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  چکیده 

.  مهـم دارنـد  یدن و نخ دندان در کـاهش پـالك دنـدانی و ژنژیویـت نقـش      مسواك ز همانند،دهانشویه ها    : بیان مساله 
 بایستی داراي مقاومت دارویی کم نیـز باشـد و در عـین حـال کمتـر      ، بر طیف ضد میکروبیافزون ، مطلوب يدهانشویه
  .  رفتن میکروفلور طبیعی دهان گرددمیانموجب از 
 و زابیمـاري هـاي   بـر اسـترپتوکوك     درصد12/0کلرهگزیدین يهدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر دهانشویه        :هدف

   .بودمیکروفلورهاي طبیعی دهان 
 خواسته شد تا بـه  ،از افراد.  شدندبرگزیدهداوطلب با معیارهاي ورودي     28  شمار ، تجربی پژوهشدر این   : مواد و روش  

 در دهـان  درصـد  12/0ویه کلرهگزیـدین  از دهانش ثانیه30مدت ه و بسی سی  15 دوبار در روز ، هر بار        هفته، دومدت  
یک سـی   ،ي دهان با سرم فیزیولوژيشو و  پس از شستهر داوطلب از ، از مصرف دهانشویه   پس و   پیش. استفاده کنند 

 آزمـایش بـه آزمایـشگاه     بـراي  درنـگ بـی آوري و   گـرد  اسـتریل    يبزاق بیماران بدون هیچ تحریکی در یک لوله        سی از 
هـاي   کلنـی شـمار  و شـد  تکـرار  ، هفتـه اسـتفاده از دهانـشویه نیـز       دو از   کـار پـس   ن  ایـ . شد هفرستادشناسی  میکروب

براي . دگردیفاده از دهانشویه شمارش و ثبت      از است  پس و   بیماري زا و میکروفلور طبیعی دهان پیش      هاي  استرپتوکوك
  .شد استفاده کاي تی و مجذور از آزمون پژوهش داده هاي واکاوي

بیمـاري زا و نیـز میکروفلورهـاي        هـاي     کلنی هاي استرپتوکوك   درصد شمار  12/0 هگزیدین کلر يدهانشویه: یافته ها 
     . )>p 05/0(  ار کاهش داداد معنبه گونه اي از مصرف پس را طبیعی دهان
زا، شـماري از  برخـی اسـترپتوکوك بیمـاري    از بین بردن افزون بر درصد 12/0  کلرهگزیدینيدهانشویه: نتیجه گیري 

  .باشدهاي نامطلوب این دهانشویه میبرد که این اثر از ویژگیطبیعی دهان را نیز از بین میمیکروفلور 
  دین، استرپتوکوك، میکروفلور طبیعی کلرهگزی :واژگان کلیدي
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  درآمد 
 مهار به عنوان ابزار کمکی و در کنار ،هادهانشویه 
 در ، یعنـی مـسواك زدن و نـخ دنـدان          ،مکانیکی پـالك  
   مهــم ی نقــشژنژیویــتاي و  لثــهبــااليکنتــرل پــالك 

 بـر طیـف ضـد       افـزون  ، مطلـوب  ي دهانـشویه  .)1( دارند
 باشد و ، بایستی داراي مقاومت دارویی کم نیز      ،میکروبی

تن میکروفلـور    رفـ  میـان  کمتر موجـب از      ،در عین حال  
هـاي یافـت     بـاکتري   درصـد  56 )2(. طبیعی دهان گردد  

هـاي   بـاکتري  و ناشی از پالك دندانی ،ژنژیویتشده در   
 هـاي کوكسترپتو ا ،که در این دسته   گرم مثبت هستند    

 اینترمـدیوس  و لـیس میتـیس، اورا    سانجیوس، موتانس،
 پـاتوژن گـرم     ریزجانـداران ترین و شایع ترین      مهم وجز

