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   میکروبی موجود در های  روش مختلف شستشو در رفع پالکتأثیر دومقایسه 
  دستگاههای متحرک ارتودنسی 

  
  

  3  دکتر عزیزاله مرادی طلب-2دکتر ناصر سرگلزایی -1طفی شهابیمصدکتر 

  . ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهداستادیار گروه آموزشی  -1
  . موزشی پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهداستادیار گروه آ -2
  .  دندانپزشک-3

  
 چکیده

تواند باعـث عفونـت و التهـاب در بافتهـای             وجود هرگونه پالک میکروبی نه تنها از لحاظ ظاهری مطلوب نیست بلکه می             :زمینه و  هدف   
 %10هدف از این مطالعه تأثیر دو محلول شستشودهنده آبلیمو . د دهان شودبای دهان، دستگاه گوارش و راههای تنفسی و همچنین بوی         لثه

   .  در زدودن پالک میکروبی از سطح دستگاه متحرک ارتودنسی بودEffervescentو قرص تمیزکننده 
ن توجه به فی و بدو، به طور تصادارای پالک متحرک ارتودنسی فک باالای بالینی تعداد سی بیمار د در این بررسی مداخله :روش بررسی

 متحرک ابتدا توسط دستگاه اولتراسونیک کامالً تمیز های تمامی پالک. انتخاب شدند) سال12میانگین (سال 14-9جنسیت، در محدوده 
وسیله شویه یا  نبایستی از هیچ گونه دهان طی دوره انجام این مطالعه بیمار.  چهار روز بعد مراجعه کنند سپس از بیماران خواسته شد،شدند

در این مرحله پالک متحرک ابتدا داخل محلول اریتروسین به مدت . کرد کمک بهداشتی دیگر جهت تمیز کردن پالک متحرک استفاده می
 به %10 داخل محلول آبلیمو در مرحله بعد پالک متحرک. بندی گردیدScoreهفت دقیقه قرار گرفته و از لحاظ وجود پالک میکروبی 

بعد از تمیز کردن پالک متحرک توسط دستگاه اولتراسونیک، مجدداً به .  آن تعیین گردیدScoreاده شد و مجدداً مدت سی دقیقه قرار د
 بندی، این بار داخل محلول Scoreدر مراجعه دوم پالک بعد از . بیمار تحویل داده شد و از او خواسته شد چهار روز بعد مراجعه کند

جهت اطمینان بیشتر این عمل دو بار دیگر .  آن مشخص گردیدScore قه قرار گرفت و سپس  به مدت سی دقیEffervescentحاوی قرص 
  .  استفاده گردیدSingها از آزمون  آوری اطالعات اولیه، جهت تجزیه و تحلیل داده بعد از جمع. تکرار شد

کاهش یافت و در بیست مورد ) %10آبلیمو (لکارگیری روش او زان پالک بعد از بهـ های میScore %4/33در ده مورد معادل  :ها یافته
قرص (کارگیـری روش دوم   پالک بعد از بهزانـهای میScoreدر تمام موارد ) P=002/0.( دیده نشدScore دیگرهیچ تغییر%6/66برابر 

Effervescent ( دیدموجب حذف کامل پالک گر نفر 11 معادل  موارد%7/36کاهش پیدا کرد با این وجود این روش فقط در).001/0< P (  
 ها در روش Score نفر 28 از موارد معادل %4/93کارگیری روشها نشان داد که در   های میزان پالک باقیمانده بعد از بهScoreمقایسه بین 

  ) P >001/0.(بود)%10آبلیمو (کمتر از روش اول ) Effervescent  قرص(دوم 
  در حذف پالکEffervescentکننده  قرص تمیز. ر کاهش میزان پالک میکروبی دارد تأثیر کمی د%10آبلیمو با غلظتمحلول  :گیری نتیجه

  .  است%10میکروبی مؤثرتر از محلول آبلیمو
  . مواد آشکارساز–  پالک میکروبی–  پالک متحرک ارتودنسی–  شستشو دهنده:ها کلید واژه

  6/3/1387/1385 :پذیرش مقاله      22/2/1387 :اصالح نهایی      5/9/1386/1383 :وصول مقاله
  e.mail:ShahabiM@mums.ac.ir  ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گروه آموزشی :نویسنده مسئول

  
  مقدمه 

گذاشتنن پالک متحرک در دهان بیمار مشکالت مربوط بـه           با
پـالک متحـرک بـا عملکـرد        . شود  بهداشت دهان نیز آغاز می    
و ) ها  گیره( ها ایرت دارد و کالسپ   تمیز شدن طبیعی دهان مغ    

 آن موجب گیر غذا و تجمع پالک میکروبـی و در     دیگر اجزای 
) ای  لثـه (پریودنتالنتیجه باعث پوسیدگی دندانها و بیماریهای       

