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   .ايران ،، اصفهاناصفهان

  

استاديار گروه پريودنتيكس، دانشكده : 2
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  .، اصفهان، ايرانپزشكي اصفهان
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نامه دانشجويي در  اين مقاله حاصل پايان

  باشد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي

  

  

  
  

به دفتر مجله  5/5/89اين مقاله در تاريخ 

اصالح شده و در  4/8/89در تاريخ  رسيده،

  .تأييد گرديده است 1/11/89تاريخ 

  

  پزشكي اصفهان مجله دانشكده دندان

  605 تا 597: )6(6 :1389

  چكيده

ي پريودنتال، كنترل مكانيكي ها يماريبروش اصلي جلوگيري از ايجاد پوسيدگي و  :مقدمه
مسواك بهترين روش دستيابي به  ي مكانيكي، استفاده روزانه ازها روشدر بين . پالك است

يكي از عواملي كه در كارايي مسواك زدن موثر است . رود يمسالمت دهان و دندان به شمار 
كارايي سه طرح مسواك شامل  ي هدف از اين مطالعه، مقايسه. باشد يمشكل مسواك و طرح 

Classic ،Cross –action  وPulsar  در كنترل پالك به روشBass بود .  
براي تمامي . نفر داوطلب انتخاب شدند 30آزمايي باليني، ر در اين كا: ها و روش مواد

آموزش داده شد،  ها آنبه  Bassداوطلبين پروفيالكسي انجام گرديد و مسواك زدن به روش 
و  Classic ،Cross-actionسپس داوطلبين به صورت تصادفي يكي از سه نوع مسواك 

Pulsar  از داوطلبين خواسته . روز با مسواك مورد نظر مسواك بزنند 7را دريافت نمودند تا
در روز مراجعه ميزان پالك . ساعت قبل از مراجعه از مسواك زدن اجتناب نمايند 24شد كه 

ثبت گرديد، سپس داوطلب تحت نظر  O’Learyدنداني داوطلبين با استفاده از شاخص پالك 
و دوباره سطح پالك دنداني او با  مسواك زد Bassمحقق با مسواك مورد نظر به روش 

نهايتاً . اين فرآيند براي دو نوع مسواك ديگر نيز تكرار شد. گيري شد همان شاخص اندازه
ارزيابي  Repeated measure ANOVAو t-test  sampleي ها آزمونبا استفاده از  ها داده
   )α=05/0( .شد

 Cross action %77/26، در مسواك Classic %5/21ميزان برداشت پالك در مسواك  :ها يافته
داري باعث كاهش  هر سه نوع مسواك به صورت معني. بود Pulsar%03/24 و در مسواك 

داري از نظر ميزان  ، ولي بين سه نوع مسواك تفاوت معني)pvalue>05/0(ميزان پالك شدند 
  .)pvalue<05/0(برداشت پالك ديده نشد 

هر سه نوع مسواك مورد بررسي در كنترل اي مطالعه، با توجه به محدوديت ه: گيري  نتيجه
   .با يكديگر تفاوت نداشت ها آنو كارايي حذف پالك  بودند موثر Bassپالك به روش 

  .Bass،بهداشت دهان،روشمسواك، كنترل پالك: ها كليد واژه
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  مقدمه

