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مقدمه

استرس همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل بیماری زایی  در 
دنیا مطرح بوده و هست.

شناخت و کنترل اضطراب و استرس به عنوان کلید موفقیت در مدیریت 
دردهای مختلف بدن مطرح بوده و درمانگران بسیاری  مشغول تحقیق و 

بررسی و کشف راهکارهای مختلف جهت حصول این نتیجه هستند.
در رشته جراحی دهان فک و صورت همواره بیماران بسیاری با شکایت 
از دردهای حاد و مزمن سر و گردن مراجعه کرده و درمان های تلفیقی شامل 
اصالح سبک زندگی، اصالح عادت های روزانه و دارو درمانی انجام می شود.

در این کتاب به مبحث مهم دارودرمانی، شناخت و موارد استفاده 
این داروها می پردازیم.

از همکاران جوان و پر تالشم که در ترجمه این اثر بسیار کوشا بودند 
این ترجمه را هم  از جناب آقای دکتر علیزاده که مسئولیت سرپرستی  و 
تقبل کردند سپاسگزارم. همچنین از زحمات انتشارات محترم شایان نمودار 
جناب آقای مهندس خزعلی و زحمات بسیار زیاد سرکار خانم آقازاده در 

هماهنگی و نشر این کتاب تشکر و قدردانی می کنم.
در پایان خواهشمندم هرگونه انتقاد یا پیشنهادی در راستای هرچه 
بهتر شدن این مجموعه را به نشانی پستی تهران خیابان شریعتی تقاطع 
میرداماد کوچه شهید احمد بیان پالک 2۳ واحد 1۳، تلفن 021-22875010 
بفرمایید. ارسال   aliasayesh01@gmail.com ایمیل  آدرس  یا  و 

با ارادت و مهر فراوان     
دکتر محمدعلی آسایش     

مهر 1400     



فهرست مطالب

بیماران  این  برای  دارویی  درمان  چه  و  کدامند؟  دهانی  مزمن  دردهای 
5  ................................................................................... موفقیت آمیز است؟ 

60 داروی برتر که برای کنترل دردهای دهانی مزمن مورد استفاده قرار 
می گیرند، کدامند؟........................................................................................ 7

چیز  چه  دهانی  مزمن  دردهای  دارویی  درمان  مورد  در  اخیر   تحقیقات 
9 .......................................................................................... را بیان می کنند؟

24 ............. کورتیکواستروئیدها )متیل پردنیزولون، تیامسینولون، فلووکینونید( 
29........................................................)gabapentine, pregabaline( ضد تشنج ها
4۳ .............................................................................. شل کننده های عضالنی 
46 ..................................................... داروی ضد اسپاسم )سیکلوبنزاپرین( 
47 .................................)A داروی آنتی اسپاسم )بوتولینیوم توکسین نوع

50  .................................... داروهای GABA ارژیک )باکلوفن و تیاگابین9( 
51  ...................... داروهای بنزودیازپین )دیازپام، کلوناز پام و الپرازوالم(
5۳  .................................................... سردرد اپیزودی بی ثمر )ایندومتاسین(
54  .......................................... مهارکننده N- متیل – D اسپارتات )کتامین(
آنتی ویروس ها ............................................................................................  56
داروهای آنتی باکتریال )آزیترومایسین و سایر داروها( ............................  57
نتیجه گیری..................................................................................................  59



5 درمان های دارویی در دردهای ناحیه دهان، فک و صورت

دردهـای مزمـن دهانی کدامنـد؟ و چه درمـان دارویی برای 
این بیمـاران موفقیت آمیز اسـت؟

.dysfunction.اختلال.و.)OFP(.تعلداد.زیلادی.بیماری.درد.دهانلی

وجلود.دارد.کله.بلا.ارائله.مقلاالت.ملروری.بسلیاری.انهلا.را.ملورد.بحلث.و.

بررسلی.قلرار.دادیلم..هلدف.ملا.در.این.کتلاب.معرفی.و.توضیلح.مختصری.

از.60.داروی.برتلر.جهلت.درملان.دارویلی.ملورد.اسلتفاده.قرار.ملی.گیرند،.