 فلور طبیعی دهان    ریزجانداران. مار می آیند  به ش  مثبت
ــز  شــامل اســترپتوکوك آلفاهمولیتیــک،   بیــشتر ،نی

ــدافیلوآنتروکــوك، اســتا  ،کوك کواگــوالز منفــی، کاندی
ــسری ــتر انی ــاالریس، پپتواس ــپیروکت  پتوکوك، کات  ،اس

   .)3( و دیفتري مورفوس هستندفوزوباکتریوم
 خود به ارزیابی رشـد   بررسی در   )Jenkin(جنکین  

ــارهود ــالكيب ــدانی پ ــال  دن ــه دنب ــنج اســتفاده از ب  پ
  نتـایج . پرداخـت  درصد5 کلرهگزیدین   چون ،دهانشویه

دار در پـالك دنـدانی در اثـر         ا کاهش معن  يدهندهنشان
   .)4( بود یاد شده يمصرف دهانشویه

 ي به بررسی اثر ضد پالك دهانشویه     )Reip(رایپ  
 بــا  دهانــشویهاثــر ضــد پــالك. کلرهگزیـدین پرداخــت 

نتایج نشان داد   . گردید پالك بررسی    ينمایهاستفاده از   
بـه   کلرهگزیـدین  ي پالك در بیماران مصرف کننده   ،که

   .)5( ه استدار کاهش یافتا معنايگونه
ــر  ــسه  )Arweiler(آروایلـ ــابی مقایـ ــه ارزیـ   اي بـ

 ي دهانـشویه سـه  و ضـد میکروبـی    بـالینی  هـاي ویژگی
. لرهگزیدین پرداخـت  تري کلوزان و ک ،استانوس فلوراید 

 یـاد شـده   هـاي    دهانـشویه  يهمـه نتایج نشان داد کـه      
  و کننـد دار را در تجمع پالکی ایجـاد مـی          ا معن یکاهش

بـه   دهـانی را     يهـاي زنـده    بـاکتري  شمارکلرهگزیدین  
  .)1(دار کاهش داده بود ا معنايگونه

  گزیدین راـ کلرهي اثر دهانشویه)Ribeiro(ریبیرو 

نشان داد  وهاي موتانس بررسی در کاهش استرپتوکوك  
 کوتاه مـدت در کـاهش   ی اثراتیاد شده  ي دهانشویه ،که

ــترپتوکوك ــزاق دارد اس ــانس در ب ــاي موت ــو.)6(ه   پیوان
)Piovano( ــز ــشویه ،نی ــر دهان ــدین را در ي  اث کلرهگزی

 .نمـود  بررسـی    قهاي موتانس بـزا   کاهش استرپتوکوك 
 اد شـده  یـ  ي دهانـشویه  ، نشان داد که   هاي بررسی یافته

بـه صـفر    آن را  را کـاهش داده و ریزجاندارانسطح این   
 هگفته شد يدهانشویه  اثر)Galice(  گلیس.)7( ساندرمی

نـشان   را بر روي استرپتوکوك اگاالکتیا بررسـی کـرد و        
ریزجانداران یاد   که باعث کاهش پنجاه درصدي در        ،داد

  . )8( شود  میشده
 راوانفـ  مـصرف    ایـران دهانشویه کلرهگزیدین در    

 این دهانـشویه   زیاد بر روي  هايپژوهش تا کنون    دارد و 
 اختصاصی  به صورت  ولی هیچکدام از آنها      ، گرفته انجام

 دهـان و میکروفلـور      زايبیمـاري هـاي   کوكرپتوبر اسـت  
 پـژوهش،  هدف از ایـن      .طبیعی دهان انجام نشده است    

هـاي  اسـترپتوکوك  بـر    ي یاد شده  بررسی اثر دهانشویه  
  .ان و میکروفلور طبیعی دهان بودزاي دهبیماري