 نيتر عيشا ءپريودنتال جز يها يماريبو پوسيدگي دندان 

به  ها يمارياين باصلي بروز عامل  .باشد يانسان م يها يماريب

 ها دندان ديگر رسوبات بر رويو الك ميكروبي پ علّت تجمع

طي تحقيقات كلينيكي به خوبي ثابت شده است كه  .)1( باشد يم

بين تجمع پالك ميكروبي بر روي  يقوي و مشخص ي رابطه

ي ها يماريب ايجادو ي دنداني ها يماريب ها و پيشرفت دندان

 .)2(وجود دارد  نتالپريود

حذف عوامل  هدف از اقدامات بهداشتي دهان و دندان

اين . باشد يموجود و ممانعت از تشكيل مجدد آن م يزا يماريب

دهان و دندان  يها يماريعمل به منظور پيشگيري از ايجاد ب

 يها يماريكنترل پالك ميكروبي در درمان ب .رديگ يصورت م

پالك كنترل ). 3( دهد ييل مپريودنتال اساس درمان را تشك

 ي عبارت است از  برداشت پالك دنداني بر اساس يك برنامه

و سطوح  ها دندانمنظم و پيشگيري از تجمع مجدد آن بر روي 

ي ها درمانپالك كنترل يك جزء مهم از . ي مجاورا لثه

ي پزشك دنداني ها درماني بوده و موفقيت درازمدت پزشك دندان

ي كنترل پالك، ها روش نيتر جيرا. كند يممين و پريودنتال را تض

ي مكانيكي و شيميايي است كه مسواك زدن به عنوان ها روش

كارايي مسواك  .)4( يك روش مكانيكي كاربرد بيشتري دارد

تكنيك مسواك  :زدن به طور كلي به سه عامل وابسته است

و ساختار شكل ت مسواك زدن و تعداد دفعات و مد زدن،

 زدن و ل مربوط به رفتارهاي مسواكاكتور اودو ف .مسواك

م سو كه فاكتور يدر حال ،وابسته به شخص مسواك كننده است

و اول  اگرچه فاكتورهاي .باشد مربوط به پيشرفت تكنولوژي مي

 ها بسيار مشكل است ولي كنترل آن ند،باش مي بسيار مهم دوم

)7 -5.(  

زدن  ي مختلف مسواكها روشي پزشك دنداندر ادبيات 

امتيازات خاصي نسبت به  Bassروش  .توضيح داده شده است

تسلط بر حركات كوتاه عقب و جلو شامل  دارد كه ها كيساير تكن

است كه بيشتر بيماراني كه  يا چون حركت ساده .باشد يآسان م

 .با آن آشنا هستند كنند ياستفاده م (scrub)از تكنيك مالشي 

سرويكال و  يها اين روش بر روي تميز كردن قسمت

 هتمايل ب ها كه پالك ميكروبي بيشتر اينترپروگزيمال دندان

 تكنيك بس، روش .كند يتجمع در آن نواحي دارد، تأكيد م

تواند براي هر بيماري با درگيري پريودنتال يا  مي مؤثري بوده و

شود بهترين روشي  امروزه پيشنهاد مي ).4( بدون آن توصيه گردد

 ي سطح اينترپروگزيمال و ناحيه كه در كاهش پالك در

مطالعات نشان . )9( باشد يم Bassسرويكوالر موثر است روش 

ي پريودنتال بيشتر به كيفيت ها يماريبداده است كه پوسيدگي و 

). 18(مسواك زدن بستگي دارد تا به تعداد دفعات مسواك زدن 

مطالعات متعددي بهبود برداشت پالك و بنابراين ارتقاي سالمت 

بار  2يودنتال را همراه با افزايش تعداد دفعات مسواك زدن تا پر

 3به ميزان  ها دندان ي تميز كردن روزانه. اند كردهدر روز گزارش 

كه وضعيت پريودنتال را بهبود بخشد  رسد ينمبار يا بيشتر به نظر 

)17.(  

در مورد پالك كنترل،  1998اروپايي سال  Workshopدر 

آل بايستي داراي خصوصيات ذيل  ايده توافق شد كه يك مسواك

مسواك متناسب با سن و مهارت فرد عمل  ي دسته ي اندازه: باشد

دهان فرد عمل  ي مسواك متناسب با اندازهر اندازه س. كننده باشد

استر با انتهاي گرد و با  از فيالمنتهاي نايلوني يا پلي. كننده باشد

مسواك از نوع نرم  .اينچ استفاده شده باشد 009/0قطر كمتر از 

