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Abstract 

 

Oral hygiene products have been used widely among people since many years ago. Toothpaste and 

mouthwashes are the main products that are used for health and beauty and the demand for such dental 

products is high. These products include both chemical and herbal products. Plants form a large part of 

the surrounding nature, so they are the first choice for health problems. Nevertheless, due to the fast 

development of chemistry and lack of natural resources herbal products are replaced by chemical 

compounds. Compared with herbal products, chemical compounds are associated with more side effects, 

so using herbal drugs are more favorable and researchers are more interested to such products. In oral 

hygiene drugs the plant extracts affecting inflammation and bleeding are of significant interest to dental 

professionals. This article introduces one of the most common herbal drugs used as oral care product. 
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 931     4931، دی  411، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و ششم              

 مـــروری

 

 مروری بر فرآوردهفرآورده های گیاهی دهان و دندان
  

   1پریسا زارع

     3و2مجید سعیدی    

     4جعفر اکبری  

 5کتایون مرتضی سمنانی  

 چكیده
های دارویی دهان و دندان، محصوالت بهداشتی هستند که سال هاست به طور وسیع دربین مردم مورد استفاده فرآورده

ها و دهان شویه ها مهم ترین محصوالتی هستند که با مقاصد درمان و زیبایی در دهاان اساتفاده نقرار گرفته است.خمیردندا
این محصوالت دارای اناوا   شود.ها مربوط میترین تقاضای خرید در بین محصوالت دندان پزشکی به آنشوند و بیشمی

 بارای انتخاا  اولاین عناوان باه بنابراین. دهندمی شکیلت را آدمی اطراف طبیعت اعظم قسمت گیاهان باشند.شیمیایی و گیاهی می
 استاما پیشرفت سریع علم شیمی و کمبود منابع طبیعی باعث شد که ترکیباات شده گرفته کمک هاآن از زندگی مشکالت حل

تاری جاانبی بایش شیمیایی جدید جایگزین محصوالت گیاهی شود. ولی با توجه به این که محصاوالت شایمیایی دارای عاوار 
تر مورد توجه قرار دارد و دانشمندان به محصوالت گیاهی هستند لذا استفاده از نو  گیاهی نسبت به نو  شیمیایی بیش نسبت

 های دهان و دندان عصاره گیاهانی که موثر بر التها ، خونریزی و پاال  هساتنددر فرآورده. اندامروزه باز به آن روی آورده
 کند.های گیاهی دهان و دندان را معرفی میترین فرآوردهباشند. این مقاله یکی از پرمصرفشکان میتر مورد عالقه دندان پزبیش
 

 گیاهی، دهان، دندان، فرآورده دندانی، دهان شویهواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
در محااید دهااانی ساااختار دناادان تحاات شااراید 

اگار ایان  .گیاردالیزاسیون قرار میرالیزاسیون و رمینردمین
الیزاسایون پیشارفت کارده و رادل به هام بخاورد، دمینتع
اهمیات و  (.1)شاودتخریا  سااختار دنادان مای هب جرمن

نقش دندان در تأمین زیبایی و سالمت، تغذیاه و ساالم و 
باا روا  اساتفاده از  .سخن گفتن برکسی پوشایده نیسات

ها غذاهای نرم و چسبنده که اغل  محتوی کربوهیدرات
هاا و در نتیجاه از دسات دنادان هستند، شیو  پوسیدگی

ها افزایش یافته است. دلیل این امر را عالوه بار  دادن آن

توان در رعایت نکردن دستورات بهداشت نو  تغذیه می
دهان و دندان و عدم گسترش فرهنگ بهداشاتی مرباوط 

 .(2)به دهان و دندان به عنوان یک رفتار دانست
هاا از  جایی که محید دهان و اطاراف دناداناز آن
 ضرورت ،شوندترین نواحی بدن محسو  میجمله آلوده

ی نگه داشتن دندان ها از تجمعات میکروبای پاال  رعا
هاا یکای از با مسوا  زدن به همراه کاربرد خمیر دندان

های مربوط باه های مقابله با انوا  بیماریموثرترین روش
 های پریودنتال است.بیماری دندان از جمله پوسیدگی و
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 دهان و دندان ياهيگ یبر فرآوردهفرآورده ها یمرور
 

 4931، دی  411دوره بيست و ششم، شماره                                                             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                         933

 ترین محصوالتی هستندها مهمشویهها و دهانخمیر دندان

 .ونداشان استفاده میاایی در دهازیب دهان و که با مقاصد

میاازان اسااتفاده از ایاان محصااوالت بساایار زیاااد اساات و 

 پزشاکی ترین تقاضای خرید در بین محصوالت دندانبیش

ای اسات کاه خمیردنادان مااده .شودها مربوط میبه آن

هاا و باه دباری ماتریاآلباا، برای برداشتن پال  دنادانی،

کیل شده روی دنادان باه های تشطور کلیرسوبات و الیه

منظور رسااندن یاک مااده به رود و عالوه بر اینکار می

 برای مقاصاد دارویی یا شیمیایی خاص روی سطح دندان،

 همراه با مسوا  مورد استفاده قارار درمانی و یا پیشگیری

کنار عنوان ابزار کمکی و در ها بهدهان شویه (.2)گیردمی

در  و ناخ دنادان نزدمهار مکانیکی پال  یعنی مساوا  

 کنترل پال  باالی لثاه و ننییویات نقشای مهام دارناد.

د میکروبی بایستی ضدهان شویه مطلو  افزون بر طیف 

 تاردارای مقاومت دارویی کم نیز باشد و در عین حاال کام

 (.3)موج  از میان رفتن میکروفلور طبیعای دهاان گاردد

 یدینهای حاوی کلرهگزتر تحقیقات مربوط به محلولبیش

(CHX) باشد که براساس مطالعات گذشته این ترکی می 

 (.4)بااه عنااوان اسااتاندارد طالیاای مطاارح گردیااده اساات

ها باوده و از تشاکیل سپتیکیدین از گروه آنتیزکلرهگ

تارین عارضاه مهام .کندپال  و ننیویت جلوگیری می

 (.5)ین ایجاد تغییر در رنگ دندان استدیزجانبی کلرهگ

شیمیایی دارای عوار  جانبی  هایآوردهفرجا که از آن

گیااهی  هاایفرآوردهانوا  خالصه در این مقاله باشند می

خالصاه  وگردیده  بررسی های مختلفدر مقاله پرمصرف

  ده شده است.نگنجاای از اثرات آن در این مقاله 

 

 گیاهان دارویی
علم اساتفاده از گیاهاان دارویای در سراسار دنیاا از 

اسات تا جایی  پزشکی بوده و اهمیت آنترین علوم مهم

که برخای از کشاورها بار کاشات و برداشات برخای از 

  .ندرگماها همت میترین آنمهم

 هاایاستفاده از ط  سنتی و گیاهان دارویی از گذشاته

باوده و هماواره جهات درماان و  بشردور تاکنون مدنظر 

 رفع نیازهای غذایی خود به طبیعت رو آورده و باه جساتجو

ط  سنتی پرداخته است. استفاده از گیاهان دارویی و یم

در اقاوام  از علومی است که به واساطه تجاار  پای در پای

  (.6)است مختلف صورت گرفته و نسل به نسل انتقال یافته

هاای هاا در ساالان بیمااریرمااستفاده از گیاه در د

رویاه از اساتفاده بای. اخیر روند رو به رشدی یافته اسات

ها منجر به ظهاور شیمیایی جهت درمان بیماریداروهای 

های مقاوم میکروبای شاد کاه هار روزه بار تعاداد ایزوله

ها شاامل های آنگیاهان و ترکی  شود.ها افزوده میآن

های مختلف دارای توان بالقوه جهت ها و عصارهاسانس

و توجه خااص باه  های شیمیایی هستندروجایگزینی با دا

مشخص شده است کاه  .فزایش استگیاه درمانی رو به ا

های گیاهی اساتخرا  شاده دارای خاواص اغل  اسانس

ضد قاارچی، ضاد انگال، ضاد بااکتری، ضاد ویاروس، 

 (.1،7)باشنداکسیدان و سیتوتوکسیک میآنتی

در چند ساله اخیار باا گارایش ماردم باه اساتفاده از 

داروهایی با منشأ گیاهی به دلیل عوار  جاانبی و ساو  

تار میایی توجه جهانیان باه ایان بحاث بایشداروهای شی

از سوی دیگر تأکید سازمان بهداشت جهانی  .شده است

در جایگزینی تدریجی مواد طبیعی به جای مواد شیمیایی 

موجاا  شااده تااا کشااورهای مختلااف جهااان نساابت بااه 

ریزی کشت و تولیاد انباوه گیاهاان گذاری برنامهسرمایه

 آن در صنایع دارویی،دارویی در سطح صنعتی و استفاده از 

محصاوالت گیااهی باه  (.3)بهداشتی و غذایی اقدام کنند

هاا بارای تار بارای پتانسایل آنتازگی تحت بررسی دقیق

هااای دهااان و دناادان بااه خصااوص پیشااگیری از بیماااری

مربااوط بااه پااال  ماننااد پوساایدگی قاارار  هااایبیماااری

 (.11)اندگرفته

 

