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چكيده
مقدمه :روش اصلی جلوگیری از ایجاد پوسیدگی و بیماریهای پریودنتال،کنترل پالک به صورت مکانیکی است .در بین
روشهای مکانیکی ،استفاده روزانه از مسواک بهترین روش دستیابی به سالمت دهان و دندان است .هدف از این مطالعه مقایسه
کارایی کلینیکی و میکروبیولوژی مسواکهای  Hygenدر برداشت پالک میباشد.
روش بررسي :در این مطالعه کارآزمایی بالینی 44 ،نفر از دانشجویان انتخاب شدند .بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم
شدند .در زمان بررسی ،میزان پالک قبل از مسواک زدن ثبت گردید و سپس به یک گروه مسواک با باتری و به گروه دیگر مسواک
بدون باتری داده شد و داوطلبین یک هفته مسواک زدند و مجددا َشاخص پالک اندازهگیری شد .سپس در گروهها به صورت
متقاطع ،مسواک اول گرفته و مسواک دوم داده شد و این فرآیند تکرار شد .در این راستا شاخص میکروبی

(Colony Forming

) unitsنیز قبل و بعد از مسواک زدن برای هر دو گروه تعیین گردید .سپس دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمونهای

T-

 testتجزیه و تحلیل گردید.
نتايج :در این مطالعه مسواک با باتری به میزان  %11/39و مسواک بدون باتری به میزان %23/15پالک را کاهش داد .کاهش
شمارش میکروبی در مسواک باتریدار  %14/5و در مسواک بدون باتری  %6/3بود .در نتیجه مسواک باتریدار به صورت معنیداری
نسبت به مسواک معمولی باعث کاهش پالک میگردد.
نتيجهگيری :هر دو نوع مسواک میزان پالک و شمارش میکروبی را کاهش دادهاند ولی مسواکهای باتریدار مؤثرتر میباشد.
واژههای کليدی :مسواک یونیک ،مسواک  ،Hygپالک میکروبی ،کارایی کلینیکی
* (نویسنده مسئول)؛ تلفن ،43233464649 :پست الکترونیکیJ-Yaghini@dnt.mui.ac.ir :
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مقدمه
پوسیدگی دندان و بیماریهای پریودنتال جزء شایعترین

با وجود این تناقضها و نیز از آنجا که تنها تعداد محدودی

بیماریهایی است که بشر از ابتدای تاریخ به آنها مبتال بوده

مطالعه در ارزیابی مسواکهای یونیک و بیان اثر این مسواکها

است .عامل اصلی بروز این بیماریها تجمع پالک میکروبی و

در بهداشت دهان موجود میباشد ،این مطالعه با هدف بررسی

دیگر رسوبات بر روی دندانها میباشد و هرگاه سطوح دندانی

کارایی کلینیکی مسواکهای  Ionic Hygenدر برداشت پالک از

عاری از خردههای غذایی و رسوبات مختلف باشند ،بیماری بروز

سطح دندان صورت گرفته است.

نمیکند(. .)2طی تحقیقات کلینیکی به خوبی ثابت شده است

روش بررسي

که رابطه قوی و مشخصی بین تجمع پالک میکروبی بر روی

این مطالعه به صورت یک مطالعه کارآزمایی بالینی آیندهنگر

دندانها و پیشرفت بیماریهای دندانی و ایجاد بیماریهای

در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی انجام گرفت.

پریودنتال وجود دارد(.)1

بنابر تستهای آماری مشخص گردید که با تعداد  44نمونه در

کنترل پالک میکروبی در بیماریهای پریودنتال اساس

هر بار که در حالت متقاطع شامل 94نمونه برای هر روش

درمان را تشکیل میدهد( .)3رایجترین روشهای کنترل پالک،

میگردد %94 ،احتمال دارد که تفاوتی معادل  d=4/32بین

روشهای مکانیکی و شیمیایی است که مسواک زدن به عنوان

میانگین دو روش در سطح  α =4/46معنیدار گردد .در این

یک روش مکانیکی کاربرد بیشتری دارد و در درمان هدف اصلی

مطالعه از روش نمونهگیری آسان استفاده شد .بیمارانی انتخاب

مسواک زدن حذف پالک از سطح دندان ها است(.)4

شدند ( 14خانم و 14آقا) که از نظر سیستمیک سالم بودند،

در حال حاضر انواع مختلف مسواک در بازار وجود دارد ولی

دخانیات مصرف نمیکردند ،باردار نبودند (در مورد خانمها)،

شاهدی که نشان دهد نوعی از آن برتر از دیگران است در

اپالینسهای ارتودنسی ،پروتز وسیع و یا هر وسیلهای که با

دسترس نیست( .)6در سالهای اخیر مسواکهایی به بازار

مسواک تداخل نماید ،نداشتند ،نیاز به جراحی در ناحیه دهان

عرضه شدهاند که هدف آنها بهبود کنترل پالک میکروبی است؛

نداشتند و در ضمن انگیزه و مهارت کافی برای شرکت در

یکی از این مسواکها ،مسواک  Ionicمیباشد( .)5با توجه به

مطالعه را داشتند.

