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 تهران  یدانشگاه آزاد اسالم یدندانپزشک واحد ،دندان دهان و یها یماریبخش ب اریاستاد .1

 تهران یدانشگاه آزاد اسالم یدندانپزشک واحد ،دندان دهان و یها یماریبخش ب اریدانش .2

 دانشگاه تهران  اریدانش ،ستیولوژیکروبیم .3

 مازندران یدانشگاه علوم پزشک یتاالسم قاتیتحق مرکز عضو .4

 دندانپزشک .5

 چکيده
  .استرپتوکوکوس موتانس انجام گرفت زانیم راتییمصرف عسل بر تغ ریثأت نییتعجهت این تحقیق،  سابقه و هدف:

ابتدا از دو گرروه   در .رفتیانجام پذ یدندانپزشک انینفر از دانشجو 24 یرو ،متقاطع ینیبال ییصورت کارآزماه مطالعه ب :ها مواد و روش

هفتره، روزانره بره     کیر گروه مورد قرار گرفت و از آنها خواسته شد که آن را بره مردت    اریشد. سپس عسل در اخت هیبزاق ته یس یس 2

هرا انجرام    گرروه  نیب یی، جابجاWash Outهفته  2پس از  .و سپس ببلعند بچرخانند قهیدق 5 دتدر دهان خود به م تریل یلیم 5 زانیم

   .شد یبررس Mann-U-Whitney یاسترپتوکوک موتانس بزاق، با آزمون آمار راتییگرفت و تغ

، بره   بود که پرس از مداخلره   CFU/ml 30482±54250 با استرپتوکوک موتانس بزاق افراد در گروه شاهد برابر ی هیاول زانیم ها: يافته

برود کره    CFU/ml 34667±26000با  برابر ،قبل از مداخله، در گروه مورد نی. همچنکاهش یافت CFU/ml 27900±37042 زانیم

از  ،ک موترانس برزاق  واسرترپتوک  یریر گ انردازه  ییایپا ی. جهت بررسافزایش یافت CFU/ml  35129±54167زانی، به م مداخله ازپس 

ارسرا    شرگاه ینفرر بره همران آزما    8بزاق به عنروان   ی و نمونه میتقس یو به دو قسمت مساو هیبزاق ته یس یس 4 ،نفر دانشجو 4تعداد 

 .(>04/0P) ودب CFU/ml 9574±17500 زانیمها به  یکلن زانیتفاوت م .دیگرد

پرووهش   یآن جهت ارتقا ازاتیتا محقق به امت ردیانجام گ یشیآزما ی مطالعه کی ،قیقبل از شروع تحق شود یم شنهادیپ: گيری نتيجه

    .شود لینا
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 سردبير محترم،  

ی یعردم گرزارپ پایرا    ،های مقاالت اصریل  یکی از چالش

(reliabilityابزار ) واقرع   کره در  گیری تحقیق اسرت  اندازه

 طبعراً  ها و یافته ی ییدکنندهأو ت ها اساس و پایه مواد و روپ

گزارپ شرده برود کره     قبالً گیری خواهد بود. بحث و نتیجه

 عوارض عدم   و طبعاً اند ی را گزارپ نکردهیاین پایا ،مقاالت

 ،در اینجرا  بررای کلیرت آن مقالره مطررت اسرت.      ،ییگزارپ پایا

 ،آن ی عمدهل ارایه شده بود و اتفاقاً محور ای به صورت اصی مقاله

بود که پووهشرگران را برا شرک و    ی آن تحقیق یعدم گزارپ پایا

 ی تحقیق مجبور به انجرام یرک مطالعره    ی تردید نسبت به یافته

روی ایرن دو   ی نداشرت. یآزمایشی شد کره آزمایشرگاه آنهرا پایرا    

سرپس عردم گرزارپ     آزمایشی و ی عدم گزارپ مطالعهی  لهأمس

که این مقاله برر مبنرای آن    گیری موضوعی بود ی ابزار اندازهیپایا

مطررت و   ،مجلره  ی گرفته است و به این خاطر در تحریریهشکل 

 چاپ شود. Editorialمقرر شد که به صورت 
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 مقدمه 
 یدنردان  یدگیدهران، پوسر   طیمح عیشا یها یماریاز ب یکی

