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تاثیر دهانشویههای کلرهگزیدین با و بدون الکل بر پالک میکروبی
3

دکتر محمود قاسمی1 #دکتر سارا حسینی جناب  2مهندس ناصر واليی
 -1دانشیار گروه پريودانتیكس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دندانپزشكی تهران
 -2دندانپزشک
 -3عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات تاالسمی،دانشگاه علوم پزشكی مازندران

خالصه:
سابقه و هدف :کلرهگزیدین بعنوان موثرترین ماده در کمک به کنترل پالک ميكروبي شناخته شده است .تعدادی از ای ن دهانش ویه
حاوی الكل بوده که استفاده از آن را جهت بسياری از بيماران بدليل حساسيت مخاطي ميسر نميسازد.دهانشویه بدون الك ل م يتوان د
عوارض جانبي کمتری داشته؛ اثر بخشي متفاوتي را نيز به همراه داشته باشد .هدف این مطالعه بررسي تاثير کلرهگزیدین  0/21درص د
با و بدون الكل در مقایسه با کلرهگزیدین  0/1درصد حاوی الكل بود.
مواد و روشها :در این مطالعه کارآزمایي باليني متقاطع و یک سو کور  24داوطلب جهت بررسي اثر ض د پ الک کل ر هگزی دین 0/1
درصد حاوی الكل در مقایسه با دو دهانشویه کلر هگزیدین  0/21درصد با و بدون الكل و کنترل منفي (نرمال سالين) شرکت نمودن د.
پس از پروفيالکسي از آنها خواسته شد تا به مدت  6روز از هيچ وس يله بهداش ت ده ان بج ز دهانش ویه م ورد بررس ي دو ب ار در روز
استفاده ننمایند .بين استفاده از دهانشویه ها  20روز فاصله تعيين گردید .دادهها استخراج و با آزمون کروسكال وال يس و دقي ق فيش ر
مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
يافتهها :هر سه دهانشویه بطور معني داری باعث رشد کمتر پالک در مقایس ه ب ا نرم ال س الين ش دند )P<0/002( .ول ي تف اوت
معنيداری بين سه دهانشویه با وجود یا عدم وجود الكل مشاهده نگردید ((P<0/01
نتیجهگیری :به نظر مي رسد استفاده از دهانشویه کلرهگزیدین  0/21درصد بدون الكل اثراتي مشابه نوع الكلي دهانشویه دارد و مي توان د در
افراد دارای حساسيت مخاطي تجویز شود.
کلید واژهها :کلرهگزیدین ،پالک دنداني ،دهانشویه ،بيماریهای پریودنتال
وصول مقاله31/1/9 :

اصالح نهایي31/5/25 :

پذیرش مقاله31/4/19 :

ایمن و موثر در کنترل پالک منطقي ميباشد.

مقدمه:

()6،5

یكي از

بهترین عوامل ضدميكروبي بررسي شده برای کنترل شيميایي

مطالعه  Loeو همكاران در سال  2345پالک دنداني را بعنوان

پالک استفاده از دهانشویههاست،که از این بين بيشتر تحقيقات

عامل اصلي شروع ژنژیویت معرفي نمود( ،)2بنابر این کنترل

مربوط به محلول های حاوی کلرهگزیدین ( )CHXميباشد

پالک ميكروبي اساس جلوگيری و درمان بيماریهای پریودنتال

که بر اساس مطالعات گذشته این ترکيب به عنوان استاندارد

ميباشد .برداشت مكانيكال ،متناوب و دقيق پالک ميكروبي

طالئي مطرح گردیده است.

()4-22

پایهگذار پيشگيری و درمان تمامي بيماریهای مزمن پریودنتال

شناخته شده ( CHXایجاد رنگریزه وتغيير در حس چشایي)

امروزه استفاده از مسواک به همراه خميردندان

ترکيبات با غلظتهای پایين تر پيشنهاد گردید .در این راستا

عملي ترین و سودآورترین روش برای کنترل پالک فوق لثه ای

مطالعات متعددی نشان داده که کلرهگزیدین در غلظتهای 0/2

ميباشد.

