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 ngln2006@yahoo.comپست الكترونيك:     225564571 تلفن:      آرزو عالئي   دكتر نويسنده مسئول مكاتبات: #

  افراد رشيو پذ يدندان زهيرنگ ،يكروبيپالك م زانيبرم نيدينعناع با كلر هگز هيدهان شو ريتاث سهيمقا
  

  4آرزومند  ميدكترمر 3نژاد يدكترمحمدكمال2انيدكتر شبنم آقا #1 يدكترآرزو عالئ
  تهران يواحددندانپزشك يوصورت دانشگاه آزاداسالم  دهان و فك و صورت يهايماريب گروه ارياستاد - 1 

 تهران  يواحددندانپزشك يوصورت دانشگاه آزاداسالم كسيودنتيپرگروه  ارياستاد -2

  يدبهشتيدانشگاه شه يدانشكده داروساز ارياستاد -3
                     دندانپزشك -4

  خالصه: 
پالك  زانيبر م نيدينعناع با كلر هگز هيدهان شو ريتاث قيتحق نيپالك در ا يبا توجه به موثر  بودن نعناع  رو: سابقه و هدف

  شد. سهيتهران مقا يدانشگاه ازاد اسالم يدندان پزشك انيدر دانشجو يكروبيم
اندازه  نيداوطلب هيپالك اول كورمتقاطع انجام شد. هيدوسو 11/1395شمارهبه  ينيبال ييبه صورت كار آزما قيتحق و روش ها : مواد

هفته دوره 2خودرا استفاده نمودند. بعد از  هيهفته دوبار در روز  دهانشو4 يشدند و ط ميبه دو گروه تقس يو افراد به طور اتفاق يريگ
افراد ثبت و   رشيو پذ  زهيهفته پالك  و رنگ4بعد از  ند.استفاده نمود ديجد يها هيها عوض و نمونه ها از دهانشو هيانتظار دهانشو

  .ديگرد يبررس Mann-U-Withney آن با آزمون  راتيتغ
نعناع  هيكه ازدهانشو افرادي و) 05/6 ± 16/1استفاده كرده بودند ( نيديكلرهگز هيكه از دهانشو يافراد زهيرنگ زانيم :ها افتهي

 و) 17/1 ± 24/0نعناع استفاده كرده بودند ( هيكه از دهانشو يپالك افراد زاني). م p > 001/0) (18/2 ± 83/0استفاده كرده بودند (
نعناع استفاده كرده  هيكه از دهانشو يافراد ). p > 001/0). ( 86/0 ± 17/0(  استفاده كرده بودند نيديزكلرهگ هيكه از دهانشو افرادي

در  يكدام طعم مناسب چياستفاده كرده بودند ، ه نيديكلرهگز هيه از دهانشوك ياما افرادگزارش كردند.  طعم مناسب  يبودند همگ
استفاده نمودند سوزش دهان مشاهده  نيديكلرهگز هيكه از دهانشو يافراد فرن 21%)  84). در (p> 001/0دهان خود احساس نكردند.(

 هيكه از دهانشو ي) افرادp > 001/0ن گزارش شد. (نفر حس سوزش دها 3%)  12نعناع استفاده كردند ( هيكه از دهانشو يو در افراد
نعناع  هيكه از دهانشو ينفر افراد 1%)  4و در ( ندنا مطبوع در دهان داشت ينفر احساس بو 24%)  96استفاده كردند ( نيديكلرهگز

 ).p> 001/0نامطبوع در دهان گزارش شد. ( ياستفاده كردند بو

 يبو جادياز لحاظ ا يباشد ول ينعناع  م هياز لحاظ كاهش پالك بهتر از دهانشو نيديلر هگزك هيرسددهانشو يبه نظر م : يريگ جهينت
  داشت. نيدينسبت به كلر هگز ينعناع عملكرد بهتر هيكمتر دهانشو زهيرنگ جاديمطبوع و عدم سوزش دهان و ا

