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 مقدمه
 از بـومی يقـات میـوه یا قره (Cranberry) کرنبري

 Vaccinium آن نـام علمـی است کـه  آمریکاي شمالی

macrocarpon ایـــ Vaccinium oxycoccus  و از

کرنبري ها در سه نـوع عمـده ت. اس Ericaceae خانواده

 Vaccinium  طبقه بندي می شوند. متداول تـرین نـوع

macrocarpon ــراي ا ــدازه بزرگــی دارد و ب ســت کــه ان

 Vaccinium  مصارف تجاري کشت می شـود. نـوع دوم

oxycoccus به آن کرنبري کوچک نیز گفته می  کهاست

 نوع سوم. اطق به صورت وحشی می رویدشود در بعضی من

Vaccinium vitis-idaea ــواي ا ســت کــه در آب و ه

یـک محصـول به عنـوان و  بسیار سرد خوب رشد می کند

شناخته شده در برخی از کشورهاي اروپاي شرقی پـرورش 

 cornelian Cherry). زغـال اختـه یـا 1د (داده می شو

ن تـا جنـوب اي بومی از غرب آسیا است و خاستگاه آمیوه

هاي مختلفی از تیره زغـال اختـه یـا اروپا ادامه دارد. سرده

Cornaceae ) اي کـه در ). امـا زغـال اختـه2وجود دارد

نام علمی آن  و ایران شناخته شده است، به رنگ سرخ بوده

Cornus mas ) حـاوي کرنبـري و زغـال اختـه  ).3است

 مـواد معـدنی ماننـد و C  A  K مقادیر زیـادي ویتـامین

. همچنین زغال اخته )5،4( منیزیم هستندو پتاسیم، فسفر

 اسـتحاوي ترکیبات فعال زیستی به نام پروانتوسیانیدین 

مفیـد  جلوگیري از بیماري هـاي مـزمن رايکه می تواند ب

 .)6(باشد 

قات در ایران کشـت اما آن چیزي که تحت عنوان قره 

ره قـات شده (کرنبري ایرانی)، دو نوع قره قات اردبیلی و قـ

 کلیبري است. گونه اردبیلـی بـه دلیـل رنـگ تیـره آن بـه 

ختچه این گونه در جنگل هـاي سیاه دار معروف است و در

خلخـال و ارتفاعـات اردبیـل رویـش دارد امـا گونـه  اسالم،

کلیبري سرخ رنگ اسـت و درختچـه آن در جنگـل هـاي 

ارسباران و کلیبر می روید. زغال اخته نیـز در ایـران در دو 

قه ارسبارن و قزوین بصورت درختچه بلند یـا درخـت منط

 بـا هـاي فنـول پلی خواص .)7،8کوچک برگریز می روید (

ــولی وزن ــاال مولک ــدا ب ــده ج ــاره  از ش ــرهعص ــات   ق  وق

 بـهتـا موجـب شـده این میوه در  موجود هاي آنتوسیانین

 تولیــد از مــانع ،التهــاب ضــد گیــاهی داروي یــک عنــوان

ــدان مینــاي مخــرب اســیدهاي ــاکتري توســط دن  هــاي ب

 باکتریـایی هاي پالك تشکیل و شده موتانس استرپتوکوك

قـات داراي  کنـد. همچنـین قـره مهـار را دنـدان سطح در

) Warfarin( ها به نـام وارفـارین فنول خانواده ترکیبی از

). بنابراین بررسی 9زغال اخته نیز وجود دارد ( است که در

اره و یا محصوالت مالحظات بالینی در ارتباط با مصرف عص

بهداشتی درمانی حاصل از این دو میوه در زمان استفاده از 

داروهاي ضدانعقاد خون و یا انجام درمان هاي دندانپزشکی 

تشدید رقیق شدن خـون  به علت ایجاد تداخالت احتمالی،

و افزایش احتمال خونریزي از اهمیـت بسـیاري برخـوردار 

 . )10،11( است

ــــر دقیــــق پــــژوهش و مطالعــــه   خــــواص روي ب

 جهت قات قره عصاره در موجود ترکیبات شیمیایی -نوري

 سـالمت حیطـه در درمـانی و بهداشـتی هاي برداري بهره

 اسـت، بنـابراین برخوردار بسیاري اهمیت دندان از و دهان

فیزیکی  توصیف پارامترهاي و موثر شیمیایی مواد استخراج

 لیاصـ علـل از شـک بی ،طبیعی محصوالت بیوشیمیایی و

