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مقایسۀ اثر ضد میکروبی فرموکرزول CMCP ،و کلرهگزیدین  0/2درصد علیه برخی
باکتریهای دندانهای شیری عفونی( -مطالعۀ آزمایشگاهی)
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 -0استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی كودكان.
 -2دانشجوی دندانپزشکی.
 -3استادیار گروه میکروبیولوژی.
-4دستیار دوره دكترای تخصصی میکروبیولوژی.

-0دانشکدۀ دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2گروه آموزشی دندانپزشکی كودكان ،دانشگاه
علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
3و-4گروه میکروبیولوژی ،دانشکدۀ پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز،
ایران.

* نویسندۀ مسؤول:
راضیه مشکی؛ گروه آموزشی دندانپزشکی
كودكان ،دانشکدۀ دندانپزشکی ،دانشگاه علوم

چکیده

زمینه و هدف :یکی از درمانهای رایج بهمنظور حفظ دندانهای شیری عفونی،
پالپکتومی میباشد .داروهای داخل كانال برای كاهش میزان میکروارگانیسمها استفاده
میشوند .هدف پژوهش حاضر ،اندازهگیری و مقایسۀ اثر ضد میکروبی برخی داروها
(فرموكرزول CMCP ،و كلرهگزیدین  0/2درصد) علیه برخی باكتریهای شایع
جداشده از دندانهای شیری عفونی بود.
روش بررسی :در این مطالعۀ آزمایشگاهی 00 ،دندان كانین شیری آمادهسازی و به-
طور تصادفی به  0گروه ( )n=00تقسیم شدند .پس از انجام مراحل استریل،
سوسپانسیونی از باكتریها (استرپتوكوک موتانس ،باسیلوس سوبتیلیس ،انتروكوک
فکالیس و سودوموناس آئروژینوزا) به درون هر كانال تلقیح شد .سپس پنبه آغشته به
نرمال سالین بهعنوان گروه شاهد مثبت و پنبه آغشته به فرموكرزول CMCP ،و
كلرهگزیدین  0/2درصد ،بهترتیب درون كانال گروههای  2تا  4قرار گرفت.
اثر ضد میکروبی داروها با اندازهگیری درصد كاهش باكتریها ) (%RCCو تعداد
كلونیها ) (CFUدر روز سوم مورد ارزیابی شد .از آزمون كروسکال والیس و نسخۀ
 22نرمافزار  SPSSجهت آنالیز آماری استفاده شد.
یافتهها :تمام گروههای آزمایشی كاهش معناداری را در تعداد باكتریها در مقایسه با
گروه كنترل نشان دادند (  .)P>0/00همچنین كلرهگزیدین  0/2درصد بهطور معنا-
داری نتیجۀ بدتری در مقایسه با گروه فرموكرزول و  CMCPنشان داد (.)P >0/00
نتیجهگیری :بر پایۀ مطالعۀ حاضر ،فرموكرزول و  CMCPاثر ضد میکروبی خوبی را
نشان داد.

پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

کلید واژگان :پالپکتومی ،اثر ضد میکروبی،
تلفن00989070887200 :
 Email: Rmeshki60@yahoo.comفرموكرزول ،CMCP ،كلرهگزیدین  0/2درصد.

دریافت مقاله1314/2/16 :

دریافت مقالۀ اصالحشده1314/3/31 :

داروهای

داخل

اعالم قبولی1314/4/11 :

كانال،

مقایسۀ اثر ضد میکروبی فرموکرزول ...

