
 

 

  )اصیل يمقاله(
شده در حذف پالك باکتریال در هاي نو و سه ماه استفادهاثر مسواك ي مقایسه

   89-1388پزشکی اهواز دانشجویان دندان
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   دهیچک
برداشـت   ييش مسـواک و توانـا  ين سايدر مورد ارتباط ب يمدارک مشخص :نهیزم

-مسـواک  ييکـارا  یسهين مطالعه، مقايهدف ا. پالک توسط مسواک وجود ندارد

  .است يپالک دندانشده در برداشتن نو و سه ماه استفاده يها
 ٦٣ه کـور در  يک سـو يـ  يتصـادف  ينيبـال  يين مطالعه به روش کارآزمايا :روش
افـراد  . رفتياهـواز انجـام پـذ    يپزشـک دندان یدانشکده يپزشکندندا يدانشجو

در اين مطالعه از دو نوع مسـواك دسـتي    .م شدنديمورد مطالعه به سه گروه تقس
Cross Action Oral-B  )Regular Normal, Medium , 40, 

Ireland (و) Advantage Plus Oral-B    (Medium ,40, Ireland) 

 ,Pulsar Oral-B)compact, Medium, 40دار و يك نوع مسواك باطري

Ireland   (روش و  استفاده گرديدmodified Bass  از طريق مدل و نيز به-

ر پـالک توسـط   يمقـاد . شـد كننـدگان آمـوزش داده مـي   صورت عملي به شركت
نـو مـورد    يهـا قبـل و بعـد از مسـواک زدن مسـواک     Tursky et alشـاخص  

قبل و بعد از مسواک زدن  زان پالک مجدداًيبعد از سه ماه، م .محاسبه قرار گرفت
اطالعـات  . شـد  يريـ گ، انـدازه يت بهداشت دهـان يساعت بدون رعا ٤٨متعاقب 
  ANOVAو   Paired-t-test يآمـار  يهـا زيشده با استفاده از آنـال يآورجمع

  .ل قرار گرفتيمورد تحل
-نو و سه ماه اسـتفاده  يهامسواک. ان رساندندين مطالعه را به پاينفر ا ٦٠ :یجانت

نسبت به زمان قبل از مسـواک زدن   يازان قابل مالحظهيزان پالک را به ميشده م
بـا   يدارانو، اختالف معنـ  يهادرصد برداشت پالک توسط مسواک. کاهش دادند

 يدر تمـام سـطوح دنـدان    شـده سه مـاه اسـتفاده   يهادرصد کاهش پالک مسواک
در درصـد   يادر هر سه نوع مسواک مورد مطالعه، اختالف قابل مالحظه. نداشت

  . ديشده مشاهده نگردنو و سه ماه استفاده يهابرداشت پالک مسواک
مسواک مورد مطالعـه،  دهد در هر سه نوع ين مطالعه نشان ميج اينتا :يریگجهینت

نـو در برداشـت پـالک     يهـا مسـواک  یشده به اندازهسه ماه استفاده يهامسواک
  . اندثر بودهمؤ يدندان
   .مسواک شيسا ،يبرداشت پالک، بهداشت دهان :د واژگانیکل

 24/8/91: تاریخ پذیرش       5/2/91: تاریخ دریافت

دانشكده  ،پريودانتيکسگروه  ،استاديار -۱
 يدندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جند

  .، ايرانشاپور اهواز
   ۰۰۹۸ - ۶۱۱-۳۳۶۷۵۴۳ :تلفن

Drleilagolpasand@yahoo.com 
  
دانشكده  ،گروه ترميمي ، استاديار -۲

 يدندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جند
  .، ايرانشاپور اهواز

   ۰۰۹۸ - ۶۱۱-۳۳۶۷۵۴۳ :تلفن
  
 گروه، کسيودنتيپر يار تخصصيدست- ۳ 

دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه پريودنتيکس، 
  .، ايرانشاپور اهواز يعلوم پزشكي جند

  
  .يدندانپزشک عموم-۴
 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  :ي مسؤولنويسنده *
شاپور  يدانشگاه علوم پزشكي جندایران، 
گروه دانشكده دندانپزشكي،  ،اهواز

   .پريودانتيکس
   ۰۰۹۸ - ۶۱۱-۳۳۶۷۵۴۳ :تلفن

Email: Drleilagolpasand@yahoo. 
com 



 شدههاي نو و سه ماه استفادهاثر مسواك مقایسه ي                                   132

 1392 سال، 2ي رهم، شماچهاري علمی ـ پژوهشی جنتاشاپیر، دورهدو ماهنامه 
http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 

 