سه بـا    متحـرک ارتودنـسی در مقایـ       هـای    پالک ،)1(.شوند  می
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 و همکارانمصطفی شهابیدکتر 

ها  ای زیادی برای تجمع باکتری    پروتز کامل یا پارسیل محله    
بهداشت دهان باید حذف پالک در حفره دهان و         هدف  . دارند

بر روی پالک متحرک ارتودنسی باشد تـا از آلـودگی مجـدد          
مراقبت نامناسب . عمل آیده سطوح تمیز شده دندان ممانعت ب 

خـرب جـدی بـر روی سـالمت         تواند آثار م    از این وسایل می   
 ) 3 -2(.نسوج حمایت کننده آنها داشته باشد

مراقبــت و نگهــداری صــحیح پــالک اکثــر افــراد از چگــونگی 
متحرک در منزل آگاهی کافی ندارند و نحوه تمیز کردن را به 

 دندانپزشکان همواره به دنبال روشها و       ،)4(.خوبی نمی دانند  
اند   های متحرک بوده   مواد اختصاصی جهت تمیز کردن پالک     

کــه تــاکنون در زمینــه روشــهای تمیزکــردن     از آنجــایی 
نی  و مقـاالت چنـدا     سی مطالعـه  ودنـ دستگاههای متحـرک ارت   

ــت    ــروری اس ــذا ض ــشده، ل ــه ن ــول   ارائ ــأثیر دو محل ــه ت ک
 و روش معرفــی شستــشودهنده مــورد مقایــسه قــرار گیــرد

 .گردد

Gwinnett و Caputo ــال ــیله 1983 در سـ ــأثیر یـــک وسـ  تـ
 را بـا دو قـرص   Sonic Scrubراسونیک با نـام تجـاری   ـاولت

پــس از . کردنـد  مقایــسه  Efferdent و Polidentپـاک کننـده   
و بررسی با میکروسکوپ الکترونی      Efferdentتمیز کردن با    

 همه سطح دنچـر را      ها تقریباً  مشاهده شد که میکروارگانیزم   
  )  5(.اند پوشانده

 و Miller's و همکـارانش دو مـاده   Mooreبراسـاس مطالعـه   
Kllenite     مسواک زدن  .  محلولهای پاک کننده مؤثرتری بودند

بـا  (وری در یـک پـاک کننـدۀ دیگـر              غوطه با آب و صابون و    
ترکیبی از مواد سدیم پربورات، پتاسیم دی کلروایزوسیانات،     

بـا نـام تجـاری      ) تری سدیم فسفات، سـدیم لوریـل سـولفات        
Mersene6.( یک درجه کمتر مؤثر شناخته شدند با(  
و همکاران روش مـسواک  Tarbet WJ توسط 1984در سال 

وری در  و غوطـه ) امل و دقیـق  طور ک ه  ب(زدن با خمیر دندان     
 یــا Polident(هــر یــک از دو محلــول قرصــهای پــاک کننــده 

Efferdent (         در تمیز کردن دنچر مورد ارزیابی قـرار گرفـت .
در نهایت مشخص گردید کـه روش مـسواک زدن بـا خمیـر              

ذف پالک از سـطح دنچـر       طور منظم و  دقیق، در ح      ه  دندان ب 
  )7.(مؤثرتر است

 کـل    %3 -%2، بین   1987اران در سال     و همک  Rabeطبق نظر   
مواد رسوبی روی دستگاههای ارتودنسی بعد از تمیز شـدن          

معمـوالً اثربخـشی    . مانند  توسط قرصهای پاک کننده باقی می     
بـه  . این قرصها زمانی است کـه از روز اول اسـتفاده گردنـد           

محض تشکیل یـک الیـه توسـط پـالک میکروبـی اسـتفاده از          
ای به تنهایی منجر بـه تمیـز شـدن      هچنین قرصهای تمیز کنند   

   )3(.گردد دقیق و کامل دستگاهها نمی
Diedrich P روش مختلف تمیز کردن سه  اثر 1989 در سال

ودنسی را با هم مقایسه کـرد ایـن سـه            متحرک ارت  های  پالک
  :روش عبارت بودند از

  ـ تمیز کردن با مسواک و خمیر دندان1
   (Self acting) اســـتفاده از قرصـــهای خـــود فعـــال    -2
   ـ کاربرد دستگاه اولتراسونیک3

بر اساس این مطالعـه ترکیـب مـسواک و خمیـر دنـدان تنهـا                
 و در کـرد  ه طـور کـافی تمیـز مـی    سطوح قابل دسترسی را ب 

مقابل قرصـهای پـاک کننـده و دسـتگاه اولتراسـونیک تـأثیر            
بیــشتری در حــذف آلــودگی از نــواحی غیــر قابــل دســترس 

روش باعـث حـذف    کدام از ایـن سـه        با این حال هیچ   . داشت
  )8.(رسوبات به طور کامل نشدند