 گیاهان مورد استفاده:
   (Camelia sinensis):چای سبز

هاا ترین نوشایدنیچای به عنوان یکی از پر مصرف

هاا، کاافنین، فناولباشد و حاوی پلیدر سراسر جهان می

خااواص  ترکیبااات معطاار اساات. هااا، تنااین وفالوونااول
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 پریسا زارع و همکاران     

 933     4931، دی  411، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و ششم              

 مـــروری

های چای سبز نیز نشان داده شاده فنولضدباکتریایی پلی

هاای بار  اند که پلی فنولاست و دانشمندان نشان داده

ی اثر مهاری بر رشد اشرشیاکلی، اساترپتوکو  سبز چا

جا کاه ایان از آن استافیلوکو  اورئوس دارد.و  پیوننز

ها در ایجاد پال  و پوسایدگی نقاش دارناد در باکتری

ای اثر آن مورد به عنوان یک دهاان شاویه ماورد مطالعه

یدین و فلورایاد مقایساه زرهگلک بررسی قرار گرفت و با

تشو با عصاره پلی فنول چای سابز در این مطالعه شس .شد

 دار عمق پوسیدگی نشد در نتیجه عصارهباعث کاهش معنی

پلی فنول چای به عنوان یاک ترکیا  طبیعای نسابت باه 

هاای فلورایاد و کلار یک رایج نظیر دهان شویهتمواد سنت

 (.11)تر استیدین در مهار فرآیند پوسیدگی ضعیفزهگ

 ا  و ضد بااکتریچنین چای سبز دارای خواص ضدالتههم

باشد و ایان خاصایت آن باعاث کااهش درد پاس از می

 کنادشود و نیاز افراد به مسکن را کم مایجراحی دندان می

باشاد در حاالی کاه داروهاای و بدون عارضه جانبی می

هاا دارای عاوار  بیوتیکمسکن غیراستروئیدی و آنتی

ایان خاصایت ضاد التهاا  و ضاد درد باه دلیال  هستند.

ین شاچناین کاتهم. باشدوماتیک چای سبز میاجزای آر

های دهان و دندان را کم موجود در چای فعالیت باکتری

کناد کاه خااود باعاث کااهش درد پاس از جراحاای مای

   (.12)شودمی

باا توجاه باه  antiplaqueچای سبز دارای یک اثار 

چاای سابز  باشاد.فنولی و ترکیبات تانن میترکیبات پلی

ناشای از پاال  ماوثر اسات و  چناین در التهاا  لثاههم

دنادان   الطور باعث کاهش خونریزی و میزان پهمین

  Porphgromonas gingivalisباااکتری بااه نااام  .شااودماای

باشاد و ایان کننده واکنش تخریبی پریودنتال مای شرو 

عمااال را باااا اساااتفاده از پروتنازهاااای مختلاااف شاااامل 

gingipains, aminopeptidase وcollagenase  انجااام

ین شاکات شاود.دهد که این باعث ایجااد التهاا  مایمی

ماانع از فعالیات  (ECG, EGGG)موجاود در چاای سابز

peptidase  وCollagenase یاک خصوصایت  شود.می

مهم که چای سابز نسابت باه چاای سایاه دارد خاصایت 

دهد کاه اثار مطالعات نشان می .باشدکالنناز آن میآنتی

درصد اثار 51هفته تا  5 شستشوی دهان با چاه سبز بعد از

ترکیا   دهاد.التها  لثه ناشی از پاال  را کااهش مای

موجاود در چاای سابز عامال کااهش  Kتانن با ویتاامین 

در نتیجاه مصارف روزاناه  .باشادمای نخونریزی دردهاا

دهان شویه چاای سابز باعاث جلاوگیری از التهاا  لثاه 

بیماارانی کاه از داروهاای ضاد انعقااد اساتفاده  .شودمی

نند و بیمارانی که نارسایی شدید کلیاوی دارناد باه کمی

نیاوم موجاود در یو ترکیبات آلوم Kدلیل وجود ویتامین 

  (.13)آن باید از مصرف آن خودداری کنند

تارین تارین و شاایعالتها  مخاط دهان یکی از مهم

های ضاد سارطان اسات و اثارات عوار  جانبی درمان

 .یمااران داردهاای ایان بفیزیکی و روانی بارای جمعیات

ترین عوار  التها  مخاط دهان اخاتالل در بلاع و مهم

هاای نیاز به تغذیه تزریقی، افزایش خطر ابتال باه عفونات

 غیاارهمخااطی و سیسااتمیک، کیفیاات ضاعیف زناادگی و

شواهدی وجود دارد که عصااره چاای سابز در  .باشدمی

بهبود و کاهش عوار  جانبی این بیماران نقاش دارد و 

اکسیدانی آن اسات. مکانیسام یل خاصیت آنتیاین به دل

عمل آن بدین صورت است که با تولید اکسیین فعاال و 

 کناااد و از بااادتر شااادن آسااای  زخااام مقابلاااه مااای

اکسیدانی چاای سابز اثر آنتی .کندالتها  جلوگیری می

 تر اثار چاای باه دلیال ترکیباات بیش .شناخته شده است

 ین شا  کاتپلی فناولی آن اسات و باا اثار خااص ساه ناو

 وEpicatchin-3 gallate، epigallocatechin شااامل

epigallocatechin3- gallate ین خاصایتشکات باشد.می 

منجاار بااه انتقااال اتاام  ومسااتقیم آنتاای اکساایدایتو دارد

هیاادرونن یااا واکاانش انتقااال تااک الکتاارون، مهااار 

  شااود.و مهااار رادیکااال آزاد ماای پیاادیپراکسیداساایون ل

تااار باااه دلیااال ترکیااا  بااایش اثااار محاااافظتی ماااوثر

epigallocatechin-3-gallate  توانایی آن برای کاهشو 

 و تولیاد رادیکاال تیوپراکسیداسیون چربی و استرس اکسیدا

 Epigallocatechin-3-gallate .باشادنیتریک اسید مای

هاای بایش از حاد سایتوکین چنین باعث بهبود تولیدهم
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 را AP-1NF-KBفعالیات  ،شاودهاا مایالتهابی و واسطه

 proxynitriteگیاری دهد و پس از آن از شکلکاهش می

 .کاهدمیهای اکسیین و واکنش گونه اکسایدبا نیتریک 

یک اثر دیگر چای سبز در یکپارچگی مخاط دهان پس 

قارار گارفتن اسات و  c cytotoxiاز در معر  داروهاای

کننده، ین خاصیت ترمیمشدهد که کاتمطالعات نشان می

chemo preventive  در نتیجاه  .داردو ضدپیری پوسات

 شادت و از توانادشویه حاوی چای سبز میشستشو با دهان 

 و ایان کندجلوگیری  Oral Mucositis(OM)مدت و بروز 

 (.14)باشدتر میسادهو تر ها ارزانراه نسبت به بقیه درمان
 

 (Aloe vera):آلوئه ورا
ستان و شااید قطعاً از دوران روم باورا از گیاه آلوئه 

 زرد به خاانواده صبرورا یا آلوئه.شده استیمتر استفاده قبل

Liliacea  تعلاق دارد و گیااهی، گونه اسات 361که حدود 

 است که به آسانی در جای گرم، آ  و هوای خشک رشد

بارای  شاود.میبه دلیل تقاضای زیاد بسیار کشت  کندمی

نند بار  ما ایمحصوالت آرایشی و دارویی از قسمت نله

ورا شاامل ضاد اثر فارمااکولونی آلوئاه .شوداستفاده می

التها ، ضد آرتاروز، ضاد بااکتری و کاهناده قنادخون 

باشد ترکی  بالقوه فعال می 75آلوئه ورا شامل  باشد.می

ها، ماواد معادنی، قنادلیگنین، ها، آنزیمکه شامل ویتامین

 سایوبنن، اسید سالسیلیک و اسیدهای آمینه است.

