
 پوهنتون بلخ تحقیق توسط : پوهنیارداکترحامد پارسا استاد پوهنحی طب

    

 زیدین با کریم دندان بعد ازعملیه جراحی دندانهاگکلوروهی ایمقایسه تاثیرات محلول غرغره 

 چکیده :

وکریم زیدین گکی بعدازاستفاده ازمحلول غرغره یی کلوروهییهدف :هدف ازاین تحقیق بررسی وارزیابی تغیرات کلین

 دندان میباشد.

ه طوریکه درگروپ اول پنج تن از ی ده مریض در دوگروپ صورت گرفتباال تحقیقاین  : مواد و روش تحقیق

 دداشتند ,شامل تحقیق گردیدن Periodontitis( وGingivitisه )یکه شکل متوسط وشدید التهاب بیرمریضان

 توصیه گردید .برایشان Colgate total,Colgate Palmolive  ) کریم دندان های )،وبعدازعملیه جراحی دندان 

محلول برایشان بعد ازعملیه جراحی و یکه التهاب بیره شکل متوسط وشدید داشتند انمریضتن ازدرگروپ دوم پنج 

 زیدین توصیه شد .گکلوروهی

 . قرار گرفتندمریضان هردوگروپ برای مدت بیست ویک روز تحت مراقبت ومشاهده 

نتایج که ازهردو گروپ بعداز بیست ویک روزبدست امد, نشان داد درمریضانیکه ازمحلول غرغره  -نتایج: 

 ( Gingivitis التهاب بیره ها )کی یبودند اعراض کلین بعدازعملیه جراحی دندان استفاده نمودهزیدین گکلوروهی

 کاهش یافته بود.مقایسه  به مریضانیکه ازکریم دندان استفاده کرده بودند  در حبصورت واض

 

 

ن تمام انساج نرم وسخت که آزعملیه جراحی است که بوسیله عبارت ا  Periodontal Surgery -: مقدمه 

 دراطراف دندان تشکیل گردیده اند برداشته میشود .

ندان بسیارمهم وارزشمند دراطراف دندان عملیه جراحی د Plagueجهت شفایابی کامل انساج وجلوگیری ازتشکل 

 نواحی شفایافته حساس وخون دهنده میباشد . بوده زیرا حفظ الصحه دهن مشکل برای تمام مریضان اگرچهاست 



دراطراف دندان ازدومیتود میخانیکی وکیمیاوی میتوان استفاده نمود که هریک Plague  جهت جلوگیری ازتشکل 

 درذیل توضیح گردیده است 

 میباشد . (Interdental) میان دندانی  نها به وسیله برسهایعبارت ازبرس نمودن دندامیخانیکی که میتود  -1

زیدین ( میباشد گونایت ها )کلوروهیککه شامل استفاده انتی بیوتیک ها ,مرکبات امونیم ,فینول وبیسمیتود کیمیاوی  -2

 زیدین موثرتراست .گان کلوروهیدرمیان ش

 نآ ترین نوع بطوروسیع مورد استفاده قرار دارد که معموللتاثیر است که تیک وسیع ازیدین یک انتی بیوگکلوروهی

موثربوده درضمن دای گلونات است زیرا محلول ابی دارد که باالی باکتریها سپوردار گرام مثبت وگرام منفی نمک 

 .,فنگس و درماتوفیت ها موثراست   Lipophilicباالیی ویروس 

Loe و   Schitt   بیشتر بوده فیصد  0,2  موثریت محلول کلوروهیکزیدین گلوکوناتکه  ددریافتندو تن از محققین

همچنان محقق   جلوگیری میکند .  Gingivitis   گردیده درضمن ازپیشرفت   Plagueمحلول مانع تشکل زیرا  این 

ب درمریضان که التهافیصد  0,12با غلظت پایان   تاثیرات ضد میکروبی محلول کلوروهیکزیدین  Brinerدیگر بنام 

 د.کرنرا کشف آ( داشتند توصیه نمود وتاثیرات ضد میکروبی  Gingivitisبیره )

را باالیی زخمهای منتن باکتریایی که ازباعث عکس العمل التهابی انساج وتشکل  یتحقیق Burkeبنام  دبگری دانشمند

 اجرا نمود.ید آدرنتیجه شفایابی موخر بمیان میانساج گرانولر

مریضان بعد از عملیه وجود دارد برای   Triclosanو   Fluoride هانآاستفاده کریم دندان های طبی که درترکیبب 

 جلوگیری میکند .والتهاب بیره   Plagueدندان توصیه میشود که این کریم دندانها ازتشکل  جراحی باالی

Triclosan ن برایی مدت طوالنی باقی آدردهن تاثیرات  یک انتی باکتریل بی نهایت قوی بوده که بعد ازاستفاده

 جهان دیده شده است وسیع درتمام بصورت Plagueتاثیرات مضر تشکل  میماند, قسمیکه

-Perioguardزیدین )گکلوروهی فت تاثیرات مقایسوی محلول غرغره ایهدف عمده این تحقیق دریا

Chlorhexidine( وکریم دندان )Colgate total) مریضان بعدازعملیه جراحی دندان  باالی با برس دندان مالیم

 میباشد .

