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 چكيده 

 سابقه

این کار بتوان میزان تجمع پالک با رسد جویدن آدامس یکی از عادات افراد در جوامع مختلف بوده و به نظر می

ت اثرات ممکن اسطبیعی . همچنین؛ سقز طبیعی به عنوان یک ترکیب بدون قند ادها را کاهش دمیکروبی در دندان

 ضدپوسیدگی و ضدتجمع پالک میکروبی داشته باشد.

 هدف

های ( و سررقز طبیعی بر روی شررا  Tridentدنت )ی اثرات جویدن آدامس تریمقایسررهتحقیق حاضررر با هد  

 .انجام شدپریودنتال )پالک و لثه( 

  مواد و روشها

 wash-outروزه با یک هفته زمان  0ی نفر انتخاب و در دو دوره  03کارآزمایی بالینی دوسوکور و متقاطع؛ یک در 

ی جویدن دنت و سرررقز طبیعی اسرررتفاده کردند. بیماران در دورهتری دقیقه از آدامس 03روزی دو بار و به مدت 

ها در ابتدای ی نمونههای پالک و لثهدند. شرررا  ها اعمال روتین بهداشرررت دهان و دندان  ود را قکع کرآدامس

ها در ابتدا و انتهای دنت و سرررقز طبیعی محاسررربه گردید. مقادیر شرررا  تحقیق و در انتهای مصرررر  آدامس تری

طرفه مورد قضرراوت آماری قرار گرفته و مقایسررات دوبه مصررر  آدامس و سررقز توسررن آزمون آنالیز واریانس یک

 انجام شد.  Tukeyآزمون  ها نیز توسندوی گروه

  نتایج
(. از لحاظ میانگین >3330/3pایی داشته است )های پالک و لثهداری در کاهش شا  جویدن آدامس اثرات معنی

ی ایندکس لثه؛ هیچ تفاوت بوده است. ولی درباره 34.0دنت و در آدامس تری 34.0تجمع پالک دندانی؛ سقز طبیعی 

  ثبت نرسید. داری بین دو گروه به معنی

  گيرينتيجه

ی بیماران شرده و اثرات سرقز های پالک و لثهدار شرا  دنت و سرقز طبیعی هر دو باع  کاهش معنیآدامس تری

دنت بوده ولی اثرات آنها در کاهش شررا   لثه در حد ه  طبیعی در کاهش شررا   پالک بیرررتر از آدامس تری

های مکمل برای کنترل پالک میکروبی در بیماران به کار ا به عنوان روشتوان این دو عامل ربوده است. بنابراین، می

 برد. البته با توجه به کاهش بیرتر پالک در آدامس طبیعی؛ استفاده از آن پیرنهاد بهتری  واهد بود. 

 آدامس، سقز طبیعی، شا   پالک، شا   لثه: هاكليد واژه



Abstract 

Title 

Comparison of the effect of Trident gum and natural gum on periodontal indices   

Background and aim 

Chewing gum is a frequent habit among people which may serve as an effective oral 

hygiene device when brushing may not be possible. The aim of this study was to compare 

the effect of two chewing gums, Trident and natural chewing gum on dental plaque 

accumulation and gingival inflammation in the lack of oral hygiene measurements.   

Objective 

The present study compared the effects of Trident and natural chewing gum on the 

periodontal (plaque and gingival) indices. 

Methods 

In this cross-over double-blind clinical trial; 30 volunteers were selected and chewed the 

natural chewing gum or Trident chewing gum for a 3-days period with a week wash-out time 

two times daily and 20 minutes for each time. The patients stopped their routine oral hygiene 

habits when using the chewing gums. The plaque and gingival indices of the participants were 

recorded at the baseline and after using the natural and Trident chewing gums. The plaque 

and gingival scores at the baseline and following the gums usage were subjected to one-way 

analysis of variance while the paired comparisons were done by Tukey test.  

Results 

Chewing gums significantly reduced plaque indices and gingival indices (p<0.0001). In the 

comparison of the mean of dental plaque accumulation; the effect of natural chewing 

gum was greater than Trident (p<0.0001) but in gingival indices, there was no significant 

changes between two groups. 

Conclusion 

Using Trident and natural chewing gums for 3 days (two times a day; 20 minutes for each 

time) significantly decreased the patient’s plaque and gingival scores. Natural chewing 

gum was more effective than Trident on reducing dental plaque accumulation. Trident 

also decreased the level of dental plaque; therefore, both of them can be used as a 

complementary technique for the patients in the microbial plaque control. 

Key words : hewing gum, Natural gum, Plaque index, Gingival index 
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