  مقدمه
افته به سطح ياتصال يهاياز باکتر ياال تودهيباکترپالک 
عنوان و بهاست  يکوپروتئنيکس گليماترک  يدر  دندان

 يهايماريو ب ينداند يهايدگيپوس جاديدر ا يعامل مهم
  منظور حفظ سالمت به. )٢و ١( شوديودنتال شناخته ميپر
، برداشت يدگيودنتال و حفاظت از دندان در برابر پوسيپر

منظور حذف پالک به. باشديم يرورضال يپالک باکتر
 يهامتنوع و روش يکيزيف يهااز روش توانيم اليباکتر
ن يترجيرا). ٣( بهره بردها هيدهانشوکاربرد مانند  ييايميش

 ايال در دنيبرداشت پالک باکتر يابزار مورد استفاده برا
اساس استفاده از انواع مختلف ). ٤( باشنديها ممسواک
 يکيال به کمک عمل مکانيها برداشت پالک باکترمسواک

در مطالعات اثبات شده است که  ).٥( ستا هاستليبر
 شونديمسواک در طول استفاده از آن فرسوده م يهاستليبر
 ين فاکتور نشانگر فرسودگيترپزشکان مهمو دندان) ٦(

اف مسواک و انحراف يال يها را از هم بازشدگمسواک
 ).٧( داننديها مستليبر

 مسواک و )Wear( شين سايقات در مورد ارتباط بيتحق
قات يبراساس تحق. نداداشته يج متناقضيبرداشتن پالک نتا

افته يشيسا يهامسواک in vitro يهاطيشده در محانجام
 دارنديمپالک بر ينو مقدار کمتر يهاسه با مسواکيدر مقا

 اندافتهيش يسا يصورت مصنوعکه به ييهامسواک ).٧و  ٦(
ج حاصل از ينتاتوان فقط به يو نم فرق دارد يعيبا حالت طب

صورت ش مسواک را بهيکه سا ياما مطالعات، آنها اکتفا کرد
زان پالک کل دهان در يدر م ينمودند اختالف يبررس يعيطب

به  ؛)١١-٨( افته مشاهده نکردنديشيد و سايجد يهامسواک
زان برداشتن پالک در مسواک دو يک مطالعه که مي ياستثنا
 بودشده استفادههفته  ١٠شتر از مسواک يبشده استفادههفته 

عنوان عالمت مهم ها بهستليبر )(Splayپخش شدن ). ١٢(
ماه  ٣-٢شود هر يه ميو توص باشديش مسواک ميفرسا
ن يشده در امطالعات منتشر يبرخ. )١٤و  ١٣( ض گردديتعو

   يخصوص يهاا شرکتيها وابسته به سازمانز ينه نيزم
ک نوع مسواک ي يهدف اثبات برتر اند که صرفاً بابوده

هدف از . اندو انجام شده يها طراحر مسواکيخاص بر سا
نو در  يهامسواک يگذارزان اثريم يبررس ،ن مطالعهيانجام ا

سه ماه  يهاسه با مسواکيال، در مقايبرداشت پالک باکتر
ی منظور ارائهن مطلب که بهينظر به ا .شده استاستفاده

  ح يمار جهت انجام صحيموثق به بثر و اطالعات مؤ
 يان فرسودگيم ي، دانستن ارتباط واقعيدهان يهامراقبت
است و  يت برداشت پالک آنها ضروريها و قابلمسواک

 يدر منابع فارس ن رابطهيدر ا يچ پژوهشيکنون هنکه تايا
     به نظر  ين پژوهش ضروريانجام ا منتشر نشده است

  .رسديم
شده در بازار و مورد عرضه يهابا توجه به تنوع مسواک 

و  يدست يهاد مسواکيجد يهاتوجه قرار گرفتن طرح
و  ين مطالعه از دو نوع مسواک دستيم در ايبرآن داريباطر
  .ميدار استفاده کنيک نوع مسواک باطري

  
  روش 
ه يسوکيآزمايي باليني تصادفي حاضر يك كار يعهمطال

دانشگاه علوم پزشكي  يتوسط معاونت پژوهشکور بود که 
، ن مطالعهيکنندگان در اشرکت. ديب رسيبه تصو اهواز

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز بودند دانشجويان دندان
 و در دانشگاه حضور داشتند) هفته ١٢( كه طي مدت مطالعه

انتخاب از ميان  .جهت انجام مطالعه در دسترس بودند
 كه فاقد معيارهاي خروج افرادي صورت گرفت

(Excluding) ي اجراي تحقيق بودنددر قسمت نحوه. 
) Observation(ها از تكنيك مشاهده آوري دادهبراي جمع

