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  چکیده 
گیري کاربردهاي جدید و  ها باعث شکل افزودن مواد گوناگون به ترکیب شیمیایی آدامس

. شود شامل میاز توزیع دارو تا بهداشت دهان و دندان را  ومتنوعی براي آنها شده است 
 از استفاده با یغالز يها آدامس يرئولوژ و فیزیکوشیمیایی خواصدر این پژوهش 

 نیا از حاصل جینتا. گرفت قرار مطالعهمورد ارزیابی حسی و ییایمیش زیآنال يها روش
 شتریب يماندگار موردمطالعه يها آدامس در فعال غالز کردن اضافه که داد نشان پژوهش

 یغالز يها آدامس در طعم شتریب يماندگار. دارد همراه به را بزاق شتریب ترشح و طعم
 داوطلبان يبرا یغالز يها آدامس ينگهدار به لیتما و ذیرشپ تا شود یم باعث

 زیآنال ،یحس یابیارز از حاصل جینتا با راستا هم. ابدی شیافزا آزمون در کننده شرکت
 اعمال برابر در را یکسانی یبافت لیپروفا ،غالز بدون و یغالز يها آدامس یسنج بافت
 فشار ۀنیشیب تحمل ۀآستان که تفاوت نیا با ،دهد یم نشان آدامس نوع دو هر يرو فشار

 نظر به طور نیا مجموع در. است غالز بدون يها آدامس از شتریب یغالز يها آدامس در
 بستر مجموع در pH شیافزا و بزاق ترشح شیافزا همراه  به ذیرشپ شیافزا که رسد یم

 يها آدامس ییکارا و جادنمودهیا آدامس در فعال غالز ترشدن فعال يبرا را یمناسب
 شیافزا بزاق در ها روسیو و ها کروبیم ها، رنگ رینظ ناخواسته مواد جذب يبرا را یغالز
 ها کروبیم غلظت کاهش با یغالز يها آدامس از استفاده رود یم انتظار رو، ازاین. دهد یم
 دندان، از محافظت دهان، بهداشت يرو يادیز اریبس ریثأت بتواند بزاق در ها روسیو و
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1  
  مقدمه

جویدنی بشمار  یتفنن یرینیش یکامروزه آدامس تنها 
 یمیاییش یبکردن مواد گوناگون به ترک . اضافهرود نمی

 یديمف یاربس يها کاربردهاآنتا است ها باعث شده  آدامس
 یبهداشت دهان و سالمت یفیتمنظور باالبردن ک به

 ,.Dodds, 2012; Qaziyani et al( باشند ها داشته دندان

در تالش ها  آدامس یدکنندگانپژوهشگران و تول. )2019
 ازجملهکردن مواد مختلف  با اضافه هستند

 یرنظ یباتیو ترک یلیتولزا یرنظ یدترمف هاي کننده یرینش
 ،کنند یريها جلوگ دندان یدگیها نه تنها از پوس کربنات

 دیدگی یبآس یمترمها براي  بلکه سعی دارند تا از آدامس
 ;Onyper et al., 2011(استفاده کنند  یزها ن دندان

Palabiyik et al., 2017(. رو الزم به ذکر است که  ازاین
تنها به ناحیۀ دهان و دندان متمرکز   استفاده از آدامس نه
یی و دارو یباتاز ترک یافزودن برخنشده است، بلکه 

ةثرؤم ةها که در آنها ماد به آدامس هاي گیاهی عصاره
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از بافت آدامس جدا  یجبه تدر یدنجو یندافر یط ییدارو
 یاربس ییدارو يها عنوان حامل هنقش آنها را ب شود، یم

 ستارا یندرا .)Dodds, 2012( موردتوجه قرار داده است
 یسع یاآدامس در سرتاسر دن یدکنندگانپژوهشگران و تول

 ین،کافئ یرمواد مختلف نظاز  یريکارگ هکردند با ب
 یمتنوع يها و کاربردها یژگیوغیره و  یپتوفانتر یکوتین،ن

  .)Dodds, 2012( کنند یجادخود ا يها آدامس يرا برا
 ،یعفون و یروسیو يها يماریب با مقابله يها راه از یکی

 و بزاق در ها روسیو و ها کروبیم تیجمع کاهش ای حذف
 زاقب قراردادن معرض در. باشد یم یدهان ةحفر ۀیناح

 یسطح جاذب مواد با یروسیو يها يماریب مبتالبه مارانیب
 دیدروکسیه و دیدروکسیه ومینیآلوم کائولن، رینظ مختلف

 در یمهم اریبس نقش توانند یم مواد نیا که داد نشان يرو
 کنند يباز بزاق در ها روسیو غلظت کاهش و جذب

)Domagała et al., 2021( .هاي اخیر استفاده از  در دهه
فعال (کربن فعال) موردتوجه پژوهشگران زیادي واقع  زغال

 ۀنیدرزم همطالع نیاول. )Matsui et al., 2015(شده است 
 از یبرخ درمان منظور به فعال غالز کمک به روسیو حذف

و  Cooksonتوسط  یدهان ۀمنطق در یروسیو يها يماریب
North )1967( صورت گرفت .Matsui  و همکاران

