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دانشجوی
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دندانپزشکی،
دانشجویان،

کمیته
دانشکده

دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،اصفهان ،ایران
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کارشناس

تحقیقات

میکروبیولوژی،

دندانپزشکی

مرکز

ترابینژاد،

دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
این مقاله حاصل پایاننامه عمومی در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره
 171191میباشد.
این مقاله در تاریخ  72/7/12به دفتر
مجله رسیده ،در تاریخ 72/12/11
اصالح شده و در تاریخ  72/12/21تأیید
گردیده است.

مقدمه :موفقیت طوالنی مدت و قابل پیشبینی در درمان ریشه نیازمند دبریدمان مؤثر و
ضدعفونی کامل کانال ریشه است .هدف از این مطالعه تعیین اثر بره موم بهعنوان ماده
شستشو دهنده کانال بر باکتری انتروکوک فکالیس و مقایسه آن با چند ماده متداول
شستشو دهنده داخل کانال بود.
موادوروشها :در این مطالعه تجربی -آزمایشگاهی ،تعداد  06دندان تک کاناله با طول ریشه

 31میلیمتر انتخاب و تاج آنها قطع گردید .سپس نمونهها پاکسازی و شکلدهی گردیدند و به
 5گروه  31تایی تقسیم شدند و بهترتیب از سدیم هیپوکلریت  1/5درصد ،یدین پتاسیم یدید
یک درصد ،کلرهگزیدین  6/1درصد ،عصارهی الکلی بره موم و آب یونیزه استریل (گروه
کنترل) بهعنوان ماده شستشو دهندهی کانال استفاده شد .پس از آن کانالها با انتروکوک
فکالیس آلوده گردید و یک بار کشت انجام شد .سپس نمونهها مجدداً با مواد شستشوی
مورد مطالعه شستشو داده شد و کشت تهیه گردید .دادههای جمع آوری شده وارد نرمافزار
 SPSSنسخه  16گردیده و برای آنالیز آماری از  t-testو  One -Way ANOVAدر سطح
معنیداری  α = 6/65استفاده گردید.
یافتهها :در کشت اولیه و ثانویه تمامی گروهها با گروه کنترل تفاوت معنیداری داشتند

( .)p value = 6/663در کشت اولیه بین بره موم با هیپوکلریت سدیم نیز تفاوت معنیداری
دیده شد ( .)p value = 6/615در کشت ثانویه بین بره موم با سایر گروهها و بین یدین
پتاسیم یدید با سایر گروهها بهجز هیپوکلریت سدیم ( )p value = 6/330تفاوت معنیداری
دیده شد ( .)p value > 6/65بین کلرهگزیدین با هیپوکلریت سدیم نیز تفاوت معنیداری دیده
شد (.)p value = 6/661
نتیجهگیری :طبق نتایج مطالعهی حاضر بره موم نسبت به سایر مواد شستشوی کانال ،اثر

ضد باکتری بهتری بر باکتری انتروکوک فکالیس دارد .همچنین تمامی مواد شستشو دهنده
مورد استفاده اثر ضد باکتری بیشتری نسبت به آب داشتند.
کلیدواژهها :بره موم ،شستشو دهندههای کانال ریشه ،درمان ریشه ،انتروکوک فکالیس
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مقدمه
شبینی دردرمان
دستیابی بهموفقیت طوالنی مدتوقابلپی 

ریشه نیازمند دبریدمان مؤثروضدعفونی کردنکاملسیستم
کانال ریشه است[ .]1پاکسازی مکانیکی و شیمیایی اکثر
یهای پالپ نکروتیک را حذف
یهای عفونی و دبر 
باکتر 
یکند،امابهدلیل آناتومی پیچیده ومحدودیت دسترسی ابزار
م
یتواندکامالً آنهارااز
دهندهها بهسیستم کانالنم 
وشستشو  
بین ببرد[ .]2کاربرد مواد دارویی داخل کانال در کاهش
یتواندمحیطی
یها بعدازپاکسازی کمککنندهبودهوم 
باکتر 
برایترمیمبافتپریاپیکالفراهمکند[.]1،2
هیپوکلریت سدیم ،به دلیل وسیع الطیف بودن و پتانسیل
بهعنوان مادهی شستشو
حل کردن بقایای بافت نکروتیک  
یشود.اثرضدباکتریایی وقابلیت حل
دهآلتوصیه م 
دهندهای 
کردن بافت آن به غلظت آن وابسته بوده که از طرفی باعث
یرسد
میشود[ .]1-3گرچه به نظر م 
افزایش سمیت آن نیز  
هیپوکلریت سدیم به تنهایی بهترین ماده شستشو است اما
میتواند
میتوانداجزای عاجی غیرآلی راحلکندوبنابراین ن 
ن 
الیهاسمیررابردارد[.]2،3
کاربردگستردهای