موجرود در   یدهران  یهرا  سمیکروارگانیکه در اثر تجمع م است

سرطوت   یرو ،نامناسر   یو عرادات بهداشرت   ییغذا میبزاق، رژ

ایررن مجموعرره  یشررود. از مهمترررین اعضررا یمرر جررادیا یدنرردان

 یاسترپتوکوکوس موتانس است که نقرش مهمری در پوسریدگ   

 یریشگیجهت پ یمختلف یها تاکنون روپ (.1-3دارد ) نداند

ه یر ارا سرم یکروارگانیم نیکاهش ا قیاز طر یدندان یدگیاز پوس

مررواد  کرراربردترروان برره  کرره از آن جملرره مرری اسررت دهیررگرد

بررا  تررو یلیزا ی مداخلرره ن،یدیررماننررد کلرهگز ا یررباکتر یآنترر

 نیررا یهررا، بلوکرره کررردن چسرربندگ    کرررو یم سررمیمتابول

رسرپتور و   یها گتوسط آنالو یبه سطوت دندان سمیکروارگانیم

 یدگیتوجه به پوسر  عدم (.4)اشاره کرد  یدگیپوس یها واکسن

باال، منجر به از دست رفتن  یها نهیهز لیعالوه بر تحم یدندان

 ی، درد و نراراحت دنیجو تیکاهش قابل ،ییبایز و یها، ع دندان

گردد که در  ی... م و یا هیکمبود تغذ ،ویگوارش ستمیس و یدهان

 (.5) ستیقابل برآورد ن ،یمال انیبا ز سهیمقا

 دیر با توجره بره مف   ییغذا میدر رژ یعیاستفاده از عسل طب  

آن  ی اثبات شده ییایو خواص ضدباکتر لیاص ی ماده نیبودن ا

 زانیررکرراهش م یبرررا ی، برره عنرروان روشرر یدر طرر  سررنت 

)بره عنروان    یاسترپتوکوک موتانس بزاق دهان و پرالک دنردان  

 یبره عنروان موضروع    یدر دندانپزشرک  (یدگیآغازگر روند پوس

اثررر  ،نیهمچنرر (.6-10باشررد ) یمرر قیرردر دسررت تحق نینررو

 ،یهرواز  یو بر  یهرواز  یها یماده بر رشد باکتر نیا یبازدارندگ

(. 11-14هرا گرزارپ شرده اسرت )     روسیر ها و و مخمرها، قارچ

شرهد   غلظت عسرل و  عسل، به نوع واثرات ضدمیکروبی  فیط

 .(15-21دارد ) یبستگ ،گل منبع

در  یعرریعسررل طب یکروبیضرردم اتیتوجرره برره خصوصرر بررا

روپ  یهرا  یتوجه بره کاسرت   ( و با6-10) انجام شده قاتیتحق

بره صرورت مطالعرات     شرتر یکه ب نهیزم نیدر ا یقبل قاتیتحق

هرا و   یاز باکتر یخاص یها سوپ ی( روin vitro) یشگاهیآزما

(، 11-14بود )گرفته  صورت (سی)پروپول عسل ی عصاره یرو ای

 زانیرربررر م یعرریعسررل طب ریثأترر یهرردف بررسرر بررا یقرریتحق

دانشگاه  یدندانپزشک انیاسترپتوکوک موتانس بزاق در دانشجو

 .انجام گرفت 1392تهران در سا   یآزاد اسالم

 

 ها و روش مواد

از نوع متقاطع انجام  ینیبال ییبه صورت کارآزما قیتحق نیا

 مشرابه  ی حاصل از مطالعه جیتعداد نمونه بر اساس نتا .رفتیپذ

عنوان شاهد و ه مطالعه، ب ی دوره کی نفر )هر نفر در 24(، 23)