()1

در اغلب افراد مي باشد( ،)9با این حال در برخي نواحي مسواک

با این وجود بدليل عوارض

و یا  0/21درصد ميتواند اثر بخشي مشابهي همانند  0/1درصد

زدن دشوار و یا غير ممكن است لذا به کار گرفتن عوامل جانبي

 #نويسنده مسئول مكاتبات :دکتر محمود قاسمي  -دانشيار گروه آموزشي پریودانتيكس تهران – خيابان پاسداران – نيستان دهم  -دانشگاه آزاد اسالمي  -واحد دندانپزشكي تلفن 11546522 -9 :
پست الكترونيکmahiran99@yahoo.com :
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داشته باشد

( )21-25

علي رغم دوز و غلظت کلرهگزیدین؛

شاخص پالک تغييریافتهی  1در معيار  Tureskyو شاخص
()16-15

فرموالسيون دهانشویه نيز مي تواند در اثر بخشي آن موثر باشد.

لثه ای 2/5در معيار Loe & Silness

اگر در گذشته بطور معمول دهانشویه ها حاوی مقادیر مختلفي

معيارهای خروج از این مطالعه مصرف سيگار ،آنتي بيوتيک

از الكل بودند ولي به دليل عوارض جانبي امروزه بيشتر این

درماني یا استفادهی روتين از یک آنتي سپتيک دهاني در طول

بر خالف این عقيده ،توليد

سه ماه قبل از مطالعه؛ وجود بيماری سيستميكي که روی

کنندگان دهانشویه ی حاوی الكل معتقدند که مقداری الكل

ترکيب بزاق موثر است؛ حساسيت به  CHXو عدم پيگيری

جهت ثبات ،نگاهداری و اثر بخشي  CHXالزامي ميباشد .در

بيمار تعيين گردید .تمامي معاینات پریودونتال توسط متخصص

بين عوارض جانبي دهانشویه های حاوی الكل بيشترین توجه

پریودانتيكس به انجام رسيد .کليه مراحل انجام تحقيق توسط

به بروز سرطانهای دهان و حنجره معطوف گردیده است .ولي

کميته اخالق و شورای پژوهشي واحد دندانپزشكي با مجوز

()22-23

شماره د/465/پ مورخ  2930/2/21مورد بررسي و تایيد قرار

محصوالت فاقد الكل ميباشند.

()24

مطالعات مروری در این زمينه این عقيده را نفي ميکنند

()10-12

را دارا بودند.

در خصوص خاصيت ضد پالک؛ مطالعات اندکي در زمينه وجود

گرفت .با توجه به نتایج تحقيقات قبلي

الكل در دهانشویهها صورت پذیرفته و این بررسي ها نيز نتایج

نظر گرفتن ( ) β=0/1( ،) α= 0/05حداقل حجم نمونه مورد

بطوریكه در یک

نياز  24نفر برآورد گردید بعد از توضيحات در مورد روش

و

اجرای تحقيق و تكميل فرم موافقت نامه برای هر فرد فرم

مطالعات دیگر این تفاوت را معني دار ندانستند )10-19 ( .در این

اطالعاتي تكميل گردید که در آن خصوصيات فرد بيمار و

مطالعات اثر بخشي دو غلظت یكسان از کلر هگزیدین با و بدون

معيارهای ورود و خروج ثبت شدند .پس از ثبت پالک اوليه

الكل مورد بررسي قرار گرفته است Olsson )12-19( .و همكاران

بيماران با استفاده از شاخص تغيير یافته  Tureskyو همكاران

دو غلظت  0/21و  0/2درصد با و بدون الكل را مورد بررسي

()16

قرار دادند( Todkar.)12و همكاران محصول  0/1درصد ( )11و

اولتراسونيک و قلمهای دستي قرار گرفتند و متعاقب آن بروساژ

 Leyes Borrajoدو دهانشویه  0/21درصد را با هم مقایسه

هر فک انجام شد سپس از بيماران خواسته شد تا استفاده از

از آنجایيكه مطالعهای در خصوص مقایسه غلظت

تمامي وسایل بهداشت دهان را برای مدت  6روز متوقف کرده و

 0/1درصد حاوی الكل با دو محصول  0/21درصد با و بدون

فقط از دهانشویههای مورد نظر برای مدت  6روز طبق

الكل انجام نپذیرفته؛ مطالعه حاضر با هدف تعيين خاصيت ضد

دستورالعمل داده شده استفاده کنند.

