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چکیده
عاج دندانی بر خاصیت ضد تأثیرحاضر با هدف ارزیابی ۀمطالعزمینه و هدف:

هگزیدین، یدین و پتاسیم و ریت سدیم کلرهاي هیپو کلکنندگی محلولعفونی
انجام شد.یدین 

فکالیس کد کوکوسباکتري مورد مطالعه در این تحقیق انتروروش بررسی:
از کلونی خالص آن سوسپانسیون TSAبود که پس از کشت در محیط1394

تهیه شد. همچنین از دندان مولر سوم نهفته pepton water%5/0با غلظت 
میکرولیتر از 50سپس از پودر عاجی استفاده شد وۀ سوسپانسیونی براي تهی

10ساعت24وهاي صفر، یکسوسپانسیون باکتري به آن اضافه شد و در زمان
لیتر میکرو50ه شد. در گروه کنترل از میکرولیتر از محلول برداشته و کشت داد

ها با د کلونیساعت تعدا24شد. بعد از آب مقطر به جاي پودر عاجی استفاده
آماريرافزاچشمی شمارش شده و نتایج با نرمةو روش مشاهدپمیکروسکو

SPSS ویتنی مورد بررسی  قرار گرفت.مانآزمونو
% 5میسدتیکلرپویه%2/0نیدیهگزومطالعه کلرنیاجینتابراساس:یافته ها

را در يترساعت باک24و1،0يدر زمانها4%میپتاسدیدی% و 2نیدی، %1و 
% 5از میسدتیکلرپویکاهش غلظت هنیکشت حذف نمودند. همچنطیمح
در یماده در مجاورت با پودر عاجنیاالیباکتریآنتتیبر فعالي% اثر1به 
ودر مورد کلریول،نداردشیمختلف آزمايهادر زمانیشگاهیآزماطیشرا
یاورت با پودر عاجدر مج%4/0میپتاسدیدی%2/0نیدیو %02/0نیدیهگز

.هستنديساعت قادر به حذف باکتر24فقط در زمان 
ضد تیمهار کردن  خاصیینشان داد که  عاج تواناشیآزمانیا: گیرينتیجه
مقدار مهار نیباشد که ایرا دارا مشهیکننده کانال ریمواد  ضد عفونالیباکتر
.باشدیباط مو زمان تماس آن ها با عاج  درارتموادبا غلظتیشدگ

.کانال ریشه، عاج، هاي داخل کانالکنندهضد عفونی:گانکلید واژ
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مقدمه
-هاي پالپ و پريها عامل اصلی بیماريارگانیسممیکرو

تواند ها از کانال عفونی مییکروبباشد و انتشار ماپیکال می
- چند پاكهر)1،2(اپیکال گرددهاي پريباعث درگیري بافت

داراي ة هاي شستشو دهندو کاربرد محلولکیسازي مکانی
هاي داخل کانال ریشه اغلب میکروبخاصیت ضد میکروبی،

ولی نشان داده شده است که در اکثر موارد ،کندرا حذف می
)5-3(ماندیکروبی، همچنان باقی میبخشی از  فلور م

سازي با اند که آمادهمطالعات به طور قطعی ثابت کرده
استیل یا نیکل (استنلسبدون توجه به جنس آنهاووسایل

قادر به ضد عفونی کردن کانال ریشه نیست.تیتانیوم)
ۀبنابراین نیاز است تا براي حذف بیشتر میکروبها و الی

نشان داده شده استفاده کنیم.مؤثرةدهندشو واسمیر از شست
ترین رایجEnterococcus faecalisپاتوژن اندودنتیکی که 

ارگانیسم که از دندانهاي بهبود نیافته پس از درمان میکرو
باکتریال نسبت به خاصیت آنتیدست آمده،ه اندودنتیکی ب

موارد درمان درE.faecalisکلسیم هیدروکساید مقاوم است
یافت شده و از بین بردن آن از کانال ریشه مشکل مجدد
ها شو جهت حذف میکرو اورگانیسموهاي شستمحلول.است

مواد شیمیاي مختلفی ،در طول زمانباشند، وضروري می
شو ومحلول شستاند.جهت دستیابی به این هدف ارائه شده

