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Introduction: Implementing orthodontic treatment can cause severe caries in teeth in the shape of light spot. The present
study planned to evaluate the ability of green tea varnish in the prevention of caries caused by fixed orthodontic.
Materials & Methods: In the present experimental study, a total number of 45 premolar healthy teeth were selected and
categorized into 3 equal groups (N=15) after placing brackets on them. Group 1 (control group): after placing brackets, teeth
received no treatment. Group 2: green tea varnish was applied around the brackets in 48 hours intervals for a 21 days period
of time. Group 3: green tea varnish was applied around the brackets in 24 hours intervals for a 21 days period of time. After
this period, the 40 Micron sections were prepared cervical than the location of the brackets in order to study the avarage of
caries depth in micrometers using polarized light in three points at a distance of 500 Micron from each other. The
measurment data were analyzed by the SPSS 16.0 software using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney nonparametric
statistical tests. A significance level of 0.05% was considered.
Results: The average and standard deviation of the caries depth in groups 1, 2, and 3 is 452.03±290.72, 44.91±92.92 and
zero respectively. The control group have the most caries depths compared to other groups. Results of groups 1 and 2 had no
significant differenc (P=0.878); but, the groups 1 and 2 and also grous 1 and 3 had significant difference with each other
(P<0.001).
Conclusion: The results of this study showed that the utilization of green tea varnish in 21-day period at 24 and 48 hours
intervals reduces tooth caries around the orthodontic brackets.
Key words: Green tea, varnish, fixed orthodotics, white spot.
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چکیده
مقدمه :انجام درمان ارتودنسی میتواند عامل مهمی برای ایجاد پوسیدگیهای اولیه باشد .با توجه به خواص ضدپوسیدگی چای سبز ،مطالعه
حاضر با هدف بررسی توانایی وارنیش آن در پیشگیری از پوسیدگیهای ناشی از ارتودنسی ثابت طراحی شد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،تعداد  54دندان پره مولر سالم انتخاب و پس از قرار دادن براکت بر روی آنها به طور تصادفی ،به 3
گروه مساوی ( )N=54تقسیم شدند .در گروه اول (گروه کنترل) ،دندانها هیچ درمانی دریافت نکردند .در گروه دوم ،وارنیش چای سبز در یک
دوره  15روزه 54 ،ساعت یکبار در اطراف براکتها اعمال شد .در گروه سوم ،وارنیش چای سبز در یک دوره  15روزه 15 ،ساعت یکبار در
اطراف براکتها اعمال شد .پس از این دوره  15روزه ،مقاطع  54میکرونی ،سرویکالیتر از محل قرارگیری براکتها تهیه و جهت بررسی
پوسیدگی ،میانگین عمق ضایعات بر حسب میکرومتر در  3نقطه به فاصله  444میکرونی از هم با استفاده از نور پالریزه ،اندازهگیری شد.
دادهها توسط نرمافزار  SPSSآزمون آماری ناپارامتریک کروسکال والیس و من-ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .سطح معنیدار 4/44
در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار عمق پوسیدگی گروه اول تا سوم به ترتیب  55/9591/91 ،541/43194/21و صفر میکرون بود .گروه
اول و سوم به ترتیب بیشترین و کمترین میزان عمق پوسیدگی را دارا بودند .میانگین عمق پوسیدگی در گروههای دوم و سوم تفاوت
معنیداری نسبت به هم نداشتند ()P4/424؛ ولی گروههای اول و دوم و همچنین گروههای اول و سوم اختالف معنیداری با یکدیگر داشتند
(.)P>4/445
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد وارنیش چای سبز در گروههای مورد مطالعه موجب کاهش معنیدار پوسیدگی دندان در
اطراف براکتهای ارتودنسی میگردد.
کلمات کلیدی :چای سبز ،وارنیش ،ارتودنسی ثابت ،لکه سفید.
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مقدمه

دندانها اين لکههاي سهيد تأثير ز هي بر رحي ظااهر فارد

پوسيدگي دندان يکي از شايعترين بيماريهااي زانزن

داشته ح زي ايي ل خ د را خدشهدار زيک اد ح زايتوان اد

در جهان زيباشد )1(.فلورهاي باکتريايي که باا پوسايدگي

()1

دناادان ح رهاار هاااي قم ااي قاااجي زاارت
بيشترگونههااي اساترپتوکوکو

زوتاان

اساا

زوف ي

نهايي درزانهاي ارتودنسي را به خطر بياندازند.

