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Background and Objective: Gingivitis is the most common inflammatory
gingival disease, which is characterized by redness, swelling, and bleeding
and can be induced by local factors, such as dental plaque. The management
or prevention of this disease can be accomplished by the aid of teeth scaling,
medications (e.g., non-steroidal anti-inflammatory drugs), and health
education. Today, the use of medicinal herbs has been considered in the
preparation of many drugs. Regarding this, the present study aimed to
investigate the effect of a green tea extract mouthwash on plaque-induced
gingivitis.
Materials and Methods: This double-blind clinical trial was conducted on
50 patients suffering from plaque-induced gingivitis within the age range of
18-60 years. The study population was selected using the table of random
numbers, and then divided into two groups of case and control. The case
group used green tea mouthwash, while the control group utilized
chlorhexidine mouthwash. The plaque index (PI; Loe and Silness), gingival
index (GI; O'Leary), and bleeding index (BI) were measured at the baseline,
as well as one and two months later. Data analysis was performed in SPSS
(version 22) by paired sample t-test and repeated measures test.
Results: According to the results, each study group showed a significant
difference in terms of the PI, GI, and BI (P<0.001). However, there was no
significant difference in the PI and BI in the second month, compared to the
first month. Regarding the GI, the case group showed no significant
difference in the second month, compared to the first month. Nonetheless,
the control group showed a statistically significant difference in terms of GI
in the second month, compared to the first month (P=0.023). The two groups
showed no significant difference in terms of the PI, GI, and BI.
Conclusion: As the findings indicated, similar to the use of chlorhexidine
mouthwash, green tea mouthwash, along with hygiene education (including
brushing three times a day and using dental floss), can be effective in the
treatment of bleeding caused by gingivitis, reduction of plaque, and
mitigation of gingival inflammation.
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سابقه و هدف :شایعترین شكل بيماري لثه ،التهاب لثه یا ژنژیویت است كه عالئم آن قرمزي ،تغيير حجم
لثه ،تحليل و خونریزي ميباشد و عوامل موضعي نظير پالک دنداني سبب ایجاد آن ميشود .براي درمان یا
پيشگيري از این بيماري ميتوان از آموزش بهداشت ،جرمگيري ،داروهایي مانند ( NSAIDSداروهاي
ضدالتهاب غيراستروئيدي) و دهانشویهها بهعنوان عامل كمكي استفاده كرد .امروزه استفاده از گياهان دارویي
در تهيه بسياري از داروها مورد توجه قرار گرفته است .در این راستا در این مطالعه به بررسي اثر دهانشویه
عصاره چاي سبز بر التهاب لثه ناشي از پالک ميكروبي پرداخته شده است.
مواد و روشها :در این مطالعه كه از نوع كارآزمایي باليني و بهصورت دوسو كور ميباشد 50 ،نفر از بيماران
مبتال به ژنژیویت از ميان بيماران مراجعهكننده به بخش پریودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم
پزشكي همدان با رده سني  11-60سال براساس جدول تصادفي اعداد انتخاب شدند و به  2گروه تست و
كنترل تقسيم گردیدند .شایان ذكر است كه گروه تست ،دهانشویه چاي سبز و گروه كنترل ،دهانشویه
كلرهگزیدین را دریافت كردند .سپس ،شاخصهاي لثهاي (سيلنس و لوئي) ،پالک دنداني (اوليئري) و خونریزي
لثه در زمان شروع مطالعه ،ماه اول و ماه دوم پس از آن اندازهگيري گردید .ذكر این نكته ضرورت دارد كه
كليه دادهها با استفاده از آزمونهاي  Repeated Measuresو  Paired-t-testاز طریق نرمافزار SPSS 22
آناليز شده و مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافتهها :بررسي روند تغييرات ميانگين شاخصهاي پالک ،خونریزي و لثهاي در داخل هر گروه تفاوت
معناداري داشت ()P<0/001؛ اما در شاخص پالک و خونریزي در هر دو گروه بين ماه اول و دوم تفاوت
معناداري مشاهده نشد .در ارتباط با شاخص لثهاي نيز در گروه با مصرف دهانشویه چاي سبز بين ماه اول و
دوم تفاوت معناداري وجود نداشت؛ اما همين شاخص در گروه مصرفكننده دهانشویه كلرهگزیدین معنادار
بود ( .)P=0/023شایان ذكر است كه در مقایسه روند تغييرات ميانگين شاخصهاي پالک ،خونریزي و لثهاي
در ميان دو گروه هيچ تفاوت معناداري مشاهده نشد.
نتیجهگیری :همراهنمودن دهانشویه چاي سبز با آموزش بهداشت (شامل روزي سه بار مسواکزدن همراه با
استفاده از نخ دندان) همانند آموزش بهداشت همراه با دهانشویه كلرهگزیدین ميتواند در درمان خونریزي
ناشي از ژنژیویت و كاهش پالک و التهاب لثه در افراد مؤثر باشد.
واژگان كلیدی :التهاب لثه ،چاي سبز ،شاخص لثهاي