ملی.باشلد..بلا.اینکه.بیلش.از.60.دارو.بلرای.کنترل.دردهلای.مزمن.دهانی.
وجلود.دارد،.ملا.60.داروی.برتلر.را.برای.بررسلی.بیشلتر.انتخلاب.نمودیم.
قبلل.از.اینکله.اثلرات.درمانلی.ایلن.60.دارو.را.ملورد.بحلث.قلرار.
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مطالعله.اي.کله.در.سلال.2005.انجلام.شلده.اسلت.بله.بررسلي.
تعاریلف.درملان.موفلق.از.دیلدگاه.بیملاران.پرداخته.شلده.اسلت..در.
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مرکلز.درمانلی.OFP.روی.بیملاران.انجام.شلد،.مورد.تایید.قلرار.گرفته.

اسلت..اولیلن.مطالعله.روی.109.بیملار.کله.حلدود.4.تلا.9.سلال.پیش.
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پژوهلش.اینکله.فقلط.در.27%.ایلن.بیملاران.درد.بله.طلور.کاملل.قطع.
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شلده.بلود.و.73%.از.ایلن.بیملاران.هنلوز.احسلاس.درد.داشلتند...نتایج.
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بلر.اسلاس.نتایلج.ایلن.دو.مطالعه.ایلن.مطلب.قابل.ذکر.اسلت.که.
درملان.قطعلی.برای.بیملاران.مزملن.OFP.فقط.22%..تلا.25%.می.
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60 داروی برتر که برای کنترل دردهای دهانی مزمن مورد 
استفاده قرار می گیرند، کدامند؟
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تحقیقات اخیر در مورد درمان دارویی دردهای مزمن دهانی 
چه چیز را بیان می کنند؟
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یافتله..براسلاس.مطالعه.حاضر.اسلتفاده.از.داروهای.ضلد.التهابی.برای.

بیملاران.بلا.درد.دهانلی.هملراه.بلا.التهلاب.بافتلی.بلرای.کوتاه.ملدت.

پیشلنهاد.می.شلود.وللی.در.صلورت.اینکله.عایلم.بهبلود.تلا.دوهفتله.
حاصلل.نگردیلد،.درملان.بلا.ایلن.دارو.باید.قطع.شلود.

بلا.توجله.بله.اینکله.داروهلای.مخلدر.بله.عنلوان.ضلد.درد.ملورد.

اسلتفاده.قلرار.می.گیرنلد،.در.این.مقاله.پیشلنهاد.تحقیق.بیشلتر.روی.

اسلتفاده.ایلن.دسلته.از.داروهلا.را.داشلته.اسلت.اگرچله.مصلرف.این.

دسلته.از.داروهلا.روی.بیملاران.بلا.درد.مزمن.دهانی.موثر.بوده.اسلت.

در.تجویلز.ایلن.دسلته.از.داروها.صاحیت.رفتاری.بیملار.حائز.اهمیت.
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اسلت.و.میلزان.مصلرف.این.دارو.بلا.توجه.به.علوارض.جانبی.و.کنترل.
دقیلق.در.هلر.بیملار.تعییلن.می.گردد.

نتایج.بررسی.ها.در.این.مطالعه.نشان.داد.که،.داروهای.ضد.افسردگی.

سله.حلقه.ای.برای.مثلال.آمی.تریپتیلین.و.دوکسلپین.در.دوزهای.پایین.

روی.بیملاران.OFP.خوشلخیم.مزملن.موثلر.می.باشلد..دوز.داروهلای.

ضلد.افسلردگی.معموال.بلا.علوارض.آنتی.کولینرژیك.انها.مانند.خشلکی.
دهلان،.یبوسلت،.تلاری.دیلد،.تکلرر.ادرار.در.هر.فلرد.تعییلن.می.گردد.
نویسلندگان.این.مطالعه.نظر.موافق.و.مخالف.خود.را.جهت.اسلتفاده.
از.داروهلای.بنزودیازیلن.در.درملان.بیماران.OFP.اعلام.نکردند،.اگرچه.
طبلق.نتایج.به.دسلت.امده.پیشلنهاد.شلد.که.ایلن.دسلته.از.داروها.نباید.
در.دوز.بلاال.بلرای.ایلن.بیملاران.تجویز.گلردد.و.بیملاران.در.زمان.مصرف.
ایلن.داروهلا.بایلد.تحت.نظلر.دقیق.مرکلز.درمانی.باشلند..طبلق.یافته.ها.
در.ایلن.پژوهش.اسلتفاده.از.این.دارو.برای.بیماران.با.افسلردگی.مناسلب.
نمی.باشلد.و.اگرچله.مصلرف.این.داروها.بلرای.بیماران.بلا.درد.ماهیچه.ای.