زطالعات نشان داد اند کاه اساتهاد از حارنايل فلوراياد

الکتوباساي،

زيتواناد باقاک کااهل  33درصادي زيانان پوسايدگي

 Bifidobacterumح  Atobiomهسااات د( )2کاااه در اثااار

شود )7(.همچ ين ثاب

زتابوليسم خود ز جر به توليد اسيد زاي شاوند )3(.قوازا،

کاربرد نسان ح سريع حارنيل بهتر از ژل فلوراياد سا ب

بسياري زوجب ايجاد پوسيدگي زيشوند .انجام درزانهاي

کاهل پوسيدگيهاي دنداني زيشود )9(.گني ه زطرح ديگر

ح

در اين ززي ه استهاد از حارنيلهاي ساخته شاد از زاواد

ارتودنسي يکي از قواز ،زستعدک د پوسايدگي اسا

زينان شايو پوسايدگي در باين افارادي کاه ارتودنساي
(5ح)4

کرد اند بين  11تا  98درصاد گانارش شاد اسا .

شد اس

که به قل

زانادگاري ح

ط يعي زيباشد که بايد تمام حيژگيهااي زطلاوج جها
استهاد براي اين ازر را داشته باشد.

شايع ترين نو پوسيدگي بعاد از درزاانهااي ارتودنساي

چاي س ن با نام قلماي  Camellia Sinensisباه دليا،

قمد بارحز نن

داشتن زوادي زان د کاتچين ضدسارطان ننتاي اکسايدان

 White spotيا لکه سهيد نام دارد که قل
زحدحدي

در ک ترل پالک تجمع يافته در اطارا

ح زيار

دستگا هاي ارتودنساي زايباشاد .قاالح بار پوسايدگي

()8

ضدالتهاج ح داراي خواص دارحياي زهياد زايباشا د.
زکانيساامهاااي زختلهااي خاصااي

ضدپوساايدگي نن را
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زشخص نمود اند )11(.بديهي اس

ههته سطوح دندانها از نسوج نرم دبري ح جرم با کورت

زدت ززان در زعار

قرار گرفتن دندان توس اين زاد بر اثر ضدپوسيدگيزايي

پريودنتال ) (Juya, Kashmir, Pakistanپازي

نن تاثير زث تي دارد .لذا استهاد از شکلي از قصار چااي

فلورايد ) (Golchadent Co., Karaj, Iranح رابرکپ

قرارگرفتن دنادان توسا

س ن که بتواند زدت در زعر

) (Manufactured by Kerr California, USAتمين

اين زاد را افنايل دهد شراي ز اس ي را براي بهر بردن
()11

از اين اثر زهيد فراهم زينمايد.

()11

شدند.

 24ساق

کار سطح تاجي

ق  ،از شرح

دندانها با استهاد از استريو زيکرحسکوپ (
()12

در زطالعه  Nartozkiح همکاران

بدحن

Nikon Eclip

ح همچ ين

) E 600, Tokyo, Japanبا بنرگ مايي  21برابر زشاهد

تاثير زهاري قصار چاي س ن

شدند .زعيار حرحد به زطالعه دندانهاي سالم بدحن ترک

بر رحي باکتريهايي که زوجب پوسيدگي زيشوند زورد

پوسيدگي ح ننوزاليهاي زادرزادي بود که از بين ننها 45

تاييد قرار گرفته اس .

دندان سالم انتخاج شد.

()13

قراقيزاد ح همکاران

()14

نين در زطالعه  In vivoاثر

سطح باکال نمونهها با اسيد فسهريک  35درصد

 Ferrazzanoح همکاران

ضدزيکرحبي قصار چاي س ن بر زيکرحفلور پوسيدگيزا

) (Unitek Etching Gel, 3M, Monrovia, USAبه زدت 31

به

ثانيه اچ شد ح بعد از  31ثانيه شستشو با نج به زدت 21

زحلول ح دهانشويه زدت اکسپوژر بيشتري را فراهم

بخار هواي بدحن رحغن خشک شد

را زورد بررسي قرار دادند .استهاد از حارنيل نس
()15

زيک د.

