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Abstract
Background and Objectives: One of the most important ways that
coronavirus disease 2019 (COVID-19) is transmitted is through
respiratory droplets and contact of person to person. Angiotensinconverting enzyme 2 is one of the receptors of this virus, which is
abundant in the oral cavity, especially on the epithelial cells of the tongue.
By joining to its receptor in the mouth, the virus can infect an individual
and transmit the disease to other individuals. Mouthwashes are among the
techniques used for the improvement of oral hygiene and reduction of
gingivitis and periodontitis. Moreover, some of them have antiviral and
antibacterial properties. The purpose of this study was to review the
articles related to effective mouthwashes against severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (as the causative agent of
COVID-19) and its family viruses.
Methods: This study was a quick review based on the PRISMA guidelines.
The databases, such as PubMed, Scopus, Web of Science, and Google
Scholar, were searched using relevant keywords. There were no search
restrictions on the date, publication type, and language. Totally, 47 articles
were identified in this regard, and finally considering the inclusion criteria 9
articles were extracted and examined based on the study objectives.
Results: Out of nine articles, six and two studies were performed in vitro
and in vivo, respectively. The results of in vitro studies showed a positive
effect of betadine mouthwash in reducing the load of coronaviruses;
however, chlorhexidine had no significant effect in this regard. In two in
vivo articles, researchers evaluated the effects of these two mouthwashes
on SARS-CoV-2. Based on their findings, both mouthwashes had positive
effects on decreasing the load of this virus.
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Conclusion: The use of betadine and chlorhexidine mouthwashes results
in reducing the load of SARS-CoV-2. In addition, the two mouthwashes
can play a role in the prevention of this disease by the inhibition of its
transmission through saliva and oral cavity.
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اثر پیشگیرانه دهانشویه بر ویروس عامل  COVID-19و ویروسهای همخانواده آن :مروری
نظاممند
رضا متقی
1

بخش جراحي دهان فک و صورت،

مرکز تحقیقات دانشجویي ،دانشكده
دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي
کاشان ،کاشان ،ایران.

1

*2

 ،الهه میانهساز

4،3

 ،سمیه نادی راوندی

چکیده
زمینه و هدف :یكي از مهمترین راههای انتقال بیمااری  ،COVID-19از طریا قطارات تنفساي و
تماس شخص به شخص است ACE2 .یكي از رسپتورهای این ویاروس اسات کاه در حفاره دهاان و
عليالخصوص روی سلولهای اپیتلیال زبان به فراواني وجود دارد .ویروس با اتصال باه رساپتور داود

واحد حمایت از تحقیقات بالیني،

در دهان ميتواند باعث آلودهشدن فرد و انتقال بیمااری باه ساایر افاراد شاود .دهاانشاویههاا یكاي از

بیمارستان شهید بهشتي ،دانشگاه علوم

روشهای ارتقای بهداشت دهان ،کاهش التهاب لثه و پریودونتیت هساتند و برداي از آنهاا داصایت

پزشكي کاشان ،کاشان ،ایران.

ضدویروسي و ضدباکتریایي دارند .هدف از این مطالعه مرور مقاالت مرتبط با دهانشویههای مؤثر بر

2

3

مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات

سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي کاشان،
کاشان ،ایران.

ویروس ( SARS-CoV-2عامل بیماری  )COVID-19و ویروسهای همدانواده آن است.
روش بررسی :این مطالعه نوعي مرور سریع بر پایه گایدالینهای پریسما ( )PRISMAاست.
پایگاههای اطالعاتي مانند  Web of Science ،Scopus ،PubMedو  Google Scholarبا
کلیدواژههای مناسب جستوجو شدند .هیچ محدودیتي از نظر تاریخ ،نوع انتشار و زبان در

 4مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم

جستوجو لحاظ نشد .در کل  47مقاله یافت شد که نهایتاً با لحاظکردن معیارهای ورود 9 ،مقاله

پزشكي ( ،)EDCدانشگاه علوم پزشكي

استخراج و بر اساس اهداف بررسي شدند.

