در مطالعهی حاضر

. عوامل روحی روانی و غیره قرار میگیرد،استرس

 سه، در روز صفر، صفر و پنج بوده و در گروه لیزر،روز سه

از محدودیتهای مطالعه میتوان به عدم همکاری

 تفاوت میزان نیتریک اکساید در روزهای مختلف.و پنج بود

 در.بیماران به دلیل طوالنی بودن روند لیزرتراپی اشاره نمود

 اما این تفاوت بین گروه لیزر و، معنیدار بود،در هر گروه

 مطالعه با تابش روزانهی اشعه نیز انجام،انتها پیشنهاد میشود

.دارونما معنیدار نبود

 همچنین مطالعه در بیماران در حال انجام درمان،گیرد
.ارتودنسی ثابت نیز صورت گیرد

دلیل انتخاب نیتریک اکساید به عنوان مدیاتور التهابی
 محدود بودن مطالعات انجام شده،مورد بررسی در این مطالعه
بر روی این مدیاتور میباشد و از آنجایی که نیتریک اکساید

نتیجهگیری

 زمان، تولید میگردد، دیرتر در موضعIL  وPG نسبت به

تأثیر لیزر کم توان بر کاهش میزان درد و سطح نیتریک

تابش اشعهی لیزر روز دو و چهار و زمان نمونهگیری در روز

اکساید بعد از قرارگیری سپریتور بسیار کم بوده و از لحاظ

. ساعت بعد از هر تابش در نظر گرفته شد24 صفر و

.آماری معنیدار نبود

 نیتریک اکساید به عنوان،)22(  و همکارانFan در مطالعهی
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