زطالعات ق لي در زورد کاربرد حارنيل چاي

س ن حجود نداش

لذا در اين زطالعه حارنيل چاي س ن

تهيه ح تاثير نن بر قمق پوسيدگي دندان در اطرا

براک

ثانيه اين سطح توس

تا يک نماي سهيد گچي ظاهر شود .پرايمر

) XT (3M, Monrovia, USAزطابق با دستورات کارخانه
سازند به کار رفته ح براي زدت  21ثانيه با يک دستگا

هاي ارتودنسي بررسي شد .فرضيه صهر در اين زطالعه

الي

قدم تاثير حارنيل چاي س ن بر قمق پوسيدگي زي اي

) Bavaria, Germanyبا توان ت ري اً

دندانهاي ارتودنسي شد بود.
در اين زطالعه تجربي جه

کيور هالوژن

شدت نن توس

(Elipar Freelight, 3M, Seefeld,

تابل قرار گرف .
نزاد سازي دندانها

 111دندان پرزولر که در چ د زا گذشته به قل

کازپوزي

 121که زينان

راديوزتر انداز گيري شد بود) تح
(19ح)17

مواد و روشها

Transbond

يک اليه نازک از

سپ

 Transbond XTزطابق با دستورات کارخانه

سازند بر رحي mesh padهاي براک

(Dentarum,

درزانهاي

) rath( 1/41 1/71 Germanyقرار داد با فشار ثابتي در

پرحتن در زطبهاي خصوصي ح زراکن دندانپنشکي

زرکن زنيوديستالي تاج کلي يکي ح  2زيليمتر ج جيواليتر

کشيد شد ح بدحن پوسيدگي ترک يا ترزيم ق لي بودند

از نوک کاسپ باکال ح زوازي با زحور طولي دندان قرار

از کشيد شدن

با يک سوند ق  ،از کيور

ارتودنسي بيماري پريودنتال ح يا به هد

جمع نحري شدند .دندانها بالفاصله پ

براي جلوگيري از رشد باکتريها در دزاي اتاق ح
ضدقهوني شدن در زحلول فرزالين  11درصد (

Shahid

) ghazi Co., Tabriz, Iranنگهداري شدند .بعد از يک

داد شد .اضافات کازپوزي
کردن به دق

برداشته شد ح سپ

توس

دستگا الي

کيور به زدت  41ثانيه ( 11ثانيه به هر سمتي از براک )
کيور شد .سپ

دندانها به صورت تصادفي بر اسا
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نحو نزاد سازي سطحي به سه گرح زساحي به صورت

زحلول ساکارز  21درصد قرار داد ح سپ

در انکوباتور

()11

زير ت سيم شدند (:)N=15
در گرح احل ف

(زهرا خاموردی و همكاران)

قرار گرفت د.

براک

بر رحي نمونهها قرار داد

شد ح نمونهها درزاني را درياف

نکردند (گرح ک ترل)

در گرح دحم حارنيل چاي س ن يک بار در هر  49ساق
در يک دحر  21رحز بر رحي نمونهها قرار داد شد ح در
گرح سوم حارنيل چاي س ن به صورت هر  24ساق

يک

بار در يک دحر  21رحز بر رحي نمونهها قرار داد
()11

شد.

هر رحز جه

اطمي ان از قدم حجود نلودگي ح بررسي

رشد استرپتوکوکو

ح الکتوباسي ،بين ساق

زوتان

 11الي  11ص ح از بطريها نمونهگيري ح رحي زحي
داد زيشد .در هيچ يک از گرح ها طي

 Blood agarکش

زدت زورد زطالعه نلودگي زشاهد نشد .در زحي هايي که
رشد کرد بود براي اي که زواد

استرپتوکوک زوتان

زغذي در اختيار باکتريها قرار بگيرد يک رحز در زيان
زشخص کردن نمونهها از سه رنگ الک زتهاحت

جه

ز احم در برابر اسيد بر رحي سطح ريشه نمونهها استهاد

 11mlاز زحي
کش

شد.