و.تریسلموس.فقلط.در.یلك.دوره.ی.2.تلا.4.هفته.با.مانع.اسلت..
اسلتفاده.از.داروهلای.سلنتی.آرامبخلش.عضلله.اسلکلتی.بلرای.
بیملاران.OFP.با.زمینه.myogenous.pain و.تریسلموس.پیشلنهاد.
شلد،..نتایلج.بررسلی.ایلن.داروهلا.در.ایلن.مطالعله.بیانگلر.این.اسلت.
کله.ایلن.دارو.هلا.مشلابه.بنزودیاریلن.ها.فقلط.در.بازه.زمانلی.محدود.

)حلدود.2.هفتله(.قابلل.تجویز.می.باشلند.
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در.سلال.2003.مقالله.ملروری.سیسلتماتیك.دیگلری.بلا.موضلوع.

ارزیابلی.اثلرات.داروهای.کاهش.دهنده.درد.و.بررسلی.علوارض.این.داروها.

ارتریلت.روماتوئیلد،.دردهلای. TMDs.مزملن.کله.شلامل. بیملاران. در.
ادیوپاتیلك.صلورت.و.سلندرم.سلوزش.دهانلی.اسلت،.منتشلر.گردیلد.

ایلن.مطالعله.به.صورت..بررسلی.های.بالینلی.با.انتخلاب.تصادفی.

بیملاران.در.میلان.افلراد.بزرگسلال.مبتلا.بله.بیماری.هلای.نامبلرده.

گزارش.شده.است..11.مقاله..با.مجموع.368.بیمار.مورد.بررسی.قرار.

گرفتله،.کله.در.نتیجله.ایلن.بررسلی.ها.داروی.آمی.تریپتیلیلن.در.یك.
مقاله.و.داروی.بنزودیازین.در.دو.مقاله.موثر.در.درمان.گزارش.گردید.
..TMJ.کاهلش.درد.در.بیمارانلی.بلا.ارتریلت.روماتوئیلد.ناشلی.از
بعلد.از.تزریق.داخل.مفصللی.داروهای.دسلته.گلوکورتیکوئیدها.طبق.
ایلن.مقالله.گلزارش.شلده.اسلت..همچنین.اثلر.کاهش.درد.بلا.درمان.
ترکیبی.پاراسلتامول،.کدئین.و.دوکسلیامین.در.TMD.بیان.گردید.
در.این.مطالعه.اطاعات.زیادی.در.مورد.درمان.دارویی.موثر.برای.
بیماران.سلندرم.سلوزش.دهان.)BMS(.یافت.نشلده.است.و.فقط.به.
صورت.مختصر.از..عوارض.جانبی.این.داروها.گزارشلی.داشلته.اسلت.
در.نتیجله.بلر.اسلاس.گزارشلات.ایلن.دو.مقالله..به.نظر.می.رسلد.
کله.داروهلای.ضلد.درد.به.اسلتثنای.دسلته.مخدر.درمان.قلوی..برای..
دردهلای.مزملن.محسلوب.نمی.گردنلد.و.همچنیلن.ایلن.نکتله.قابلل.
اهمیلت.اسلت.کله.هلر.یلك.از.ایلن.داروهلا.بایلد.بلا.در.نظلر.گرفتن.
علوارض.جانبلی.و.اثلر.بخشلی.مفیلد.آنها.در.هلر.بیمار.تجویلز.گردد.
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چرا باید درباره ادبیات کنونی مراقب باشیم؟
مطالعلات.بسلیار.زیلادی.در.ملورد.داروهایلی.که.مخصوصلا.برای.
کنترل.OFP اسلتفاده.می.شلوند،.وجود.دارد..در.ایلن.میان.مطالعاتی.
وجلود.دارنلد،.کله.بسلیاری.از.انهلا.در.روش.اجلرا..ناقلص.هسلتند.و.
جمعیلت.بیملاران.مبتا.بله.OFP.در.انها..ناهمگن.اسلت..برای.مثال،.
بیملاران.مبتلا.بله.دردهلای.بلا.منشلا.عضانی.اغللب.در.آزمایشلات.
بالینلی.از.افلرادی.کله.اختلاالت.TMJ.ماننلد.آرتریلت.دژنراتیلو.یا.
جابجایلی.منیسلك.را.تجربله.می.کننلد،.متمایز.نیسلتند.مشلاهداتی.
کله.توسلط.پزشلکان.صورت.می.گیلرد.اغللب.از.روش.های.اسلتاندارد.

