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 مقاله پژوهشی 

دانشگاه  یان دندانپزشکیبزاق در دانشجو pHزان یبر م یو خارج یرانیا ردندانیخمر دو نوع یسه تأثیمقا
  1393رفسنجان در سال  یعلوم پزشک

  
  ٣شوايد سجاد پيس ،٢*نگار صرافان ،١يماه سرداريفر

 
  26/02/1394تاریخ پذیرش  26/12/1393دریافت  تاریخ

 
 یدهچک

دهـان   طيشدن مح يديو اس pHبا کاهش  که يطور به باشد يمخطر پوسيدگي در افراد مطرح  کننده نييتععامل  کي عنوان به بزاق pH :هدف و نهیزم شیپ
 شـده  رفتهيپذع و يشا يکاربرد از عوامل يکي ردندانيخم استفاده از مسواک به همراه که نيا. با توجه به رود يم شيپ يشتريبا سهولت ب يمعدن يانحالل اجزا

بـزاق   pH زانيـ مختلـف بـر م   يهـا  ردنـدان يخماختالف  يبه بررس يا مطالعهو تاکنون  باشد يمدهان  يت بهداشتيو بهبود وضع يدگيزان پوسيکاهش م يبرا
 يدندانپزشـک  انيبزاق در دانشجو pH زاني) بر مCrest(داروگر و  ردندانيخم يو خارج يرانيا يدو نوع تجار ريتأث سهيمقا ن مطالعهيهدف در انپرداخته است، 

  .بود رفسنجان يدانشگاه علوم پزشک
ورود بـه   ينوبـت: ابتـدا  ، در سـه  بزاق pHميزان که  اجرا شد نمونه ٢٨ دتعدا با بوده، يمتقاطع تصادف ينيبال ييکارآزماکه از نوع مطالعه  نيا: ها روشمواد و 

) گريد ردندانيخم(پس از استفاده از  washoutساعت دوره  ٧٢بعد از ) و ردندانيخم ني)، روز اول (پس از استفاده از اولردندانيخممطالعه (قبل از استفاده از 
بزاق مربوط  pH نيانگيم سهيمقا منظور به. گرفتقرار  ليوتحل هيتجزمورد  ٠/٢١نسخه  SPSS يآمار افزار نرمتوسط  يآور جمعپس از  اطالعات. شد يريگ اندازه

  در نظر گرفته شد. ٠٥/٠ ها آزموندر  دار يمعناستفاده شد. سطح  Crossover Analysisداروگر و کرست از  يها ردندانيخمبه 
 هـا  افتـه يقرار گرفتند.  يموردبررس درصد١/٣٢دختر  يجوشدان ٩) و درصد٩/٦٧پسر ( يدانشجو ١٩شامل  يدندانپزشک يدانشجو ٢٨ن مطالعه يدر ا :ها افتهی

پـس از اسـتفاده از    pH نيانگيـ منشـان نـداد.    يدار يمعنـ  يبزاق در دو گروه تفـاوت آمـار   pHن يانگيم ردندانيخماز آن بود که قبل از استفاده از دو  يحاک
= ٠١٣/٠بود (شتر ينسبت به گروه داروگر ب نيهمچن و )P= ٠٠٥/٠( ردندانينسبت به قبل از استفاده از خم يدار يمعن طور بهکرست در جلسه اول  ردندانيخم

P .(اگرچهدر جلسه دوم  که يدرحال pH شتر بود يب يدار يمعن طور بهه يدر هر دو گروه نسبت به بزاق پا بزاق)٠٠١/٠< P( ش ين آن در دو گروه آزمايانگياما م
  .نداشت يدار يمعناختالف 

نسبت به قبـل از   يآمار ازنظر يدار يمعن صورت بهبزاق را  pHش يافزا ييتوانا کرست و داروگر ردندانيخم هر دومطالعه نشان داد که  نيا جينتا :يریگ جهینت
  مشاهده نشد. يدار يمعنتفاوت  pHن يانگيمطالعه دارند اما در کل مطالعه در م

 ، بزاقpH، ردندانيخم: يدیکل يها واژه

  
 1394 ریت، 303-310 ، صمچهار شماره، مششیست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
  ۰۹۱۷۱۸۸۷۹۹۷ه، تلفن: ياروم يدانشگاه علوم پزشک يپزشک دنداندانشکده ه ياروم: آدرس مکاتبه

