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 چکیده

 و رشد در باعث اختالالتی آنها دادندست از و هستند موثر دائمی هايدندان تکامل و رویش در شیري هايدندانمقدمه: 

 عوارض این.دارند همراه به ايبالقوه زیبایی،عوارض بهبود علیرغم ارتودنسی هايدرمان.شودمی کودك اجتماعی روابط و نمو

 هاهدهانشوی .باشد پریودنتال هايبیماري و پریودونشیوم التهاب و افزایش پالك تجمع تشدید همچون مواردي شامل تواندمی

اساس،  اینبر. کنند نفوذ دندانی سطوح تمام به و باشند موثر دهان بهداشت در توانندمی میکروبیالآنتی کمکی ابزار عنوان به

 لثه شاخص) هاي پریودنتالشاخص بر ماتریکا و پرسیکا ، کلرهگزیدین حاوي دهانشویه سه اثرات مطالعه، مقایسه این از هدف

 .باشدمی پیشگیرانه ارتودنسی درمان تحت کودکان در (پالك شاخص و اي

 دندانپزشکی دانشکده به کنندهمراجعه ساله 61 تا9 کودك 61 اي بررويمداخله-صورت تجربیمطالعه به این: هاروشمواد و 

 کودکان این در (GI)ايلثه و (PI)پالك هايشاخص مراجعه اول در و شد انجام، کردندمی استفاده آرچلینگوال از که قزوین

(، پرسیکا و ماتریکا در طول %2.1کلرهگزیدین) مدل دهانشویه سه هر از استفاده معرض در هانمونه يهمه و شد گیري اندازه

 کردند و در استفاده روز در هفته و دوبار یک مدت را به هادهانشویه از هرکدام کنندگانگرفتند. شرکت قرار خود دوره مربوطه

 یک دوره هر شد. بین گیريفرد اندازه هر Gingival Indexو  Plaque Index بالینی هاي شاخص دوره هر پایان

wash-out  آزمون ها از داده جهت تحلیل شد. درنظرگرفته ايهفته دو Wilcoxon Sign Rank افزارو از نرم 

11spss.ver  ، شد. استفاده 

طور  به هدهانشوی از استفاده از قبل به نسبت ماتریکا و پرسیکا کلرهگزیدین، دهانشویه از استفاده از بعد GI میانگینها: یافته

-معنی اختالف ايشاخص لثه میزان کاهش یا و حذف نظر از دهانشویه نوع سه بین  .(>2.20Pیافت) کاهش ايمالحظه قابل

ز ا بیشتر نیز و پرسیکا پرسیکا از بیشتر ماتریکا شویه دهان در GI کاهش میزان وجود این . با(<2.20Pنگردید) مشاهده دار

 از استفاده از قبل به نسبت ماتریکا و پرسیکا ، کلرهگزیدین دهانشویه از استفاده از بعد PI میانگین. بود کلرهگزیدین

و  پرسیکا از بیشتر کلرهگزیدین شویه دهان در PI کاهش (. میزان .>2.20P (کاهش یافت داريمعنی طور دهانشویه به

ي بین سه دهانشویه مشاهده داراین اخالف برابر بود ولی اختالف معنی پرسیکا و ماتریکا هايدر دهانشویه بود و ماتریکا

 .(<2.20P)نگردید

 قابل زانمی به ماتریکا و پرسیکا کلرهگزیدین، دهانشویه نوع سه هر که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج: گیری نتیجه

 وجود PI و GI میزان کاهش از نظر شویه دهان نوع سه بینداري معنی تفاوتی ولی داده کاهش را PI و GI میزان توجهی

 .نداشت

 کلرهگزیدین، پرسیکا، ماتریکا ،دهانشویه آرچ، لینگوال،  پریودنتالشاخص  :دیکلیهای واژه



 

Abstract 

 
Background: Deciduous 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: This study was selected as an experimental-interventional 

study on 16 children aged 9 to 12 years old referred to Qazvin Dental School who 

used Lingual Arch. At the first visit, plaque (PI) and gingival (GI) indices were 

measured in these children. All samples were exposed to all three models of 

chlorhexidine (0.2%), Persica and Matrica mouthwashes during their respective 

periods. Participants used each mouthwash for one week and twice a day, and at the 

end of each period, the Plaque Index and Gingival Index of each individual were 

measured. A two-week wash-out was considered between each period. Wilcoxon Sign 

Rank was used to analyze the data using spss.ver.26 software. 

 

Results: Mean GI decreased significantly after using mouthwash with chlorhexidine, 

Persica and Matrica compared to before using mouthwash (P <0.05). No significant 

difference was observed between the three types of mouthwash in terms of removal or 

reduction of gingival index (P> 0.05). However, the rate of GI reduction in Matrica 

mouthwash was higher than Persica and Persica was higher than chlorhexidine. Mean 

PI decreased significantly after using mouthwash with chlorhexidine, Persica and 

Matrica compared to before using mouthwash (P <0.05). ). The reduction of PI in 

chlorhexidine mouthwash was more than Persica and Matrica and in Persica and 

Matrica mouthwash these differences were equal but no significant difference was 

observed between the three mouthwashes (P> 0.05). 

 

Conclusion: The results of this study showed that all three types of chlorhexidine, 

Persica and Matrica mouthwashes significantly reduced GI and PI, but there was no 

significant difference between the three types of mouthwash in terms of reducing GI 

and PI. 

 

Keywords:, Periodontal index, Lingual arch, Mouthwash, Chlorhexidine, Persica, 

Matrica 
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