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بررسی تاثیر جویدن آدامس زایلیتول بر میزان تشکیل پالک در سطوح صاف و اکلوزال دندان
دکترکتايون برهان مجابی 1 #دکتر آسیه مظفری 2دکتر بهارک لطیفی 3دکتر آذين وحید

9

 -1دانشیار بخش بیماریهای دهان ،دانشكده دندانپزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی قزوين
 -2استاديار بخش پريودونتیكس ،دانشكده دندانپزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی قزوين
 -3دندانپزشک

خالصه:
سابقه و هدف :در جهان ماشيني و ارتباطات سریع امروز استفاده از مسواک و نخ دندان هميشه و در همه جا امكانپذیر نميباشد .لذذا
استفاده از روشي جایگزین برای بهداشت دهان و دندان هميشه مد نظر دندانپزشكان بوده است .آدامسهای بدون قند امروزه به عنذوان
یک راه حل موثر در این زمينه مطرح ميگردند .لذا هدف از انجام این مطالعه ،تعيين اثرات جویدن آدامس زایليتول بر ميذزان تشذكيل
پالک در سطوح دنداني دانشجویان بود.
مواد و روشها :مطالعه به صورت کارآزمایي باليني تصادفي و یذک سذوکور بذه صذورت  cross-overبذر روی  11نفذر از دانشذجویان
دندانپزشكي دختر (سال اول تا پنجم ) انجام شد .تمامي افراد از سالمت کامل دهاني و لثهای برخوردار بودند .در روز اول ميذزان پذالک
با استفاده از روش های  brushingو  polishingبه صفر رسانده شد .سپس افراد از انجام اعمذال بهداشذت دهذان بذرای  9روز منذع
شدند و به نيمي از آنها آدامس زایليتول داده شد و بقيه در گروه بدون آدامذس قذرار گرفتنذد .سذپس یذک دوره چهذار روزه همگذي از
بهداشت نرمال بهره مند مي شدند و مرحله دوم مجددا با به صفر رسانيدن ميزان پالک و جابجایي گروهها ( استفاده از آدامذس ،بذدون
استفاده از آدامس) کار تكرار شد .ایندکس های ارزیابي پالک در این مطالعه O’Leary ،برای سطوح صذاف و  M.Addyبذرای سذط
اکلوزال بود.آناليز آماری با استفاده از نرم افزار  Spssو با استفاده از آزمونهای ویل کاکسون و من ویتنذي مذورد قوذاوت آمذاری قذرار
گرفت.
يافتهها :ميزان پالک در سط اکلوزالي بدون جویدن آدامس  1/5 ±1/10و در گروه تجربي برابر  )P> 1/110( 0/15 ± 1/85و شدت
پالک با درجه دو و بيشتر به ترتيب  011درصد و  11درصد بود ( )P> 1/110در تمام سطوح ميزان پالک گروه تجربي کمتذر از گذروه
شاهد بود.
نتیجهگیری :جویدن آدامس زایليتول ميتواند تجمع پالک در سط اکلوزال ،باکال و لينگوال را به ميزان قابل توجهي کذاهش دهذد،
اما اثر معنيداری بر سطوح پروگزیمال ندارد.
کلید واژهها :ایندکس پالک ،آدامس ،زایليتول
وصول مقاله31/1/14 :

اصالح نهایي31/4/11 :

پذیرش مقاله31/8/91 :

مقدمه:

قسمتهای مينراليزه مينا به صورت یک حفره در سط تاج قابل

فراینذذد پوسذيدگي دنذذداني در حقيقذذت نتيجذذهی یذک فعاليذت

مشاهده باشد .به هر حال پالک دنداني علذت اصذلي پوسذيدگي

متابوليكي در پالک دنداني(بيو فيلم) ميباشد .در اثر این فرایند

است و دنداني که بطور کامذل عذاری از پذالک باشذد ،پوسذيده

ممكن است تغيير قابل مالحظهای رخ ندهد و یا از دست رفذتن

نميشود )0(.لذا دندانپزشكان همواره به دنبال یافتن روشهذای

 #نويسنده مسئول مكاتبات :دکتر کتایون برهان مجابي دانشيار بخش بيماری های دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوین  -قزوین بلوار شهيد باهنر دانشكده دندانپزشكي قزوین،
تلفنEmail: Ka.mojabi@yahoo.com 13014890991 :
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پيشگيرانه جهت کاهش تشكيل پالک ميباشند.

