مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي /دوره دهم /شماره چهارم  /زمستان  /2932پياپي 92

222

بررسي تأثير نخ دندان آغشته به محلول  SUAB2بر شاخص هاي پريودنتال
در مبتاليان به بيماري ژنژيويت
دکتر محمد رضا کریمی 1#دکتر محسن ناصری 2دکتر محمد رضا بهتویی

3

 -1استادیار گروه پریودنتیكس دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران
 -2دانشیار دانشكده داروسازی شاهد
 -3دندانپزشک

خالصه:
سابقه و هدف :با توجه به عوارض شناخته شده عدم درمان مناسب بيماري ژنژیویت و هزینهي باالي درمانهاي تهاجمي مثل جراحي
و وجود بعضي گزارش ها مبني بر موفقيت درمان بيماريهاي دهان و دندان به شيوه طب سنتي ایراني اسالمي که از جمله آنها ،تأثير
مثبت محلول  SUAB2ميباشد ،این مطالعه به منظور ارزیابي اثرات SUAB2روي شاخصهاي پریودونتال در سال  2931در بخش
پریودنتولوژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دندانپزشكي تهران انجام گرفت.
مواد وروشها:تحقيق به روش کار آزمایي باليني دوسوکور و بر روي  21نفر مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژي که مبتال به
ژنژیویت بودند به صورت  Split mouthانجام شد ،براي کليه بيماران فاز اول درمان بيماري هاي پریودنتال انجام گرفت .مقادیر پایه
شاخص پالك (،)PIشاخص خونریزي بدنبال پروبينگ ) ،(BOPشاخص لثهاي ) (GIو عمق پروبينگ ) (PDبررسي و ثبت گردید،
نخ دندان آغشته به محلول  SUAB2و نخ دندان هم رنگ آن به عنوان پالسبو به صورت  Blindدر اختيار مجري طرح قرار داده
شد و همچنين دهان هر بيماربه طور تصادفي به دو گروه تقسيم شد ،کوآدرانت راست باال و چپ پایين گروه  Aو کوآدرانت راست
پایين و چپ باال گروه Bدر نظر گرفته شد و به بيماران نيز آموزش داده شد که پس از مسواك زدن از نخ دندانهاي A,Bدر
کوآدارنتهاي مربوطه استفاده کنند ،بيماران پس از  2/5و  9ماه فراخوانده شدند و مجددا شاخصهاي چهار گانه ارزیابي شد و قضاوت
آماري با آزمونهاي McNemars,Mann-U-Whitney،و Paired T testو  T-testانجام شد.
یافته ها :افراد مورد بررسي  4نفر زن و  6نفر مرد بودند و ميانگين سني آنها  92/6±5/92بود در گروه نخ دارویي در پي گيري 2/5
ماهه ميزان تغييرات  ِPD ،BOP ،PIبطور معني داري کاهش داشت )P>1/15( .اما در پي گيري سه ماهه دراین شاخص ها بين دو
گروه تفاوتي دیده نشد GI )P>1/6( .در پي گيري  2/5و سه ماهه بين دو گروه تفاوت معني داري نداشت)P>1/2( .
نتیجهگیری :به نظر مي رسد کاربرد  suab2همراه نخ دندان در کاهش BOP،PIو  PDپس از  2/5ماه در بيماران مبتال به ژنژیویت
از نوع معمولي موثرتر است.
کلید واژه ها :بيماریهاي پریودونتال ،بيماریهاي لثه ،نخ دندان آغشته به محلول
وصول مقاله 32/21/29 :اصالح نهایي32/9/22 :

پذیرش مقاله32/4/22 :

مقدمه:
یكي از نگراني ها و دغدغههاي دندانپزشكان مخصوصا

در صورت عدم درمان بيماري ژنژیویت روند بيماري ادامه

متخصصين پریودنتولوژي درمان بيماران مبتال به بيماري

خواهد داشت و باعث افزایش عمق پاکت ،خونریزي ،تخریب

ژنژیویت یا به عبارت دیگر بيماري نسوج نگهدارنده دندان بوده

استخوان ،لقي و در نهایت به از دست رفتن دندانها منجر
()2،9

که از شایعترین اشكال بيماري پریودنتال نيز محسوب مي شوند

مي گردد

و مطالعات فراواني ارتباط بين پالك ميكروبي و این بيماري را

با توجه به عوارض شناخته شده درمانهاي تهاجمي مثل

نشان داده است.