ي باشد كه توانايي ا به گونهقرارگيري بريستلها  ي باشد، نحوه

پالك كنترل در نواحي اينترپروگزيمال و در امتداد مارژين لثه را 

 ).18(افزايش دهد 

در بازار وجود دارد،  ها مسواكدر حال حاضر انواع و اقسام 

از ر برت ها آنولي شواهدي موجود نيست كه نشان دهد يكي از 

معتقدند استفاده  cross-actionسازندگان مسواك . ديگري است

درجه نسبت به خط  16 ي ها با زاويه كه در آن بريستل ياز طرح

كه به روش افقي  ياند در بيماران عمود بر سر مسواك قرار گرفته

باعث برداشت بيشتر پالك از سطح  كنند يمسواك م

 يشركت داًياست كه جد يدر حالاين  ،)8( گردد يپروگزيمال م اينتر

ارائه كرده كه بر كار آمد بودن  Pulsarمسواكي را تحت عنوان 

ضمن اينكه قيمت ) 10(دارد در برداشتن پالك بسيار تاكيد  نآ

 مسواك .برقي است يها تر از ساير مسواك آن بسيار ارزان

Pulsar و هايي كه حركت چرخشي  مسواكي است با بريستل

كات ضرباني به فرد براي برداشتن پالك و اعاده حر. لرزشي دارد

و فرد تميزي آن را به خوبي احساس  كند يمكمك  ها لثهسالمت 

مسواك را ) (split headي ا قطعهضمن اين كه سر دو . كند يم

تطابق سر مسواك با كانتور . دهد يمبا كانتور دندان مطابقت 
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 ). 10( كند يمدندان در مسواك زدن ماليم به بيمار كمك 

Kakamiاي مسواك كراس اكشن را در برداشتن در مطالعه

 ). 14(از مسواك معمولي معرفي نمود  مؤثرترپالك بسيار 

Robinson نسبت به مسواك ا ي مسواك برقي را مطالعهدر

). 13(در كاهش خونريزي از لثه يافته است  مؤثرتردستي بسيار 

Haffajee كه حركت  در تحقيقي تنها نوعي از مسواك برقي

در بررسي ميزان برداشت ). 12(نوساني دارد را موثر دانسته است 

شد كه مسواك  دادهپالك در نواحي مارژينال و پروگزيمال نشان 

Pulsar داري بيشتر از مسواك  به صورت معنيAdvantage 

Plus  است يحالاين در ). 21( باشد يمقادر به برداشتن پالك 

ا مسواكي دانسته كه فرد با آن بهترين مسواك ر Cancro كه 

   ).11(راحت باشد 

ي هستند براي قابل محاسبه نمودن مقدار ا لهيوس ها ندكسيا

از . ها تيجمعها در افراد و يا  يا وضعيت ها يماريبو شدت 

تا  شود يمايندكس همچنين در كارهاي كلينيكي استفاده 

ر آن در ي بيماران ارزيابي شده و هرگونه تغييري دا لثهوضعيت 

يي كه براي ارزيابي ها ندكسيااز جمله . گيري شود طي زمان پي

شاخص  توان يم، رديگ يمپالك دنداني مورد استفاده قرار 

O’Leary  و شاخص پالكSilness & Loe استفاده . را نام برد

با مزايا و معايبي همراه است و  ها ندكسيااز هر يك از اين 

ايندكس تا حد زيادي بستگي  گيري در مورد انتخاب نوع تصميم

  ).15(پژوهشگر و شرايط مطالعه دارد  ي به سليقه

و بيمارهاي پريودنتال  ها يدگيپوسلذا با توجه به شيوع باالي 

و نقش بسزايي كه رعايت بهداشت دهان و دندان در پيشگيري و 

بهداشتي مناسب  ي دارد، انتخاب يك وسيله ها يماريبدرمان اين 

لذا انتخاب و پيشنهاد يك نوع . برخوردار است از اهميت زيادي

مسواك كه در عين آنكه از نظر هزينه مناسب باشد بتواند پالك 

  ).23(را هم به صورت موثري بردارد كار مفيدي خواهد بود 

 ،  pulsarهدف از اين مطالعه بررسي كارايي سه نوع مسواك

cross-action وclassic كنترل پالك به روشر دbass  توجه با

  .با يكديگر بودO’Leary به ايندكس 

  