Raab FJ  ــال ــاران در سـ ــایی دو 1991و همکـ روش  توانـ
ــ  2ــ دسـتگاه شـویندۀ اولتراسـونیک         1: متفاوت تمیز کردن  

 را در حــذف (Effervescent)محلــول تمیــز کننــدۀ جوشــان 
 ها آلودگیهای سطحی دنچر شامل پالک، جرم، میکروارگانیزم     

نتایج . غییر رنگ در اثر سیگار را مورد بررسی قرار دادندو ت 
  )9.(ری روش اولتراسونیک را اثبات کرددست آمده برته ب

 1995 در سـال      و همکـاران   Mccabeدر تحقیقی کـه توسـط       
ورسـاز،    محلـول پـاک کننـده غوطـه       صورت گرفت، تأثیر دو     

مسواک زدن با خمیر دندان و مسواک زدن با آب و صـابون       
نوع آلودگی از سطح دنچرها با یکدیگر مقایسه         سه   در حذف 

ورسـاز   طـه مشاهده شد که محلولهای پـاک کننـده غو      . گردید
 در حـذف   گـراد   درجـه سـانتی   استفاده شده در دمای پنجـاه       

 از سطح دنچر مؤثرتر اسـت ولـی تفـاوتی بـین             رنگپالک و   
   )10.(روشها در حذف جرم وجود ندارد

و همکـارانش در   Amitha H کـه توسـط   ای براساس مطالعـه 
دنـسی و تـأثیر   و متحـرک ارت هـای   بر روی پـالک  1995سال  
بر تجمـع فلـور میکروبـی بـر          %2/0 شویه کلرهگزیدین    دهان

روی آنها در دهان کودکان انجام شد به این نتیجـه رسـیدند             
دنــسی در داخــل دهــان وکـه بــا گذاشــتن پــالک متحــرک ارت 

بی مـشاهده  روافزایش چشمگیری از نظر آماری در فلور میک    
 کـاهش قابـل     %2/0ز استفاده از کلرهگزیدین      و بعد ا   شود  می

ــه ــر آای مالحظـ ــی رخ   از نظـ ــات میکروبـ ــاری در تجمعـ مـ
  )11.(هد می
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   . . . های میکروبی موجود در الکمقایسه تأثیر دو روش مختلف شستشو در رفع پ

 و همکاران طی یـک بررسـی نـشان    Kaan M 1997در سال 
از تـشکیل پـالک و    Corega juniorدادند که ماده تمیز کننده 

ــانیزم  ــر میکروارگ ــا تکثی ــالک ه ــطح پ ــای  در س ــرک ه  متح
  )12.(کند ارتودنسی جلوگیری می

پاک کننـدۀ  هفت  و همکارانش اثر Jagger DC ،2002در سال 
دنچر را از جهت حذف رنگ از سطح رزین آکریلی دنچـر بـا         

کارگیری ترکیب کلرهگزیدین  هابتدا با ب  . یکدیگر مقایسه کردند  
ها تشکیل شـد همچنـین        در سطح نمونه   (Stain) رنگو چای،   

ها جهـت تـشکیل الیـۀ پلیکـل اولیـه درتمـاس بـا بـزاق                  نمونه
دقیقـه در داخـل   ه  مـدت پـنج      بـ  هـا    سپس نمونـه   .قرارگرفتند

بعـد از اینکـه توانـایی    . محلولهای پاک کننده قرار داده شـدند    
گیـری    وسیلۀ دسـتگاه اسـپکتروفتومتر انـدازه      ه  حذف رنگ ب  

 مشخص گردید که محصوالت حاوی هیپوکلریت قلیـایی         ،شد
ن توانایی را در حذف رنـگ از سـطح رزیـن آکریلـی              بیشتری

عوامـل پـاک کننـدۀ      . همراه با خاصیت سفید کننـدگی داشـت       
 تـأثیر   Boot'sدنچر حـاوی هیپوکلریـت و پـودر پـاک کننـده             

 بیشتری در حذف رنگ از سطح آکریل دنچرنسبت بـه دیگـر           
هاو حفـرات موجـود   ها نشان دادند همچنین ناصافی  پاک کننده 

چــر نقـش مهمـی در کــاهش ایـن توانــایی    بـر روی سـطح دن  
  )13.(داشتند در نتیجه گیر پالک و رنگ را افزایش دادند

Fernanda     که بـر ای   با مطالعه  2007در سال    و همکاران وی  
 های  روی تجمع میکروبی استرپتوکوک موتانس برروی پالک      

دنسی و تأثیر دو نوع اسـپری آنتـی میکروبیـال           ومتحرک ارت 
  میکروبی انجـام دادنـد، نتیجـه گرفتنـد     در حذف این تجمعات     

 )Periogard و   Cepacol(که هر دو نوع ماده آنتی میکروبیال        
باعث کاهش چشمگیر تجمعات پالک میکروبی از نظر آمـاری     