کلرهگزیدین ،بهدلیل اثرآنتی سپتیک ،
یرغم سودمندی آن بهعنوان
در کنترل پالک دارد[ .]2-4عل 
بهصورت
میتواند در درمان ریشه  
شستشو دهنده نهایی ،ن 
دهندهی اصلی استفادهشود[،]5-7زیرا درحلکردن
شستشو  
یهای
ناتوانبودهواثرکمتری برباکتر 

بقایای بافتنکروتیک 
باگرممثبتهادارد[.]5

گرممنفیدرمقایسه
دهندههای کانال،یدین پتاسیم یدید است
از دیگر شستشو  
بافتهای
کههرچندسمیت بافتی وتحریک کنندگی آنروی  
زندهنسبتبههیپوکلریتسدیموکلرهگزیدینکمتراست[-6
واکنشهایآلرژیکدارد[.]6

شتریبرایایجاد
،]4اماخطربی 
بره موم ( )Propolisیک ماده رزینی پیچیده است که
میشودوشاملصمغدرختوعصاره
توسطزنبورعسلتولید  
گلداروترشحبزاقزنبورعسلوموموگردهاست[.]7
گیاهان  
بهطورکلی برهمومشامل 55درصد رزین ومومگیاه بلسانو

 15درصد روغن اساسی و آروماتیک و  35درصد گرده و 5
یهای آلی بسته به محل و زمان
درصد سایر مواد شامل دبر 
مهمترین ترکیبات مؤثر بره موم
جمعآوری است[  .]7 ،8
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کها هستند که فالوونیدها
کها و فنولی 
فالوونیدها ،آروماتی 
دارای خاصیت آنتی اکسیدان ،ضدباکتریایی ،ضدقارچی،
ضدویروسیوضدالتهابیهستند[.]7-9
بره موم بهعنوان ماده ضد التهاب در مهار سنتز
پروستاگالندینوفعالکردنتیموسوکمکبهسیستمایمنی
باافزایش فعالیت فاگوسیتوز وتحریک ایمنی سلولی وافزایش
ترمیمبافتاپیتلیالینقشدارد[.]15
یهای اندو
یهای دهانمانندبیمار 
بره مومدردرمانبیمار 
وعفونتهای میکروبی ،زخمگوشهدهانوآفتبهکار

وپریو 
رفته است[ .]11در دندانپزشکی استفاده از بره موم در
نههای مختلف از جمله جراحی دهان و اندو و پاتولوژی
زمی 
نهی اندوبرهموم
دهانوپریو پیشنهاد شدهاست[.]12درزمی 
ومادهی نگهدارندهبرای حفظ

برای داروی داخلکانال[ ]13
دندانهایخارجشدهازساکت[]14پیشنهاد
لیگامانپریودونتال 
لعهای بهبررسی اثر
شدهاست Jolly .وهمکاران[ ]15درمطا 
ضد باکتریایی بره موم در مقایسه با کلرهگزیدین  2درصد،
بهعنوان
کلسیم هیدروکساید  4درصد ودی متیل سولفوکسید  
دهندهی کانالپسازدرمانپالپکتومی پرداختند
مادهشستشو  
یهای باکتریایی (هوازی وبی هوازی)راقبلوبعد
وتعدادکلن 
از شستشو مقایسه کردند و نتیجه گرفتند بره موم اثر ضد
باکتریایی برتری نسبت به کلسیم هیدروکساید و دی متیل
سولفوکسید دارد .بره موم علیه  7گونه استافیلوکوکوس
اورئوس ،استافیلوکوکوس پیوژنوس ،هموفیلوس آنفوالنزا،
انتروکوک ،اشرشیاکلی ،پروتئوس میرابیلیس و سودوموناس
یباشدکهپتانسیلاثرضدباکتریاییزیاداین
آئروژینوسمؤثرم 
یدهد[.]7
مادهرانشانم 
همچنین در مطالعهای در اصفهان ،ضیاء و همکاران[]16

تأثیر عصاره الکلی بره موم بر گونههای قارچی تریکوفیتون
منتاگروفایتیس ،تریکوفیتون روبروم و تریکوفیتون ورکوزوم را
همچنین بره موم اثر ضد قارچی
بررسی و مشاهده کردند  ،
چشمگیریدارد.

