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Abstract 

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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  چکیده

 حجم رييتغ ،يقرمز آن عالئم كه است تیویژنژ یا لثه التهاب ،لثهي ماريب شكل نیترعیشا سابقه و هدف:

 یا درماني برا. شوديم آن جادیا سببي دندان پالک رينظي موضع عوامل باشد وميي زیخونر و ليتحل ،لثه

ي هادارو) NSAIDS مانندیي داروها ،يريگجرم ،بهداشت آموزش از توانيم از این بيماري يريشگيپ

یي ارود اهانيگ از استفاده امروزه. كرد استفادهي كمك عامل عنوانهب هاهیشودهان و (يدياستروئريغ ضدالتهاب

 هشویدهان اثر مطالعه به بررسي این دردر این راستا  .است گرفته قرار توجه مورد هادارو ازي اريبس هيته در

 .است شده پرداخته ميكروبي پالک از ناشي لثه التهاب بر سبز چاي عصاره

 بيماران از نفر 50 ،باشدمي كور دوسو صورتبه و بالينيیي كارآزما نوع از كه مطالعه این در ها:مواد و روش

 علوم گاهدانشي دندانپزشك دانشكدهي ودنتولوژیپر بخش به كنندهمراجعه مارانيب ميان از ژنژیویت به مبتال

 و تست گروه 2 به و شدند انتخاب اعدادي تصادف جدول اساسبر سال 11-60 سني رده با همداني پزشك

 هیوشدهان ،كنترل گروه و سبزي چا هیشودهان ،تست گروهشایان ذكر است كه . گردیدند تقسيم كنترل

 خونریزي و ي(ئرياول) دنداني پالک ،ي(لوئ و لنسيس) ايلثه هايشاخص ،سپس .كردند افتیدر را نیدیكلرهگز

ذكر این نكته ضرورت دارد كه . گردید گيرياندازه آن از پس دوم و ماه اول ماه مطالعه، شروع زمان در لثه

 SPSS 22 افزارنرم از طریق Paired-t-test و  Repeated Measuresهايآزمون استفاده از با هاداده كليه

 .گرفتند قرار مقایسه مورد و شده آناليز

 تفاوت گروه هر داخل در ايلثه و خونریزي پالک، هايشاخص ميانگين تغييرات روند بررسي ها:یافته

 تفاوت دوم و اول ماه نيب گروه دو هر دري زیخونر و پالک شاخص در اما (؛>001/0Pداشت ) داريامعن

 و اول ماه نيب سبزي چا هیشودهان مصرف با گروه در زيني الثه شاخص . در ارتباط بانشد مشاهدهي دارامعن

 دارامعن نیدیكلرهگز هیشودهان كنندهمصرف گروه در شاخص نيهم اما وجود نداشت؛ي دارامعن تفاوت دوم

ي الثه وي زیخونر ،پالکي هاشاخص نيانگيم راتييتغ روند سهیمقا درشایان ذكر است كه  .(=023/0Pبود )

 .نشد مشاهدهي دارامعن تفاوت چيه گروه دو انيم در

 با همراه زدنمسواک بار سهي روز شامل) بهداشت آموزش با سبز چاي شویهدهان نمودنهمراه گیری:نتیجه

 خونریزي درمان در تواندمي نیدیكلرهگز هیشودهان با همراه بهداشت آموزش همانند (دندان نخ از استفاده

 . باشد مؤثر افراد در لثه التهاب و پالک كاهش و ژنژیویت از ناشي

 

  يالثه شاخص، سبزي چا، هلث التهاب واژگان كلیدی:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق يتمام

 .است محفوظ همدان يپزشك

مقدمه
 از نوع نیا و است لثه التهاب يامعن به لغت در ژنژیویت

 باشد، شده ایجاد ميكروبي پالک واسطه به كه ايلثه التهاب

 تجمع. ]1[است  ايلثه هايبيماري انواع تماماز  شكل ترینشایع

 وباترس برداشت با و باشدمي ژنژیویت نوع این اصلي علت پالک

 پالک لكنتر بنابراین ؛بود خواهد برگشت قابل بيماري این پالک،

 رد مؤثر راه یك ،آن شيميایي كنترل و بهداشت آموزش طریق از

 سینا ابن  مجله پزشکی بالینی 630تا  685 صفحات ،6932 زمستان ،2شماره  ،62دوره     

 مقاله پژوهشی
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 .باشديم ژنژیویت ایجاد از جلوگيري و درمان