 پزشـکی علوم حیطه در جایگزین درمانی رویکردهاي رشد

 جهت در تواند می نیز دندانپزشکی رشته در مهم این بوده،

ــا و کــاهش بهداشــتی، محصــوالت تولیــد  از پیشــگیري ی

 نای از .)12،13( گردد واقع مفید دندان و دهان بیماریهاي

 بـا معرفـیتـا  دارند سعی نویسندگان حاضر پژوهش رو در

مشابه طیف نوري آن  میوه قره قات و مقایسه رفتار خواص

ایـن  مصرف درمانی و پیشگیرانه رویکردهايبا زغال اخته، 

-وردهآفـرآن در تولید  از حاصل طبیعی محصوالت یا میوه

همچنـین  را آشـنا سـازند، )14،15(مانند دهانشویه  هایی

 و برداشـته )12-16(دندان و دهان گامی در جهت سالمت

 دندانپزشکی بهبود بخشند. را در آن بالینی مالحظات



 همکاران و درویشی ... قاتقره  نوري میوه رسی پارامترهايبر

 

 1400بهار ، 23 یافته، دوره / 198 
 

 مواد و روش ها 
 کرنبري دمنوش نوري خواص بررسی به پژوهش این در

 ترفراوان کاربري جهت به اخته زغال دمنوش با نآ مقایسه و

از  ایـران نقاط تمام در آن میوه آب یا میوه به نسبت دمنوش

 آرایـه. طیف اپتیکـی (بینـاب نـوري) پرداختـه شـددیدگاه 

دمنـوش بـر  این از نور عبور میزان تعیین براي شده طراحی

. اسـت شده داده نشان 1 شکل در اساس روش بیناب نگاري

ــه دلیــل دقــت بیشــتر و اجــراي دقیــق و  عبــوري طیــف  ب

 تعیـین براي جذبی، طیف جاي تر براي محلول ها بهمناسب

 جـذب، ینـدآفر. شـد اسـتفاده ماده با نور کنش برهم میزان

ـــه توســـط کـــه اســـت فوتونهـــایی تعـــداد   جـــذب نمون

 از کـه اسـت فوتونهـایی تعـداد ،عبور که حالی در شوند می

کنند و در آشکارساز نـوري خروجـی بـرآورد  می عبور نمونه

 . چشـمه)17(می شوند و کامال مکمل طیفـی هـم هسـتند 

 یکـی نانومتر 1100-300 بازه در Avantes باند پهن نوري

ــداول از ــرین مت ــابع ت ــی من ــی تابش ــراي الکترومغناطیس   ب

می باشد.  بازتابی و جذبی عبوري، نگاري بیناب هاي کاربري

 نـوري  چشـمه راسـتا متناسـب بـا هـدف مـذکور، از این در

 بـراي دمنـوش عبـوري طیف چشمه عنوان به بیناب نگاري

 پارامترهـاي تخمین درجهت بررسی و اخته لزغا و کرنبري

نوري مشابه استفاده گردید، از آشکارسـاز نـوري متصـل بـه 

وري مپیوتر نیـز بـه عنـوان خروجـی طیـف عبـنمایشگر کـا

 شد. استفاده

 
 آرایه طیف نگاري براي آزمون طیف نوري عبوري از دمنوش کرنبري و زغال اخته .1شکل 

 

 یافته ها
ــا قــره قــات کرنبــري   همــان مراجــع از بســیاري در ی

  و عناصــر مقــادیر در کــه شــود مــی خوانــده اختــه زغــال

دارنـد کـه  جزیی تفاوت ظاهري شکل بر عالوه ها ویتامین

در این پژوهش براي بررسی دقیق تر این دو میـوه از نظـر 

 برده شد. آرایه بررسی خواص نوري آرایه طیف نگاري بکار

از سـل کـوارتزي بـا اسـتفاده  عبـوري نـوري طیف خواص

 کـه از اختـه زغـال و کرنبـري دمنـوش دو ازcc 4 شامل 

 40 در میوه دو این خشک پودر شده میوه گرم 7/1حدود  

 15بـه مـدت  سـانتیگراد درجه 60 آب معمولی لیتر میلی

 .نشان داده شده است 1 شکل در دقیقه فراهم شد که

طیف عبوري دمنوش کرنبري طی سـه مرحلـه رقیـق 

مقایســه شــده اســت.   2معمــولی در شــکل ســازي بــا آب 

دمنـوش اولیـه و  cc 4در ایـن شـکل بیـانگر  8xنمـودار 

به ترتیب محلولهاي دمنوش اولیه با   4x , 2xنمودارهاي 

دو  رقت نصف و یک چهارم دمنوش مرحله اول می باشند. 

