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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره
 332133می باشد.
این مقاله در تاریخ  32/5/3به دفتر
مجله رسیده ،در تاریخ  32/2/22اصالح
شده و در تاریخ  32/7/12تأیید گردیده
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مقدمه :یکی از مؤثرترین و در عین حال مقرون بهصرفهترین راههای جلوگیری از پوسیدگی
دندانی استفاده از خمیر دندانهای حاوی فلوراید است .برای اثربخش بودن فلوراید در خمیر
دندانها مقدار کافی از آن باید به صورت محلول باشد .مطالعهی حاضر با هدف ارزیابی
غلظت کلی ف لوراید و غلظت فلوراید قابل حل در تعدادی از خمیر دندانهای پرفروش در بازار
مصرف ایران و مقایسهی آن با محدودهی استاندارد بین المللی ( )0111-0011 ppmانجام
پذیرفت.
مواد و روشها :تحقیق حاضر نوعی مطالعهی توصیفی -تحلیلی آزمایشگاهی میباشد .در
این مطالعه غلظت کلی فلوراید و غلظت فلوراید قابل حل در  4نوع خمیر دندان شامل  3خمیر
دندان ساخت داخل (پونه ،داروگر و پاوه) و یک نوع خمیر دندان خارجی (کرست  )7توسط
الکترود ویژهی یونی اندازهگیری شد .نتایج توسط آزمونهای تحلیل،one-way ANOVA
 Mann-Whitney ،Kruskal-Wallisو  Post hoc Tukeyمورد تحلیل آماری قرار گرفت
(.)α = 1/10
یافتهها :غلظت کلی فلوراید و غلظت فلوراید محلول تنها در خمیر دندان کرست  7باالتر از
 0111 ppmبود .غلظت فلوراید محلول در خمیر دندان کرست  7بهصورت معنیداری از
سایر خمیر دندانها بیشتر بود ( ،)p value < 1/110اما میان سایر خمیر دندانها اختالف
معنیداری وجود نداشت (.)p value > 1/10
نتیجهگیری :بر اساس نتایج مطالعهی حاضر ،علیرغم اینکه نمونه خارجی میزان فلوراید
مناسبی داشت ،سه خمیر دندان دیگر مورد بررسی میزان فلوراید کمتری از حد استاندارد
داشتند.
کلید واژهها :خمیر دندان ،فلوراید ،پوسیدگی دندانی
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مقدمه
شیوع پوسیدگی دندانی در کشورهای در حال توسعه در
دهههای اخیر کاهش یافته است] .[1مطالعات متعددی دلیل
اصلی این کاهش را به افزایش حضور فلوراید در محیط دهان
بهویژه بهدنبال افزایش استفاده از خمیر دندانهای فلورایددار در
 52سال گذشته نسبت میدهند] .[5-6در اغلب کشورهای
صنعتی خمیر دندانهای فلورایددار  %09خمیر دندانهای موجود
در بازار را تشکیل میدهند].[7یک خمیر دندان فلورایددار برای
پیشگیری موفق از پوسیدگی نیاز به میزان کافی فلوراید محلول
مانند منوفلوروفسفات فلوراید و یا سدیم فلوراید دارد] .[8 ,0میزان
استاندارد فلوراید در خمیر دندانها بین  1999تا ppm 1299
برآورد شده است].[19 ,11
شکل محلول فلوراید با روند پیشرفت دمینرالیزاسیون تداخل
کرده است و رمینرالیزاسیون عاج و مینا را افزایش میدهد ،از این
رو منجر به توقف یا کاهش پوسیدگی میگردد] .[0البته باید
متذکر شد که در کنار این خاصیت ارزشمند ضد پوسیدگی
فلوراید ،مصرف بیش از حد مجاز آن میتواند خطرناک
باشد] .[19-15بهطوریکه مصرف حاد دوزهای باال و یا مصرف
طوالنی مدت دوزهای پایین یون فلوراید میتواند عوارض
مختلفی را همچون فلوروزیس دندانی و استخوانی] [11التهاب
حاد معده ،اختالالت کلیه و حتی مرگ بهدنبال داشته باشد].[11
بعضی از شکلهای فلوراید میتوانند به اجزای ساینده خمیر
دندان متصل گردند .بنابراین غلظت کلی فلوراید در خمیر دندان
برابر با غلظت فلوراید فعال (محلول) در خمیر دندان نمیباشد].[0
نکته جالب توجه این است که یونهای فلوراید در گذر زمان و با
ترکیب با سایر اجزای خمیر دندان به حالت غیر محلول در
میآیند .بنابراین غلظت فلوراید محلول خمیر دندانها با گذر
زمان کاهش مییابد].[12 ،16روشهای متنوعی برای تعیین
میزان فلوراید خمیر دندانها وجود دارد] .[17شایعترین
روشهای مورد استفاده برای سنجش فلوراید خمیر دندانها
کروماتوگرافی یونها و الکتروفورز هستند] .[18-51اما این
روشها نیز معایبی دارند ،از مهمترین محدودیتهای این
روشها باند اندک فلوراید با ترکیبات مورد استفاده در این
روشها میباشد].[55