از آنها به عنوان جایگزین مناسبي برای مسواک در طذول روز و

در این راستا طي دههی اخير ترکيباتي تحت عنوان جانشذينان

در شرایط عدم دسترسي به مسواک استفاده کرد .ایذن روش بذا

شكر همانند زایليتول و سوربيتول معرفذي شذدهانذد تذا مصذرف

توجه به اثرات محدود و ناکافي در برداشت پالک ولي بواسطهی

سذذوکروز و بذذه دنبذذال آن پوس ذيدگي دنذذدان هذذا کذذاهش یابذذد.

راحتي و جذابيت برای بيمذار ،مذيتوانذد انگيذزهی بيمذار بذرای

زایليتول خالص یک مذاده سذفيد رنذ

مذيباشذد کذه هذاهر و

روشهای استاندارد کنترل پالک را کاهش دهد.

مزهای همچون شكر دارد و به طور طبيعي در غذاها بذه مقذادیر

هدف از انجام این مطالعه بررسي اثرات جویدن آدامذس حذاوی

کم وجود دارد )0(.تحقيق معروف  Turkoدر فنالند نشذان داد

زایليتول روی پالک دنداني در سطوح مختلف دندان ميباشد.

که جانشيني قند رژیذم غذذایي بذا زایليتذول منجذر بذه کذاهش
پوسذذيدگي در بزرگسذذا ن مذذي شذذود )1(.کميتذذه مشذذترک

مواد و روشها:

کارشناسان  WHOو  FAOدر سذال  0389بذي ضذرر بذودن

این مطالعه بصورت کارآزمایي باليني تصادفي ،یک سوکور و

زایليتول را مورد تایيد قرار داده و سه سال بعد  FDAنيز ایذن

 cross overبود 11 .نفر از دانشجویان دندانپزشكي داوطلب

مسئله را تایيد کرد .عده ای از محققان معتقدند کذه ایذن مذاده

ساکن خوابگاه در این تحقيق شرکت کردند .تمام افراد مورد

عالوه بر اینكه توسط باکتریهای پالک به کندی و به ميزان کذم

مطالعه از سالمت کامل دهاني و دنداني برخوردار بوده و فاقد

تخمير ميگردد ،از تكثير باکتریها و همچنين افزایش آنهذا و در

بيماری زمينهای و پوسيدگيهای سریعاً پيشرونده بودند .هنگام

نتيجه تجمع آنها نيز جلوگيری مي کند و چسبندگي پالک بذه

پروب کردن خونریزی نداشته و همچنين فاقد براکت ارتودنسي

دندان را کاهش ميدهد.

()9

و بي نظمي شدید دندان ها ) ( crowdingبودند .این تحقيق

لذا طي ساليان اخير این ماده بطور وسذيعي در صذنایع غذذایي
مورد استفاده قرار گرفتذه اسذت .مصذرف زایليتذول در طذو ني
مدت رشد و فعاليت استرپتوکوک هذا را کنتذرل کذرده و بذدین
ترتيب از ایجاد پوسيدگي جلوگيری مي کند.