و در  دیر عنروان مرورد اسرت( بررآورد گرد    ه بر  گرید ی در دوره

 ،انیودانشرج  نمونه انجام گرفرت.  48 یرو قیتحق نیامجموع، 

و رونرد   یاز چگرونگ  ،ورود به مطالعره  یبرا مراجعه و  یبه ترت

 تیبرر رضرا   یمبنر  یکتبر  ی نامره  تیطرت مطلع گشته و رضرا 

شرکت در پووهش از افراد کس  شرد.   یبرا یاریآگاهانه و اخت

بره صرورت    ،مراجعره   یر برحس  ترت طیشرا واجد انیدانشجو

 شدند. میشاهد تقس و مورد یها به گروه یتصادف

 ،انتخا  شدند که سه هفتره قبرل از شرروع مطالعره     یافراد

دو هفته قبرل   قرار نگرفته بودند و یموضع یتراپدیتحت فلوئورا

 ی هیشرو  و دهران  کیوتیپروب تو ،یلیزا ک،یوتیب یاز مطالعه، آنت

هفتره قبرل از    کیر و دارو مصرف نکرده بودنرد و   ا یباکتر یآنت

خود استفاده  ییغذا یها طور مکرر از عسل در وعدهه مطالعه، ب

از مسرواک و نر     یریر گ نمونره  صبح روز در زینکرده بودند و ن

در  سرت یبا یم نینچدندان و واترجت استفاده نکرده بودند. هم

 یمحصروالت حراو   ریسرا  ایر از مصررف آدامرس    ،طو  مطالعه

 یخروددار  دیفلوئورا یحاو ردندانیخم ای هیشو دهان تو ،یلیزا

از  ک،یسرتم یس یماریبه ب الو مبت یافراد الکل (.22نمودند ) یم

 لیر ها به دل نفر از نمونه 6تعداد  ،نیهمچن مطالعه حذف شدند.

 طیشررا  از مطالعه خرار  شردند. ضرمناً    ،مناس  یعدم همکار

ثابرت برود.    ،افراد در طو  مردت مطالعره   کیستمیو س یدهان

دسرت رفتره و    از ده،یپوسر  یها )تعداد دندان DMFTشاخص 

)برا سروند و    یکینیکل ی نهیها توسط معا نمونهدر شده(  میترم

 ثبت شد. یدر فرم اطالعات (یو در نور کاف نهیپنس و آ

 مورد استفاده در این پرووهش، در فصرل بهرار    یعیطب عسل

در ارتفاعررات شهرسررتان   یمحلرر یاز یررک زنبرروردار  ،1391

سوادکوه واقع در شما  ایران تهیه شد. قبل از شروع پرووهش  

 یکر یتحر ریر بزاق غ یس یس 2 مقدار طیواجد شرا نیاز داوطلب

)  شررد هیررصرربح ته 11تررا  9در سرراعت  Spittingبرره روپ 

نخرورده و   یزیر چ ،برزاق  ی هیر ک ساعت قبل از تهی نیداوطلب

برزاق   ی هیر استرپتوکوک موتانس اول زانیتا م بودند( دهیاشامین

کرره بررزاق آنهررا فاقررد  ییهررا . نمونرره(23) گررردد نیرریتع ،آنهررا

 .استرپتوکوک موتانس بود، از مطالعه حذف شدند

برزاق بره روپ    یسر  یسر  2هرا حرداقل    هر کدام از نمونه از

( 25) شد یآور جمع لی( در ظرف استرSpitting) یکیرتحریغ

. دیر ارسا  گرد شگاهیساعت به آزما 2و در مدت زمان کمتر از 

 سیتر یکشرت م  طیاز بزاق در محر  یس یس یک شگاه،یدر آزما

درجرره  37 یآگررار کشررت داده شررد و در دمررا   سیواریسررال
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در انکوباسیون قرار گرفت ساعت  24-48و به مدت  دگرا یسانت

 یزیر آم مشکوک به استرپتوکوک موتانس را رنگ یها یتا کلون

گرررم  یهررا یکوکسرر ی صررورت مشراهده  گررم انجررام داده و در 

کاتراالز   ینمونه هرا  سپس در .مثبت، تست کاتاالز انجام گردد

اسرترپتوکوک   یهرا  یتعرداد کلرون   قیر دق نیری جهت تع ،یمنف

در (. 26) اسررتفاده شررد ییایمیوشرریب یهررا از تسررت ،موتررانس

صورت ه استرپتوکوک موتانس شمارپ و ب یتعداد کلوننهایت، 

CFU/ml  گردیدگزارپ. 