پالک این دو غلظت طراحي و در سال  2932اجرا گردید.

دهانشویه های مورد تحقيق در این مطالعه عبارت بودند از:

متناقضي را گزارش نمودهاند.

( )24 ،10-19

مطالعه وجود الكل اثر بخشي باالتری را نشان داده

نمودند.

()19

()24

؛

و تعيين نمونه با

داوطلبان تحت جرم گيری با استفاده از دستگاه

 -2دهانشویه کلرهگزیدین  0/1درصد حاوی الكل ساخت
مواد و روش ها:

البراتوار داروسازی شهر دارو

در این مطالعه کارآزمایي باليني متقاطع یک سوکور داوطلبان با

 -1دهانشویه کلرهگزیدین  0/21درصد حاوی الكل ساخت

معيار ورود و خروج معين شرکت نمودند .جهت ورود به مطالعه

البراتوار داروسازی دنيای بهداشت

داوطلبان مي بایست دارای حداقل  16دندان بوده و از دستگاه

 -9دهانشویه کلرهگزیدین  0/21درصد بدون الكل ساخت

ارتودنسي ثابت یا متحرک و نيز پروتز ثابت یا متحرک استفاده

البراتوار داروسازی ليوار اسپانيا

ننمایند و در خصوص وضعيت پریودنتال ،در هيچ

 -6نرمال سالين (کنترل منفي)

نقطهای سالكوس عميقتر از 9ميلي متر نداشته و حداکثر

تناوب و نحوه استفاده از این دهانشویه ها به صورت برگه هایي
توسط فردی غير از شخص بررسي کننده در پاکت هایي با کد
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دکتر محمود قاسمي و همكاران