  يدندان زهي، رنگ ي، پالك دندان نيدي، كلر هگز يريشگيپ يدندانپزشك :كلمات كليدي
  7/3/96 :پذيرش مقاله 3/3/96  صالح نهايي:ا  28/9/95  وصول مقاله:

 

  

  مقدمه:
پالك دنداني يك مشكل همه گير مي باشد و بدون استثنا 

 پالك نقش كه آنجا از )1( .در همه افراد وجود دارد
 يهايماريب و يدندان يدگيپوس يشناس بيآس در يكروبيم
 يكيمكان يها روشو است دهيرس اثبات به ودنتاليپر

 ييايميشي ها است،روش ييها تيمحدود يدارا مهارپالك
 هيدهانشو از استفاده نيبنابرا است شده شنهاديپ پالك مهار

 يبرا يكيمكان روش با موثرهمراه يكمك روش تواند يم
اي كه سال ها بيشترين دهان شويه )2،3( باشد، پالك كاهش

مورد قبول  و به عنوان استاندارد طاليياست به كار مي رود 
  )4( واقع شده كلرهگزيدين مي باشد.

نقش كلر هگزيدين در كاهش پالك ميكروبي و كاهش 
ميكروارگانيسم هاي حفره  دهان و بهبود وضعيت لثه ها در 

 همه نيا با )5-7(اكثر تحقيقات مورد بررسي قرار گرفته است.
 حس در ريينامطبوع،تغ يبو مانند آن يجانب عوارض يبرخ
 يرو بر زهيرنگ ديتول و دهان مخاط سوزش حس ،ييچشا

 تورم زبان، يحس يب زبان، سطح و يميترم مواد ،ها دندان
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  فوق جرم مضاعف ليتشك و ديپاروت دوطرفه و كطرفهي
 كم و كارا ينيجانش دنبال به محققان تا شده سبب يالثه 

  )8( .دنباش ماده نيابراي  عارضه
 محققان كيسنتت مواد متعدد يجانب عوارض وجود ليدل به
 تيخاص عين در كه ندهآورد يرو ياهيگ هيپا با يمطالعات به

 ييكارا ،نيگزيجا و مكمل طب در بتواند يكروبيم ضد
 درخواست رشد روبه شيافزا سبب مساله نيا و باشد داشته

 كه دهيعقاين   رواج و بازار در محصوالت نيا كنندگان
 طيمح و مجس يسالمت يبرا عتيطب از برخاسته محصوالت

  . است دهيگرد باشد يم دتريمف ستيز
در مقاالت گزارش هاي متعددي در خصوص عوامل طبيعي 
مهار كننده ي رشد پالك دنداني و پيشگيري از عوارض 

در اين راستا اثر نعناع بر  )9-11(پريودنتال ارائه شده است.
رشد ميكروارگانيسم ها بي هوازي به اثبات رسيده است كه 

با عملكرد كلر هگزيدين قابل مقايسه است .نعناع اين اثرات 
داراي اثرات   ضد التهاب ،ضد درد،  قاعده آور، تب بر ، ضد 

با توجه به خاستگاه نعناع در  )12،13(عفوني كننده مي باشد. 
كشور و توانايي ساخت دهانشويه آن در البراتوار داروسازي 

شديم تا  و با توجه به خال اطالعاتي در اين مورد، بر آن
مقايسه اي بين دهانشويه كلرهگزيدين و دهانشويه گياه 
نعناع در مورد تاثير بر تشكيل پالك ميكروبي و رنگيزه 

 قادر ييتنها به ايآ كه و بررسي نمائيم دندانها انجام دهيم .
 مشابه اگر و ر؟يخ اي است يكروبيم پالك برداشت به

 استفاده ارضعو از نآ يريكارگ بهبا  باشد يم نيديكلرهگز
  )14(.شود كاستهكلرهگزيدين 

  
  موادوروش ها:

 )11/1395( به شماره  ينيبال ييآزما كار صورت به قيتحق
وپس از كسب مجوزو كد از كميته  شددوسويه كور انجام 

 انجام جهتمحترم اخالق دانشكده دندانپزشكي آزاد تهران.
رشته   آخر سال داوطلب يدانشجو25 تعداد مطالعه نيا

 كه گرديد انتخاب مطالعه در تهران آزاد دانشگاه يانپزشكدند

به  ورود به مطالعه طيشرا يدارا مايل به شركت در مطالعه و
  )13(شرح ذيل بودند. 

 كه يگريد محصوالت اي كيوتيب يآنت ازگذشته  ماه 1 طيدر
 ننموده استفاده باشد داشته اثر پالك تجمع يرو تواند يم
 اي يارتودنس پالكدهان داشتند.. رد دندان20 حداقل .ودندب

 مبتال به هيچيك ندنداشت دهان در پروتز اي و ليپارس پروتز
 ودردنكمي ن مصرف يخاص يدارونبودندو كيستميس يماريب

 باردارهيچكدام   ندنداشت نيديكلرهگز هيدهانشو به تيحساس
 ناشي از عوامل زهيرنگ يدارا ايشان يندانهاد.بودندن
 يموضع يتراپ ديفلورا تحت مطالعه لطو درودونب كيستميس

 ) 13(نگرفته بودند.قرار

 شركت جهت داوطلبان از ابتداپس از توضيح هدف تحقيق 
 و ماريب مشخصات و. شد افتيدر نامه تيرضا مطالعه در
 سپسگرديد. ثبت آنها هياول زهيرنگ و هياول پالك زانيم

 نظارت با(پژوهشگر توسط يريگجرم تحت داوطلبان
 و يدست يهاازقلم استفاده با )خصص پريودنتيكسمتاستاد

 هردوفك ساژوبر آن ومتعاقبگرفتندقرار كياولتراسون
 يتمام به پژوهشگرگرفت.همچنين  انجام يالكسيرپروفيباخم

ساخت  دنتيمر دندان ريخم   شركت كنندگان تحقيق
 از ايشان  اهدانمودو   oral Bمسواك پاكشوماو شركت
يم استفاده قبالً كه را خود ولمعم يبهداشت روش خواست
  .ندهند رييتغ كردند

در تحقيق از دو نوع دهانشويه استفاده شد: دهانشويه  نعناع 
% دهانشويه  2/0% و دهانشويه كلرهگزيدين02/0

%) توسط البراتوار داروسازي دانشكده شهيد 02/0نعناع(
بهشتي ساخته شد.  نعناع  از بازار دارويي تهيه و توسط 

ارماكوگنوزي بر اساس فرموالسيون دهانشويه متخصص ف
 )15(%نعناع تهيه شد. 02/0كتاب معتبر داروسازي دهانشويه 

%  ساخت شركت 2/0همچنين از دهان شويه كلر هگزيدين 
 دي باريج اسانس تهران  حاوي تركيبات : كلرهگزيدين

در  %  0/04  وتيمول % 2  وزايليتول% 0/2 گلوكونات
  د. استفاده گردي تحقيق
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 و شدند ميتقس گروه دو به ياتفاق طور بهشركت كننده   افراد
 متخصص مشاور استاد توسط كه( B ايA هيدهانشو

 قرار مشابه و كساني كامال يبند بسته در يفارماكوگنوز
 آنها به )دشتنندا يظاهر تفاوت چگونهيه و بود شده گرفته
 ستهخوا ايشان واز  گرديد ثبت ياطالعات فرم در و شد داده
 بار هر) شب و صبح( روز در دوبار  هفته4 مدت به شد
 خود دهان در را هيدهانشو  هيثان30 مدت به ميلي ليتر10