116

مقدمه
علیرغم پیشرفتهای زیاد در زمینۀ پیشگیری،

غیر انتخابی برای سلولهای میزبان ،عدم قابلیت نفوذ به

پوسیدگی دندانی همچنان یکی از شایعترین بیماریهای

داخل توبولهای عاجی و خطرات آلرژی و ازدیاد

مزمن دوران كودكی بهشمار میرود .یکی از مهمترین

حساسیت در بیماران هستند .به همین دلیل ،هنوز یک

اهداف دندانپزشکی كودكان ،حفظ و نگهداری دندانهای

داروی داخل كانال ایدهآل معرفی نشده است (.)7

شیری تا زمان رویش دندانهای دایمی جایگزین میباشد

از میان مواد شستشو دهندۀ متداول در درمان ریشه

( .)0نگهداری دندانهای شیری در وضعیت سالم و غیر

میتوان به كلرهگزیدین اشاره كرد و فرموكرزول و

بیمار حایز اهمیت است؛ چرا كه از دست دادن زودهنگام

 CMCPنیز دو مادۀ شایع داخل كانال در درمانهای

دندانهای شیری پیامدهایی مانند كمبود فضای قوس

چندجلسهای دندانهای نکروز میباشد .كلرهگزیدین 0/2

دندانی ،اختالل در جویدن و تکلم ،عادات نامناسب

درصد مادهای است كه بهعنوان داروی داخل كانال در

دهانی مثل تانگ تراست و اختالل در زیبایی را بهدنبال

درمان ریشه استفاده میشود .كلرهگزیدین بر روی دیوارۀ

خواهد داشت .بنابراین حفظ دندانهای شیری با درگیری

سلولی میکروارگانیسم جذب و باعث نشت اجزای داخل

پالپ ریشه و ساپورت استخوانی مناسب ،توسط درمان-

سلولی

كم

هایی مانند پالپکتومی ضرورت مییابد( .)2مهمترین

باكتریواستاتیک و در غلظتهای باال باكتریوسید میباشد

هدف در درمان پالپکتومی ،حذف مواد ارگانیک و

(.)8

پاكسازی كانالها از عفونت و متعاقب آن پركردن كانال-
های ریشه با یک خمیر قابل جذب میباشد (.)3

میشود.

این

ماده

در

غلظتهای

فرموكروزول از  00درصد فرمالدئید 30 ،درصد
كروزول و  00درصد گلیسرول تشکیل شده است كه در

عفونت در پالپ دندانهای شیری طبیعت پلی

ضد عفونی كردن فضای كانالها و كاهش دردهای پس از

میکروبیال دارد و بهدلیل تعامالت باكتریایی و میزان كم

درمان نقش دارد .در دندانپزشکی كودكان بهصورت

اكسیژن در كانال ریشه جمعیت غالب را گونههای بی-

گسترده از آن برای فیکس كردن بافت پالپ در درمان

هوازی تشکیل میدهند .شایعترین باكتریها در ریشههای

پالپوتومی استفاده میشود .این ماده با بهبود بافت همبند

دندانهای عفونی بهترتیب استرپتوكوک ،پپتواسترپتوكوک،

تداخلی ندارد و میتواند پاسخ التهابی اولیه را سركوب

پروفیروموناس و انتروكوک فکالیس میباشند ( .)4از میان

نماید (.)9

باكتریهای نامبرده انتركوک فکالیس میتواند به تنهایی و

CMCP

(

Camphorated

بدون حمایت سایر باكتریها زنده بماند و تکثیر شده و

 )Paramonochlorophenolمشتقی از فنول است كه

موجب تحلیل استخوان شود (.)0

بهطور گستردهای در درمان ریشه بهعنوان مادۀ آنتیسپتیک

حذف كامل میکروارگانیسمها از سیستم كانال ریشه

استفاده میشود .این ماده از  60درصد كلرو فنل40 ،

بهعلت مرفولوژی پیچیدۀ آن صرفاً با روشهای مکانیکی

درصد كامفور و  6درصد منتول ساخته شده است .مقدار

امکانپذیر نیست ( .)6این محدودیت در پاكسازی نیاز به

حداقل از  CMCPقادر به از بین بردن بسیاری از

استفاده از محلولهای شستشو دهندۀ مناسب یا داروهای

باكتریها میباشد .اثر ضد باكتریایی ماده بیشتر بهعلت

داخل كانال در درمانهای چندجلسهای دندانهای نکروز

پروتئینهای متصلشونده به فنل و انتشار گاز كلر به

عفونی را ضروری میسازد .داروهای داخل كانال مختلفی

درون توبول های عاجی است .محلول  0-0درصد آن به-

جهت ضدعفونی كردن سیستم كانال ریشه ارائه شدهاند

عنوان یک مادۀ آنتیسپتیک در درمان ریشه ترجیح داده

كه دارای مشکالتی از قبیل طیف ضد میکروبی محدود،
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میشود؛ چرا كه غلظتهای باالتر ممکن است باعث