گرچه از این دو ماده، پریوگارد تـأثیر بیـشتری را         . گردند می
در کاهش تجمعـات میکروبـی نـسبت بـه مـاده دیگـر نـشان                

  )14.(داد
 مشاهده شـد اغلـب مطالعـات انجـام شـده بـر روی               که چنان

پروتزهای دندانی بوده اسـت و تـاکنون مقـاالت و تحقیقـات             
 متحـرک  هـای  چندانی دربارۀ روشها و مواد تمیز کننده پالک       

  . ارتودنسی ارائه نشده است
دنـسی بـا   و متحـرک ارت هـای  با توجه به شباهت نسبی پـالک      

ف ماهیتی این دو بـا  پروتزهای دندانی و از سوی دیگر اختال      
شـد و     ضرورت انجام مطالعه در این زمینه احـساس مـی          هم

ــذا بررســی ــر مبنــای مقایــسه دو  حاضــرل  روش مختلــف ب

هــای متحــرک ارتودنــسی در جهــت رفــع   شستــشوی پــالک
  .انجام گردیدهای میکروبی موجود  پالک

  
  روش بررسی

م  بـرای انجـا  .باشد ای بالینی می    مطالعه حاضر از نوع مداخله    
بیمار دارای پالک متحـرک ارتودنـسی       این مطالعه تعداد سی     

ه بـ  فک باال مراجعه کننده بـه دانـشکده دندانپزشـکی مـشهد،           
ـوجه به جنـسیت، در محـدوده سـنی    تصادفی و بدون ت    طور

های  تمامی پالک . انتخاب شدند )  سال 12میانگین  (سال  9-14
متحرک ابتـدا بـه منظـور یکنواخـت شـدن از نظـر بهداشـتی              

. وسط دستگاه شوینده اولتراسونیک شـسته و تمیـز شـدند          ت
 شهای سـریع و ایجـاد نقـاط کوچـک خـال           این دستگاه با لرز   

بعد از تمیز شدن، . شود  و کندن رسوبات می    جایی  هسبب جاب 
  کـه  شدند و از آنها خواسته شدها به افراد تحویل داده     پالک
بـرای کـاهش عوامـل مخـدوش        . روز بعد مراجعه کننـد    چهار

تر از بیمـاران خواسـته شـد کـه طـی دوره انجـام ایـن            ندهکن
 یا روش خاص دیگـری جهـت   شویه  دهانگونه  مطالعه از هیچ  

در مراجعـه اول،    . تمیز کردن پالک متحرکشان استفاده نکنند     
ابتدا پالک متحـرک از نظـر میـزان پـالک میکروبـی موجـود               

بنـدی و    درجـه (Disclosing agent)توسط مـواد آشکارسـاز  
 برای ایـن منظـور یـک قـرص را کـه حـاوی      . گردیدمشخص  

 بـود در درون یـک   (Erythrosine) اریتروسینگرم  میلی شش
دقیقـه  ه مدت هفـت     لیوان آب انداخته و سپس پالک متحرک ب       

طـوری کـه محلـول تمـام     ه داخل این محلـول قـرار گرفـت بـ       
  .قسمتهای پالک متحرک را در برگیرد

کنـد کـه پـالک     این قرص یک محلـول قرمـز رنـگ ایجـاد مـی        
روی سطح پالک متحرک را رنگی      میکروبی و دیگر رسوبات     

سپس پالک متحرک خارج شده     . سازد  قابل رویت می    و کرده
صورت چشمی طبـق معیـار زیـر    ه و نواحی رنگ گرفته آن ب    

  :بندی گردید درجه
Score 0 :عدم وجود پالک میکروبی.  
Score 1:   و ی فنرهـا  ا پالک میکروبی موجـود در زیـر سـیمه

  .ای تانگارد و محل برش پیچاجزای گیر و بین سیمه
Score 2:   پالک میکروبی موجود در روی سـیمهای فنرهـا و 

پلیـت و طـوق     گیر، ناحیۀ روگا، ناحیۀ بین حاشیۀ بیس     اجزای
  .دندانها

Score 3 :ت ـلیـبیس پ روبی موجود در سطح کامیـپالک میک  
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  .Score 2عالوه بر 
Score 4 :ــی م ــالک  پــالک میکروب ــواحی پ ــر ن وجــود در اکث

  .پلیت متحرک و نیز سطوح صاف و روی بیس
متحرک در ظـرف حـاوی محلـول    ، پالک   Scoreپس از تعیین    

 علـت اصـلی   .دقیقـه قـرار گرفـت   ه مـدت سـی     ب% 10آبلیموی
به  انتخاب آبلیمو در این مطالعه قدرت پاک کنندگی خوب آن           