Email: sarrafannegar@yahoo.com 

  

                                                
  رفسنجان يدندان پزشک دانشکده دهان، هاي بيماريار گروه ياستاد ١
  (نويسنده مسئول) ي، دانشگاه علوم پزشکي اروميهدهان دانشکده دندان پزشک هاي بيماريار گروه ياستاد ٢
  ي، دانشگاه علوم پزشکي اروميهدانشکده دندان پزشک يودنتولوژيار گروه پرياستاد ٣

  مقدمه
 ٩٩ باًيتقر ؛ که)٢،١ (است نياگزوکر ترشح کي بزاق

 م،يسد( متفاوت يهاتيالکترول يمابق و آب آن درصد
 ،)فسفات کربنات،يب م،يزيمن د،يکلرا م،يکلس م،يپتاس
 يفاکتورها گريد و هانيمونوگلوبيا ها،ميآنز( ها نيپروتئ

 يبرا مهم مواد گريد و) نيآلبوم و هانيکوپروتئيگل ال،يباکتر يآنت
 باتيترک و گلوکز چنين هم بزاق در. باشديم دهان سالمت

 مسئول باتيترک نيا. دارد وجود وميآمون مثل دارتروژنين
  ).٤،٣( هستند بزاق متفاوت يها عملکرد
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 غدد از شده ترشح عاتيما شامل يادهيچيپ مخلوط کامل بزاق
 ،ينيب و حلق از مترشحه عاتيما ،يموکوس عيما ،يالثه عيما ،يبزاق

ياپ ،يها سلول ييغذا يهاماندهيباق ،چسبندهر يغ يهايباکتر
 مواد و هادارو نيچنهم و يخون يهاسلول ،شده کنده اليتل
 و يکيتحر بزاق دهديم اجازه که است يپارامتر .باشديم ييايميش
 سالم شخص کي شود در يبندميتقس ريز صورت به يکيرتحريغ

 ندکسيا ).٤( است تريل ٥/١ تا ١ روزانه بزاق ترشح متوسط
Salivary Flow )SF:(  

 Normal )SF يکيتحر ml/min و ١-٣ SF 
 )٢٥/٠-٣٥/٠ ml/min يکيرتحريغ

 low )SF يکيتحر ml/min و ٧/٠- ١ SF يکيرتحريغ 
ml/min ١/٠-٢٥/٠( 
 very low )SF کمتر يکيتحر ml/min و ٧/٠ SF 

 )١/٠ ml/min از کمتر يکيرتحريغ
SF بار کي براساس توانينم و شود ثبت منظم طور به ديبا فرد 

 .گرفت ميتصم آن بودن رنرماليغ اي نرمال مورد در SF يريگاندازه
 جاديا اي و کنترل در تواند يم که است يعوامل از يکي بزاق بيترک
 .باشد داشته نقش يدگيپوس

 دنداني سطوح مجاورت در بزاق بافركنندگي قابليت و حجم 
 يها شاخص از يكي و داشته پوسيدگي از حفاظت در اساسي نقش
 وني غلظت با اول درجه در يبافر تيقابل. شود يم تلقي مهم

 يمحتو بزاق ها،رباف بر افزون. شود يم مشخص کربنات يب
 نيا. است ميسه زين پالک pH شيافزا در که است ييها مولکول

 و نيزيل يمحتو که است يديتتراپپت ماده نيا( نياليس و اوره مواد
 به هيپا بيترک دو نيا از کي هر زيدروليه که هستند) است نيآرژن
  .٥است  pH شيافزا عامل که شود يم يمنته اکيآمون ديتول

pH  ان بزاق يجر براساسباشد و يم ٧تا  ٦نرمال بزاقpH  از
٣/٥ )low flow ( ٨/٧) تاpeak flowير است. منابع مختلفي) متغ 

 يغدد بزاق ي لهيوس بهوجود دارد که  يع دهانيما يدروژن براياز ه
ها سميکروارگانيم لهيوس بها يک ترشح و يرارگانيک و غيبه فرم ارگان
دروژن آزاد باعث يه يشود. غلظت بااليد ميتول ييو مواد غذا