همانگونه که در شکل مشهود است، داراي  4x, 8xنمودار 

 نـانومتر 759  موج طول مونپیرا عبوري طیف قله بیشینه

در  هسـتند. نـانومتر 439 پیرامـون عبوري طیف کمینه و

ادامه با رقیق کردن دمنـوش کرنبـري بـا آب معمـولی بـه 

بـه  2xمقیاس یک چهارم خواص طیـف عبـوري محلـول 

ســمت طــول موجهــاي بیشــینه و کمینــه طیــف عبــوري 
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نانومتر به ترتیب شیفت داده شد که   570و  780پیرامون 

شانگر تـاثیر رقیـق کـردن بـا آب برخـواص نـوري دامنـه ن

عبوري و شیفت طول موج این دمنـوش بـه سـمت طـول 

 موجهاي بلندتر و تغییر ماهیت می باشد.

از دمنـوش  cc 4در مرحله بعدي همان مقیاس اولیـه 

زغال اخته با مقیاس مشابه دمنوش کرنبري از نظـر طیـف 

ونـه کـه در مقایسه شـده اسـت. همانگ 3شکل  عبوري، در

 هر اخته زغال و کرنبري دمنوش شکل قابل مشاهده است،

موج  طول پیرامون عبوري طیف قله هاي بیشینه داراي دو

 پیرامون عبوري طیف کمینه و نانومتر 8/759 و 450هاي 

بـه  خیلـی عبوري نمودار نظر از که می باشند نانومتر 439

ه بـ دامنـه طیفـی گـپ تفاوت این و هستند شبیه یکدیگر

گیـري، تـازگی و تفـاوت در غلظت عصاره از جمله مواردي

ـــــذب از ـــــاس ج ـــــوه مقی  خشـــــک  هـــــردو می

می باشد، درحالیکـه در طـول مـوج قلـه و کمینـه دامنـه 

عبوري تفاوت مشهودي ندارند و نشـانگر خـواص مشـترك 

 .این دو میوه است

 
 شده با آب معمولی بررسی طیف نوري عبوري دمنوش کرنبري  در سه غلظت متفاوت رقیق .2شکل 

 
همانطور کـه پیشـتر اشـاره شـد، در بررسـی آزمایشـی 

ــه دلیــل دقــت بیشــتر دســتگاه   خــواص نــوري دمنــوش، ب

بیناب نگـار مـذکور از طیـف عبـوري بـراي مقایسـه نتـایج 

 بـه مربـوط 3 شـکل نتایج طیف عبوري استفاده گردید. اگر

 4 شـکل جـذبی طیـف نمـودار نتیجـه با را دمنوش دو این

- 400 طیفـی محـدود بـازه در کرنبـري میوه آب به طمربو

 قابـل همخـوانی کنـیم، مقایسه )18(از  مرجع  نانومتر 750

ا بنانومتر از قله طیف عبوري  450قبولی پیرامون طول موج 

 مکمـل تاکیدي بر کمینه عدد طیف جذبی مشهود است که

  طیفی بودن این دو نمودار می باشد.
  اخته زغال و کرنبري دمنوش عبوري طیف مقایسه .3شکل

 نانومتر 1100-300 بازه گسترده در
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 کرنبري در بازه محدود میوه جذبی آب طیف .4شکل 
 )18(نانومتر 750تا  400 

 گیريبحث و نتیجه
کـه می دهـد نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان 

 طیـف خـواص داراي دو هـر اخته زغال و کرنبري دمنوش

قبـول  قابـل باشند و این همخوانی می مشابه عبوري نوري

) و انومترنــ 1100-300 بــازه درعبــوري (نتــایج طیــف  در

  )مترانونـ 750-400 بـازه درجـذبی (طیـف   مقایسه آن با

 تاکیدي برکه  مشهود است دیگر گزارش هاي مشابه، کامال

بیشـتر  . در ادامه بـه بحـثمی باشد صحت و شباهت نتایج

خواص نـوري و تاکیـد  بررسیپیرامون نتایج آزمون عملی، 

رویکـرد اثـر بخشـی در با خواص شیمیایی این دو میوه  بر

 کاربردهاي دندانپزشکی می پردازیم.