در  .راحتی در تهیـه آن بـود       خاطر داشتن خاصیت اسیدی و    
 هـم  تهیۀ این محلول مـواد مـورد نیـاز بـه نـسبتهای الزم بـا           

این نـسبتها   . دست آید ه  ب % 10مخلوط شدند تا محلول آبلیمو    
  :عبارتنداز

آب و دو قاشق غذاخوری  ) سی  صد و هشتاد سی   (  لیوان   یک
حـاوی اسـید   (آبلیمـوی شـرکت یـک و یـک     ) سی بیست سی (

  ) چهار PHسیتریک با 
کنون در ایـن زمینـه       چ مطالعه مشابهی تا   با توجه به اینکه هی    

 Scoreانجام نشده بود انتخاب این درصد از آبلیمو و انتخاب  
ز مطالعـه  اساس مطالعه پـایلوت انجـام شـده قبـل ا      صرفاً بر 

 شــبیه  پریودنتولــوژی واصــلی و مــشورت بــا متخصــصان
   . سطوح دندانی بودبندی سازی با درجه

مـل در داخـل محلـول       طـور کا  ه  هر پالک متحرّک بایـستی بـ      
ور شود و تمام قسمتهای آن در تماس با محلول قـرار              غوطه
به این منظور برای هر پالک یک ظرف جداگانه در نظر           . گیرد

 متحـرک از داخـل ظـرف        بعد از این مرحله پـالک     . گرفته شد 
خــارج و بــرای حــذف مایعــات زائــد از % 10محتــوی آبلیمــو

جـدداً از نظـر   سطوح آزاد پالک زیرآب شیر شـسته شـد و م     
 آن تعیــین Scoreوجــود پــالک میکروبــی مــورد ارزیــابی و 

جهت حذف مواد و پـالک میکروبـی باقیمانـده، پـالک            . گردید
. متحرک توسط دستگاه شویندۀ اولتراسونیک کامالً تمیز شد       

ــ   ــار تحوی ــه بیم ــالک متحــرک ب ل داده شــد و از او ســپس پ
در . روز بعـد دوبـاره مراجعـه کنـد        خواسته شـد کـه چهـار        

مراجعۀ دوم نیز ابتدا میزان پالک میکروبی موجود در سـطح   
برای این منظور پالک متحـرک     . دستگاه متحرک تعیین گردید   
یتروسـین قـرار گرفـت و بعـد از          در ظرف محتوی محلول ار    

 مربوط به آن مـشخص      Scoreدقیقه خارج شده و     مدت هفت   
بار پالک متحرک در داخـل محلـول حـاوی            سپس این . گردید
مـواد ترکیبـی   (  قـرار گرفـت  Effervescent Cleanser قـرص 

قرص حاضر از سوی کارخانه سـازنده اعـالم نـشده اسـت             
ل و سیلیکون در آن اشاره شـده        وفقط به وجود اکسیژن فعا    

 Effervescentطبق دستور کارخانه سازنده یک قرص ). است

ه را در یک لیوان آب گرم انداخته و سپس پالک متحرک را بـ         
د درون   آن توسط محلول پوشانده شو     که تمام اجزای    طوری

دقیقـه پـالک متحـرک از داخـل         بعـد از سـی      . آن قرار گرفت  
 پـالک  Scoreمحلول خارج شده و زیر آب شسته شد سـپس       

ه برای اطمینان از  صحت نتـایج بـ   .آن تعیین گردید  میکروبی  
 کلیـه مراحـل ایـن       کـاهش میـزان خطـای کـار،        دست آمده و  

 دیگر نیـز تکـرار شـد و میـانگین آن محاسـبه             بار  دو مطالعه
  .جداول مربوطه ثبت شدند های حاصله درScore  .گردید

آمــاری    افزار  بــا اســتفاده از نــرمهــا پــس از گــردآوری داده
SPSS در توصـیف  . ها تجزیه و تحلیـل شـد    داده 5,11  نسخه
 و در تحلیـل  شـد ها از جداول فراوانی و نمودار استفاده    داده
در تمـامی آزمونهـا     .  اسـتفاده گردیـد    Signاز آزمون   ها    داده
کـار  ه دار نشان دادن آزمونها ب       برای معنی   را α= 05/0 سطح
  .گرفتند

  
  ها یافته

ــن در ــه ای ــداد مطالع ــی  تع ــارس ــالک دارای بیم ــرک پ  متح
 بــه توجـه  بـدون  و تــصادفی طـور ه بـ  بــاال، فـک  ارتودنـسی 

 ینکـه ا از پـس . شدند انتخاب سال14-9 محدوده در جنسیت،
 بنـدی Score میکروبـی  پالک وجود نظر از متحرک های  پالک
  :کردن تمیز متفاوت روش دو تأثیر شدند،

  % 10آبلیمو محلول از استفاده )1 
  Effervescent کنندۀ تمیز قرص از استفاده )2 
 و بررسـی  مـورد  متحـرک  دسـتگاه  سطح از پالک حذف در 