مخصوص در اختيار داوطلبان قرار داده شد و فرد بررسي کننده

ميزان رشد مجدد پالک در  6گروه پس از  6روز در جدول 2

از محتویات آن بي اطالع بود پس از  6روز از مصرف دهانشویه

آمده است و نشان ميدهد که کمترین رشد مجدد پالک مربوط

تجویز شده ،داوطلبان مورد معاینه ی مجدد توسط متخصص

به کلرهگزیدین ایراني  0/1درصد به ميزان 2/52±0/12و

پریودنتولوژی قرار گرفتند .در این مرحله ابتدا شاخص پالک

بيشترین مربوط به نرمال سالين به ميزان  9/9±0/56بوده

مجدداً ارزیابي و ثبت شد .همچنين جهت بررسي دقيقتر،

است و آزمون کروسكال واليس نشان داد که این اختالف به

ميزان پالک عالوه بر ميانگين کلي تمامي داوطلبان در خصوص

لحاظ آماری معني دار است (P<0/002( .به غير از نرمال

هر دهانشویه؛ ميانگين شدت پالک هر فرد در دو گروه کمتر یا

سالين مقایسه سه گروه نشان داد دهانشویه های کلرهگزیدین

مساوی  2و بيشتر از  2در مورد هر یک از دهانشویه های مورد

 0/1درصد و  0/21درصد با یكدیگر از نظر آماری اختالف

بررسي مشاهده و ثبت گردید .سپس از داوطلبان در خصوص

معني داری نداشتند (P<0/6( .بدون در نظر گرفتن نرمال

عوارض جانبي سوزش ؛ تغيير در حس چشایي با توجه به

سالين از نظر

ميانگين شدت پالک حداقل در  3مورد

سنجش شخصي  2تا  Visual Analog Scale20پرسش و

(کلرهگزیدین  0/21درصد خارجي ؛کين جينجيوال) و در

ارزیابي و ثبت گردید ( )14و از آنها خواسته شد تا برای مدت 20

حداکثر  22مورد ( کلرهگزیدین  0/21درصد ایراني ) شدت 2

روز بهداشت دهان مرسوم خود را انجام داده ) (wash- outو

و کمتر ،مشاهده گردید .در شدت  ، 1حداقل  5مورد

بعد از  20روز مجدداً فرا خوانده شدند و تمامي مراحل شروع

(کلرهگزیدین  0/21درصد ایراني) و حداکثر  2مورد

کار مرحله ی اول جهت دهانشویه بعدی با شرح اعمال ذکر

(کلرهگزیدین  0/21درصد خارجي ؛کين جينجيوال) و در گروه

شده باال انجام پذیرفت.

نرمال سالين 22مورد بود و پالک با شدت  9و بيشتر تنها در

داده ها استخراج و تحت آزمونهای آماری قرار گرفتند .برای

استفاده از نرمال سالين وجود داشت .برحسب شدت پالک  2و

مقایسه از آزمون کراسكال واليس استفاده شد .جهت ارزیابي

کمتر و  ، 1آزمون دقيق فيشر در مقایسه ی دو به دو گروه ها

دقيقتر ميزان پالک از نقطه نظر شدت آن با توجه به معيارهای

نشان داد که شدت پالک در گروهها مشابه بودP<0/25.

شاخص پالک استفاده شده که  2تا  5مي باشد،

()16

از آزمون

(جدول)2

دقيق فيشر جهت ارزیابي این تغييرات در بين دهانشویه ها

بررسي عوارض جانبي در بين دهانشویه ها در جدول شماره 1

استفاده گردید.

ارائه گردید و نشان داد که بيشترین احساس سوزش مربوط به
کلرهگزیدین ایراني 0/1درصد برابر با  6±2/3بود و دو

يافتهها:

دهانشویه کلرهگزیدین  0/21درصد نمای یكساني را نشان

تحقيق بر روی  24نفر انجام گرفت که  21نفر ( 25درصد) زن

دادند .کلرهگزیدین  0/1درصد ایراني  0/3،واحد یا 15درصد

و  6نفر(15درصد) مرد بودند .سن مردان  13±9/4و سن زنان

بيشتر از دو دهانشویه دیگر کلرهگزیدین با غلظت  0/21درصد

 16/1±2/1و حداقل  11و حداکثر  91ساله بودند .تعداد

سوزش بروز داد؛ ولي این تفاوت ميزان سوزش به لحاظ آماری

دندانهای موجود در مردان  13/9±1/5و در زنان 13/6±2/4

معني دار نبود ( ) P>0/2تغييرات حس چشایي در دهانشویه

بود و حداقل  14و حداکثر  91دندان داشتند .در  2مورد بي

ها اختالف داشتند ولي به لحاظ آماری معني دار نبود که البته

نظمي دنداني مشاهده شد که شامل  5مورد در قدام فک پایين

در کلرهگزیدین ایراني بيشتر از دو دهانشویه دیگر بود و ایجاد

و  1مورد در قدام هر دو فک بود.

رنگيزه نيز تقریبا در گروهها مشابه بودند و اختالف معني دار
نداشتند (( )P< 0/25جدول )1
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جدول  -1میزان شدت پالک میكروبی به تفكیک گروهها و بر حسب شدت آن
رشد مجدد پالک
دهانشویه