 الف)خواص نوري 

اي شـماره از مرجـع مقایسـه 4 شکل طیف جذبی رد 

  کمینـه اولـین داراي کرنبري میوه آب که است آشکار 18

 هبیشـین و نـانومتر 440 مـوج طـول پیرامون جذبی طیف

 بـازه ایـن در نـانومتر 530 موج طول پیرامون طیف جذبی

 نانومتر مـی باشـد کـه دقیقـاً 750طیفی کمتر از  محدود

ه طول موج هـاي طیـف عبـوري مکمل دو بیشینه و کمین

 حـالی کـه است که پیشـتر بیـان شـد، در 3نمودار شکل 

 تر طیفـیبازه گسترده در پژوهش حاضر طیفی هايبررسی

  .گرفت نانومتر صورت 300-1100

 نشـان 3 اي شـکلعبـوري مقایسـه طیف همچنین در

 کمینـه داراي اختـه زغـال و کرنبري دمنوش که داده شد

 بیـانگر کـه هستند نانومتر 400تا 350 بازه در طیفی عبور

 .باشد می ناحیه نیز این در فرابنفش تابش جذب

 میـزان به )11 ،17-20(دیگر نیز مانند  مراجع برخی در

 700 -680 بـازه پیرامـون میـوه این عبوري و خواص طیف

تـر دیگـر اسـت کـه بـراي بررسـی جـامع شده اشاره نانومتر

    ربییـن از قـوانی با استفاده پارامترها از دیدگاه نوري می توان

)Beer’s Lawنمونـه را  ،) و ضرایب تشخیص رنگ سنجی

سـی . در ادامـه بـه برر)21( مورد ارزیابی دقیق تـر قـرار داد

 خواص شیمیایی این میوه هـا و تـاثیر آنهـا در دندانپزشـکی

اشـاره خواهــد شـد کــه مکمــل بحـث پارامترهــاي نــوري و 

 باشد. میتاکیدي بر کاربردي بودن این محصوالت در درمان 

 ب) خواص شیمیایی 
و پیشگیري از  ها پروآنتوسیانیدین ،ها فنول پلی -1

 پوسیدگی دندان 
 شـیمیایی لی فنـول هـا از گسـترده تـرین ترکیبـاتپ

 و بزرگتـرین هسـتند کـه فالونوئیـدها گیاهـان در موجـود

  تشـکیل هـا فنـول پلـی بـین در را خـانواده تـرین متنوع

ــی ــد م ــانواده در. )22( دهن ــدها، خ ــول فالونوئی ــا فالون   ه

 تندهس فالونوئیدها ترین رایج) فالونوئیدها هیدروکسی-3(

 ابـ A2 پروآنتوسـیانیدین بـودن دارا با قاتقره ). میوه23(

 فنـول پلـی عنـوان بـه C30H24O12 شیمیایی فرمول

 همانند زغال اخته که داراي ترکیبات پلـی فنـول تواندمی

 هـا دندان سطح به ها باکتري چسبندگی از می باشد، مانع

 اثـر برابـر در مـاده پلی فنول ها مـوثرترین .)24،25شود (

 اسـترپتوکوکوس هاي باکتري یسممتابول از حاصل اسیدي

کـه داراي خاصـیت  هستند حفره دهان در موجود موتانس

 .)26(می باشند قوي  بسیار ضد التهابی

ـــدان پوســـیدگی حاضـــر حـــال در   و شـــایعترین دن

 تـأثیر از کـه اسـت دهـان عفـونی بیمـاري تـرین پرهزینه

 تشکیل مواد و موتانس استرپتوکوکوس هايباکتري متقابل

  ایجــاد ژنتیــک و غــذایی رژیــم در دنــدانی كپــال دهنــده
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ــی ــود م ــن .ش ــاکتري ای ــا ب ــر ب ــاکارز تخمی ــاد و س  ایج