خواسرته شرد    قیر کننرده در تحق  داوطل  شرکت نفر 24 از

معمرو  خرود، بهداشرت     ییغرذا  میو رژ یطبق عادات بهداشت

 کیر کررده و در طرو  مردت مداخلره )     تیر خود را رعا یدهان

)ماننرررد آدامرررس(،  ترررو یلیزا یهفتررره( از محصررروالت دارا

 یحراو  هیشرو  دهران  زیو ن ا یباکتر یآنت هیشو دهان ک،یوتیپروب

در  )عسرل(  شینکنند. محصرو  مرورد آزمرا    تفادهاس دیفلوئورا

 نیر مورد قرار گرفت و از آنهرا خواسرته شرد کره ا     گروه اریاخت

 10( ترر یل یلیم 5) یقاشق مرباخور 2 زانیعسل را روزانه به م

 5 زانیر پس از صرف صبحانه در داخل دهان خود بره م  قهیدق

ساعت پس از مصررف   کیتا بچرخانند و سپس ببلعند و  قهیدق

داده نشرد.   یزیبه گروه شاهد چ یول (19) نزنند واکعسل مس

صربحانه صررف کررده و     ،یریگ در صبح روز نمونه ،هر دو گروه

دوبراره   ،هفته کیبعد از  .مسواک نزده بودند خود را یها دندان

شرد ترا    هیر برزاق ته  یسر  یس 2از افراد دو گروه مورد و شاهد، 

گردد. پرس   نییآنها تع زاقب ییاسترپتوکوک موتانس نها زانیم

دو گرروه مرورد و    یجرا  ،(Wash Out) هفته زمان انتظار 2از 

 استرپتوکوک موترانس مجردداً   یعداد کلونشاهد جابجا شد و ت

 .(24) دیثبت گرد ،مخصوص یعاتالفرم اط در محاسبه و

اسرترپتوکوک موترانس برزاق در افرراد      زانیم نییاز تع پس

 ،یهرا در فررم اطالعرات    داده ش،یقبل و بعد از آزما طیواجد شرا

آن داخرل گرروه برا     راتییر و تغ هیثانو ،هیاول زانیثبت شده و م

مورد  یتنیو-وی-گروه با آزمون من دو نیب و لکاکسونیآزمون و

 .  قرار گرفت یقضاوت آمار

 