()9،9

طي دو دوره  9روزه با فاصله  9روز استراحت صورت گرفت.
در دورهی اول از گروه الف داوطلبين شامل  01نفر خواسته
شد روزانه  9عدد آدامس حاوی زایليتول (اربيت شرکت
Wrigleyهلند) 11دقيقه بعد از وعده های سه گانه و یک

امذذروزه شذذواهدی مبن ذي بذذر خاص ذيت ضدپوس ذيدگي آدامذذس

عدد بعد از ميان وعده عصر بخورند و به گروه دوم هيچگونه

زایليتول وجود دارد و مطالعات انجام گرفته در فنالند نشان مي

آدامسي داده نشد.

کذاهش اسذترپتوکک

دهد که آدامذس حذاوی زایليتذول باعذ

مواد تشكيل دهنده آدامس اربيت طبق گفته شرکت

ميوتانس و به نوبه خود کاهش پالک دنداني مي شود .همچنين

Wrigleyشامل شيرینکننده مثل ایزومالت ،سوربيتول،

مطالعهی سه سذاله  Isokangasو همكذارانش نشذان داد کذه

زایليتول ،مانتول ،کلسيم فسفات ،مواد طعم دهنده ،ثابت کننده

استفاده از محصو ت زایليتول باع کاهش انتقال اسذترپتوکک

شامل اسيد سولفاميک ،آسپارتام ،پایه آدامس ،آنتي اکسيدان و

ميوتانس از مراقبين به بچه ها ميشود )1( .به منظذور دسذتيابي

فاقد ساکاروز و چربي بود.

() 1

به کاهش پوسيدگي در حد  91تا  51درصد ،به نظذر مذيرسذد

در شروع دوره از داوطلبين خواسته شد تا با مسواک و نخ

که دفعات جویذدن آدامذس هذای حذاوی زایليتذول را بایسذتي

دندان بهداشت دهان و دندان را برقرار نموده سپس با استفاده

حداقل تا سه مرتبه در روز افزایش داد.

()5

از روشهای بروساژ و  Polishingميزان پالک به صفر رسانده

با توجه به محدودیت های استفاده از مسواک در هر زمان و هذر

شد .سپس از آنها خواسته شد که طي دوره مطالعه از هر گونه

مكان ،در صورت اطمينان از اثذرات ضذد پوسذيدگي ایذن گونذه

اقدام بهداشتي نظير مسواک زدن ،نخ دندان و هر گونه آدامس

آدامس ها و آگاهي از حداقل دفعات مصرف روزانه آن ،مي توان

دیگر خودداری نمایند .در روز سوم ،با استفاده از قرص آشكار
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ساز ميزان پالک سطوح باکال ،لينگوال ،پروگزیمال و اکلوزال
اندازهگيری شد.

که در مرحله اول آدامس جویده بودند ،در این مرحله نجویدند

ایندکس مورد استفاده در سطوح صاف ایندکس

و کساني که نجویده بودند ،جویدند .بين  1مرحله به مدت 9

 O' learyبود که در آن دندان به چهار قسمت مزیال،

روز اعوا از بهداشت نرمال دهان بهره مند شدند و در آغاز

دیستال ،باکال و لينگوال تقسيم شد .در صورت مشاهده پالک
رن

در مرحله دوم این کار تكرار شد .به این صورت که کساني

مرحله دوم مجددا ميزان پالک به صفر رسانده شد.

گرفته در هر یک از چهار قسمت ،در چارت مربوطه ثبت

در پایان دادهها وارد برنامه  spssشده و از آزمونهای

گرفته به کل سطوح دنداني

ویلکاکسون و من ویتني و آزمون دقيق فيشر مورد قواوت

شد .سپس نسبت سطوح رن

محاسبه و به صورت درصد بيان شد.

()4

ایندکس مورد استفاده در سط

آماری قرار گرفت.
اکلوزال ،ایندکس

 M.Addyبود که در آن سط اکلوزال دندانهای مولر به 3

يافته ها:

قسمت ،پرمولرهای با و پرمولرهای دوم پایين به  1قسمت و

تحقيق روی تعداد  11نفر و با توجه به نوع مطالعه روی 91

پرمولرهای اول پایين به  9قسمت تقسيم مي شود و پس از

نمونه انجام گرفت .ميزان پالک دنداني اکلوزالي و به تفكيک

استفاده از قرص آشكارساز وجود یا عدم وجود پالک در هر

گروه ها ،جویدن و عدم جویدن آدامس در جدول  0ارائه گردید

قسمت ثبت شده به صورت درصد محاسبه مي شود.