مقدمه
ژنژیویت در لغت به معناي التهاب لثه است و این نوع از
التهاب لثهاي كه به واسطه پالک ميكروبي ایجاد شده باشد،
شایعترین شكل از تمام انواع بيماريهاي لثهاي است ] .[1تجمع
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پالک علت اصلي این نوع ژنژیویت ميباشد و با برداشت رسوبات
پالک ،این بيماري قابل برگشت خواهد بود؛ بنابراین كنترل پالک
از طریق آموزش بهداشت و كنترل شيميایي آن ،یك راه مؤثر در
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درمان و جلوگيري از ایجاد ژنژیویت ميباشد.
یكي از راههاي كنترل پالک ،استفاده از دهانشویهها است
] .[1امروزه استفاده از گياهان دارویي و جایگزیني داروهاي
شيميایي با داروهاي گياهي مورد توجه قرار گرفته است و هر روز
شاهد انجام پژوهشها و یافتههاي نوین در این رابطه هستيم ].[2
در سالهاي اخير مطالعات كلينيكي و اپيدميولوژي متعددي
چندین پاسخ فيزیولوژیك به چاي سبز را گزارش كردهاند كه ممكن
است با ارتقاي سالمت و یا پيشگيري و درمان برخي از بيماريهاي
مزمن مرتبط باشند .مقاالت بسياري اثرات مفيد چاي سبز در
بيماريهاي دهان مانند محافظت عليه پوسيدگيهاي دنداني،
بيماريهاي پریودنتال و ازدستدادن دندانها را شرح دادهاند و
اثرات ضدالتهاب و ضدپالک آن را به اثبات رساندهاند ].[3
در این زمينه ،نتایج مطالعه كرانویل و ویلستراین در سال 2000
نشان داد كه چاي سبز ميتواند اثرات مفيدي در راستاي كاهش
التهاب لثه با كاهش پالک و خونریزي لثه داشته باشد ].[4
در مطالعه دیگري نيز اثر خمير دندان ساختهشده از چاي
سبز بر تشكيل باكتريهاي دهاني بررسي گردید ][5؛ از این رو
در مطالعه حاضر به بررسي ميزان تأثير عصاره چاي سبز بر التهاب
لثه به شكل دهانشویه  0/5درصد پرداخته شده است.

آنتيبيوتيك مصرف ميكردند از مطالعه خارج شدند.
باید خاطرنشان ساخت كه این مطالعه در شوراي پژوهشي
دانشگاه و كميته اخالق در پژوهش دانشگاه و در پایگاه ثبت
كارآزمایي باليني ایران با كد  2016111223468N3مورد
تصویب قرار گرفت و قبل از انجام مطالعه از تمام بيماران
رضایتنامه كتبي گرفته شد.
جهت انجام مطالعه دهانشویهها بهصورت دوسو كور در اختيار
بيماران قرار گرفت و روش صحيح مسواکزدن به روش ،Bass
استفاده از نخ دندان و چگونگي مصرف دهانشویهها به بيماران
آموزش داده شد .همچنين از آنها خواسته شد تا دو بار در روز
پس از مسواکزدن ،دهانشویهها را به حجم  5ميليليتر به مدت
 30ثانيه دهانشویه كرده و پس از آن تا یك ساعت دهان خود را
نشویند و تا حد امكان غذا نخورند .این كار تا  2ماه ادامه یافت و
در زمان شروع مطالعه ،ماه اول و ماه دوم پس از آن شاخصهاي
لثهاي (سيلنس و لوئي) ،پالک (اوليئري) و خونریزي لثه توسط یك
دندانپزشك آموزشدیده با استفاده از یك پروب پریودنتال
اندازهگيري گردید .شایان ذكر است كه كليه دادهها با استفاده از
آزمونهاي  Repeated Measuresو  Paired-t-testاز طریق
نرمافزار  SPSS 22آناليز شده و مورد مقایسه قرار گرفتند.