باید باکتري را هاهشو دهندوال یا ترکیبی از شستایدهةدهند
ۀالیکانال را لغزنده سازد،بافت نکروتیک را حل کند،کشد،ب

.)6(رد، و بافت سالم را تحریک نکنداسمیر را بر دا
شو دهنده وجود داردواي از مایعات شستتنوع گسترده

(ترکیبی EDTA،MTADاز جمله هیپو کلریت سدیم،)7(
Doxyاز Cyclin،شو دهنده واسید سیتریک و یک شست

ید.اهگزیدین و یدین پتاسیم یدوکلر،Tween 80به نام 
ةهاي ضدعفونی کنندمحلولۀزیادي در زمینتاکنون مطالعات
).8(نها در درمان ریشه انجام شده استآهاي کانال و ویژگی

روي خواص ضد باکتري محلولهاي ر بInvitroمطالعات 
هگزیدین نشان دادند که ضد عفونی هیپو کلریت سدیم و کلر

،باکتري را حذف نمایندتاو ماده در محیط کشت قادرندهر د

خواص ضد باکتریال این دو محلول تغییر ،ولی داخل کانال
یک توضیح .)9(کنندتري پیدا میکند و اثر ضد باکتریال کممی

در این مورد غیر فعال شدن تمام یا بخشی از خاصیت ضد 
عاجيشو دهنده توسط اجزاوباکتریال محلولهاي شست

.)5، 4(باشددندانی می
عاج دندانی بر تأثیرحاضر با هدف ارزیابی ۀمطالع

1لریت سدیم هاي هیپوککنندگی محلولخاصیت ضد عفونی
2% و %2/0یدین،%02/0و%2/0زیدین گهوکلردرصد5و

شد. علت انتخاب این انجام% 4/0و %4ید او پتاسیم ید
، 3(باشدگذشته میهاي همطالعسایر العه با مطۀها مقایسغلظت

گذشته پودر عاجی هايهمطالعبا توجه به اینکه در .)7، 5، 4
ها قبل از سازي کانال تهیه و نمونهبدون حذف سمان و پاك

اند و احتمال اتو کالو شده،اینکه به پودر عاجی تبدیل شوند
آلودگی در زمان تهیه پودر عاجی وجود دارد، لذا در این 

سازي شده و ذرات قبل و حذف و کانال پاكسمان،مطالعه
احتمالی سمان تأثیرند تادبعد از استاندارد سازي اتو کالو ش

.شودحذفکانالدرو مواد آلی موجود

بررسیروش 
بنیادي کاربردي آزمایشگاهی ۀ یک مطالع،این مطالعه

آزمایشگاهی از سوش استاندارد ۀدر این مطالع.باشدمی
استفاده شد. سوش استاندارد 1394لیس کد انتروکوکوس فکا

تحقیقات صنعتیۀسسؤهاي مها و باکتریاز کلکسیون قارچ
سوسپانسیون ۀعفونی ایران تهیه گردید. به منظور تهی_

کلونی 4-5تلقیح استریل حداکثرباکتري، با استفاده از لوپ
مجزا از کشت استوك و خالص شده را برداشته و به یک لوله 

لیتر از محیط مولر هینتون براث تلقیح کرده و میلی4-5حاوي 
-گراد گرماسانتیۀدرج37یک شب در دماي به مدتمحیط

گذاري شد.
(ایجاد یک باکتري لیوفیلیزه شدهۀمراحل کشت نمون

بیولوژیکی از طریق سرد کردن ةپایدار از یک مادةفرآورد
شدید)زده تحت خالء یخةسریع و گرفتن آب از این فرآورد
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لیوفیلیزه ۀسازي باکتري تهیه شده از نمونبه منظور آماده
شده، تحت شرایط کامالً استریل بعد از شکست سرنگ حاوي 

لیتر از محیط میلی5پودر باکتري، باکتري مورد نظر را در 
ساعت در دماي 24وارد کرده و به مدت BHIکشت مغذي 

دورت در کةشد. بعد از مشاهددرجه گرما گذاري می37
محیط به منظور نگهداري باکتري، آن را به محیط آگار دار 

نتقال داده شد.مانند نوترینت آگار و یا بالد آگار ا
)(TSBTryptic Soy Brothمحیط کشتۀتهی

