
Manufacturing Iraqi therapeutic gum supported by 

Probiotics for the treatment of Gingivitis and teeth 

infections 

Abstract: 

     Periodontal diseases are common disease which cause loss of teeth that 

about 40% of teeth lost due to periodontitis according to literatures. Poor 

oral hygiene and neglect cleaning of teeth and mouth cause accumulation 

of plague in patient mouth and lead to gingivitis and periodontitis which 

is common in low social class people which is due to low education. 

Early diagnosis and prevention to this disease prevent loss of teeth which 

is difficult to restored whatever the prosthesis high quality. Probiotics are 

one of many  ways that prevent and act as plaque control agent. Four type 

of probiotic  bacteria were cultured  , then the number of bacteria were 

counted which were more than  10
9
 cfu\ ml   , the plaque sample were 

taken and incubated vs  probiotics cell free extracts  to show the ability of 

probiotics to declining   total plaque bacterial count , the declining of the 

aerobic bacteria was about 2.04 log cycle , and for anaerobic bacteria 

about 2.11 log cycle, this result. Probiotic chewing gum prepared by 

applied probiotic  lyophilized bacteria   1% of Iraqi chewing gum  dough 

weigh, which manufactured from natural gradients  to reached 10
9
 

cell/gm in chewing gum in single piece. Two group of volunteers  which  

had periodontal disease , each group 20 subjects ,the first had taken 

probiotic chewing gum which was the test  group , the second group 

instruct to chew plain  one " control group " , before that plaque and 

gingival indexes  measured for  the two group whose received 

professional scaling and polishing and instruct to approved good oral 

hygiene ,then asked them to chew gum twice a day  for 10 minute  , 

therefor  the group whose had probiotic chewing gum shown decreased  

in gingival and plaque indexes and improved oral hygiene  compering 

with control group. 

 

 

 

 



( لعالج Probioticsتصنيع علكة عالجية عراقية مدعمة بالمعززات الحيوية البكتيرية  )

 التهابات اللثة واالسنان

 البراءة ملخص

 بأمراض اإلصابة بسبب تفقد  األسنان من %  40ان الى   العالمية الطبية اإلحصاءات تشير  

التي نصيب االنسجة الساندة لألسنان واالنسجة المحيطة من اللثة والعظم السنخي  اللثة والتهابات

 the American Academy of Periodontology اللثة لعلم األمريكية لألكاديمية وفقا، 

AAP) )وأمراض السكري مرض مثل أخرى، مزمنة التهابية بأمراض يرتبط اللثة مرض أنف 

الفم وانواع أخرى سرطان ة بين امراض اللثة ومخاطر فضال عن الصل ة،الدموي واألوعية القلب

 ،بها اإلصابة األساسية لتفادي األمور من الوقاية الصحية وتعد من سرطان الراس والرقبة،

 المجتمعات في الشائعة األمراض من   Gingivitis ان التهاب اللثةاذ  ،عنها المبكر والكشف

نسبة  الصحية، وتزداد اإلنسان ثقافة به تتحكم مرض وهو ، سواء حد على بين الصغار والبالغين

 االجتماعي المستوى انخفاض بسبب ملحوظ  بشكل الفقيرة المجتمعات في المرض بهذا االصابة

 باألسنان المحيطة واألنسجة اللثة التهابات ان عالج كماالصحي،  وعيال وانخفاض والمادي

 يصعب التي األسنان قلع هو الوحيد فإن العالج المتقدمة الحاالت في أما بدايته، في ممكنا يكون

االصطناعية، وتمتلك المعززات الحيوية البكتيرية كفاءة  االسنان كفاءة بلغت مهما تعويضها

 .مسببات التهابات اللثة وتراكم الصفيحة الجرثوميةعالية في تثبيط 

لذا استعملت أربع مزارع من الخاليا الحية للمعززات الحيوية البكتيرية النامية في وسط زرعي 

10وعدت اعداد خاليا المعززات الحيوية اذ كانت االعداد < 
9

م / غرام ، وعزلت البكتريا  وم 

الهوائية والالهوائية المكونة للصفيحة الجرثومية واختبرت مقدرة المزارع على تثبيطها و تم 

الهوائية  اظهر افضل تثبيط اذ خفض لاختيار المعزز االفضل في تثبيط البكتريا الهوائية و ا

 دوره لوغاريتمية. 2.11ة دوره لوغاريتمية والبكتريا الالهوائي 2.04البكتريا الهوائية 

صنعت العلكة من المكونات الطبيعية للعلكة العراقية واضيف الى عجينة العلكة البكتريا العالجية 

10≤ % من وزن العجينة للوصول الى اعداد 10بنسبة 
9

خلية/غم ،بعدها شكلت بشكل مشابه  

 للعلكة العراقية

لذين يعانون من التهابات اللثة واالسنان مجموعتان من المتطوعين ابعد الدراسة المختبرية ، 

متطوعا لكل مجموعة ،المجموعة األولى استعملت  20بدرجات متفاوتة قسموا عشوائيا بواقع 

والمجموعة الثانية مجموعة السيطرة استعملت نفس بالمعزز الحيوي البكتيري  العلكة المحملة 

جموعتين تلقت العالج التقليدي  واخضعوا العلكة لكنها خالية من بكتريا المعزز الحيوي وكال الم

جامعة  -ي كلية طب األسنانفطبي في قسم جراحة وامراض اللثة  الى المراقبة تحت اشراف

، بينت النتائج تقليل كميات تراكم الصفيحة الجرثومية والتهابات اللثة في مجموعة العلكة  بغداد

ظهرت كفاءة طبقا لدليل الصفيحة مقارنة بمجموعة السيطرة، وا الحيويالمحملة بالمعزز 

 (.Gingival index( و لدليل التهاب اللثة القياسي )Plaque indexالجرثومية القياسي )

 

 