مواد و روشها
این مطالعه از نوع كارآزمایي باليني ميباشد و در آن 50
نفر از بيماران مبتال به ژنژیویت مراجعهكننده به بخش
پریودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي
همدان با رده سني  11-60به روش تصادفي براساس جدول
تصادفي اعداد ،انتخاب شده و به  2گروه تست و كنترل تقسيم
شدهاند كه گروه تست ،دریافتكننده دهانشویه چاي سبز و
گروه كنترل ،دریافتكننده دهانشویه كلرهگزیدین (استاندارد

یافتهها
بررسي روند تغييرات ميانگين شاخصهاي پالک ،لثهاي و
خونریزي لثه در داخل هر گروه تفاوت معناداري داشته است
()P<0/001؛ اما شاخص پالک و خونریزي در هر  2گروه بين ماه
اول و دوم تفاوت معناداري را نشان نميدهد .در ارتباط با شاخص
لثهاي نيز در گروه با مصرف دهانشویه چاي سبز بين ماه اول و
دوم تفاوت معناداري مشاهده نميشود؛ اما همين شاخص در
گروه مصرفكننده دهانشویه كلرهگزیدین معنادار ميباشد
( .)P=0/023ذكر این نكته ضرورت دارد كه در مقایسه روند
تغييرات ميانگين شاخصهاي پالک ،خونریزي و لثهاي در ميان 2
گروه هيچ تفاوت معناداري مشاهده نميشود .در شكلهاي 1-3
آناليز دادهها بهصورت نمودار خطي نمایش داده شده است.

طالیي) ميباشند .افراد مورد مطالعه به لحاظ سيستميك كامالً
سالم بودند و التهاب لثه آنها ناشي از محرکهاي موضعي
(مانند پالک ،جرم و غيره) بود .الزم به ذكر است كه افراد
سيگاري و باردار و یا افرادي كه به هر دليلي داروهاي

شکل  :6تغييرات شاخص لثهاي
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اثر دهانشویه گیاهی چای سبز بر شاخصهای لثهای

شکل  :6تغييرات شاخص پالک

شکل  :9شاخص خونریزي لثه

در این شكل با استفاده از آزمون اندازههاي تكراري با اصالح
فلت ( ،)Repeated Measurmentبا گذشت زمان تفاوت
معناداري در شاخص  gمشاهده ميشود ()P<0/001؛ اما روند
تفاوت بين دو گروه با یكدیگر متفاوت نميباشد (.)P=0/164
در این شكل با استفاده از آزمون اندازههاي تكراري با اصالح
فلت ،با گذشت زمان تفاوت معناداري در شاخص  Pمشاهده
ميشود ()P<0/001؛ اما روند تفاوت بين دو گروه با یكدیگر
متفاوت نميباشد (.)P=0/133
در این شكل با استفاده از آزمون اندازههاي تكراري با اصالح
فلت ،با گذشت زمان تفاوت معناداري در  Bopمشاهده ميشود
()P<0/001؛ اما روند تفاوت بين دو گروه با یكدیگر متفاوت
نميباشد (.)P=0/310
بحث
یكي از گياهاني كه مورد توجه محققان قرار گرفته است،
چاي سبز ميباشد .تحقيقات زیادي اثر مفيد چاي سبز را در
كاهش التهاب ناشي از تابش نور ماورا بنفش خورشيد ،التهاب
ناشي از گزش حشرات و التهاب لثهاي نشان دادهاند [.]3
688