شدند .بدین صورت كه یک  k-fileشماره  00وارد كانال

تحریک بافتهای پری اپیکال شود (.)00

شده تا نوک آن در فورامن اپیکال مشاهده شود ،سپس

با توجه به اینکه بررسی در زمینۀ اثر ضد میکروبی

طول كاركرد یک میلیمتر كوتاهتر از طول بهدست آمده،

فرموكرزول CMCP ،و كلرهگزیدین  0/2درصد بر

تعیین و ثبت شد .پاكسازی كانالها با استفاده از فایل

كانالهای ریشه دندانهای شیری بسیار محدود است (،)8

دستی (مانی -ژاپن) تا فایل شماره  40انجام شد .در طول

پژوهش كنونی با هدف بررسی فعالیت ضد میکروبی

مراحل پاكسازی و در فواصل كاربرد وسایل ،شستوشو

فرموكرزول CMCP ،و كلرهگزیدین  0/2درصد بر

با  2میلیلیتر نرمال سالین انجام شد .پس از آمادهسازی،

سوبتیلیس،

دندانها بهصورت تصادفی به  0گروه  00تایی تقسیم

سودوموناس آئروژینوزا ،استرپتوكوک موتانس و

شدند .بهمنظور جلوگیری از ریزنشت باكتریایی از انتهای

انتروكوک فکالیس در كانال ریشۀ دندانهای شیری

ریشه هر گروه دهتایی در آكریل شفاف به ضخامت 0

كشیدهشدۀ انسانی طراحی و انجام گردید.

میلیمتر بهصورت عمودی مانت شدند .دندانها بهمدت

سوسپانسیونی

از

مخلوط

باسیلوس

 00دقیقه در فشار  00پاسکال در دمای  020درجۀ
سانتیگراد استریل شدند .از این مرحله به بعد ،تمامی

روش بررسی
این مطالعۀ تجربی-آزمایشگاهی در دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز انجام گرفت .روش مقایسه اثر
ضد میکروبی داروهای بهكار رفته Direct Exposure
بود كه بر روی دندانهای كانین شیری كشیدهشده
صورت گرفت .ریشۀ این دندانها بر اساس معیارهای
كلینیکی و رادیوگرافیک شرایط پالپکتومی را داشته ،ولی
به دالیلی چون تاج غیر قابل ترمیم یا كمبود فضا در ناحیۀ
قدامی دندان كشیده شده بود .بر این اساس ،تعداد 00
دندان كانین شیری انسانی كشیده شده فاقد تحلیل
ماكروسکوپی بیش از یکسوم طول ریشه انتخاب شدند.
دندانها جهت ضد عفونی شدن سطحی بهمدت  0ساعت
در محلول هیپوكلریت سدیم  0/20درصد قرار گرفتند و
بهمدت  0ماه در محلول نرمال سالین  0/2درصد و در
دمای اتاق نگهداری شدند .بخش تاجی دندانها از ناحیۀ
اتصال سمان به مینا ) (CEJبا استفاده از فرز بلند
استوانهای الماسی (تیزكاوان) و توربین تحت شستشوی
فراوان بهطور عمود بر محور طولی دندان قطع شده و به-
منظور كاهش متغیرهای مداخلهگر تمامی كانالهای
دندانها با یک روش مشابه (روش دستی) آمادهسازی