کش

()11

جديد جايگنين زيشد.
جه

جه

برداشته شد ح با  11mlزحي

اقمال حارنيل چاي س ن در گرح دحم براي

نزاد سازي حارنيل چاي س ن  5درصد

يک دحر  21رحز يک رحز در زيان ( 1بار در هر 49

Epigallocatechin

ساق ) نمونهها خارج شد ح با نج شسته شد .بعد از

( )SigmaAldrich, USAاز پيل تهيه شد به  2mlاتي،

خشک نمودن يک اليه حارنيل با استهاد از يک

از

111mg

)(EGCG

سلولن ح اتانول به نس
يک ساق

gallate

يک به يک اضافه شد سپ

نن را  Sonicateنمود تا به طور کاز،

يک واخ

شود ح سپ

يک ظر

تير نگهداري شد.

جه

در يخچال ح دزاي  2-5درجه در

شد ح توس

زجنا ح قالز گذاري شد قرار داد

دستگا اتوکالح

شدن حارنيل به زدت  11ثانيه نمونهها به زحي

بازگرداند زيشد .در گرح سوم اين رحند براي يک دحر

)(Farazmeh, Isfahan, Iran

تکرار شد .پ
کش

از گذش

خارج شدند ح توس

 21رحز دندانها از زحي
سرنگ راحي نج ز طر به

طور کاز ،شسته شدند .دندانها بعد از گذراندن اين دحر

با دزاي  121درجه سانتي گراد ح فشار  15پوند براي 15

 21رحز توس

دقي ه استري ،شدند .زيکرحبراشهاي زورد استهاد جه

شد ح از ناريه سرحيکالي زح ،قرارگيري براک

اقمال حارنيل نين به همين طريق استري ،شدند .بعد از

ار الماسي زيکرحتوم (

نزاد سازي هر نمونه به طور زجنا در بطري راحي زحي
کش

) Brain Heart Infusion Broth (BHI Brothبا

 1/5119استرپتوکوک زوتان

کش

 21رحز به صورت رحزانه ( 1بار در هر  24ساق )

انجام زرار ،باکتريولوژي ابتدا دندانهاي هر

گرح درحن سه ظر

زيکرحبراش به اطرا

براک ها زد زيشد .پ

از خشک

(زعادل نيم

(Mc Farland

ح  1/5119الکتوباسي( ،زعادل نيم ( Mc Farlandح 3 ml

نکري( ،نکرحپار

 )Swedenبه ضخاز

تهران ايران) زان
توس

Hammerlund-Esssler Stockolm

ت ري ي  311 mبرش خوردند .بعد

از برش بر رحي هر نمونه زحدحد قرارگيري براک
زشخص شد .پاليل نهايي بر رحي هر نمونه جه
دس

نحردن ضخاز

ايد نل ()41 m

به

توس

ديسکهاي کاغذي با درجه سختي  121تا  grit 1511به
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ز ظور انجام نززايلهاي هيستوپاتولوژي اقمال گرديد.
همچ ين ضخاز

نمونهها توس

کولي

ديجيتالي

انداز گيري شد.
نمونهها در نج ز طر جه

سپ

زدحدن دبريهاي

باقيزاند غوطهحر شدند .براي ارزيابي ز اطع نمونهها از
نج ز طر به ق وان زاد ززي هاي ح از زيکرحسکوپ نوري
( )SoloMark 900x,Ningbo, Chinaبا فيلتر پالرين با

تصوير : 1

پالرين

بنرگ مايي چشمي  11برابر ح قدسي  11برابر استهاد
()18

شد.

زشاهد نمونه بدحن پوسيدگي توس زيکرحسکوپ

قطر زيدان زيکرحسکوپ زورد استهاد 1511

زيکرحن بود ح از اين قطر به ق وان حارد ح ز يا
نمونه جه

در هر

انداز گيري قمق پوسيدگي استهاد گرديد.