لوپ 4مک فارلند، ۀرشد باکتري با لولۀبه منظور مقایس
کشت داده و TSBاستاندارد از باکتري مورد نظر را در محیط 

مک فارلند،  ۀکدورت محیط حاوي باکتري با لولۀبا مقایس
آوریم.دست میهغلظت مناسبی از باکتري را ب

)TSA)Triptic soy agarمحیط کشتۀتهی
مرك TSAدر این مطالعه از پودر محیط کشت 

)Merck لیتر آب مقطر حل نموده 1) استفاده شد. پودر را در
، به مدت کالوگراد اتوتیسانۀدرج121و آن را در حرارت 

- میلی25دقیقه استریل نمودیم. بعد از سرد شدن محیط 15

9-10هایی که قطر آنها صفحهلیتر از محیط کشت را در 
باشد، ریخته و پس از سفت شدن محیط براي متر میسانتی

37یک شب در دماي به مدت ها صفحهکنترل استریل بودن، 
.شدندگراد، گرماگذاريسانتیۀدرج

Pepton Waterمحیط کشت ۀتهی

لیتر آب 1را در گرم پودر محیط کشت آگار15میزان
گراد سانتیۀدرج121مقطر حل نموده و آن را در حرارت 

دقیقه استریل نمودیم. 15، به مدت کالواتو
هیپوکلریت ةشو دهندوتسهاي شمحلولۀتهی2-5- 3

م یداداستات و یدین پتاسیهگزیدینسدیم، کلرو
در این مطالعه در هدهندشووهاي شتیک از محلولهر
محلول هیپوکلریت .گرفتنداصی مورد مطالعه قرار غلظت خ

هگزیدین استات و%، محلول کلر5% و1هاي در غلظتسدیم
و پتاسیم 2% و %2/0یدین،%02/0% و 2/0هاي در غلظت

کار برده شدند.هب%4/0و%4یداید
ج دندانپودر عایۀته

دندان عدد 15در این بررسی تجربی آزمایشگاهی، تاج 
قطع CEJۀعقل جراحی شده سالم و بدون پوسیدگی از ناحی

هاي ریشه با استفاده از فایل دستی و به روش شد. کانال
Step backهاي فایل شدند، سپس توسط دریل40ةتا شمار

یل گشادسازي کرونال تکم3و 2هاي گیتس گلیدن شماره
لیتر میلی2شو با وشد. در فواصل کاربرد وسایل، شست

ریشه، سالین انجام شد. به منظور حذف سمان از سطح نرمال
جهت ریشه 4شیار راهنما در 8/0با استفاده از فرز فیشور

ایجاد شد و پس از آن تمام سمنتوم با استفاده از دیسک 
الو کاتوۀپرداخت از سطح ریشه حذف گردید، سپس نمون

توسط الک شده و توسط آسیاب دستی خرد شدند و
اندارد میکرونی است70زةبه اندا200ةآزمایشگاهی شمار

ند و پودر حاصل جهت مراحل بعدي در محیط سازي شد
خشک نگهداري شد.

سوسپانسیون پودر عاجیۀتهی
پودر ۀحذف احتمال آلودگی طی مراحل تهیبراي

الو استریل کرده و کآن را توسط اتوعاجی، مجدداً
50جی در گرم پودر عامیلی28زسوسپانسیونی متشکل ا

رولیتر آب مقطر استریل تهیه شد.میک
سوسپانسیون باکتریاییۀتهی2-8- 4

کوکوس باکتري مورد مطالعه (انترومیکرولیتر از 100
و شدانتقال دادهTSAبه محیط TSBفکالیس) از محیط 

گذاري شد. گراد گرماانتیسۀدرج37دمايساعت در24
هاي خالص این باکتري سوسپانسیونی با سپس از کلونی

تهیه شد.Pepton waterدر %5/0غلظت 
کلریت سدیم و مجاورت آن با هاي هیپومحلولۀتهی

سوسپانسیون باکتریایی
کلریت به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی محلول هیپو

هاي مورد ا غلظت%، در ابتد5% و 1هاي سدیم در غلظت
همراه لیتر از هر غلظت محلول میکرو50بررسی تهیه شده، 

