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فصل اول :مقدمه و بررسی متون

چکیده
مقدمه :میانگین ترشح بزاق به عنوان یک عامل تعیین کننده کنترل پوسیدگی می باشد .کاهش بزاق بهه میهزان ایها
پوسیدگی را افزایش می هد؛ همچنین خشكی هان یا بعبارت یگر کهاهش ترشهح بهزاق یكهی اا مشهكلت ايهای بیمهاران
یابتیک ،بیمارانی که اروها خايی را مصرف می کنند و بخصوص بیمارانی که تحت پرتو رمانی ناحیه سر و گر ن قرار می
گیرند ،می باشد .انواع متفاوتی اا ترکیبات ارویی و غیر ارویی جهت کاهش این علئم پیشنها گر یده اند .لذا با توجه به این
که تاکنون مطالعه ا به بررسی اختلف خمیر ندان ها مختاف بر میزان ترشح بزاق نپر اخته است ،هدف ر ایهن مطالعهه
مقایسه تأثیر و نوع تجار ایرانی و خارجی خمیر ندان ( اروگر و  )Crestبر میزان ترشح بزاق ر انشهجویان ندانپزشهكی
انشگاه عاوم پزشكی رفسنجان بو .
مواد و روش ها :این مطالعه که اا نوع کارآامایی بالینی متقاطع تصا فی شده بو  ،با تعدا  03نمونه اجرا شد ،که میزان
ترشح بزاق ،ر سه نوبت :ابتدا ورو به مطالعه (قبل اا استفا ه اا خمیر ندان) ،روا اول (پس اا استفا ه اا اولین خمیر
ندان) و بعد اا  27ساعت وره ( washoutپس اا استفا ه اا خمیر ندان یگر) اندااه گیر شد .اطلعات پس اا جمع آور
توسط نرم افزار آمار  SPSSنسخه  71/3مور تجزیه و تحایل قرار گرقت .به منظور مقایسه میانگین ترشح بزاق مربوط به
خمیر ندان ها

اروگر و کرست اا  Crossover Analysisاستفا ه شد .سطح معنی ار ر آامون ها  3/30ر نظر گرفته

شد.
یافته ها :ر این مطالعه  72انشجو

ندانپزشكی شامل  11انشجو پسر ( )%72/1و  1انجو

ختر  %07/1مور

بررسی قرار گرفتند .یافته ها حاکی اا آن بو که قبل اا استفا ه اا و خمیر ندان میانگین  pHبزاق ر و گروه تفاوت
آمار معنی ار نشان ندا  .هر چند میانگین ترشح بزاق پس اا استفا ه اا خمیر ندان کرست و اروگر ر جاسه اول و وم
نسبت به قبل اا استفا ه اا خمیر ندان افزایش نشان ا اما این افزایش اا نظر آمار معنی ار نبو ( .به ترتیب  P =3/013و
.)P =3/102
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان ا  ،هر چند که با استفا ه اا خمیر ندان کرست و اروگر ر میانگین ترشح بزاق
افزایش مشاهده شد اما این افزایش اا نظر آمار معنی ار نبو و میزان ترشح بزاق ر کل مطالعه تفاوت معنی ار را نشان
ندا .
واژه های کلیدی :خمیر ندان ،میزان ترشح ،بزاق