قمق پوسيدگي در هر نمونه توس

نرمافنار اتوکد

( )Autodesk Autocad 2016در سه ن طه به فاصله 511
زيکرحن با تاييد زتخصص پاتولوژي دهان ح دندان س جيد
شد ح زيانگين قمق پوسيدگي در اين سه ن طه به ق وان
قمق پوسيدگي هر نمونه در نظر گرفته شد21(.ح( )11تصاحير
 1ح  .)2پ

از زحاس ه قمق زعدنيزدايي براي سه گرح

داد هاي به دس

نزد توس

نرمافنار  SPSSبا حيرايل

 11ح نززون نزاري ناپارازتريک کرحسکال حالي

ح

تصوير : 2

زشاهد پوسيدگي دنداني زير زيکرحسکوپ پالرين

(گرح ک ترل) ن اط  1ح  2ح  3نمايانگر قمق پوسيدگي در سه ناريه
به فاصله  511زيکرحني

زنحيت ي زورد تجنيه ح تحلي ،نزاري قرار گرف  .سطح
زع يدار  1/15در نظر گرفته شد.

یافتهها

در جدحل زير نزار توصيهي گرح هاي زورد بررسي در
زطالعه زشاهد زيشود .ط ق اين جدحل به طور کلي
زيانگين قمق پوسيدگي در گرح ک ترل بيشترين زينان در
ز ايسه با ساير گرح ها بود .در گرح اقمال حارنيل در هر
 24ساق

هيچگونه پوسيدگي زشاهد نشد.

12

بررسي تاثیر وارنیش چای سبز بر عمق پوسیدگي دندان ...

جدحل : 1

(زهرا خاموردی و همكاران)

شاخصهاي توصيهي هر کدام از زتغيرهاي زورد بررسي
انحرا

زعيار±زيانگين

زيانه

کمي ه

بيشي ه

()µm

()µm

()µm

()µm

331/597

115/41

1195/25

1

328/11

1

1

گرح

تعداد

ک ترل (گرح )1

15

452/13±281/72

اقمال حارنيل هر  49ساق

(گرح )2

15

44/81±82/82

1

اقمال حارنيل هر  24ساق

(گرح )3

15

1

1

در اين زطالعه با توجه به نرزال ن ودن داد ها در سه
گرح از نززون کرحسکال-حالي
از نززون زن-حيت ي جه

براي ز ايسه سه گرح ح

پيلگيري ک د نن از پوسيدگيهاي دنداني رين درزان
ارتودنسي ثاب

بود.

ز ايسه دح به دحي گرح ها

ترکي ات ط يعي فراحاني حجود دارند که توانايي

نشان داد که

پيلگيري از پوسيدگيهاي دنداني ناشي از درزان

گرح هاي نززايشي از لحاظ قمق پوسيدگي تهاحت

ارتودنسيهاي ثاب

را دارند؛ ازا استهاد قملي از اين

زع يداري دارند (.)P>1/111

زواد قالح بر توانايي ننها در پيلگيري از پوسيدگي تابع

استهاد گرديد .نززون کرحسکال-حالي

نززون زن-حيت ي نشان داد که قمق پوسيدگي در

قواز ،ديگري نين زيباشد .کارنزدي پايداري بو زن ح

زع يداري نداشت د

ج ههاي اقتصادي اين زواد از پارازترهاي زهمي هست د که

ح

در انتخاج ح استهاد از ننها زد نظر قرار

گرح دحم ح سوم با يکديگر اختال

( .)P=1/979ازا گرح اقمال حارنيل هر  24ساق
گرح ک ترل اختال

زع يداري داشت د (.)P>1/111

همچ ين گرح احل ح سوم نين با يکديگر اختال

قاب،

توجهي داشت د (.)P>1/111

()21

گيرند.
اس

قصار چاي س ن يکي از زعدحد زواد ط يعي

که همه اين حيژگيها را در ک ار هم دارد )22(.از زيان

کاتچينهاي زوجود در ترکيب شيميايي چاي س ن

EGCG
()23

باالترين ز دار کاتچين چاي س ن را تشکي ،زيدهد.

بحث

هد

هموار زيبايس

از درزانهاي ارتودنسي تصحيح اکلوژن بيمار ح

کاتچينهاي چاي زحلول در نج ح بيرنگ هست د ح

به طور همنزان به ود زي ايي صورت ح ل خ د بيمار اس .

زعموال  25تا 41درصد زواد جازد زحلول در چاي را

زعموال انجام درزان ارتودنسي ثاب
در اطرا

به دلي ،تجمع پالک

براک ها س ب پوسيدگيهاي احليه سهيد رنگ

()24

تشکي ،زيده د.