در مطالعات انجام گرفته در داخل کشور غلظت کلی فلوراید
در خمیر دندانهای پاوه ،نسیم و پونه حدود  799 ppmبوده ولی
در داروگر،گلپسند و ساویز بسیار کمتر از این مقدار است و
بیشترین مقدار مربوط به کرست  1122 ppmمیباشد .در 5
نوع خمیر دندان کلوزآپ و کلگیت غلظت فلوراید به ترتیب
 701 ppmو  689 ppmبود که مقدار آنها کمتر از حد استاندارد
بود ،در حالیکه میزان یون فلوراید در  5نوع خمیر دندان سیگنال
و کرست به ترتیب  1185 ppmو  1181 ppmبود که در
محدودهی استاندارد قرار داشت].[51-52
 Ndiokweluو  [56]Zohooriدر سال  5919به بررسی
میزان محتوای فلوراید برخی خمیر دندانهای ساخت نیجریه به
روش الکترود ویژه یونی پرداختند .طی آن  15نمونه خمیر دندان
آنالیز شدند که از بین آنها  1عدد حاوی میزان کمتری از فلوراید
برچسب شده بر روی محصول بودند.
در سال  Ricomini ،5915و همکاران] [57به بررسی غلظت
فلوراید در پرفروشترین خمیر دندانهای برزیل پرداختند 1 .تیوب از
 2نوع خمیر دندان از  2ناحیهی کشور تهیه شد .غلظت فلوراید
محلول و فلوراید کل خمیر دندانها به روش الکترود ویژه یونی
اندازهگیری شد .نتایج حاصل از مطالعه نشان دادند که فلوراید کلی
همه خمیر دندانها کمتر از  1188/5 ± 52/8( 1299 ppmتا
 )1181/5 ± 008/5و غلظت فلوراید محلول آنها بیشتر از
 1999 ppmبود که این میزان برای خمیر دندانهایی که ساینده
سیلیکا داشتند و ترکیب فلورایدشان سدیم فلوراید بود بیشتر از
خمیردندانهایی با فرموالسیون فلوراید منوفسفات فلوراید و
سایندهی کلسیم کربنات بوده است .بهطور کلی نتایج این مطالعه
نشان داد که پر فروشترین خمیر دندانهای برزیل (صرفنظر از
محل خریداری شده) غلظت فلوراید در دسترس مطلوب را برای
پیشگیری از پوسیدگی داشتند.
با توجه به این که طی سالیان گذشته انواع مختلفی از خمیر
دندانها به بازار دارویی ایران وارد شده است و مطالعهی جامعی در
زمینه سنجش میزان فلوراید بر روی انواع خمیر دندانها صورت
نگرفته است ،لذا این مطالعه به بررسی غلظت کلی فلوراید
( )Total fluorideو غلظت فلوراید قابل حل ()Soluble fluorid
در  1نوع خمیر دندان موجود در بازار مصرف ایران پرداخته است.