 است هاشویهدهان از استفاده ،پالک كنترل هايراه از یكي

 داروهاي جایگزیني و دارویي گياهان از استفاده امروزه .]1[

 وزر هر و است گرفته قرار توجه مورد گياهي داروهاي با شيميایي

 .]2[ هستيم رابطه این در نوین هايیافته و هاپژوهشانجام  شاهد

 يمتعدد اپيدميولوژي و كلينيكي مطالعات اخير هايسال در

 ممكن كه اندكرده گزارش را سبز چاي به فيزیولوژیك پاسخ چندین

 هايبيماري از رخيب درمان و پيشگيري یا و سالمت يارتقا با است

 در سبزي چا ديمف اثرات بسياري مقاالت. دنباش مرتبط مزمن

 ،يدنداني هايدگيپوس هيعل محافظت مانند دهاني هايماريب

 و اندداده شرح را هادندان دادندستاز و ودنتالیپري هايماريب

 .]3[ اندرسانده اثبات به را آن پالکضد و التهابضد اثرات

 2000 سال در نیلسترایوو  لیكرانو مطالعهدر این زمينه، نتایج 

 كاهش ي در راستايمفيد اثرات تواندمي سبز چايكه  داد نشان

 .]4[ باشد داشته لثه خونریزي و پالک كاهش با لثه التهاب

 چاي از شدهساخته دندان خمير اثر نيز دیگري مطالعه در

 از این رو ؛]5[ دگردی بررسي دهاني هايباكتري تشكيل بر سبز

 لتهابا بر سبز چاي عصاره تأثير ميزانبه بررسي  حاضر مطالعه در

 .است شده درصد پرداخته 5/0 شویهدهان شكل به لثه
 

 هامواد و روش

 50و در آن  باشدميي نيبالیي كارآزما نوع از مطالعه این

 بخش به كنندهمراجعه ژنژیویت به مبتال مارانيب از نفر

ي كپزش علوم دانشگاهي دندانپزشك دانشكدهي ودنتولوژیپر

 جدول براساس تصادفي روش به 11-60ي سن رده با همدان

 ميتقس كنترل و تست گروه 2 به و شده انتخاب ،اعدادي تصادف

 و سبز چاي شویهدهان كنندهافتیدر، تست گروه كه اندشده

 ندارداستا) نیدیكلرهگز شویهدهان كنندهافتیدر، كنترل گروه

 امالًك كيستميس لحاظ به مطالعه مورد فرادا. باشنديمیي( طال

ي موضعي هامحرک ازي ناش هاآن لثه التهاب و بودند سالم

 افرادالزم به ذكر است كه . بود( غيره و جرم ،پالک مانند)

ي هادارو يليدل هر به كهي افراد یا و باردار و يگاريس

 .شدند خارج مطالعه از كردنديم مصرف كيوتيبيآنت

ي پژوهشي شورا در مطالعه نیاباید خاطرنشان ساخت كه 

 ثبت گاهیپا در و دانشگاه پژوهش در اخالق تهيكم و دانشگاه

 مورد 2016111223468N3 كد با رانیاي نيبالیي كارآزما

 مارانيب تمام از مطالعه انجام از قبل و گرفت قرار بیتصو

 .شد گرفتهي كتب نامهتیرضا

 اختيار دردوسو كور  صورتبه هاشویهدهان مطالعهجهت انجام 

 ،Bass روش به زدنمسواک صحيح روش و گرفت قرار بيماران

به بيماران  هاشویهدهان مصرف چگونگي و دندان نخاستفاده از 

 روز در بار دوتا  شد خواسته هاآن ازهمچنين . شد داده آموزش

 مدت به ليترميلي 5 حجم به را هاشویهدهان ،زدنمسواک از پس

 را خود دهان ساعت یك تا آن از پس و كرده هیشودهان ثانيه 30

 و یافت ادامه ماه 2 تا كار این. نخورند غذا امكان حد تا و نشویند

 هايشاخص آن از پس دومماه  و اول ماه مطالعه، شروع زمان در

 یك وسطت لثهي زیخونر وي( ئرياول) پالک ،ي(لوئ و لنسيس) ايلثه

 ودنتالیپر پروب یكاستفاده از  با دهیدآموزش دندانپزشك

 استفاده از با هاداده كليهگردید. شایان ذكر است كه ي ريگاندازه

 از طریق Paired-t-test و  Repeated Measuresهايآزمون

 .گرفتند قرار مقایسه مورد و شده آناليز SPSS 22 افزارنرم
 

 هایافته
 و يالثه ،پالکي هاشاخص نيانگيم راتييتغ روندي بررس

 است داشتهي دارامعن تفاوت گروه هر داخل در لثهي زیخونر

(001/0P<)ماه نيب گروه 2 هر دري زیخونر و پالک شاخص اما ؛ 

 شاخص دهد. در ارتباط بارا نشان نميي دارامعن تفاوت دوم و اول

 و اول ماه نيب سبزي چا هیشودهان مصرف با گروه در زيني الثه

  در شاخص نيهم اما ؛دشومين مشاهدهي دارامعن تفاوت دوم

باشد مي دارامعن نیدیكلرهگز هیشودهان كنندهمصرف گروه

(023/0P=) . روند سهیمقا درذكر این نكته ضرورت دارد كه 

 2 انيم دري الثه وي زیخونر ،پالکي هاشاخص نيانگيم راتييتغ

 1-3 هايدر شكل. دوشمين مشاهدهي دارامعن تفاوت چيه گروه

 .است شده داده شینماي خط نمودار صورتهب هاداده زيآنال

 