 یوقت که دادند نشان مختلف يها مدل یبررس با )2015(
 ،ردیگ می قرار فعال غالز معرض در روسیو به آلوده بزاق

 بزاق در ها روسیو غلظت يرو يادیز اریبس ریثأت تواند یم
غال فعال زآنها نشان دادند که همچنین . باشد داشته
تواند ظرفیت جذب  میچند میکرون نارگیل با قطر  ۀپوست

توجهی افزایش دهد.  هاي برابر به میزان قابل را در غلظت
روي  مختلف ییایمیش و یکیزیف طیشرابا اعمال  عالوه هب
 سایر با سهیمقا در فعال کربن سطح مشخص شد کهغال ز

 ومینیآلوم کائولن، رینظ موردمطالعه يها جاذب
 تر عیسر بار 50 تا تواند یم يرو دیدروکسیه و دیدروکسیه

 نیا یتمام در. )Cookson & North, 1967( کند عمل
 بخصوص یعیطب مواد از آمده دست هب فعال غالز موارد

 ۀنیدرزم را عملکرد نیبهتر لینارگ ۀپوست فعال غالز
 ,Cookson( داد نشان خود از ها روسیو تیجمع کاهش

 يریکارگ هب فعال زغال از استفاده يها روش از یکی. )1969
 واقع در. )Cookson, 1969( باشد یم آدامس بافت در آن

 ثرهؤم ةماد عنوان هب فعال غالز حامل نقش در آدامس
 نیشتریب دنیجو عمل ۀواسط به ها دندان و کند یم عمل

 ۀنیدرزم. دهند یم قرار جاذب اریاخت در را ثرهؤم سطح
 توان یم بزاق در ها روسیو غلظت کاهش يرو آدامس ریثأت

 کاهش يبرا آدامس از آن در که کرد اشارهی پژوهش به
 استفاده دهان بزاق در 2-دیکوو-سارس روسیو غلظت

 نشان مختلف هاي همشاهد. )Cookson, 1969( است شده
 از ییباال غلظت شامل اغلب ماریب افراد بزاق که داد

 روسیو واقع در. )Cookson, 1969( باشد یم روسیو
 با شود یم یبافت انیم عاتیما و بدن وارد که یوقت سارس
 توسط یسلول سطوح يرو یخاص يها نیپروتئ به اتصال

 به ورود با روسیو یزندگ ۀچرخ و شده جذب سلول ةوارید
 ردیگ یم صورت نیپروتئ نیا قیازطر سلول داخل

)Daniell et al., 2022; Singh et al., 2021(.  
 را آن اتصال ةنحو و روسیو یزندگ ۀچرخ )1( شکل

 در محققان. دهد یم نشان یسلول سطح يها نیپروتئ به
 ییباال سطوح شامل که کردند دیتول را یآدامس روش نیا

 يبرا. )Su et al., 2021( بود مذکور یاهیگ يها نیپروتئ از
 بزاق از يا هیاول ۀنمون محققان ها آدامس نیا ییکارا یبررس
 يها نمونه از یمخلوط با را آن و کرده هیته را ماریب افراد

 داد نشان ها شیآزما جینتا. کردند مخلوط آدامس ةپودرشد
 تواند یم يادیز اریبس حد تا آدامس با شده مخلوط بزاق که

 که يطور به دهد کاهش دهان در را ها روسیو غلظت
در بزاق نظر مورد نیپروتئ از گرم یلیم 50 يریکارگ هب
 یروسوغلظت درصد باعث کاهش  95تا حدود  تواند یم

   .)Su et al., 2021( شود
  

  
 سلول سطح به آن اتصال ةنحو و روسیو یزندگ ۀچرخ - 1 شکل

)Adapted from Su et al. (2021) with permission from Elsevier(. 

  
اثرات حاضر  فوق، در تحقیقبه مطالب  باتوجه رو، ازاین

ها  آدامس ینا. بررسی شد یغالز يها مختلف آدامس
 یمتنظ ییو توانا یلیتولزا ةکنند یرینوجود ش ۀواسط به
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را  یمناسب یطنه تنها شرا یدهان ةبزاق و حفر ۀیدیتاس
 یدگیاز پوس یريبهداشت و سالمت دهان و جلوگ يبرا

فعال  زغالبه وجود  بلکه باتوجه ،سازند یها فراهم م دندان
 يرو یخوب یاربس یرثأت توانند یخود م یمیاییش یبدر ترک

 یی،جامانده از مواد غذا به یايبردن بقا ینجذب و ازب
 یها و نواح دندان يرو ها یروسو یو حت ها یکروبم

  . داشته باشندمختلف دهان 
و  ارزیابی حسیهاي  براساس آزمون شپژوه یندر ا

 ي،رئولوژ خواص يغال فعال روز یرثأبه ت یمیاییش
صورت  یغالز يها آدامس یزیکیو ف یمیاییش ،سنجی بافت

  .گرفت
 

  ها مواد و روش
  مورداستفاده مواد

(شرکت کافوسا، ساخت  1سـجزء جویدنی پایۀ آدام
اسپانیا)، زایلیتول (شرکت هایلن، ساخت چین)، 