بلرای.اندازه.گیلری.درد.و.اختلال.عملکلرد.اسلتفاده.نمی.کننلد.
مهم.تریلن.نشلانه.از.نتیجله.مثبلت.درملان.احسلاس.تسلکین.درد.
بیملار.توسلط.بیملار.یا.علدم.مراجعله.بیملار.بلرای.درمان.بیشلتر.جهت.
تسلکین.درد.اسلت.از.ضعف.هلای.عمده.دیگلر.در.مطالعات.گذشلته.عدم.
وجلود.یك.گلروه.کنتلرل.کافی.کله.PLACEBO.دریافت.کننلد./.نبود.
یلك.دارو.بلا.اثلر.بخشلی.شلناخته.شلده.بله.عنلوان.یلك.گلروه.کنتلرل.

کننلده.مثبلت.یلا.نبلود.هیلچ.درمانلی.را.می.تلوان.نلام.برد

)morphine, oxycodone methadone, codeine, hydrocodone( اپیوئیدها

مزملن،. درد. تسلکین. بلراي. دارویلي. دسلته. مهمتریلن. و. اولیلن.

نلام. بله. اسلت.کله.  opium از.گیلاه. مشلتقات.طبیعلي.و.سلنتتیك.

اپیوئیدهلا.معلروف.هسلتند.این.داروهلا.باعلث.کاهلش.درد.می.شلوند.
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..CNS مرکلزی. عصبلی. سیسلتم. در. .opiate گیرنده.هلای. بله. زیلرا.

متصلل.می.شلوند.و.بنابرایلن.درک.درد.را.تغییلر.می.دهنلد..متأسلفانه.

گیرنده.هلای.opiate بله.دنبلال.وابسلتگی.فیزیکلی.و.روحلی.در.اثلر.

اسلتفاده.طوالنی.ملدت.ایلن.داروهلا.عوارض.دیگری.را.سلبب.میشلوند..

از.میان.پنج.مورد.opioids.ذکر.شلده.در.اینجا،.بیشلترین.اسلتفاده.در.

درمانهلای.سلرپایی.داروهلای.هیدروکلودون.و.کدئین.اسلت..در.ایاالت.

متحلده،.هیدروکلودون.و.کدئیلن.در.کنلار.داروهلای.اپیوئیلدی.غیلر.

انالژزیلك.تجویز.می.شلود..شلایع.ترین.ترکیب.با.اسلتامینوفن،.آسلپرین.

یلا.ایبوپروفلن.اسلت..ملواد.اپیوئید.قلوی.تلر.)مورفین،.اکسلی.کدون.و.

متلادون(.بله.عنوان.یلك.داروی.ضلد.درد.تنها.تجویز.می.شلوند،.اگرچه.

اکسلی.کلدون.نیلز.می.توانلد.بلا.داروهلای.آنالژزیلك.غیلر.اپیوئیلدی.

تجویلز.شلود..مطمئنلا.بعضلی.از.بیملاران.مراجعله.کننلده.بله.مرکلز.

OFP.هسلتند.کله.متقاضی.دریافت.مورفین،.اکسلی.کلدون.یا.متادون.

هسلتند،.بله.ویلژه.در.بیملاران.مبتا.بله.درد.نوروپاتیك.که.بلا.داروهای.

ضلددرد.غیراپیوئیلدی.و.ضلد.انعقلاد.و.سلایر.داروهلای.جانبلی.قابلل.

کنتلرل.نیسلتند..در.حالی.کله.opioids.قدرتمند.هسلتند.و.اثربخشلی.

انهلا.در.کاهلش.درد.اثبات.شلده.املادر.نتیجه.اسلتفاده.درازمدت.از.این.

ملواد.مخلدر.بلرای.تسلکین.دردهلای.بدخیلم.بحث.برانگیلز.اسلت..در.

