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  يها انواع آدامس يكننده ها يرينش ياتخصوص يبررس
  يرانموجود در بازار ا

 

 **اعظم نحوي، *حسين افشار
 يران ا ي تهران،درمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك ي،كودكان، دانشكده دندانپزشك يدندانپزشك يدانشيار گروه آموزش *

 يرانا ي تهران،درمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك ي،كودكان، دانشكده دندانپزشك يدندانپزشك يگروه آموزش ياردست **
 

 چكيده

است. حذف رسوبات  يدندان يها يدگيمؤثر در پوس يفاكتور اصل ينشان داده است كه پالك دندان يدندانپزشك يقاتتحقزمينه و هدف: 
 ياست، برا يحفظ بهداشت دندان يبرا يشناخته شده ا يك.گرچه مسواك زدن تكنيردگ يصورت م يكيو مكان يمياييش يقپالك از طر
 ياتخصوص يرسمطالعه بر ينشده است. هدف از ا يتكردن دندان ها حما يزتم براي يگزينجا يكآدامس به عنوان  يدنسالها از جو
 .است يرانموجود در بازار ا يانواع آدامسها

 يو آدامس ها sugar free ي(آدامس ها يراننوع آدامس موجود در بازار ا 11 يباتترك يفيتوص -يمطالعه مقطع يندر ا بررسي: روش
 .شده است يقند) بررس يحاو

رنگ دهنده،  يدان،اكس يكننده، نرم كننده ها، طعم دهنده، آنت يرينآدامس، ش ي يهپا يا baseدهنده آدامس ها شامل:  يلمواد تشكيافته ها: 
دهان  يها يباكتر يشتراست كه ب يتولو سورب يليتولزا sugar free يدر آدامس ها  يكننده اصل يريناست. ش يفايرجال دهنده و امولس

 يقند گلوكز م يحاو يدر آدامس ها يكننده اصل يرينكه ش يالكنند. در ح يزهمتابول يدرا به فرم اس يتولسورب و يليتولتوانند زا ينم
 .باشد
 .مؤثر باشند يدندان يها يدگياز پوس يشگيريتوانند در پ يم sugar free يآدامس ها گيري: نتيجه

 .يدندان يدگيكننده، پوس يرينآدامس، ش واژگان كليدي:
 25/09/92پذيرش مقاله:  22/03/92وصول مقاله: 

          Email: azamnahvi@yahoo.com ،اعظم نحويدكتر نويسنده مسوول: 
 
 

 :مقدمه

 ينشان داده است كه پالك دندان يدندانپزشك يقاتتحق

 يماريو ب يدندان يها يدگيمؤثر در پوس يفاكتور اصل

و  يشروندهپ يبتخر يدندان يدگياست. پوس يودنتالپر

شدن دندان  ينراليزهاز دم يدندان است كه ناش يموضع

باشد.  يها م يتوسط باكتر يداس يلتشك ي يلهبه وس

شوند  يزدن مؤثر حذف م مسواكبا  يكروبيم يپالكها

 يشتردسترس بوده و باز دهان كه كمتر در  يا ياما نواح

تواند  يتجمع پالك و رشد كلكلوس است نم يمستعد برا

 شود. تعامل  يزتوسط مسواك زدن تم يبه آسان

و  يكروفلورسه فاكتور، شامل دندان مستعد، م

 يدگيمناسب در بستر زمان منجر به پوس يسوبسترا

 يكروارگانيزمم يناگرچه چند .)1،2،3( گردديم يدندان

 ييهاول يعاتدر دهان وجود دارد كه ضا يدوژنيكاس

 تحقيقي
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كند اما استرپتوكوكوس موتانس  يم يجادرا ا يدگيپوس