کنندة مصنوعی و پرکن  ها، شیرین کننده ها، نرم دهنده طعم
 .کنندگان داخلی تهیه شدند از تأمین

  
  آدامس يها نمونه ۀیته
و  یمیاییخواص ش يروفعال غال ز یرثأت یمنظور بررس به

از  یشگاهیآزماي ها ابتدا نمونه ،ها آدامس يرئولوژ
فقط در وجود  وشد  یهته زغالی و بدون زغال يها آدامس

تفاوت داشتند.  یکدیگربا ) درصد 5/0حدود (فعال  زغال
جزء جویدنی پایۀ آدامس با استفاده از  یرابتدا خم ینبنابرا

 20زایلیتول (حدود به همراه  درصد) 30(حدود  آدامس
حدود ( دهنده طعم)، درصد 5حدود ( ها کننده نرم درصد)،

و  درصد) 1/0(حدود مصنوعی  ةکنند یرینش ،درصد) 1
 میکسرپایلوت توسط دستگاه درصد)،  100(تا  کن پر

 50حدود در دماي  ، ساخت آلمان)1000-3(مدل  لیندن
. سپس )Grover et al., 2008( شد یهتهگراد  سانتی ۀدرج

 به و نواريغال به شکل زو بدون  یغالزهر دو نوع آدامس 
 یحس یابیو ارز یمیاییش یزانجام آنال يگرم برا 8/1وزن 
 ،ها آدامس يشده برا کارگرفته هشدند. طعم ب يساز آماده

نوع  ین. الزم به ذکر است در اباشد یخنک مي طعم نعنا
که در  یدياس ۀبه واسط اي یوهم يها آدامس از طعم

                                                             
1 Gum base 

 منظور بهاستفاده نشد.  ،آنها وجود دارد یونفرموالس
از  بخش احساس آرامش یجادا ینو همچن ذیرشپباالبردن 

معموال  ها که نوع آدامس ینمتداول در ا يها طعم یانم
 يطعم نعنا ،باشد یم اوکالیپتوسخنک و  ينعنا ین،دارچ

 يرا برا یمیمال ۀیحخنک استفاده شد تا طعم و را
 .یدنما یجادکنندگان ا مصرف

  
  یحس یابیارز
 ینو همچن یغالز يها آدامس هاي یژگیو یمنظور بررس به
یابی حسی زارو حجم بزاق،  pH يآنها رو یدنجو یرثأت

  پسر) در  15دختر و  15(ارزیاب نفر  30 توسط
 ناداوطلب ۀیانجام شد. کل ،سال 30تا  15 یسن ةگستر

  ثر بر بزاق مانند ؤم یستماتیکس هاي یماريفاقد ب
  عدم مصرف  یروئید،ت هاي یماريب وخون فشار  یابت،د

فشارخون،  ضد ،2هاي آنزیم کولین استراز مهارکننده يداروها
 یلو استفاده از وسا یوتراپیراد ۀبدون سابق و یضدافسردگ
در هریک از  بودند. یمانند پالك ارتودنس یداخل دهان

ها  از آنها خواسته شد که به نمونهموارد موردمطالعه، 
 اری)، از بسکی(هدون یبخش لذت یهاي کل براساس صفت

 نیا دهند. سپسامتیاز  ندیخوشا اریتا بس ندیناخوشا
 & Muþnoz( شدند لیتبد 10تا  1ها به اعداد  صفت

King, 2007(.  
  

  یمیاییش یزروش آنال
  قرمز مادون- یمرئ يها یفط یريگ اندازه
از  یکهر قرمز مادون-یمرئ هاي یفط گیري اندازه
 سنج فیطبا استفاده از دستگاه  یموردبررس يها نمونه

انجام شد.  انگلستان)ساخت  ،T80+UV/VISمدل (
 يفور ةمحلول استاندارد مرجع با استفاده از پودر قهو

در  یترگرم بر ل 25/0به غلظت (نستله، ساخت سوئیس) 
 6 ،گاهدست یمنظور اعتبارسنج . بهتهیه شدآب خالص 

و  45/0، 35/0، 25/0، 15/0، 1/0 هاي با غلظتمحلول 
 سازي بهینهو  یهموردنظر ته ةاز قهو یترگرم بر ل 5/0

ها در  نمونه تمام، است دستگاه انجام شد. الزم به ذکر
. خوانده شدندنانومتر  350تا  220 ة طول موجمحدود

-274 طول موجقهوه در  يها نمونه يجذب برا ۀیشینب

                                                             
2 Cholinesterase 
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 ,.Ahmad Bhawani et al( آمد دست هبنانومتر  276

2015(. 
 یو مواد رنگ ها یجذب ناخالص یرثأت یمنظور بررس به

ابتدا  ،یغالزآدامس  يها فعال موجود در نمونه زغالتوسط 
 70غال در زو بدون  یغالز يها عدد از آدامس 10تعداد 

 65/0، 55/0، 45/0، 35/0، 25/0 يها از محلول یترل یلیم
 يساز یهشب يقرار داده شد و براقهوه  لیتر بر گرم 75/0و 