مراحل تحت شرایط آسپیتک و با استفاده از وسایل
استریل صورت گرفت 00 .عدد از نمونهها بهصورت
تصادفی بهعنوان كنترل منفی ،بدون تزریق باكتری باقی
ماند تا پس از گرفتن نمونۀ كشت ،در صورت منفی بودن
صحت استریلیزاسیون را تأیید نماید.
سوشهای استاندارد باسیلوس سوبتیلیس (PTCC
) ،1254سودوموناس آئروژینوزا )،(PTCC 1570
استرپتوكوک موتانس ) (PTCC 1683و انتروكوک
فکالیس ) (PTCC 1237از كلکسیون قارچ و باكتری
ایران خریداری شد ( .)00بهمنظور آمادهسازی نمونه
لیوفیلیزه باكتری در شرایط كامالً استریل ،پودر باكتری به
محیط كشت مغذی Brain Heart Infusion Broth
) (BHI) (Merck,Germanyوارد شد .سپس از
سوسپانسیون ایجادشده مقداری نمونه به محیط كشت
آگار خونی )(Merck,Germany) )Blood Agar
منتقل شده و بهمدت  24ساعت در  37درجۀ سانتیگراد
انکوبه گردید .بهمنظور یکسانسازی شرایط آلودگی
باكتریایی

غلظت

معادل

نیم

واحد

مکفارلند

) )Mcfarland 0.5از هر كدام از باكتریها كه حاوی
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 008×0/0CFU/mlباكتری میباشد ،تهیه گردید .سپس

دادهها نسخۀ  22نرمافزار  SPSSبهكار گرفته شد .در

از هر كدام حجمی معادل  0سیسی به داخل یک لولۀ

روند انجام این تستها سطح معناداری  α=0/00در نظر

آزمایشگاهی منتقل شد ،در نهایت در لولۀ اصلی غلظتی

گرفته شد.

معادل نیم واحد مکفارلند حاوی چهار باكتری مذكور
تهیه گردید .مقدار  00میکرولیتر از تركیب باكتریایی به-

یافتهها

دست آمده به هر كدام از دندانهای گروه منتقل شد.

نتایج بهدست آمده از شمارش كلونیها ) (CFUو

دندانها در انکوباتور در دمای  37درجۀ سانتیگراد به-

درصد كاهش باكتریها ) (%RCCدر روز سوم به-

مدت  04روز نگهداری شدند .در پایان روز چهاردهم

صورت میانگین در جدول  0نشان داده شده است .در

تعداد كلونی قبل از بهكارگیری عوامل ضد میکروبی

گروه شاهد منفی ،همۀ نمونهگیریهای بهعمل آمده از

مشخص گردید 00 .دندان (گروه  )0بدون بهكارگیری

كانالها در همۀ مراحل از لحاظ رشد میکروبی منفی بود.

داروی ضد میکروبی بهعنوان گروه كنترل مثبت (نرمال

در گروه شاهد مثبت به میزان  22درصد كلونیهای

سالین) درنظر گرفته شد .در گروه  2تا  4به ترتیب پنبۀ

باكتریایی كاهش یافته بود .نتایج بررسی بیانگر آن بود كه

آغشته به فرموكرزول CMCP ،و كلرهگزیدین 0/2

قرارگیری داروها در كانال اثر معناداری در كاهش كلونی-

درصد قرار داده و سپس پانسمان شدند .پس از گذشت

های باكتریایی از فضای كانال داشت (.)P>0/00

سه روز دورۀ انکوباسیون از محتویات داخل كانال نمونه

خاصیت ضد میکروبی مادۀ فرموكرزول وCMCP

تهیه شد و بر روی محیط آگار خونی كشت داده شد.

تفاوت معناداری نداشت ( .)P=0/026در بررسی دو به

كلونیهای حاصل توسط تکنسین بهصورت چشمی

دوی مواد ضد میکروبی تفاوت آماری بین فرموكرزول-

شمارش شدند .بهعلت توزیع غیر نرمال تعداد كلونیها و

كلرهگزیدین  0/2درصد ( )P=0/032و - CMCP

درصد كاهش باكتریها برای مقایسۀ كلی از روش

كلرهگزیدین  0/2درصد ( )P=0/004كامالً معنادار بود.