و  يکيترشح بزاق تحر يزان بااليم ).٧،٤( شوديم pHکاهش 
گردد و قدرت يم pHکربنات آزاد موجب باال رفتن يب يغلظت باال

  ).٨( دهديش ميبزاق را افزا يبافر

پالک  pHر ييدر مورد تغ Stephanش ينما ياگر به منحن
بزاق دهان  يمواد قندکه بعد از مزمزه  مينيب يمم يرجوع کن
ل يم يديپالک و بزاق را که به سمت اس pHو  کند يمدخالت 

. حال تصور گرداند يبرمه خود ينموده است دوباره به حالت اول
به  مجدداً يمواد قنداز  ين کار مقداريانجام ا د که قبل ازيکن

 يدياس طرف بهرا  pHدوباره  مسلماًبرسد  يدهان و به پالک دندان
 ).۹( گرداند يبرم

  

  مختلف يدرصد مواد قند ۹/۰از محلول  تريل يليم ۱۰پالک بعد از مصرف  pHرات ييش تغينما): 1شکل (
  

از  يکيزبان و ياز م يجزئ عنوان به يبزاق در بخش علت شناس
 ).۱۱،۱۰( شناخته شده است يدگيدر پوس ياصل يفاکتورها

ساکن در  يها يباکترت يبزاق فعال يزبان به کمک اعمال حفاظتيم

ر يشامل موارد ز ين اعمال حفاظتيا کند يمدهان را کنترل 
  :باشند يم

  ها يباکترزدودن  -۱
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  يم ضد باکتريت مستقيفعال -۲
  )Bufferingته (يدياس يساز يخنث -۳
  دندان ينايم يساز يدوباره معدن -۴

مجاورت ) در Bufferingته بزاق (يدياس يساز يخنثت يقابل
ن يدارد. ا يدگيدر حفاظت از پوس ينقش اصل يسطوح دندان

 ۱۰ گردد يممشخص  کربنات يبون يت در درجه اول با غلظت يقابل
 يدها است. بزاق محتوياس يريگ شکلت آن کاهش احتمال يو مز

م هستند. يپالک سه pHش ياست که در افزا ييها مولکولبافرها و 
ن دو ماده يز ايدروليکه ه باشند يمن يالين مواد شامل اوره و سيا

ش يافزا pHآن  جهيدرنتکه  شود يماک يد آمونيمنجر به تول
. کند يم يريجلوگ يدندان ينايم ييزدا يو از معدن ابدي يم

) و ۵/۵: يباالست (باالتر از حد بحران يموضع pH که يهنگام
 ييزدا يند معدنيم و فسفات حضور دارند، فرايکلس يها وني

 يدندان دهيد بيآسو بافت  داکردهيپحالت معکوس  ها يدگيپوس
 .شود يم يمجدداً معدن

  :ییزا یدگیپوس
 سمان و عاج نا،يم يمعدن اجزا ۀروند شيپ انحالل ،يدگيپوس

 در مختلفي عوامل كه باشد يم باكتريايي بيماري يك اساساً و است
 جاديدر ا مخرب ملاع نيتر ياصل ).۱۱( دارند نقش آن ايجاد
 نيا. است يدندان يها ساختمان ليتحل و ييزدا يمعدن ها يدگيپوس
 نيب حدفاصل سطح در pH يموضع ديشد افت: از يناش جينتا

 .باشد يم دندان ونيزاسينراليدمبه دنبال آن  و دندان و پالک
 حفظ در مهم عامل تنها ساکاروز برابر در دفعات به يريقرارگ 
 پالک از يخروج دياس دانست ديبا. است دندان سطح در pH افت

 رفعاليغ يها پالک از حاصل دياس برابر دو يدگيپوس ازنظر فعال
 ).١٢( است مرطوب پالک وزن گرم يليم واحد در يدگيپوس ازنظر

 باتيترک از ها ردندانيخم نيا در: يدگيضدپوس ردندانيخم 
 با ماده نيا شود يم استفاده يدگيضدپوس ماده عنوان به ديفلورا

 اي کند ،ها دندان استحکام باعث دندان ينايم به شدن اضافه
 در ها آن مقاومت شيافزا و ها دندان يدگيپوس نديفرآ شدن متوقف

  .گردد يم دهان درون مضر يباکتر از دشدهيتول مواد برابر
 است بهتر که ها دندان نوع نيا در: جرم ضد يها ردندانيخم