شدت پالک

ميزان پالک

1

9وبيشتر

2/420/6

3

2

-

24

کلرهگزیدین ایراني %0/21

2/450/6

22

5

0

24

کلرهگزیدین ایراني % 0/1

2/52 0/12

20

4

0

24

22

5

24

کين جينجيوال % 0/21

 2وکمتر

9/90±0/56

نرمال سالين

-

جمع

P<0/002

نتيجه آزمون

جدول  -2میزان و شدت عوارض جانبی بر حسب نوع دهانشويه
احساس سوزش

عوارض جانبي
نوع دهانشویه

ميزان

تغيير در حس چشایي

نداشته

داشته

کين جينجيوال % 0/21

9/12/5

0

24

2/42/1

کلرهگزیدین ایراني %0/21

9/12/6

2

25

1/042/1

1

کلرهگزیدین ایراني % 0/1

62/3

0

24

1/222/9

6

نتيجه آزمون

P<0/2

ميزان

رنگریزه

نداشته

داشته

1

26

9/042/5

26

9/012/5

6

21

9/032/2

6

P<0/25

ميزان

نداشته

داشته

6

21
21
21

P<0/25

بحث:
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کلرهگزیدین در دو غلظت
 0/1و  0/21درصد اثر یكساني بر رشد مجدد پالک داشته و
نيز وجود و یا عدم وجود الكل در این نتيجه اثری ندارد.
ساليان متمادی است که کلرهگزیدین بيشترین استفاده را در
بيماریهای پریودنتال به خود اختصاص داده است .اثر بخشي
این محلول توسط محققين بيشماری در مطالعات کلينيكي و
آزمایشگاهي نشان داده شده است .سودمندی کلرهگزیدین
عمدتا به دليل پایداری باالی داخل دهاني آن و فعاليت ضد
ميكروبي آن عنوان گردیده است.

()12

به منظور کاهش عوارض

جانبي؛ غلظتهای متفاوتي از کلرهگزیدین پيشنهاد گردیده
است .مطالعات کلينيكي بلند مدت در این رابطه تفاوت معنا

داری را بين غلظتهای 0/1؛  0/21و  0/2درصد در خصوص اثر
ضد پالک مشاهده ننموده اند )13-92(.مطالعات گذشته نيز دوز
موثر کلرهگزیدین را حدود  10ميلي گرم دو بار در روز مطرح
نموده اند.

()91-99

اکثر مطالعات گذشته اساسا با سه هدف مجزا طراحي و اجرا
گردیده بود

()12،11،13،96،95

در برخي دو غلظت متفاوت

در برخي دیگر در مقایسه با پالسبو

()13

()96-95

و

و نهایتا در تعدادی نيز

غلظتهای مشابه و با هدف اثر گذاری ترکيبات آنان مانند وجود
الكل پایه گذاری گردده بود.

()12-11

در بررسي متون به مطالعه

ای برخورد نشد که همزمان به بررسي اثر بخشي غلظت و نيز
وجود یا عدم وجود الكل پرداخته شود .لذا مطالعه حاضر با
طراحي متقاطع این دو مورد را ارزیابي نموده است .با این وجود
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نتایج نشان داد که اثر بخشي دو غلظت  0/21و  0/1درصد

اظهار داشت با آنكه آزادسازی ستيل پيردنيوم کلراید در آب

یكسان بوده و وجود یا عدم وجود الكل درخاصيت ضد پالک

بالفاصله پس از شست وشوی دهان به مراتب آرامتر از

 0/21درصد موثر نميباشد .این امر در عدم وجود تفاوت معني

کلرهگزیدین بوده ولي پایداری آن در بزاق در مقایسه با

دار در ميزان پالک دو غلظت یكسان و وجود یا عدو وجود الكل

کلرهگزیدین به مراتب پایينتر است لذا به نظر ميرسد که

مشخص است.

()10

فاکتورهایي در بزاق وجود داشته که پاکسازی کلرهگزیدین را

Keijsorو همكاران و نيز  Van strydonckو همكاران
معتقدند که غلظت  0/21درصد مي تواند اثربخشي یكساني

در مقایسه با ستيل پيردنيوم کلراید کندتر کرده و لذا پایداری
باالتری از خود نشان مي دهد.

Lorenzو همكاران از مطالعهی کلينيكي خود گزارش

معادل  0/1درصد داشته باشد در صورتيكه حجم آن از  20به
 25ميلي ليتر افزایش یابد.