کاشان ،کاشان ،ایران.

یافتهها :از بین  9مقاله 6 ،مورد بهصورت ( In vitroبهصورت دارج بدني) و  2مورد بهصورت In vivo

*

(بهصورت دادل از بدني) اجرا شدهاند .نتایج مقاالت  In vitroحاکي از تأثیر مثبت دهانشویه بتاادین

نویسنده مسئول مكاتبات:

الهه میانهساز؛ واحد حمایت از تحقیقات

در کاهش لود ویروسهای دانواده کرونا بود ،ولي کلرهگزیدین اثر معنيداری در این رابطه نداشت.

بالیني ،بیمارستان شهید بهشتي ،دانشگاه

در دو مقاله  ،In vivoپژوهشگران اثر ایان دو دهاانشاویه را روی ویاروس  SARS-CoV-2ارزیاابي

علوم پزشكي کاشان ،کاشان ،ایران.

کردهاند و بر اساس نتایج هر دو دهانشویه تأثیر مثبت در کاهش لود این ویروس داشتند.
نتیجهگیری :استفاده از دهانشویههای بتادین و کلرهگزیدین ،کاهش لود ویروس SARS-CoV-2

آدرس پست الكترونیكي:
elaheh.mianehsaz@gmail.com

را در پي دارد و با جلوگیری از انتقال آن از طری بزاق و حفره دهاان مايتواناد در پیشاگیری از ایان
بیماری نقش داشته باشد.

تاریخ دریافت1399/05/23 :

کلیدواژهها :پیشگیری و کنترل؛ دهانشویهها؛ کروناویروس؛ کووید.19-

تاریخ پذیرش1399/06/23 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Mottaghi R, Mianeh Saz E, Nadi Ravandi S. Prophylactic Effects of
Mouthwashes on COVID-19 and its Family Viruses: A Systematic Review. Qom
]Univ Med Sci J 2020;14(7):69-78. [Full Text in Persian
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اثر پیشگیرانه دهانشویه بر ویروس عامل کووید 19

مقدمه

طریق آئروسل راه دیگر انتقال ویروس است که برای کنترل

پنومونی خطرناکی در اواخر دسامبر سال  2019در شهر ووهان

بیماری باید به آن توجه شود (.)9

چین منشأ گرفت و بهسرعت از چین به سایر کشورها انتشار یافت
( .)1عالئم بالینی این بیماری عبارت بود از :تب ،سرفه ،درد

سلول هدف

عضالنی یا خستگی با سیتیاسکن غیرطبیعی قفسه سینه و عالئم

مطالعات نشان داد احتماالً آنزیم مبدل آنژیوتانسین

ناشایع آن شامل خلط ،سردرد ،هموپتیزی و اسهال هستند (.)2

که گیرنده ویروسهای  SARS-CoVو  HCoV-NL63است

تحقیقات نشان داده است انتقال شخص به شخص ،علت شیوع این

( ،)10احتماالً گیرنده سلولی عامل بیماری کووید 19-نیز است

پنومونی ویروسی است ( .)3عامل عفونی این پنومونی ویروسی

()4؛ بنابراین ،سلولهای بیانکننده  ACE2ممکن است بهعنوان

که بهعنوان عضو جدید خانواده ویروسهای کرونا شناخته شد،

سلول هدف عمل کنند و پلی برای ابتال به عفونت کووید19-

« »SARS-CoV-2و بیماری ناشی از آن بیماری ویروس کرونا

باشند ( ACE2 .)11در مخاط حفره دهان ،بهویژه در سطح

«کووید  »19نام گرفت (.)4

سلولهای اپیتلیال زبان بهطور فراوانی وجود دارد .لذا محل

(II )ACE2

بالقوهای برای پذیرش عفونت کووید 19-است و شواهدی برای
استراتژی پیشگیریکننده در آینده را مطرح میکند (.)12

ساختار ویروس
کرونا ویروسها خانواده بزرگی از ویروسها هستند که از نظر
فنوتیپی و ژنتیکی متنوع هستند .کرونا ویروسها ،ویروسهای