انتروکوک فکالیس جزییازفلور نرمالدهاناستکهدر
عفونتهای اندودنتیک نقش چشمگیری دارد و بهعنوان

مهمترین باکتری مؤثر در شکست درمانهای اندودنتیک

میشود[.]17
شناخته 
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با توجه به اینکه بدون شستشوی مناسب کانال ،درمان
یکه ضد عفونی
ریشه موفقیت آمیز نخواهد بود و از آنجای 
نمودن کانال در بهترین شرایط قادر به حذف همه
مادهشستشودهندهای که

سمها نیست ،استفادهاز 
میکروارگانی 
خود اثر ضد میکروبی و خنثی سازی میکروارگانیسم باالیی
داشته باشد و در عین حال بتواند توبولهای عاجی را مسدود
یهارابااینروشخنثیسازدموردنیازاست[.]18
کندوباکتر 
بنابراین هدف از این مطالعه تعیین اثر بره موم بهعنوان
ماده شستشو دهنده کانال بر باکتری انتروکوک فکالیس در
سهیآنباسایر
دندانهایتککانالهکشیدهشدهانسانومقای 

موادشستشودهندهداخلکانالبود.


موادوروشها

دراینمطالعهتجربی-آزمایشگاهیتعداد65دندانتککاناله
انسانی کشیده شده که فاقد پوسیدگی یا انحنای شدید،
آنها به
شکستگی ریشه یا ترکخوردگی بودندوطولریشه  
میلیمتربود،انتخابشدند.
طورمتوسط 13
وجرمازسطوحآنهاهمسانسازی به

بعد ازحذفدبری 
اینصورتانجامگرفت:
ابتدا از آنها گرافی تهیه گردید تا کلسیفیکاسیون یا سایر
سپسبااستفادهازبزرگنمایی وتست

یها ارزیابی گردد.
آنومال 
آنهابررسیشد.
ترانسایلومینیشنشکستگیدرتاجیاریشه 
بهصورت
جداودندانها  

بعد ازاین دومرحلهتاجازریشه 
تصادفیسادهبه5گروه12تاییتقسیمشدند.
در هرنمونهطولکارکردباواردکردن kفایل شماره 15
( )Dentsply Maillefer, Ballaigues, Swit-zerlandو
مشاهده آن در انتهای ریشه تثبیت گردید .تمام کانالها به
بهعنوان فایل مستر
روش استپ بک تا فایل شماره   35
شکلدهی گردیدند .برای
پاکسازی و تا فایل شماره   65

کانالها ازسرنگشستشوی  25گیج ( Ultradent
شستشوی  
)Products, South Jordan, UT, USAاستفادهشد.
در گروهاولحین آمادهسازی ازمحلولهیپوکلریت سدیم
 2/5درصد()Reachem Laboratory Chemical Pvt, Ltd
جهتشستشواستفادهگردید.

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،01شماره  ،3مرداد 0333

دکتر حمید رضویان و همکاران

آمادهسازی از یدین پتاسیم یدید یک
در گروه دوم حین  
بهعنوان ماده
درصد (  )Merck, Darmstadt, Germany
شستشودهندهاستفادهگردید.
آمادهسازی ازکلرهگزیدین  5/2درصد
در گروهسومحین  
()Ultradent Products, South Jordan, UT, USA
بهعنوانمادهشستشودهندهاستفادهگردید.

ازعصارهی الکلی برهموم

آمادهسازی 
در گروهچهارمحین  
بهعنوانمادهشستشودهندهاستفادهگردید.

آمادهسازی از آب یونیزه استریل
در گروه کنترل حین  
بهعنوان
(  )Reachem Laboratory Chemical Pvt, Ltd
مادهشستشودهندهاستفادهشد.
برای تولید عصاره الکلی بره موم ،نمونههای بره موم از
شرکتدارویی معطراصفهانخریداری وعصارهالکلی توسط
نمونههایبرهمومخرد
همانشرکتبهصورتزیرتهیهگردید :
و  15گرم از آن به دقت توزین شده در یک بالن 255
یلیتری ریخته شدوسپسحجمنمونهبهوسیله اتانول96
میل 
یلیتر رسانده و مخلوط به خوبی هموژن
درصد به  155میل 
گردید .این عمل روزی  2بار بهمدت  3روز تکرار گردیده و
مخلوطبهمدت 1-2هفتهدرمکانی گرموتاریک نگهداری
سپسمخلوطصافشدهوبهمدت2روزدردمای4درجه