). حذف رسوبات پالك 1است ( يدگيپوس ي يهپاتوژن اول

) 4،5.(يردگ يصورت م يكيو مكان يمياييش يقاز طر

حفظ  يبرا يشده ا ختهشنا يكگرچه مسواك زدن تكن

استفاده از مسواك در  يانگيناست، اما م يبهداشت دندان

 يقهدق يكبار در روز و در حد  يكها فقط  يكاييامر

 يبرا ياضاف يروش ها يافتن يبرا يازن يناست. بنابرا

). 1،6شود( يروزانه احساس م يبهبود بهداشت دهان

ن يگزيجا يكآدامس به عنوان  يدنسالها از جو يبرا

 نيبه ا يراشده است. ز يتكردن دندانها حما يزتم يبرا

 يآدامس مطلوب بوده و برا يدناند كه جو يدهرس يجهنت

از زمان نسبت به مسواك استفاده  يتر يطوالن يدوره

استفاده در  يآدامش بخصوص برا يدنشود. جو يم

مثل بعد  يستراحت ن ياكه مسواك زدن ممكن  يطيشرا

 يددر حال كار كردن مف يا سافرتاز ناهار، در حال م

بزاق به خصوص در  يانآدامس جر يدنجو ياست. در ط

 يو گوارش يكيمكان يكتحر يل، به دليهاول يقدقا يط

 يبزاق م ي يافته يشافزا يان) جر1،6. (يابد يم يشافزا

 ينطعم محصول از ب يكه، تا زمان يقهدق 5-20 يتواند برا

بدون طعم،  يها آدامسبا  ي،هر چند حت يابدرود ادامه 

دفعات بلع، نسبت به حد بزاق با در نظر گرفتن  يانجر

) اثرات سودمند بزاق اضافه در 1،6.(يابد يم يشافزا يهپا

پالك و  يوفيلمب يمسطوح كلس يشدهان شامل افزا

باشد.  يم يمعدن يتو فوق اشباع يبافر يتظرف يشافزا

. به )1،7( كنند يپال ك م PH يشدو اثر آخر كمك به افزا

تواند در شل و حذف كردن  يبزاق م يادز يانعالوه جر

كمك كند و  ينترپروگزيمالها از سطوح اكلوزال و ايدبر

دهان)  ي(خشك ياگزروستوم يمارانب يتواند برا يم

 يباتترك يمطالعه بررس ين). هدف از ا1سودمند باشد (

و نقش آنها  يرانموجود در بازار ا يدر انواع آدامس ها

 .است يدگياز پوس يشگيريدر پ

 روش بررسي:

محصول از انواع  11 يفيتوص-يمطالعه مقطع يندر ا

 7شد.  يجمع آور يرانموجود در بازار ا يآدامس ها

 ,white, Xylitol. Relax, Tridentنوع از آنها شامل 

Orbit, First, Vivident ياز نوع آدامس ها sugar free 

و  shoker, smile, olipsنوع ازآنها شامل  4بودند و 

 يباتقند بودند. ترك يحاو يها مساز انواع آدا يكش

آدامس ها از اطالعات بدست آمده  ينموجود در انواع ا

 .در جلد محصوالت بدست آمد

 يافته ها:

 ي يهپا يا base :دهنده آدامس ها شامل يلمواد تشك

 يكننده، نرم كننده ها، طعم دهنده، آنت يرينآدامس، ش

 .است يفايررنگ دهنده، جال دهنده و امولس يدان،اكس

است كه  يدرنگيآدامس ماده سفت و سف  بخش اصلي

 يعني ياز مواد آل يبيمختلف است. ترك يباتترك يدارا

 يرينصمغ (سقز) است كه اسانس و ش يني،رز يباتترك

كنند. بعد از آماده  ياضافه م يبترك ينكننده ها را به ا

جال و بدون رنگ است  شدن و سرد شدن، آدامس بدون

چسبد. لذا جالدهنده  يبه كاغذ م يو در هنگام بسته بند

جال دهنده كه به آن  يا  Glazing agent.كنند ياستفاده م

است كه  يرنگ ردپودر ز يند،گو يپودر كارنوباواكس م

شدن  يدسف يكنند. برا يمنظور استفاده م ينا يبرا

 ياستفاده م يتانيومت يداكس يدر آن از د يزآدامس ن

آدامس به  يو عمده  يكننده ها جزء اصل يرينشود. ش

 يرغ و )يعي(طب يكو به دو دسته كالر )8( يندآ يشمار م

 يكننده ها يرينش شوند.يم يمتقس )ي(مصنوع يككالر

داشته  يالكل يا يكتون يا يديتوانند عامل آلده يم يككالر

 يكتون يا يديبا عامل آلده يكننده ها يرينباشند. به ش

  sugarفروكتوز،مالتوز، الكتوز، ساكارز، مانند گلوكز،

با عامل  يكننده ها يرينش يبرا لذا شود. ياطالق م

 sugarاز اصطالح يليتول، زا يتولال) مثل سورب ي(پليالكل
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free مثل  يككالر يرغ يقندها گردد. يم هاستفاد