كروسکال والیس و برای مقایسههای دو به دوی گروهها
از  Dunn's testاستفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل
جدول  :1میانگین و انحراف معیار تعداد کلونیها ) (CFUو درصد کاهش کلونیها ) (%RCCدر هر یک از گروههای مورد
آزمایش
گروه ها
گروه كنترل مثبت
فرموكرزول
CMCP
كلرهگزیدین  0/2درصد

میانگین  CFUانحراف معیار

میانگین  %RCCانحراف معیار

0009000878000000

00/0922

30340 34000
444 28000

2803330 3070740

0/03 99/96
0/06 99/96

0/79 96/02
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بحث
پوسیدگی دندانی همچنان بهعنوان چالشی بزرگ در

نکرد .قرار گرفتن پنبۀ آغشته به دارو باعث كاهش در

حوزۀ سالمت دهان و دندان مطرح است ( .)02پیشرفت

میانگین تعداد كلونیها در هر  3گروه شد .اثر ضد

پوسیدگی میتواند باعث آسیب غیر قابل برگشت به پالپ

میکروبی فرموكرزول و  CMCPبهطور معناداری از

شده و بهدنبال آن نکروز و بیماریهای پری اپیکال را

كلرهگزیدین  0/2درصد باالتر بود؛ در حالیكه میان

ایجاد كند ( .)03عفونتهای دندانی ،حاصل تعامل

فرموكرزول و  CMCPاختالف معنادار نمیباشد .باال

میکروارگانیسمهای مختلف میباشد و یکی از باكتریهای

بودن قدرت فرموكرزول در از بین بردن میکروارگانیسمها

شایع در این بیماری انتروكوكوس فکالیس است كه به

در این پژوهش با نتیجۀ مطالعۀ لل ( )Leleو همکاران

سرعت درون توبول های عاجی نفوذ كرده و میتواند به-

همخوانی دارد ( .)08تیمپاوات ( )Timpawatو

مدت  00روز بدون منابع غذایی زنده بماند .این باكتری

همکاران در مطالعۀ بالینی خود تفاوت معناداری میان

در اغلب شکستهای درمان ریشه دخیل میباشد (.)04

فرموكرزول و  CMCPمشاهده نکردند كه كامالً منطبق

بین میزان التهاب پالپ و تعداد میکروارگانیسمهای

بر نتایج پژوهش كنونی میباشد ( .)09در مطالعۀ چائو

سیستم كانال ریشه ارتباط مستقیم وجود دارد ( .)00لذا

( )Tchaouو همکاران مشابه با نتایج حاصل از این

پاكسازی دقیق ریشهها از باكتریها و محصوالتشان

پژوهش اثر ضد میکروبی فرموكرزول باالتر از

اساس یک درمان ریشۀ موفق میباشد ( .)06دبریدمان

كلرهگزیدین بود (.)20

كامل ریشه مولرهای شیری بهعلت تنوعات آناتومیک

از سوی دیگر ،نتایج بررسی كنونی تا حدودی در

كانال ریشه و مرفولوژی پیچیدۀ آن بسیار دشوار است.

تضاد با نتایج مطالعۀ الحایلی ( )Al-Hayliمیباشد

این موضوع ،اهمیت انتخاب شستشودهندۀ مناسب و

( .)20آنها به این نتیجه رسیدند كه كلرهگزیدین 0/2

داروهای داخل كانال در بین جلسات درمانی دندانهای

درصد در مقایسه با تركیب فرموكرزول و زینک اكساید

عفونی را آشکار میسازد (.)07

اوژنول اثر بیشتری بر روی باكتری انتركوک فکالیس دارد.

با توجه به اهمیت موضوع و محدودیتهای

این اختالف میتواند ناشی از روش بررسی و نحوۀ اعمال

مطالعات داخل دهانی از قبیل صرف هزینه و زمان زیاد و

دارو بر روی میکروارگانیسمها باشد .در بررسی الحایلی،

محدودیتهای اخالقی به طراحی تحقیق آزمایشگاهی-

داروها در محیط كشت و در تماس مستقیم با انتركوک

تجربی پرداختیم تا میزان فعالیت ضد میکروبی چند مادۀ

فکالیس قرار گرفتند؛ در حالیكه در مطالعۀ كنونی قدرت

مختلف را ارزیابی كنیم .تعداد كلونی باكتری زنده

ضد میکروبی داروها در دندانهای كشیدهشدۀ انسانی

) (CFUبعد از قرار دادن دارو استاندارد طالیی جهت

مورد بررسی قرار گرفت.