 مانند( دينام جرم ليتشک از يريشگيپ مخصوص ردندانيخم را آن
 بر ها آن دنيچسب و رسوبات ليتشک نديفرآ) ها روفسفاتيپ انواع

  .شود يم کندتر ها دندان يرو
 ضد مواد از ها ردندانيخم نوع نيا در: پالک ضد ردندانيخم

 جاديا انداختن ريتأخ به منظور به)  کلوزان يتر مانند( يکروبيم
پالک  pHزان يش مينما ياگر به منحن .گردد يم استفاده پالک

 ۳ يک و گاهي يکه بعد از خوردن مواد قند مينيب يمم ينگاه کن
خود برگردد.  يپالک به حالت عاد pHتا  کشد يمساعت طول 

ردندان ين مدت استفاده از خميتجربه نشان داده است که اگر در ا
 تر عيسربه حالت نرمال زودتر و  pHده شود برگشت ين جويا پارافي

که سبب  ييبه غذاها ها فسفات. اضافه کردن رديگ يمصورت 
 ،)۱۳( کند يمرا کم  يدگيزان پوسيشوند م يم يدندان يدگيپوس

 و ها هيشو دهان انواع به نسبت بيترک نيتر جيرا ردندانيخم اگرچه
کن يل ،باشد يم پالک يکيمکان کنترل جهت در کمک يبرا ها ژل اي

 نگرفته صورت pH بر بيترک نيا دييتأ جهت در يا مطالعه تاکنون
 نحوه و ها ردندانيخم در موجود ديفلورا ريتأث به نسبت اگرچه است
 ازجمله آن در موجود مواد ريسا ايو  يدندان يها ساختمان بر اثران
  .است گرفته صورت يمطالعات کرات به آن دهنيسا باتيترک

 يون آزادسازي ميزان سايندگي، ميزان نظير ييها شاخص
 تركيبات ساير با آزادشده فلورايد يون سازگاري ميزان فلورايد،

 هستند معيارهايي نيتر مهم جزء يکنندگ پاک ميزان و خميردندان
 دئاليا باعث مطلوب، حد در خميردندان يك در ها آن وجود كه

  ).١٤( شود يم آن دنيگرد
 ميزان .است آن ساينده عامل خميردندان، يك جزء نيتر مهم
 ي اندازه ساينده، اجزاي يسخت به بستگي ها ردندانيخم سايندگي

 ،ها کربنات كلي دسته پنج به ها ندهيسا. دارد شكلشان و ها آن
 تقسيم آلي و آلومينيومي يها ندهيسا سيليكاها، ،ها فسفات

 يون با ها آن يسازگار باتيترک نيا مورد در مهم نكته شوند که يم
 تركيبات كنار در ،ها ردندانيخم در معموالً). ١٥( باشد يم فلورايد

 دو هر سيليكا كه ،رود يم كار به نيز كننده شيپال مواد ساينده،
 ).٢٢( داراست را يکنندگ پرداخت و سايندگي خاصيت

 يمختلف اشکال به توانند يم فرآورده ظاهر ازلحاظ ها ردندانيخم
 امروزه. باشند داشته وجود رهيغ و يريخم ع،يما ،يا ژله انواع مانند

 و ونيفرموالس ازلحاظ ردندانيخم مختلف انواع يفنّاور شرفتيپ با
 اشاره ليذ در ها آن از مورد چند به که است موجود بازار در ييکارا

  .گردد يم
  در مطالعهLumikari   و همکارانش مشاهده کردند کـه

. سـت ينو مسـواک   ردنـدان يخمر نوع يتحت تأث ها پالکتجمع 
در  يريچ تأثيهفته هن به مدت دو يوتين مصرف روزانه بيهمچن

 داز بزاق نداشته استيت پراکسيد بزاق و فعاليزان توليسرعت م
)١٥.(  

 ر آدامس بدون قند يتأث يو همکاران با بررس ياريبخت
آن نشان  pHزان ترشح بزاق و يبر م يعيت و سقز طبياورب

دادند که استفاده از آدامس بدون قند اوربيت باعث افزايش 
در  تواند يمو  گردد يمآن  pHدر ترشح بزاق و  دار يمعن