  )13( .زنديبر رونيب و بچرخانند
 قرار مجدد نهيمعا مورد ،داوطلبان هفته  4 گذشت از پس

   پالك شاخص از استفاده با هانمونه ندكسيا پالك گرفتندو
)Turskey( افراد از شاخص نيا جهت. دش يريگاندازه 

 استفاده پالك آشكاركننده قرص از ابتدا كه شد خواسته
  پالك زانيم و وجود ،دهان يشستشو باركي از پس و نموده

 و باكال سطوح در (Turesky) شاخص پالك از استفاده با
  متخصص استادتحت نظر  هادندان يتمام نگواليل

 جمع با فرد هر پالك ازيامتو )16(.شد يريگاندازه دنتيكسويپر
 تعداد به آن ميتقس و آمده دستبه ازاتيامت هيكل نمودن
 SI شاخص و زهيرنگ وجود .آمد دستبه مطالعه مورد سطوح

)extrinsic enamel stain index (شاخص از استفاده با 
lobene  شدت نيانگيم گزارش يبرا آخر درگرديد. محاسبه 

stain   و جمع باهم شدت به مربوط ازاتيمتا همه نمونه هر 
 يبرا و گردد يم شده يابيارز سطوح كل تعداد بر ميتقس
   )17(شد. تكرار روش نيهم زين  stain وسعت نيانگيم يبررس

، حس پذيرش افراد مورد در ياطالعات فرم سئواالت سپس
 شامل هيدهانشو از استفاده يجانب عوارض وجود عدم اي وجود
  دهيپرس داوطلبان از رهيغ و  سوزش حس ، مطبوع يبو طعم،
مجددا جرم   .سپس ديگرد ثبت  ياطالعات درفرم جينتا و شده

طبق  كه شد خواسته داوطلبان از انجام شدو بروساژ و گيري
 )11(روش بهداشتي دهان خود را اجرا كنند. مرسوم روال 

 از Wash out  دوره جهت  هفته2 مدت به ها نمونه سپس
 نهاآ از و  نكردند استفاده)  A .B( يا هيودهانش نوع چيه

 انجام را خود يعاد مرسوم يبهداشت يها روش شد خواسته
 جرم فراخوانده مجددا را ها نمونه  پژوهشگر سپس دهند

و  گرفت انجام داوطلبان يبرامجددا  بروساژ و يريگ
 خواسته داوطلبان ازو  .دهانشويه ها بين گروه ها جابه جا شد

 هيدهانشو يبهداشت اصول تيرعا همراه به  هفته4 يبرا تا شد
 و نهيمعا مجددا  هفته4 از پس ها نمونه. را استفاده نمايند ها

 عوارض وجود عدم اي وجود ي وابيارز زهيرنگ و پالك شاخص
 يبو ،دهان سوزش ،طعم شامل هيدهانشو از استفاده يجانب

 فرم در جينتا  هيكل و شد دهيپرس داوطلبان از مطبوع
 شاخص با گروه هر داخل در راتييتغ. شد ثبت  يطالعاتا

  .شد ثبت و يبررس Mann -U-Withney يآمار
  
  

  يافته ها:
 مراجعــه زمــان در كــه داوطلبــين از نفــر 25 رويبــر قيــتحق

 سـن .گرفـت  انجام كردند اعالم يهمكار يبرا را خود موافقت
%)  68( و ردم نفر 8% )  32( ها نمونه.بود 52/23 5/8 آنها
  .بودند زن نفر17

 بودند كرده استفاده نعناع هيدهانشو از كه يافراد پالك زانيم 
 از كه بود يافراد از شتريب برابر 4/1 حدود و) 17/1  24/0(

ــو ــكلرهگز هيدهانش ــتفاده) 86/0  17/0(  نيدي ــرده اس  ك
ــد، ــون و بودن ــان Mann‐U‐Withney  آزم ــ داد نش  هك