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،9شماره  ،5آذر 9394

www.mui.ac.ir

203

دکتر جابر یقینی و همکاران

بررسی غلظت فلوراید در چهار نوع خمیر دندان

مواد و روشها
این پژوهش به صورت توصیفی -تحلیلی و آزمایشگاهی بدون
جهت در سال  1101در اصفهان انجام شده است .نمونهگیری به
روش آسان از بین خمیر دندانهای موجود در بازار مصرف ایران
(براساس گزارش انجمن صنایع شوینده و بهداشتی ایران) انجام گردید
و  1نوع خمیر دندان کرست  ،)Gross Gerau, Germany( 7پونه
( ،)Paksan, Iranداروگر ( )Sahami Amkaf, Tehran, Iranو پاوه
( )Toliddaroo, Iranانتخاب شد .خمیر دندانهای انتخاب شده
جهت این مطالعه همگی در یک بازهی زمانی تولید و از فروشگاههای
موجود در شهر اصفهان خریداری شده بودند .خمیر دندانهایی که
تاریخ انقضای آنهاگذشته یا در یک بازهی زمانی یک ماهه تولید
نشده بودند ،از مطالعه خارج گردیدند 1 .تیوب از هر نوع خمیر
دندان از مغازههای مناطق مختلف سطح شهر اصفهان خریداری
گردید و نمونههای خریداری شده باکدهای حرفی نامگذاری شدکه
بدین ترتیب امکان انجام آنالیزکور ) (Blindفراهم گردید .از آنجا
که با گذر زمان غلظت فلوراید محلول خمیر دندانها کاهش
مییابد از خمیر دندانهایی استفاده گردید که تا حد امکان زمان
تولید یکسان داشته باشند.

در این مطالعه ،غلظت کلی فلوراید ( فلوراید قابل حل و فلوراید
غیر قابل حل که بهوسیلهی مواد ساینده خمیر دندان غیر فعال شده) و
غلظت فلوراید قابل حل ( فلوراید در ترکیب با منوفسفات فلوراید و
سدیم فلوراید که در بزاق آزاد میشود و اثرضد پوسیدگی دارد) در 1
نوع خمیر دندان رایج در بازار مصرف ایران مورد بررسی قرارگرفت .در
جدول  1مشخصات ثبت شده بر روی بستهبندی خمیر دندانهای
مورد مطالعه نشان داده شده است .برای شروع کار ،دو سانتیمتر
ابتدایی هر تیوب به علت احتمال یکنواخت نبودن ترکیبات خمیر دندان
خارج گردید و هر تیوب به سه قسمت مساوی ( ابتدایی ،میانی و
انتهایی) تقسیم شد و هر قسمت در قوطیهای پالستیکی در دار با
همان کد مربوط به خمیر دندان ذخیره گردید .از هر کدام از این سه
قسمت ذخیره شده  1نمونه تهیه شد و سپس در هر نمونه میزان کلی
فلوراید ،فلوراید قابل حل و یون فلوراید اندازهگیری شد .تمام مراحل
نمونهگیری و اندازهگیری غلظت ،در شرایط آزمایشگاهی یکسان از
لحاظ دما در البراتوار فلوراید مرکز تحقیقات ترابینژاد انجام شد.

جدول  .9اطالعات مربوط به نمونههای مورد مطالعه
نام
محصول

پاوه

داروگر

کرست 7

پونه

202

کد
تیوب 1
تیوب5
تیوب1
تیوب 1
تیوب5
تیوب1
تیوب 1
تیوب5
تیوب1
تیوب 1
تیوب5
تیوب1

کارخانه
سازنده

کشور

محل

تاریخ

تاریخ

خرید

تولید

انقضا

میانگین
وزن تیوب

ماده ساینده

(گرم)