ناشي از خشكي دهان و  يها يماريبجلوگيري از بروز 
 ).١٦( پوسيدگي دندان مؤثر باشد نيچن هم
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 عنوان شد  نيچن نياو همکاران  يزيدر مطالعه عز
که هر  نيوتينعناع و آدامس ب عملکس با طيقند ر بدونآدامس 
قه يدق ٤٥تا  pHتون هستند، با توجه به اصالح يليگز يدو دارا

 يبدون قند برتر يهار آدامسيپس از مصرف، نسبت به سا
  ).١٧( دارند

 سه اثر يو همکارانش که به مقا يدر مطالعه دربند
و آدامس بدون قند  کربنات يب يبدون قند حاو يها آدامس
دهان پرداختند، نشان  يکيو ترشح بزاق تحر pHبر  يمعمول

و  کربنات يب يحاو يها آدامسبزاق با  pHش يداده شد که افزا
در بهداشت دهان و  تواند يم يبدون قند معمول يها آدامس

ن مسئله يمؤثر باشد که البته ا يدندان يدگياز پوس يريگ شيپ
 ).١٨( دارد يطوالن يريگ يقات و مدت پياز به تحقين

 

  مواد و روش کار
 يمتقاطع تصادف ينيبال ييکارآزماک ي صورت بهن مطالعه يا
 يپزشک دندانان يدانشجو يموردبررس يانجام شد. جامعه آمارشده 

 يکتب نامه تيرضابودند که با اخذ رفسنجان  يدانشگاه علوم پزشک
ارهاي ورود افراد به يمع ط، وارد مطالعه شدند.ياز افراد واجد شرا

زه و يسال، داشتن انگ ۳۰تا  ۲۰سني ن مطالعه شامل: محدوده يا
ارهاي خروج افراد شامل: يمع شرکت در مطالعه و يبرا يتمايل کاف
ل، داشتن ي، استفاده از پروتز پارسيارتودنس يها نسيوجود اپال

 ابتالات، يع، باردار بودن فرد، مصرف دخانيوس يها  جياد و بريجرم ز
ک نظير: يستميس يها يماريببه آن دسته از  ابتالت، يودنتيبه پر

آسم، نارسايي كليوي، نارسايي كبدي، صرع، اختالل خوني   ديابت،
رگذارند يت ترشح بزاق دهان و دندان تأثيو اختالل غدد که بر وضع

 ادامه مطالعه بود. يفرد برا يعدم همکار تيدرنهاو 

 طـور  بـه ط پـس از انتخـاب،   يواجـد شـرا   يدانشجو ۲۸داد تع
 نفري ۱۴گروه ) به دو ي(با استفاده از جدول اعداد تصادف يتصادف

 يهـا  ردنـدان يخمم شدند. در جلسه اول قبـل از اسـتفاده از   يتقس
 هـا  آنبـه   نيچنـ  هـم شد و  يريگ اندازهبزاق افراد  pH شده هيتوص

(حـدود)   ردندانيخمو مقدار استفاده از  bassروش مسواک زدن 
 صـورت  بـه ه يـ ه بـزاق پا يـ در روز اول بعـد از ته  آموزش داده شد.

و  OralBک عدد مسواک يک از افراد در دو گروه يبه هر يتصادف
ش داده يا داروگر) مورد آزمـا يکرست ( ردندانيخماز دو نوع  يکي

 هرکـدام قه استفاده از يدق ۱۰ شد و سپس بزاق همه افراد پس از
، در يدنيو نوشـ  يو بدون مصرف هرگونه خـوراک  ها ردندانيخماز 

ــدرج   ــروف منـ ــه روش  assistantظـ ــع( spittingبـ  يآور جمـ
ا تـف  يـ ض يدر دهان توسط مـر  شده ترشحه کامل بزاق يتخل=بزاق

ــردن)  ــعک ــد يآور جم ــتگاه   pH. ش ــط دس ــنج  pHآن توس س
GENWAY 3310 کارخانه ،لندن بر شده (کشور انگلستان،يکال 

Wrigleyيدانشکده پزشک يشناس کروبيمشگاه ي) موجود در آزما 
(بـه بـازه    Washoutسـاعت   ۷۲) بعـد از  ۱-۱شـکل  _(ثبت شد.