شد.
یگراددریخچال نگهداری شد.سوسپانسیون بهدست آمده
سانت 
فیلترشدهودریکشیشهتاریکنگهداریگردید.الکلموجود
در سوسپانسیون بهطور کامل با استفاده از دستگاه سوکسله
خارجوعصارهالکلیخالصبهوجودآمد.
کانالها تمامسطوحریشه
بعد ازآمادهسازی وشستشوی  
آنها با دو الیه رزین باندینگ ( 3m dental product,

)Bracknen, UKپوشیدهشدهوانتهایکانالباسمانموقت
Cimpatسیلشد.
سپس کانال دندانها با گاز اتیلن اکساید استریل شدند.
میکروارگانیسم انتروکوک فکالیس  ATCC 2912در محیط
کشت  )Himedia Mumbai, India( BHIکشت و
میلیلیترازآنتهیهشد.
سوسپانسیونیباغلظت6/3×158در 4
جهت ارزیابی اثر ضد باکتریایی با تزریق باکتری انتروکوک
فکالیس باپیپت اتوماتیک بهداخلکانالوواردکردن kفایل
شماره  15استریل به طول کارکرد در زیر هود از آلوده شدن
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کامل کانال ریشه در گروههای مختلف اطمینان حاصل
گردید[.]19
درگروههای مختلفبهمدت 24ساعتدر

دندانها 
سپس  
درجهسانتیگراد نگهداری شدند.دراین

انکوباتوردردمای  37
آمادهسازی شده
زمان بهوسیله یک کن کاغذی از کانالهای  
تهای
نمونهگیریشدهوبهمحیطکشتآگارمنتقلگردید.پلی 

درجهسانتیگرادنگهداری

آگاردردرونانکوباتوردردمای  37
یهای ایجاد شده از
شده و بعد از  24ساعت تعداد کلن 
یهای انتروکوک فکالیس در گروههای مختلف
باکتر 
اندازهگیریوثبتگردید.

دهندهی مخصوص
کبار با محلول شستشو  
سپس فقط ی 
بهمدت
ذکرشد،کانالدندانها 

هرگروهکهدرشستشویاولیه
 15ثانیه با سرنگ شستشوی گیج  25مانند شستشوی اولیه
شستشودادهشدوباورودkفایلشماره15بهطولکارکرداز
شستشویکاملکانالاطمینانحاصلگردید.
در ادامهکنکاغذی استریل شماره 25بهطولکارکرددر
قرارگرفتوازآنها کشتتهیه شدوبهمحیط

کانالریشه 
تهای آگاردردرونانکوباتوردردمای
آگارمنتقلگردید.پلی 
 37درجه سانتیگراد نگهداری شده و بعد از  24ساعت تعداد
یهای انتروکوک فکالیس در
یهای ایجاد شده از باکتر 
کلن 
مختلفاندازهگیریوثبتگردید[.]19

گروههای

بهوسیله یک تیغه الماسی در بعد
نمونهها  
سپس  
بهصورتطولی برشدادهشدهبهنحوی کهبه
مزیودیستالی  
سپسبرشها درونگلوتارآلدئید 2

کانالدندانی آسیب نرسد.

درصد دارای بافر فسفات با  pH = 7/3برای  12ساعت قرار
میلیلیتربافر
درادامهنمونهها برای  65دقیقه در   25

گرفتند.
فسفات قرارگرفتندوبرای  24ساعتدراتیل الکل 75،55و
نمونههابراییک
155درصدغوطهورشدندتادهیدراتهگردند .
درجهسانتیگراددرالکلباقی ماندند.سپس

روزدردمای  65
نمونهها با الیه نازکی از پالیدیوم -طال پوشانده شدند و با

 )scanning electron microscope( SEMبا بزرگنمایی
25555برابربررسیگردیدند.
نرمافزار  SPSSنسخه 25
جمعآوری شده وارد  
دادههای  

()version 20, SPSS Inc., Chicago, ILگردیده وبرای
آنالیز آماری از  t-testو  one way ANOVAدر سطح
یداری  α = 5/55استفادهگردید.ابتدابهوسیله تست one
معن 
یها
 way ANOVAاختالفمیان مادهشستشو وتعدادکلون 
در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت .پس از آن از آزمون
آماری  independent sample t-testجهت مقایسه دو به
دویموادشستشودهندهاستفادهگردید.