()2-9

جراحي و وجود بعضي گزارشها مبني بر موفقيت درمان

 #نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر محمد رضا کریمي ،استادیار گروه پریودنتيكس ،پاسداران ،نيستان دهم ،دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد تهران تلفن22546522 :
پست الكترونيکmrkarimip@hotmail.com :
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بيماري هاي دهان و دندان به شيوه طب سنتي ایراني -اسالمي

معمولي و کوآدرانت راست پایين و چپ باال گروه نخ دارویي

که از جمله آنها ،تأثير مثبت محلول  SUAB2در درمان

انتخاب شد .در گروه مورد نخ دندان آغشته به محلول

پالپوتومي دندان هاي شيري بوده است( ،)6،5اما تأثير این دارو

SUAB2داده شد که پس از مسواك زدن این نخ را در فضاي

بر درمان بيماري ژنژیویت بررسي نشده است .حاال این سؤال

پروگزیمال استفاده کردند .در گروه شاهد نخ دندان هم رنگ آن

مطرح است که آیا دارو در این گروه از بيماران نيز مؤثر است ؟

) (placeboبه عنوان پالسپو داده شد و بعد از مسواك زدن

به عالوه با توجه به دارا بودن خواص ضد خونریزي  ،قابض

آن را استفاده کردند .نخ دندان انتخابي نخ دندان ایراني مرجان

کنندگي عروق ،ضد التهابي و آنتي باکتریالي دارو ي SUAB2

بود که در داخل  211سي سي محلول  SUAB2به مدت

که از ترکيب گياهان (سماق،بابونه و مازو) به دست آمده است

 62ساعت خيسانده شد و سپس نخ خارج شده و خشک

احتمال دارد دردرمان بيماري پریودنتال خفيف نيز مؤثرواقع

گردید .تمام این مراحل در زیر هود المينار کالس دو و در

شود .لذا به منظور تعيين تأثير نخ دندان آغشته به محلول

شرایط استریل انجام گرفت .بيماران پس از  2/5و  9ماه فرا

 SUAB2بر وضعيت بيماري ژنژیویت در مراجعين به دانشگاه

خوانده شدند و مجددا شاخص هاي چهار گانه ارزیابي و بررسي

آزاد اسالمي واحد دندانپزشكي تهران در سال  2931این

شد و همراه با کد فک ثبت شد .بيماران  2/5ماه اول در نواحي

تحقيق صورت گرفت.

چپ فک باال و راست فک پایين از نخ دندان دارویي استفاده
کردند و براي به دست آوردن ميزان ماندگاري دارو  2/5ماه

مواد و روش ها:

آخر از مصرف نخ دندان دارویي در نواحي ذکر شده خودداري

مطالعه به روش کار آزمایي باليني دوسوکور از نوع

نمودند .در خاتمه تحقيق ميزان موفقيت با آزمونهاي مناسب

)  ( Split mouthانجام گرفت .تعداد بيماران مورد بررسي

مورد ارزیابي قرار گرفت .با توجه به کيفي بودن شاخص هاي

پس از انجام مطالعه پایلوت و با در نظر گرفتن توان آزمون

پریودونتال تغييرات عمق پروبينگ داخل گروه با آزمون

 25درصد و سطح اطمينان 35در صد  21نفر بدست آمد.پس

Paired T testو بين دو گروه با آزمون  T testقضاوت شد.

از انجام معاینات باليني و تشخيص ژنژیویت براي کليه بيماران

تغييرات پالك دنداني ،شاخص لثهاي و خونریزي ناشي از

درمان فاز اول یعني جرم گيري و آموزش بهداشت انجام

پروبينگ داخل گروه با آزمون  Mc.nemarsو بين دو گروه با

شد.

()9

روش هاي بهداشت دهان شامل مسواك زدن ( 2بار در

روزباروش  Bassو استفاده از نخ دندان(یک بار در روز) به طور
یكسان به همه بيماران آموزش داده شد .دو هفته بعد بيماران
جهت ارزیابي و کنترل بهداشت مراجعه نمودند

و در این

مرحله مقادیر پایه شاخص پالك  (PI) Indexدر معيار
Oleryشاخص

خونریزي لثه بدنبال پروبينگ )(BOP

شاخص لثهاي ) (GIو عمق پروبينگ ) (PDبررسي شده و
ثبت گردید  .ميزان تحصيالت ،سن ،جنس ،سواد ،بيماري هاي
زمينهاي ،مصرف سيگار ،مصرف الكل و براکسيسم بررسي و
ثبت شد .بيماران داراي روکش و تحت درمان ارتودنسي از
مطالعه حذف شدند .فک افراد مورد مطالعه به دو گروه تقسيم