 يها يكروارگانيسمم يلهبه وس وآسپارتام، ينساخار

 كننده ها يرينش ينشوند . ا يحفره دهان شكسته نم

توانند در  يتر ازساكارز بوده و م يرينش ياربس

 )9استفاده شوند.( يينپا ياربس يغلظتها

موجود درآدامس ها نرم كننده است كه  يگرد تركيب

شود و  يبه آدامس ها اضافه م ي% وزن5/0حداكثر 

و  يماستئارات سد يداستئاريك،اس يسرين،شامل گل

 ييفراورده ها يزن يفايرهااست. امولس يمپتاس يكاستئار

قابل اختالط با  يرغ يهستند كه منجرمخلوط شدن فازها

مانند  يمختلف يها نقش يشوند و دارا يم يكديگر

مرطوب  يستاليزاسيون،كنترل كر ي،معلق كنندگ يتخاص

. يسيريدگل يو مونود يتينباشند مثل لس يم يكنندگ

مواد  يحاو يشترب يتهبه علت االست يبادكنك يآدامس ها

 يگريد ياست وبه آن نرم كننده ها يشتري(صمغ) بيآل

 ).8كنند( ياضافه م يزن يتولو سورب يسرينهم مثل گل

موجود در انواع مختلف  يباتترك 2و1جدول شماره  در

شده است.همانطور كه در جدول  يآدامس ها بررس

ال  يپل يقند ها ينتر يعشا شود. يمشاهده م 2 شماره

و  يليتولشود زا يبدون قند استفاده م يكه در آدامس ها

توانند  يدهان نم يها يباكتر يشترب )7( است. يتولسورب

 يزهمتابول يدفرم اس بهرا  يتولو سورب يليتولزا

شده از قند پنج  يجادا يقند الكل يليتولزا )7،10كنند.(

شده از گلوكز  يجادا يقند الكل يتولوسوربxylose  يكربن

رفلكس  يكبا تحر يدنجو يندفرا ياست.هر دو آنها در ط

 )7شوند.(يترشح بزاق م يكتحر يشمنجر به افزا يگوارش

بدون قند مورد مطالعه از  يهمه آدامس ها يبترك در

كننده  يرينبه عنوان ش يزآسه سولفام و آسپارتام ن

استفاده شده است،آدامس  )يركالريك(غ يمصنوع

Xylitol در آدامس  بوده و يكننده مصنوع يرينش اقدف

Relax يكننده مصنوع يرينتنها از آسپارتام به عنوان ش 

از  يريجلوگ يبرا اتالكت يماستفاده شده است.كلس

اضافه شده  Xylitolآدامس  يبدندان به ترك يدگيپوس

 شود يمشاهده م 2همانطور كه در جدول شماره  است.

قند گلوكز  يحاو يدر آدامس ها يكننده اصل يرينش

 .است

 : تركيبات موجود در انواع آدامسهاي بدون قند1 جدول
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 سايرتركيبات

White √ 
آسه  آسپارتام، سوربيتول، زايليتول، مالتيتول،

 پتاسيم سولفام
   - گليسرين دي اكسيد تيتانيوم كارنوباواكس

كربوكسي متيل سلولزبراي قوام 
 و شده بيشتر به پودر اضافه

 همچنين باعث حفظ رطوبت درون
 ميشود. آدامس

Xylitol √ 
 و درصد)70زايليتول(

   - - دي اكسيد تيتانيوم _ ايزومالت
كلسيم الكتات براي جلوگيري از 

 اضافه شده است.پوسيدگي دندان 

Relax √ دي اكسيد تيتانيوم كارنوباواكس ايزومالت ،سوربيتول، مالتيتول،زايليتول،آسپارتا - √ √   

Trident √ 
سوربيتول، مانيتول، زايليتول،آسپارتام، آسه 

 سولفام پتاسيم، ساكرالوز
  لسيتين √ √ گليسرين - -

Orbit √ 
آسه مانيتول، آسپارتام،  سوربيتول،مالتيتول،

 سولفام پتاسيم
  √ √ - - كارنوباواكس

حاوي گليسرول به عنوان مرطوب 
 نگهدارنده است.

First √ آسپارتام، آسه سولفامتولسوربيتول،مالتيتول،زايلي، - - - - √   

Vivident √ ،لسيتين √ - - - - آسه سولفام پتاسيم سوربيتول،زايليتول، آسپارتام 
حاوي گليسرول به عنوان مرطوب 

 نگهدارنده است
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 قند حاوي آدامسهاي موجوددرانواع تركيبات:2جدول 

نام 
 محصول

 رنگ دهنده آنتي اكسيدان جال دهنده مرطوب نگهدارنده شيرين كننده بيس

shoker √ گليسرول گلوكز - √ - 

smile √ دي اكسيد تيتانيوم  - گليسرول گلوكز 

olips √ رنگ مجاز خوراكي √ - - گلوكز 
 دي اكسيد تيتانيوم √ كارنوباواكس - گلوكز √ شيك

 