ــن دو  ــتالف اي ــه اخ ــاظ ب ــار لح ــادار يآم ــ معن ــد يم   باش
) 001/0  p (  

 اسـتفاده  نيديـ كلرهگز هيدهانشـو  از كه يافراد زهيرنگ زانيم 
 بود يافراد از شتريب 8/2حدود و) 05/6  16/1( بودند كرده
) 18/2  83/0( بودنـد  كـرده  اسـتفاده  نعنـاع  هيدهانشـو  كه

)001/0  p (  
 يهمگـ  بودنـد  كـرده  اسـتفاده  نعنـاع  هيدهانشو از كه يافراد 

   يافرادو%) 100( بودند در دهان مناسب طعم ي احساسدارا
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 كدام چيه ، بودند كرده استفاده نيديكلرهگز هيدهانشو از كه
  ) p  001/0.(نكردند احساس خود دهان در يمناسب طعم

 ــر21در ــراد%)  84( نف ــه ياف ــو از ك ــكلرهگز هيدهانش  نيدي
 يافراد ازنفر 3در و شد مشاهده دهان سوزش نمودند استفاده

 حـس %)  12(نفـر 3 كردنـد  اسـتفاده  نعنـاع  هيدهانشـو  از كه
  )p  001/0. (شد گزارش دهان سوزش

 24اسـتفاده  نيديكلرهگز هيدهانشو از كه يافراداز%)  96(نفر 
  نفـر  1 در و نداشـتند  دهـان  در مطبـوع  يبـو  احساس دندكر
 يكردنـدبو  اسـتفاده  نعنـاع  هيدهانشـو  از كه يافراد از%)   4(

  )1(جدول )p  001/0. (شد گزارش دهان در نامطبوع
 

 بحث:

 هيكه از دهانشو يدر افراد ،حاضر نشان داد  قيتحق
از  كمتر پالك ميكروبياستفاده نمودند تجمع  نيديكلرهگز

 از نظر  يولاستفاده كردند نعناع  هيدهانشوافرادي بود كه از 
 ،احساس طعم مناسب و سوزش در دهان زهيرنگ زانيم

 عمل كرد. نيدينعناع بهتر از كلرهگز ي هيدهانشو

درصد  2/ 5ماده ساده تلخ و  كيتانن  يتازه نعناع دارا برگ
 اسانس  دهنده ليتشك باتيترك نيمهمتر )18،19(.اسانس است

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

است  لنيو كاربوف منياوس نئولي%)  س60تا40نعناع منتول  (
 است كه در  ياشباع شده الكل يمنوترپن حلقو كيكه منتول 

 يرادا ،نقش دارد يپوست و غشاء مخاط يحس سرما بر رو
 يمحلول ها  هيته ياست كه از آن برا يضد باكتر تيخاص

  تيخاص يدارا زيشود و ن يم دهان و گلو استفاده يشستشو

از  )12(.كند يم جاديمطبوع ا يبو نيضد خارش است. همچن
 تيشربت اكسپكتوارنت و درمان برونش هيدر ته نئوليس

منوترپن است كه در  كي نيشود. اسم يمزمن استفاده م
  لنيشود كار بوف ياستفاده م حانيبهارنارنج و ر انساس هيته

است كه به عنوان طعم دهنده  يترپن دوحلقه ا يسز كوئ كي
ضد  تيخاص توانيمو  به اين وسيله  )18(.رود يبه كار م

مطبوع  يو بو يحس خنك جاديو االتهاب و كاهش پالك 
 كرد .  هينعناع را توج هيدهانشو

 ياستات ليعصاره ات يائياثرات ضدباكتر ريدال بر تاث يمطالعات
 يكواليا ،سيالانتروكك فك ،وژنياسترپتوكك پ هينعناع بر عل