باشاند کاه مایورا ساکاریدها مواد فعال آلوئاه  لیپ

سایون الدارای خاصیت ضد التها  و اثارات ایمنای مدو

د. شاخص لثاه و شااخص خاونریزی لثاه توساد نباشمی

 گونه عوار  جانبی گزارشیابد وهیچورا کاهش میآلوئه

 در کل آلوئه ورا دارای اثر قابل توجهی در از نشده است.

 تواند به عنوان یک ابزار کمکایو می بین بردن التها  دارد

 اساتفاده ،شودبرای درمان پال  که موج  التها  لثه می

خواص ضد التها  آلوئاه ورا باه دلیال وجاود  (.15)شود

 ندهنکها و خواص ضدعفونیاکینونرترکیبات استرون و آنت

، سالساایلیک Lupeolآن نیااز بااه دلیاال وجااود ترکیبااات 

مکانیسم عمال آن بادین  .باشداسید، فنول و گوگرد می

ناز را مهاار ییساصورت است که آلوئه ورا اسیدسیکلواک

اساید را ندین و تشاکیل آراشایدونیک الو سنتز پروستاگ

 د.یابدهد و در نتیجه التها  کاهش میکاهش می

خااواص ضااد پااال  ایاان گیاااه بااه دلیاال خاصاایت 

 ی یهاااباکتریااال بااودن آن اساات. زیاارا باااکتریآنتاای

وکوکوس موتاااانس و اساااترپتوکوکوس مانناااد اساااترپت

 د.نشوکاندیدا آلبیکنس باعث ایجاد پال  میوسنگویس

 .شاودخونریزی لثاه نیاز مای واین گیاه باعث بهبود التهاب

یاادین و آلوئااه ورا نشااان زهگ لاارک شااویهدهااانمقایسااه 

یدین از نظر کاهش سطح زکلرهگ شویهدهاندهد که می

ولای باا مطالعاات است ورا موثرتر پال  نسبت به آلوئه

تواناد یاک مایشود که مشخص میتر در مورد آن بیش

هاای شایمیایی مانناد دهان شاویهجایگزین مناس  برای 

 .باشاد، یدین کاه دارای عاوار  جاانبی اساتزهگرکل

کنناده سفت، antiulcerآلوئه ورا دارای اثرات چنین هم

 (.16)باشدکننده میو کاهنده اسکار و ترمیم

روی نل دندان آلوئه ورا در مقابال  in vitroمطالعه 

در  Pepsodent®و  Colgate®دو خمیردنااادان تجااااری 

هااای اسااترپتوکوکوس موتااانس، مقاباال میکروارگانیساام

 هااااااااا، آلبیکاااااااانس، الکتوباساااااااایل کاندیاااااااادا

S.mitis،  Enterococcus،  Prevotella intermedia ،

Peptostreptococcus anaerobius  نشااان داد کااه ایاان

 (.17)نسبت به دو خمیر دندان دیگر موثرتر استگیاه 

ای فعالیت ضادمیکروبی نل آلوئاه ورا باا در مطالعه

 S.mutans نمونه از بااکتری 21روی  disk diffusionروش 

های دهاان انجاام شاد و نتاایج باه نمونه از باکتری 21و 

 .(1صورت زیر بود )جدول شماره 
 

 هاایئاه ورا بار میکروارگانیسامنتایج بررسی اثار نل آلو :1جدول شماره 

 دهانی
Cont.of Average 

S.mutans 

21 N= 

A.ctinomycetemcomitans 

21 N= 

B.fragilis 

21 N= 

P.gingivalis 

21 N= 

111 54 37 41 32 

51 31 21 22 17 

25 17 7 < 12 3 

5/12 11 7 < 7 < 7 < 

25/6 7 < 1 7 < 7 < 

DMSO 11 1 1 1 1 درصد 

Vancomycin 11 1 1 1 

Amikacin 1 16 17 16 
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 مـــروری

میزان غلای  نل باعاث کااهش قابال تاوجهی روی 

ها شده بود و قطر منطقه مهار رشد باه طاور رشد باکتری

چناین اثار نل ورا مرتبد باود. هاممستقیم با غلظت آلوئه

تر از باکتری گرم ورا روی باکتری گرم مثبت بیشآلوئه

ورا در غلظاات در کال اساتفاده از نل آلوئاه  منفای باود.

مناس  در خمیر دندان و دهان شویه بارای پیشاگیری از 

مقایسه بین  های لثه مفید است.بیماری پوسیدگی دندان و

دندان حاوی فلوراید  ورا با خمیرخمیردندان حاوی آلوئه

داری دهد که این دو خمیردنادان تفااوت معناینشان می

 (.11)ا  لثااه ندارناادادر کاااهش پااال  دناادان و التهاا

ورا، نشان داده اسات کاه اساتفاده از نل آلوئاه تحقیقات

دی اکسیدسیلیکون و آالنتوئین روی بهبود آفت و زخم 

ماهاه ایان نل باعاث  4تاا  3دهان موثر اسات و اساتفاده 

کاااهش تعااداد، اناادازه ماادت زمااان و فاصااله در دردهااا 

چنین در درمان کانال ریشه باه نل آلوئه ورا هم .شودمی

 (.13)شاودسامان آرام بخاش اساتفاده مایعنوان یاک پان

 و Lichen planusهااای ماازمن دهااان از جملااه بیماااری
benign pemphigus دهند. حتای ورا جوا  میبه آلوئه

مشکالت لثه بیمااران ایادز و سارطان خاون باا مصارف 

تحقیقاات نشاان داده اسات کاه  .شاودورا بهتر میآلوئه

هاای حفااره ریاساتفاده از نل آلوئاه ورا در کنتارل بااکت

چنین نل آلوئه هم کند.دهان بهتر از خمیردندان عمل می

ورا فاقد ماواد سااینده اسات بناابراین بارای افارادی کاه 

 ضاایعات باشند، مناس  اسات.های حساس میدارای دندان

تر  گوشاه وحاد دهان، ضایعات هرپس ویروسی، آفتا

 .(21)یابادل  در اثر اساتفاده از نل آلوئاه ورا بهباود مای

 توان به عنوان تمیزکننادهورا را نیز میمقداری از نل آلوئه

ضد قارچ روی پروتز مالیاد کاه بسایار ماوثر اسات ودر 

  (.21)صورت بلعیده شدن مضر نیست

 

 Curcuma longa): زردچوبه
ن ااکسایدزردچوبه دارای خواص ضد التها ، آنتی

کننااده،  و ضااد میکاارو ، محاااف  کبااد، ضاادعفونی

باشاد و باه دلیال داشاتن ایان مای غیره ک وموتاننیآنتی

 خااواص بااه عنااوان دهااان شااویه قاباال اسااتفاده اساات.

شااویه زردچوبااه در کاااهش التهااا  لثااه شاابیه بااه دهااان

یدین که به عنوان یک اساتاندارد شاناخته شاده زهگکلر

داری بین عملکرد ایان کند و تفاوت معنیاست عمل می

 شاویهدهانین چنین طعم و مزه اهم دو دیده نشده است.