  
  مواد و روش

ي کارآزمـایی  گونـه  و از این یک پژوهش تجربـی    
آوري داده هـا از  گـرد بـراي  . بود )Clinical Trial( بالینی
ــالینیي  معاینــه، مــصاحبه، مــشاهدهروش    و تکمیــل ب
 پـژوهش،  ایـن    بـراي .  اطالعاتی اسـتفاده شـد     هايبرگه
 ين و کارکنان دانشکده    دانشجویا میان نفر از    28 شمار

.  شـدند برگزیـده  85-86دندانپزشکی در سال تحصیلی     
ــاي ورودي   ــستی معیاره ــان بای ــژوهشداوطلب  دارا را پ

 پادزیـست  از    نکـردن  استفاده: این معیارها شامل  . بودند
 دهــان   مطلــوب  بهداشــت ، مــاه گذشــته  شــش در 

)Periodontal Index دسـت  دارا بـودن   ،)برابر دو کمتر یا
 از پـالك     نکـردن   اسـتفاده   و  دندان در دهان   بیست کم

  .  بودپروتز ثابت یا پارسیل در دهان  ارتودنسی،
  نامـه   رضایت پژوهش،شرکت در   براي  از بیماران   

 شامل سن و جنس در ، اطالعات عمومی بیمار ودریافت  
 بیماران  ايي لثه  نمایه  .گردید وارد اطالعاتی   برگه هاي 
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گیري اندازه) PI )Periodontal Index ينمایهبا استفاده از 
 کــه روش ،شـد   از داوطلبــان خواسـته ، سـپس .)3( شـد 

ــود ــار پیـــشتر کـــه ،بهداشـــتی معمـــول خـ    بـــه کـ
ـ   اند را بردهمی  کلرهگزیـدین  ي و دهانـشویه   داده تغییر ن
ـ  ) ساخت شرکت شـهردارو   (  درصد 12/0  دومـدت   ه  را ب

مدت ه و ب سی سی15 هفته و دوبار در هر روز، و هر بار
 از در پـیش و پـس  .  اسـتفاده کننـد    در دهـان  ثانیه   30

 روش. گیـري شـد    از داوطلبان نمونـه    ،مصرف دهانشویه 
 صورت بود که از داوطلبـان خواسـته    به این گیري  نمونه

شـو   و   دهان خود را با سرم فیزیولوژي شست      تا  شد  می
 .بیرون بریزندشو محتویات آن را  و داده و پس از شست

 هیچ تحریکـی در  بی ماران بی بزاق  یک سی سی  سپس  
بـراي   بـی درنـگ   آوري شـده و     گرد استریل   يیک لوله 
. شدفرستاده می   میکروب شناسی   به آزمایشگاه  آزمایش

استفاده از دهانشویه نیز تکـرار       هفته   دو از   پسکار  این  
 جلوگیري از رشد برايها   که نمونه  گفتنی است، . گردید

 بـه    سـاعت  دو حـداکثر ظـرف مـدت        دیگر ریزجانداران 
ــشگاه  ــان در ضــمن. شــدندفرســتاده مــیآزمای  داوطلب

 خـود   پیشینبایستی در مدت پژوهش عادات بهداشتی       
 مسواك زدن و نـخ کـشیدن    درسترا ادامه می دادند و      

  . شد می دادهآموزش پژوهش به داوطلبان پایان از پس
هـا بـر    رنگ آمیزي گرم، نمونه   و  پس از تهیه الم     

  شکالت آگـار ،)Blood Agar(  بالد آگارهايروي محیط
)Chocolate Agar(مک کـان کـی    و  )Mcconky(   کـشت

ــاتور48 تــا 24 و  شــدداده  درجــه 37  ســاعت در انکوب
 سـاعت،   48پـس از مـدت      . گذاشته شـدند  سانتی گراد   
هـا  هـاي اسـترپتوکوك   و کلنـی بیرون آوردهنمونه ها را   