و  کنـد  ينمـ افت يرا در يچ درمانيمار هيکه ب شود يمگفته  يزمان
مـار  ي)، بديـ آ يدرمبه اجرا  ينيبال ييش از شروع مطالعه کارآزمايپ

ش فوق دوباره تکرار يو آزما خود برگشتند يروش معمول بهداشت
افـراد در دو   مورداسـتفاده  يهـا  ردنـدان يخمن تفاوت که يشد، با ا

 ردنـدان يخمکـه از   يکـه افـراد   صـورت  نيبدشدند؛  جا جابهگروه 
 ردنــدانيخمکرسـت اسـتفاده نمودنــد، در بخـش دوم مطالعـه از     

بـه   هـا  نمونـه از تعلـق   کننده شيآزماداروگر استفاده نمودند. افراد 
ج يان، نتــايـ در پا ).Blindآگــاه نبودنـد (  يموردبررسـ  يهـا  گـروه 

سـه  يدر دو گـروه مقا  يآمار يها روشبزاق با  pHاز  آمده دست به
  شد.

 سنج pH دستگاه ):2(شکل 
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  ها افتهی
نسخه  SPSS يآمار افزار نرمتوسط  يآور جمعاطالعات پس از 

"انحراف  صورت به يکم يهاقرار گرفت. دادهل يمورد تحل ۰/۱۸
"تعداد (درصد)"  صورت به يفيک يهان" و دادهيانگيم± ار يمع

بعد از  بل وبزاق ق pH نيانگيمسه يمقا منظور بهد. يگزارش گرد
-paired tداروگر و کرست از  يها ردندانيخمک از يهر استفاده از 

test  .ن يانگيسه ميمقا منظور به نيچن هماستفاده شدpH  بزاق
 يموردبررسک از جلسات يداروگر و کرست در هر  يها ردندانيخم
ان ياستفاده شد. در پا independent two-sample t-testاز 
داروگر و  يها ردندانيخمبزاق  pH نيانگيمسه يمقا منظور به

استفاده  *Crossover Analysisکرست در طول دوره مطالعه از 
 Residual) مانده يباقاثرات  يابيارز منظور به نيچن همشد. 

effect) مقدار يانيتا مرحله پا ها ردندانيخم ،Carry-over effect 
در نظر گرفته  ۰۵/۰ ها آزموندر  يدار يمعند. سطح يمحاسبه گرد

  ).۲۳( شد
 يدانشجو ۱۹شامل  يدندانپزشک يدانشجو ۲۸ن مطالعه يدر ا

 يموردبررس) درصد۱/۳۲دختر ( يدانشجو ۹) و درصد۹/۶۷پسر (
  قرار گرفتند.

ن يدر ا کننده شرکتافراد  يار سنين و انحراف معيانگيم
ن مطالعه يسال بود. حداکثر سن افراد در ا ۲۱/۲۲±  ۰۳/۱مطالعه 

  سال بود. ۲۱شان يسال و حداقل سن ا ۲۵
ردندان، ياز آن بود که قبل از استفاده از خم يحاک ها افتهي

که در  يک: گروهي(گروه  موردمطالعهدر دو گروه  pHميانگين 
ردندان يردندان داروگر و در جلسه دوم از خميجلسه اول از خم

که در جلسه اول از  يکرست استفاده کردند. گروه دو: گروه
ردندان داروگر استفاده يردندان کرست و در جلسه دوم از خميخم

  ).P< ۰۵۰/۰نشان نداد ( يدار يمعن يکردند.) اختالف آمار
ردندان کرست در جلسه يپس از استفاده از خم pHن يانگيم
ردندان ينسبت به قبل از استفاده از خم يدار يمعن طور بهاول 

رات يين تغيانگين مي). همچنP =۰۰۵/۰ش نشان داد (يافزا
ش از گروه يب يدار يمعن طور بهدر گروه کرست  pHش) ي(افزا

  ).P =۰۱۳/۰داروگر بود (
ن يانگيردندان داروگر در جلسه دوم، ميپس از استفاده از خم

pH ردندان، ينسبت به قبل از استفاده از خم يدار يمعن طور به
ن پس از استفاده از ي). همچنP> ۰۰۱/۰ش نشان داد (يافزا
 يدار يمعن طور به pHن يانگيردندان کرست در جلسه دوم، ميخم

ش نشان داد يردندان، افزاينسبت به قبل از استفاده از خم
)۰۰۱/۰= Pش) يرات (افزايين تغيانگيکن مي). لpH  در دو گروه