سازي   شبیهدر دستگاه  یقهدق 30به مدت  یدنعمل جو
 )آمریکا، ساخت NeuTec( پانورامیک پدالیجوش دو 

جذب قرار گرفت و سپس  یمصنوع یدنتحت عمل جو
. آمد دست هب نانومتر 276طول موج  در ها از نمونه یکهر

فعال با  زغال وسیلۀ هجذب مواد رنگی بکاهش درصد 
  آمد:  دست هب )1( ۀاستفاده از رابط

  )1رابطۀ (
푅(%) =

퐴 퐴
퐴 × 100 

  
جذب محلول غلیظ  :Aiدرصد جذب،  :R )،1(رابطۀ در 

جذب محلول بعد از عملیات  :Ajقبل از عملیات جویدن و 
  .)Weldegebreal et al., 2017( باشد میجویدن 

  
  یسنج بافت آنالیز
موردنظر با  یغالز يها از آدامس یکبافت هر گیري اندازه

، ساخت TA.XTExpress(سنج  استفاده از دستگاه بافت
از پروب انجام این آزمایش  يصورت گرفت. برا )انگلستان
و پس از گذشت  متر بر ثانیه میلی 2با سرعت  سیلندري

 ۀدرج 26 در دماي ها از تولید آدامسپس ساعت  72
از  نهنمو 10 يرو یريگ . اندازهانجام شد گراد تینسا

 و در سه نوبت تکرار شدند یطور اتفاق ها به آدامس
)Palabiyik et al., 2020(. 

  
  و حجم بزاق pH یريگ اندازه

 یهحجم بزاق پا و حجم بزاق، ابتدا pHگیري  منظور اندازه به
 الزم يها پس از آموزش انشد. از داوطلب یريگ اندازه pHو 

 يها آدامس از جاذب یدنجو یندر حخواسته شد تا 
اختالف وزن منظور جذب بزاق استفاده کنند.  مخصوص به

میزان ترشح  ،یات جویدنلها قبل و بعد از عم این جاذب
عمل کنندگان خواسته شد  از شرکت . لذادادبزاق را نشان 

 دقیقه 30 غال را به مدتزو بدون  یغالزآدامس جویدن 

. شد یريگ بزاق اندازه pHحجم و ادامه دهند، سپس 
شده از  يآور بزاق جمع يها نمونه pH گیري اندازه

میزان  آمد. دست هب یريگ بالفاصله پس از نمونه ینداوطلب
pH با استفاده از دستگاه  یموردبررس يها از نمونه یکهر
pH) مدل مترMi 151(انجام شد. ، ساخت ژاپن   

  
  آماري آنالیز
ساعت، مجدد موردآزمایش قرار  48بعد از ها  داده کلیه

 19نسخۀ  SPSSافزار  با استفاده از نرمگرفت. آنالیز آماري 
آزمون دانکن  صورت هبها  دادهمیانگین و مقایسۀ  انجام شد

وتحلیل واریانس  تجزیه ودرصد  95سطح اطمینان  با
 يرینظرگ با درها  کلیه داده. بیان شد Fطرفه با آزمون  یک
  .تکرار انجام شد 10
  

  نتایج و بحث
 توسط ارزیابان یحس یابیارز ه استاشاره شد طورکه همان

سال  30تا  15 ینب یسن ردةدر  )پسر 15دختر و  15(
خود را  یابیارز ۀیجصورت گرفت و از آنها خواسته شد تا نت

و  یغالز يها آدامس یمختلف موردبررس ياز پارامترها
 اريطعم، ماندگ یدن،جو یتقابل ی،شامل سختغال زبدون 

انسجام  ي،ظاهر یتجذاب ی،شکنندگ یرینی،طعم، شدت ش
امتیاز  و احساس ترشح بزاق در دهان یبافت، چسبندگ

ابعاد و وزن  یرنظ يهر دو آدامس از نظر ظاهر. دهند
 يها و فقط رنگ آدامس بودند یکدیگرمشابه  طورکامل به
   .بود یاهفعال س زغالوجود  ۀواسط به غالیز

کامال مشابه  یازامت ي،هر دو آدامس ازنظر شکل ظاهر
نوع  یچها ه که رنگ آدامس یمعن ینبه ا .دست آوردند هب

 کردن یجادداوطلبان ا یانتخاب آنها در منا يرا برا یتیاولو
 یقبل ذهنی از داوطلبان با تصور یمیطورکه ن و همان
از آنها ظاهر  یگرد یمیندادند،   ترجیحرا  یدسف يها آدامس

 یانرا انتخاب کردند. به ب آدامس متضاد و کامال متفاوت
بودن رنگ  یاهو س یغالز يها گفت ظاهر آدامس یدبا یگرد
عامل بازدارنده در انتخاب  یکعنوان  ها به آدامس ینا

فوق در سه  یش. آزمارود یبشمار نم یغالز يها آدامس
داوطلبان انجام شد از  یکروز از هر 3 اصلۀنوبت مجزا به ف

افزار  استفاده از نرم باآمده  دست هب يها داده یتو درنها
SPSS  وتحلیل  صورت تجزیه بهها  دادهمیانگین و مقایسۀ

