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 چکیده 

های کمکی در ارتقای سالمت دهان و دندان مورد جویدن آدامس امروزه به عنوان یکی از روش:هزمین

از طرف دیگر؛ با توجه به خصوصیات ضدمیکروبی و ضدالتهابی پروپولیس؛ به نظر توجه قرار گرفته است. 

رسد در صورت استفاده از آن در ترکیبات آدامس بتوان همزمان از مزایای جویدن آدامس و خصوصیات می

 های سالمت دهان و دندان استفاده کرد.ذاتی پروپولیس در بهبود شاخص

روی ر بتاثیر آدامس بیولوژیک طراحی شده به کمک پروپولیس تحقیق حاضر با هدف تعیین : هدف

 انجام شد. پریودنتالکلینیکی های شاخص

و در سه شده فرد داوطلب واجد شرایط انتخاب  02 ،یک کارآزمایی بالینی دوسوکوردر : مواد و روشها

لیس و فاقد پروپولیس های حاوی پروپواز آدامس، یا wash-outایی هفته دوبا فواصل  ،روزه 3ی دوره

یا و  ها(دقیقه بعد از غذای اصلی و میان وعده 02عدد آدامس به مدت  5)به تعداد روزانه  استفاده کردند،

انجام  wash-outی در دوره،فقط از هیچ آدامسی استفاده ننمودند. اعمال معمول بهداشت دهان و دندان

( در ابتدا Loe&Sillness4691( و لثه )Sillness & Loe 4691میزان تجمع پالک )شاخص های شدند. 

فه و طرهای سه گروه با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکو دادههر دوره، سنجیده و ثبت شد و انتهای 

 مورد قضاوت آماری قرار گرفت. Scheffeمقایسات دوبه دو توسط آزمون نیز 

ی سطح لثه شاخص؛ 43/2ی کل لثه شاخص میانگین ،متعاقب مصرف آدامس حاوی پروپولیس: يافته ها

 شاخصو  44/2ی فک باال لثه شاخص؛ 46/2ها دندان باکالی سطح لثه شاخص؛ 21/2ها دندان لینگوال

، در (>2224/2pکاهش یافته بود )آدامس در مقایسه با مقادیر قبل از مصرف  ، 49/2ی فک پائین لثه

آدامس و آدامس فاقد پروپولیس، افزایش یافت.از سوی  حالی که این مقادیر در دو گروه بدون مصرف

 ، به شکل معناداری بیشتر از دوره هایی بدون مصرف آدامسدر دوره،پالک شاخصافزایش میزان؛ دیگر



وجه قابل ت ،آدامسنوع ولی این اختالف بین دو بود  و فاقد پروپولیسمصرف آدامس حاوی پروپولیس 

 نبود.

 : گیرینتیجه

آن  ای و تواناییی پروپولیس در بهبود شاخص لثهبا توجه به اثرات مثبت جویدن آدامس حاودر مجموع و 

برای ارتقای سطح ، به عنوان یک روش جانبی ، توان از این روش میدر ممانعت از افزایش پالک ، 

 در افراد واجد شرایط استفاده نمود.، بهداشت دهان و دندان 

 هاکلید واژه

 تال؛ پروپولیس، آدامس؛ شاخص لثه، شاخص پالکپارامترهای پریودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background and aim: Chewing gums have been suggested as an adjunctive 

method to improve the oral hygiene recently. In addition; due to the anti-

inflammatory and anti-bacterial properties of the propolis; its positive properties 

can be combined with the chewing gum’s characteristics when using propolis as 

a component of chewing gum in order to improve the oral hygiene indices. This 

study evaluated the effects of biologic chewing gum enriched by propolis on the 

clinical periodontal indices. 

Materials & Methods: In this double-blind clinical trial; 02 eligible volunteers 

were selected and used propolis-contained or propolis-free chewing gums (5 

sticks daily for 02 minutes after main meals) for 3 days withtwo weeks wash-out 

time. In the third period; the participants did not used any chewing gum. They 

were asked not to use other chewing gums or other oral hygiene habits in the 

study periods. The routine oral hygiene habits were followed in the wash-out 

period. Plaque (Sillness&Loe 4691) and gingival (Loe&Sillness 4691) indices 

were measured before and after using chewing gums and the data were subjected 

to one-way analysis of variance in the 3 groups. The paired comparisons were 

done by Scheffe test.    

Results :Following the consumption of propolis gum, the mean total gingival 

indices  (4332);gingival index of lingual surface of the teeth(2132);buccal surfaces 

of the teeth (4632);maxilla (4432);mandible(4932), was reduced (2224 / 2p <) 

compared to values seen before taking the gum, while the values of the two 

groups; one consuming no gum and the other using propolis-free gum, increased. 

On the other hand, the increase in plaque index in the period without gum was 

significantly more than the periods of chewing gum containing propolis and 

propolis-free gum but the difference between the two types of chewing gum were 

not significant. 



Conclusion:Together with the positive effects of the propolis-contained chewing 

gum in the improvement of gingival index and its ability to prevent an increase 

in plaques; the gum can be used as an adjunctive method to improve oral hygiene 

level in the eligible individuals.  

Key words 

Periodontal indices, Propolis, Chewing gum, Gingival index, Plaque index 
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