در اين زطالعه با توجه به اي که

فعالترين جنء چاي س ن  EGCGاس

()25

از اين زاد به

(ضايعه سهيد) زيشود که اين ازر زوجب به خطر افتادن

ق وان قصار چاي س ن استهاد شد اس  .زطالعاتي که

زشکالتي از نظر زي ايي ايجاد

نشان زيدهد که

درزان شد

زوف ي
()8

شود.

هد

در طي  21سال گذشته انجام شد اس

از زطالعهي راضر با توجه به خواص چاي

 EGCGچاي س ن زيتواند رشد گستر ي حسيعي از

س ن ح ازکانس جي استهاد از حارنيل اين زاد بررسي اثر

ح گرم ز هي را زهار ک د.

گونههاي باکتريايي گرم زث
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()32

اين کاتچين به صورت غيرزست يم زوجب تغيير رساسي

بررسي قرار داد اند.

ننتي بيوتيکي ح فاکتورهاي تعيينک د ي بيان حيرحالن

زيده د که کاتچينهاي زوجود در چاي س ن از اتصال

()21

باکتريايي زيشود.

همچ ين به دلي ،زنايايي از جمله
باال از نور پالرين جه

قدم نياز به تهيه الم ح دق

()27

بررسي قمق پوسيدگي استهاد شد.

از ننجايي که

رداق ،ززان الزم براي ايجاد ضايعات پوسيدگي احليه يا
بدحن رهر که احلين شواهد کلي يکي از دزي راليناسيون
(29ح)11

هست د  21رحز اس
جه

اين زطالعات نززايشگاهي نشان
به سطح دندان جلوگيري

پاتوژنهاي استرپتوکوکو

()33

زيک د Otake .ح همکاران

نتيجه گرفت د که سانه ون

(يک ترکيب تجاري ساخته شد از کاتچينهاي زستخرج
از برگ چاي س ن) از اتصال سويههاي استرپتوکوکو
زوتان

به ديسکهاي هيدرحکسي نپاتي

در اين زطالعه ززان  21رحز

بناق پيلگيري زيک د .زکانيسم زطرح شد ديگر

ح قمق

از گلوکوزي،

ايجاد پوسيدگي در نظر گرفته شد

خاصي

ضدپوسيدگي چاي س ن با زمانع
()32

()34

دزي راليناسيون با زيکرحسکوپ نوري پالرين انداز گيري

ترانسهراز ح نزيالز

شد.

گرفت د که قصار چاي س ن فعالي

به دلي ،غلظ

پوشيد شد از

باالتر پليف ولهاي غ ي از

هيدرحکسي ،توانايي ضداکسيدک دگي چاي س ن  5برابر

اس  Zhang .ح همکاران

نتيجه

نننيم  a-Amylaseرا

در بناق دهان انسان کاهل زيدهد ح از اين طريق
زيتواند خاصي

ضدپوسيدگي داشته باشد.

بيشتر از انوا ديگر اس ( )28ح همچ ين زيتواند نننيمهاي

هيچ زطالعهاي در ززي ه اثر حارنيل چاي س ن در

زتالوپرحتئي ازها را زهار ک د .اين نننيمها توانايي

صورت

زاتريک

هيدرحلين زاتريک

()31

نلي قاج دزي رالين را دارند.

پيل تر در زطالعات  in-vitroح  in-vivoبر رحى
ريوانات ح انسان تاثير چاى س ن بر استرپتوکوکو
زوتان

(31ح)23

بررسى شد اس .

نگرفته اس .
()35

 Hattarkiح همکاران

با زطالعه بيل از 1111

کودک در انگلستان نتيجه گرفت د که کاتچين چاي س ن

Araghizadeh

قطعاً ز جر به کاهل زينان پوسيدگي دندانها با توجه به

ح همکاران( )13به صورت  in-vitroاثر قصار چاي س ن را

اثرات نن بر رحي زيکرحارگانيسمهاي پوسيدگيزاي دهان

بر رحي زينان فعالي

در زطالعه

پيلگيري از پوسيدگي دندان در زجاحرت براک

برخي باکتريهاي زؤثر بر پوسيدگي

دندان زورد بررسي قرار گرف  .در اين زطالعه زشاهد
گرديد که سويههاي استرپتوکوکو
زاد رسا
فعالي