كاربرد عصاره  شوديمقاوم به كارباپنم در دست است و ادعا م
خود  يجا يموضع يكربيضدم باتيبرگ نعناع به صورت ترك

 )19(.افتيرا خواهد 

  هيدهانشو يمشابه بر رو يقياز آن جا كه تا كنون تحق  
رو  شيپ قيآن را با تحق مينعناع صورت نگرفته بود  تا بتوان

مانند بابونه  يگريد اهانيگ يبر رو يقاتياما تحق ميكن سهيمقا

   مقايسه دو دهانشويه كلرهگزيدين و نعناع به تفكيك متغيرهاي مورد مطالعه  -1 جدول

ها شاخص  
ها گروه  

 تجمع زانيم
 پالك

 ميزان 
زهيدرنگيتول  

 

    

طعم
 مناسب دارد

مناسبطعم
 ندارد

 

 احساس
 سوزش دارد

 احساس
دسوزش ندار  

 يبو احساس
 مطبوع دارد

 يبو احساس
 مطبوع ندارد

 تعداد(درصد) تعداد(درصد) تعداد(درصد) تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)

25 نيديكلرهگزهيدهانشو
= تعداد 25  

 
17 % 86/0  16/1 05/6  0 )0 (%  25 )100 (%  

 
21 )84 (%  

 

 
4 )16 (%  

 

 
1 )4 (%  

 

 
24 )96 (%  

 
دهانشويه نعناع

= تعداد 25  
24/0 17/1  83/0 18/2  25)100(%0)0(%3)12 (%  

 
22)88 (%  

 
24 )96 (%  

 
1 )4 (%  

 
Pآزمونجهينت 001/0<  P 001/0<  P 001/0<  P 001/0<  P 001/0<  
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تواند مورد بررسي قرار مي انجام شده است  كه  و آب انار
 ) 21،20(بگيرد.

كور جهت  هيبه صورت دوسو ياو همكاران مطالعه يبرادر
و دهان   نيديكلر هگز هيدهان شو ياثر ضد باكتر سهيمقا
انجام   ICUدر  يبستر مارانيدر ب كايماتر ياهيگ هيشو

و به  نيديكلر هگز هيدهان شو  مارانيدادند به گروه اول ب
بعد از  قهيدق 6داده شد و قبل و  ياهيگ هيگروه دوم دهان شو

شدند و  يبزاق جمع آور ينمونه ها هياستفاده از دهان شو
 يباكتر زانيكشت داده شد و م شگاهينمونه ها در آزما

شد  دهيسنج هيپنومونكوك اورئوس و استرپتو كوك  لوياستاف
بر  يقابل توجه يكروبياثر ضد م هيهر دو دهان شو يدر بررس

 يداشتند ول هينومونپ-اورئوس و استرپتو كوك  لوكوكياستاف
داشته  ياهيگ هينسبت به دهان شو يشترياثر ب نيديكلر هگز

  )P>001/0( )20(است. 

Menezes ينيبال ييبا روش كارازما يقيو همكارانش تحق 
انار بر  وهيعصاره آب م ريكور انجام دادند تا تاث هيدوسو

 نيديبا كلرهگز سهيدر مقا يپالك دندان يها سميكروارگانيم
و  نيديكنند  به گروه اول آب انار،گروه دوم كلرهگز يرا بررس

نشان داد  قيتحق نيا جيبه گروه سوم آب مقطر داده شد و نتا
به آب انار پالك مربوط  لياز تشك يريجلوگ زانيم نيشتريب
 زاني) و آب مقطر به م79( نيدي) و پس از آن كلرهگز5/83(
 )21( .را داشت ريتاث ني) كمتر3/11(

متقاطع  ييبا روش كارازما ياپورعباس و همكاران در مطالعه
و  يبر پالك دندان را بابونه يآلمان هيدهانشو ريتاث كور هيدوسو

  لثه بررسي كردند. التهاب 
  
  
  
  
  
  
  

پالك و  زانيبابونه ، كاهش م هيدهانشو قيتحق نيدر ا
نشان داد كنترل  هيبا دهانشو سهيرا در مقا يشاخص لثه ا

 يدر ابتدا و انتها  stain زانيدر م يتفاوت معنا دار يول
 )13((p≤0.001) مطالعه مشاهده نشد.