()8

و نشان ميدهد که ميزان پالک در گروه به ميزان  1/85رتبه و

درجه بندی پالک اکلوزال با توجه به ایندکس M.Addy

یا حدود  99درصد کمتر از گروه شاهد بود ( )P> 1/110و نيز

از  1تا  9به شرح زیر است:

از نظر شدت پالک در گروه شاهد  11نفر و یا  011درصد
ميزان پالک درجه  1و بيشتر داشتند .در گروه تجربي در 01

0-2 = 0درصد پالک
3-10=1درصد پالک
 33-56 =3درصد پالک
 55-100 =3درصد پالک

نفر و یا  11درصد ميزان پالک درجه  1و بيشتر بود و آزمون
دقيق فيشر نشان داد که این اختالف به لحاظ آماری معنيدار
است (.)P>1/111
در سطوح باکال دندانها ،ميانگين پالک ميكروبي در حالت
نجویدن آدامس  %41/9و بعد از جویدن آدامس  %11/1بود که
از نظر آماری این اختالف معني دار بود (.)P=0/119
جدول  -1میزان و شدت پالک دندانی سطح اکلوزالی به تفكیک جويدن آدامس
پالک سطح اکلوزالی دندانی

شدت پالک دندانی
میزان

جويدن آدامس

0

1

2

3

4

نداشته ( =20تعداد)

1/5 ±1/10

(1)-

(1 )-

(00 )55

(8)91

(0)5

داشته ( =20تعداد)

0/15 ± 1/85

(1)01

(1)91

(3)95

(9)05

(1)-

نتیجه آزمون

P<0/001

P<0/002
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در سطوح لينگوال دندانها ،ميانگين پالک ميكروبي در
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جویده شده کمترین تماس را با سطوح پروگزیمال دارد،

حالت نجویدن آدامس  %41/9و بعد از جویدن آدامس %53/0

ميتوان تجمع بيشتر پالک را در این سطوح توجيه کرد.

بود .این اختالف نيز از نظر آماری معنيدار بود ( .)P=1/109در

بيشتر بودن تعداد نمونه در مطالعه حاضر نسبت به برخي

سطوح پروگزیمال ميانگين پالک تشكيل شده در حالت

مطالعات مشابه برتری دارد .از جمله ميتوان به مطالعه

نجویدن آدامس  %43/3و بعد از جویدن آدامس  %14/1بود.

 Hanhamو همكارانش اشاره کرد که بر روی  00نفر از
()3

ميزان پالک کاهش یافته بود اما این تغيير از نظر آماری

دانشجویان بهداشت دهان انجام داده بودند.

معنيدار نبود ( .)P=1/154ميزان پالک نمونه ها در حالت

مشابه روش انجام شده در این مطالعه بود ،ولي سطوح

نجویدن آدامس  %41/5و درحالت جویدن آدامس  %11/5بود.

پروگزیمال بررسي نشده بودند .در این مطالعه تغييرات تشكيل

از نظر آماری اختالف معنيداری بين دو گروه وجود داشت

پالک در سطوح صاف از لحاظ آماری معني دار نبود که این

(.)P=1/101

تفاوت را شاید بتوان به تفاوت در تعداد نمونه و دقت بيشتر

ميزان تفاوت در تشكيل پالک در قسمت های مختلف

روش مطالعه

دانشجویان دندانپزشكي در مطالعه ما برای انجام روش کار

دندان نيز با هم مقایسه شدند .کاهش تشكيل پالک در سط

نسبت داد ولي در هر دو مطالعه کاهش تجمع در سط اکلوزال

اکلوزال  %09/1و در سطوح صاف  %09بود .تغيير ایجاد شده در

معنيدار بود.

