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چکیده
مقدمه pH :بزاق به عنوان یک عامل تعيين کننده خطر پوسيدگي در افراد مطرح مي باشد به طوریکه با کاهش  pHو
اسيدی شدن محيط دهان انحالل اجزای معدني با سهولت بيشتری پيش مي رود .با توجه به این که استفاده از مسواک به
همراه خمير دندان یکي از عوامل کاربردی شایع و پذیرفته شده برای کاهش ميزان پوسيدگي و بهبود وضعيت بهداشتي دهان
ميباشد و تاکنون مطالعه ای به بررسي اختالف خمير دندان های مختلف بر ميزان  pHبزاق نپرداخته است ،هدف در این
مطالعه مقایسه تأثير دو نوع تجاری ایراني و خارجي خمير دندان (داروگر و  )Crestبر ميزان  pHبزاق در دانشجویان
دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان بود.
مواد و روش ها :این مطالعه که از نوع کارآزمایي باليني متقاطع تصادفي شده بود ،با تعداد  03نمونه اجرا شد ،که
ميزان  pHبزاق ،در سه نوبت :ابتدای ورود به مطالعه (قبل از استفاده از خمير دندان) ،روز اول (پس از استفاده از اولين خمير
دندان) و بعد از  27ساعت دوره ( washoutپس از استفاده از خمير دندان دیگر) اندازه گيری شد .اطالعات پس از جمع
آوری توسط نرم افزار آماری  SPSSنسخه  71/3مورد تجزیه و تحليل قرار گرقت .به منظور مقایسه ميانگين  pHبزاق مربوط
به خمير دندان های داروگر و کرست از  Crossover Analysisاستفاده شد .سطح معني دار در آزمون ها  3/30در نظر
گرفته شد.
یافته ها :در این مطالعه  72دانشجوی دندانپزشکي شامل  11دانشجوی پسر ( )%72/1و  1دانشجوی دختر  %07/1مورد
بررسي قرار گرفتند .یافته ها حاکي از آن بود که قبل از استفاده از دو خمير دندان ميانگين  pHبزاق در دو گروه تفاوت
آماری معني داری نشان نداد .ميانگين  pHپس از استفاده از خميردندان کرست در جلسه اول به طور معني داری نسبت به
قبل از استفاده از خميردندان ( )P =3/330و همچنين نسبت به گروه داروگر بيشتر بود( .)P =3/310در حالي که در جلسه
دوم اگر چه  pHبزاق در هر دو گروه نسبت به بزاق پایه به طور معني داری بيشتر بود ( )P >3/331اما ميانگين آن در دو
گروه آزمایش اختالف معني داری نداشت.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو خمير دندان کرست و داروگر توانایي افزایش  pHبزاق را به صورت معني
داری از نظر آماری نسبت به قبل از مطالعه دارند اما در کل مطالعه در ميانگين  pHتفاوت معني داری مشاهده نشد.
واژه های کليدی :خمير دندان ،pH ،بزاق