یاادین زکلرهگ دهااان شااویهتاار از طعاام تلااخ قاباال قبااول

گونه عاوار  جاانبی باه جاز زرد شادن باشد و هیچمی

  (.22)داردننگ زبان رموقت 

 

 (Salvadora Persia) گیاه مسوا 

در لغاات بااه معنااای چااو  دناادان  miswakکلمااه 

گوناه گیااهی  112و در میاان حاداقل  باشادتمیزکن می

اساتفاده  miswakمیزکاردن دنادان گیااه مناس  بارای ت

ای دارد و دارای توزیاع جغرافیاایی گساترده در گسترده

ان سعودی اراق، عربستاران، عاستان، ایاد، پاکاق هنامناط

چااو  مساااوا  ساااقه گیااااه  (.23)باشااادغیااره ماای و

Salvadora persica هاای ایان گیااه در شاکل .باشادمی

فته و نتایج مطلوبی مختلف دارویی مورد استفاده قرار گر

  میکروباای و خااونریزی از لثااه هااا در الدر کاااهش پاا

ویتاامین   و  ارتباط با مصارف آن عناوان شاده اسات.

بتاسیتوسااترول موجااود در گیاااه مسااوا  در تقویاات 

های لثه نقش اساسی دارناد و گامامونولکینیاک مویر 

سولفورو بنزیل ایزوتیوسیانات یافات شاده در ایان گیااه 

چناین فلورایاد و اماالح هم ریسیدال دارند.خاصیت باکت

ها به سوا  در پیشگیری از پوسیدگی دنداکلسیم گیاه م

هاای جادا شاده از نحو مطلوبی موثرند. گلوکوزینوالت

ساقه و بر  گیاه مساوا  رشاد و تولیاد اساید توساد 

چنااین کننااد. هااماساترپتوکوکوس موتااانس را مهااار مای

ن گیااه علیاه ویاروس بنزیل ایزوتیوسیانات موجود در ای

استفاده  (.24)دارد دالهرپس سپمیلکس خاصیت ویروسی

این گیاه باه هماراه نعناا  و بوماادران باعاث  دهان شویه

هفته  5بعد از  دهان شویهتأثیر این  .دشوبهبود التها  می

س ریاردشود و این مساله شاید به دلیل تأثیر دار میمعنی

 .(2اره جدول شم) های گیاهی باشددهان شویه
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 خاونریزی پال  دندانی، میانگین شاخص های لثه ای، : 2جدول شماره 

در شرو  مطالعه دو هفتاه  و عمق پالکت در دو گروه مورد و شاهد

 و پنج هفته پس از شرو  مطالعه
 

 شاخص
 زمان ارزیابی 

GI 1 
 مورد )شاهد(

PI 2 
 مورد)مطالعه(

BI 3 
 مورد)شاهد(

PPD 4 
 مورد )شاهد(

 *(1/1)4/1 **(1/1)2/1 **(5/1)7/1 **(3/1)5/1 هشرو  مطالع

 * (1/1)3/1 **(31/1)34/1 **(4/1)3/1 *(3/1)1/1 دوهفته بعد

 *(1/1)3/1 **(35/1)42/1 *(3/1)11/1 *(2/1)63/1 پنج هفته بعد
 

* : p 000/0      =            **: No significant 

1. Gingival Index          2. Plaque Index     

3. Bleeding Index         4. Probing Pocket Depth 

 

دهاد کاه ایان  بررسی ترکیبات این گیاه نشاان مای

گیاه حاوی مواد ضدمیکروبی است کاه باا از باین باردن 

هاا ساب  کااهش چسابندگی پاال  باه میکروارگانیسم

سطح دندان و تبدیل پاال  پااتونن باه غیرپااتونن مای 

عصاااره گیاااه مااانع از  تااانن موجااود در یاز طرفاا شااود.

فعالیاات آناازیم گلوکوزیاال ترانساافراز باااکتری، رزیاان 

موجود در گیاه با ایجااد الیاه ای محااف  در ساطح میناا 

 شاود.سب  کاهش چسبندگی پال  به سطح دندان مای

توان به تأثیر تاانن در مورد خواص ضد خونریزی نیز می

 کنندگی عروقموجود درگیاه اشاره کرد که خاصیت تنگ

 (.25)تواند سب  کاهش خونریزی از لثاه شاودارد و مید

 یادینزاستفاده از این دهان شویه همانند دهان شاویه کلرهگ

 تواند باعث پیشگیری از استوماتیت )موکوزیت دهاان(می

 ،شاوند شاایع اساتانی میرمکه شیمی د یکه در بیماران

ین ایان محلاول زیادشود و با توجاه باه عاوار  کلرهگ

در مقایساه باا  دهاان شاویهاین  (.26)کندموثرتر عمل می

 تواندمیهای شیمیایی عوار  جانبی ندارد و دهان شویه

در درمان ضایعات آفتی دهان و کاهش درد و خونریزی 

کناد و در نمای ایجااد و بلعیدن آن نیز مشکل باشدموثر 

 ،شیمیایی ندارند دهان شویهافرادی که امکان استفاده از 

شایمیایی  دهان شویهبا این حال تأثیر  قابل استفاده است.

ت المتیل سالسای و ل اکالبیتولو)ایرشا( حاوی تیمول منت

در بررسی و مقایساه اثار  (.27)تر استالکلی بیش پایه در

هاا یادین یافتاهزباا کلرهگ شاویهدهانآنتی باکتریال این 

یدین چه در غلظت دهاانی زکلرهگ دهان شویهنشان داد 

تاری تر به مرات  کارآیی بیشینهای پایو چه در غلظت

پرسیکا )حااوی گیااه مساوا ( در  دهان شویهنسبت به 

های حتی در غلظت دهان شویهمحید کشت دارد و این 

هاا باال نیاز قاادر باه جلاوگیری از رشاد میکروارگانیسام

یدین حتی پاس زکلرهگ دهان شویهدر عین حال  .نیست

رگاانیزم در از رقیق شدن توانایی ممانعت از رشد میکروا

پاس باا توجاه باه اثارات ضاعیف  محید کشت را دارد.

دهان پرسیکا در محید کشت استفاده از این  دهان شویه

سااپتیک مااوثر در عنااوان یااک محلااول آنتاایه باا شااویه

شاود و سازی بیمار برای جراحی دهان توصیه نمایآماده

چنین هرگاه محافظت از زخم بعد از جراحای مادنظر هم

اشاای از کشاایدن دناادان و یااا زخاام اساات ماننااد زخاام ن

اساتفاده  دهاان شاویهبهتار اسات از ایان  غیارهجراحی و

پرسایکا در  دهان شاویهباکتریال پس خواص آنتی نشود.

رغام یدین بسیار ضعیف اسات و علایزمقایسه با کلرهگ

ین زیادکه اثرات سیتوتوکسیک آن نسبت باه کلرهگآن

 یار باالییچنان از توکسیسیتی بستر است اما هماندکی کم

 های سلولی در ترمیم زخم برخوردار استبرای تمام رده

ساازی بیمااران جراحای دهاان باه جاای برای آماده پس

اثار ضادباکتریال و  (.21)شاودیدین توصایه نمایزکلرهگ

یادین ایرانای و خاارجی زکلرهگ دهان شویهضدفونگال 

پرسایکا را  باشاد.پرسیکا مای دهان شویهتر از بسیار بیش

نیویت نای مطمنن در موارد شویهدهانن به عنوان توامی

پرساایکا و  دهااان شااویهکاام تااا متوسااد تجااویز کاارد. 