 هايافته
برا توجره بره نروع مطالعره       نفرر  24 تعرداد  یرو قیر تحق نیا

نفرر مرورد    24نمونه انجام شرد.   48متقاطع  ینیبال ییکارآزما

( زن %5/62نفر ) 15( مرد و تعداد %5/37نفر ) 9مطالعه شامل 

سرا  و   24سا  و حداقل  6/25±6/1سن آنها  نیانگیبودند. م

دندان  9/4±7/2ها  هنمون DMFT زانسا  بود. می 31حداکثر 

 ی سرابقه % 3/8نبوده و  یگاریها س نمونه از یک چبوده است. هی

 گاریکه سر  یمدت مصرف کسان ی داشتند. سابقه گاریمصرف س

 ادیر هرا اعت  کردام از نمونره   چیهر سا  برود.   5±4/1 ،دندیکش یم

 ،کردام از افرراد   چیه کردند. یالکل مصرف نم یک چیو هه نداشت

دهران   یخشرک  ،افرراد از  %2/4 .تندنداشر  یوتراپیر راد ی سابقه

برار در   9/1±6/0داشتند. تعداد دفعات مسواک زدن آنها  برابر 

 نسیر اپال ایر  یها پرالک ارتودنسر   کدام از نمونه چروز بوده و هی

در  کیسرتم یس یمرار یب ی سرابقه  ،نینداشرتند. همچنر   یدهان

 ها وجود نداشت.    از نمونه یک چیه

( CFU/ml)برر حسر    س رانر روتروک مروکررپتراست زانریم

 برا  مطالعه برابرر  ی( در ابتدا=24N1گروه شاهد )در افراد بزاق 

هفتره مداخلره طبرق     کیر  بود کره پرس از   30482±54250

 نیر ا رسرید کره   37042±27900 زانیر مطالعه، بره م  یطراح

 زانیررم. (>001/0P) بررود دار یمعنرر ینظررر آمررار از راتییررتغ

ه یر ارا 1ی  استرپتوکوک موتانس بزاق افرراد در جردو  شرماره   

( در =24N2دهرد در گرروه مرورد )    یاست و نشران مر   دهیگرد

بود که پس  CFU/ml 26000±34667 با مطالعه برابر یابتدا

افزایش یافت  CFU/ml 35129±54167 زانی، به م مداخله از

 .(>0001/0P) دار بود یمعن ینظر آمار از راتییتغ نیکه ا

افرراد   نیاسترپتوکوک موتانس برزاق بر   ی هیاول زانیم تفاوت

، Mann-U-Whitney یگروه مورد و شراهد برا آزمرون آمرار    

اسرترپتوکوک   زانیتفاوت م نیهمچن .(>02/0P) دار بود یمعن

افراد گروه مورد و شراهد بعرد از مداخلره، برا      نیموتانس بزاق ب

 .(>01/0P) بود دار یمعن ،Mann-U-Whitney یآزمون آمار

اسرترپتوکوک موترانس برزاق     راتییتغ زانیتفاوت م ،نیهمچن

 یافراد گروه مورد و شاهد، قبل و بعد از مداخله، با آزمون آمار

Mann-U-Whitney ،بود دار یمعن (001/0P<) . 

 یریگ حاصل از اندازه جینتا یرو ،فوق یها افتهی ی مشاهده با

 .شرک حاصرل شرد    شرگاه یاسترپتوکوک موترانس توسرط آزما  

از دقرت   نران یو جهرت اطم  یشر یبره طرور آزما   لیدل نیمه به

شرد و   هیر هرا برزاق ته   نفرر از نمونره   4از  ،گر البراتروار  شیآزما

 4ن یاز ا شد و کالً میبزاق هر فرد به دو قسمت تقس یها نمونه

 شرگاه یاسرم متفراوت بره آزما    8برزاق برا    ی ظرف نمونه 8 ،نفر

 در جدو  ،نمونه 4 نیقسمت او  و دوم ا ری. مقاددیارسا  گرد

تفاوت تعرداد   زانیدهد م یاعداد نشان م نیه شده است. ایارا 2

 راد برابررر برراراسررترپتوکوک موتررانس بررزاق افرر  یهررا یرونرررکل

CFU/ml 9574±17500 رنظر  اخرتالف از  نیر ا بوده است و 

 (.>0001/0Pدار است ) یمعن یآمار
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 یهرا  یکلرون  زانیر م یریگ اندازه Validity ،حاضر قیدر تحق

 سیواریسرال  سیتر یکشت م طیوتانس در محررپتوکوک مراست

 یگرفت که روش انجام یقبل قاتیدر تحق نیآگار با روپ محقق

 

 
 .مصرف عسل کيو به تفک يک موتانس بزاق افراد بر حسب زمان بررسواسترپتوک زانيم عيتوز. 1 جدول

 

 مصرف عسل
 ک موتانسواسترپتوکميزان 

 نتيجه آزمون داخل گروه C.V تغييرات
 بعد از مصرف اولیه

30482±54250 (N1=24 )شاهد نداشته  27900±37042 14268±17208- 9/82- 001/0P< 

 >34667±26000 35129±54167 43051±27792 9/154 0001/0P (N2=24 )مورد داشته

   >02/0P< 01/0P< 001/0P ها نتيجه آزمون بين گروه

 

 
 .يمطالعه اضاف استرپتوکوک موتانس در یها يکلون زانيم .2 جدول

 

 (CFU/ml) ميزان 4 3 2 1 رديف نمونه

 90000±10000 90000 100000 100000 70000 تعداد کلوني نمونه اصلي

 72500±2273 80000 80000 90000 40000 تعداد کلوني نمونه کاذب

 17500±9574 10000 20000 10000 30000 تفاوت

 
 