در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسي اثرات عصاره چاي
سبز به شكل دهانشویه بر التهاب لثه و نيز اثرات آن بر بهبودي
شاخصهاي كلينيكي لثهاي ،پالک و خونریزي بپردازیم.
نتيجه مقایسه ميانگين شاخصهاي پالک ،خونریزي و لثهاي
در گروههاي تست و كنترل در ماههاي مورد مطالعه نشاندهنده
تأثيرات مثبت همراهي دهانشویه با آموزش بهداشت شامل :نحوه
درست مسواکزدن ،استفاده از نخ دندان و توصيه به رعایت منظم
آن در كاهش شاخصهاي التهابي ميباشد.
همچنين ،مقایسه بين دو گروه نشاندهنده آن است كه
دهانشویه عصاره چاي سبز تا حد زیادي در مقایسه با دهانشویه
كلرهگزیدین كه استاندارد طالیي ميباشد ،ميتواند در كاهش
تجمع پالک و التهاب لثهاي مؤثر واقع شود.
در این مطالعه نشان داده شد كه شاخص پالک و خونریزي
در هر دو گروه بين ماه اول و دوم تفاوت معناداري ندارد .شاخص
لثهاي نيز در گروه با مصرف دهانشویه چاي سبز بين ماه اول و
دوم تفاوت معناداري نداشت؛ اما همين شاخص در گروه
مصرفكننده دهانشویه كلرهگزیدین معنادار بود.
در مطالعات متعددي كه به بررسي اثرات ضدپالک و
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ضدالتهابي چاي سبز پرداختهاند ،نتایجي مشابه با یافتههاي
مطالعه حاضر بهدست آمده است.
استيلمن و الوین لویس در سال  1116در مطالعات خود به
كاهش چشمگير پالک دنداني در كودكاني
كه روزانه  1تا  3فنجان چاي مينوشيدند پي بردند ].[6
اوتاک و همكاران نيز گزارش كردند كه اثرات ضدپالک چاي
سبز ناشي از تركيبات پلي فنيليك و تانن غني
موجود در آن ميباشد و با مصرف مداوم آن رشد گونههاي
پوسيدگيزا كاهش پيدا ميكند ].[7
عالوهبراین ،مطالعات كانكو و همكاران در سال  1113نشان
داد كه اثرات ضدپالک در پي نوشيدن  20ميليليتر چاي حاوي
كاتشين بيش از  10دقيقه در دهان باقي خواهد ماند ].[1
شي و لين نيز طي مطالعات خود در سال  2000اثرات
ضدپالک چاي سبز را اثبات كردند و عنوان نمودند كه پس از 3
هفته مصرف چاي سبز ،شاخص پالک افراد مورد مطالعه بهطور
چشمگيري كاهش پيدا كرد و پس از قطع مصرف ،اثرات چاي
سبز تا  3هفته بعد نيز باقي مانده بود ].[1
از سوي دیگر ،كرانویل و ویلستراین در سال  2000گزارش
كردند كه چاي سبز ميتواند باعث كاهش خونریزي لثه شود كه
یافتههاي مطالعه حاضر را تأیيد ميكند.
هميلتون ميلر و همكاران نيز در سال  2001تأثيرات مثبت
مصرف روزانه چاي سبز را بر گونههاي پوسيدگيزاي دهان به
اثبات رسانيدند؛ اما معتقد بودند مطالعاتي كه در این زمينه در
ارتباط با بشر صورت گرفتهاند ،براي بيان نتيجه قطعي بسيار
اندک هستند ].[10
همچنين ،التن و همكاران در سال  2005اثرات ضدپالک
چاي سبز را به اثبات رساندند ].[11
پيترسون در كتاب "جراحي فك ،دهان و صورت" استفاده از
چاي كيسهاي را بهمنظور كاهش خونریزي حفره دنداني پس از
كشيدن دندان توصيه كرده و علت را تانن موجود در آن دانسته
است كه این امر نتایج مطالعه حاضر را تأیيد ميكند ].[12
چنگ سانگ نيز در سال  2007در دانشگاه جورج
واشينگتون نشان داد كه چاي سبز با داشتن ویتامين  Kباعث
كاهش اثرات ضدانعقادي وارفارین و به تبع آن كاهش INR

(  )International Normalised Ratioخواهد شد ] [13كه
این یافته ،نتایج مطالعه حاضر را در این ارتباط كه چاي سبز به
دليل داشتن ویتامين ( Kهرچند اندک) در كاهش خونریزي
لثه مفيد و مؤثر است ،تأیيد ميكند.
عالوهبراین ،ماكيمورا و همكاران در سال  1113اثرات
ضدالتهابي چاي سبز را بهطور آزمایشگاهي گزارش كردند كه با
وجود تفاوت شرایط آزمایشگاهي و باليني ،مشابه با نتایج مطالعه
حاضر است ].[14
هيراساوا و همكاران نيز در سال  2002در یك مطالعه پایلوت
با  1نمونه اثر ضدالتهابي چاي سبز را گزارش كردند ].[15
از سوي دیگر ،دشاپند و همكاران در سال  2012اثرات
مصرف روزانه چاي سبز را بررسي كردند و گزارش نمودند كه
شاخص خونریزي طي  6ماه استفاده ،كاهش بسيار چشمگيري
داشته است .شاخص پالک نيز طي  3ماه استفاده كاهش قابل
مالحظهاي داشت؛ اما بين ماه سوم و ششم تفاوت معناداري بين
گروهها نبود ] .[16در این مطالعه به نقش چاي سبز بهعنوان
یك عامل پيشگيريكننده از بيماريهاي پریودنتال نيز توجه
گردید .در این راستا توصيه ميشود مطالعات بيشتر با حجم
نمونه بيشتر و زمان مصرف طوالنيتر جهت رسيدن به نتایج
قطعي صورت بگيرد.
نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از این مطالعه نشان ميدهد كه
همراهنمودن دهانشویه چاي سبز با آموزش بهداشت (شامل
روزي سه بار مسواکزدن همراه با استفاده از نخ دندان) ميتواند
تا حد زیادي با مصرف دهانشویه كلرهگزیدین همراه با آموزش
بهداشت در درمان خونریزي ناشي از ژنژیویت و كاهش پالک
دنداني و التهاب لثه در افراد برابري كند.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه دكتري حرفهاي دندانپزشكي
ميباشد ،بدینوسيله نویسندگان از حمایت و همكاري اساتيد
محترم دانشكده قدرداني مينمایند .در ضمن هيچگونه تعارض
منافعي گزارش نشد.
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