یلك.مطالعله.اخیلر،.کله.اثلرات.دراز.مدت.ملواد.مخلدر.در.کاهش.درد،.

کیفیلت.زندگلی.و.ظرفیلت.عملکلرد.در.دردهلای.مزملن.و.غیلر.مزمن،.
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ملورد.بررسلی.قلرار.گرفلت،.و.گلزارش.شلد.در.حاللی.که.درد.بله.طور.

قطلع.بلا.این.عواملل.مدیریت.می.شلود،.این.بیملاران.درمان.نمی.شلوند.

و.هنوز.مشلکات.اساسلي.به.همراه.مشلکات.اضافي.ناشلي.از.اسلتفاده.

از.دارویلي.اسلت.کله.یلك.وابسلتگي.فیزیکي.قدرتمنلد.را.ایجلاد.کرده.

اسلت..بله.همیلن.علت،.اسلتفاده.مزملن.از.ملواد.اپیوئید.بلرای.بیماران.

مبتلا.بله.درد.مزمن.دهانی.صورتی.مسلتلزم.انتخاب.دقیق.بیمار.اسلت.

تلا.بیمارانلی.را.کله.ممکن.اسلت.در.معلرض.رفتارهای.جسلتجوی.مواد.

مخلدر.یا.سلایر.اختاالت.شلخصیتی.قرار.بگیرند.شناسلایی.شلوند.چرا.

کله.این.افراد.از.موارد.کنترااندیکاسلیون.اسلتفاده.از.اپیوئیدها.هسلتند..

بله.لحلاظ.منطقلی.هلر.بیملار.کاندیدای.اسلتفاده.از.ملواد.اپیوئیلد.باید.

بله.طور.کامل.مسلائل.مربلوط.به.وابسلتگی.به.موادی.کله.در.درازمدت.

اسلتفاده.می.شلود.را.درک.کنلد..هنگاملی.که.از.ملواد.اپیوئید.اسلتفاده.

می.شلود،.کلینیسلین.مراقبلت.دوره.ای.دقیق.از.بیملار.را.انجام.می.دهد..

ضد درد )ترامادول(

تراملادول.یك.آنالوگ.سلنتتیك.کدئین.اسلت.که.توسلط.اداره.غذا.

و.داروی.آمریکا.)FDA(.(.در.سلال.1995.برای.درد.متوسلط.تا.نسلبتا.

.III.یا.Schedule.II.شلدید.تایید.شلد..ایلن.دارو.به.عنوان.یلك.داروی

طبقه.بنلدی.نشلده.و.در.حلال.حاضلر.بله.عنلوان.یلك.داروی.انالژزیلك.

غیراپیوئیلدی.طبقله.بنلدی.شلده.اسلت،.بنابرایلن.در.طبقه.بندی.ها.در.

گلروه.اپیوئید.هلا.قلرار.نمی.گیلرد..تراملادول.یلا.بله.تنهایی.یا.بله.همراه.
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داروهلای.ضلد.درد.ماننلد.آسلپیرین،.اسلتامینوفن.و.ایبوپروفلن.تجویز.

می.شلود..هلر.چنلد.FDA.آن.را.بله.عنلوان.یلك.داروی.ضلد.درد.غیلر.

اپیوئیلد.می.شناسلد.املا..ایلن.داروهلم.)ماننلد.اپیوئیلد.هلا(.بله.گیرنده.
)p<0.001(.متصلل.می.شلود.CNS.در.μ-opioid

همچنیلن.مانند.یك.سله.حلقله.ای.ضد.افسلردگی.عمل.می کند.

کله.سلبب.مهلار.سلروتونین.و.نوراپی نفریلن.در.شلکاف.سیناپسلی.

می شلود..تأثیلر.ایلن.فعالیت هلا.)اتصلال.μ-opioid.و.مهلار.بازجذب.

سلروتونین-.نوراپی نفریلن(.سلبب.مهلار.عائلم.صعودی.درد.شلده.و.
سلبب.فعال.شلدن.مسلیر.نزوللی.مهارکننده ی.درد.می شلود.

اساسلاً.وابسلتگی.و.عمل.مخدر.ترامادول.کمتر.از.مورفین.اسلت..

بله.دلیلل.فعالیلت.تراملادول.)هرچند.ضعیلف(.سلؤال هایی.در.رابطه.
با.سلوء.اسلتفاده.پنهانی.از.آن.مطرح.اسلت.