عملکرد دهانشویه در جلوگیری یا کاهش مشکالت

روکشدار ( RNA ،)envelopedمثبت و تکرشتهای هستند

ناشی از ویروس کووید19-

که به خانواده کروناویریده ( )Coronaviridaeاز زیرمجموعه

دهانشویهها محلولهایی هستند که بهعنوان راهی برای ارتقای

ارتوکروناویرینا ( )Orthocoronavirinaeمتعلق هستند و میتوانند

سالمت دهان و دندان ،محدودکردن التهاب لثه و پریودنتیت با

باعث ایجاد بیماری در پرندگان ،پستانداران و انسانها شوند.

جلوگیری از تشکیل پالک شناخته میشوند ( .)13-15در طول

پروتئینهای ساختاری مانند غشا ( ،)Mپروتئین روکش (،)E

همهگیری اخیر کووید ،19-به دلیل پوشیدن طوالنیمدت ماسک

پروتئین نوکلئوکپسید ( )Nو پروتئین سنبله ( )Sنقش مهمی در

و مصرف ناکافی آب ،باکتریهای دهانی تمایل به ایجاد کلونی

ورود ویروس و تکثیر آن در سلول میزبان دارند (.)5،6

ممکن است بیماریهای دهان و زخم دهانی را در پی داشته باشند.

عامل بیماری سندرم حاد تنفسی حاد ( )SARS-CoVو سندرم

توصیههای مراقبتی دهانی برای پیشگیری از ایجاد چنین وضعیتی

تنفسی خاورمیانه ( )MERS-CoVدو کرونا ویروس بسیار پاتوژن

شامل مسواکزدن دندانها هر صبح و شب ،استفاده از دهانشویه

با منشأ جانوری هستند که در سالهای قبل باعث بروز همهگیریها

یا مسواکزدن دندانها بعد از هر وعده غذایی ،اطمینان از مصرف

SARS-CoV-2

بهموقع آب ،شستن دهان با آب یا نمک طبیعی هنگام خارجشدن

و مرگومیر گستردهای در جهان شدند.

سومین ویروس بسیار بیماریزای انسانی شناختهشده از این خانواده

از محل کار است (.)16

است (.)7

بعضی از دهانشویهها خواص آنتیمیکروبیال دارند؛ برای مثال،
کلرهگزیدین ( )CHXاثر ضدویروسی روی ویروسهای

انتقال

روکشدار ( )envelope virusesمانند ویروس هرپس سیمپلکس

چندین سناریوی بالقوه برای انتقال  COVID-19شرح داده شده

( ،)HSVسیتومگالوویروس ( )CMVو آنفلوانزای  H1N1دارد.

است؛ یکی از مسیرهای مهم آن ،انتقال شخص به شخص شامل

بتادین یا  PVP-Iبهصورت غرغره یا دهانشویه خواص

انتقال مستقیم مانند انتقال قطرات تنفسی (سرفه ،عطسه) و انتقال

ضدویروسی روی هر دو دسته ویروسهای روکش دار و

تماسی مانند تماس با مخاط چشم ،بینی و دهان است ( .)8انتقال از

غیرروکشدار ( )non-enveloped virusesشامل ویروس سندروم
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تنفسی حاد ( ،)SARS-CoVویروس آنفلوانزا  Aو روتاویروس

ژوئن  29( 2020خرداد  )99انجام و یک بار در  5اوت  2020و بار

دارد ( .)19-17همچنین غرغره یا دهانشویه بتادین خاصیت

دیگر در  29اوت  2020برای آخرین بار تکرار شد .در سه بار

ضدباکتریایی در برابر باکتری کلبسیال پنومونیه و استرپتوکوک

جستوجو 47 ،مقاله یافت شد .پس از حذف موارد تکراری

داشته است ( .)19با توجه به اثر ضدمیکروبی دهانشویهها ،هدف

(حذف  12مقاله تکراری) و مقاالت مروری ،معیارهای ورود و

از این مطالعه بررسی مروری مقاالت مرتبط با دهانشویههای مؤثر

خروج برای عناوین مقاالت باقیمانده اعمال شد .وجود متن کامل

بر ویروس نوظهور کووید 19-و ویروسهای همخانواده آن است.

