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 چکیده

های شییییری در روي  و تکامن دندان های دا مي موهر هسیییتند و از دسیییه دادن آنها باع  دندانمقدمه: 

رغم بهبود زيبايي،عوارض های ارتودنسي علي اختالالتي در رشد و نمو و روابط اجتماعي کودک میشود.درمان  

و افزاي  التهاب تواند شییامن مواردی همنون تشییديد تپمک پالک  بالقوه ای به همراه دارند.اين عوارض مي

شويه ها به عنوان ابزار کمکي آنتي      شد.دهان شیوم و بیماری های پريودنتال با توانند در میکروبیال ميپريودون

سطوح دنداني نفوذ کنند.       شند و به تمام  شه دهان موهر با سه    بهدا ساس، هدف از اين مطالعه ،مقاي براين ا

ولیس بر شییاخه های پريودنتال اشییاخه لیه ای و اهرات سییه دهانشییويه حاوی زينل ،کلرهگزيدين و پروپ

 مي باشد. پیشگیرانه شاخه پالک(در کودکان تحه درمان ارتودنسي

سییاله مراجعییه کننییده بییه دانشییکده دندانپزشییکي  0۱تییا ۸کییودک  0۱در ايیین مطالعییه: هوواروشمووواد و 

در  ایالک و لییه شیاخه هیای پی   سیتفاده میکردنید انتبیاب شیدند و در ابتیدا      آرچ اقزوين کیه از لینگیوال  

 پروپیولیس و کلرهگزيیدين   ، حیاوی زينیل   اين کودکان اندازه گییری شید و هیر کیدام از دهانشیويه هیای      

دو هفتییه ای  wash-outدوره يییل بییین هییر مییدت يییل هفتییه، دوبییار در روز اسییتفاده کردنیید و  را بییه

و  گیییری شییدهییر فییرد انییدازه  ایفاصییله گشاشییته شیید.در پايییان هییر دوره شییاخه هییای پییالک و لیییه   

ی بیه حالیه اولییه و مییانگین شیاخه هیا      نسیبه  میانگین اين شاخه ها بعد اسیتفاده از هیر دهانشیويه    

آزمیون تیي    ازداده هیا  برای تحلیین  نسبه بیه هیم از ن یر آمیاری میورد بررسیي قیرار گرفیه.         بعد مصرف

 شد.استفاده  spss.ver26 افزارنرم مستقن و

میانگین شاخه پالک و لیه ای بعد از استفاده از هر سه دهانشويه به صورت معناداری کاه  ها: یافته

 دنتفاوت معناداری نداشت نشويه ی حاوی زينل و کلرهگزيدينبعد استفاده از دهايافه.کاه  شاخه لیه ای 

طور  داشه و بهرين عملکرد را پالک ،کلرهگزيدين بهت .در مورد کاه  شاخه ندو از پروپولیس بیشتر بود

 .معناداری نسبه به دهانشويه ی حاوی زينل و پروپولیس باع  کاه  شاخه پالک گرديد

ی حیاوی زينل،کلرهگزيیدين و    دهانشیويه  نیو   نتايج ايین تحقیین نشیان داد کیه هیر سیه      گیری: نتیجه

 .شوندود شاخه های پريودنتال ميباع  بهب پروپولیس

 رچآ،لینگوال شويه اندهپالک دنداني ،های کلیدی: اژهو

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Comparing the effect of zinc (1%), chlorhexidine (0/2%)and  propolis 

mouthwashes on periodontal indices of children undergoing preventive 

orthodontic treatment 

 

 

Background: 

Decideous teeth are effective in the growth and development of permanent teeth 

and their loss causes disorders in the development and social relationships of the 

child. Orthodontic treatments, despite improving beauty, have potential side 

effects like increase inflammation of the periodontium and periodontal disease. 

Mouthwashes as an antimicrobial adjuvant can be effective in oral hygiene and 

penetrate to all surfaces of teeth.  Therefore, the aim of this study was to compare 

the effects of three mouthwashes chlorhexidine, propolis and containing zinc on 

periodontal indices (gingival index and plaque index) in children undergoing 

preventive orthodontic treatment. 

Method  and Materials: In this study, 16 children aged 9 to 12 years referred to 

Qazvin Dental School who used Lingual-Arch were selected and initiall plaque 

and gingival indices were measured in these children.each of the mouthwashes 

means Zinc containing, propolis, chlorhexidine was used twice a day for a week 

and a two weeks wash-out was considered between each period. At the end of 

each period, the plaque and gingival indices of each person were measured .the 

average of these indices after using each mouthwash compared with Initiall 

indices and with each other and they statistically examined. Independent t-test 

and spss.ver26 software were used to analyze the data. 

Results: The mean plaque and gingival index decreased significantly after using 

all three mouthwashes. The reduction of gingival index after using chlorhexidine 

and containing zinc was not significantly different and was more than propolis.  

Chlorhexidine had the best performance  comparing with  zinc and propolis to 

reducing plaque index . 

 

Conclusion: The results of this study showed that all three mouthwashes means 

containind zinc, propolis and chlorhexidine reduce periodental indices. 

Key worlds: Dental plaque,Lingual arch, Mouthwashes 
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