 آپاتیـت هیدروکسـی الیـه بـه آسـیب سبب اسیدالکتیک

شـود. می دنـدان پوسیدگی ایجاد سبب شده، دندان میناي

 مانند قره قات میوه در موجود شیمیایی ترکیبات همچنین

بـا  مـی تواننـد هاانیدینپروآنتوسـی ویـژه به و هافنول پلی

 باکتریهــاي ســطح روي بــر آبگریــزي هــايپروتئین ایجــاد

 آبگریـزي خاصـیت افزایش سبب موتانس استرپتوکوکوس

 دنـدان روي بر باکتریایی پالك تشکیل و شده باکتریها این

 داد نیز نشـان هاي بالینی دیگر ). مطالعه27( کنند مهار را

 بـهکرنبـري  عصـاره يحاو دهانشویه از روزانه استفاده که

 توانـد می هفته شش مدت به ها فنول پلی بودن دارا دلیل

 موتـانس اسـترپتوکوکوس هاي باکتري تعداد کاهش باعث

 اثـر قطـع هـا بـاکتري از نـوع این کاهش شود که بزاق در

   .)14،28( داشت خواهد همراه به را ضدپوسیدگی

 بـه موتـانس اسـترپتوکوکوس هاي باکتري چسبندگی

 دلیـل بـه باکتریـایی هـاي پـالك توسعه و دندانی سطوح

کرنبري با . است فروکتان و گلوکان ساکاریدهاي پلی وجود

 ترانسـفراز آنزیم خارج سلولی گلوکوزیـل 2غیرفعال کردن 

)GTF (ترانسفراز فروکتوزیل و )FTF (توسط شده تولید 

ـــانس کـــه ـــه بـــاکتري اســـترپتوکوکوس موت   ترتیـــب ب

 کننـد، مـی کاتالیز را فروکتان و نگلوکا هاي ساکارید پلی

ن باکتري ها بـه سـطوح نقش مهمی در مهار چسبندگی ای

  ).29،30(دندانی دارد 

 ،هاي پریودنتالبیماري بهبود ها وآنتوسیانین -2
  2دیابت نوع  درتاثیر ضایعات پیش سرطانی و 