 
 يالثه شاخص راتييتغ: 6شکل 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Krahwinkel%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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 تغييرات شاخص پالک :6شکل 

 

        
 لثهشاخص خونریزي : 9شکل 

 

 اصالح باي تكراري هااندازه آزمون از استفاده با شكل نیا رد

 تفاوت زمان گذشت با(، Repeated Measurment) فلت

 روند ؛ اما(>001/0P) شوديم مشاهده g شاخص دري معنادار

 .(=164/0Pباشد )مين متفاوت یكدیگر با گروه دو نيب تفاوت

 اصالح باي تكراري هااندازه آزمون از استفاده با شكل نیا در

 مشاهده P شاخص دري معنادار تفاوت زمان گذشت با ،فلت

 یكدیگر با گروه دو نيب تفاوت روند؛ اما (>001/0P) شوديم

 (.=133/0P) باشدمين متفاوت

 اصالح باي تكراري هااندازه آزمون از استفاده با شكل نیا در

 شوديم مشاهده Bop دري معنادار تفاوت زمان گذشت با ،فلت

(001/0P<)متفاوت یكدیگر با گروه دو نيب تفاوت روند ؛ اما 

 .(=310/0Pباشد )مين
 

 بحث
 ،است گرفته قرار نامحقق توجه مورد كه گياهاني از یكي

 در را سبز چاي مفيد اثر زیادي تحقيقات. باشدمي سبز چاي

 التهاب خورشيد، بنفش ماورا نور تابش از ناشي التهاب كاهش

 [.3] اندداده نشان ايلثه التهاب و حشرات گزش از ناشي

 چاي عصاره اثراتبه بررسي  تا شدیم آن بر مطالعه این در

ي هبودب رب آن نيز اثرات و لثه التهاب بر شویهدهان شكل به سبز

 .بپردازیمي زیخونر و پالک، يالثهي كينيكلي هاشاخص

ي اثهل وي زیخونر، پالکي هاشاخص نيانگيم سهیمقا جهينت

 دهندهنشان مطالعه موردي هاماه در كنترل و ستتي هاگروه در

 هنحو :شامل بهداشت آموزش با هیشودهاني همراه مثبت راتيثأت

 ظممن تیرعا به هيتوص و دندان نخ ، استفاده اززدنمسواک درست

 .باشديمي التهابي هاشاخص كاهش در آن

 كه است آن دهندهنشان گروه دو نيب سهیمقاهمچنين، 

 هیشودهان با سهیمقا دري ادیز حد تا سبزي چا عصاره هیشودهان

 شكاه در توانديم ،باشديمیي طال استاندارد كه نیدیكلرهگز

 .شود واقع ثرؤمي الثه التهاب و پالک تجمع

ي زیخونر و پالک شاخص كه شد داده نشان مطالعه نیا در

 شاخص .نداردي دارامعن تفاوت دوم و اول ماه نيب گروه دو هر در

 و اول ماه نيب سبزي چا هیشودهان مصرف با گروه در زيني الثه

 گروه در شاخص نيهم اما شت؛نداي دارامعن تفاوت دوم

 .بود دارامعن نیدیكلرهگز هیشودهان كنندهمصرف
 و ضدپالک اثرات به بررسي كهي متعدد مطالعات در
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 هايبا یافته مشابه يجینتا اند،پرداخته سبزي چاي ضدالتهاب