مقاله ،زبان انگلیسی ،پژوهشیبودن مقاله ( )originalو ارتباط با
موضوع مدنظر از معیارهای ورود مقاله بودند .سپس چکیده

روش بررسی

مقاالت باقیمانده با توجه به معیارهای ورود و خروج خوانده و 11

این مقاله نوعی مرور سیستماتیک سریع از کارهای منتشرشده با

مقاله حذف شد .سپس متن کامل مقاالت بررسی شد .به این

استفاده از روششناسی مرور سریع است ( )20که بر پایه گایدالین

منظور متن کامل مقاالت دانلود شدند و  1مقاله که متن کامل

پریسما ( )PRISMAانجام شد ( .)21بدین منظور ابتدا پایگاههای

نداشت ،حذف شد .کیفیت هر یک از مقاالت از نظر

Google

سوگیریهای احتمالی مطالعات کمّی توسط دو نفر از اعضای تیم

 Scholarبا کلیدواژههای زیر جستوجو شد .هیچ محدودیتی از

پژوهش بهطور مستقل ارزیابی شد .در پایان  9مقاله همراستا با

نظر تاریخ ،نوع انتشار و زبان در جستوجو لحاظ نشد.

اهداف پژوهش انتخاب شد و پس از بررسی کیفیت مقاالت

کلیدواژههای مربوط به کروناویروس:

منتخب توسط دو نفر از اعضای تیم پژوهش ،بهصورت مستقل

"COVID 19", "2019-nCov", "COVID-19", "coronavirus
disease 2019", "wuhan coronavirus", "2019 Novel
"Coronavirus", "2019 nCoV", "coronavirus disease-19
"and "SARS, MERS and Coronavirus

تحلیل شدند .دو نویسنده دادهها را بهطور مستقل استخراج کردند
و یک نویسنده  4مقاله (حدود  40درصد) را بهعنوان نمونه

کلیدواژههای مربوط به دهانشویه:

تصادفی تأیید کرد.

اطالعاتی مانند  Web of Science ،Scopus ،PubMedو

جزئیات زیر از مقاالت استخراج شد :نویسنده اول ،تاریخ انتشار،

"mouthwash*" OR "mouth bath" OR "mouth rinse" OR
*"Mouth Rinses" OR "β-Cyclodextrin" OR "mouthrins
"and listerine
بهصورت نمونه استراتژی جستوجوی کامل در  PubMedبه

( COVID-19یا همخانوادههای آن) .چندین حوزه برای ثبت

شرح زیر آورده شده است:

دادهها در قسمت مکانیسم تأثیر دهانشویه مشخص شد که عبارت

((β-Cyclodextrin[Title/Abstract] OR
mouthwash*[Title/Abstract] OR "mouth
]bath"[Title/Abstract] OR "mouth rinse"[Title/Abstract
OR "mouth rinses"[Title/Abstract] OR
Mouthrins*[Title/Abstract] OR "povidone
)]iodine"[Title/Abstract]) OR (("Mouthwashes"[Majr
OR "Dentifrices"[Mesh])) AND (("COVID
19"[Title/Abstract] OR "2019-nCov"[Title/Abstract] OR
COVID-19[Title/Abstract] OR "coronavirus disease
2019"[Title/Abstract] OR "Wuhan
coronavirus"[Title/Abstract] OR "2019 Novel
Coronavirus"[Title/Abstract] OR "2019
nCoV"[Title/Abstract] OR "coronavirus disease19"[Title/Abstract] OR "new
]coronavirus"[Title/Abstract] OR MERS[Title/Abstract
))]OR SARS[Title/Abstract]) OR ("COVID-19" [Majr

تمام جستوجوهای این مطالعه در فاصله زمانی  18آوریل تا 18

طراحی مطالعه ،اندازه نمونه ،تأثیر دهانشویه ،ویروس

بودند از :دکلونیزه کردن ویروس ها از طریق شستوشو
( ،)Irrigationمهار اتصال ویروس به گیرنده ،ویژگیهای
ویروسکشی ( )virucidalو متوقفکردن ویروس ( )virostaticو
نامناسبسازی محیط دهان با کاهش لود باکتری .نتایج جستوجو و
فرایند انتخاب مقاالت این مطالعه در نمودار  1نشان داده شده است.