نوع ترکیب
فلوراید

میزان فلوراید
ادعاشده
()ppm

تولید دارو

ایران

اصفهان

09/19/11

01/19/11

72

دیکلسیم فسفات
دیهیدراته

منوفسفات
فلوراید

1129

شرکت
سهامی
عام کف

ایران

اصفهان

09/19/56

01/19/56

89

سیلیکا

منوفسفات
فلوراید

1129

Gross
Gerau

آلمان

اصفهان

5911/1

پاکسان

ایران

اصفهان

09/19/15

5912/1

01/19/15

156

115

سیلیکا هیدراته

سدیم فلوراید

1129

سیلیکا

منوفسفات
فلوراید

1129
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اندازهگیری میزان کلی فلوراید
غلظت کلی فلوراید شامل مجموع غلظت فلوراید قابل حل
بهعالوه غلظت فلوراید نامحلول میباشد .فلوراید نامحلول
فلورایدی است که توسط مواد ساینده خمیر دندان غیرفعال
میگردد .برای اندازهگیری غلظت کلی فلوراید 1 gr ،از خمیر
دندان جهت یکنواخت شدن با  1 grآب دیونیزه مخلوط گردید و
به مدت  2دقیقه در دستگاه  vortexبا دور متوسط مخلوط گردید
تا یک سوسپانسیون یکنواخت حاصل شود 62 l .از مخلوط حاضر
پس از اختالط با  9/52 mlاسیدکلریدریک و  9/10 mlآب دیونیزه
به مدت  19دقیقه در دمای  29°cداخل انکوباتورشیکردار
( AR81, serial number 0001, code UN09, Pars Azma,
 )Tehran, Iranنگهداری شد .پس از رسیدن به درجه حرارت
محیط ،این محلول با  9/2 mlMاز  NaoHبههمراه ،9/1 ml
)TISABΙΙΙ (Total ionic strength adjustment buffer

به آن اضافه گردید .میزان فلوراید توسط دستگاه الکترود ویژه یونی
) 0690 (Thermo orion, USAاندازهگیری شد.
غلظت فلوراید قابل حل در خمیر دندانهای حاوی
منوفسفات فلوراید
 9/1 grاز هر نوع خمیر دندان در تیوبهای پالستیکی
سانتریفیوژ درجهبندی شده وزن شد 9/0 ml ± 9/91 mg .آب
دیونیزه به هر تیوب اضافه گردید و سپس با یک لرزاندن شدید
به مدت  59ثانیه ،یک محلول یکنواخت به دست آمد .معلقی که
در  1999 gبه مدت  59دقیقه سانتریفوژ گردید ،بخار متراکم
شدهی آن دور انداخته شد و مایعی که در باالی یک الیه از ماده
غیر محلول قرار گرفته بود برای آنالیز نگهداری گردید .برای
تعیین غلظت فلوراید محلول 9/1 ml ،از مایعی که در باالی یک
الیه از ماده غیر محلول قرارگرفته بود ،به یک تیوب پالستیکی انتقال
پیداکرد و  0/0 mlاز آب دیونیزه به آن اضافه شد 62 l .از مخلوط
حاضر پس از اختالط با  9/52 mlاسیدکلریدریک و  9/10 mlآب
دیونیزه به مدت  19دقیقه در دمای  29°cداخل انکوباتورشیکردار
( AR81, serial number 0001, code UN09, Pars Azma,
 )Tehran, Iranنگهداری شد .پس از رسیدن به درجه حرارت محیط،
این محلول با  9/2 mlMاز  NaoHبههمراه ،9/1ml
)TISABΙΙΙ (Total ionic strength adjustment buffer