سطوح اکلوزال و صاف با هم مقایسه شد و این اختالف به لحاظ

مطالعات مختلف در این مورد را مي توان به دو گروه تقسيم

آماری معني دار نبود.

کرد .گروه اول مطالعاتي هستند که با ميزان پالک صفر در

در سطوح باکال دندان ها  ، %00/4پروگزیمال  %01/1و

ابتدای مطالعه انجام ميشوند که در واقع اثر پيشگيری کننده

در لينگوال  %09/0کاهش تشكيل پالک دنداني را داشتيم که

زایليتول را در تشكيل پالک بررسي ميکند و گروه دوم

بين این سطوح نيز تفاوت معنيداری دیده نشد.

مطالعاتي هستند که بایک ميزان پالک تثبيت شده انجام مي

به طور کلي جویدن آدامس در تمامي سطوح به غير از

شوند و اثر درماني زایليتول را بررسي ميکند .یعني در ابتدای

سطوح پروگزیمال ،تشكيل پالک را به طور معني داری کاهش

مطالعه ميزان پالک فرد مورد مطالعه به صفر رسانده نميشود و

داده بود .ميزان تغييرات ایجاد شده در سطوح باکال ،لينگوال،

پالک موجود در سط دندان های فرد باقي ميماند.

پروگزیمال و اکلوزال در مقایسه با یكدیگر تفاوت معنيداری

مطالعاتي که اثر زایليتول را با ميزان پالک صفر در ابتدای

نداشتند.

مطالعه بررسي ميکنند ،از آنجایي که سایر روشهای بهداشت
دهاني در طول مدت مطالعه حذف ميشوند ،کوتاه مدت

بحث :

هستند.

تحقيق نشان داد پس از مصرف آدامس مزبور ميزان پالک در

در مطالعه کوتاه مدتي که توسط  Addyو همكارانش بر روی

سطوح اکلوزال ،باکال و لينگوال بطور معنيداری کاهش

 01دانش آموز انجام شد اثرات مشابه این مطالعه به دست آمد.

ميیابد .ولي در سطوح پروگزیمال کاهش تجمع پالک ،تغييرات

در این مطالعه نكته جالب این بود که آدامس فاقد قند و حاوی

معنيدار نشان نداد و بيشترین تجمع پالک بعد از جویدن

قند هر دو باع

کاهش تجمع و تثبيت پالک و همچنين کم

آدامس در سطوح پروگزیمال ( )%14/1و کمترین تجمع پالک

کردن دبریهای بزاقي در مقایسه با گروهي که آدامس نجویده

در سط اکلوزال ( )%19/1بود که با توجه به تماس آدامس با

بودند شده بود .البته کاهش تجمع پالک در گروهي که آدامس

سطوح اکلوزال کامال منطقي است و از آنجایي که آدامس

فاقد قند جویده بودند نسبت به گروهي که آدامس حاوی قند
جویده بودند ،بيشتر بود.

()01

بررسي تاثير جویدن آدامس زایليتول در کاهش تشكيل پالک در سطوح صاف و اکلوزال دندان
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همچنين مطالعه  Pooreslamiنشان داد که آدامس حاوی

باشد .اکثر مطالعات در این مورد از جمله مطالعهی حاضر روی

کاهش تجمع پالک در

افراد با بهداشت دهان خوب مانند افراد کادر دندانپزشكي انجام

مقایسه با آدامس سوربيتول و یا عدم استفاده از آدامس

شدهاند .مطالعه  Haresakuبر روی بزرگسا ني با بهداشت

که این امر را ميتوان به اثر افزایش بزاق در

بروز

زایليتول به طور معني داری باع
ميشود.

()00

نرمال دهان انجام شد که این عامل نيز مي تواند باع

شستشوی طبيعي دهان نسبت داد.