  ها مواد و روش

نگر  آزمايي باليني آيندهر كا ي اين مطالعه به صورت يك مطالعه

گيري آسان استفاده  در اين مطالعه از روش نمونه. انجام گرفت

شد، بدين معني كه تمام افرادي كه در طي زمان انجام مطالعه در 

رهاي ورود را داشتند، وارد دسترس محقق قرار گرفته و معيا

  . دنديگرد يممطالعه 

معيارهاي قابل قبول براي ورود افراد به اين مطالعه عبارت 

هاي  دندان قابل ارزيابي، عدم وجود اپالينس 18داشتن : بودند از

ارتودنسي، عدم استفاده از پروتز پارسيل، نداشتن جرم زياد و 

رف دخانيات، عدم بريجهاي وسيع، باردار نبودن فرد، عدم مص

ي ها يماريبابتال به پريودنتيت، عدم ابتال به آن دسته از 

سيستميك كه بر وضعيت دهان و دندان تأثير گذارند، داشتن 

  .انگيزه و مهارت كافي براي شركت در مطالعه

نفر بود كه در ابتداي  30مورد مطالعه شامل  ي حجم نمونه

نحوه و مدت انجام  مطالعه پس از توجيه افراد در مورد هدف و

  .كتبي گرفته شد ي نامه رضايت ها آنكار، از 

براي آن كه افراد با شرايط يكساني وارد مطالعه شوند، در 

ي مختصر ريگ جرمتمامي داوطلبين پروفيالكسي و در صورت نياز 

پس از انجام كار پروفيالكسي آموزش مسواك به . انجام شد

به اين صورت كه . رفتبه صورت رو در رو انجام گ Bassروش 

را به صورت كامل به فرد  Bassابتدا محقق بر روي مدل روش 

تا در حضور  شد يم، سپس از خود داوطلب خواسته داد يمتوضيح 

محقق مسواك زدن را به صورت عملي انجام دهد و بدين ترتيب 

داوطلبين پس . ديگرد يماز آموزش كامل بيماران اطمينان حاصل 

سه نوع مسواك ز مسواك زدن، يكي ا ي از آموزش نحوه

Pulsar ،Cross- action  وClassic  را به صورت تصادفي

  .كردند يمدريافت 

در اين  ):1شكل ( Cross actionمشخصات مسواك 

هاي سبز رنگ كه  بريستل. مسواك سه دسته بريستل وجود دارد

در طول و  ها دندانبه صورت مورب هستند، پالك را از بين 

اين مسواك در هنگام حركت رو به . كند يمثه جاروب مارژين ل

. دارد ي مسطح بر ميها مسواكعقب پالك بيشتري را نسبت به 

عملكرد مسواك در  ريتأثها به دليل افزايش  بلندي اين بريستل

آبي Indictor هاي  بريستل. باشد يمحين حركت در نقاط عميق 

مان تعويض تا ز شوند يم رنگ كمرنگ بوده و به مرور زمان 

 powerهاي  بريستل. مسواك و فرسوده شدن آن را نشان دهند

tip كه به شكل يكsingle toft   در سر مسواك امكان

را به نقاطي كه مشكل دسترسي دارند فراهم  آساندسترسي 
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اين مسواك محل شستي مناسبي كه  ي در محل دسته. آورند يم

ن امر به كنترل ، تعبيه شده است و ايكند يمگير مفيدي ايجاد 

  ).10( دينما يمعالي مسواك بسيار كمك 

  

  

  Cross-actionمسواك . 1شكل 

  

هاي  بريستلPulsar  ):2شكل ( Pulsarمسواك 

flexible  اين  زرد دارد كهنرم به رنگ و با حركات نبضي

اند و يك روكش الستيكي آبي رنگ نيز در ها الستيكي بريستل

ها به  اين بريستل. شود يمگ ديده هاي زرد رن انتهاي اين بريستل

حركت . كند يمتميزي بسيار زياد نواحي پروگزيمال كمك 

ها براي از هم گسيختن پالك  لرزشي اين بريستلو چرخشي 

سر اين . كند يماست، اين حركت به ماساژ لثه كمك شاياني 

ي طراحي شده كه حساس به فشار است؛ ضمن ا گونهمسواك به 

مسواك را با كانتور دندان ) (split headي ا قطعهدو ر اين كه س

كه اين  كند يمماه كار  3باطري مسواك حدود . دهد يممطابقت 

باطري اين مسواك . هاي مسواك است با عمر بريستل زمان هم

  ).10(قابل تعويض است 
  

  

  Pulsar مسواك. 2شكل 

  

اين مسواك  ):3شكل ( classicمشخصات مسواك 

 ها آنشدن  رنگ كمكه ) تافت 10(رد هاي نشانگر دا بريستل

هاي اين مسواك  بريستل. نشانگر زمان تعويض مسواك است

داراي نوك گرد و پرداخت شده است كه هنگام مسواك كردن 

اين مسواك جاي شستي دارد كه . باشند يمماليم و بسيار نرم 

 3اين مسواك هر . كند كنترل دستي مسواك را بسيار راحت مي

. داردsoft و medium دو نوع . يد تعويض شودبا بار كماه ي

  ).10(به صورت مقعرند و يك سطح نيستند ر موهاي مسواك د

  

  
  Classic  مسواك. 3شكل 

  

