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 چکیده

در مندیبل بک  اینفیلتراستتتیو دستتتتیابی بک یی بی  بتتتی با عم  کافی با  کنیی : زمینه و هدف

علت ضخامت کور کس باکال مشکل است.برای همین از  کنیی بالک عصب اینفریور آلوئوالر  

استفاده میشود کک نرخ شکبت باالیی دارد.بنابراین مححقا  از گذشتک بک دنبال ماده ای بودند کک با  

 مندیبل ایجاد کنند.  زری  اینفیلتراسیو  بی  بی موثری را جهت خارج نمود  مولر های

بیمار کک برای    311کارآزمایی بالینی  صتتتادفی دوستتتوکور روی      این مطالعک   مواد و روش ها: 

کشتتتید  دندا  مولر مندیبل مراجعک کرده بودند انجاد شتتتد.بیمارا  بک اور  صتتتادفی بو دو گروه   

م  ( قبتتتیم شتتتدند. زری  بک یتتتورر اینفیلتراستتتیو  در ع    B)%2( و لیدوکایین  A)%4آر یکایین 

دقیقک قبتمت مزیال دیبتتال   5موکوباکال فولد در نا یک دندا  مورد نظر انجاد شتد.بعد از گذشتت   

باس درد در این زما  و همچنین هنگاد کنار زد  بافت های     شد.ا  باکال و لینگوال دندا  پروب 

شدو  کنیی بالک          بت در نظر گرفتک  شک ست بک عنوا   نرد ااراف دندا  بک کمی الوا ور پریو

 SPSS21/t-test/chi squareی بیمارا  انجاد شتتد.ا بتتاس درد بین دوگروه  وستتا نرد افزار برا

test/Fisher's exact test مقایبک شد 

تایج:  بک          ن جک  با  و ناداری را  ماری مع فاور آ در ستتتن و جنس  Fisher's axact testدو گروه  

 فاور آماری معنادار بین  (و همچنین در  عداد افرادی کک ا بتتاس درد داشتتتند (p>0.05نداشتتتند

دو گروه مشتتتاهده شتتتد و  عداد افراد کک درد را ا بتتتاس کرده بودند بک اور معناداری در گروه   

 (p=0.00بیشتر بود)%2لیدوکایین 

آر یکایین در ایجاد بی  بتتتی موثر و کافی موف   ر استتتت.اگر ک این مقدار بک اندازه ای          بحث: 

 شود. بالک عصبی برای خارج نمود  مولرهای مندیبلنیبت کک  گنیی اینفیلتراسیو  جایگزین 

 آر یکایین/بی  بی موضعی/لیدوکایین/اینفیلتراسیو /مندیبلکلمات کلیدی:
 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  
Background and Objectives: Adequate depth of anesthesia is hard to achieve 

by infiltration anesthesia in the mandible due to thick buccal cortex. Inferior 

alveolar nerve (IAN) block is often performed for this purpose with high failure 

rate. Thus, researchers have long been in search of an effective anesthetic agent 

for efficient mandibular buccal infiltration anesthesia. This study sought to 

assess the efficacy of articaine buccal infiltration anesthesia for extraction of 

mandibular molars.  

Materials and Methods: This double-blind controlled clinical trial was 

conducted on 133 patients requiring mandibular molar extraction. Patients were 

randomly divided into two groups of 4% articaine (A) and 2% lidocaine (B). 

Infiltration anesthesia was administered by a single injection deep into the 

mucobuccal fold at the site of respective tooth. After five minutes, the mesial, 

distal, buccal and lingual sides of the tooth were probed. Pain sensation at this 

time or later during soft tissue dissection by periosteal elevator was considered 

as failure and block injection was administered. Pain sensation was compared 

between the two groups using SPSS version 21, t-test, chi square test and 

Fisher’s exact test.  

Results:  The two groups were not significantly different in terms of age and 

sex (P>0.05). According to Fisher’s exact test, the two groups were significantly 

different in pain sensation and the frequency of patients who experienced pain 

was significantly higher in 2% lidocaine group (P=0.00). 

Conclusion: Articaine was more successful in achieving adequate depth of 

anesthesia. However, its efficacy was not high enough to replace block injection 

for extraction of mandibular molars.  
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