   .گرفت قرار ارزیابی
. ی از این مطالعه را نشان می دهد       نتایج کلی ناش   2و1 جداول

 % 3/3 درفقـط   %) 10آبلیمـو  (اوّل اساس این مطالعه روش    بر
ــک( ــورد ی ــل از) م ــوارد، ک ــب م ــذف موج ــل ح ــالک کام  پ

  . است شده (Score 0)میکروبی
) Effervescentقـرص (کـارگیری روش دوم        به 2طبق جدول   

ــوارد%  7/36در  ــورد11( م ــالک  )  م ــل پ موجــب حــذف کام
   . گردید) Score 0(میکروبی 

 های پالک اولیـه پـس از        Scoreجهت ارزیابی تغییر وضعیت     
 از آزمـون  2 و 1کارگیری روشـها بـا اسـتفاده از جـداول       به

Sign ه ـد کـ  ـدهـ   ان مـی  ـایج نش ـ نت 3جدول  . ردیدـاده گ ـ استف
ــو(در روش اول  ــوارد % 3/33، در %) 10آبلیم ــر(از م ) ده نف

Scoreوـاده از محلول آبلیمـ استفالک بعد ازـزان پـ های می   
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   . . . های میکروبی موجود در الکمقایسه تأثیر دو روش مختلف شستشو در رفع پ

    
  )آبلیمو(کارگیری روش اول قبل و بعد از به های پالک، Scoreتوزیع فراوانی : 1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )قرص(کارگیری روش دوم   قبل و بعد از به های پالک،Scoreتوزیع فراوانی : 2جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کارگیری روش اول و دوم  های میزان پالک اولیه بعد از بهScoreتغییر وضعیت : 3جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     Score کارگیری روش بعد از به کارگیری روش  قبل از به
  میزان پالک                      
 ددرص تعداد درصد تعداد Scoreنوع           

0 0 0 1 3/3  

1 3 10 5 7/16  

2 18 60 18 60  
3 6 20 6 20 
4 3 10 0 0 
 100 30 100 30 کل

                    Score کارگیری روش بعد از به کارگیری روش   از بهقبل
   میزان پالک                   
 درصد تعداد درصد تعداد Scoreنوع           

0 0 0 11 7/36  

1 2 6/6  18 60 

2 17 8/56  1 3/3  
3 9 30 0 0 
4 2 6/6  0 0 
 100 30 100 30 کل

Scoreهای  
  بدون تغییر

Scoreهای  
 کاهش یافته

Scoreهای  
  افزایش یافته

p 
        درصدتعداد

 

        درصدتعداد
 

       درصدتعداد
 

  Scoreوضعیت        
  
  روش          

002/0= P  20    6/66  10      3/33   0       0  آبلیمو(روش اول( 

001/0< P   0       0   30      100   0       0  قرص(روش دوم( 
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  های پالک اولیه و پالک باقیمانده روش دوم با روش اولScoreمقایسه  : 4جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ــه کــاهش  هــیچ )مــوردبیــست (دیگــر %6/66در و اســت یافت
 کـه  صـورتی  در )P=002/0(.است نشده دیده ایScoreتغییر
ــرص (دوّم روش ــوارد %100در )Effervescentقـ ــث مـ  باعـ
 روش وجـود  ایـن  بـا  است گردیده پالک میزان Scoreکاهش
 کامـل  حـذف  موجـب  )مـورد 11( مـوارد  % 7/36در فقط دوّم
 لحـاظ  از هـا Score تفـاوت  ایـن ) 2 جـدول ( اسـت  شده پالک

 P)>001/0(.است معنادار آماری

 میـزان  Score  مـورد  26 معادل موارد %7/86در 4جدول طبق
 %10در .انـد   بـوده  برابـر  هـم  بـا  روش دو هـر  در اولیه پالک

 )قــرص( دوّم درروش اولیــه پــالک میــزان Score مــوارد
%) 10بلیمـو آ (اوّل روش از کمتر) مورد یک( % 3/3بیشترودر

. نبـود  ادارـمعنـ  مـاری آ لحـاظ  از تفاوتهـا  وایـن  اسـت  بـوده 
)625/0 (P=بــین کــه ای مقایــسه براســاس همچنــین Score 

 صـورت  روشـها کـارگیری       هبـ  از بعـد  باقیمانـده  پالک میزان
 ،مـورد  28 برابـر   موارد % 4/93در که گردید مشخص ،گرفت
Scoreــا ــر دوّم روش در هـ ــوده اوّل روش از کمتـ ــد بـ  .انـ

)001/0<(P  
  

  بحث
   اسـتفاده از آبلیمـوی    توجه به نتایج حاصل از این مطالعـه        با

 کــاهش موجــب % 3/33 ادل معــده مــورد  در%10بــا غلظــت 
Score میکروبی پالک حذف در کمی تأثیر و شد پالک میزان 
ــت ــه در   ( دوم روش )P=002/0(.داش ــده ک ــز کنن ــرص تمی ق