به آن اضافه گردید .میزان فلوراید توسط دستگاه الکترود ویژه
یونی ) 0690 (Thermo orion, USAاندازهگیری شد.
اندازهگیری غلظت فلوراید محلول در خمیر
دندانهای حاوی سدیم فلوراید
 9/1 mlاز مایعی که در باالی یک الیه از ماده غیر محلول
قرار گرفته بود به یک تیوب پالستیکی انتقال پیدا کرد و با
 0/0mlاز آب دیونیزه مخلوط گردید .از این محلول  1mlبا
 9/1 mlآنزیم  TISABΙΙΙمخلوط گردید و غلظت فلوراید
موجود در محلول توسط الکترود فلوراید اندازهگیری شد و پس از
به دست آوردن ضریب رقیق شده به  ppmگزارش گردید.
دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه version 20, SPSS ( 59
 )Inc., Chicago, ILوارد گردید و آزمونهای آنالیز one-way
 Kruskal Wallis ،ANOVAو  Post hoc Tukeyدر سطح
معنیداری  9/92بر روی آنها انجام شد.
یافتهها
در مطالعهی حاضر تعداد  16نمونه از خمیر دندانهای مورد
مطالعه در  1گروه مورد بررسی قرار گرفتند .میزان فلوراید کل و
محلول نمونهها به روش آزمایشگاهی اندازهگیری و یافتههای
بهدست آمده در دو بخش مربوط به فلوراید کل و محلول ارایه شدند.
در نمودار  1میانگین غلظت فلوراید قابل حل و فلوراید کلی
خمیر دندانهای مورد مطالعه بر حسب  ppmنشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میگردد بیشترین میزان فلوراید در خمیر
دندان کرست و کمترین آن در پاوه دیده میشود .سپس آزمون آنالیز
 one-way ANOVAمیان غلظت کلی فلوراید خمیر دندانهای
مورد مطالعه انجام شد .)p value < 9/991( .در تکمیل این آزمون،
از آزمون  post hoc Tukeyاستفاده گردید که نتایج آن در جدول 5
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میگردد بین خمیر
دندانهای پاوه و پونه ،پاوه و کرست ،داروگر و کرست و کرست و
پونه تفاوت معنیدار وجود داشت ( ،)p value < 9/92اما اختالف
میان خمیر دندانهای پاوه و داروگر و داروگر و پونه از نظر آماری
معنیدار نبود (( )p value > 9/92جدول  .)5با توجه به نمودار ،1
مشاهده میگردد بیشترین میزان فلوراید قابل حل در خمیر دندان
کرست  7و کمترین میزان آن در پاوه دیده میشود .از آنجا که
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شرط یکنواختی واریانسها برقرار نبود ،امکان انجام آزمون آنالیز
واریانس میان غلظت فلوراید قابل حل خمیر دندانهای مورد مطالعه
وجود نداشت ،از این رو از آزمون  Kruskal-Wallisاستفاده گردید
که با توجه به سطح معنیداری بهدست آمده ()p value < 9/991
اختالف  1خمیر دندان در سطح خطای  %2معنیدار میباشد .در
تکمیل آن از آزمون  Mann-Whitneyاستفاده گردید .نتایج این
آزمون در جدول  1نشان داده شده است.

همانطور که مشاهده میگردد میان فلوراید قابل حل
خمیردندان کرست با سه خمیر دندان دیگر تفاوت معنیداری وجود
دارد ( ،)p value = 9/991اما تفاوت میان سه خمیر دندان ایرانی با
یکدیگر از نظر آماری معنیدار نبود (( )p value > 9/92جدول .)1

جدول  :4مقادیر مربوط به غلظت فلوراید کل و مقایسهی آن در گروههای مورد مطالعه بر اساس آزمون Tukey
متغیر وابسته

فلوراید کل

خمیردندان ()I

خمیردندان ()J

پاوه

داروگر
کرست 7

 % 59فاصله اطمینان

p value

خطای

اختالف

استاندارد

میانگین()I-J

25/20
25/20

-111/18
-118/82
-112/62

حد باال
1/22
-176/11

حد پایین
-581/05
-161/69

9/921
*9/999

پونه

-19/01

-506/10

*9/911

25/20

داروگر

پاوه

581/05

-1/22

9/921

25/20

111/18

کرست 7

کرست 7
پونه
پاوه

-10/10
156/91
161/69

-116/12
-129/01
176/11

*9/998
9/002
*9/999

21/95
21/95
25/20

-177/67
-15/16
118/82

داروگر

116/12

10/10

*9/998

21/95

117/67

پونه

191/68

56/75

*9/911

21/95

162/59

پاوه
داروگر
کرست 7

506/10
129/01
-56/75

19/01
-156/91
-191/68

*9/911
9/002
*9/911

25/20
21/95
21/95

112/62
15/16
-162/59

پونه

عالمت * نشان دهندهی وجود تفاوت آماری معنیدار است

نمودار  .9میانگین غلظت فلوراید قابل حل و فلوراید کلی خمیر دندانهای مورد مطالعه بر حسب ppm
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جدول :3مقایسهی غلظت فلوراید محلول در گروههای مورد مطالعه بر اساس آزمون Mann-Whitney
نمونههای مورد مقایسه

p value
9/861
*9/991
9/216
9/719
*9/991
*9/991

پاوه-داروگر
پاوه -کرست
داروگر-پونه
پاوه-پونه
داروگر-کرست
کرست-پونه
عالمت * نشان دهندهی وجود تفاوت آماری معنیدار است