لیتر از سوسپانسیون پودر عاجی درون یک میکرومیکرو50با 
یک و به مدت شد لیتري استریل ریخته میلی5/1تیوب 

گذاري شد. بعد از گذشت درجه گرما37دمايساعت در
باکتري به مخلوط لیتر از سوسپانسیونمیکرو50یک ساعت، 
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ساعت، 24هاي صفر، یک ساعت و فوق اضافه شد. در زمان
ها برداشته شد و توسط تیوبلیتر از محلول میکرومیکرو10

هاي یک دهم، یک صدم و یک سرم فیزیولوژي استریل رقت
میکرولیتر از آن بر روي 10سپس مقدار هزارم تهیه گردید،

سالین به عنوان کشت داده شد. نرمالTSAمحیط کشت 
24کار برده شد. بعد از هکنترل منفی به جاي پودر عاجی ب

بر هاي رشد کرده تعداد کلونیشمارش ساعت انکوباسیون 
شد و  انجامروي محیط کشت توسط شمارش چشمی 

افزارنتایج با نرمآزمایش در هر گروه سه بار تکرار شد. 
وگرفت رار ن ویتنی مورد بررسی قامآزمونو SPSSآماري

)01/0<Pدر نظر گرفته شد.يدارا) به عنوان سطح معن
استات و مجاورت آن با هگزدینهاي کلرومحلولۀتهی

سوسپانسیون باکتریایی 
به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی محلول کلرو

-در ابتدا غلظت%02/0و %2/0هاي استات در غلظتهگزدین

لیتر از هر غلظت میکرو50، هاي مورد بررسی تهیه شد
میکرولیتر از سوسپانسیون پودر عاجی 50محلول همراه با 

و به شدلیتري استریل ریختهمیلی5/1درون یک میکروتیوب 
گذاري شد. بعد از درجه گرما37دمايساعت دریک مدت 

میکرولیتر از سوسپانسیون باکتري به 50گذشت یک ساعت، 
24فر، یک ساعت و مخلوط فوق اضافه شد. در زمان هاي ص

ها برداشته شد و میکرولیتر از محلول میکروتیوب10ساعت، 
هاي یک دهم، یک صدم توسط سرم فیزیولوژي استریل رقت

میکرولیتر از آن بر 10و یک هزارم تهیه گردید، سپس مقدار 
سالین به کشت داده شد. نرمالTSAروي محیط کشت 

کار برده شد. بعد ازهعنوان کنترل منفی به جاي پودر عاجی ب
یافتههاي رشد تعداد کلونیشمارش ،ساعت انکوباسیون24
و صورت گرفتروي محیط کشت توسط شمارش چشمی بر 

آزمایش در هر گروه سه بار تکرار شد.
هاي یدین پتاسیم یداید و مجاورت آن با محلولۀتهی

سوسپانسیون باکتریایی
ول یدین پتاسیم به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی محل

50هاي مورد بررسی تهیه شده، یداید در ابتدا غلظت
میکرولیتر از 50میکرولیتر از هر غلظت محلول همراه با 

-میلی5/1عاجی درون یک میکروتیوب سوسپانسیون پودر 

37دمايساعت دریکو به مدت شدلیتري استریل ریخته
50گذاري شد. بعد از گذشت یک ساعت، درجه گرما

به مخلوط فوق اضافه شد. میکرولیتر از سوسپانسیون باکتري
میکرولیتر از 10ساعت، 24هاي صفر، یک ساعت و در زمان

ها برداشته شد و توسط سرم فیزیولوژي محلول میکروتیوب
هاي یک دهم، یک صدم و یک هزارم تهیه استریل رقت

.گردید
میکرولیتر از آن بر روي محیط کشت 10سپس مقدار 

TSAسالین به عنوان کنترل منفی به کشت داده شد. نرمال
ساعت 24کار برده شد. بعد از هجاي پودر عاجی ب

روي یافته برهاي رشد تعداد کلونیشمارش ،انکوباسیون
و صورت گرفتمحیط کشت توسط شمارش چشمی 