افتهها
ی 
نتایج آزمون  one way ANOVAنشان داد که اختالف
گروهها قبل و بعد از شستشوی ثانویه کانال
یداری میان  
معن 
وجوددارد(.)p value=5/551
یهای
در جدول  1میانگین و انحراف معیار تعداد کلون 
انتروکوکفکالیس قبلوبعدازشستشوی ثانویه کانالنشان
دادهشدهاست.

جدول  .0میانگین و انحراف معیار تعداد کلونیهای انتروکوک فکالیس
میانگینوانحرافمعیارتعدادکلونیقبلاز

میانگینوانحرافمعیارتعدادکلونیپساز

شستشویثانویه

شستشویثانویه

آب

2685 ± 351/54

1563/16 ± 251/67

هیپوکلریتسدیم

669/17 ± 134/45

88/66 ± 28/53

یدینپتاسیمیدید

572/92 ± 113/41

37/83 ± 17/34

کلرهگزیدین

596/55 ± 156/56

55/58 ± 18/78

برهموم

514/58 ± 112/98

14/41 ± 15/69

نامشستشودهندهها
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هیپوکلریتوآبقرارداشتند(جدول.)1
از آزمون  independent sample t-testجهت مقایسه
یهای کشتشدهدرتمامموادمورداستفادهقبلو
تعدادکلون 
بعدازشستشویثانویهکانالاستفادهشد.
قبل ازشستشوی ثانویه بین برهمومباهیپوکلریت سدیم
( )p value = 5/525و بین تمام گروهها با گروه کنترل
()p value = 5/551تفاوتمعنیداری وجودداشت(> 5/55
()p valueجدول.)2

دادهشدهبودندکمترین

کانالهایی کهبابرهمومشستشو 

دادندوپسازآنبهترتیب

تعدادکلونی رابعدازکشتتشکیل 
یدین پتاسیم یدید ،کلرهگزیدین ،هیپوکلریت وآبقرارداشتند
(جدول.)1
یهای کشت شده در
پس از شستشوی ثانویه تعداد کلون 
کانالهایی کهبابرهمومشستشو داده
تمامگروهها کمترشد .

شدهبودندکمترین تعدادکلونی رابعدازکشتتشکیل دادندو

پس از آن بهترتیب یدین پتاسیم یدید ،کلرهگزیدین،


جدول  .1نتایج آزمون  t-testبه صورت دو به دو میان گروهها


گروه

آب-هیپوکلریت
قبلازشستشویثانویه
آب-یدینپتاسیمیدید
آب-کلرهگزیدین
آب-برهموم
هیپوکلریت-یدینپتاسیمیدید
هیپوکلریت-کلرهگزیدین
هیپوکلریت-برهموم
یدینپتاسیمیدید-کلرهگزیدین
یدینپتاسیمیدید-برهموم
کلرهگزیدین-برهموم
آب-هیپوکلریت
پسازشستشویثانویه
آب-یدینپتاسیمیدید
آب-کلرهگزیدین
آب-برهموم
هیپوکلریت-یدینپتاسیمیدید
هیپوکلریت-کلرهگزیدین
هیپوکلریت-برهموم
یدینپتاسیمیدید-کلرهگزیدین
یدینپتاسیمیدید-برهموم
کلرهگزیدین-برهموم

تفاوتمعنیدار

⃰

میانگینوانحرافمعیار
2515/83 ±263/31
2112/58 ±359/87
2588/55 ±273/99
2175/91 ±366/85
96/25 ±161/55
72/66 ±165/89
155/58 ±257/58
-23/58 ±183/25
58/83 ±134/35
82/42 ±167/22
974/55 ±219/35
1525/33 ±252/85
1112/58 ±215/53
1548/75 ±199/25
55/83 ±37/74
35/58 ±32/45
74/25 ±32/97
-12/75 ±25/86
23/41 ±19/47
36/17 ±18/15

فاصلهبااطمینان59درصد
حدباال
حدپایین
2183/13
1848/53
2358/96
1915/25
2262/58
1914/41
2454
1937/83
198/86
-6/36
174/89
-29/56
287/57
23/15
92/85
-145/51
144/25
-26/53
188/66
-23/83
1113/83
835/16
1154/18
896/48
1146/53
879/13
1175/32
922/18
74/81
26/85
58/67
17/49
95/25
53/35
3/68
-29/18
35/78
11/55
47/75
24/63

P value
*

5/551
*5/551
*5/551
*5/551
5/563
5/146
*
5/525
5/664
5/157
5/116
*5/551
*5/551
*5/551
*5/551
*5/551
*5/552
*5/551
5/116
*5/552
*5/551