از طرف محقق وجود  يريشد كه سو گ يسع در اين مطالعه
كوربودندو  هيشگر دوسوو پژوه انينداشته باشد و دانشجو

 يكار و انجام مراحل آمار انيپس از پا يمحقق فارماكوگنوز
را به محقق اعالم نمود. ضمنا جهت  A,Bهينوع دهانشو

مطالعه به صورت متقاطع  انجام گرفت  ط،يبودن شرا كساني
و به صفر رساندن  يريو به نمونه ها پس از انجام جرم گ

به صورت  oral-Bو مسواك  دنتيمر ردندانيپالك خم
كه از مزاياي  داده شد قيتحق طيبودن شرا كسانيو  يقيتشو

از جامعه  يتعداد محدود يپژوهش بر رو نيامطالعه ماست، 
  از جامعه  يكه نشانگر گروه بزرگ انجام گرفت انيدانشجو

 را دچار چالش سازد قيتحق يريپذ ميتواند تعم يمنبوده  و 
  د.و از محدوديت هاي اين مطالعه بو

در  يشتريب يبا تعداد نمونه ها يقيگردد تحق يم شنهاديپ
صورت  شتريو زمان ب شترينامتجانس تر و تعداد ب يگروه ها

 .ميابيدست  يشتريتا به اطالعات ب رديگ

  
  : يريگ جهينت

از لحاظ كاهش پالك  نيديكلر هگز هيرسددهانشو يبه نظر م
 يبو جاديااز لحاظ  يباشد ول ينعناع  م هيبهتر از دهانشو

 هيكمتر دهانشو زهيرنگ جاديمطبوع و عدم سوزش دهان و ا
  داشت. نيدينسبت به كلر هگز ينعناع عملكرد بهتر



  
  افراد رشيو پذ يدندان زهيرنگ ،يكروبيپالك م زانيبرم نيدينعناع با كلر هگز هيدهان شو ريتاث سهيمقا    102

  

  52 /پياپي1396تابستان  /دوم   /شمارهچهاردهم مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/دوره  
  
  

 