یدین روی گونه استرپتوکوکوس ساابدینوس و زکلرهگ

 واکتینوماسیس ویسکوز موثرتر از گونه های سانگویس 

 شااویه چنااین دهااانهاام و کنناادسااالیواریوس عماال ماای

سایار ضاعیف عمال نس بیکابر قاارچ کاندیادا آلب پرسیکا

 تاوان باه عناوان پرسایکا را مای دهاان شاویه (.23)کندمی

یااک عاماال کاااهش دهنااده ریااز جانااداران موجااود در 

هااا در بیماااران ارتودنساای هااای پیرامااون براکااتپااال 

معرفاای کاارد و اسااتفاده از آن را بااه عنااوان یااک روش 

الحاااقی در کنااار روش هااای معمااولی مهااار مکااانیکی 

  (.31)پیشنهاد کرد

مطالعات اخیر نشان داده است که گیاه مساوا  باه 

ترین اثربخشی را نسابت باه حالات  صورت خشک بیش

  (.31)تازه دارد
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 :(Matricaria chamomilla)بابونه
عصاره بابونه دارای خاصیت آنتی باکتریال و آنتای 

عصاره بابونه ترکیباتی  در باشد وویرال و ضدقارچی می

هاا و کاندیادیا وکوکوسموجود است کاه علیاه اساتافیل

 تاواناز ترکیبات اساسی در عصاره بابونه مای .باشدموثر می

از آلفابیسابول ناام بارد کاه قاوی تارین فعالیات را علیاه 

کاموزولین نیز  های گرم مثبت و گرم منفی دارد.باکتری

 ها دارد. کامازولین، آلفابیسابولفعالیت قوی علیه باکتری

دارای خاصاایت ضاادقارچی  ونرفالونوئیاادها و آمبیلیفاا

روی تریکوفیتااون منتاااگروفیتیس،تی رابااروم و کاندیاادا 

عصاره اتانولی بابونه آلمانی از رشاد  باشند.آلبیکنس می

 اخیراً مشاخص .کندهر پس و پولیوویروس جلوگیری می

در  4-یباشده که کامازولین از شکل گیری لوکاوترین 

وجاود کناد و ایان امکاان سالم جلوگیری می یهاسلول

دارد که فعالیت ضدالتهابی بابونه مربوط به پیشاگیری از 

 هااکسیدانچنین فعالیت آنتیها و همته شدن لوکوترینخسا

چنین کامازولین باعث یک سانتزلوکوترین در هم .باشد

هااای نوتروفیلیااک شااده و باعااث کاااهش گرانولوساایت

پیشگیری از  با شود. از طرف دیگر کامازولینالتها  می

ها و کاهش تولید توماورنکروزیس ندینگالز پروستاسنت

 6ا )عامل مهم ایجاد استوماتیت( واینترلوکین لففاکتور آ

 تحقیقااات  شااود.باعااث پیشااگیری از التهااا  ماای 1و 

 گاال بابونااه  شااویهدهاااندهااد کااه اسااتفاده از نشااان ماای

ت )موکوزیات یتواند شدت اساتوماتداری میمعنیطور به

ناشااای از آن  ی درماااانی و دردناشااای از شااایم دهاااانی(

پیشگیری کرده و تعداد روزهای اباتال باه اساتوماتیت را 

  .(3 شماره )جدول کاهش دهد

موکوزیاات یکاای از مشااکالت اساساای در بیماااران 

درصااد بیماااران ر   41و در  باشااددرمااانی ماایشاایمی

اساتوماتیت دردناا  باوده و ممکان اسات باا  .دهادمی

ین زندگی روزماره بیماار چندریافت غذا و مایعات و هم

ماتریکا )حاوی  دهان شویهاثر ضدمیکروبی  .تداخل کند

پرساایکا )حاااوی  دهاان شااویهعصااره بابونااه( نساابت بااه 

چناین ماتریکاا هام .تار اساتعصاره گیاه مسوا ( بیش

 های موجاوددار در شمار کل باکتریموج  کاهش معنی

ولای نسابت باه  ودشای مایهای ارتودنساکترپیرامون ب

طبااق  (.33،32،31،23)داری نااداردرساایکا تفاااوت معناایپ

تحقیقات بابونه آلمانی باعث تاأخیر در تشاکیل بیاوفیلم 

کناد و و در نتیجه از التها  لثاه جلاوگیری مایشود می

چنااین بااا تااداخل بااا آراشاایدونیک اسااید باعااث اثاار هاام

  (.34)شودضدالتهابی و بهبود سالمت لثه می

 
نگین شادت اساتوماتیت و درد در دو بررسای میاا : 3جدول شمماره 

 گروه آزمون و شاهد
 

 متغیر

 

 گروه

 درد استوماتیت

 میانگین±انحراف معیار
 آزمون 

 من ویتنی
 نیانگمی±اریانحراف مع

 ازمون 

 من ویتی

 11/3±62/3 گل بابونه
1/11=p 

36/6±73/4 
11/1=p 

 42/11±41/13 75/14±35/6 شاهد

 

 : (Echinacea angustifolia)اکیناسه
 گیاه اکیناسه به عنوان دارو برای درماان مارگزیادگی،

 غیاره های لثه و دهان، سارماخوردگی و سارفه وبیماری

  شود.مصرف می

مکانیسم اثر این گیاه به طور دقیاق مشاخص نیسات 

ولی افزایش فعالیات فاگوسایتی باا مصارف آن مشااهده 

هاای اکیناساه شاامل اجازای شایمیایی گوناه شده است.

هاا(، ای لیپوفیلیک )مثل آلکامیدها و پلی اساتیلنهبخش

ول در آ ، مشتقات اسیدکافنیک لپلی ساکاریدهای مح

)مثاال اکیناکوزیااد، اسیدشاایکوریک و اساایدکافنیک( و 

سااکاریدهای اکیناساه خاصایت فالونوییدها اسات. پلای

هاای آن دارای اثار محر  سیستم ایمنی و پلای اساتیلن

هاای اکیناساه تعاداد سالول اجزای باشند.ضد التهابی می

، کنادمای لنفوسیت تی را فعال وسفید در گردش را زیاد

ون، فاارهااا )اینترتولیااد ساایتوکین وفاگوساایتوز را افزایشاا

( را 6و اینترلااوکین  1وز تومااور اینترلااوکین رفاااکتورنک

را مهااار و کااورتکس آدرنااال و  نیاادازهیالورو وتحریکاا

در مطالعاات  .دنمایکمپالن را تحریک میتیومسیر آلترنا

حیوانی نشان داده شده که این دارو بازسازی بافت را القا 

چناین بار این دارو هم کند و اثرات ضد التهابی دارد.می
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بافت پیوندی پوست اثر محافظتی داشاته و کاالنن را از 

های سوپراکسید و هیدروکسایل آسی  ناشی از رادیکال

 هاییسمآن ازطریق مکان مصرف موضعی کند.محافظت می

کننااده، تحریااک متعااددی ماننااد فعالیاات ضاادعفونی

ها و مهار التها ، اثرات ضد التهابی داشته و فیبروبالست

نشان داده شده کاه اکیناساه  .شودموج  بهبود زخم می

  دندانی الچنین پر شدت و طول دوره ننیویت و همب

برخی نیز معتقدناد کاه داروهاای گیااهی  باشد.موثر می

ویایه در ه هاا باد عاوار  باوده و بلعیادن آنعموماً فاقا

اساتفاده شاوند باعاث  شاویهدهانصورت ه که ب صورتی

 شاویهدهااناکیناسه همانناد  شویهدهان شود.مشکل نمی

یدین در بهبود بهداشت دهان بیماران بستری در زکلرهگ

و تاأثیر آناان یکساان باوده  موثر های وییهبخش مراقبت

یمااران باه طاور همزماان از جا که ایان باست ولی از آن

اند ممکن است این یکسانی باه کردهمسوا  استفاده می

مقایساه محلاول اکیناساه و  .دشاهمین دلیل ایجاد شده با

 باار پااال  دناادانی و بهبااود ننیویاات  درصااد 17الکاال 

دهد که محلول اکیناسه نسابت باه الکال باعاث نشان می

دار پاال  دنادان و شادت ننیویات شاده یکاهش معن

اهی بار یاهاایی کاه ترکیباات گبا توجه باه مزیات ست.ا

ترکیبات شایمیایی دارناد تاأثیر مثبات اکیناساه )همانناد 

حال و ددر بیماران با دهان شویهیدین( به عنوان زکلرهگ

عنوان یاک جاایگزین مناسا  ه را ب تواند آنبیهوش می

 اکیناسااه چنااین هاام .یاادین مطاارح نمایاادزباارای کلرهگ

یکروبی و ضد التهابی است. گیااه دارای اثر ایمنی، ضدم

باشد و باعاث اکیناسه دارای اثر ضد استرپتوکوکوس می

ل استرازسالسایلیک اساید تیاترمیم بافت به دلیل وجود م

باشند.اکیناسه با تاداخل در مسایر اسیدآراشایدونیک می

 موج  اثر ضاد التهاابی و در نتیجاه بهباود ساالمت لثاه

 (.35)شودمی

 