پس از شستشوی ثانویه بین تمام گروهها با گروه کنترل
گروهها تفاوت
( )p value = 5/551و بین بره موم با سایر  
یداری دیده شد ( .)p value > 5/55بین یدین پتاسیم
معن 
گروهها بجز هیپوکلریت سدیم (p  = 5/116
یدید با سایر  
یداری دیده شد (.)p value > 5/55بین
)valueتفاوتمعن 
یداری دیده
کلرهگزیدین باهیپوکلریت سدیم نیز تفاوتمعن 
شد(()p value=5/552جدول.)2
نمونهای ازتصاویر میکروسکوپ الکترونی
در شکل 1تا  5
نمونهها بعد از آلودهسازی کانال و شستشوی دوم نشان داده

شدهاست.
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شکل  .2دیوارهی یک سوم کانال آمادهسازی شده با کلرهگزیدین
(بزرگنمایی )ˣ11111



شکل  .3دیوارهی یک سوم کانال آمادهسازی شده با آب استریل
(بزرگنمایی )ˣ11111

شکل  .4دیوارهی یک سوم کانال آمادهسازی شده با
هیپوکلریت سدیم (بزرگنمایی )ˣ11111
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بحث
مادهی شستشو دهنده مناسب کانال شامل این
یهای  
ویژگ 
یها مؤثر باشد و
موارد میباشد ،علیه طیف وسیعی از باکتر 
یهوازی موجود در بیوفیلم باکتریایی را بی اثر
یهای ب 
باکتر 
نها
یماندهراحلکند،اندوتوکسی 
کند،بافتپالپینکروتیکباق 
یهایموجوددر
راغیرفعالکند،الیهاسمیرراحلکندیاباکتر 
عالوهبهخاطرتماسبابافتهایزندهاز

آنراغیرفعالکند ،
به
بافتهای پریودنتال
لحاظسیستمیک غیرسمی باشدوبرروی  
اثر سمی نداشته و پتانسیل کمی برای واکنش آنافیالکسی
داشتهباشد[.]2،3
یداریمیان
مطالعهیحاضرنشاندادکهاختالفمعن 

نتایج
گروهها قبلوبعدازشستشوی ثانویه کانالوجوددارد ،وتعداد

یهای باکتریایی پس از شستشوی ثانویه کانال بسیار
کلون 
میتواننتیجه گرفتکهتماممواد
مییابد ،ازاین رو 
کاهش 
مورداستفادهتواناییمناسبیدرپاکسازیکانالدارند.
همچنین نتایج مطالعهی حاضرنشاندادبرهمومنسبتبه

سایر مواد شستشو دهنده کانال اثر ضد باکتریایی بهتری بر
باکتریانتروکوکفکالیسدارد.
مطالعهی  Victorinoو همکاران[ ]25در سال 2515

در 
مشخص شد که بره موم نسبت به کلسیم هیدروکساید علیه
همچنین برهمومتوانایی
انتروکوکفکالیس مؤثرتربودهاست  ،
کردنتوبولهایعاجیدارد،اینمطالعهبانتایج

خوبیدرسیل
مطالعهی حاضر همخوانی دارد و اثر ضد باکتریایی باالی

میدهد.
برهمومرانشان 
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مطالعهی دیگری کهتوسط Manzurوهمکاران[ ]2در

در 
سال 2557انجامشد ،اثرضدباکتریایی کلسیم هیدروکسید و
آنها
مطالعهی  

کدیگر مقایسه شد .نتایج 
کلرهگزیدین با ی 
نشان داد کلسیم هیدروکسید و کلرهگزیدین اثرات ضد
سهایدارند.
باکتریاییقابلمقای 
میتواناین چنین برداشت
با ترکیب نتایج این دومطالعه 
کرد ،کلسیم هیدروکساید و کلرهگزیدین اثرات ضد باکتریایی
مشابهی دارند و بره موم نسبت به آنها اثرات ضد باکتریایی
مطالعهی حاضرتأکید

شتری داردکهاین برداشتبانتایج 
بی 
میشود.