  .  شمارش می شدند و شناسایی
 افـزون  ،ی دهـان   فلور طبیع   میکرو براي تشخیص 

هـاي دیگـر ماننـد      ، از محـیط   گفتـه شـده   هاي  بر روش 
 ، و حتـی   K ویتـامین    داراي ، شـکالت  سابروز دکـستروز  

  . تشخیص مستقیم از روي الم استفاده شد
ـ  براي واکاوي  بررسی،در این    دسـت  ه  داده هاي ب

 اسـتفاده کـرده و روش    SPSSافـزار آمـاري     آمده از نـرم   
   . بود تی ومجذور کاي آزمون ،آماري مورد استفاده

  یافته ها
 15 که   ، نفر انجام شد   28 بر روي    پژوهش کنونی 

 8/28 سن مـردان     میانگین.  نفر زن بودند   13نفر مرد و    
   . سال بود7/30و در زنان 

 هاي استرپتوکوك سانجیوس   کلنی شمارمیانگین  
 از مـصرف کلرهگزیـدین در بیمـاران    در پیش و میتیس 

یــک در  48218و  50161  بــه ترتیــب،پــژوهشمــورد 
   شـمار  ، از مـصرف دهانـشویه  پس که ، بود بزاقسی  سی

   .) > p 001/0(  صفر گردیدهاکلنی
ــین ــمارانگین  میـــ،همچنـ   هـــاي  کلنـــیشـ

در موتـانس، ارالـیس و اینترمـدیوس         هاياسترپتوکوك
ــیش ــشویه پ ــصرف دهان ــدین در ي از م ــک  کلرهگزی   ی
ــه ترتیــب  ســی  56167، 59594، 50651ســی بــزاق ب

 شـمار  از مـصرف دهانـشویه، میـانگین         پـس  که   ،دندبو
 که از لحاظ آمـاري ایـن   ، صفر شدند یاد شده هاي  کلنی

  . )> 001/0p(دار بودند اها معن کلنیشمارکاهش 
 کـه در افـراد     ، میکروفلوراي طبیعـی دهـان     شمار

ـ  ي از مصرف دهانشویه   بررسی در پیش  مورد   دسـت  ه   ب
 گونـه در افـراد      9 این   ي همه ، البته  که  گونه بود  9 ،آمد

 گونـه در بـزاق      9 تـا    5  و از   موجود نبـود   پژوهشمورد  
ــد   ــت ش ــان یاف ــان داوطلب ــصرف   ،ده ــس از م ــه پ    ک

 میکروفلـور طبیعــی  يهمـه  کلرهگزیـدین  يدهانـشویه 
 رفته که این اختالف نیز از لحـاظ آمـاري    میاندهان از   

   . )>p 05/0(دار بود امعن
آلفـا   يهـا اسـترپتوکوك  هايکلنی تعداد میانگین

 منفـی،  کواگوالز استافیلوکوك ها،انتروکوك همولیتیک،
، اسپیروگت،  کاندیدا، نیسریا کاتارالیس، پپتواسترپتوکوك   

 بـزاق  لیترفوزوباکتریوم و دیفتري مورفوس در یک میلی 

، 345،  438ترتیـب،    بـه  دهانـشویه،  مـصرف  از پیش در
 بود که پس    890 و   706،  406،  156،  358،  897،  988

  . )> p 001/0 (ف دهانشویه شمار آنها صفر شداز مصر
  

  بحث
 ياثـر دهانــشویه   بررسـی کنـونی بــراي  پـژوهش 
  هـــاي  اســـترپتوکوكبرخـــی بـــر روي کلرهگزیـــدین



 آرش عزیزي و همکاران         ... .هاي بیماري زا و میکروفلور درصد بر استرپتوکوك12/0بررسی اثر دهانشویه کلرهگزیدین

 