را نشان نداد  يدار يمعن ي، در جلسه دوم، اختالف آماريموردبررس
)۰۵۰/۰ >P.(  

ز يبا استفاده از آنال يموردبررسردندان يسه دو خميدر مقا
crossover در  يدار يمعن يمطالعه، تفاوت آمار دوره، در طول

داروگر و کرست مشاهده نشد  يها ردندانيخم pHميانگين 
)۰۵۰/۰ >P.(  
  )1جدول (

شاخص 

  يموردبررس
  يريگ جهينت t  p-valueمقدار   جلسه دوم  جلسه اول  تعداد  گروه*

pH  
  ۹۹/۶±۲۹/۰  ۵۰/۶±۳۱/۰  ۱۴  کي

۵۰۰/۱  ۲۰/۰<p<۱۰/۰ 
 دار يمعن يآمار ازنظراختالف 

  ۹۸/۶±۳۶/۰  ۸۶/۶±۸۸/۰  ۱۴  دو  ستين

است که در جلسه  يک، گروهيدر جدول فوق منظور از گروه *
ردندان کرست را يردندان داروگر و در جلسه دوم خمياول خم

است که در جلسه  يافت کرده است و منظور از گروه دو، گروهيدر
افت يردندان داروگر دريردندان کرست و در جلسه دوم خمياول خم

  کرده است.
 براساس، دهد يمجدول فوق نشان  يها افتهيکه  گونه همان

داروگر و کرست،  يها ردندانيخم pHن يانگي، مcrossoverز يآنال
 گر ندارند.يکديبا  يدار يمعن يدر طول دوره مطالعه، تفاوت آمار

متقاطع  ينيبال ييالزم به ذکر است که در مطالعه کارآزما
 يبر رو ها ردندانيخم carryoverاثرات  يابيارز منظور بهحاضر، 

pH  ۸۱۰/۰بزاق، مقدار│t│= به دست آمد که  ۲۶ يبا درجه آزاد

نبود.  دار يمعن يآمار ازنظر carryover، اثر ≤ ۲۰۰/۰p-valueبا 
بزاق در  pH يبر رو ها ردندانيخم مانده يباقاثر  شود يمجه يلذا نت

به  washoutکه دوره  ين معنيجلسه دوم وجود نداشته است. بد
در جلسه  شده استفادهردندان يحذف اثر خم يساعت برا ۷۲مدت 

  بوده است. ياول کاف
  

  يریگ جهینتبحث و 
و  کننـده  محافظـت ، کننـده  مرطوب يعامل عنوان بهنقش بزاق 

آن به  pHو  باتيترک قياز طر يدگيبر شروع روند پوس رگذاريتأث
کـاربرد   لهيوسـ  به بزاق pH شيافزا رو نيازا ).١( است دهياثبات رس

ــآدامــس و  دنيــجو ،هيشــو دهــان ازجملــهمختلــف  بــاتيترک  اي
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مطالعه  نيدر ا )٢( خواهد بود ديمف اريبس ودموج يها ردندانيخم
 يکرست و داروگـر بـر رو   ردندانيدو خم ريتأث سهيمقا باهدفکه 

حاصـل نشـان داد کـه پـس از      جيانجـام گرفـت نتـا    pH راتييتغ
کرست هم در جلسه اول و هـم در جلسـه    ردندانياستفاده از خم

از اسـتفاده از   لنسـبت بـه قبـ    يمعنـادار  طـور  بـه  pHدوم مقدار 
 ردنـدان يدر مورد خم که يدرحالداشته است.  شيافزا ردندانيخم

 يوجود داشته است. ول pH راتييتغ هرچندداروگر در جلسه اول 
پس از اسـتفاده   نينبود و همچن دار يمعن يآمار ازنظرتفاوت  نيا

 يدار يمعنـ  طور به pHداروگر در جلسه دوم مقدار  ردندانياز خم
داشـته اسـت و    شيافـزا  ردنـدان يقبل از اسـتفاده از خم  هنسبت ب

در  pH نيانگيـ در م ،يموردبررس ردندانيخمدو  سهيدر مقا تاًينها
  مشاهده نشد. يآمار ازنظر يدار يمعنطول دوره مطالعه تفاوت 