یلك.برنامله ی.نظارتلی.فعال.نشلان.داد.تعداد.زیلادی.از.بیمارانی.

کله.بیلش.از.انلدازه.تراملادول.مصلرف.می کننلد،.سلابقه ی.قبللی.در.
سلوء.مصرف.ملواد.داشلته اند.

)acetaminophen, aspirin( آنالژزنیک ها

سلازمان.بهداشلت.جهانی.بلرای.درمان.اولیه ی.درد،.مسلکن های.

غیرمخلدر.را.پیشلنهاد.می کند..آسلپرین،.اسلتامینوفن.و.NSAIDها.

سله.ملورد.از.رایج ترین.مسلکن های.عاملل.اتصال.دهنلده ی.گیرنده ی.
اپیوئیدی.هسلتند..
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.WHO.بله.طلور.کللی،.داروهلای.ضلددرد.طبقه بنلدی.شلده ی

ایلن. و.متأسلفانه. بلرای.تسلکین.دردهلای.حلاد.طراحلی.شلده اند.

طبقه بنلدی.بلرای.دردهلای.مزملن.قابلل.اجلرا.نیسلت..اگرچله.کله.

آسلپرین.)acetylsalicylic.acid(.یلك.مسلکن.مهم.بلرای.دردهای.

تیلز.و.حلاد.اسلت،.به.دلیل.بروز.عوارض.سلوزش.معلده.و.حالت.تهوع.

برای.دردهای.مزمن.و.شلدید.مناسلب.نیسلت..همچنین.این.مشلکل.

)ناراحتلی.معلده(.بلرای.داروهلای.NSAID،.نیلز.دیلده.می شلود..با.

ایلن.وجلود.بله.دلیل.اینکله.آسلپرین.دارویی.اسلت.که.بدون.نسلخه.

در.دسلترس.علوام.قلرار.می گیلرد،.به طور.گسلترده.به عنوان.مسلکن.

اسلتفاده.می شلود..مکانیسلم.عملل.اولیله ی.آسلپرین.مهلار.سلنتز.

پروسلتاگلندین.بلوده.و.بلرای.کاهلش.تلب.بلر.روی.هیپوتاالموس.اثر.

می کنلد..وقتلی.نورون هلای.حسلی.بلا.یلك.واکنلش.التهابلی.درونی.

محلل.آسلیب دیده.تحریلك.می شلوند،.پروسلتاگلندین.یلك.عاملل.
التهابلی.قطعلی.بلرای.رویدادهلای.التهابی.پیوسلته.اسلت.

بله.همیلن.دلیل.دردناشلی.از.التهاب.بله.طور.مؤثری.با.آسلپرین.

مسلدود.می شلود..یك.مقاله ی.مروری.آسلپرین.اشلاره.بر.مؤثر.بودن.

آن.به عنلوان.مسلکن.بعلد.از.اعمال.جراحلی.دارد..اما.علوارض.جانبی.

آن.هلم.حتلی.در.اسلتفاده ی.کوتاه.ملدت.قابل.توجه.اسلت..مطالعات.

متلا،.72.مقالله.را.ملورد.بررسلی.قرار.داد.که.آسلپرین.با.مسلکن های.
دیگری.یا.Placebo.مقایسله.شلده.بود.
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ایلن.مطالعلات.بله.طور.کلی.شلامل.بیلش.از.6550.موضلوع.مجزا.بین.

افلرادی.اسلت.کله.placebo.دریافلت.کلرده.و.افلرادی.کله.عاملل.فعلال.

دریافلت.کرده انلد..تماملی.ایلن.مطالعات.به صلورت.مختصر.و.فشلرده.انجام.

گرفتله.بود،.زیرا.اسلتفاده ی.اولیه.از.آسلپرین.برای.دردهلای.بعد.از.جراحی.

.placebo.اسلت..آسلپرین.بله.طلور.قابل.توجهلی.بعنلوان.دارویلی.برتلر.از
 mg.1000.و mg.،650 mg.600.یلا mg.بلا.دوز.خوراکلی.هلر.وعهلده
1200.کشلف.شلد..اگرچه.آسلپرین.توسلط.بیملاران.برای.دردهلای.مزمن.
و.مخصوصلاً.بیمارانلی.بلا.سلردردهای.مرحله ای.اسلتفاده.می شلود؛.اما.گاهاً.