 



 

اه برس دندان ( همرColgate (این تحقیق به منظور دریافت تاثیرات مقایسوی کریم دندان - :و روش تحقیق مواد

( درنزد مریضان بعد ازعملیه جراحی دندان Perioguardزیدین بانام تجارتی )گکلوروهی نرم ومحلول غرغره ای

 اجراشد.کشور هندوستان  GITAM  وستوماتولوژی دانشکدهودرشفاخانه 

سال داشتند  40الی  20بوده اند وبین سنین  Gingivitisی ده مریضیکه مبتال به شکل متوسط وشدیداین تحقیق باال

 یستماتیک صحت کامل داشتند اجراشده است .وازنظرس

 Plagueند, اشخاصیکه مصاب التهاب بیره بدون تشکل یدتحقیق خانم های حامله ,مریضانیکه سگرت میکشدراین 

 .ند ,شامل نگردیده اند بودانتی بیوتیک استفاده نموده  و ییکه درسه ماه اخیرازمحلول غرغره اومریضان

 تحقیق بدوگروپ تصنیف گردیده اند :این مریضان شامل 

 Colgate(همراه با برس دندان )Colgate total, Colgate Palmolive  ریم دندان )گروپ اول مریضانیکه ازک

sensitive ,Colgate Palmolive   ) ( بعد ازعملیه جراحی فکPeriodontal Surgery  .استفاده میکردند ) 

(  Perioguardزیدین که بنام )گی کلوروهیملیه جراحی دندان ازمحلول غرغره انیکه بعدازعگروپ دوم مریضا

 یادمیشود ,استفاده میکردند.

استفاده کریم دندان  اولودندان  به مریضان گروپ بعد ازعملیه جراحی باالیی دندان ها به منظورحفظ الصحه دهن 

(Colgate total  . همراه برس دندان نرم روزانه دوبارهرباربرایی مدت دودقیقه توصیه گردید ) 

ی (روزانه سه بارهرباربرا Perioguardزیدین ) گی کلوروهیی لیترازمحلول غرغره امل 15پ دوم برایی مریضان گرو

 مدت دودقیقه توصیه گردید .

مریضان هردوگروپ بعدازمدت بیست ویکروز تحت مشاهده کلینکی ازنظرتحرکیت دندان ,حالت بیره ها وتشکل 

 ,قرارگرفته اند .پلگ ها قبل وبعدازعملیه جراحی 

 

 



 نتیجه گیری :

ضد تشکل پلک  وتاثیرات ضد میکروبی  برزیدین گی کلوروهیزیاد مبنی تاثیرات محلول غرغره ا لیتراتورهای

 زیدین وجود دارد . گکلوروهی

کریم دندان کولگیت توتل به مقایسه کریم دندان فلوراید دندان هارا ازکرم خورده گی وتشکل پلک هاحفاظت نموده 

ازپیشرفت امراض فک  سبب حفاظت  هم چنانفن دهن را تداوی نموده ودرضمن مانع التهاب بیره ها میشود عوت

 میگردد .

 قابل ذکراست که بصورت فوری بعد ازعملیه جراحی برس نمودن استطباب ندارد .

زیدین گکلوروهیی پیوگورد یدهد که  استفاده ازمحلول غرغره انتایج که ازمطالعات اخیربدست امده است نشان م

 Colgate)روزانه سه باربعدازعملیه جراحی فک بهبود قابل مالحظه درحالت دندان ها به مقایسه  کریم دندان های طبی

total) است  ب شدهب, س. 

 totalزیدین باعث افزایش سرعت شفایابی  انساج دندان نسبت به کریم دندانگی پیوگارد کلوروهیغرغره امحلول 

Colgate   . میگردد 

ان بعدازعملیه جراحی فک سبب ترضیضات ( همراه با برس دندcolgate totalاستفاده ازکریم های دندان )

 میگردد . شده میخانیکی ومانع شفایابی انساج درنواحی جراحی

 پیشنهادات:

 نبرس نمودبا  همراه,زیدین روزانه سه باریگی کلوروهاراحی  فک ازمحلول غرغره تمام مریضان بعداز عملیه ج -۱

 نمایند. استفاده Triclosanهسته  باکریم دندان آ

(  بابرس های نرم Colgate Sensitive Brushو   Colgaate total)ازکریم دندان استفاده بعد ازچند روز -۲ 

 پیشنهاد میگردد.
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