 راتييـ تغ يدر جهت بررس يا مطالعه تاکنون نکهيتوجه به ا با
pH  گرفتـه اسـت   نمختلف صورت  يها ردندانيخمبعد استفاده از
 شـتر يکـه ب  يحاصل از مطالعـات قبلـ   جيمطالعه با نتا نيا سهيمقا

 يهـا  هيشـو  دهـان  ايمختلف و  يدنيجو يها آدامس ريتأث رامونيپ
مطالعه حاضر مشابه  در .رسد يمبود مشکل به نظر  pHمختلف بر 

و  کايپرسـ  هيشـو  دهاناثر  يو همکاران که به بررس يمطالعه عباس
سـاعت در   ٧٢ Washoutبزاق پرداختـه بـود، دوره    pHبر  رشايا

 نيـي تع گرفتـه  انجـام در مطالعه  توجه قابلنظر گرفته شد اما نکته 

 زانيساعت بود که نشان داد م ٧٢بزاق بعد از  انيو جر pHمجدد 
در  موردمطالعـه  يهـا  ردنـدان يخم ريبرگشته و تـأث  هيپا حدآن به 

 رفته است که در مطالعات مختلف نيمدت از ب نيا يجلسه اول ط
 نيبتوان از ا ديشا نيبه آن اشاره نشده بود و بنابرا يعلم صورت به

قرار  مورداستفادهمطالعات  ريسا يمعتبر برا يمنبع عنوان بهبه بعد 
  .رديگ

بـزاق   pH شيافـزا  نيانگيم اگرچهما  جينتا براساس نيهمچن
و در جلسـه   کرسـت  ردنـدان يخمدر جلسه اول بعد از استفاده از 
 لياما به دل افتي شيافزا ردندانيدوم بعد از استفاده از هر دو خم

 ازنظـر  يدار يمعنـ در کـل مطالعـه تفـاوت     pH نيانگيدر م نکهيا
 ريبتوان عنوان نمود که بدون توجه به سـا  دينشد، شا دهيد يآمار

 نياز ا کيهر  توان يم ردندانيدو نوع خم نيا يدرمان اتيخصوص
نمـود و حـداقل    هيتوصـ  ضيمـر  يمـال  تيدو را با توجه بـه وضـع  

 ردنــدانيدو نــوع خم نيــاز ا کيــ چيهــدر اســتفاده از  يتــيارجح
  بزاق وجود ندارد. pH زانيبر م يرگذاريتأث اتيخصوص براساس
 ردنـدان يخمهـر دو   اگرچـه ن مطالعـه نشـان داد کـه    يج اينتا

نسـبت   يدار يمعن صورت بهرا  pHش يافزا ييداروگر و کرست توانا
ـ  يدار يمعنبه قبل از مطالعه داشتند اما در کل مطالعه تفاوت  ن يب

  بزاق مشاهده نشد. pHش يافزا ييتوانا ازنظر ردندانيخمن دو يا
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Abstract 
Background & Aims: Salivary pH is a prognostic factor for progression of dental caries. It is 
accepted that solution of minerals is facilitated by reducing pH and acidity of oral cavity. As far as  the 
utilization  of tooth brush with tooth paste is a practical solution to reduce the amount of  carries and to 
promote the oral hygiene, the purpose of this study was to compare the effect of Iranian and non-
Iranian toothpaste on the PH  of  saliva among the students of Rafsanjan dental faculty. 
Materials & Methods: This randomized crossover clinical trial study was performed on 30 subjects. 
Salivary pH was measured in three stages: before using the toot paste; one day  after using the first 
toothpaste; and one day after using the second toothpaste (72 hours after the washout of first 
toothpaste). The collected data were analyzed using SPSS 21. 
Results: In this study 28 students including 19 boys (%67.9) and 9 girls (%32.1) were evaluated. The 
data showed that before using both toothpastes, the average unit of pH did not show any significant 
difference. The average of pH unit after using Crest toothpaste were significantly higher than before 
(P=0.005). Also the average of pH unit in Crest group were significantly higher than Darougar 
(P=0.013) 
Conclusion: The result of this study showed that both the Iranian and non Iranian toothpastes had the 
ability to increase the pH of saliva significantly compared to the baseline but the  average of salivary 
pH did not show any significant difference for none of the toothpaste. 
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