این اصل که اتصال بین پلیکل و باکتری توسط پلهای

پس از توضیح مراحل برای بیماران از آنها رضایتنامه

کلسیمی ایجاد میگردد .حضور آنیونها در رأس موهای

کتبی گرفته شد ،قبل از شروع مطالعه برای تمام بیماران (از

مسواک یونیک و برقراری باند الکترواستاتیک با یون کلسیم از

نظر پریودنتال نرمال بودند) یک پروفیالکسی به صورت

اتصال باکتری به پلیکل جلوگیری مینماید(.)7

جرمگیری باالی لثهای و پالیش با رابر کپ انجام گرفت و یک

تا کنون تعدادی مطالعه پیرامون ارزیابی مسواکهای یونیک

وقفه دو هفتهای لحاظ گردید و سپس برای تعیین میزان

جمله Van Swol

شاخص پالک از قرص آشکارساز استفاده شد و با استفاده از

و همکاران مسواک یونیک را در حذف پالک مؤثرتر

شاخص  O'Learyمیزان پالک بیماران ثبت گردید .بیماران به

دانستند( Deshmukh .)9و همکاران انواع باتریدار مسواکهای

روش تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند؛ به یک گروه

یونیک را مؤثرتر از انواع بدون باتری گزارش کردند( .)5این در

مسواک ) Hyg Ionic (Hukuba Dental Corporation, Japanبا

حالی است برخی مطالعات از جمله مطالعه  Pucherو همکاران

باتری و به گروه دیگر  Hyg Ionicبدون باتری داه شد و از آنها

بین انواع یونیک با و بدون باتری تفاوتی معنیداری را بیان

خواسته شد تا به مدت یک هفته با مسواک مورد نظر ،مسواک

نکردند( .)3همچنین  Moreiraو همکاران نیز تفاوتی را بین

بزنند (با روش  Bassو دو بار در روز با خمیر دندان پونه

مسواک یونی و معمولی گزارش ننمودند(.)24،22

معمولی) و  14ساعت قبل از مراجعه ،از مسواک زدن و هر

صورت گرفته است؛ گروهی از این محققین از
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فرآیند بهداشتی که باعث حذف پالک گردد ،اجتناب نمایند و

پالک حاصل شد و نتایج این مطالعه نشان داد که مسواک Ionic

مجدداً شاخص پالک ثبت گردید .سپس از تمام بیماران خواسته

 Hygباتریدار به میزان  %11/9و مسواک  Hyg Ionicبدون

شد به مدت دو هفته با استفاده از مسواک و روش معمول خود

باتری  %23/15شاخص پالک را کاهش داده است(جدول  .)2با

مسواک نمایند .آنگاه مسواک اول از بیماران گرفته شد و مسواک

توجه به جدول  2و با استفاده از آزمون  Sample testمشخص

دوم به آنها داده شد و مجدداً روند فوق ،برای مسواک دوم

میشود هر دو مسواک کنترل پالک را به صورت معنیداری

تکرار شد .در این راستا نمونههای میکروبی نیز قبل و بعد از

ارتقاء میبخشد ولی کاهش پالک مسواک  Hyg Ionicباتریدار

مسواک زدن با استفاده از کن کاغذی استریل از دندانهای  2و

به صورت معنیداری بیشتر از مسواک  Hyg Ionicبدون باتری

 3و  4و  5گرفته شد و در محلول فسفات بافر سالین ( )BPSقرار

بود (.(p<4/46

Colony

در ضمن متوسط شمارش میکروبی با استفاده از مسواک

داده شد و سپس کشت داده شد و با استفاده از فرمول

) )CFU: Forming Unitsشمارش میکروبی صورت گرفت .در

بدون باتری  %5/42و با استفاده از مسواک باتریدار %14/5

نهایت توانایی دو مسواک در حذف پالک مقایسه گردید .داده-

کاهش داشت (جدول  .)1با توجه به جدول  1و با استفاده از

های این مطالعه با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمونهای

آزمون آماری مشخص میشود هر دو مسواک شمارش میکروبی

آماری  T-testو آنالیز واریانس دو طرفه مورد تجزیه و تحلیل

را به صورت معنیداری کاهش میدهد ولی کاهش شمارش

قرار گرفت.