بحث
فلوراید جزیی اساسی در خمیر دندانها بوده و تعیین میزان
آن در خمیر دندان بسیار مهم است ،زیرا میتواند از سویی با
پیشگیری از پوسیدگی مفید و از سوی دیگر با ایجاد فلوروزیس،
مضر باشد].[11 ،58 ،50اثرات مثبت فلوراید توسط ترکیبات
محلول آن مانند استانوس فلوراید ،سدیم منوفلوروفسفات ،سدیم
فلوراید و آمین فلوراید ایجاد میگردد].[11 ،19 ،51در مطالعهی
حاضر بر اساس نمودار  ،1میزان فلوراید کلی در خمیر دندانهای
کرست  7و پونه بیشترین مقدار و در خمیر دندانهای داروگر و
پاوه کمترین مقدار بوده است .میزان فلوراید کلی در خمیر دندان
کرست  7حدود  ،1911/62 ppmدر خمیر دندان پونه حدود
 ،866 ppmدر خمیر دندان داروگر  821 ppmو در خمیر دندان
پاوه حدود 611 ppmگزارش شده است ،بنابراین میزان فلوراید
کلی موجود در خمیر دندان کرست  7در محدودهی استاندارد
یعنی  1999-1299 ppmقرار داشت .در حالیکه در سایر خمیر
دندانهای مورد مطالعه این میزان از حد استاندارد کمتر بود .در
مطالعهی نوربخش و همکاران] [51در سال  1170میزان فلوراید
خمیردندانهای پونه و پاوه کمتر از  799 ppmگزارش شد ،اما
در مطالعهی حاضر میزان فلوراید خمیر دندان پونه  866 ppmو
پاوه  611 ppmبهدست آمد .علت تفاوت در میزان فلوراید خمیر
دندان پونه در این مطالعات با یکدیگر میتواند تفاوت در نوع
ذرات ساینده استفاده شده یا در سایر ترکیبات موجود در خمیر
دندان و یا افزایش هزینههای تولید در فاصله زمانی میان دو
مطالعه باشد.
همچنین در مطالعه حاضر میزان فلوراید محلول بر اساس
نمودار  ،1در خمیر دندانهای کرست  ، 7پونه ،داروگر و پاوه به
ترتیب در حدود 225 ppm ،200 ppm ،1952 ppm

و  217 ppmگزارش شده است .بنابراین تنها در خمیر دندان
کرست حداقل مقدار فلوراید محلول مورد نیاز برای داشتن اثر
ضد پوسیدگی یعنی  ،1999 ppmوجود داشت .بنابراین نتایج
حاضر با مطالعات نوربخش و همکاران] ،[51حسنزاده و
همکاران] [51و یقینی و همکاران] [52همخوانی دارد و تنها در
نمونههای خارجی میزان فلوراید در محدودهی استاندارد دیده
میشود و نمونههای داخلی فاقد استانداردهای کافی در زمینه
میزان فلوراید میباشند .علت این امر میتواند مربوط به عدم
رعایت استانداردها توسط کارخانهها و نیاز به کاستن از هزینههای
تولید و عدم نظارت کافی از سوی سازمانهای نظارتی باشد.
مطالعات مشابه در کشورهای دیگر نتایج متفاوتی با نتایج
مطالعهی حاضر نشان میدهند] .[56 ،57دلیل این امر میتواند
وجود فضای رقابتی بر پایهی کیفیت و نه قیمت محصوالت در
بازار آن کشورها و نظارتهای کافی بر تولید محصول باشد.
نوع سایندههای موجود در خمیر دندان در غیرفعال کردن
یون فلوراید و کاهش خاصیت ضد پوسیدگی یون فلوراید
مؤثرند] .[15-11در حال حاضر خمیر دندانهای حاوی فلوراید،
دارای سدیم فلوراید یا سدیم منو فلوروفسفات و یا ترکیبی از این
دو هستند .در مولکول منوفسفات فلوراید ،فلوراید بهصورت باند
کواالنتی به فسفات متصل شده است اما این باند با ثبات نبوده
پایهی
و یون فلوراید آزاد میکند که در خمیر دندانهای با 
کلسیم ،با یون کلسیم واکنش داده] [12و ترکیب  CaF2که
بهصورت غیرقابل حل بوده ایجاد میکند و این ترکیب در خمیر
دندان فعالیت ضد پوسیدگی ندارد] .[16نشان داده شده که
اتصال یون آزاد فلوراید با سایندههایی با بیس کلسیم در خمیر
دندانهای حاوی منوفسفات فلوراید بیش از تمام سایندهها
فلوراید را غیرفعال میکند] .[17بنابراین سیلیکون دی اکسید
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کم بودن تعداد نمونههای مورد بررسی به علت محدودیت
هزینهها و نیز در اختیار ندادن اطالعات دقیق در مورد ترکیب
خمیر دندانها توسط کارخانجات سازنده از محدودیتهای
 نتایج حاکی از کمبود میزان فلوراید در خمیر.مطالعهی حاضر بود
 پیشنهاد میگردد مشابه این.دندانهای ساخت داخل کشور دارد
مطالعه در سایر خمیر دندانهای موجود در بازار و دیگر خمیر
.دندانهای خارجی نیز صورت گیرد
نتیجهگیری
 تنها،از میان چهار خمیر دندان مورد استفاده در این مطالعه
) میزان فلوراید مناسبی داشت و7 نمونهی خارجی (کرست
) پونه و پاوه،کلیهی خمیر دندانهای ایرانی مورد مطالعه (داروگر
.میزان فلوراید کمتری از حد استاندارد داشتند