مطالعهی  Jeansonneو ]21[Whiteاثرضدباکتریایی

در 
کلرهگزیدین  2درصد وهیپوکلریت سدیم  5/25درصد مقایسه
گردید.نتایج این مطالعهنشاندادکهاستفادهازهردومادهبه
یهای تشکیل شده باکتری را
یداری میزان کلون 
طور معن 
یهای تشکیل شده در گروه
میکاهد ،ضمن آنکه تعداد کلون 

مطالعهی

کمتر بود .نتایج 
کلرهگزیدین از هیپوکلریت سدیم  
مطالعهی  Jeansonneو ]21[White

حاضر نیز با نتایج 
شتر کلرهگزیدین نسبت
همخوانی داردواثرضدباکتریایی بی 

البتهدرمطالعهی حاضر

میدهد.
بههیپوکلریت سدیم رانشان 
ازهیپوکلریتسدیم2/5درصداستفادهشد.
 Naenniو همکاران[ ]5در سال  2554در مطالعهای اثر
هیپوکلریت سدیم ،هیدروژن پراکسید وکلرهگزیدین برحذف
بقایاینکروتیککانالریشهرابررسیکردند.نتایجاینمطالعه
نشاندادکهبهجزهیپوکلریت سدیم سایر موادقدرتحذف
نها با
مطالعهی آ 

بقایای نکروتیک بافتی را ندارند .نتایج 
مطالعهی حاضر متفاوت است ،در مطالعهی حاضر اثر ضد

باکتریاییاینموادبریکنوعباکتریموردسنجشقرارگرفته
یکهدرمطالعهNaenniوهمکاران[]5اثراینمواد
استدرحال 
برحذفبقایایبافتیموردارزیابیقرارگرفتهاست.
مطالعهای دیگر  Siqueiraو همکاران[ ]22اثر مواد

در 
یهوازی
یهای گرم منفی و ب 
شستشو دهنده کانال بر باکتر 
اختیاری راموردبررسی قراردادند.نتایج این مطالعهنشانداد
شتری داردوپساز
کههیپوکلریت سدیم اثرضدباکتریایی بی 
آنبهترتیبکلرهگزیدینوEthylenediaminete (EDTA
 )traacetic acidقرار دارند .نتایج این مطالعه با مطالعهی
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حاضر متفاوت است ،در مطالعهی حاضر کلرهگزیدین اثر
شتری نسبتبههیپوکلریت سدیم داشت ،البته
ضدباکتریایی بی 
در مطالعهی حاضر اثرات این دو ماده تنها بر روی باکتری
انتروکوک فکالیس بررسی شد ،ولی در مطالعه  Siqueiraو
همکاران[ ]22اثرات آنها بر روی تعداد زیادی باکتری گرم
مثبتومنفی انجامگردید ،باتوجهبهعیب ذاتی کلرهگزیدین
یهای گرم
یعنی داشتناثراتضدباکتریایی کمبرروی باکتر 
میتواناینتفاوتدرنتایجراتوجیهنمود.
منفی 
همچنین درمطالعهدیگری کهتوسط Abbaszadeganو

همکاران[ ]23انجام شدبهمقایسه اثراتضدباکتریایی یدین
پتاسیمیدیدوهیپوکلریتسدیمپرداختهشد.نتایجاینمطالعه،
شتر هیپوکلریت سدیم نسبت به یدین
اثر ضد باکتریایی بی 
مطالعهی حاضر متفاوت

پتاسیم یدید را نشان داد کهبا نتایج 
است ،این مطالعه در شرایط بالینی انجام شد و پس از
ازکانالها کشتتهیه گردید وتعدادکلنی

دندانها 
آمادهسازی  

مطالعهی حاضردر

یکه 
باکتریایی هرکانالشمارششد ،درحال 
کانالها تنها با
محیط آزمایشگاهی انجام گرفتو آلودهسازی  
همچنین در مطالعه
باکتری انتروکوک فکالیس انجام گرفت  .
کانالها
 Abbaszadeganو همکاران[ ]23حین آماده سازی  
درگروههیپوکلریت سدیم ازابتداازاین مادهاستفادهگردید،
یکه در گروه یدین پتاسیم یدید ابتدا کانالها با سالین
درحال 
بهعنوان ماده
آمادهسازی شدند و سپس از یدین پتاسیم یدید  

یکه در مطالعه
دهندهی نهایی استفاده گردید ،درحال 
شستشو  
کانالها
آمادهسازی  
حاضرازابتداازیدین پتاسیم یدید درحین  
استفادهشدکهشایداینموارددلیلتفاوتنتایجبهدستآمده
باشد.
در بررسی با میکرسکوپ الکترونی ( )SEMنتایج مطالعه
میباشد ،زیرا در
حاضر به راحتی قابل تجزیه و تحلیل ن 
مطالعهی حاضر از مادهای برای حذف الیه اسمیر استفاده