 :(Terminalia chebula)هلیله سیاه
گیاه هلیله سیاه اثر ضدمیکروبی قابل توجهی دارد و 

هلیلاه سایاه  (.34،36)یادین برتاری داردزنسبت به کلرهگ

باعاث بااال رفاتن  چناینهام باعث باال بردن ایمنی بدن و

در  ایان گیااه شود.بادی میتوانایی بدن برای تولید آنتی

شیمیایی  های دارویی مرتبد با موادط  سنتی در فعالیت

 ترکیباات ایان گیااه شاود.و بیولونیک فعال استفاده می

، چبولینیااک اسااید، anthraquinone glycosideشااامل 

، آرشیدونیک اسید، C، ویتامین terchebinتانیک اسید، 

باشاد کاه ایان ترکیباات از تکثیار لینولنیک، اولنیک می

هاا جلاوگیری طانی و مر  سالولرهای سسلولی سلول

شاامل  Baheraره دیگر این گیاه با نام علمای تی کند.می

 ل، گالیک اساید،تی، استراellagicچبوالجیک اسید، اسید 

 باشاد.فروکتوز، گاالکتوز، گلوکز، مانیتول و رامنوز می

اکسیدانی دارند کاه باعاث عصاره این گیاه فعالیت آنتی

 شاود.اسید و درمان زخام مای کاهش سطح چربی پراکسید

 جود در این گیاه باعث کم شدن سارعتاکسیدان موآنتی

فرآیند اکسیداسیون بیش از حد و باعث محافظت سلول 

این فعالیت  شود.های ناشی از رادیکال آزاد میاز آسی 

ها در طا  مادرن و درماان اثبات شده از آنتی اکسیدان

 یداتیو بسیار مفید است.کسهای مرتبد به استرس ابیماری

ظر علمی یک داروی بی خطر و ها از ناکسیداناین آنتی

موثر در برابر مشکالت مختلف بهداشت دهاان و دنادان 

هاای دهاان و مانند خونریزی لثه، باوی باد دهاان، زخام

باشاد و تااکنون هایچ جلوگیری از پوسیدگی دندان مای

عصااره  .(37)ها گزارش نشده استعوار  جانبی از آن

 اشااد بماای anticariesشااویه ایاان گیاااه بااه عنااوان دهااان

کند و این توانایی باه دلیال و از پوسیدگی جلوگیری می

 باشاد کاه باعاث بازاق، ظرفیات باافری مای PHافزایش 

کااهش ساطح  د.شاوا میهیلو الکتوباس سموتان Sمهار 

تاانن باعاث عمال  .باشدمیکروبی به دلیل وجود تانن می

شاود. سیتوتوکسیک در غشای سلول میکروارگانیسم می

خاصیت قااب  تاانن باعاث ایجااد کماپلکس باا آنازیم 

عصااره  کند.شود و سیستم انتقال الکترون را مهار میمی

گلوکاان از و ی هلیلاه سایاه افازایش سااکارز را مهاار بآ

موتانس جلوگیری می کند و یک دهاان شاویه  Sتجمع 

یادین زموثر است اما با گذشت زمان تاأثیر آن از کلرهگ
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گیااه خاصایت ضاد میکارو  و ضاد  ایان. تر اساتکم

  .(37)دارا است نیز التها  را
 

 :(.Phyllanthus embica L)امله
چناین است و هام Cامله یک منبع عالی از ویتامین  

فروکتااوز،  -Dشااامل کاااروتن، اساایدنیکوتین، گلااوکز، 

mucic ، ribofavin،empcol  و اسایدهایphyllemblic 

ایان گیااه از  Cامین باه دلیال میازان بااالی ویتا .باشدمی

 هترکیا  ایان گیااه با کناد.خونریزی لثه جلوگیری مای

همراه هلیله سیاه یاک دهاان شاویه ماوثر بارای کااهش 

یادین زباشاد و باه انادازه کلرهگپال  و التها  لثه می

دارای ترکیبات فنول، تاانن، پلای فناول، امله . استموثر 

یان باشاد. او اسید گالیاک مای ellagicکامپفرول، اسید 

 Sترکی  پتانسیل جلوگیری از پوسیدگی دندان و مهاار 

اتصال اجزای فعاال  ها را دارد.اسیلوسبموتانس و الکتو 

عصاره امله بر پاروتنین مارتبد باا ساطح سالول بااکتری 

 .شاودموتانس به سطح دنادان مای Sمنجر به کاهش اتصال 

 شاونددهان می PHعصاره این گیاه باعث کاهش تدریجی 

اثار  باشاد.ن یاک مااده باافر کنناده بازاق مایو باه عناوا

   (.31،36،31)تر استباکتریال گیاه امله از هلیله سیاه بیشآنتی
 

 : (Azadirachta indica, Neem)چریش 
هاای مسوا  زدن با چریش و جویدن بر  و دانه

های مراقبات از دنادان باوده هوآن بعد از غذا یکی از شی

است که  nimbidin,nimbinساقه این گیاه حاوی  است.

 in-vitroمطالعاات  .ضد التها  و ضدمیکرو  می باشد

دهاد کاه عصااره چاو  چاریش باعاث مهاار نشان مای

های شود که مسنول بیماریهای دهانی میاسترپتوکو 

اساایدی  pHباشااند. ایاان گیاااه دارای مختلاف دهااان ماای

مطالعاات  .اساتتار از دنادان آن کام pHباشد ولای می

ت که خاصیت ضد باکتری چو  چاریش نشان داده اس

تر از بر  آن است پس استفاده از چو  این گیااه بیش

چنین عصاره هم برای دهان شویه بهتر از بر  آن است.

 ایاان گیاااه اثاار سااودمندی روی بهداشاات دهااان دارد و 

عصاره این گیااه اثارات  دهد.میزان پال  را کاهش می

گارم منفای و  گارم مثبات، هاایتوجهی روی باکتریقابل 

، اسااترپتوکو  و E.coliدیگاار از جملااه  هااایباااکتری

 سالمونال دارد.

ای مشخص شاده کاه نل دنادانی حااوی در مطالعه

چریش باعث کااهش قابال توجاه پاال  و بااکتری در 

  (.31)دندان شده است
 

 :(Mangifera indica)انبه
گلوکوزیاادزانتون مالوالیااک  -Cایاان گیاااه دارای 

هاای مختلاف رکی  فناولی در بخاشاسید طبیعی یک ت

باشاد و بر ، میوه، شاخه، پوسات، چاو  و ریشاه مای

آنتای اکسایدان، محااف   اثرات مشخص شده که دارای

سیستم ایمنی، ضد تومور، ضد حساسایت، ضادالتها  و 

مالوالیک اسید موجود در  باشد.خواص ضدمیکروبی می

آن پتانساایل درمااانی در پیشااگیری و درمااان پریودنتیاات 

شاود. درکال ارد و باعث مهار استرپتوکو  دهانی مید

استفاده از این گیاه باعث کاهش پال  و التها  دهانی 

 .(31)شودمی
 

 (Ocimum basilicum): ریحان
ایااان گیااااه دارای اثااار ضااادمیکروبی در برابااار  

باشاد و موتاانس مای -Sهای مختلف دهان مانند پاتونن

ل وجاود متیال شود کاه باه دلیاباعث بازسازی بافت می

هاای مختلاف آن باشد و غلظاتاسترسالسیلیک اسید می

روغن گیااهی باه دسات آماده از  اثرهای متفاوتی دارد.