 همـۀ  در) ترکیب آن از اکـسیژن فعـال اسـتفاده شـده اسـت            
 پـالک  حـذف  در و داد کـاهش  را پـالک  میـزان  Score موارد

 دوم روش ایـن حـال    بـا  .بود اول روش از مؤثرتر میکروبی
 پـالک  کامل حذف موجب  نفر11 برابر  موارد  %7/36 در فقط

دلیل اختالف در میزان پاک کنندگی ممکن        P)>001/0(.گردید

است ناشی از وجود اکسیژن فعال ویا از غلظت باالی سـایر            
 % 10در روش دوم باشد درحالی که غلظـت       ترکیبات موجود   

داقل برای مقایسه   یا ح  وتواند برای این منظور       می آبلیمو نیز 
آبلیموی با غلظت باالتر از قـدرت        .این دو ترکیب کافی نباشد    

ــدگی بیــشتری برخــوردار اســت ولــی اســتفاده از   پــاک کنن
 توانـد   اسیدهای با غلظت باال به ویـژه در طـوالنی مـدت مـی             

  .برای پالک مضر باشد
 بعـد  باقیمانده پالک میزان Score بین که ای مقایسه اساس بر
 28 در که شد مشخص گرفت صورت هاروش گیریکاره  ب از

) Effervescent قرص (دوم روش در هاScore )%4/93( مورد
 روش و P)>001/0(.انـد  بوده%) 10آبلیمو (اول روش از کمتر
 بــوده اول روش از مــؤثرتر میکروبــی پــالک حــذف در دوم
گرچه ترکیب کامل قرص شوینده فـوق بیـان نگردیـده           .است

 باالی بعضی از ترکیبات موجود در آن      ولی شواهد از غلظت     
  .کند به ویژه اکسیژن فعال حکایت می

 تمیزکننـدۀ  مـواد  و هاروشـ  دربـارۀ  کمی العاتطم و هاتحقیق
 .است شده ارائه ارتودنسی متحرک های پالک

Diedrich P کردن تمیز مختلف روش سه اثر 1989 سال در 
 سـه  یـن ا ،کرد مقایسه هم با را ارتودنسی متحرک های   پالک
 از استفاده دندان، خمیر و مسواک با کردن تمیز شامل روش
ــ ــودهای قرص ــال خ ــاربرد و (Self acting) فع ــتگاه ک  دس

 ایـن  کننـدگی  پـاک  تأثیر مطالعه طی در .بودند  اولتراسونیک
ــه ــط روش س ــکوپ توس ــی میکروس ــکن الکترون ــده اس  کنن

(SEM) ترکیـب  مـشاهده  این طبق .گرفت قرار ارزیابی مورد 
 طـور ه  بـ  را دسترس قابل سطوح تنها خمیردندان، و کمسوا
 جهـت  تنهـایی  بـه  روش ایـن  از استفاده و کرد  می تمیز کافی
 سـطح  دسـترس  غیرقابـل  و مهـم  نـواحی  از رسوبات حذف

 ایـهـ رصـق لـابـ ـمق در .ودـنبـ  کـافی  رکـمتح ایـدستگاهه

Scoreهای  
  برابر

Scoreهای  
 کوچکتر

Scoreهای  
  بزرگتر

p 
        درصدتعداد

 

        درصدتعداد
 

       درصدتعداد
 

های Scoreوضعیت 
روش دوم در مقایسه 

  با روش اول

625/0= P  26     7/86   1       3/3   3       10 
پالک اولیه قبل از 

 کارگیری روش به

001/0< P   1       3/3  28      4/93   1      3/3 
پالک باقیمانده بعد 

 کارگیری روش از به
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   . . . های میکروبی موجود در الکمقایسه تأثیر دو روش مختلف شستشو در رفع پ

 حـذف  در بیـشتری  تـأثیر  اولتراسونیک دستگاه و کننده پاک
 سه این از کدام هیچ حال این با. داشت نواحی این از آلودگی
  )8(.نشدند کامل طور به رسوبات حذف باعث روش
 کل % 3 - %2 بین ،1987 سال در همکاران و Rabe نظر طبق
 شـدن  تمیز از بعد ارتودنسی دستگاههای روی رسوبی مواد

 اثـر  عـالوه    هبـ  ماننـد  مـی  بـاقی  کننـده  پـاک  ایهقرص توسط
 معمـوالً . اسـت  شـک  مـورد  رصـهایی ق چنـین  باکتریـال  آنتی

 اسـتفاده  اول روز از کـه  اسـت  زمـانی  قرصها این اثربخشی
 کـه  میکروبـی  پـالک  توسط الیه یک تشکیل محض به ،گردند
 تمیـز  قرصـهای  چنـین  از اسـتفاده  است شکل همین به اغلب