یافتهها
از بین  9مقاله یافتشده در جدول  7 ،1مقاله بهصورت  In vitroو
 2مقاله بهصورت  In vivoاجرا شدند.
مقاالت In vitro

مطالعهای که  Woodدر سال  1998با آزمون سوسپانسیونی
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(سوسپانسیون ویروسی  orsfu 106–107pfu/TCID50در محلول

ویروسهای  MERS-COVو  MVAخاصیت ویروسکشی

ضدعفونی کلرهگزیدین با غلظتهای  0/01125و 0/015

دارند (.)23

درصد) به مدت  10دقیقه انجام داد ،نشان داد کلرهگزیدین در

 Eggersدر مقالهای که در سال  2018منتشر کرد ،نشان داد بتادین

غیرفعالکردن ویروسهای  HSV type 1و  HIV type 1مؤثر

با غلظت  0/23درصد (با رقیقکردن  30برابر دهانشویه  7درصد)

است ،اما در ویروسهای روکشدار مانند کروناویروس انسانی

بر ویروسهای  SARS-COV ،MERS-COVو آنفلوانزای نوع

(نه ویروس  SARS-CoV-2عامل بیماری کووید  )19بیتأثیر

 )H1N1( Aدر دو محیط (تمیز و کثیف) به ترتیب برای محیط

است (.)22

تمیز در مدت  120 ،60 ،30و  15ثانیه و در محیط کثیف در مدت

 Eggersدر پژوهشی که در سال  2015با آزمایش سه محصول

 15و  30ثانیه خاصیت ویروسکشی دارد .همچنین با کاهش

بتادین از قبیل تمیزکننده دست ،اسکراب جراحی و دهانشویه

لود باکتری هایی مانند کلبسیال و استرپتوکوکوس ،باعث

بهترتیب با غلظتهای  7/5 ،4و  1درصد در دو محیط (تمیز و

نامناسبسازی محیط دهان برای رشد ویروسها میشود (.)19

کثیف) در زمانهای  30 ،15و  60ثانیه انجام داد ،دریافت که

در مطالعهای که  Andersonدر سال  2020روی  4محصول بتادین

تمیزکننده دست و دهانشویه در  15ثانیه در هر دو محیط ،روی

اعم از اسپری گلو ( 0/45درصد) ،دهانشویه یا قرقره ( 1درصد)،

رکوردهایشناساییشدهازطریق

گاههایاطالعاتی
جستوجودرپای 

در30فروردینتا29خرداد 99
N=35

روزرسانیجستوجو 


به
در15مرداد 99
N=39

روزرسانیجستوجو 


به
در6شهریور 99
N=47
شناسایی


رکوردهابعدازحذفتکراریها

N=35

N=24

واجدین شرایط

مقاالتحذفشدهباعدم

دسترسیبهمتنکامل 
N=1

غربالگری

مقاالتحذفشده 

N=11

رکوردهابعدازغربالگریاولیهوحذف
مقاالتغیرپژوهشی 

رکوردهابادسترسیبهمتنکامل 
N=23


رکوردهابراساسمعیارهایورود(ارتباط
کاملباموضوع) 

منتخبین

N=9

???=N
رکوردهایواردشدهدربررسینهاییپس
ازارزیابیکیفیت 
N=9

نمودار شماره  :1فرایند بررسی و انتخاب مقاالت

73
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /چهاردهم ،شماره هفتم مهر 1399
International License Creative Commons Attribution License 4.0