هاي مخصوص ثبت مقادير پالك باكتريال و تكميل فرم
  .استفاده گرديد
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شصت طور تصادفي تعداد بر اساس ليست آموزش و به
پزشكي براي شركت در مطالعه و سه نفر از دانشجويان دندان

اين دانشجويان بايد فاقد هر نوع بيماري  .انتخاب شدند
سيستميك بوده و در طول مطالعه از هيچ نوع دارويي 

در مورد  كنندگانک از  شركتيهر  از. كردنداستفاده نمي
ال گرديد و در صورت پاسخ مصرف سيگار و دخانيات سؤ

طور ديگري كه بهو با دانشجوي مثبت از مطالعه حذف 
شد، جايگزين تصادفي از روي ليست آموزش انتخاب مي

ها در هر ي ورود به مطالعه الزم بود نمونهبرا. گرديدمي
، پرمولر اول يا دوم و ادرانت يك دندان سنترال يا لترالكو

ها فاقد پوسيدگي يا اين دندان .مولر اول يا دوم داشته باشند
.  بودند يل ارتودنسيوسا ا براکت ويهر نوع رستوريشن 
د و ديستال يها در نواحي مزيال، معمق پروب اين دندان
متر پاالل بايد كمتر از چهار ميلي/سطوح باكال و لينگوال

)PD<4mm (دوازده دندان در اين  در مجموع،. بودمی
ار گرفت كه بايد جميع مطالعه در هر فرد مورد بررسي قر

صورت، فرد از در غير اين. بودشده را دارا ميشرايط گفته
صادفي و با دانشجوي جديدي كه خود ت مطالعه خارج 

ی ی اوليهپس از معاينه. گرديدانتخاب شده بود جايگزين مي
شامل ( ١ یكنندگان و پر كردن فرم اطالعاتي شمارهشركت

نام و نام خانوادگي، سن، جنس، سال ورود به دانشگاه، 
اروي خاص، شرايط مصرف سيگار، مصرف د یسابقه

ي براي شركت در مطالعه جلب و رضايت و )سيستميك
در اين مطالعه از دو نوع مسواك دستي . شد وارد مطالعه مي

Cross Action Oral-B  )Regular Normal, 

Medium , 40, Ireland (و) Advantage Plus 

Oral-B    (Medium ,40, Ireland)  و يك نوع
 ,Pulsar Oral-B)compactدار مسواك باطري

Medium, 40, Ireland   (استفاده گرديد.  
طور تصادفي كنندگان بهدر بدو ورود به مطالعه، شركت

در سه روز . به سه گروه بيست و يك نفره تقسيم شدند

-ش بهيو پال يالثه يباال يريگمتوالي براي هر سه گروه جرم

 يخارج يهادانهو رنگ يالثه يمنظور برداشتن رسوبات باال
شد به  كنندگان درخواستسپس از شركت. صورت گرفت

گونه روش مكانيكي و مدت چهل و هشت ساعت از هر
شيميايي جهت برداشت پالك اجتناب نمايند و پس از چهل 

-دندان یدانشكده يولوژو هشت ساعت به بخش پريودنت

  .پزشكي مراجعه نمايند
واك مراحل مس ،در سه روز متوالي براي هر سه گروه

 یاي كه فاصلهگونه؛ بهگيري پالك انجام گرديدزدن و اندازه
هر . وه رعايت گرديدچهل و هشت ساعت براي هر گر

چهل و هشت  یكنندگان پس از اتمام دورهگروه از شركت
و مراحل زير  مراجعه نمودند يولوژدنتبخش پريو ساعته به

  :ديدر مورد آنها اجرا گرد
هاي مورد يكي از مسواكا به اعضاي هر گروه ابتد

 Cross Action  ،Advantage Plus( استفاده در مطالعه

پس از اينكه مسواك ويژه هر گروه . شدداده مي) Pulsarو 
 modifiedشد  روش اعضاي آن تحويل داده مي یبه كليه

Bass  صورت عملي به شركتاز طريق مدل و نيز به-

  . شدكنندگان آموزش داده 
شد د يك قرص آشكارساز پالك داده ميسپس به هر فر

پس  .ها تشريح شده بودبراي آن كه روش استفاده از آن قبالً
ليتر آب به ميلي ٢٠كنندگان با از استفاده از قرص، شركت

پس از . )٥( دادندثانيه دهان خود را شستشو مي ٢٠مدت 
-سال آخر دندان يدانشجو( رنگ گرفتن پالك آزمايشگر

-modified Quigley شاخص پالكاز طريق  )يپزشک

Hein Index  )مورد  يهاپالک را در دندان  مقادير )١٥
شامل دندان  يمورد بررس يهادندان. گرفتاندازه مي مطالعه
شده در ط ذکريع شراين دندان جميکه ايدر صورت( سنترال
از  ق را دارا نبود،يتحق including) ( ورود يهااريبخش مع