دسررت آوردن ه برر یبرررا .(27) اسررتو قابررل قبررو   اسررتاندارد

متقاطع(  ینیبال یی)کارآزما یقدرتمند یطراح ،قیدق ی جهینت

 زانیررمبررر  یفرررد اتیخصوصررتررأثیر برررده شررد تررا  ربرره کررا

 نیمأتر  یبرا نیهمچن .ابدیکاهش ، استرپتوکوک موتانس بزاق

استفاده شرد   یدندانپزشک انیدانشجو یهمکار از ،یاعتبار درون

 مشابه هم بودند. اًبیکه تقر

کره   یفررد خاصر   ایر مانند شرکت  ای کننده تیحما ،مطالعه

 نداشرت و  کنرد  نیمأمطالعره را تر   نیر مواد مورد اسرتفاده در ا 

 شرگاه یانتخرا  آزما  .دیر گرد هیمواد توسط پووهشگر ته ی هیکل

اسرتاد مشراور    ی هیبره توصر   ،زاتیتجه هم با توجه به قدمت و

هم نسبت  شگاهیو  آزماسؤصورت گرفت و م ستیولوژیکروبیم

 کیدانست کره کردام   یبود و نم Blind ،نمونه یحاوبه ظروف 

عوامل  نیا ی هیکل تیرعا اند. از عسل استفاده نموده ،ها از نمونه

 گرر یانجرام گرفرت. از د   جینترا  در یریبه سرب  کراهش سروگ   

مثرل   یپارامترغیر به کاربردن آزمون  ،مثبت مطالعه یها جنبه

Mann-U-Withney زانیرررم یکمررر یبررسررر لیررربررره دل 

 ها بود. سمیکروارگانیم

 یافرراد  مشخص شرد در  یشگاهیآزما یها افتهیبراساس  اما

وکوک تاسرترپ  یهرا  یکلرون  زانیر م ،نرد ا هکه عسل مصرف نکرد

و در همان افراد پس از مصررف   هافتیموتانس بزاق آنها کاهش 

 دایر پ شیوکوک موترانس افرزا  تاسرترپ  یها یکلون زانیم ،عسل

 ،دسرترس  و منرابع در  نهیشر یامر با توجه بره پ  نیا .ه استکرد

 دیر در ذهن پووهشگر گرد ییچالشها بروز سب  و بودن یمنطق

با وجود کوشش پووهشرگر از خلروص    یعسل مورد بررس ایکه 

 لیسوادکوه به دل ی منطقه عسل ای ،برخوردار نبوده است یکاف

اتفاق  نیا سب  بروز ،از تفاوت شهد گلها یخاص ناش باتیترک

 یدقت کاف ،عسلاز  حیصح ی ها در استفاده نمونه ای، استشده 

 وجرود  یاشرکال  یالبراتروار  یدر بررسر  ،تینها در ای نداشتند و

 .داشته است

 طیمحر  یها ندهیبا توجه به آال یعیعسل طب ی هیته ،امروزه

به دست  یبرا دهندگان زنبور پرورپ یوجود ترفندها و ستیز

دشروار   اریبسر  ،شتریب یسودآور محصو  و شتریآوردن حجم ب

 یزنبروردار مراه قبرل بره     هرچند سفارپ عسل از چنرد  است.

)سرروادکوه(  بررا وسررواس توسررط   وهیررو ی منطقرره در یخاصرر

احتمرا  را مطررود    نیر براز هرم ا   ،بود هپووهشگر صورت گرفت

 در آن وجود داشته است.  یناخالص دیکه شا ختسا ینم

 یایر دن در یکه بره ترازگ   یفارماکوگنوز یعلم نوپا درمتون

در خررواص  ،وارد شررده اسررت یدندانپزشررک طرر  و مخصوصرراً

 و شررود یمرر دهیررد ییهررا تفرراوت ،هررا و گرراه شررباهت یاهیررگ

و  ایدر مناطق مختلف دن یاهیمحصوالت مختلف گ اتیخصوص

درمورد  .باشد میمتفاوت  ،کشور کیمختلف  یشهرها در یحت

 نیشتریکه ب یاهیگ یبر اساس منبع اصل ییها تفاوت زیعسل ن

 شرن یاست مانند عسل آو  شهد عسل از نباتات آن ساخته شده

استقرار کندوها ماننرد عسرل خوانسرار و     ی نام منطقه، گز ایو 

وجرود   زهییپرا  ایر زمان پرورده شدن عسل مانند عسل بهراره و  

 .(22)  دارد
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 ییایمیتوشر یف برات یعسرل بره ترک   ییایر ضد باکتر تیخاص