از داوطلبين خواسته شد به مدت يك هفته با مسواك مورد 

نظر به روش آموزش داده شده، مسواك بزنند تا هم با مسواك و 

د، به افراد مورد مطالعه هم با روش گفته شده هماهنگ شون

توضيح داده شد كه بعد از گذشت يك هفته و قبل از مراجعه 

ساعت از مسواك زدن و يا هر روشي كه منجر  24بعدي، به مدت 

در روز مراجعه . گردد، اجتناب نمايند به حذف و يا كاهش پالك مي

پس از اطمينان از رعايت شرايط مطالعه توسط داوطلب، شاخص 

  .ديگرد يمثبت  O’leary Plaque Indexا استفاده از پالك او ب

  :شود يمميزان اين شاخص به صورت زير محاسبه 

كه با مسواكي كه  شد يماز داوطلب خواسته  ي بعدي مرحلهدر 

 Bassدقيقه و به روش  2به او تحويل داده شده بود، به مدت 

مسواك بزند، سپس يك بار ديگر شاخص پالك فرد محاسبه و 

در انتهاي اين دور از مطالعه، به منظور اطمينان از . ديگرد يم ثبت

و مسواك  شد يمصحت شرايط مطالعه مسواك اول از بيمار گرفته 

و همان فرآيندي كه در مورد مسواك اول  ديگرد يمدوم تحويل او 

   .شد يمبيان گرديد، براي مسواك دوم و سوم نيز تكرار 
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طالعه از هر سه نوع مسواك به اين ترتيب افراد مورد م

ي اين مطالعه با استفاده از ها دادهدر نهايت . نمودند يماستفاده 

 وSample t test ي آماري ها آزمونو   SPSSافزار نرم

Reapeated measure  و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل

  .قرار گرفت
  

  ها افتهي

داوطلب كه به تعداد مساوي زن و مرد  30حاضر بر روي  مطالعه

ي ها فرمنتايج حاصل از اين بررسي كه در . بودند انجام شد

پالك ايندكس از  180مخصوص بيماران ثبت شد در مجموع 

   90ايندكس قبل از مسواك زدن و  90. كل بيماران گرفته شد

  

كس از ايند 60. گيري شد ايندكس بعد از مسواك زدن اندازه

ايندكس بعد  30ايندكس قبل از مسواك و  pulsar )30مسواك 

 60و  cross actionايندكس از مسواك  60، )از مسواك

  .گرفته شد classicايندكس هم از مسواك 

به ميزان  Classicكه مسواك د نتايج اين مطالعه نشان دا

به  Pulsarو مسواك % Cross-action 77/26، مسواك 5/21%

  ).1جدول( اند دادهشاخص پالك را كاهش % 03/24ميزان 

نتايج نشان داد كه هر سه نوع مسواك، كنترل پالك را به 

، لكن بين سه نوع )1نمودار (بخشند  داري بهبود مي صورت معني

از نظر ميزان  Classicو  Pulsar ،Cross-actionمسواك 

  ).2جدول(كاهش پالك تفاوت معناداري وجود ندارد 

  

  نوع مسواك 3برداشت پالك در  زانيو حداكثر منگين،انحراف معيار، حداقل ميا. 1جدول

  حداقل  تعداد  3مسواك

  اختالف پالك

  حداكثر

  اختالف پالك

  ميانگين

 تغييرات پالك

 Sig  p-value  انحراف معيار

Classic 30  5%  63%  21.50%  0.12042  0.136  0.001< 

Crossaction 30  8%  47%  26.77%  0.11625  0.136  0.001< 

Pulsar 30  5%  45%  24.03%  0.09547  0.136  0.001< 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سه نوع مسواكر ي ميانگين برداشت پالك د مقايسه. 1نمودار
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  گريكديبا ي ميانگين برداشت پالك سه نوع مسواك  مقايسه. 2جدول 

  Pvalue Classic Pvalue Crossaction  Pvalue Pulsar  مسواك

Classic  = 93/0  631/0  

Crossaction  93/0  =  404/0  

Pulsar  631/0  404/0  =  

  

  

  بحث 

و  Pulsar ،Cross-actionاين مطالعه كارآيي سه نوع مسواك 
Classic  را در حذف پالك، موقعي كه فرد از روشBass 

نفر  30براي انجام اين پژوهش . نمايد، مقايسه نمود استفاده مي
مسواك مذكور استفاده  داوطلب به صورت متناوب از هر سه نوع