در (، دندان پرمولر اول )ديگردياستفاده مدندان لترال 
دندان پر مولر دوم مورد  ط الزم،يصورت دارا نبودن شرا
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در صورت دارا (و دندان مولر اول ) گرفتياستفاده قرار م
 )گرفتيمولر دوم مورد استفاده قرار م ط الزم،ينبودن شرا

ها دو سطح ن دندانيک از اي در هر. در هر کوادرانت بودند
د  يمزيال، م یپاالتال و در هر سطح سه نقطه/باكال و لينگوال

مزيال و ديستال هر . گرفتو ديستال مورد بررسي قرار مي
اطالعات در . شدعنوان سطح پروگزيمال تلقي ميسطح به

شد سپس از افراد خواسته مي. رديدگمي ثبت ٢ یشمارهفرم 
دت دو دقيقه به مشد بهمسواكي كه به آنها تحويل داده ميبا 

و بدون استفاده از آينه مسواك  modified Bassروش 
،  آزمايشگر مقدار قبل از شروع مسواك زدن. )٥( بزنند

ساخت شرکت ( دندان سيگنالمشخصي از خمير
Unilever دادسواك فرد قرار ميرا بر روي م) هندوستان .

 ٢٠كنندگان دهان خود را با پس از مسواك زدن شركت
پس از اتمام  .)٥( دادندشستشو مي ثانيه ٢٠مدت ر بهليتميلي

-از افراد خواسته مي مسواك زدن و شستشوي دهان، مجدداً

شاخص پالك  ساز استفاده كنند و مجدداًشد از قرص آشكار
. گرديدمي ثبت ٢ یشد و در فرم شمارهآنها سنجيده مي
پالك توسط يك آزمايشگر انجام  هايگيريتمامي اندازه

قابليت . ار آموزش ديده بودشد كه براي اين كمي
ز طريق اندازه طور مداوم اتكرارپذيري در طول مطالعه به

تصادفي در شش سطح در هر  طورگيري مجدد پالك به
شد كنندگان آموزش داده ميبه شركت .گرديدييد ميبيمار تأ

در طول مدت مطالعه فقط از همين مسواك جهت برداشت 
مدت دو ند و روزي دوبار و هر بار بهيماپالك استفاده ن

مسواك   modified Bassدقيقه با استفاده از تكنيك  
در افراد سالم از نظر ن روش ين روش بهتريرا ايز ،بزنند
ر روش يثأل تيدلبه يسازن همسانيودنتال بوده و ايپر

به  ).١( ش مسواک استيزان سايمسواک زدن بر م
ها به آن  pulsar oral-Bكنندگان گروهي كه مسواك شركت

تحويل داده شده بود توضيح داده شد در صورت اتمام 
معمول دستي  یباطري مسواك از همان مسواك به شيوه

كنندگان به شركت) هفته ١٢( پس از سه ماه. استفاده نمايند
پزشكي مراجعت دندان یبخش پريودنتيكس دانشكده

در مورد آنها اجرا گرديد  مراحل باال مجدداً يو تمام نمودند
. ثبت گرديد ٣ یشمارهو اطالعات حاصل از آن در فرم 

 يآمار يهازيشده با استفاده از آناليآوراطالعات جمع
Paired-t-test   وANOVA  ل قرار گرفتيمورد تحل.  

  
  یجانت

 ٢٦-١٨ يسن یزن در محدوده ٣٧مرد و  ٢٣(نفر  ٦٠
 .ان رساندنديرا به پا ن مطالعهيا) سال

 در حضور عدم ليدلبه مطالعه مورد افراد از نفر دو
-يآنت از استفاده ليدلبه نفر يك و پالک رييگاندازه يجلسه
 حذف مطالعه سوم از مولر يجراح انجام ليدلبه تيكبيو
 کي توانست مربوطه شگريآزما ،مطالعه نيا در. دنديگرد
 آورد دستهب شيآزما يريپذدر تکرار درصد ٨/٨٤ ييتوانا
 فرد هر از سطح شش در پالک مجدد سنجش قيطر از که
  .بود دهيگرد آن کسب به موفق ،يتصادف طوربه

-به شديم خواسته کنندگانشرکت از مالقات هر از قبل

 يبهداشت اقدام هرگونه انجام از ساعت هشت و چهل مدت
 پالک مقدار در يدارامعن يآمار تفاوت. ندينما اجتناب دهان
 دهيد مالقات دو) (pre-brushing زدن مسواک از قبل