میکروبی مسواک  Hyg Ionicباتریدار به صورت معنیداری

نتايج

بیشتر از مسواک  Hyg Ionicبدون باتری بود(.(p<4/46

در مجموع این مطالعه  254نمونه میکروبی و  254شمارش

جدول :2شاخص پالک قبل و بعد از مسواک زدن با مسواکهای دارای باتری وبدون باتری
قبل از مسواک زدن

شمارش پالک بعد از مسواک زدن

نوع مسواک

تعداد نمونه

(ميانگين ±انحراف معيار)

(ميانگين ±انحراف معيار)

32/36±24/69

دارای باتری

44

64/33±27/37

43/22±22/47

بدون باتری

44

51/37±26/62

P-value

<4/46

جدول :1توزیع شمارش میکروبی قبل و بعد از مسواک زدن با مسواک های دارای باتری و بدون باتری
شمارش ميكروبي قبل از مسواک زدن

شمارش ميكروبي بعد از مسواک زدن

تعداد نمونه

نوع

(ميانگين ±انحراف معيار)

(ميانگين ±انحراف معيار)

دارای باتری

44

5731/24±1213/41

6472/41±1611/32

بدون باتری

44

5636/72±2653/44

5241/96±2355/54

مسواک

P-value

<4/46

بحث و نتيجهگيری
پالک میکروبی در اوایل قرن بیستم معرفی گردید و از آن

همکاران رابطه مثبتی را بین ژنژویت و پالک دندانی نشان

زمان مطالعات متعددی در زمینه ارتباط آن با پوسیدگی دندان

دادند( .)23از آن زمان تاکنون کنترل پالک به عنوان مهمترین

و بیماریهای پریودنتال صورت گرفته است( Loe .)21و

اصـل پیشگیری از پوسیدگـی دندان و بیمـاریهای پریودنتال
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این نتایج میتواند به علت مکانیزم یونی(آنیونی) پیوسته در

عنوان شده است(.)24
یافتهها نشان داد که هر دو نوع مسواک ،کنترل پالک را به

راس برسهای مسواکهای یونیک باشد که از ایجاد نیروی

صورت معنیداری ارتقا میبخشد و این تأکیدی است بر این

الکترواستاتیک مالیم بین سطح دندان و باکتری یا بین

نکته که استفاده روزانه از مسواک و برداشت پالک طی یک

باکتریها جلوگیری مینماید و باعث کاهش تجمع پالک

برنامه منظم قابل اعتمادترین روش برای دستیابی به سالمت

میکروبی میگردد.

دندان و پریودنشیوم میباشد .در ضمن مسواک باتریدار که

در مقایسه استفاده از مسواک باتریدار و بدون باتری هم در

عالوه بر نیروی مکانیکی از خاصیت یونی بهره برده است ،به

مورد شاخص پالک و هم در مورد شاخص میکروبی توانایی

صورت معنیداری برداشت پالک را نسبت به مسواک معمولی

مسواک باتریدار به صورت معنیداری بیشتر است .بنابراین

افزایش داده است( .(p<4/46این مطالعه در تأیید مطالعه

استفاده از مسواکهای یونی برای حذف پالک و کاهش شاخص

 Deshmukhبه دنبال استفاده از مسواک یونیک شاخص پالک

میکروبی مؤثر به نظر میرسد و میتواند خصوصاً در کسانی که در

و  CFUدر مقایسه با مسواک معمولی به طور معنیداری بیشتر

آنها روش مکانیکی کنترل پالک کفایت الزم را ندارد ،مورد توصیه

کاهش یافته بود( )5و نیز همراستا با مطالعه  Van Swolکه در

قرار گیرد.

کاهش شاخص لثهای مسواکهای یونیک را مؤثرتر از

سپاسگزاری

مسواکهای معمول میدانست ،میباشد( .)9این در حالی است

این مطالعه با حمایت و پشتیبانی معاونت پژوهشی دانشکده

که  Singhو همکاران نیز در مطالعه خود مسواکهای یونیک

دندانپزشکی اصفهان انجام گردید و نویسندگان از کمک و

را در کاهش پالک و بهبود شرایط لثهای کارآمد معرفی

مساعدت معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی اصفهان

کردهاند(.)7

قدردانی و امتنان فراوان دارند.
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Abstract
Introduction: Mechanical plaque control is the main way to prevent caries and periodontal diseases.

Among the mechanical methods, daily use of toothbrush is considered as the best way to achieve oral health.
Therefore, the purpose of this study was to evaluate clinical and microbiological efficacy of Hygenic
toothbrushes in plaque removal.
Methods: In this randomized clinical trial, 40 volunteers were selected. Patients were randomly divided

into two groups, one group received toothbrushes with battery and the other group received toothbrushes
without the battery. At the beginning of the study plaque score was measured and recorded. Patients brushed
for a week and plaque was measured again. Then in both groups the first toothbrush was taken and the
second brush was received by the volunteers in a cross over manner. In this regard, the mirobiological
samples (colony forming units) were determined before and after brushing. Data was analyzed by means of
T- tests using the spss software.
Results: The results showed that toothbrushes with and without battery reduced plaque score (respectively

98/22% and 26/19%). Colony forming units was reduced for both toothbrushes with battery (6/24%) and
without battery (9/5%). This indicates that toothbrushes with battery significantly reduced plaque compared
to the ordinary toothbrushes.
Conclusion: Hygenic toothbrushes reduce plaque score and microbial counts more effectively than

ordinary toothbrushes.
Keywords: Bacterial Plaque; Clinical Efficacy; Hyg Toothbrush; Ionic Toothbrush
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