آزمون  Mann- U- Whitneyقضاوت شد.
یافته ها:
ميزان اوليه شاخص پالك و تغييرات آن بر حسب زمان هاي
پيگيري به تفكيک نوع نخ دندان در جدول  2ارائه شده و نشان
ميدهد که ميزان اوليه پالك و بعد از  2/5ماه و بعد از  9ماه در
 2گروه مشابه بوده و اختالف آنها به لحاظ آماري معني دار
نبود )P>1/4(.همينطور ميزان تغييرات پالك اوليه بعد از 2/5
ماه و در گروه نخ معمولي  -2/2و در گروه نخ دارویي -24/3
بود )p> 1/15( .و در پيگيري سه ماهه تغييرات در گروه مشابه
بوده و اختالف آنها به لحاظ آماري معني دار نبود)p>1/6(.

شد بدین صورت که کوآدرانت راست باال و چپ پایين گروه نخ
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جدول  – 1میزان پالک ایندکس) (PIو تغییرات آن بر حسب زمان های پیگیری به تفكیک نوع نخ دندان
پالک
اولیه

ایندکس
نوع نخ دندان
نخ معمولی
تعداد نمونه=11
نخ دارویی
تعداد نمونه=11

تغییرات بعد از

بعد از

بعد از

تغییرات

1/5ماه

3ماه

بعد از  1/5ماه

 3ماه نسبت به 1/5
ماه

59/23 ±22/22

62/53 ± 29

62/39 ± 22/32

-2/29 ± 22/12

-2/22 ± 21/32

52/25 ± 21/25

92/23 ± 29

62/92 ± 25/23

-24/23 ± 29/29

-3/62 ± 25/22

p>1/6

p>1/15

p>1/6

p>1/4

نتیجه آزمون

p>1/6

ميزان  GIو تغييرات آن بر حسب زمان هاي پيگيري

و نيز ميزان تغييرات آنها در پيگيريهاي 2/5و  9ماهه به لحاظ

به تفكيک نوع نخ دندان در جدول  2ارائه شده و نشان

آماري معني دار نبود ( )p>1/2 () p>1/6تغييرات  GIدر

مي دهد که ميزان  GIاوليه در  2گروه مشابه بوده

داخل گروهها نيز به لحاظ آماري معني دار نبود (. )P>1/2

جدول  – 2میزان شاخص لثهای ( )GIو تغییرات آن بر حسب زمان های پیگیری به تفكیک نوع نخ دندان
جينجيوال ایندکس
نوع نخ دندان
نخ معمولي
تعداد نمونه = 21
نخ دارویي
تعداد نمونه = 21
نتيجه آزمون

اوليه

1/92 ± 1/29

1/65 ± 1/29
P>1/5

بعد از

بعد از

تغييرات بعد از

 2/5ماه

 9ماه

2/5ماه

1/64 ± 1/6

1/92 ± 1/22
P>1/6

تغييرات بعد از  9ماه
نسبت به 2/5ماه

1/22 ± 1/22

1/13 ±1/69

-1/22 ±1/99

1/96 ± 1/22

1/26 ±1/22

1/12±1/25

P>1/2

()P>1/2

P>1/6

وضعيت (خونریزي حين پروبينگ)  BOPبر حسب قبل و بعد

جدول  – 3وضعیت  BOPقبل و بعد از استفاده از نخ معمولی در گروه نخ

از استفاده از نخ دندان معمولي و در پيگيري  2/5ماهه روي

دندان معمولی در پیگیری  1/5ماهه بر حسب دندان

 294دندان نشان ميدهد که قبل از درمان  25دندان (22/6
درصد ) داراي خونریزي بودند و بعد از درمان خونریزي نداشتند

 BOPبعد از مداخله

ندارد

جمع

نداشتند اما بعد از استفاده از نخ خونریزي پيدا کردند و آزمون

دارد

61

(25 )22/6

45

 Mac-Nemarsنشان داد که این اختالف به لحاظ آماري

ندارد

(29 )3/4

52

22

جمع

59

29

294

و  29دندان ( 3/4درصد) قبل از استفاده از نخ معمولي خونریزي

معني دار نيست)P>1/2(.
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در پيگيري  9ماهه 22دندان ( 21درصد) خونریزي داشتند