تعیین اثر ضد میکروبی آن میباشد.

 CMCPبا اتصال به پروتئینها و لیپیدها باعث از

حضور باكتری در گروه شاهد مثبت نشاندهندۀ

بین بردن غشای باكتری میشود .در مطالعۀ سوكاوات

آلودهسازی دقیق دندانها ،و عدم رشد باكتریها در گروه

( )Sukawatو همکاران ( ،)22النا ( )Lanaو همکاران

شاهد منفی بیانگر صحت استریل كردن در ابتدای آزمایش

( )23و ماریا ( )Mariaو همکاران ( )04همسو با نتایج

بود .كاهش  22درصد در كلونی باكتریهای گروه شاهد

حاصل از پژوهش حاضر CMCP

مثبت بهعلت بهوجود آمدن تعادل بین باكتریها بود.

كلرهگزیدین قدرت باالتری در كاهش تعداد كلونیهای

نرمال سالین كاهش معناداری در تعداد باكتریها ایجاد

باكتریها داشت.
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 درصد آن با اثرات بهتری2 برخی مطالعات غلظتهای
.)26 ،20( معرفی شده است

 وCMCP ،) و همکارانTill( در مطالعۀ تیل
كلرهگزیدین قدرت ضد میکروبی یکسانی داشتند كه در
 شایان.مغایرت با نتایج حاصل از این پژوهش قرار گرفت

نتیجهگیری

 درصد2 ذكر است كه در مطالعۀ تیل از كلرهگزیدین

CMCP بررسی كنونی نشان داد كه فرموكرزول و

استفاده شده بود و دندانها بهطور كامل با مواد ضد

قدرت باالیی در كاهش میکروارگانیسمهای ریشه نسبت

 این تفاوتها میتواند توجیهی بر.میکروبی پر شده بودند

.به كلرهگزیدین دارند

.)24( اختالف در نتایج باشد
از بررسی این مطالعه و سایر مطالعات میتوان

قدردانی
بدین وسیله از كلیه همکارانی كه در تهیه و تدوین

نتیجه گرفت كه خاصیت ضد میکروبی كلرهگزیدین
برتری خاصی نسبت به سایر مواد ندارد؛ هر چند در

.این مقاله با ما همکاری كرده اند تشکر می نماییم
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Abstract
Background and Objective: Pulpectomy is one of the most
common treatments for preserving infected primary teeth.
Intracanal medicaments have been used to decrease the amount
of microorganism. The purpose of present study was to evaluate
and compare the antimicrobial effect of some medicaments
(formocresol, CMCP and 0.2% chlorhexidine) against some
common bacteria isolated from infected primary teeth.
Subjects and Methods: In this experimental study fifty
primary canine teeth were prepared and were randomly divided
into 5 groups (n = 10). After sterilization, suspension of bacteria
(Streptococcus mutans, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis
and Pseudomonas aeruginosa) were inoculated into each canal.
Cotton soaked in normal saline as a positive control; and cotton
soaked in Formocresol; CMCP and 0.2% chlorhexidine were
placed in canal groups(2 to 4). The antibacterial effect of each
medicament was evaluated by determining the percentage
reduction in colony counts (RCC %) and CFU (colony-forming
units) on day 3 after exposure. Kruskal-Wallis test, Dunn's test
and SPSS 22 were used to analyze the data.
Results: All experimental groups showed a significant decrease
in bacterial counts in compassion with control group (P < 0.05).
0.2% chlorhexidine showed significantly lower efficacy
compared to formocresol and CMCP group (P < 0.05).
Conclusion: According to the present study formocresol and
CMCP have good antimicrobial effect.
Key work: Pulpectomy, Intracanal medicaments, Formocresol,
CMCP and 0.2% chlorhexidine.
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