 302

 و میکروفلور طبیعی دهـان طراحـی و اجـرا           زايبیماري
ــد ــایج . گردیـ ــی از نتـ ــن بررسـ ــان از ایـ ــتن میـ    رفـ

اثر  در  پژوهش مورد    دهان زايبیماريهاي  پتوکوكراست
،  کـه ایـن نتـایج     ، کلرهگزیدین بـود   يمصرف دهانشویه 

کـه  اي  گونـه  بود، بـه     )Eldrige( پژوهش الدریج  همانند
 رفتن استرپتوکوك  میان خود، از    پژوهش در   ،ایشان نیز 

   .)9(کرد د تاییموتانس را در اثر مصرف کلرهگزیدین 
 خـود اعـالم     پـژوهش  در   )Attin(  آتـین  همچنین

ا و استرپتوکوك هاي موتانس در  که الکتوباسیل ه   کرد،
اثـر مـصرف کلرهگزیــدین در بـزاق دهــان افـراد مــورد     

 خاصـیت ضـد   يبـاره  در.)10(  می رونـد میان از   پژوهش
 زايبیمـاري  ریزجانـداران میکروبی کلرهگزیـدین علیـه      

  کـه  ، دیگر نیـز انجـام شـده       هاي گوناگون بررسیدهان  
 نیسـری  بطـوري کـه  .  بـود همانند بررسی کنونی تقریباً  

 ، نیـز  )Emilson()12( امیلسون و )Sreenivasan( )11( واسان
 خـــود خاصـــیت ضـــد میکروبـــی هـــايپـــژوهشدر 

از  در   پژوهش کنونی نتایج  . کردندد  تاییکلرهگزیدین را   
ــردن  ــین ب ــصرف   ب ــر م ــانس در اث ــترپتوکوك موت  اس

، )7(  بـود  )Piovano( هماننـد پـژوهش پیوانـو      ،دهانشویه
 کـه ایـن اثـر کوتـاه         کردکید  تا )Ribeiro(  ریبریو گرچه
 بـه  ، کلرهگزیـدین باکتریاییضد خاصیت   .)8(استمدت  

 و استکه کلرهگزیدین داراي یون مثبت علت است،این  
 دهـان   زايبیمـاري هـاي    سلولی اسـترپتوکوك   يدیواره
کلرهگزیـدین جـذب    و در نتیجه    یون منفی است   داراي
ولی  سـل يتخریـب دیـواره    سلولی شده و باعث  يدیواره

 میـان از ، پـژوهش    نتـایج      .)13(   می شـود    ریزجانداران
   میکروفلــور طبیعــی دهــان در اثــر مــصرف      رفــتن 

را ایـن امـر     کـه ، را نـشان داد   کلرهگزیدین يدهانشویه
خاصـیت ضـد    ي  ي گـسترده  دامنـه  توان مـرتبط بـا    می

میکروبی کلرهگزیدین  پایداري اثرات ضد نیز،میکروبی و   
ــست ــه اه  .)14( دان ــه ب ــا توج ــظ  ب ــادل و حف ــت تع می

ــان،  ــی ده ــاي طبیع ــان از  میکروفلوره ــن  می ــتن ای رف
 جـزء عـوارض     ،میکروفلورها در اثر مصرف کلرهگزیدین    

  .به شمار می آید این دهانشویه نامطلوب
  

  نتیجه گیري
 ي دهانـــشویه،کـــهپـــژوهش نـــشان داد ایـــن 

ــدین ــیکلرهگزی ــد  م ــردن   توان ــین ب ــر از ب ــزون ب  اف
ــترپتوکوك ــاي اسـ ــاريهـ ــزايبیمـ ــیان  دهـ  از برخـ

 کـه  ،ببـرد  میـان هاي طبیعی دهان را نیـز از       فلورمیکرو
  .آید میشمار نامطلوب این دهانشویه به هايویژگی وجز

   
****** 
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