نگردید وهیچ یک ازموادشستشو دهندهاستفادهشدهنیز قادر
میباشند.
بهحذفالیهاسمیرن 
درمطالعهایاثراتموادشستشو

 Simsekوهمکاران[ ]18
دهندهیمختلفکانال(17EDTAدرصد،برهموم25درصد،

هیپوکلریت سدیم  2/5درصد وکلرهگزیدین  2درصد) ولیزر
پتاسیم ( )KTPرابرروی عاجسطحی باتصاویر میکروسکوپ
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.شایعموجوددرکانالدندانیاشارهکرد
شتر وبا
 از این روانجاممطالعاتمشابهباحجمنمونهبی
سهی اثر مواد شستشو دهنده بهصورت همزمان بر
 انجام مقای
همچنین توصیه
  .میگردد
  گونههای باکتریایی توصیه
  دیگر
 بااستفادهازموادحذفکنندهالیه، درمطالعهدیگری،میشود

 ابتداالیه اسمیر حذفشودوسپسنفوذموادشستشو،اسمیر
.دهندهمختلفبامیکروسکوپالکترونیبررسیشود


نتیجهگیری

،میتوان نتیجه گرفت
  تهای این مطالعه
 با توجه به محدودی
 اثرضدباکتریایی،برهمومنسبتبهسایر موادشستشوی کانال

همچنینتمامیمواد
 .بهتریبرباکتریانتروکوکفکالیسدارد
شتری نسبت
 شستشو دهندهمورداستفادهاثرضدباکتریاییبی
.بهآبداشتند

آنها نشان داد تنها
   نتایج مطالعهی.الکترونی مقایسه کردند
مطالعهی

 نتایج.لیزر پتاسیم قادربهحذفالیهی اسمیر است
دهندهی استفاده
  حاضرنیز نشاندادهیچ یک ازموادشستشو
بااین وجودباتوجهبه. قادربهحذفالیه اسمیر نیستند،شده
رسددرگروهبرهمومدرمقطععاجی

بهنظرمی
 تها
 اینمحدودی
.کمتریوجوددارد
 تهیهشدهتعدادباکتری
 نوع5یهای این مطالعهآنبودکهبهبررسی اثر
 از ویژگ
.بهصورت همزمان پرداخت
  ماده شستشوی کانال دندانی
مطالعهای بااین

 یهای نویسندگان تاکنونچنین
 براساسبررس
دهندهها برانتروکوکفکالیس
  شرایط برای بررسی اثرشستشو
انجامنشدهاستازاین روامکانمقایسه نتایج این مطالعهبا
.مطالعاتمشابهبهطورکاملوجودنداشت
میتوانبهاندکبودنتعداد
 از محدودیتهای این مطالعه
گونههای باکتریایی
  نمونهها وناتوانی درانجاممطالعهبادیگر
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Comparison of anti-bacterial effect of propolis and some conventional
root canal irrigants

Hamid Razavian, Hamid Mosleh*, Ailin Ehteshami, Sanaz Ziaei,
Rahman Nazeri, Fariba Heidari
Abstract
Introduction: Long-term and predictable endodontic treatment requires complete and effective
debridement of the root canal system. The aim of this study was to evaluate and compare the effects
of propolis and some commonly used conventional irrigating solution as a root canal irrigants on
Enterococcus faecalis.
Materials and Methods: A total of 60 one-rooted teeth with a root length of 13 mm were selected
and the crowns were cut away. The samples were then cleaned, shaped and divided into 5 groups of
12. The irrigation solutions of 2.5% NaOCL, 1% iodine potassium iodide, 0.2% chlorhexidine,
alcoholic extract of propolis and sterile ionized water (control group) were used in the study
groups, respectively. Subsequently, the canals were contaminated with Enterococcus faecalis and
cultured once. Then the specimens were rinsed again with the irrigants mentioned above and
cultures were obtained. Data were analyzed with SPSS 20 using t-test and one-way ANOVA (α =
0.05).
Results: The first and second cultures in all the groups were significantly different from the control
group (p value = 0.001). The first cultures exhibited significant differences between propolis and
sodium hypochlorite (p value = 0.025). In the second cultures there were significant differences
between propolis and other groups and between iodine potassium iodide and other groups (p value
< 0.05) except for sodium hypochlorite (p value = 0.116). In addition, there were significant
differences between chlorhexidine and sodium hypochlorite (p value = 0.002).
Conclusion: Based on the results of the present study, propolis exhibited better antibacterial effects
on E. faecalis compared to other materials. In addition, all the irrigants had better antibacterial
activity compared to water.
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