 :بحث

محصوالت  يآدامس تا به امروز بر رو يقاتتمركز بر تحق

ال  يپل يهاكننده يرينش يبدون قند بوده است كه حاو

كننده ها  يرينش ينهستند. ا يليتولو زا يتولمانند سورب

 يداس يدپالك دهان جهت تول يهايكروارگانيزمتوسط م

پالك انجام  PHكه در مورد  يشوند. مطالعاتيشكسته نم

ماندن يپالك و باق يديتهاند كه كاهش در اسداده نشده نشا

 يبرا يليتولاستفاده از زا يدر پالك در ط يحالت خنث

 افتد ياتفاق م يدنهفته بعد از آدامس جو 2-3 يهادوره

را  يدگيضد پوس يتفعال يليتولزا يحاو يآدامس ها .)4(

). 4،7مدت نشان داده اند ( يطوالن يمطالعه  يندر چند

را كاهش  ياييباكتر يپالك و چسبندگ يلل، تشكيليتوزا

 ينراليزاسيوناست) و دم يكروبيالم يآنت يعنيدهد ( يم

) و يدهدرا كاهش م يداس يدتول يعنيكند ( يرا مهار م ينام

استرپتوكوكوس موتانس  يبر رو يممستق ياثر مهار

 2سال بعد از  5 يمدت باال ي) اثرات طوالن4،10دارد.(

شده است.  يدهد يليتولزا يحاو هايآدامس  يدنوـسال ج

مادر  ي يلهبه وس يليتولزا يحاو يها استفاده از آدامس

 يسالگ 2تا  يمانماه بعد از زابار در روز از سه  3-2(

 6كودك) سطح استرپتوكوكوس موتانس را در كودك تا 

بهتر از  يدار يدهد و به طور معن يكاهش م يسالگ

 دـبع يماهگ 18و  12 ،6در  يدينو كلرهگز يدفلورا يشوارن

روه ـگ يـسالگ 5كند. در  يـل مـمـادر عـدر م مانـياز زا

) dmf( يدگي% كاهش پوس70 يليتول،زا يمصرف كننده 

 يدينو كلرهگز يدفلورا يشكه از وارن يبا گروه يسهدر مقا

 ) 11استفاده كردند داشتند.(

اثر مهار  يدن،جو يندمطالعات معتقدند كه فرا يبعض

 يم يشرا افزا يليتولزا ويدنيج يها آدامس يدگيپوس

 notو  non-acidogenicبه عنوان  يليتول). زا11دهند (

fermentable در  يدگيپوس يدمسئول تول يهايباكتر يبرا

 6-10شود كه  يشنهادمي. پ)4،7،10( شود ينظر گرفته م

 يقهدق 5بار در روز، هر بار  3-5 يليتول،گرم از آدامس زا

به اندازه  ياست ول مؤثرهرچند  يتولشود. سورب يدهجو

 يبا آدامس ها هيس) در مقا4.(يستمؤثر ن يليتولزا ي

از  يشب يوقت يتولسورب يشده با قند، آدامس ها يرينش

 يينيپا ييزا يدگيشوند پوس ينم يدهبار در روز جو 3

انجام  يدر تمام تست ها يليتولزا يداشته اند و آدامس ها

سه  ي طالعهم يك يزا بودند. در ط يرپوسيدگيشده غ

 يدر ط يدرا يبه طور معن يدندان يها يدگيساله پوس

 يبعد از وعده ها based -يتولسورب يآدامس ها يدنجو



19-24: 2شماره  9: دوره  1393تابستان و  بهار/يرانكودكان ا يمجله دندانپزشك   
 

23  

  

 . يافتندكاهش  ييغذا

 يدر ط يبه آرام يتولكرد كه سورب يريگ يجهنت يتوانم

 يباسترپتوكوكوس موتانس تخر يهواز يرغ يسممتابول

 يرتخم قابل يردر كل غ يليتولزا كه يشود در حال يم

 ). 4است (

با  يدگينشان داده است كه اثر پوس ينيكيمطالعات كل

بدون قند  يبا آدامس ها يسهقند در مقا يآدامس ها حاو

  .)12شود(يم يدتشد

 ينكها يلبه دل sugar free يآدامس ها :يريگ نتيجه

 ينال بوده و ا يپل يآنها از نوع قندها يكننده ها يرينش

 يدپالك دهان جهت تول يها يكروارگانيزمقندها توسط م

كه  ينقش يلبه دل ينشوند و همچن يشكسته نم يداس

بزاق دهان دارد كه به  يانجر يشآدامس در افزا يدنجو

اكلوزال و  طحها از س يدبر يحذف و شستشو

از  يشگيريتوانند در پ يكند، م يكمك م ينترپروگزيمالا

 د.مؤثر باشن يدندان يها يدگيپوس

  



  و همكاران افشاردكتر                                                              ...  خصوصيات شيرين كننده هاي انواع آدامس هاي يبررس
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