 سه يهامسواک هم و نو يهامسواک هم. )=٠٩٦/٠p(نشد 
 زانيم) =٠p( يدارامعن طرز به گروه، سه هر شدهاستفاده ماه

 از مطالعه، مورد مسواک نوع سه انيم. دادند کاهش را پالک
 =٩٩٦/٠p( نشد دهيد يتفاوت پالک برداشت ييتوانا نظر
 ماه سه يهامسواک يبرا  =٩٩٨/٠p و نو يهامسواک يبرا

  .)٢ و١یجدول شماره( )شدهاستفاده
 يهامسواک در پالک برداشت يکل درصد

crossaction oral-B   سه ازو پس  ٦٨/٤٤±٣٧/١١ نو 
 نيا ).  =٠٦٨/٠p( بود ٢٦/٤٢±٢٦/١٣ مسواک از استفاده ماه
 برابر  pulsar oral-B گروه نو يهامسواک در عدد
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 نيا شدهاستفاده ماه سه يها مسواک درو   ٧٥/٤٣±٩٣/١٠
 برداشت يکل درصد). =٠٧٤/٠p( بود ٠٥/٤٢± ٠٢/١١ گروه
 ٩٨ نو  advantage plus oral-B يهامسواک در پالک

 مسواک از استفاده ماه سه از پس و ١٤/٤٤±١٠/
 ).١و نمودار  ٣جدول ( )=٠٧٧/٠p( بود ١٩/٤٢±٨٧/١٠
-مسواک در پالک برداشت درصد اريمع انحراف و نيانگيم

 ٩٤/١٥ اليفاس سطوح در  crossaction oral-B نو يها
 ١/٤٩ ٦±٠١/١٢ مسواک از استفاده ماه سه از پس و ٢١/٥٢±
 برداشت درصد پاالتال/نگواليل سطوح در. )=٠٦٧/٠p( بود
 از پس و ٨١/٣٢±٥٦/١١ گروه نيا نو يهامسواک در پالک
 و) =٠٧٥/٠p( بود ٤٥/٣٢±٣٧/١١ مسواک یاستفاده ماه سه
± ٣١/١٢ نو يهامسواک در گروه نيا ماليپروگز سطوح در
 مسواک از استفاده ماه سه از پس در و ٣٨/٣٧
 مورد در عدد نيا. )=٠٧٥/٠p( ديگرد ٨٣/٣٥±٣٩/١٠

 اليفاس سطوح در   pulsar oral-B گروه نو يهامسواک
 نيا یشدهاستفاده ماه سه يهامسواک در و ٧١/٥١± ٩٥/١٤
 سطوح در. )=٠٧٧/٠p( بود ٩٣/٤٩±٠١/١٢گروه

 عدد گروه نيا نو يهامسواک در پاالتال/نگواليل
 عدد شدهاستفاده ماه سه يهامسواک در و ٩١/٣١±٢٤/١٠
 يهامسواک در ) .=٠٨٠/٠p( آمد دستهب  ٩٧/٣٢±٠٧/١١
± ٨٠/١١ ماليپروگز سطوح در عدد نيا گروه نيا نو
 ٩٤/٣٥± ٠٣/١٠ مسواک از استفاده ماه سه از پس و٨١/٣٦
 advantage گروه  نو يهامسواک در ).=٠٨١/٠p( بود

plus oral-B  اليفاس سطوح در پالک برداشت درصد 
 بود ٩٢/٥١±٣٨/١٣ استفاده ماه سه از پس و ٨١/٥٣±٦٨/١٥

)٠٧١/٠p=( .مسواک پاالتال/نگواليل سطوح يبرا عدد نيا 
-استفاده ماه سه يهامسواک يبرا و  ٨٢/٣٢±٨٣/١٢ برابر نو

 برداشت درصد). =٠٨٥/٠p( بود ٤٤/٣٣±٦٢/١٣ برابر شده
 گروه نيا يهامسواک ماليپروگز سطوح در پالک
 برابر شدهاستفاده ماه سه يهامسواک در و ٩١/٣٧±٣٩/١٠
  ).=٠٨٧/٠p( بود  ٩٨/٣٦±٢٨/٩

 سه و نو يهامسواک پالک برداشت درصد ،يکل طوربه
 يدارامعن تفاوت دندان مختلف سطوح در شده،استفاده ماه
   .نشد دهيد

  

 مطالعه مورد مسواك گروه سه تفکیک به نو يهادر مسواك زدن مسواك از بعد و قبل ایندکس پالك نیانگیم :1 جدول

  درصد 95 نانیاطم درصد*
  

  مطالعه مورد مسواك گروه سه تفکیک به شدهسه ماه استفاده يهامسواك در زدن مسواك از بعد و قبل ایندکس پالك نیانگیم :2 جدول
  