پاسلخ.دارو.مبنلی.بلر.مفید.یلا.مضر.بلودن.آن.متفاوت.اسلت.
طلی.یلك.مطالعله.تأثیلر.و.قابلیلت.پذیلرش.آسلپرین.در.مقایسله.با.
placebo.بلرای.درمان هلای.حلاد.مثلل.حملات.شلدید.میگرنلی.ملورد.
آزملون.قرار.گرفلت..این.مطالعه.آینلده.نگر،.تصادفی،.دو.سلوکور،.موازی.
گروهلی.و.کنترل.شلده.با.پاسلبو،.اثربخشلی.یلك.دوز.1000.میلی.گرم.
.aura.آسلپرین.را.بلرای.درملان.میگلرن.حاد.و.نسلبتا.شلدید.با.یا.بلدون
را.بررسلی.کلرد..همچنیلن.این.مطالعله.فقط.اثر.کوتاه.مدت.آسلپیرین.را.
بررسلی.کرد.و.به.دنبال.پاسلخ.دارو.به.سلردرد.در.2.سلاعت.بود..از.485.
ملورد.مبتلا.بله.حملات.میگرنلی،.201.نفلر.از.آسلپیرین.و.200.ملورد.
پاسلبو.)دارونملا(.اسلتفاده.کردنلد..میلزان.پاسلخ.به.سلردرد.2.سلاعته.
بلا.آسلپیرین.52%.و.در.گلروه.دارونملا.P.<0.001(.%34(.بود.تاثیلر.
آسلپیرین.بلرای.کاهلش.درد.1.سلاعت.پس.از.تجویز.به.طلور.معنی.داری.
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بیشلتر.از.پاسلبو.از.)P.<0.001(.بیشلتر.بود.و.در.طول.دوره.ارزیابی.6.

سلاعته.ادامه.داشلت..این.مطالعه.نشلان.داد.که.آسلپیرین.مورد.اسلتفاده.

در.ایلن.روش.بلرای.درملان.میگرن.حلاد.در.بیمارانی.که.به.طور.مناسلب.
انتخلاب.شلده.بودنلد،.ایمن.و.تاثیرگلذار.بود

اسلتامینوفن.یلك.مسلکن.غیرمخلدر.دیگر.اسلت.که.بدون.نسلخه.

مصلرف.می شلود..ماننلد.آسلپرین،.ایلن.دارو.یلك.مسلکن.مهلم.برای.

دردهلای.حلاد.و.تیلز.بلوده.و.اگلر.در.دوز.غیرسلمی.اسلتفاده.شلود،.

می توانلد.بلرای.دردهای.مزمن.هم.اسلتفاده.شلود..اگرچه.اسلتامینوفن.

علوارض.سلوزش.معلده.و.حالت.تهلوع.به.همراه.نلدارد.املا.عمده ترین.

مشلکل.این.اسلت.کله.بیماران.به طور.غیلر.عمد.بیشلتر.از.دوز.مصرفی.

روزانله.)4000mg/day(.را.اسلتفاده.کلرده.و.باعلث.مسلمومیت.کبد.

می شلوند.کله.آسلیب.غیرقابلل.جبلران.کبلد.را.بله.هملراه.داشلته.و.

کشلنده.است..مکانیسلم.اولیه ی.اسلتامینوفن.مهار.پروسلتاگلندین.در.

CNS.بله.طلور.محیطلی.مسلدود.نملودن.تولیلد.ایمپالس هلای.درد.

بلوده.و.جهلت.کاهلش.تلب.روی.هیپوتاالملوس.اثلر.می کنلد..طلی.

مطالعلات.اخیلر.متا.جهلت.آزمایش.ایلن.دارو.46.مقاله ی.پزشلکی.که.

مربلوط.بله.مقایسله ی.placebo.و.اسلتامینوفن.بلود.را.ارزیابی.کردند..

ایلن.مطالعلات.شلامل.2530.مورد.از.کسلانی.که.اسلتامینوفن.دریافت.

کلرده.و.1594.نفلر.از.کسلانی.کله.placebo.دریافلت.کرده انلد.بود،.و.
ارزش.اسلتامینوفن.فراتلر.از.placebo.تعیین.شلده.اسلت.