اختالف در نتایج شده باشد.

مطالعات طو ني مدت مختلفي در این زمينه نيز انجام شدهاند

مطالعه دیگر مطالعه  Scheieبود که نشان داد تماس حفره

مطالعهای که

دهان با دوز قابل قبول زایليتول و سوربيتول اثری روی منابع

توسط  Isotupaانجام شد نشان داد که اثر آدامس زایليتول به

ميكروبي در سط دندانها ندارد .در این مورد شروع دورهی

تنهایي بيشتر از آدامسهایي است که به نسبت های مختلف

مطالعه از پالک صفر نبود و در واقع اثر درماني به جای

که برخي از آنها موید نتایج ما بودهاند.

حاوی زایليتول/سوربيتول هستند.

()01 -09

()09

پيشگيری بررسي شده بود ،که البته این مطالعه هدف و روشي
()04

ما در این مطالعه برای اندازهگيری ميزان پالک ،از پالک

متفاوت در مورد زایليتول را با بررسي ما داشت.

ایندکس استفاده کردیم .در برخي از مطالعاتي که تاکنون انجام

مطالعاتي نيز هستند که اثر زایليتول را با مواد دیگر از قبيل

گرفته همچون مطالعه  Pooreslamiو همكارانش

()09

و

کلرهگزیدین مقایسه کرده اند.

()08،03

مطالعه  Tellesfenو همكارانش نيز از همين روش استفاده

این مطالعات نشان دادهاند که اثر مهاری آدامسهای حاوی

شده است ( )03که روش قابل انجام و مقبول است.

کلرهگزیدین یا کلرهگزیدین به همراه زایليتول بر روی تجمع

روش دیگر برای بررسي پالک جمع آوری پالک و بررسي وزن

پالک بسيار بيشتر از آدامس زایليتول به تنهایي است.

خشک پالک است .مانند مطالعه ای که توسط  Isotupaانجام

البته با توجه به خاصيت توکسيک کلرهگزیدین و نيز با توجه

این روش مي تواند روش مفيدی باشد اما با توجه به

به این مسئله که کلرهگزیدین موجود در بزاق بلعيده ميشود،

شرایط و امكانات موجود برای ما امكانپذیر نبود و جمع آوری

باید دقت شود که دوز مصرفي روزانه این آدامس ها زیر دوز

کامل پالک ممكن نبود .همچنين در این روش بررسي ميزان

توکسيک باشد و به طور گسترده نميشود از آنها استفاده

شد.

()09

()03

پالک در قسمت های مختلف دندان به طور مجزا ممكن نبود و

کرد.

فقط وزن خشک پالک به طور کلي قابل بررسي بود.

مطالعه  Szokeو همكارانش نشان داد که حتي در جوامع با

البته مطالعاتي نيز انجام شده اند که طبق نتایج آن ها جویدن

شيوع پوسيدگي محدود و بهداشت دهاني خوب جویدن آدامس

آدامس حاوی زایليتول اثر مهمي در کاهش تجمع پالک نداشته

پس از غذا مي تواند پيشرفت پوسيدگي را کاهش دهد.

()11

است .از جمله مطالعهای که توسط  Haresakuو همكارانش
انجام شد .در این مطالعه  1ماهه که بر روی بزرگسا ن انجام

نتیجه گیری:

شده بود ،بعد از پایان دورهی مطالعه ،کاهش معني داری در

جویدن آدامس زایليتول ميتواند تجمع پالک در سط اکلوزال،

ميزان پالک ایجاد نشده بود .ولي ميزان استرپتوکوک موتانس

باکال و لينگوال را کاهش دهد ،اما اثری در سطوح پروگزیمال

به طور معني داری کاهش یافته بود.

()05

علت این اختالف

ميتواند عامل مداخلهگر زمان یا تفاوت در افراد مورد مطالعه

ندارد.
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