نمودند، براي هر مسواك ميزان برداشت پالك با استفاده از 
قبل و بعد از استفاده از مسواك محاسبه  O’learyشاخص پالك 

  .گرديد و نهايتاً نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
از آنجا كه در اين مطالعه هر فرد از هر سه نوع مسواك 

وطلب به عنوان كنترل براي خودش و هر دا دنمو يماستفاده 
ي كه ممكن است مربوط به گر مخدوششد، متغيرهاي  يمعمل 
عملكرد و وضعيت داوطلب باشد، از قبيل مهارت، انگيزه،  ي نحوه

حذف خواهد شد و ... آموزش پذيري، آناتومي دهان و دندان و
  . نتايج از روايي و پايايي مناسب برخوردار بود

نشان داد كه هر سه  1ا توجه به جدول نتايج اين مطالعه ب
داري ارتقا  نوع مسواك، كنترل پالك را به صورت معني

اغلب مطالعاتي كه معتقدند در  ي اين نتيجه با نتيجه. بخشند يم
ي كنترل پالك، روش مكانيكي و باالخص استفاده ها روشبين 

ي دارد و تأكيد خوان همباشد،  از يك روش مفيدتر و مؤثرتر مي
روزانه از مسواك و  ي دي است بر اين نكته كه استفادهمجد

رين روش تمنظم، قابل اعتماد ي برداشت پالك طي يك برنامه
  ).16(بيماران است  ي در همه ها دندانبراي دستيابي به سالمت 

از سوي ديگر نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين سه نوع 
ميزان از نظر  Classicو  Pulsar ،Cross-actionمسواك

كه اين ) 2جدول(كاهش پالك تفاوت معناداري وجود ندارد 
كه معتقدند ميان  Heasmanو  Mc crakenنتيجه با مطالعات 

مسواك و ندارد د انواع مسواك تفاوتي از نظر برداشت پالك وجو
اما با ) 16،19(ي دارد خوان هم، كند ينمبرقي منفعت اضافي ايجاد 

 Haffajee ،Robinson ،Kakami ، Tereنتايج مطالعات 

Zhalmy  به برتري نوع خاصي از مسواك  ها آنكه در تمام
- 14(ي ندارد خوان همنسبت به انواع ديگر تأكيد شده است، 

مربوط به تفاوت  تواند يماين تفاوت در نتايج از يك سو ). 12،20
ر از سوي ديگو در شكل و طراحي مسواك استفاده شده باشد، 

ناشي از تفاوت طراحي اين مطالعه با  تواند يمايجاد اختالفات 
  .ديگر مطالعات باشد

آن  دينما يمآنچه كه اين مطالعه را از مطالعات مشابه متمايز 
است كه در اين مطالعه تمامي داوطلبين تحت نظارت و با 

مسواك نمودند، در صورتي كه در هيچ  Bassاستفاده از روش 
ك كنترل چند نوع مسواك كدام از مطالعات مشابه كه كارآيي پال

اند، به روش خاصي از مسواك زدن تأكيد نشده  را مقايسه نموده
مسواك زدن فرد نظارت چنداني نبوده  ي است و يا آنكه بر نحوه

رسد در مواردي  لذا براساس نتايج اين مطالعه به نظر مي. است
كافي برخوردار است، آنچه در كنترل  ي كه فرد از مهارت و انگيزه

ك مكانيكي تعيين كننده است، روش مسواك زدن و صحيح پال
  .انجام دادن آن است تا نوع و طراحي مسواك

ي كه در سايت شركت ا مطالعهقابل ذكر است كه در چند 
نسبت به  Pulsarسازنده آمده به برتري محسوس مسواك 

از لحاظ توانايي برداشت پالك  Cross-actionي ها مسواك
 ي ولي واقعيت آن است با توجه مطالعه، )10( اشاره شده است

حاضر آنچه در سايت اين شركت آمده بدون شك دور از 
هياهوهاي تبليغاتي نيست و نتايج اين سايت از اين جهت چندان 

  . قابل اعتبار نيست
ي دستي ها مسواكاين مطالعه بين  2با توجه به جدول 

cross action  وClassic ن داري از نظر ميزا تفاوت معني
كه  kakamiي  اين نتيجه با مطالعه. برداشت پالك وجود ندارد