در پيگيري  9ماهه  92دندان ( 29/2درصد) از قبل خونریزي

که پس از استفاده از نخ قطع شد و تعداد  91دندان (22

داشتند و بعدا خونریزي آنها قطع شد و  26دندان

درصد) قبل از استفاده از نخ خونریزي نداشتند ولي بعد از

(22/9درصد) خونریزي نداشتند و بعدا مبتال به خونریزي

استفاده از نخ خونریزي پيدا کردند و این اختالف به لحاظ

شدند و این اختالف به لحاظ آماري معنيدار نبود

آماري معني دار نبود)P>1/15( .

( )P>1/2ميزان و تغييرات عمق پروبينگ بر حسب

ميزان خونریزي از لثه بر حسب قبل و بعد از استفاده از نخ

زمانهاي پيگيري و به تفكيک نوع نخ دندان در جدول 5

دارویي در پيگيري  2/5ماهه نشان مي دهد که قبل از

ارائه شده و نشان ميدهد که در ابتداي مطالعه ميزان عمق

استفاده از نخ  99دندان ( 25/2درصد) داراي خونریزي بودند

پروبينگ در  2گروه مشابه بود ( .)P>1/5بعد از  2/5ماه عمق

و بعد از استفاده از نخ دارویي خونریزي آنها قطع شده و

پروبينگ در گروه نخ معمولي 2/22 ±1/92و در گروه نخ

برعكس  22دندان ( 2/6درصد) قبال خونریزي نداشتند و بعدا

دارویي 2/62±1/22بود که حدود  22درصد کمتر بود

خونریزي پيدا کردند و آزمون  Mac-Nemarsنشان

()P>1/15

داد که این اختالف به لحاظ آماري معني دار است.
()P>1/12
جدول  -4وضعیت خونریزی از لثه ( )BOPبر حسب قبل و بعد از استفاده از نخ دارویی در پیگیری  1/5ماهه
 BOPبعد از مداخله

دارد

جمع

ندارد

BOPقبل از مداخله

دارد

93

(99 )25/2

22

ندارد

(22 )2/6

62

53

جمع

51

22
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اما در پيگيري  9ماهه اختالف آنها مشابه بود ( .P>1/2ميزان تغييرات عمق پروبينگ بعد از  2/5ماه در  2گروه به
لحاظ آماري معني دار نبود و همينطور در پيگيري  9ماهه نيز تغيير نكرد)p>1/2( .
جدول  – 5میزان عمق پروبینگ) (PDو تغییرات آن بر حسب زمان های پیگیری به تفكیک نوع نخ دندان
عمق پروبينگ
نوع نخ دندان
نخ معمولي
تعداد نمونه=21
نخ دارویي
تعداد نمونه = 21
نتيجه آزمون

اولیه

2/22 ±1/94
2/19 ± 1/92
P>1/5

بعد از  1/5ماه

بعد از  3ماه

تغییرات بعد

تغییرات بعد از  3ماه

از  1/5ماه

نسبت به  1/5ماه

2/22 ± 1/92

2/44 ± 1/92

-1/22 ± 1/62

2/62 ± 1/22

2/4 ± 1/24

-1/56 ± 1/23

P>1/15
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mouthبوده و گروه پایلوت براي تخمين حجم نمونه تعداد

بحث :
نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد که نخ آغشته به suab2

نمونه را توجيه کرده است.

مي تواند تغييرات معني داري را در کاهش شاخص هاي پالك

معنيداري را در شاخص پالك دنداني در روزهاي

دنداني  ،خونریزي حين پروبينگ و عمق پروبينگ بعد از 2/5

صفر الي  26در استفاده از خمير دندان حاوي کلرهگزیدین یک

ماه نسبت به نخ معمولي ایجاد کند و به نظر مي رسد تغييرات

درصد نسبت به خمير دندان فاقد کلرهگزیدین مشاهده کردند.

معني دار مشاهده شده بر شاخص هاي فوق در گروه مورد را
ميتوان به اثر ماده گياهي موجود در محلول  SUAB2نسبت
داد

اما کاهش شاخص هاي فوق در پيگيري  9ماهه

وهمچنين ميزان تغييرات  GIدر پيگيري هاي  2/5و  9ماه

()22

 Meyerو همكاران کاهش

 Villalpandoو همكاران کاهش معنيداري را در

شاخص پالك دنداني در روزهاي25و  91در استفاده از
خميردندان و دهانشویه حاوي تریكلوزان مشاهده کردند

()2

 Escribanoو همكاران کاهش معني داري را در شاخص

معني دار نبود.