رضا متقی و همکاران

اثر پیشگیرانه دهانشویه بر ویروس عامل کووید 19

تمیزکننده دست ( 7/5درصد) و محلول ضدعفونی ( 10درصد) به

به ویروسکشی نیست (.)26

مدت 30ثانیه انجام داد ،نشان داد تمام محصوالت بتادین فاقد

 Bidraدر مطالعه دیگری در سال  2020که روی غلظتهای

سمیت و دارای فعالیت ویروسکشی سریع و مؤثر برای ویروس

متفاوت بتادین ( 1/25 ،0/5و  1/5درصد) ،پراکسید هیدروژن

( SARS-CoV-2عامل بیماری کووید  )19هستند (.)25

( 1/5و  3درصد) ،اتانول  70درصد (بهعنوان گروه کنترل مثبت) و

 Bidraدر مطالعه مقایسهای که در سال  2020روی غلظتهای

آب (بهعنوان کنترل منفی) برای مدت  15و  30ثانیه انجام داد،

متفاوت بتادین ( 1 ،0/5و  1/5درصد) ،اتانول  70درصد (بهعنوان

متوجه شد بتادین در همه غلظتها و زمانها خاصیت

گروه کنترل مثبت) و آب (بهعنوان کنترل منفی) برای مدت  15و

ویروسکشی کامل برای ویروس ( SARS-CoV-2عامل بیماری

 30ثانیه انجام داد ،دریافت که بتادین در همه غلظتها و زمانها

کووید  )19دارد ،درحالیکه پراکسید هیدروژن ویروسکشی

خاصیت ویروسکشی کامل برای ویروس ( SARS-CoV-2عامل

مختصری دارد و اتانول کامالً قادر به ویروسکشی نیست (.)27

بیماری کووید  )19دارد ،این در حالی است که اتانول کامالً قادر

 Liang Boدر سال  2020مطالعهای روی  2محصول بتادین شامل

جدول شماره  :1دادههای مطالعات دهانشویه
نویسنده

سال

نوع

اول

انتشار

دهانشویه

)22( Wood

1998

کلرهگزیدین

)23( Eggers

2015

بتادین

 1درصد

)19( Eggers

2018

بتادین

 0/23درصد

)17( Yoon

2020

کلرهگزیدین

)24( Lamas

2020

بتادین

2020

بتادین

 1درصد

)26( Bidra

2020

بتادین

 1/5 ،1 ،0/5درصد

بتادین

1/5 ،1/25 ،0/5

)27( Bidra

2020

هیدروژن

درصد

پراکساید

 3 ،1/5درصد

)28( Liang

2020

دُز

مدتزمان

مدل ( in vitro/

دهانشویه

)in vivo

 0/01125درصد،

60

 0/015درصد

ثانیه

In vitro

60 ،30 ،15

In vitro

ثانیه
تمیز:
 120 ،60 ،30 ،15ثانیه

In vitro

کثیف:

Martínez

Anderson

()25

( 0/12درصد)
 15میلیلیتر
( 1درصد)

،0/28 ،0/50 ،0/90
بتادین

 0/09درصد
،0/17 ،0/30 ،0/54
 0/05درصد

ویروس enveloped viruses
مانند human coronavirus
ویروس MERS-COV
و MVA

ویروسکشی

باکتریهای Klebsiellapneumoniae,
Streptococcus pneumoniae
و ویروسهای SARS-CoV, MERS-

ویروس ،کاهش لود

ویروس

 30ثانیه

In vivo
)(human

 1دقیقه

In vivo
)(human

SARS-CoV-2

 30ثانیه

In vitro

ویروس

30 ،15

بیاثر

غیرفعالسازی

)CoV and influenza virus A (H1N1

 30 ،15ثانیه
 15میلیلیتر

نام ویروس

اثر

SARS-CoV-2

ویروس

SARS-CoV-2

باکتری

کاهش لود ویروس

کاهش لود ویروس

ویروسکشی

ویروس

غیرفعالسازی کامل

ثانیه

SARS-CoV-2

ویروس

30 ،15

ویروس

ثانیه

In vitro

In vitro

SARS-CoV-2

 30ثانیه
 2دقیقه

In vitro

 10دقیقه
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اسپری بینی ژلی (با غلظتهای  0/17 ،0/30 ،0/54و  ،)0/05قطره