) که به صورت هیدروژنه و یا ژل میباشد وSiO2( غیرقابل حل
 بهعنوان،همچنین پیروفسفاتی که تحت حرارت قرار گرفته باشد
 در مطالعهی حاضر نوع.[16]سایندهی مطلوب مدنظر میباشد
، سیلیکا؛ در پاوه،مادهی ساینده در خمیر دندانهای پونه و داروگر
 سیلیکای دی،7دیکلسیم فسفات دی هیدارته؛ و در کرست
 دارای7  با توجه به این که تنها خمیر دندان کرست.هیدراته بود
میزان فلوراید در حد استاندارد بود و در سایر خمیر دندانها میزان
فلوراید موجود در خمیر دندان بسیار از میزان ادعا شده بر روی
 می توان گفت احتماال نوع،جلد خمیر دندان کمتر بوده است
ذرات ساینده استفاده شده در خمیر دندانهای داخلی منجر به
.کاهش آزادسازی فلوراید گردیده است
 در تمامی خمیر دندانها از فلوراید،در مطالعهی حاضر
 از این رو میان،بهصورت یون منوفسفات فلوراید استفاده شده بود
خمیر دندانها از نظر نوع فلوراید استفاده شده تفاوتی وجود
.نداشت
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Determination of total fluoride and soluble fluoride in four
toothpastes available on the Iranian market

Jaber Yaghini, Ahmad Moghare Abed*, Shiva Mortazavi, Mahdi Chelongar,
Sattar Kabiri
Abstract
Introduction: One of the most effective and inexpensive methods to prevent tooth decay is the use
of fluoride dentifrices. An adequate concentration of soluble fluoride should be available in
toothpastes to have an inhibitory effect on caries. This study was designed to evaluate and compare
total fluoride and soluble fluoride concentrations in most commonly consumed toothpastes in Iran
with the international standard of 1000‒1500 ppm.
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study 3 samples from 4 toothpastes were
from Iran (Pooneh, Daroogar, Paveh) and one of them was an imported product (Crest 7). Total
fluoride and total soluble fluoride concentrations were determined by ion specific electrode. Data
were analyzed with one-way ANOVA, and Kruskal-Wallis, Mann-Whitney and post hoc Tukey tests
(α=0.05).
Results: Total fluoride and total soluble fluoride concentrations were higher than 1000 ppm only in
Crest 7 toothpaste. Total soluble fluoride concentration in Crest 7 toothpaste was significantly
higher than other toothpastes (p value < 0.001). There were no significant differences between the
3 other toothpastes (p value > 0.05).
Conclusion: Based on the results of the present study, the imported toothpaste had a favorable
fluoride concentration but the Iranian products had fluoride levels below the standard levels.
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