درصد  95سطح اطمینان  با Fطرفه با آزمون  واریانس یک
 یحس یابیارز یانگینم )2( شکلقرار گرفت.  یابیموردارز



  203                                              ...ها و ها، میکروب مواد و ترکیبات ناخواسته: رنگ غلظت کاهش در یغالز يها  آدامس ریثأت                                 و همکاران کریمی

داوطلب نشان  30 يشده رو انجام یشآزما 90 يرا برا
در  یموردبررسارزیابی حسی  ي. در اکثر پارامترهادهد یم

 یتقابل ی،سخت یرنظ ارزیاب، یمتتوسط زغالی هاي  آدامس
 یاختالف یانسجام بافت و چسبندگ ی،شکنندگ یدن،جو

 توان یم یندو نوع آدامس مشاهده نشد. بنابرا ینا ینب
 یرثأفعال به آدامس ت زغالکردن  انتظار داشت اضافه

جا  آدامس به يو رئولوژ یبر مشخصات بافت یتوجه قابل
 مشاهده یخوب به یزن )2( شکلدر  طورکه مان. هگذارد ینم
و بدون  یغالز يها آدامس ینب یشود اختالف اساس یم
. باشد یترشح بزاق م یزانطعم و م يغال در ماندگارز

طعم  يماندگار یابیارز یمآمده از ت دست هب ۀیجبراساس نت
درصد باالتر از  20در حدود  یغالز يها در آدامس

 یگرد عبارت . بهستغال ثبت شده ازبدون  يها آدامس
طعم  یشترب يباعث ماندگار یباتترک ینغال در ازوجود 

گرفت که  یجهنت طور ینا توان یآدامس شده است. م
اکستروژن  ۀدر بافت آدامس در مرحل دهنده طعم یباتترک
فعال  زغالدهنده توسط  یلشدن مواد تشک یکنواختو 

به  یدنجو یندر ح یتو درنها شوند یموجود جذب م
جدا  زغالآرام از سطح  زمان دوباره آرامو در طول  یآرام

 یشتريب يباعث احساس ماندگار یلدل ینهم و به شوند یم
تحقیق حاضر نتایج ها خواهند شد.  آدامس ینطعم ا يبرا

روي  )Bhatia )2000و  Ismadji با تحقیق در تطابق
باشد.  فعال می زغالوسیلۀ  دهنده به جذب ترکیبات طعم

طعم باعث  یشترب يماندگار ۀیندرزم ینداحساس خوشا ینا
داشتن آدامس در دهان شده و  نگه يبرا یشترب یلتما

 یشترو ترشح ب یبزاق غدد یشترب یکباعث تحر یجهدرنت
 يپاکساز يغال فعال برازثرتر ؤعملکرد م طور ینبزاق و هم

شده و در  یانبه مطالب ب دهان و دندان خواهد شد. باتوجه
تمام افراد  یباتقر کرد گیري یجهنت توان می یکل يبند جمع

در مجموع احساس  ،یکننده در نظرسنج شرکت
 یايبه مزا داشتند و باتوجه یغالز هاي دامساز آ ینديخوشا

درصد  90از  یشب یباآدامس تقر یناستفاده از ا
 يها آدامس یضبه تعو تمایل ،یابیکنندگان در ارز شرکت

  . شدند یغالز يها خود با آدامس
  

  

  
  غالزغالی و بدون زهاي  آدامس یحس یابیارز -2شکل 

  
   pHو تغییرات  ترشح بزاق یزانم

اشاره شده است محققین متعدد  هاي مقالهدر  طورکه همان
 یرثأبزاق ت یدياس یتخاص ینترشح بزاق و همچن یشافزا

ها و بهداشت دهان و  دندان یدگیپوس يرو یتوجه قابل
در دهان خواهد  ها یروسو و ها یکروبغلظت م طور ینهم

 یبررس يبرا رو، ازاین. )Chandel et al., 2017( داشت
 یدنجو ۀیجترشح بزاق درنت یزانسرعت و م یرثأت

 30 ،یحس ارزیابان یانغال از مزو بدون  یغالز هاي مسآدا
پسر انتخاب شدند و از آنها  15دختر و  15نفر شامل 

در  یقهدق 10و  5، 3 يها تا در مدت زمان خواسته شد
منظور  مخصوص به يها آدامس از جاذب یدنجو ینح

 ۀفوق در فاصل یشجذب بزاق استفاده کنند. سپس آزما
ترشح  ةساعت مجدد تکرار شد. در فرد سالم باز 48 یزمان
 لیتر در دقیقه و بزاق میلی 5/0تا  1/0 غیرتحریکی بزاق

 یجنتا ،باشد یتر در دقیقه میل میلی 0/3تا  1/1تحریکی 
نشان داده شده  )1(جدول در  ها یشآزما ینحاصل از ا

  است. 
  