.)7تا 1هايشکل(ایش در هر گروه سه بار تکرار شدآزم

هایافته
و%1کلریت سدیماثر ضد باکتریایی هیپودر بررسی 

شدنتایج زیر حاصل 5%
هاي انتروکوك فکالیس میانگین نتایج شمارش کلونی

-% در زمان5% و1کلریت پس از تماس با هیپوآزمونگروه 

100/1و 10/1هايساعت و تمام رقت24وصفر، یکهاي 
وه در گروه کنترل هم نتایج مشابه گرصفر بود.1000/1و

بود.آزمون
ن ویتنی براي هیپو کلریت سدیم اآماري مآزموننتایج 

%1% و 5
ۀویتنی براي مقایسنامآماري آزموندر این قسمت از 

استفاده شده آزموننی در دو گروه کنترل و ومیانگین تعداد کل
بوده و کناپارامتریهاياز آزمونویتنیناآزمون ماست. 

ها نیست. بر دادهانجام آن مستلزم فرض خاصی 
در آزمونتفسیر: در این قسمت دو گروه کنترل و 

(با دو غلظت متفاوت)، از کلریت سدیمهیپوحضور محلول 
ویتنی مقایسه نامآزموننظر تعداد کلونی و با استفاده از

% بوده تعداد کولونی در تمام 1و %5ند. زمانی که غلظت شد
ابراین در این حالت بنارهاي دو گروه صفر مشاهده شد،تکر

اجرا نشد. آزمون
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%4/0پتاسیم یدید%2/0نیدیدر بررسی اثر ضد باکتریال 
نتایج زیر حاصل گردید%4دیدایمیو پتاس%2یدین و 

هاي انتروکوك فکالیس گروه میانگین نتایج شمارش کلونی
- در زمان%4دیدایمیو پتاس%2نیدیپس از تماس با آزمون

100/1و 10/1هايساعت و تمام رقت24وصفر، یکهاي 
صفر بود.1000/1و

هاي انتروکوك فکالیس گروه میانگین نتایج شمارش کلونی
%4دیدایمیو پتاس2و %%2/0نیدیپس از تماس با آزمون

و در زمان CPU 10/1:105صفر و رقت در زمان % 4/0و 

و رقتساعتدر زمان یکو100/1:12CPUصفر و رقت 
10/1:11CPUنتایج شمارش هاها و رقتدر سایر زمان.بود

- در گروه کنترل تمام نتایج شمارش کلونیکلونی صفر بود.

.صفر بودهاها و رقتهاي انترکوك فکالیس در تمام زمان
لونی ۀ میانگین تعداد کبراي مقایسویتنی نامآزموننتایج 

ساعت فر، و یک صهاي در زمانآزموندر دو گروه کنترل و 
داري را میان اتفاوت معن%4/0و % 2/0هاي براي غلظت

ها نشان داد.رش کلونیشما

میانگین تعداد کولونی ±: انحراف استاندارد 1جدول 
هیپو کلریت سدیم

5%1%
--گروه کنترل
--گروه آزمون

ساعت24یک ودر زمانهاي صفر،% 4دیدایمیو پتاس%2نیداس با ینمودار میزان رشد باکتري انترو کوکوس فکالیس بعد از تم
زمان(ساعت)

تعداد 
کلونی
CPU
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ساعت24یک وهاي صفر،در زمان%4/0دیدیمی% پتاس2/0نیدیتماس نمودار میزان رشد باکتري انترو کوکوس فکالیس بعد از 

زمان صفر: 2جدول 
پتاسیم یدیدینید

%4/0%و 2/0%4% و 2
U9.000―ن ویتنیام

P–001.٭٭―مقدار

تکرارهاي دو گروه لونی در تمامکبوده تعداد % 4% و2غلظتباشد. زمانی که ر سطح یک درصد میدار داوجود تفاوت معنةدهندنشان٭٭داشتن
.صفر مشاهده شده است

زمان یک ساعت: 3جدول 
یدین پتاسیم یدید

%4/0%و2/0%4% و2
U13.500―ویتنی- من

P–005.٭٭―مقدار

لونی در تمام تکرارهاي دو گروه بوده تعداد ک% 4% و2باشد. زمانی که غلظت یک درصد میدار در سطحاوجود تفاوت معنةدهندنشان٭٭داشتن 
.صفر مشاهده شده است