پالك دنداني در استفاده از دهانشویه محتوي کلرهگزیدین

پس از تشخيص بيماري ژنژیویت اولين گام در درمان بيماري

1/15درصد و  cetyl-pyridinium chlorideمشاهده
()29

Hashemikhabazو همكاران نيز ،اختالف معني-

هاي پریودنتال روش هاي مكانيكي حذف پالك ميكروبي که

کردند.

شامل جرمگيري و برساژ دنداني و آموزش بهداشت است که

داري را در ميزان کاهش شاخص خونریزي از لثه حين پروب

درماني نسبتا پرهزینه و دردناك است )4-3(.امروزه در کنار روش

در سمت نخ دندان آغشته به کلرهگزیدین در مقایسه با سمت
()26

هاي درماني فوق از نخ دندان آغشته به مواد دارویي مانند کلر

نخ دندان معمولي ارزیابي نمودند.

هگزیدین و دهانشویه به منظور نگهداري شرایط درماني ایجاد

شاخص پالك دنداني که شاید مهم ترین معيار ارزیابي باليني

با توجه به جدید

کلرهگزیدین به عنوان یک ترکيب ضد پالك است ،استفاده

شده و کمک به درمان استفاده ميشود.

()2

بودن داروي  SUAB2تحقيق کامال مشابه در پيشينه وجود

با این حال از تغييرات

نشده است.

نداشت و اکثر تحقيقات به بررسي تاثير نخ دندان آغشته کلر

 Dudicو همكاران تغييري در شاخص خونریزي از لثه پس

هگزیدین پرداختهاند )3(.در مطالعه Vahabiو همكاران کاهش

از مصرف وارنيش هاي حاوي اتانول ،اتيل استات و پلي وینيل و

معني داري در ميزان شاخص پالك دنداني و التهاب لثه در

بوتيرات همراه با کلرهگزیدین و تيمول یک درصد مشاهده

استفاده از نخ دندان آغشته به کلرهگزیدین نسبت به نخ
معمولي در هفته سوم و ششم مشاهده شد.

()21

با این حال

نكردند.

()25

شستشوي وارنيشهاي کلرهگزیدین با بزاق و در

نتيجه کاهش طول مدت مجاورت دارو با پاکت دنداني مي تواند

تمامي بيماران در طول تحقيق از نخ آغشته به کلر هگزیدین

علت این یافته باشد.

استفاده کردند و روشي جهت برآورد ميزان ماندگاري اثرات

داروي گياهي  SUAB2با هدف درمان بيماري هاي دهان و

دارو انجام نشد  .در تحقيق حاضر بعد از 2/5ماه از مصرف نخ

دندان طراحي شده است .این ماده برگرفته از چند گياه دارویي

دندان دارویي در  2/5ماه پایاني براي بررسي ميزان ماندگاري

(سماق ،بابونه ،مازو) است )6(.مطالعه  Mehranو همكاران روي

اثرات دارو استفاده از نخ قطع شد .تحقيق  Paulineو همكاران

سلولهاي رده فيبروبالستي  L929نشان داد که سميت سلولي

کاهش معني داري را در عمق پاکت و خونریزي لثه در استفاده

 SUAB1نسبت به فرموکروزول در دورههاي کشت 26،62, 5

از نخ دندان آغشته به کلرهگزیدین نسبت به نخ معمولي در
()22

ساعت کمتر بود.

()24

مطالعه دیگر  Mehranو همكاران بر

با این حال توجيه براي

روي سلول هاي تکهستهاي خون محيطي نشان داد در  9دوره

تعيين تعداد نمونه داده نشده است و روش انجام تحقيق split

زماني  26،62،22ساعت داروي  SUAB 2نه تنها سميت

هفته ششم و دوازدهم نشان دادند.

mouthنبود .در تحقيق حاضر روش مورد انجام تحقيق split

سلولي ندارد بلكه محرکي براي رشد نيز مي باشد.
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()22

مطالعه
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دکتر محمد رضا کریمي و همكاران