ویروسکشی دارد و از طریق شستوشو به دکلونیزهکردن این

چشم ژلی ( 0/28 ،0/50 ،0/90و  )0/09و اتانول  70درصد

ویروس در حفره دهان میپردازد (.)17

(بهعنوان گروه کنترل مثبت) و آب (بهعنوان کنترل منفی) در

در مقالهای که  Martínez Lamasدر سال  2020با مطالعه روی

مدت  30ثانیه 2 ،دقیقه و  10دقیقه انجام داد .سمیت این

نمونههای بزاق و نازوفارنکس چهار بیمار به انجام داد ،مشاهده

محصوالت در مطالعه  In vivoروی خرگوشها انجام شد و

شد که بتادین با غلظت  0/12درصد باعث کاهش قابل توجه

بررسی خاصیت ویروسکشی آنها بهصورت  in vitroصورت

ویروس  SARS-CoV-2در دو نفر از این بیماران شده است و اثر

گرفت .مشخص شد هردو محصول در غلظتها و زمان متفاوت

آن تا 3ساعت باقی ماند (.)24

تأثیر چشمگیری در ویروسکشی برای ویروس

SARS-CoV-2

دارند که این میزان به دُز و زمان وابسته است و با افزایش آنها

بحث

افزایش مییابد (.)28

با توجه به نبود درمان قطعی برای بیماری کووید  19و اهمیت بزاق
و حفره دهان در انتقال و ابتال به ویروس کرونا ،بهترین راه برای

مقاالت In vivo

مقابله با ویروس ،جلوگیری از انتقال آن است که با توجه به

پژوهش  Yoonدر سال  2020که روی نمونههای بزاق دو بیمار

مکانیسم تأثیر ویروس و نقش حفره دهان ،دهانشویهها میتوانند

بیمارستانی که  2 ،1و  4ساعت بعد از استفاده از دهانشویه

در تأمین این هدف مؤثر باشند .مکانیسمهای محتمل برای توجیه

کلرهگزیدین با غلظت  0/12درصد انجام شد ،نشان داد این

اثرات پیشگیریکننده دهانشویه در خصوص این بیماری ویروسی

دهانشویه تا  2ساعت بر ویروس  SARS-CoV-2خاصیت

که در نمودار  2آورده شدهاند ،عبارتاند از:

نمودار شماره  :2تأثیر دهانشویه بر انتقال ویروس
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 -1دکلونیزهکردن ویروسها از طریق شستوشو و خارجکردن

نتایج مطالعات آزمایشگاهی و انسانی از نظر تأثیر دهانشویه بتادین

آنها از دهان؛

بر خانواده کرونا ویروسها همخوانی داشت ،ولی در خصوص

 -2مهار اتصال ویروس به گیرنده (اجزای دهانشویه ممکن است

دهانشویه کلرهگزیدین متفاوت بود .نتایج مطالعات آزمایشگاهی

به گیرنده  ACE2متصل شوند و اجازه ندهند ویروسها در حفره

حاکی از آن بود که بتادین لود ویروس

SARS- ،MERS-COV

دهان و بزاق به آن گیرندهها متصل شوند)؛

 CoV-2و  MVAرا کاهش میدهد ( ،)19،23،25،28ولی

 -3ویژگی ویروسکشی؛

کلرهگزیدین در کرونا ویروسها بیاثر است ( .)22این در حالی

 -4ویژگی متوقفکردن ویروس؛

است که بر اساس تحقیقات انسانی  ،In vivoبتادین (با غلظت 1

 -5نامناسبکردن محیط بیولوژیک حفره دهان برای ویروس

درصد) باعث کاهش لود ویروس  )24( SARS-CoV-2و

(ارتقای بهداشت دهان از طریق کاهش بار باکتریایی بهمعنای

کلرهگزیدین (با غلظت  0/12درصد) باعث کاهش کوتاهمدت

تمیزکردن و ازبینبردن باکتریها و درنتیجه کاهش زخمها،

لود ویروس  SARS-CoV-2میشود (.)17

التهاب و عفونت لثهها و پریودنتیت و ایجاد محیط نامناسب برای

بیشتر مطالعات روی دو دهانشویه کلرهگزیدین و بتادین

ویروس).