  
  
  
  

  درصد ٩٥ نانياطم درصد*
  

P  نوع مسواک  ندکس قبل از مسواکيپالک ا  از مسواک ندکس بعديپالک ا  
٢٤/٢ ±/ ٥٩  ٨٠/١ ±/ ٦٧  ٠  Cross Action 

٤٧/٢ ±/ ٥٧  ٠٣/٢±/ ٥٨  ٠  Pulsar 

٤٢/٢ ±/ ٥٥  ٩٨/١ ±/ ٦٢  ٠  Advantage Plus 

P  نوع مسواک  پالک ايندکس قبل از مسواک  از مسواک پالک ايندکس بعد  
٢٥/٢ ±/ ٥٩  ٨٠/١ ±/٦٨  ٠  Cross Action  
٤٧/٢ ±/ ٥١  ٠٥/٢ ±/ ٥٤  ٠  Pulsar  
٤٢/٢ ±/ ٥٧  ٩٩/١ ±/ ٦٤  ٠  Advantage Plus  
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  .مطالعه مورد مسواك گروه سه تفکیک شده بهمسواك نو و سه ماه استفادهوح در درصد برداشت پالك تمام سط نیانگیم: 3 جدول

  
  درصد ٩٥ نانياطم درصد*

  
  مطالعه مورد مسواك گروه سه تفکیک شده بهاستفاده درصد برداشت پالك تمام سطوح در مسواك نو و سه ماه نیانگیم :1 نمودار 

             
  بحث

 و نو يهامسواک که بود نيا مطالعه نيا صفر یهيفرض
 با يتفاوت ،پالک برداشت زانيم در شدهاستفاده ماه سه
 .ندارند گريکدي

 نوع سه يرو بر که مطالعه نيا از حاصل جينتا
 Cross Action Oral-B  ،Pulsar oral-Bمسواک

 باال یهيفرض گرفت انجام  Advantage Plus Oral-Bو
مسواک پالک برداشت ييتوانا که داد نشان و نمود دييتأ را
 يارادمعن تفاوت گريکدي با شدهاستفاده ماه سه و نو يها

  .ندارد

 و چهل شد خواسته کنندگانشرکت از مطالعه نيا در
 انجام از پالک، يريگاندازه یجلسه از قبل ساعت هشت
مدت . کنند اجتناب دندان و دهان يبهداشت اقدامات هرگونه
 رشد که شد انتخاب رو آن از ساعت هشت و چهل زمان
 رسديم خود مقدار حداکثر به ساعت ٩٤-٤٨ يط پالک

 سبب مالقات، هر از قبل دهان بهداشت از اجتناب). ١٥(
 از کدام هر در ريمقاد نيا که شديم پالک يريمقاد تجمع
 امکان مطلب نيا .نداشتند هم با يدارامعن تفاوت هامالقات
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P شدهرداشت پالک مسواک سه ماه استفادهب  نوع مسواک برداشت پالک مسواک نو 
٢٦/٤٢ ± ٢٦/١٣ ٠  ٦٨/٤٤ ±٣٧/١١  Cross Action 

٠٥/٤٢ ± ٠٢/١١ ٠  ٧٥/٤٣ ± ٩٣/١٠  Pulsar  
١٩/٤٢ ± ٨٧/١٠ ٠  ١٤/٤٤ ± ٩٨/١٠  Advantage Plus  
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 ماه سه و نو يهامسواک نيب اعتماد قابل یسهيمقا کي
  .آورد وجودبه را شدهاستفاده

 سه هر در زدن مسواک از پس ندکسيا پالک مقدار
 يهاگروه آنکه حال ؛افتي کاهش يدارامعن طرز به گروه

 نشان يدارامعن تفاوت پالک برداشت درصد نظر از مختلف
 ماه سه يهامسواک در هم و نو يهامسواک در هم( ندادند
 کرد استدالل گونهنيا توانيم اساس نيا بر که) شدهاستفاده

 پالک برداشت زانيم در يتوجه قابل ريثتأ مسواک نوع که
  .ندارد

 شد خواسته انيدانشجو از پالک يريگاندازه یجلسه در
 مقاالت در هيتوص نيا. بزنند مسواک نهيآ از استفاده بدون

 Tan(تن و دالی  زين و )٥( همکارانش و) Hogan(هوگان 

& Daly ()نيا ليدل .بود شده ارائه کنندگانشرکت به )٨ 
 نهيآ از زدن مسواک هنگام افراد اغلب که بود نيا هيتوص