مغايرت دارد اند  ندادهرا گزارش  Cross-actionبرتري مسواك 
حاضر نيز ميانگين حذف پالك توسط  ي البته در مطالعه). 14(

بوده است،  Classicبيشتر از مسواك  Cross-actionمسواك 
و همچنين با توجه  ها نمونهداد اما احتماالً با توجه به كم بودن تع

به آنكه مسواك زدن در هر دو نوع مسواك تحت نظارت انجام 
  .دار نشده است گشته، نتايج معني

  فرعي كه بررسي آن جزء اهداف اوليه  ي به عنوان يك نتيجه
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اين مطالعه نبوده، قابل ذكر است كه اغلب افرادي كه استفاده از 
راضي  Pulsarاند، از مسواك  مودههر سه نوع مسواك را تجربه ن

هاي زردرنگ كه  به آنكه بريستل شود يمنبودند و اين مربوط 
، بعد از چند كنند يمسازندگان مسواك به امتيازات آن تأكيد زيادي 

را آزرده  ها لثهبار استفاده و جذب رطوبت، بسيار سفت شده و 
ايجاد  كه عليرغم اينكه است آن گريدقابل ذكر  ي نكته سازد يم

اتوماتيك انجام  به صورت pulsarحركات ارتعاشي در مسواك 
، اما در نهايت شبيه به دو نوع مسواك ديگر، اين خود فرد رديگ يم

  .است كه بايد مسواك را حركت دهد تا كارايي الزم را داشته باشد
كه  شود يماستنباط  گونه نيادر مجموع از نتايج اين مطالعه 

ك و كارايي مسواك زدن تعيين كننده است، آنچه در برداشت پال
صحيح مسواك زدن و كيفيت مطلوب عملكرد فرد  ي نحوه

و پارامترهايي مانند دستي يا برقي بودن  باشد يممسواك كننده 

مسواك، خصوصيات ظاهري، طراحي و شكل مسواك در 
  . بعدي اهميت قرار دارند ي درجه

-Pulsar ،Crossدر اين مطالعه بين سه نوع مسواك 

action و Classicداري از نظر برداشت پالك،  تفاوت معني
لذا و ، ديده نشد دينما يم، استفاده bassموقعي كه فرد از روش 

از هر سه نوع  تواند يمهر فرد بستگي به سليقه و راحتي خود 
مسواك زدن صحيح  ي آنكه نحوه به شرطمسواك بهره ببرد، 

  .باشد
  

  تشكر و قدرداني

مراتب قدرداني و سپاس خود را از تمامي همكاران  وسيلهن بدي
و حوصله فراوان در اجراي  صدر سعهمحترم پريودنتيست كه با 

  ميينما يماين تحقيق ما را ياري نمودند اعالم 
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Comparative evaluation of the efficacy of three toothbrush designs on 
Bass plaque control technique  

 
 

Jaber Yaghini, Reza Birang*, Mohammad Reza Amjadi,  
Ensiyeh Bateni, Ebrahim Zalaghi 

 
 

Abstract 
 
Introduction: Mechanical plaque control is the main method for prevention of dental caries and 
periodontal disease. Among mechanical methods, daily brushing is the basic method to achieve oral 
and dental health. Toothbrush design and shape are important for brushing efficacy. The aim of this 
study was to compare the efficacy of three toothbrush designs, i.e. Classic, Cross-action and 
Pulsar, in Bass plaque control method. 
Materials and Methods: In this clinical trial, 30 volunteers were enrolled and prophylactic 
procedures were carried out for all of them. Bass method of toothbrushing was explained to them. 
Then each subject randomly received one of the three toothbrush designs to brush with for 7 days. 
The volunteers were asked not to brush for 24 hours before recall. The plaque index was recorded 
for all the subjects by O’Leary plaque index on recall visit. Then the volunteers brushed under the 
control of the investigator using the Bass technique, and the plaque index was measured again by 
the same procedure. This process was repeated for the two other toothbrushes. Data was analyzed 
by sample t-test and repeated measure ANOVA (α = 0.05). 
Results: In this study the plaque removal level was 21.5% for Classic, 26.77% for Cross-action and 
24.03% for Pulsar designs. All the three toothbrushes decreased plaque significantly (p value < 
0.05), with no significant differences (p value > 0.05). 
Conclusion: Classic, Cross-action and Pulsar toothbrushes are effective in Bass method of plaque 
control, with no significant differences.  
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