که شرهد عسرل از آن گرفتره     یاهیدارد که بر اساس گ یبستگ

 یکره عسرل روسرتاها    یبره طرور   ،باشند یمتفاوت م ،شود یم

و  هرا  یرشرد براکتر   زانیبر م یمختلف اثرات ،شهر کیمختلف 

 ،قرات یتحق دیر کأ. طبرق ت نمایرد  می جادیا شگاهیها در آزما قارچ

 ینوع عسل از منراطق مختلرف جهرت مصرارف درمران       انتخا

ممکرن اسرت    نیبنرابرا (. 23،22،15است )مهم  اریبس ،یپزشک

رشرد   زانیر برر م  یادیر ز ی کاهنرده  ریثأکه عسرل سروادکوه تر   

سرب    نکره یاسترپتوکک موتانس نداشته است امرا ا  یها یکلون

 است. دیترد یجا ،ها شود یکلون زانیم شیافزا

 یبرا روپ متقراطع دارا   ینیبرال  ییکارآزمرا  قاتیتحق انجام

عوامرل   ریثأکراهش تر   مانند باال بودن قدرت مطالعره و  ییایمزا

 جانیو ه تیاز جذاب بوده و یاحتمال یها یریسوگ گر و مداخله

 یبررا  عیبد ییغذا ای ییدارو ی ماده کیجهت سنجش خواص 

به همراه دارد  زین یمشکالت یاز طرف .پووهشگر برخوردار است

 ،نمونرره یکرراف یعرردم همکررارترروان برره  مرری جملررهآن از کرره 

اشراره  مناسر    ی عدم اسرتفاده  و دارو  یتخر ،دارو یدستکار

 ،قیتحق ی طهیمختلف آن در حنواع ابا  یکه هر پووهشگرکرد 

از وجرود   یهرم خرال   قیتحق نیلذا ا .کند یدست و پنجه نرم م

با توجه به حس  انیالبته دانشجو .ها نبوده است تیمحدود نیا

 یرا از و خرود  یبه پووهشگر همراهر  بتنس یو همکار یهمدل

نکردند اما ممکن است طبق زمان مقرر عسل را در دهان  غیدر

 ،زمان امتحانرات  مقارنت ای و کثرت کار لیدل به ای نچرخانده و

انرد و بره پووهشرگر مرنعکس      امرر داشرته   نیر در ا زین یاختالل

کرده و  نیتدخ یگاریس سهواً یگاریس ریافراد غ ای و اند ننموده

عوامرل در   نیر ا انرد.  دهیر جو را سرهواً  دیر فلورا یحاو امسآد ای

باشرررد و فررررض را برررر صرررداقت  یکنترررر  پووهشرررگر نمررر

 ،فررض شررکت در مطالعره    رایر ز ،گرذارد  یشوندگان مر  مطالعه

از  وجرود نداشرته اسرت.    یاجبرار  چیو صداقت بوده و ه اریاخت

 یاسرت کره بررا    هیر توج یدندانپزشرک  یدانشرجو  ،گرید یسو

 یگذاشرته و حتر   دانیپا به م ،علم دیلو تو هیفرض کیآزمودن 

 بروده اسرت.   یو یبرا دیضرر و مف یب یا ماده ،یشیآزما ی ماده

مطالعره اثرر    ی جره یگر ممکن است بر نت عوامل مداخله نیا لذا

 .ستین یریگ سفانه قابل اندازهأگذارده باشدکه مت یبرجا ءسو

متخصرص آمرار برر آن     ی با مشاوره گر مطالعه گریطرف د از

یرک  صرورت  ه البراتروار را بر   شرگر یصحت سرنجش آزما  تا شد

ظرف  8لذا  .بسنجد Test-Re-Testروپ  با ،یاضاف ی مطالعه

فرسرتاده   شرگاه یمتفاوت بره آزما  ینمونه با اسام 4بزاق  یحاو

تعررداد  یبرررا شررگاهیکرره آزما یمتاسررفانه در اعررداد امررا شررد.