% 02/0و %2/0هگزیدینواثر ضد باکتریال کلر: 4جدول 
آزمونگروه 

هگزیدینکلرو
2/0%02/0%

10-103-102-101-103-102-1رقت
0000178737ساعت 
1000113499ساعت 
24000000ساعت 

آزموندر گروه % 2/0هگزیدین وهاي انتروکوکوس فکالیس بعد از تماس با کلرمیانگین نتایج شمارش کلونی

زمان(ساعت)

تعداد 
کلونی
CPU
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% در گروه کنترل02/0نیدیتماس با کلرو هگزبعد از سیانترو کوکوس فکالهاي¬یشمارش کلونجینتانیانگیم: 5جدول 
گروه کنترل

هگزیدینکلرو
2/0%02/0%

10-103-102-101-103-102-1رقت
000034013629ساعت 
1000000ساعت 
24000000ساعت 

میانگین تعداد کولونی±انحراف استاندارد %02/0و %2/0هگزیدین ون ویتنی براي کلراماري مآآزموننتایج : 6جدول 
هگزیدینکلرو

2/0%02/0%
21.752±00055.666.±000.گروه کنترل

10.401±40243.250.±666.آزمونگروه 

ها تفاوتی هده شد در سایر زمانمشاآزموندار میان تعداد کلونی در زمان یک ساعت میان گروه کنترل و اویتنی تفاوت معننامآزمونطبق نتایج بر
مشاهده نشد.

زمان یک ساعت: 7جدول 
هگزیدینکلرو

2/0%002/0%
U000.-ویتنینام

P–000.٭٭-مقدار

باشد.دار در سطح یک درصد میاوجود تفاوت معنةدهندنشان٭٭داشتن 

ساعت24یک وهاي صفر،در زمان%2/0هگزیدینواز تماس کلرنمودار میزان رشد باکتري انترو کوکوس فکالیس بعد : 1نمودار 

زمان(ساعت)

تعداد 
کلونی
CPU
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24یک وهاي صفر،در زمان%02/0هگزیدین ونمودار میزان رشد باکتري انترو کوکوس فکالیس بعد از تماس کلر: 2نمودار 
ساعت

کوکوس فکالیس روي محیط کشترشد کلونی باکتري انترو:1شکل 

استهیچ کلونی رشد نکرده% است،5پودر عاجی روي هیپو کلریت سدیم تأثیرعدم ةدهندنشان:2شکل

زمان(ساعت)

تعداد 
کلونی
CPU
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استهیچ کلونی رشد نکرده% است،1پودر عاجی روي هیپو کلریت سدیم تأثیرعدم ةدهند: نشان3شکل 

استکردههیچ کلونی رشد نت،اس%4پتاسیم یداید %2پودر عاجی روي یدینتأثیرعدم دةدهن: نشان4شکل

و یک ساعت روي محیط کشت رشد است. باکتري در زمان صفر % 4/0دیدیمی% پتاس2/0نیدیپودر عاجی رويتأثیرةدهند: نشان5شکل
.کرده است
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.هیچ کلونی رشد نکرده استاست،%2/0ینهگزیدوپودر عاجی روي کلرتأثیرعدم ةدهند: نشان6شکل

هاي صفر و یک ساعت روي محیط کشت رشد باکتري در زمان،است%02/0هگزیدین وپودر عاجی بر روي کلریرتأثةدهندنشان:7شکل
.استکرده

بحث
از ارکان یکیکانال، ةشو دهندواستفاده از مواد شست

که با هدف خروج دیآیبه شمار مکیمهم در درمان اندودنت
شود. در یمانجامشهیها از کانال ريها و حذف باکتريدبر

توأم يگریهدف با هدف دنیامیسدتیکلرپویاستفاده از ه
کیارگانيهايو دبریپالپيایگردد که آن، حل کردن بقایم

از يگرینوع دن،یدیهگزوکلراست.شهیموجود در کانال ر
در يادیزاریکانال است که کاربرد بسيهاشو دهندهوشست

) Tungهاي تانگ (هلعدارد و طبق مطایکیدرمان اندودنت
-برابر است و آنمیسدتیپوکلریآن با هیکروبیمیآنتتیفعال

يدارا،در مطالعات خود نشان داد) White(وایت چنان که
يوربرinvitroمطالعات).10باشد(یدوام اثر متیخاص