 .است آمده دستهب حاضر مطالعه

 به خود مطالعات در 1116 سال در سیلو نیالو و لمنياست

 يكودكان دري دندان پالک ريچشمگ كاهش

 .]6[ بردندي پ دندينوشيمي چا فنجان 3 تا 1 روزانه كه

 يچا ضدپالک اثرات كه كردند شزارگ نيز همكاران و اوتاک

 ي غن تانن و كيليفني پل باتيتركناشي از  سبز

ي هاگونه رشد آن مداوم مصرف با و باشدمي آن در موجود

 .]7[ كنديم دايپ كاهش زايدگيپوس

 نشان 1113 سال در همكاران و كانكو مطالعاتبراین، عالوه

ي حاوي چا تريليليم 20 دنينوش در پي پالکضد اثرات كه داد

 .]1[ ماند خواهدي باق دهان در قهيدق 10 از شيب نيكاتش

 اثرات 2000 سال رنيز طي مطالعات خود د نيل وي ش

 3 از پس كه و عنوان نمودند كردند اثبات را سبزي چا ضدپالک

 طوربه مطالعه مورد افراد پالک شاخصچاي سبز،  مصرف هفته

ي چا اثرات ،مصرف قطع از پس و كرد دايپ كاهشي ريچشمگ

 .]1[ بود ماندهي باق نيز بعد هفته 3 تا سبز

 گزارش 2000 سال در نیلسترایوو  لیكرانواز سوي دیگر، 

 هك شود لثهي زیخونر كاهش باعث توانديم سبزي چاكه  كردند

 .كنديم دیيأت را حاضر مطالعه هايیافته

 مثبت راتيثأت 2001 سال درنيز  همكاران و لريم لتونيهم

 به دهاني زايدگيپوسي هاگونه بر را سبزي چا روزانه مصرف

در  هنيزم نیا در كهي مطالعات ندبود معتقد اما ؛دنديرسان اثبات

 اريسبي قطع جهينتبيان ي برا اند،گرفته صورت بشر ارتباط با

 .]10[هستند  اندک

 ضدپالک اثرات 2005 سال در همكاران و التنهمچنين، 

 . ]11[ رساندند اثبات به را سبزي چا

 زا استفاده "صورت و دهان، فكي جراح" كتاب در ترسونيپ

 از پسي دندان حفرهي زیخونر كاهش منظوربه راي اسهيكي چا

 هدانست آن در موجود تانن را علت و كرده هيتوص دندان دنيكش

 .]12[د كنيم دیيأت را حاضر مطالعه ایجنت این امر كه است

 جورج اهگدانش در 2007 سال درنيز  سانگ چنگ

 باعث K نيتامیو داشتن با سبزي چاكه  داد نشان نگتونيواش

 INR كاهش آن تبع به و نیوارفاري ضدانعقاد اثرات كاهش

(International Normalised Ratio )كه  ]13[ شد خواهد

ه ب زسبي چا كه در این ارتباط را حاضر مطالعه تایجناین یافته، 

ي زیخونر كاهش در (اندک هرچند)  Kنيتامیو داشتن ليدل

 .كند، تأیيد مياست ثرؤم و ديمف لثه

 اثرات 1113 سال در همكاران و مورايماكبراین، عالوه

با  كه كردند گزارشي شگاهیآزما طوربه را سبزي چاي تهابلاضد

 طالعهم ایجنت با مشابه ،ينيبال وي شگاهیآزما طیشرا تفاوت وجود

 .]14[ است حاضر

مطالعه پایلوت  یك در 2002 سال درنيز  همكاران و راساوايه

 .]15[ كردند گزارش را سبزي چاي تهابلضدا اثر نمونه 1 با

 اثرات 2012 سال در همكاران و دشاپنداز سوي دیگر، 

 كه گزارش نمودند و كردندي بررس را سبزي چا روزانه مصرف

ي ريچشمگ اريبس كاهش ،استفاده ماه 6ي طي زیخونر شاخص

 قابل كاهش استفاده ماه 3ي ط زين پالک شاخص ه است.داشت

 بيني دارامعن تفاوت ششم و سوم ماه نيب اما ؛داشتي امالحظه

 عنوانهب سبزي چا نقش به مطالعه نیا در .]16[ نبود هاگروه

 وجهت زين ودنتالیپري هايماريب از كنندهيريشگيپ عامل یك

 محج با شتريب مطالعات شودمي هيتوص گردید. در این راستا

 جینتا به دنيرس جهت تريطوالن مصرف زمان و شتريب نمونه

 .رديبگ صورتي قطع
 

 گیرینتیجه
 كه دهديم نشان مطالعه نیا از آمدهدستهب جینتا

 شامل) بهداشت آموزش با سبزي چا هیشودهان نمودنهمراه

 توانديم( دندان نخ از هاستفاد با همراه زدنمسواک بار سهي روز

 آموزش با همراه نیدیكلرهگز هیشودهان مصرف باي ادیز حد تا

 پالک كاهش و تیویژنژ ازي ناشي زیخونر درمان در بهداشت

 .كندي برابر افراد در لثه التهاب وي دندان
 

 تشکر و قدردانی
 كيدندانپزش ايحرفه دكتري نامهپایان از برگرفته مقاله این

 داساتي همكاري و حمایت از نویسندگان وسيلهبدین باشد،مي

 تعارض گونههيچ ضمندر . نمایندمي قدرداني دانشكده محترم

.نشد گزارش منافعي
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