 کردن زيتم به نهيآ از استفاده هنگام زين و کنندينم استفاده
 يکاف توجه آنها يپاکساز به يعاد حالت در که ينواح
- همسان منظوربه نيبنابرا. ندينمايم يشتريب دقت ندارند

 با پالک يريگاندازه یجلسه در زدن مسواک روش يساز
 به نسبت کنندگانشرکت فرد، زدن مسواک معمول روش
  .شدند منع نهيآ از استفاده
 یجلسه در هم( زدن مسواک مدت ،ن مطالعهيا در
) مطالعه یماهه سه یدوره طول در هم و پالک يريگاندازه
 آلدهيا مدت عنوانبه مدت نيا که شد گرفته درنظر قهيدق دو
، ٥( است شده عنوان گذشته مطالعات در پالک حذف يبرا
  ).١٧ و ١٦

 سطح دو مطالعه، مورد يهادندان از کي هر مورد در
ال، يمز ینقطه سه سطح هر در و پاالتال/نگواليل و اليفاس
  .گرفت قرار يبررس مورد ستاليد و يانيم

 )٥( همکاران و هوگان  مطالعات از پس حاضر یمطالعه
 که است يامطالعه نيسوم )١١( )Conforti(کانفورتی  و

 يقبل مطالعات. است نموده توجه هم ماليپروگز ينواح به
 پاالتال/نگواليل ديم و باکال ديم ینقطه دو يبررس به تنها
  .بودند کرده بسنده
 از آن نيکمتر و اليفاس ديم از پالک مقدار نيشتريب
 ويمز-نگواليستوليد مثل( پاالتال/نگواليل ماليپروگز

 ريثتأ تحت لهمسأ نيا است ممکن. که شد برداشته) نگواليل
  ).٥( باشد بوده نهيآ در افراد نزدن مسواک
 قسمت دو – دندان از سطح هر در که مطلب نيا به نظر
 گرفته است قرار يبررس مورد ديم قسمت کي و ماليپروگز

 ستويد و نگواليل دينگوال، ميل ويمز :نگواليل سمت در مثالً(
 توانديم ماليپروگز سطوح از پالک برداشت زانيم ،)نگواليل
-به .باشد داشته پالک برداشت يکل درصد يرو يشتريب اثر

 ماه سه يهامسواک هم و نو يهامسواک هم ،يکل طور
 اليفاس سطوح از پالک برداشت در يشتريب اثر شدهاستفاده
  .پاالتال /نگواليل تا اندداشته
 نيا در پالک يريگاندازه و سطوح يبررس منظوربه
 Turesky et (1970)  modificationشاخص از مطالعه

of Quigley&Hein(1962) plaque index استفاده 
 عنوانبه يعموم توافق کي يط شاخص نيا .است شده

 و هامسواک يرو بر يتجرب مطالعات جهت مناسب شاخص
 مسواک از پس اليباکتر پالک برداشت زانيم يريگاندازه
 نيا شاخص نيا ياصل مشکل ).١٨( است شده  يمعرف زدن
 يبرا. است) subjective( فرد به وابسته و يذهن که است
 نيا با است قرار که يفرد است الزم مشکل نيا رفع

 تيقابل تا باشد داشته را الزم نيتمر کند کار شاخص
 نيا. برسد يقبول قابل حد به او توسط هاداده يريتکرارپذ
 است قرار که است زدن مسواک مورد در مطالعه هر یالزمه
 ،مطالعه نيا در) . ٧، ٥( شود استفاده آن در ندکسيا نيا از

 که شد انجام نفر کي توسط پالک يهايريگاندازه تمام
 البته. بود نموده کسب را درصد ٨/٨٤ يريپذ تکرار تيقابل



 شدههاي نو و سه ماه استفادهاثر مسواك مقایسه ي                                   138

 1392 سال، 2ي رهم، شماچهاري علمی ـ پژوهشی جنتاشاپیر، دورهدو ماهنامه 
http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 

 

  همدرصد  ٧٥ يباال يريتکرارپذ تيقابل يقبل مطالعات طبق
  ).١٩( باشديم قبول قابل

ک نفر يست و يحاضر هفده نفر از ب یدر مطالعه
گزارش کردند  Pulsar Oral-Bگروه  یکنندهشرکت
مطالعه  یسه ماهه یان دورهيمسواک آنها قبل از پا يباطر

ان مطالعه از يمانده تا پايتمام شده است و در مدت زمان باق
ن يا. انداستفاده کرده يدست يهاآن به روش معمول مسواک

باشد که در يسازنده م یکارخانه يخالف ادعامسأله بر
مسواک  ين مسواک عنوان کرده است که باطريا يهاجيپک