References:  
1.Ashly Fp,Jackson P, Woods A,Wilson 
ARF.The effect of a 0.1% cethyl pyridinum 
choride mouthwash on plaque  and  gingivitis 
in adult subjects. Br Dent J 1984;157(6):191-6. 
2.Arweiler NB , Netuschill L , Reich 
E.Alchohol  free mouthrinse solutions reduce 
sapra gingival plaque regrowth and vitality .J 
clin periodontal  2001; 28(2): 168-74. 
3. Yaghooti Khorasani M, Bahramabadi R, 
Moghbeli H. In vitro comparison of the 
antimicrobial efficacy of Zataria multiflora®, 
Chlorhexidine and Sodium Hypochlorite 
against Enterococcus faecalis and Candida 
albicans . J Res Dent Sci. 2015; 12 (1) :21-26 
4. Brecx M, Macdonald LL, Legary K, Cheang 
M, Forgay MG. long tern effect of meridol and 
chlorhexidine mouthrinses on plaque gingivitis 
statining and bacterial vitality. J Dent 
Res. 1993 Aug;72(8):1194-7. 72(8): 1194-6 
5 .Ennibi O, Lakhdar L, Bouziane A, Bensouda 
Y, Abouqal R. Chlorhexidine alcohol base 
mouthrinse versus Chlorhexidine formaldehyde 
base mouthrinse efficacy on plaque control: 
double blind, randomized clinical trials. Med 
Oral Patol Oral Cir Bucal 2013;18(1): 135-9 
6. Lee Y,  Charles SL,Holborow DW .The 
effect of local application of chlorhexidine on   
plaque and gingivitis. N Z Dent 
J 1996;92(407):13-5. 
7. Watanabe E, Nascimento AP, Guerreiro-
Tanomaru JM, Razaboni AM, deAndrade D, 
Tanomaru-Filho M. Antiseptic mouthwashes: 
in vitro antibacterial activity. Acta odontol 
Latinoam 2015; 28 (2) :180-4  
8. Ramazani  GH, Mirzahei  A, Velaei  N.The 
effect of Matrica and chlorhexidine mouthwash 
in the prevention of dental plaque. Iranian 
Journ of Pediatric Dentistry2006; 5:17-22. 
(Persian) 
9.  Kohda  H , Kozaki K , Nagaska N, Miyake 
Y , Suginaka H , Hidaka K , et al . Prevention 
of dental caries by oriental folk medicines- 
active principles of zizyphy  fructus for 
inhibition of insoluble glucan formation by 
cariogenic bacterium streptococcus mutans. 
Planta Med 1986; 52(2): 119-20 
10.  Southward GL , Boul ware RT , walborn 
DR , Grazimik WJ , Thorne EE , yankell SL 
Sanguinarine, a new antiplaque agent: retention 
and plaque specificity. J Am Dent 
Assoc1984;108(3):338-41. 
11.Wolinsky LE , sote  EO . Isolation of natural 
plaque inhibiting substances from Nigerian 
chewing sticks . Caries Res 1984;18(3):216-25. 

12. Haffajee AD, Yaskell T , Socransky SS . 
Antimicrobial effectiveness of an herbal 
mouthrinse compared with an essential oil and a 
chlorhexidine mouthrinse. J Am Dent Assoc 
2008 ;139(5): 606-11 
13. Pourabbas R,Delazar A,Chitsaz MT. The 
Effect of German Chamomile Mouthwash on 
Dental plaque and Gingival Inflammation. IJPR 
2005;4(2):105-9. (Persian) 
14. Pistiorius A , Willershousen B,Steinmeier 
EM , Kreis lert M . Efficancy of subgingival 
irrigation using herbal extracts on gingival 
inflammation . J Periodontol 2003; 74 : 616-622 
15.Raymond  C R,wallter G, marian E 
.Handbook of pharmaceutical Excipieuts.7nd ed. 
Great Britain ;2012. P :837-49.  
16.Turesky S, Gilmore ND, Glickman I. 
Reduced plaque formation by the chloromethyl 
analogue of victamine C. J 
Periodontol1970;41(1):41-3. 
17 .LobeneRR. Effect of dentifrices on tooth 
stain with controlled brushing. J Am Dent Assoc 
1968; 77(4) : 849-55. 
18 .Clark RJ, Menary RC. The effect of 
irrigation and nitrogen anthe yield and 
composition of peoermint oil (mentha piperita 
L). Australian Journ of Agricultural Res . 
Australian Journal of Agricultural Research 
1980;31(3) :489 -98. 
19 .Shalayel MHF, Asaad AM, Qureshi MA, 
Elhussein AB. Anti-bacterial activity of 
peppermint (Mentha piperita) extracts against 
some emerging multi-drug resistant human 
bacterial pathogens.; Journ of Herbal 
Medicine.2017;7 : 27–30 
20 Baradari AG,Khezri HD,Arabi S.Comparision 
of antibacterial effects of oral rinses 
chlorhexidine and herbal mouth wash in patients 
admitted to intensive care unit . Bratisl Lek 
Listy2012;113(9):556-60. (Persian) 
21.Menezes SM,Cordeiro LN,Viana GS. Punica 
granatum (Pomegranate) Extract Is Active 
Against Dental Plaque. J Herb 
Pharmacother 2006;6(2):79-92 
 

 