 Haghgoو همكاران کاهش معني داري را در ميزان التهاب

هاي استفاده این دارو به شكل دهانشویه احتمال تغيير رنگ

پالپ بعد از پالپوتومي در گروه  SUAB2نسبت به

دنداني است لذا پيشنهاد ميشود با انجام تحقيقات حيواني یا

()6

با توجه به نتایج به دست آمده در

 In-vitroميزان تغيير رنگ دنداني احتمالي ارزیابي گردد .از

تحقيق حاضر که کاهش معني دار ميزان پالك دنداني و عمق

نقاط قوت این تحقيق طراحي آن به صورت  Split-mouthو

پروبينگ را بعد از استفاده از نخ دندان آغشته به محلول

 Double-blindبوده است .در این تحقيق همسان نبودن دو

فرموکروزول نشان داد.

SUAB2را نشان داد به نظر مي رسد اثر آنتي باکتریال و

سمت فک ها در یک فرد از نظر تعداد دنداني ،همچنين مناطق

ضد التهابي داروي  SUAB2علت آن باشد همچنين در

آزمایش شده با التهاب کم که منعكس کننده دقيقي از نتایج

تحقيق حاضر انتظار ميرود به علت حرکت مداوم نخ در مسير

تحقيق نبوده و تعميم پذیري آن را کاهش ميدهد طي بررسي

جينجيوواکلوزالي حجم بيشتري از دارو در سالكوس آزاد گردد.

آماري حذف شدند.

از طرفي چون تنها مایع موجود در ناحيه مذکور  GCFاست ،
غلظت دارو به دليل شستشوي بزاق کاهش چنداني نيافته و

نتیجهگیری:

ماندگاري و اثرات ضد پالکي بيشتري نسبت به دهانشویه

به نظر ميرسد کاربرد  SUAB2همراه نخ دندان در کاهش

داشته است )21(.کاهش معني دار ميزان  BOPبعد از استفاده

ميزان شاخص پالك دنداني ،خونریزي حين پروبينگ و عمق

از نخ دندان آغشته به  SUAB2احتماال به خاصيت قابض

پروبينگ تأثير معني داري داشته ،لذا مي تواند به عنوان روشي

کنندگي عروق و ضد خونریزي دارويSUAB2

نسبت داده

براي حفظ نتایج درمان ژنژیویت مطرح باشد.

مي شود ،البته نتایج به دست آمده فقط مربوط به  2/5ماه اول
استفاده از نخ دندان آغشته به  SUAB2ميباشد و در  2/5ماه

پیشنهادات:

آخر که استفاده از نخ دندان آغشته به  SUAB2قطع شد

با استناد به تمام مطالعاتي که بر مؤثر بودن کاربرد موضعي

نتایج به دست آمده اختالف معنيداري را نشان نداد.

کلرهگزیدین در بهبود معيارهاي باليني مي باشند و اثرات ضد

با توجه به فراواني التهاب لثه و با در نظر گرفتن این مطلب که

باکتریایي طوالني مدت دارند به نظر مي رسد داروي گياهي

نخ دندان ،بهترین و رایج ترین وسيله جهت پاك سازي مناطق

 SUAB2با توجه به نتایج تحقيق حاضر و نظر به اینكه این

بين دنداني (که تجمع پالك و التهاب لثه از آنجا آغاز مي شود)

دارو بومي است ميتواند جایگزین مناسبي براي کلرهگزیدین

است ،آزادسازي موضعي داروي  SUAB2توسط نخ دندان

باشد لذا طراحي تحقيقاتي مشابه جهت مقایسه موضعي اثرات

روشي مقرون به صرفه به نظر مي رسد .عدم استفاده از نخ

کلرهگزیدین و  SUAB2ضروري مي باشد.

دندان حاوي فلوراید یا موم در تحقيق حاضر ،به منظور بررسي
اثر داروي  SUAB2به تنهایي و بدون مداخله عوامل دیگر در
کاهش التهاب و تجمع پالك بود چون ممكن بود  SUAB2با
فلوراید اثرات سينرژیک ضدباکتریایي نشان دهند.

()9

از

محدودیت هاي این تحقيق افت نمونه ها و عدم دسترسي
یكسان براي آموزش روش استفاده از نخ دندان و پيگيري هاي
دورهاي بود بدین منظور پيشنهاد ميشود تحقيقات مشابه
در محيط هایي همچون آسایشگاه و مدارس که دسترسي
یكسان به نمونه ها وجود دارد انجام گيرد .یكي از محدودیت
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