متمرکز بودند .سایر دهانشویه های شیمیایی با خاصیت

در بیشتر مقاالت جست وجوشده ،به مکانیسم دقیق ضدویروسی

میکروبکشی عبارتاند از :پراکسید هیدروژن و لیسترین.

دهانشویه ها اشاره نشده بود ،بهطوریکه از بین  5مکانیسم

 Bidraبتادین را در مقایسه با پراکسید هیدروژن بررسی کرد و

ذکرشده در باال ،فقط مکانیسم سوم (ویروسکشی) مورد تأکید

نتایج حاکی از تأث یر ضعیف پراکسید هیدروژن در غیرفعالسازی

قرار گرفته ( )28،23،25،27و به سایر مکانیسمها بهصورت

یا تخریب ویروس  SARS-CoV-2بود .لیسترین دهانشویه

تلویحی اشاره شده بود؛ مثالً با عباراتی چون غیرفعالکردن

دیگری با ترکیبات فنل ،سیکلوهگزانول ،الکل ،متانول ،متیل

( ،)27،19،22،26( )inactivationیا کاهش لود ویروس

سالیسیالت ،تیمول و اکتان است ( )29که برای بیماریهای

( .)17،24( )reducing virus loadانجام مطالعات دیگر از نظر

پرودنتال تجویز میشود ( .)30در جستوجوی انجامشده هیچ

تعیین دقیق مکانیسم اثر دهانشویه ها در کاهش لود ویروس

مطالعهای یافت نشدکه تأثیر این دهانشویه را روی ویروس

ضروری به نظر میرسد.

 SARS-CoV-2ارزیابی کرده باشد.

بیشتر مقاالت انجامشده بهصورت آزمایشگاهی بودند و تنها 2
مطالعه انسانی در خصوص اثر دهانشویهها روی ویروس SARS-

نتیجهگیری

 CoV-2یافت شد Yoon .مطالعهای را با هدف بررسی تأثیر

استفاده از دهانشویهها با جلوگیری از انتقال و قرارگرفتن در

دهانشویه کلرهگزیدین بر لود ویروسی  SARS-CoV-2در

معرض ویروس  SARS-CoV-2از طریق بزاق و حفره دهان در

مایعات مختلف بدن (سواب نازوفارنکس ،بزاق ،خلط ،ادرار) دو

پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا نقش دارند .در این ارتباط

بیمار مبتالبه کرونا انجام داد ( Martínez Lamas .)17پژوهشی را

دهانشویه بتادین تأثیر شناختهشدهتری دارد و دهانشویه

با هدف بررسی تأثیر دهانشویه بتادین روی لود ویروس مذکور

کلرهگزیدین در رتبه بعدی قرار دارد .تحقیقات بیشتر

در بزاق چهار بیمار مبتال انجام داد ( .)24این دو مطالعه

آزمایشگاهی درباره این دهانشویهها برای تعیین دُز با بیشترین

محدودیتهای متعددی داشتند؛ ازجمله اینکه با حجم نمونه خیلی

تأثیر و کمترین عوارض جانبی و نیز تعیین مکانیسم دقیق

کم انجام شدند ،گروه کنترل نداشتند ،برای ارزیابی لود ویروس

ضدویروسی آنها ضروری به نظر میرسد .همچنین مطالعات

DNA

انسانی در مقیاس بزرگتر بهصورت کارآزمایی بالینی دوسوکور

پالسمید استاندارد در دسترس نبود لذا از یک  DNAپالسمید

الزم است تا اثرات متغیرهای مخدوشکنندهای چون شدت

خودساخت استفاده شد (.)17،24

بیماری ،خطاهای نمونهبرداری و سایر عوامل به حداقل برسد.

از روش  rRT-PCRاستفاده شد و نه کشت ویروس،
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