()96-95

()93

نمودند که حذف الكل از ترکيب  0/1درصد کلرهگزیدین

Harperو همكاران در بررسي دو غلظت  0/1و  0/21درصد

کاهشي در اثربخشي ضدپالک آن نشان نداده

()60

و ما نيز در

کلرهگزیدین تفاوت معنيداری را در بروز پالک مشاهده

مطالعه ی خود این نتيجه را در مورد محلول 0/21درصد

در دو مطالعهی دیگر نيز تفاوت معني داری

کلرهگزیدین مشاهده نمودهایم .مطالعات کلينيكي متعددی نيز

مشاهده نشد )96-95(.همين مورد در مطالعهی  Qurilynenو

اثر بخشي معنا دار بهتری را از مقایسه دهانشویه های بدون

ننمودند.

()94

()10،19،13

همكاران نيز وجود داشته ولي باز هم تفاوت معني داری گزارش

الكل در مقایسه با پالسبو گزارس نموده اند.

نگردید )92(.در این مطالعات دهانشویه های کلر هگزیدین مورد

عوارض جانبي متفاوتي مانند تغيير در حس چشایي و سوزش
()24، 12-19

از سوی

استفاده فاقد الكل بودند و نتایج همسان با مطالعه حاضر را

دهان در این تحقيق همانند دیگر تحقيقات

نشان دادند.

داوطلبان گزارش گردید Bolanowski .و همكاران دریافتند

عالوه بر دوز و غلظت؛ ترکيب شيميایي دهانشویه نيز ميتواند

که وجود الكل در محلول کلرهگزیدین مي تواند تا حدود 6

در فعاليت آن موثر باشد .ترکيبات شيميایي مختلفي مانند

ساعت حس چشایي را تحت تاثير قرار دهد .ایجاد رنگریزه در

الكل؛ سدیم فلوراید و ستيل پيردنيوم کلراید به دهانشویه ها

اکثر افراد مشاهده گردید که این امر در متون بعنوان یكي از
()62

اضافه ميگردد که در این بين الكل بيشترین مصرف را داشته و

عوارض متداول و شایع دهانشویه ها ذکر گردیده است.

بعنوان یک ماده ضد ميكروبي و حالل مطرح گردیده است.در

 Francisو همكاران بيان نمودند که کاهش غلظت و یا حذف

خصوص مقایسه وجود یا عدم وجود الكل اکثر مطالعات اثر

الكل به نظر تا حدودی در کاهش این پدیده ميتواند موثر

بخشي یكساني را بين دو غلظت مشابه با و بدون الكل گزارش
نمودند.

()12-19

باشد.

()61

ولي برخالف مطالعات ذکر شده ٍ Ennibiو

همكاران عقيده دارند که غلظت  0/21درصد حاوی الكل اثری
بهتر در مقایسه با  0/2درصد فاقد الكل دارد

()24

از نكات قابل

تعمق این تحقيق عدم طراحي متقاطع بوده که نویسنده نيز به
این نكته اشاره نموده بود Addy .و همكاران نيز بيان داشتند
که غلظت  0/21درصد فعاليت بهتری در مقایسه با  0/2درصد
بروز مي دهد.

نتیجه گیری:
به نظر مي رسد اس تفاده از دهانش ویه کلرهگزی دین  0/21درص د
بدون الكل اثراتي مشابه نوع الكل ي دهانش ویه دارد و م ي توان د در
افراد دارای حساسيت مخاطي تجویز شود.

()93

تفاوت در اثر باليني بين دهانشویه ها در مطالعه ی جامع
Bonesvollو همكاران مورد بررسي قرار گرفت و این تحقيق
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 لذا مراتب. واحد دندانپزشكي به انجام رسيده است2930/2/21

:سپاسگزاری

تقدیر و سپاس خود را از تمامي همكاران حوزه معاونت محترم

این تحقيق با همكاری شورای محترم پژوهشي دانشگاه آزاد

 همچنين از تمامي.پژوهشي واحد دندانپزشكي ابراز ميدارم

اسالمي؛ واحد دندانپزشكي تهران و بخشي از طرح تحقيقاتي

دانشجویان عزیزی که ما را در انجام این تحقيق یاری نمودند

پ مورخ/465/مصوب شورای پژوهشي با مجوز شماره د
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