ــه ای کننــده ــه منجــر تنهــایی ب ــز ب  کامــل و دقیــق شــدن تمی
  )3.(گردد نمی دستگاهها

   %7/36 در فقــط Effervescent  تمیزکننــدهقــرصاســتفاده از
نـشان   کـه  گردیـد  میکروبـی  پالک کامل حذف موجب موارد
 پـالک  دقیـق  و کامـل  حذف در روش این توانایی عدم دهندۀ

 در) 3( Rabe و) Diedrich )8 هـای  یافتـه میکروبی است و با     
 . است مشابه 1989و1987 سال

 پروتزهـای  ویر بـر  شـده  انجـام  مطالعـات  و هـا تحقیق اغلب
ــدانی ــوده دن ــر و اســت ب ــواد و روشــها اکث ــز م ــدۀ تمی  کنن

 نیـز  ارتودنـسی  متحـرک  هـای     پالک برای دندانی پروتزهای
 و اجـزا  نظـر  از تفاوتهـایی  وجـود  ایـن  با ،گردند می استفاده
ــده تــشکیل مــواد ــین دهن  متحــرک هــای پــالک و پروتزهــا ب

  . دارد وجود ارتودنسی
 شویندۀ دستگاه از استفاده شده، انجام هایتحقیق به توجه با

 و جـرم  ،(Stain) رنـگ  پـالک،  کردن تمیز جهت اولتراسونیک
 در متحـرک،  هـای  اپالیـنس  سـطح  در موجود رسوبات سایر

) Effervescent( جوشـان  کننـدۀ  تمیـز  محلولهـای  بـا  مقایسه
 و Gwinnett مطالعـات  در مطلـب  ایـن  که دارد بیشتری تأثیر

Caputo) 5 (ــال در ــال در) Raab FJ) 9و 1983 س  1991 س
 کننـده  پاک قرصهای این که رسد می نظر به. است شده تأیید

 را تـأثیر  بیـشترین  شده تشکیل تازه های  پالک روی جوشان
 بـه  کمـی  چـسبندگی  کـه  آلودگیهـایی  بر کلّی طوره  ب و دارند
 باشـند،  داشته بهتری تأثیر اینکه برای و مؤثرند ،دارند سطح

 ایــن داخـل  در سـاعت  چنـدین  ایبـر  بایـد  متحـرک  اپالیـنس 

 محـصوالت  ایـن  از بیماران اغلب چه اگر. گیرد قرار محلولها
 اســتفاده آن بــاالی نــسبتاً هزینــه و آشــنایی عــدم دلیــل بــه
  . کنند نمی
 با مقایسه در  جوشان کنندۀ تمیز مواد این کاربرد حال این با

ــأثیر زدن، مــسواک روش ــشتری ت ــای حــذف در بی  آلودگیه
 مطالعـات  با نتیجه این که دارد رکـمتح های اپالینس سطحی

Mccabe) 10 (مطالعـه  بـا  ولـی  دارد مطابقـت  1995 سال در 
Tarbet )7 (رسد می رـنظ به که ندارد مطابقت 1984 سال در 

 جهت شده صرف زمان و زدن مسواک نحوۀ به اختالف این
  .   باشد داشته بستگی کار این
 هنوز متحرک های الینساپ کردن تمیز در آبلیمو اثر مورد در

 بـا  آبلیمـو  محلـول  مطالعه این در. است نشده دیده گزارشی
 حـذف  در کمی تأثیر) چهار PHاسید سیتریک با    (% 10غلظت
 داد نـشان  ارتودنـسی  متحرک پالک سطح از  میکروبی پالک
 پالک وری غوطه زمان و غلظت افزایش با که است ممکن ولی

 دیگـری  مـواد  زودنافـ  همچنـین  و محلول این داخل متحرک
 پـالک  میـزان  کـاهش  در بیـشتری  تأثیر آن، در نمک همچون
 و مطالعـه  به بیشتر آینده در که دارد جای لذا ،گردد مشاهده
  .شود پرداخته ماده این کنندگی تمیز اثر بررسی

  
  گیری نتیجه
 کـاهش  در کمـی  تأثیر  به تنهایی  %10 غلظت با آبلیمو محلول
 جوشــان کننــدۀ تمیــز قــرص ودارد میکروبــی پــالک میــزان

)Effervescent( محلـول  از مـؤثرتر  میکروبی پالک حذف در 
  . است% 10 آبلیمو

  
  تقدیر و تشکر

 نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را        وسیله  بدین
ه از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بـ         

مچنـین   و ه  دارنـد   زینه مالی این طرح اعالم می     خاطر تأمین ه  
انــشکده از همکــاری صــمیمانه معاونــت محتــرم پژوهــشی د

 .شود دندانپزشکی قدردانی می
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