  آدامس دنیجو طول در بزاق ترشح - 1جدول 
   میزان ترشح بزاق

 3  داوطلب  لیتر) (میلی
  دقیقه

5 
  دقیقه

10 
  دقیقه

  14/1  11/1  14/1  زن  معمولیحالت در 
  93/0  96/0  93/0  مرد

آدامس جویدن حال ر د
  معمولی

  22/1  2/1  24/1  زن
  02/1  05/1  99/0  مرد

آدامس جویدن  حالر د
  غالیز

  43/1  37/1  38/1  زن
  16/1  19/1  15/1  مرد

  
غال زوجود  شود یم مشاهده )3(شکل در  طورکه همان

 10حدود  ،و سن یتو بدون درنظرگرفتن جنس یطورکل به

0
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طورکه  و همان دهد یم یشدرصد ترشح بزاق را افزا 15تا 
 یشترب یطوالن يها اختالف در زمان ینا رفت یانتظار م

اختالف  ینآدامس ا یدنجو یۀاول يها و در زمان باشد یم
در  که ییگفت ازآنجا توان ی. در واقع متتر اس کوچک

کننده و غدد  یرینآدامس آزادشدن ش یدنجو یۀاول یقدقا
غلظت هر دو گیرد،  یصورت م تر یعدهنده سر طعم یبزاق

در  یاديز ییراتتغ اما باشد. یم یکسانآدامس  یبدر ترک
 دو آدامس وجود دارد ینحجم و سرعت ترشح بزاق ب

 ها کننده یرینش یرثأشدن ت با گذشت زمان و کمکه  طوري به
 یشتردرصد ب 20تا  15حدود  یغالزحجم بزاق در آدامس 

 ارزیابی حسیبراساس نتایج . باشد یغال مزاز آدامس بدون 
باعث آزادشدن غالی زدر آدامس  باال طعم يماندگار

غدد  یشترب یکها در طول زمان و تحر دهنده طعم یجیتدر
حجم بزاق خواهد شد.  یشدر طول زمان و افزا یبزاق

Dodds ) نشان دادند که حجم و ترکیب  )2015و همکاران
ها  تواند کمک زیادي به سالمتی دهان و دندان بزاق می

  ها جلوگیري نماید. ه باشد و حتی از پوسیدگی دندانداشت
  

  
 یقهدق 10و  5، 3 پس از گذشت در بزاق pH ییراتتغ - 3شکل 

  
 یشترینب شود مشاهده می )3( شکل که در گونه همان

اول پس از  یقهدق 1در  در هر دو گروه، بزاق pH یشافزا
بزاق دهان قبل از  pH یانگینم .دهد یآدامس رخ م یدنجو

گزارش  15/7و در زنان از  25/7از  ندر مردا یدنعمل جو
 pH یغالزآدامس  یدناول پس از جو یقهدق 1شد. در 

به  15/7و در زنان از  46/7 به 25/7بزاق در مردان از 
 يها است که درمورد آدامس یدر حال یند. ایرس 33/7

 یبترت و بهتر خواهد بود  کوچک ییراتتغ ینغال ازبدون 
 یقهدق 2 پس از. خواهد بود 28/7 و 36/7در مردان و زنان 

که  ستا  یحال در ینو ا شدندتر کُ pH ییراتتغ یبش

ثابت  یباغال تقرزآدامس بدون  درمورد pH ییراتتغ
 يها که از آدامس يدر بزاق افراد که یدرحال ،ماند یباق
 ییشهمچنان روند افزا ییراتتغ ینا کردنداستفاده  یغالز

 تر یطوالن یقدر دقا یغدد بزاق یک. تحرکرد ظخود را حف
طعم و  یشترب يماندگار یلدل به یغالزدرمورد آدامس 

گیري مستقیم غلظت  که امکان اندازه ییازآنجا .بود یحهرا
به افزایش  باتوجه رو ، ازاینها در بزاق وجود ندارد ویروس

غالی و زبزاق در حین جویدن آدامس  میزان ترشح
توان  ها می غال فعال در جذب آلودگیزهمچنین خاصیت 

انتظار داشت که غلظت این ویروس در دهان در حین 
توجهی کاهش یابد و  به میزان قابل نعمل جوید

نتایج  ترتیب باعث کاهش شیوع بیماري گردد. این به
گرفته  تهاي صور پژوهشدر تطابق با نتایج تحقیق حاضر 

مناسبی  هاي گیرندهفعال  زغالساختارهاي  درخصوص
 ۀهاي میکروبی و ویروسی در ناحی براي کاهش آلودگی

  .)Dong et al., 2020( استدهان و بزاق 
  

 بافت آدامس یزآنال یبررس
شده در بافت یجادا ییراتتغ یکم ۀیسمنظور مقا به

 یزاز دستگاه آنال غالزو بدون  یغالز يها آدامس
بافت هر دو نمونه  یلاستفاده شد. پروفا یسنج بافت

نشان داده شده است.  )4(شکل آدامس موردنظر در 
فشار در هر  یشافزا یلشود پروفا یم مشاهده طورکه همان

 . اگرچهکرده است یرا ط یکسانی یبادو آدامس روند تقر
 یغالزفشار واردشده در آدامس  ۀیشینب رود انتظار می

له ممکن ئاین مس ،باشد  معمولیتر از آدامس  بزرگ یاندک
بافت  یانم فعال در غالزدلیل باشد که  این است به