زوتان

کازالً به اين

هست د ح اين قصار زيتواند با کاهل

اين ارگانيسمها از پوسيدگي دندانها تا ردحد

ح دندان زيشود.
در زطالعه راضر نشان داد شد که استهاد از حارنيل
چاي س ن به صورت هر  24ساق
دندانهاي زجاحر براک

زيتواند از پوسيدگي

به طور کاز ،جلوگيري ک د .از

تعداد  15نمونه گرح اقمال حارنيل هر  49ساق

11

زيادي پيلگيري نمايد .نتايج زطالعه زا نين نشان داد که

نمونه داراي پاسخ صهر بودند ح  4نمونه داراي پوسيدگي

بين گرح ک ترل ح گرح هاي درزاني چاي س ن (2ح)3

به نس

باال بودند ح اين ازر باقک شد که زيانگين داد ها

تهاحت زع يداري حجود دارد.

کم برنحرد شود ح انحرا

زعيار داد ها زياد شود؛ حلي

زطالعاتي نين حجود دارند که خواص ضدپوسيدگي را

زيانه پاسخ در اين گرح برابر صهر بود که اين نتيجه

به صورت تأثير زست يم نن بر رحي زيکرحارگانيسمها زورد

از

بيانگر اين ر ي

اس

که استهاد هر  49ساق
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حارنيل چاي س ن تا ردحد زيادي در اين ززي ه زوفق

شراي

نززايشگاهي بود که زمکن اس

قم ،زيک د .نتايج اين دح گرح تهاحت زع يداري با

شراي

کلي يکي نداشته باشد لذا انجام زطالعات کلي يکي

يکديگر نداش

که اين ازر زيتواند به قل

زطاب

کاز ،با

زاندگاري

در ني د پيش هاد زيگردد .همچ ين در زطالعات نتي

حارنيل بر رحي دندان باشد .به ق ارت ديگر ط ق اين

کوتا کردن

زطالعه حارنيل چاي س ن زيتواند تا  49ساق

بر رحي

دندان پايدار بماند .بيشترين زينان قمق ضايعات پوسيدگي
ال ته زطالعه راضر نتايج زطالعه صورت گرفته توس
رضائي ح همکاران

فواص ،اقمال حارنيل پيش هاد زيگردد.
نتیجه گیری

تح

در گرح ک ترل زشاهد شد.
()11

بررسي غلظ هاي زختلهي از چاي س ن جه

را تأييد نميک د؛ چرا که در نن

زحدحدي هاي اين زطالعه نتايج نشان داد که

کاربرد حارنيل چاي س ن زوجب کاهل زع يدار
پوسيدگي دندان در اطرا

براک هاي ارتودنسي زيگردد.

زطالعه زح ان بيان کردند که دهانشويه چاي س ن تأثير

تشکر و قدردانی

چ داني بر رحي زينان پوسيدگي دندانها ندارد .ال ته اين

اين ز اله برگرفته از پاياننازه دانشجويي به شمار

رحش زتهاحت زورد

پژحهشي دانشکد

تهاحت در نتايج زيتواند به قل

 922زيباشد که در زعاحن

استهاد در اين زطالعه باشد چرا که در اين زطالعه از

دندانپنشکي دانشگا قلوم پنشکي همدان به تصويب

حارنيل چاي س ن استهاد گرديد که به نظر زيرسد

رسيد اس  .بدينحسيله از همکاري ح زساقدت اين

به دهانشويه دارد ح زينان زواجهه

زحترم کمال ت دير ح تشکر را داريم .همچ ين از

پايداري بيشتري نس

زعاحن

بيشتري را نين فراهم زيسازد .در زطالعات ني د براي

دکتر سوسن ايراني دانشيار گرح پاتولوژي دانشکد

بررسي بيشتر تاثير ضدپوسيدگيزايي چاي س ن اثر

دندانپنشکي دانشگا قلوم پنشکي همدان به خاطر

استهاد از زسواک بر رحي نمونهها پيش هاد زيگردد تا به

زرمات بيدريغشان ت دير ح تشکر زيگردد.

نتايج حاقعيتري دس

يابيم .همچ ين انجام اين زطالعه در
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