 باکتریــایی هــاي الیــه زیســت از دنــدانی هــاي پــالك

  محسـوب هـا پـاتوژن اصـلی بعمنـا از که اند شده تشکیل

 بیمـاري آن ایجـاد متعاقـب و لثه تحریک باعث و شوندمی

 از ٪30 تقریباً پریودنتال هاي بیماري شوند. می پریودنتال

 هاي بیماري ترین شایع از یکیو  کرده مبتال را بزرگساالن

التهـابی  اخـتالل یـک پریودنتیـت. اسـت انسـان در مزمن

  تــأثیر دنـدان پشــتیبان ياسـت کــه بـر بافتهـا پیشـرونده

  هـا دنـدان ریزش به منجر تواند می نهایت گذارد و در می

 جهــانی بهداشــت ســازمان گــزارش اســاس بــر .شــودمــی

)WHO(، ــاري ــت بیم ــا پریودنتی ــزش ب ــدان ری ــا دن  ، ه

 تحـت جهـان سراسـر دررا  مـردم جمعیتاز  ٪15 تا 5٪

 هـــايباکتري هجـــوم از اســـت. پـــس داده قـــرار تـــأثیر

ـــاتوژنپریودنتو ـــد پ ـــرل و مـــداوم تولی   ينشـــده کنت

 وβ1-اینترلـوکین جملـه از التهـابی پـیش هاي سیتوکین

 طور به که مطرح است) TNF-α( آلفا تومور نکروز فاکتور

 هماننـد دنـدان پشـتیبان بافتهاي تخریب در توجهی قابل

  .)15،31( دارند نقش آلوئول استخوان و پریودنتال رباط

 مختلــف انــواع از رشــارس منبــع یــک قــات قــره میــوه

 کـه اسـت ها آنتوسیانین مانند زیستی فعال فالونوئیدهاي

 درمـانی پتانسـیل داراي اکسـیدانی آنتی خاصیت جهت به

 .باشـد مـی پریودنتـال هـاي بیمـاري بهبـود جهت زیادي

ــات قــره در موجــود هــاي آنتوســیانین  فعالیــت نظــر از ق

 بیسـت و E ویتـامین از قـویتر برابـر پنجاه اکسیدانیآنتی

  اثـــر بـــا کـــه باشـــندمی C ویتـــامین از ترقـــوي برابـــر

 هــايواکنش هیســتامین، تولیــد میــزان دهنــدگی کــاهش

  رامـ ایـن کـه کنـد مـی مهـار را آورالتهـاب و زاحساسیت

 التهـابی هـاي بیمـاري بهبـود و پیشگیري سبب تواند می

 .)32-34(شــود  پریودنتیــت و ژنژیویــت ماننــد پریودنتــال

 ایـن غلـیظ عصاره دیالیز با که تجزیه قابل غیر مواد بخش

 پروانتوسـیانیدین ٪65 حـدود حاوي می شود حاصل میوه

 کـه آنتوسیانین اسـت ٪35 اندازه به مقدارکمتري با همراه

 مهـار را باکتریـایی پـالك تشـکیل ٪95 تا ٪80 تواند می

 .)35،36( کند

 اده انـد کـه آنتوسـیانین هـا فعالیـت مشاهدات نشان د

ــید را دارا  ــاي سوپراکس ــار رادیکاله ــرطانی و مه ــد س  ض

 ،می باشـند و در راسـتاي بهبـود سـالمت دهـان و دنـدان

ــات  ــن ترکیب ــواد داراي ای ــعی م ــوراکی و موض ــویز خ تج

شیمیایی می تواند باعث کاهش چشـمگیر ضـایعات پـیش 

ســــرطانی دهــــان در بیمــــاران داراي لوکوپالکیــــا 

)Leukoplakia37،38( ) گردد( . 
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 و 2 نـوع دیابـت فیزیولوژیکی رابطه به توجه با همچنین

ــود ،پریودنتــال هــاي بیمــاري  هــاي بیمــاري وضــعیت بهب

ــال ــراد در پریودنت ــتال اف ــه مب ــت ب ــوع دیاب ــا 2 ن   مصــرف ب

 که کـاهش )39(شد  بررسی 3 امگا با شده غنی کرنبري آب

 بـه مبـتال افـراد در خـون قنـد و انسولین میزان توجه قابل

بـا خـواص  اختـه زغـال گـرم 55 مصـرف بـا 2 نـوع دیابت

ی در نهایت با بررسـ .)40( شد کرنبري دیده مشابه شیمیایی

بـر خـواص اراکترهاي نوري همراه با بررسی و تاکید کعملی 

شیمیایی این میوه ها نشان داده شد که محصـوالت دارویـی 

شـته وانند خاصیت درمانی مناسب داتبر پایه این میوه ها می

 قابلیت جایگزینی به دلیل عدم دسترسی داشته باشند.و 

 ویژگیهـاي نظر بررسی هاي طیف سنجی صورت گرفته از

ــاب ــاري بین ــوري نگ ــد ن ــذب مانن ــاي ج ــور و پارامتره   عب

(کرنبري) و زغال اختـه نشـان داد کـه  هاي قره قات دمنوش

اص بررسی و تاکید بـر خـو رند.ندا اساسی  میوه تفاوت دو این

ــا خــواص فنولبیــان مــی دارد کــه پلی آنهــا شــیمیایی  هــا ب

و  آنتی کاریوژنیک و آنتوسـیانین هـا بـا مهـار اینترلـوکین هـا

 هـا کبیوتیـ آنتـی از اسـتفاده کـاهش سرکوب التهاب، باعث

التهـابی  پریودنتـال هـاي بیمـاري درمـان و پیشـگیري جهت

 مقابـل در هـا بـاکتري شـدن مقـاوم از همچنـین مـانع شده،

  هــاآنتــی بیوتیک از اســتفاده بــا دندانپزشــکی درمانهــاي

 ند. شومی 

ــین  ــه وهمچن ــال اخت ــذي در زغ ــواد مغ ــري م  کرنب

ــدانمی ــد در حفاظــت از دن ــهتوانن ــر الی هایی از ها در براب

شـوند اکتریهایی که باعـث تسـریع پوسـیدگی دنـدان میب

 ایـن ترکیبـات طبیعـی، کـه بـه عنـوان  بسیار موثر باشند.