مربوط به  ی موتانس بزاق در دو نمونه رپتوکوکاست یها یکلون

)جردو    وجرود داشرت   یدار یاختالف معن ،فرد اعالم کرد کی

 نیر ا ،نیدسرتاورد مبر   ،گرر یبه عبارت د .(>04/0P( )2 شماره

هرا توسررط   نمونره  یدر بررسر  یاسرت کره دقرت کرراف    قرت یحق

اعرالم شرده توسررط    یوجرود نداشرته و اعررداد اصرل    شرگر یآزما

 یدر ابتردا  یبررسر  نیاگر ا دیشا. باشد یممخدوپ  ،شگاهیآزما

 نیشر یمطالعرات پ  جیبا نترا  رتیمغا ای مطالعه جهت مشابهت و

 از یتعرداد  گرفت و یانجام م قیو بر طبق روپ تحق یمطالعات

 یفرضر  شیپ ،شدند یم یبررس (pilot) هیها به صورت اول نمونه

 دهیو صحت کار البراتوار سرنج  آمد به دست می قیروند تحق از

 .دیگرد یکمتر م ،شد و مشکالت یم

 یبرراال ی نررهیهز لیرربرره دل ،قررتیحق نیررا افررتیاز در پررس

امکران تکررار    گرر یهرا د  و در دسترس نبودن نمونره  شگاهیآزما

 جیالبته ممکن بود که نتا پووهشگر وجود نداشت. یبرا قیتحق

که  کرد انیتست اعالم نمود و ب نیرا بدون در نظر گرفتن آخر

استرپتوکک موترانس   یها یکلون زانیسوادکوه م یعیعسل طب

صورت  دیبا یم نهیزم نیدر ا یشتریب قاتیداد و تحق شیافزا را

انتشرار   لذا بر شد. یم یتلق یراخالقیغ یامر ،کار نیاما ا .ردیگ

 ارزپ رایر ز، مشرابه اهتمرام شرد    یروند کار طبق کارهرا  قیدق

و اگرر   بروده آن اسرتوار   یریگ شاخص و اندازه نییتع بر قیتحق

( Reliability) ییایررپاو ( Validity) یرریروا ،ابررزار سررنجش

باشرند.   یپرووهش مخردوپ مر    یهرا  افتره ی طبعاً ،نداشته باشد

 یریگ جهی، بحث و نتقیتحق نیا یها افتهی یرو ،لیدل نیمه به

ثر ؤاسترپتوکوک موتانس م بر میزانعسل  ایتوان کرد که آ ینم

 ی تجربه ،قیتحق نیدستاورد ا ، یترت نیبد ر؟یخ ایبوده است 

 محققران ترا در نظرر داشرته باشرند      ی همره  یاست بررا  یختل

 زانیر م نیری و تع یشیآزما ی بدون مطالعه یا مقاله ایپروپوزا  

هرا، کرار و منتشرر     شرگاه یاعالم شرده توسرط آزما   جیصحت نتا

 نشود.

ترا   مینداشرت  قیتحق نیمشابه ا یگزارش نه،یشیپ یبررس در

مرورد بحرث و    ،آنها را مطابق معمرو   های تریو مغا ها شباهت

شرود کره    یاشاره م یا . اما به مقالهمیر دهاقر ریو تفس یبررس

را مخدوپ  قشانیتحق یها افتهی ،مختلف لیپووهشگران به دال

بره   ینر یکه توسرط دکترر فرحنراز ام    یقیتحق در اعالم کردند:

انجام  یقارچ تینی( بر واژZinc) یمکمل رو اثر یمنظور بررس

مکمرل   یمصرف ناکراف  لیاز قب ییها تیمحدود لیگرفت به دل

و  یرو قیر دق یریر گ ، عردم انردازه  مارانیب یریگیضعف پ ،یرو

خررود را  قیررتحق پووهشررگر ت،یررنیواژ قیرردق صیعرردم تشررخ

   .(28مخدوپ اعالم کرد )

رفتن وقرت و زمران محقرق،     عالوه بر به هدر ،تجربه نیا در

اعرداد   کره  نیبدون ا ،مطالبه نمود یمبلغ هنگفت زین شگاهیآزما
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و  انیاز دانشرجو  لیر دل نیمر ه مورد قبو  باشد. بره  شدهه یارا

 یکارهرا  ی امرر را سررلوحه   نیر ترا ا  میر پووهشگران تقاضرا دار 

 کیر  انجرام عردم   لیر بره دل  رایر ز قرار دهند. شیخو یقاتیتحق

از  یکر یپووهشرگر گرفترار    ،قیر تحق نیدر ا یشیآزما ی مطالعه

 نداشرت و ارقرام   ییایر پا شگاهیآزما رایز ،دیها گرد تله نیبزرگتر

 .باشد یمطل  م نیکد اؤم ،قیذکر شده در قسمت دوم تحق
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