باشد. یک میخک و ریحان دارای فعالیت ضدقارچی می

 هاایهای دهان و دنادان و عفوناتبرای دهان بیماریعامل 

 (.41،33،34،31)باشندمیدیگر 
 

 :(Babul) آکاسیا
Babul باشد کاه در منااطق گیاه شناسی آکاسیا می نام 

 

 کند. از پوستشبه قاره هند و آفریقا و گرمسیری رشد می

. این گیاه عمادتاً از دشوآن به عنوان آدامس استفاده می

 مخلوط پیچیده کلسیم، منیزیم و نمک پتاسیم تشاکیل شاده

 چنین ترکیبات دیگر مانند تانن، گلوکوزیادهایاست. هم
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ایاان  اکساایدها، پراکساایداز وغیااره دارد. ساایانوننیک،

 گیاهان دارای خواص ضادباکتری و ضادپروتناز و ضاد

 نتیجه گرفتاه اسات کاه Gaziباشند. التها  و ضدپال  می

 صمغ آکاسیا در اثر استفاده طوالنی مدت از تشکیل پاال 

های مختلف از این گیااه بارای بخش .کندجلوگیری می

اده نگهدارنده اساتفاده اهداف دارویی و به عنوان یک م

 صمغ این گیاه در شراید آزمایشگاهی باعث مهاار شود.می

، prevotella intermediaهاای لثاه شاامل رشد بااکتری

por phyromonas gingivalis تعاداد قابال  .شده اسات

هاای آلرنیاک قاوی مالحظه از این گیاه باعث واکانش

ده شود. به عنوان مثال در یک مورد گازارش داده شامی

خمیر دندان حاوی این گیاه باعث بزر  شادن لثاه و از 

در یک  (.41،41)شده بود alveolarدست دادن استخوان 

دهان شویه گیاهی کاه آکاسایا جاز  ترکیباات آن باود، 

پوست  (.42)آکاسیا خاصیت ضدپال  از خود نشان داد

 و صمغ درخت ایان گیااه دارای خاصایت ضادباکتری،

، قاب  و هموساتاتیک اسات. هسیتامین، ضدالتها آنتی

ای مشخص شد که خمیردندان حاوی آکاسایا در مطالعه

چناین باعاث شود. همباعث کاهش پال  التها  لثه می

شاود کاه ایان باه دلیال خاصایت کاهش خاونریزی مای

مطالعات نشاان داده اسات  ضدالتها  و قاب  آن است.

که استفاده از نل آکاسیا خاصیت مشابه خمیردنادان آن 

داراست. استفاده از خمیر دندان حاوی آکاسایا بارای را 

باشاد و اساتفاده روزاناه پیشگیری از التها  لثه مفید مای

تاوان از نل آکاسایا باه جاای می (.43)شودآن توصیه می

ها و طعم ومزه کلرهگزیدین که باعث تغییر رنگ دندان

پودر آکاسیا دارای فرماول  نامناس  است، استفاده کرد.

polyherbal  است که فرمول آن بسایار مشاابه باا نل آن

اساات و هاار دو باعااث کاااهش پااال  و التهااا  لثااه در 

ترکیبات  شود.باشند، میافرادی که دارای التها  لثه می

این گیاه ممکن است اثرات مشابه گیاه هلیله سیاه و مازو 

 .را داشته باشد که دارای خاواص ضدپوسایدگی هساتند

دهاد کاه نل اسایا نشاان مایمقایسه باین نل و پاودر آک

 (.44)شودداری دیده نمیموثرتر است ولی تفاوت معنی

 (:Cyamopsis tetragonolobaگیاه گوار) 
های خاود در جنو  نیجریه با جویدن چو  دندان

ها دارای ترکیبات ساپونین، این چو  .کردندرا تمیز می

جویاادن  باشااند.تااانن، فالوونوئیااد و آلکالوئیاادها ماای

 هاایبدون خمیردندان بسیار کارآمد بود و دندان هاچو 

 کردند معماوالً قاوی،ها استفاده میافرادی که از این چو 

در  تمیز، تازه و عاری از پال  دندان و پوسایدگی باود.

 های این گیاه برای دنادان درد اساتفادهنیجریه و غنا از بر 

  عصاره ریشه این گیاه برای تورم لثه و عصاره بار شد.می

 (.31)ها موثر استآن برای تورم، زخم دهان و خونریزی لثه

 

 : (Punica granatum) انار
درختی کوچک بومی آسیا است که از قسمت های 

مختلااف آن باارای کنتاارل دیاباات، قاااب  و شااریان بنااد 

میوه آن نیز برای عفونات گلاو، سارفه، . کننداستفاده می

 .شاودمای ت  با توجه به خواص ضدالتهابی آن اساتفاده

 مطالعات روی این گیاه نتایج خوبی داشته است. به عناوان

نشان دادند که استفاده از پوست  Kazmiو  Triuediمثال 

 درخت آن در برابر باسیلوس آنتراسیس بسیار موثر اسات.

اساتفاده از نل انااار باعااث کاااهش میاازان پااال  دناادان 

یز شود که این کاهش به دلیل وجود تانن قابل هیدرولمی

باشد که این ترکیا  دارای شاکل مولکاولی باا وزن می

باشاد کاه باعاث افازایش های محلول مایباال و پروتنین

ها ها و باعث تداخل با مکانیسم جذ  آنتجزیه باکتری

شااود. اطالعااات میکروبیولااونیکی در سااطح دناادان ماای

 زا، هااای بیماااریدهااد کااه عااالوه باار باااکترینشااان ماای

اسااتفاده از  برنااد.نیااز از بااین ماای طبیعاای دهااان را فلااور

کربوکسی متیل سلولز به عناوان حامال و نل اناار باعاث 

شود. در کال اساتفاده از نل اناار باه بهبود شراید لثه می

 (.45)گیری در درمان التهاا  لثاه ماوثر اساتهمراه جرم

انار در زمیناه بهداشات دهاان و دنادان بسایار کااربردی 

آن عامال پوسایدگی  اکسایدان موجاود دراست و آنتای

دندان را با قدرت قابل توجه در سطح بیوشیمیایی از بین 

های حااوی آن باعاث مهاار فعالیات می برد. خمیردندان
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شاود و از تشاکیل های عامل پاال  مایمیکروارگانیسم

اناار دارای ترکیا  ضادالتها   کند.جرم جلوگیری می

شود. تحقیقاات است و باعث تسکین تحریک دندان می

هاا و دهد که انار ماانع نشساتن میکروارگانیسامن مینشا

هاا بار هاا کاه باعاث چسابیدن آنترشح ماده از بااکتری

اره انار باعث کاهش پاروتنین عص شود.سطوح دندان می

مسنول التها  و آنزیم مسنول شکستن ساکارز و افزایش 

دهاان شاویه حااوی  شاود.آنتی اکسایدان در دهاان مای

 باارد و ایان بااه دلیاال از باین ماای عصااره اناااره التهااا  را

فنولیااک ماننااد وجااود ترکیبااات فالوونوئیاادهای پلاای

punicalagins  وellagic acid باشااد کااه اسااترس ماای

  (.46)دهنداکسیداتیو را در دهان کاهش می

ای مشخص شد که خمیردنادان گیااهی کاه در مطالعه

 S.mutansحاوی انار بود اثر قابل توجهی روی بااکتری 

هاا نشاان داده شاده اسات کاه در برخای مطالعاه داشت.