و کرده  صورت یک چسب عمل به کننده یرینو ش یسب گام
 ۀیشینب افزایش و غالیزباعث استحکام بیشتر بافت آدامس 

نسبت به آدامس  یغالزشده توسط آدامس  فشار تحمل
هاي  ا یافتهباین نتایج در تطابق  .شده استغال زبدون 

مصنوعی با هاي  کننده کنش شیرین قبلی درمورد برهم
 .)Variava et al., 2013( ساختارهاي کربنی هستند

اما  )4شکل ( دهد یکاهش را نشان م یاندک یشینهاگرچه ب
 یشافزا یطهر دو نوع آدامس تحت شرا یبافت یلپروفا

 یاتعمل طور ینهمو  یکنواخت يبندیزسا یلدل فشار به
  . آمد دست هب یکدیگر یهشب طورکامل بهاکستروژن مناسب 
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  غالزغالی و بدون ز  پروفایل بافتی آدامس -4شکل 

  
 ها یجذب ناخالص یبررس

عنوان معیاري براي سنجش توانایی جذب مواد مختلف  به
 با هاي قهوه غال فعال در این پژوهش از محلولز ۀوسیل هب

عنوان یک نوشیدنی پرمصرف  به هاي مختلف غلظت
ها قبل و  استفاده شد و درصد کاهش جذب هریک از نمونه

 نانومتر 276بعد از عملیات جویدن در طول موج 
 ه،گیري شد. میزان کاهش جذب در طول موج بیشین اندازه

غال فعال موجود در آدامس براي جذب معیاري از توانایی ز
هاي موجود در محلول و درنهایت در بزاق را نشان  ناخالصی

 ینگو مواد ر ها یجذب ناخالص یرثأت یمنظور بررس . بهداد
جذب آدامس  يها فعال موجود در نمونه زغالتوسط 

طول شدن در  آمده پس از صاف دست هب يها از نمونه یکهر
 یشینهجذب ب )5( شکلنتایج . آمد دست هموج بیشینه ب

بعد از  هاي نمونهشاهد و  يها از محلول یکهر يبرا
 )5( شکل نتایجنشان داده شده است. را  یدنجو یاتعمل

 1/9تا  5/3 ینب ها نمونهاز  یکدر هر یشینهجذب ب یزانم
. الزم به ذکر است در دادرا نشان  کاهشدرصد 
از  یشترکاهش جذب ب یزانم تر یقرق يها محلول
 یزانمکه  طوري بهگزارش شده است.  تر یظغل يها محلول

 1/9 ةبه انداز لیترگرم بر  25/0کاهش جذب در محلول 
کاهش  011/1به  112/1درصد و مقدار خالص جذب از 

گرم بر  75/0 لظتدر محلول قهوه با غ که یدرحال یافت.
 5/3 ةتنها به انداز 118/1به  159/1جذب از  یزانم لیتر

کاهش مقدار جذب هریک از  .داددرصد کاهش را نشان 
ها  رنگنظیر  یناخالص مواد حذف انگریبهاي قهوه  محلول

 در فعال موجود در بافت آدامس است که زغال ۀواسط به
این نتایج در  .گرفت صورت شتریب تر قیرق يها محلول

آنها  ،است )2015و همکاران ( Matsuiهاي  تطابق با یافته
 بزاق یوقت که دادند نشان مختلف يها مدل یبررس با

 تواند یم ،ردیگ قرار فعال غالز معرض در روسیو به آلوده
 بزاق در ها روسیو غلظتي کاهش رو يادیز اریبس ریثأت

  .باشد داشته
 

  
  شده هاي جویده آدامس ۀیشینجذب ب - 5شکل 

  
   یريگ یجهنت
 یمیاییخواص ش يل روغال فعاز یرثأمطالعه ت ینا در
غال زو بدون  یغالزدو نوع آدامس  سنجی بافتو  یزیکیف

 ۀوسیل هارزیابی حسی بقرار گرفت.  یابیو ارز یموردبررس
شد.  مسال انجا 30تا  15 یسنارزیاب در ردة نفر  30
کردن  که اضافه دادنشان  یحس یابیحاصل از ارز ۀیجنت
ترشح  سطعم و احسابیشتر  يماندگار باعث غال فعالز

جذب  یلدل به تواند یله مئمس ینکه ا شود می یشتربزاق ب
 ینفعال در ح زغالآدامس توسط  ةدهند طعم یباتترک
 ینداآن در طول فر یجیاکستروژن و آزادشدن تدر یاتعمل
 یکم یبررس آمده دست براساس نتایج بهباشد.  یدنجو
 10در حدود  یغالزاستفاده از آدامس  ،ترشح بزاق یشافزا
 یقهدق 3. پس از داد یشدرصد ترشح بزاق را افزا 15تا 

غال زکه از آدامس بدون  کسانی يبرا pH یشروند افزا
درمورد بزاق  pH ییراتاما تغ شد.ثابت  ند،استفاده کرد