  .حداقل سه ماه دوام خواهد داشت
 يمنف عامل لزوماً مسواک سن گفت توانيم ،يکل طوربه
 انجام در تيموفق عدم جهينت در و پالک برداشت ييتوانا در

 زمان مدت مانند ييفاکتورها بلکه باشدينم يدهان بهداشت
 مسواک کيتکن و ،)٢١( دفعات تعداد، )٢٠( زدن مسواک
 بهداشت تيرعا و پالک کنترل موفق انجام در) ٢٢( زدن
 وی هوگان مطالعه .کننديم فايا را يثرترمؤ نقش دهان،

 و يس شامل گرفت صورت ٢٠٠٧ال س در که همکارانش
 سه و مطالعه يابتدا - نوبت دو در که بود ماريب نفر چهار
 يريگاندازه آنها پالک و شدند حاضر کينيکل در -بعد ماه
-مسواک ييتوانا داد نشان مطالعه نيا از حاصل جينتا .شد

 ال،يباکتر پالک حذف در شدهاستفاده ماه سه و نو يها
  ).٥( ندارد گريکدي با يدارامعن تفاوت

 زانيم ٢٠٠٢ سال در) Tan & Daly(تن و دالی 
 هم با را شدههاستفاد ماه سه و نو يهامسواک پالک برداشت

 يدارامعن تفاوت مطالعه، نيا از حاصل جينتا .کردند سهيمقا
-استفاده ماه سه و نو يهامسواک پالک برداشت درصد در

   ).٨( نداد نشان شده

 اثر ٢٠٠٠ سال در همکارانش و) Sforza(اسفورزا 
 مطالعه مورد را ندکسيا پالک يرو بر مسواک يفرسودگ
 والينجيج و ندکسيا پالک ماه، سه از پس .دادند قرار
  . )٩( نداشت يدارامعن تفاوت هم با گروه دو ندکسيا

 شرفتيپ اثر يموضو با يژوهشپ ١٩٩٦ لسا در
 و Daly C توسط پالک کنترل بر مسواک يفرسودگ

     نفر ستيب به مطالعه نيا در .شد انجام همکارانش
 و پالک زانيم. شد داده کساني يهامسواک ،کنندهشرکت
 نه و شش سه، صفر، يهاهفته در هامسواک يفرسودگ
 ها،مسواک يفرسودگ در شرفتيپ رغميعل. شد دهيسنج
 با يدارامعن تفاوت يمتوال يهاهفته در پالک برداشت زانيم
-يم دييتأ را ما یمطالعه زين مطالعه نيا ).٩( نداشت گريکدي

  . کند
  
   يریگجهینت

-جهينت سمت به را ما ،مطالعه نيا از حاصل يهاافتهي

  :دهديم سوق ريز يکل يريگ
 ماه سه يهامسواک هم و نو يهامسواک هم -١

 دهنديم کاهش را پالک يتوجه قابل طرز به شدهاستفاده
 مورد مسواک نوع سه هر در مالحظه قابل کاهش نيا که

 .ديگرد مشاهده مطالعه

 برداشت ييتوانا نظر از مطالعه مورد مسواک نوع سه -٢
 .نداشتند هم با يدارامعن تفاوت پالک

 تفاوت مطالعه، مورد يهامسواک گروه سه هر در -٣
 و نو يهامسواک پالک برداشت ييتوانا انيم يدارامعن
 .دينگرد مشاهده ،شدهاستفاده ماه سه
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Abstract 
Backgrond and aim: There is inconclusive evidence about the 
relationship between toothbrush wear and plaque removel. The aim 
of this study was to compare the effectiveness of new and 3 month-
old toothbrush in the removal of dental plaque.  
Materials and methods: In a randomized single blind clinical trial 
63 students attended from Awaz Dental School. Subjects were 
divided to three groups. Plaque was scored pre-brushing and post 
brushing new toothbrushes using the Turesky et al index. After 3 
months, plaque was rescored pre-brushing and post-brushing 3-
month–old brushes following 48h periods of no oral hygiene. 
Collected data analyzed using Paired-t-test and ANOVA. 
Results: All 60 subjects compelated this study. Both the new and 3-
month-old brushes reduced plaque scores significantly than pre-
brushing time. The percentage reductions in plaque scores achieved 
with the new brushes were not significantly different from those 
achieved with 3-month-old brushes from total surfaces. Compared 
with 3 type toothbrushes, no significant different were found for 
plaque score reduction with the new and 3-month-old brushes. 
Conclusion: This study found that 3-month-old toothbrushes were 
as effective as new brushes when used 3 brands toothbrush to 
removal of dental plaque.  
 
Keyword: plaque removal, oral hygiene, toothbrush wear. 
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