هـاي مضـر در پلی فنول شناخته می شوند، به دفع باکتري

 یدرمـان و پیشـگیرانه هاي از کاربرد. دکنندهان کمک می

 ادتعـد کـاهش و باکتریـایی پالك به مهار توانمی کرنبري

استرپتوکوکوس موتـانس اشـاره کـرد کـه بـه  ايهباکتري

 است.  آنتوسیانین ها و فنولها پلی دلیل وجود

 کـاهش مکانیسـم تواند با می همچنین عصاره کرنبري

ــوبین ــه هموگل ــزایش و گلیکوزیل ــو HDL-C اف  ددر بهب

باشـد.  مفید 2دیابت نوع  به مبتال افراد پریودنتال وضعیت

 ه به بهبود ضایعات پیشترکیبات آنتی اکسیدانی این عصار

 محصـوالت کند، از اینروسرطانی در حفره دهان کمک می

کرنبــري هماننــد  از درمــانی -بهداشــتی هــاي فــرآورده و

 در مکمل درمانی روش یک عنوان به توان می دهانشویه را

عـوارض سالمت دهان و دنـدان و برخـی از  وضعیت بهبود

ــا بر ــت ب ــت. در نهای ــد دانس ــت مفی ــی از دیاب ــی ناش رس

 ییمترهاي نوري این دو میوه  با تاکید بر خواص شیمیاپارا

ن نتیجـه دسـت موثر در درمان هاي دهان و دندان بـه ایـ

ی یافتیم که کرنبري و زغال اخته میتوانند جایگزین مناسب

براي هـم در جهـت کـاربري هـاي بهداشـتی، درمـانی در 

 .مصارف دهان و دندان باشند

 تشکر و قدردانی

نم دکتر هـاجر شـکرچی زاده مـدیر گـروه از سرکار خا

ـــاعی دانشـــکده  ـــان و دندانپزشـــکی اجتم ســـالمت ده

دندانپزشـــکی دانشـــگاه آزاد اســـالمی واحـــد اصـــفهان 

(خوراسگان) به جهت راهنمـایی هـاي ارزشـمند ایشـان و 

همچنــین از مرکــز تحقیقــات لیــزر و بیوفوتونیــک در 

فناوریهـاي زیسـتی دانشــگاه آزاد اسـالمی واحـد اصــفهان 

هـاي علمـی و پژوهشـی در (خوراسگان) به دلیل همکاري

، یـمدارراستاي محقق شدن این تحقیـق کمـال تشـکر را 

ضمنا این پژوهش بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب شوراي 

پژوهشی  واحد گیاهان دارویی مرکز رشد فناوري و توسعه 

ــا مجــوز شــماره    دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اصــفهان ب

 می باشد. 24/11/98 مورخ 9241-5-14-04
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Abstract 

Background: The growing interest of health products based on fruits and herbs has led 
manufacturers of oral health products to focus on fruits and plant products, which can be replaced 
by conventional chemical products to improve treatment methods and pay attention to the category 
of preventive dentistry. 
Materials and Methods: In this study, the optical properties of cranberry and Cornus mas tea with 
Avantes broadband light source in the range of 300-1100 nm were investigated. The quasi-optical light 
spectroscopy test method includes 4cc of two cranberry and Cornus mas tea, which were prepared from 
about 1.7 g of dried fruit of these two fruits in 40 ml of 60oC water for 15 minutes. A review of 36 
articles from PubMed, Scopus, and Google has been conducted by Usage Research from 1994 to 2020 
to introduce the use of this fruit in the prevention and treatment of oral diseases. 
Results: Cranberry and Cornus mas tea, both have a maximum peak spectrum around 759.8 nm 
and a minimum transmission spectrum around 439 nm. There is an acceptable agreement between 
the results of the transmission spectrum (in the range of 300-1100 nm) and the absorption spectrum 
(in the range of 400-750 nm). Cranberries, like Cornus mas, are chemically rich sources of 
antioxidants and anthocyanins. 
Conclusion: Spectroscopic studies in terms of optical interpolation features showed that the two 
fruits were not significantly different. Studies of chemical properties also suggest that polyphenols 
with anticariogenic properties and anthocyanins by inhibiting interleukins, reduce the use of 
antibiotics to prevent and treat periodontal disease, prevent bacterial resistance in they oppose 
dental treatments using antibiotics. Therefore, there is no significant difference between these two 
fruits in terms of photochemical properties, which shows that these two fruits can be a good 
alternative for each other in terms of health and treatment in oral use. 
Keywords: Spectrophotometry, Oral Diseases, Dental Plaque, Polyphenols, Cornus mas, Cranberry.  
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