همچنان ادامه  استفاده کردند، یغالزکه آدامس  يافراد
 زغالتوسط  ها یحذف ناخالص یمنظور بررس داشت. به
قهوه با  يها محلول قرمز مادون-یمرئ هاي یففعال ط

قرار  یمصنوع یدنجو یاتمختلف که تحت عمل يها غلظت
جذب  ۀیسمقا .قرار گرفت یابیموردارز ،گرفته بودند

که  غالزو بدون  یغالزآدامس  يحاو يها محلول ۀیشینب
در مجموع  در معرض جویدن مصنوعی قرار گرفته بودند

1/011 1/026

1/044
1/063

1/099
1/118

1/112

1/124

1/131

1/138

1/144

1/159

1

1/02
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1/06
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1/18

0/25 0/35 0/45 0/55 0/65 0/75

ذغالی بدون ذغال

)گرم بر لیتر(غلظت محلول قهوه 

ذب
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داشت و  یدرصد کاهش جذب را درپ 1/9تا  5/3حدود 
در  یحذف مواد ناخالص یاتاست که عمل ینا یانگرب

 یزآنال یتو درنها گیرد یصورت م یشترب تر یقرق يها محلول
را  یکسانی یبافت یلموردنظر پروفا يها آدامس یسنج بافت

 که یدرحال ،ها نشان داد آدامس يدر برابر اعمال فشار رو
از  بیشتر یغالزآدامس  يفشار برا ۀنیشیتحمل ب ۀآستان

شده  انجام هاي یش. از مجموع آزمابودغال زآدامس بدون 
غال فعال در بافت زکردن  گرفت که اضافه یجهنت توان یم

 یشداشتن آدامس را افزا به نگه یلو تما ذیرشپها  آدامس
 یتیاولو گونه یچه ها آدامسرنگ  يداده است. تفاوت ظاهر

گفت  توان ی. در مجموع مایجاد نکردانتخاب  يرا برا
ي نگهدار يبرا یشترب یلهمراه با تما یشترطعم ب يماندگار

غدد  یشترب یککه با تحر pH یشآدامس در دهان و افزا
را  یبستر مناسب ،حجم بزاق همراه بود یشو افزا یبزاق
به  . باتوجهکرد یجادفعال در بزاق ا غالزباالتر  ییکارا يبرا

 يها توان انتظار داشت استفاده از آدامس یموارد فوق م
جذب مواد  يرو یمثبت یاربس یرثأمدت ت یدر طوالن یغالز

 ها یروسو و ها یکروبها، م رنگ ظیرناخواسته ن یباتو ترک
 یشافزا که يطور به .داشته باشد یدهان ةدر بزاق و حفر

 تواند یمواد در بزاق م ینحجم بزاق و کاهش غلظت ا

دهان و  ۀیمواد در ناح یناز اثرات سوء ا یناش هايخطر
 یجنتا استامید  کاهش دهد. یاديز یاردندان را تا حد بس

به  یاديز یارپژوهش بتواند کمک بس ینحاصل از ا
و ساخت  یمنظور طراح کنندگان بهیدپژوهشگران و تول

  .داشته باشد یندهدر آ یشترب ییبا کارا یغالز يها آدامس
  

  مشارکت نویسندگان
: ارائۀ ایدة پژوهشی و طراحی مطالعه، محمد کریمی

ها، بازبینی و  دادهها، آنالیز  وتحلیل و تفسیر داده تجزیه
اصالح مقاله، نظارت بر مطالعه، تأیید نسخۀ نهایی؛ 

نویس  ، نوشتن پیش آوري داده : جمعنژاد اکبر همتی علی
: الهام یاوريها، تأیید نسخۀ نهایی؛  مقاله، آنالیز داده

نویش مقاله، بازبینی و اصالح  آوري داده، نوشتن پیش جمع
  مقاله، تأیید نسخۀ نهایی.
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Abstract  

Adding various substances to the chewing gums has led to the formation of new applications for them, 
which include drug delivery and oral and dental hygiene. In this research, the physicochemical and 
rheological properties of charcoal chewing gum were studied using chemical analysis and sensorial 
methods. The results of this study show that the addition of activated charcoal in the studied chewing 
gums has a Longer-lasting flavor and more saliva secretion. Longer-lasting flavor in charcoal chewing 
gum increases the acceptance and willingness to keep charcoal based chewing gums for panelists. In 
line with the results of sensory evaluation, histometric analysis of charcoal and non-charcoal based 
chewing gums shows the same texture profile against pressure on both types of chewing gum, with the 
difference that the maximum pressure tolerance threshold in charcoal based chewing gums is higher 
than in chewing gums without charcoal. In general, it seems that increasing the susceptibility along 
with increasing saliva secretion and increasing the pH in general create a suitable substrate for more 
activated charcoal in chewing gum and therefore the efficiency of charcoal chewing gum to absorb 
unwanted substances such as dyes, microbes and viruses in saliva. Therefore, it is expected that the 
use of charcoal gum by reducing the concentration of microbes and viruses in saliva can have a great 
impact on oral health, dental protection, general health, and reduce the prevalence of infectious and 
viral diseases. 

Keywords: Charcoal, Charcoal based chewing gum, Virus 
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