های حاوی های گیاهی موثرتر از خمیردندانخمیردندان

  (.45)توانند جایگزین شوندباشند و میفلوراید می
 

 :  (Ocimum tenuiflorum, Tulsi)مقدس ریحان

های این گیاه برای زخم و عفونت دهان ماوثر بر 

 دیل آن باه پاودرهای آن و تباست و با خشک کردن بر 

 چناین بارایهم کرد.ها استفادهتوان برای مسوا  دندانمی

ها مناس  است. این از بین بردن بوی بددهان و ماسان لثه

 باشادگیاه دارای اثر ضدالتها  و ضدعفونی کننده نیز می

  (.47،45)های لثه بسیار مناس  استو برای درمان بیماری
 

 (Berberis Vulgaris):زرشک
ای است کاه مااده ماوثر موجاود در آن از تچهدرخ

های مختلف گیاه مثل پوست، ریشه، ریزوم، ساقه قسمت

 بربارین یکای از آلکالوئیادهای آید.و میوه آن به دست می

موجود در گیاه زرشک است .بربرین مااده آلکالوئیادی 

است که طعمی بسیار تلخ دارد و به میزان زیادی در آ  

. ریشاه و سااقه زرشاک دارای شودگرم و الکل حل می

هااای کننااده هسااتندو باارای بیماااریخااواص ضاادعفونی

شویه این گیاه بارای دهان شوند.گوارشی نیز استفاده می

 شاود و مطالعااتجلوگیری از پوسیدگی دندان استفاده مای

 هاای دنادان دهاد کاه بربارین در برابار بااکترینشان می

هاا و باسیلو الکتو  A.actinomycetemcomitansمانند 

 مطالعه روی نل حاوی بربارین ها موثر هستند.استرپتوکو 

پاال   درصد 56دهد که این نل باعث کاهش نشان می

در زرشاک حفا   (.41)شاودالتها  لثه مای درصد 33و 

پوست خشک ریشه و ساقه برای مقاصد دارویی استفاده 

   شود.شود و پوسته زرشک برای ورم ملتحمه توصیه میمی

ای که مکارم و همکاران در مورد ایان گیااه همطالع

تاوان از نل ایان گیااه بارای انجام دادند نشان داد که می

بیماران که نیاز به جراحی دارند استفاده کرد زیرا باعاث 

 چناین مشااهدههم. شودکاهش التها  در زمان جراحی می

دارای  oxycontinشده که بربارین و مشاتقات آن مانناد 

ری هساتند و اتصاال بااکتری بار سالول وییگی ضد باکت

  (.43)کنندانسان را مهار می
 

 :(.Commiphora molmol L)  میر
باه  .Commiphora molmol Lمیر دارای نام علمی 

النوگااوم رزیاان ایاان . تعلااق دارد Burceraceaeخااانواده 

گیاه دارای اثرات ضدالتها ، ضددرد، قاب  مهار رشد 

هاای دهاانی هاا و زخاملتها ها و التیام امیکروارگانیسم

باشد و خمیردندان حاوی عصاره آن در خونریزی لثه می

چناین ایان گیااه باه عناوان قااب  هام بسیار موثر است.

ها جهات رفاع شویهها و دهانغشاهای مخاطی در غرغره

  (.51)شودالتهابات حفره دهانی استفاده می
 

 :(Melaleuca alternifolia)روغن درخت چای 
 درخت چای یک گیاه باومی اساترالیا اسات روغن 

 

کننده، ضد قاارچ و حاالل که به عنوان عامل ضدعفونی

  باشد.ضعیف می

 terpinen-4-01روغن درخت چای دارای ترکیا  

 باشد که مسنول ضدباکتری و ضدقارچ باودن اسات.می

کنناده طبیعای اسانس درخت چای به عناوان ضادعفونی

 ریک گلو، گزش، ساوختگی،باشد و از آن برای دهان تحمی

شود. استفاده از های پوستی استفاده میها و عفونتزخم
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شود روغن درخت چای به صورت خوراکی توصیه نمی

چون باعث ایجاد عوار  جانبی جادی مانناد از دسات 

پزشاکی  در دنادان شود.دادن کنترل عضالت وغیره می

 اهاز روغن درخت چای برای از بین بردن میکروارگانیسم

ناشی از اعمال  در دهان قبل از عمل جراحی دهان و درد

ای مشاخص در مطالعاه شاود.پزشکی استفاده مای دندان

دهاان شد که استفاده از روغن درخات چاای باه عناوان 

  (.31)شودرچ کاندیدا آلبیکنس میباعث حذف قا شویه
 

 :(Cocosnucifera)آ  نارگیل 
معاادنی، هااا، مااواد آ  نارگیاال سرشااار از ویتااامین

 اکسیدان، هورمون رشد واسیدآمینه، کربوهیدرات، آنتی

جایی که محتوای آن شابیه پالسامای است و از آن غیره

از آن باه عناوان نوشایدنی ورزش بارای از  ،انسانی است

 هایبرخالف نوشیدنی .شوددست دادن آ  دهان استفاده می

به توان آن را دیگر با بدن انسان بسیار سازگار است و می

طور مستقیم به جریان خون تزریق کرد. به دلیل خاواص 

توان از ضدویروس، ضدقارچ و ضدباکتری بودن آن می

  (.31)وی کانال ریشه استفاده کردآ  نارگیل برای شستش
 

 (:Glycyrrhiza glabraشیرین بیان)
 کنندهها به عنوان شیرینشیرین بیان در ط  چینی سال

ن گیاه برای کمک به از باین استفاده می شده است. از ای

هاا و حتای سارطان اساتفاده ها، زخمبردن تورم، ویروس

 از ریشه شیرین بیان بارای جلاوگیری از پوسایدگی شود.می

شود و دارای ترکیبااتی اسات کاه باه عناوان استفاده می

مهارکننااده قااوی اسااترپتوکوکوس موتااانس کااه عاماال 

هان شویه تواند در دباشد و میپوسیدگی دندان است می

  (.31)و خمیردندان استفاده شود

 

 : (Morinda citrifolia)شاه توت 
 شاه توت دارای اثرات درمانی از جمله ضدباکتری، 

 

ضد ویروس، ضادقارچ، ضاددرد، ضاد التهاا  باوده و 

 تواناد باهآ  این میوه می شود.باعث افزایش ایمنی بدن می

 ودهندهعنوان جایگزین هیپوکلریت سدیم به عناوان شستشا

اکسایدان زیسات داخل کانال استفاده شود و یاک آنتای

سازگار است و عوار  جانبی هیپوکلریت سدیم را نیاز 

در مطالعه ای مشخص شد کاه آ  شااه تاوت از  ندارد.

ماوثرتر  smear layerکلرهگزیادین بارای از باین باردن 

 .(31)باشدکننده بهتری میبوده است و ضدعفونی
 

 :(Syzggiun aromaticum)میخک 
اسانس میخک در قرن سوم پیش از میالد به عناوان 

یااک خوشاابوکننده دهااان توسااد امپراطورهااای چیناای 

شاده اساات. هنادوها از عصاااره میخااک در اساتفاده ماای

سینا از روغن آن برای درماان لثاه و پزشکی و ابن دندان

از  13کارده اسات. در قارن پوسیدگی دندان استفاده می

ن کانال ریشه دندان و مشکالت روغن میخک برای درما

مولکولی به ناام اونناول در  شد.جدی دندان استفاده می

کننده، اسانس میخک دارای وییگی ضددرد، ضدعفونی

 هاایزا بدون اثر روی باکتریهای بیماریمهار رشد باکتری

تواناد باه عناوان جاایگزین نل میخاک مای مفید اسات.

 شاود. مخصوصااً حسی موضعی اساتفادهبنزوکائین برای بی

 (.51)برای مناطقی که دسترسی به امکانات محدود است

روغاان میخااک معمااوالً باارای تسااکین دناادان درد 

پزشکی روغن میخک در فرم  در دندان .شوداستفاده می

در یک مطالعاه اثار عصااره  .شودرقیق نشده استفاده می

هوازی گرم منفی های بیمتانولی میخک را روی باکتری

های پریودنتال است بررسی کردند کاه یماریکه عامل ب

ترکی  فعال از آن بود که در این بین  1شامل جداسازی 

کامپفرول و میریستین دارای اثر بازدارنده رشاد در برابار 

از ترکی  عصاره میخک و  های پریودنتال بودند.پاتونن

تاوان سااخت اوکالیپتوس یک ترکی  ضدمیکرو  مای

 (.41،52)پریودنتال مفید است هایکه در درمان بیماری
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