، میسدتیکلرپویهیضدعفونيمحلولهايخواص ضد باکتر
نشان دادند که هر سه دیدایمیپتاسنیدیو نیدیهگزوکلر

یول،ندیرا حذف نمايباکترتاکشت قادرندطیماده در مح

کند یمرییدو محلول تغنیاالیداخل کانال خواص ضد باکتر
نیدر احیتوضکی)9(کنندیمدایپيترکمالیضد باکتررو اث

الیضد باکترتیاز خاصیبخشایفعال شدن تمام ریمورد غ
-یمیعاج دندانيشو دهنده توسط اجزاوشستيهامحلول

انجام شده که نهیزمنیدر ايادی). مطالعات ز7و5، 4(باشد
مورد يباکترةریزنج،ییاجرايهااز نظر روشهاشیآزمانیا

کشت متفاوتطیو محطیشراشن،ینکوبیمطالعه، زمان ا
مطالعات بوده که در نیهمۀ از جملزیحاضر نۀ ند. مطالعهست

ضد يفعال شدن داروهاریغةدیپدیآن، با هدف بررس
صورت یدندان توسط عاج دندانۀ شیکانال رةکنندیعفون

.گرفت
ةشو دهندوسه محلول شستيانجام شده بر روۀمطالع

يباکترو هر کدام در دو غلظت انجام گرفت.شهیکانال ر
سیانتروکوکوس فکالبود.سیانتروکوکوس فکال،مورد مطالعه
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است که به ياریاختيهوازیگرم مثبت و بیکوکوسکی
شده ستیزهمیگوارشيو مجرایدهانيهابا حفرهینوع
را یمهمارینقش بسیپزشکدر دندانيباکترنی). ا11(تاس

فایدندان اۀشیکانال رهیثانوایمزمن و يهاعفونتجادیدر ا
-یمقاوم مسمیارگانکرویمکیسیکند. انتروکوکوس فکالیم

دندان را داشته و ۀشیزنده ماندن در کانال رییباشد که توانا
فلور یاصلياجزاازیکیایو سمیارگانکرویبه عنوان تنها م

انتروکوکوس ي). حذف باکتر4شود(یدر آن منطقه محسوب م
مان داف دراهنیمجدد از مهمتريهاماندروشهیدر درمان ر
.ودشیمحسوب م
کننده یضد عفونيهامحلولالیضد باکترتیخاص

تواند توسط عوامل مختلف یمin vivoکانال در مطالعات
محلول به یعدم دسترس:مل شاملعوانیا،کنددایکاهش پ

تاه مدت، نفوذ کم در داخل عاج،زمان تماس کوکل کانال،
یضد عفونتیفعال شدن خاصریو غلمیفویبۀیوجود ال

جود در کانال موییایمیشبیترکمواد و ۀلیبه وسیکنندگ
.باشدیدندان مۀشیر

پودر ،یعاجيهاشامل بلوکin vitroمطالعاتيهامدل
یعلت انتخاب پودر عاجباشد.یشده مدهیو دندان کشیعاج

ذرات در يسازاستانداردییتوانایشگاهیبه عنوان مدل آزما
در هر بار يمقدار مساوامکان استفاده از،يمساويهاهانداز
شدن عاج، یعفونيبرایوالنبه زمان طازینعدمو ش،یآزما

سطح تماس شیباشد و افزایچون عاج به صورت پودر م
یپودر عاجبیاز معااست.کننده با عاجیمحلول ضد عفون

کرویو عدم وجود ساختار ملمیفویبهیاللیعدم تشک
.استشهیرکالیآناتوم

وشو دهندةترین محلول شستسدیم شایعهیپو کلریت
کانال است که هنوز هیچ توافق کلی بر روي غلظت مطلوب 

اند که  مطالعات گذشته نشان داده).12ن وجود ندارد(آ
-بینیکلریت سدیم قابل پیشهاي باالتر هیپواستفاده از غلظت

ي داخل کانال و برداشتن بیوهاترین روش براي کشتن باکتري
مشابه ،در این مطالعه).13و14خل کانال است(فیلم دا

-وشو دهندهمطالعات قبلی هیپو کلریت تغلیظ شده از شست

هاي دیگر بر اساس زمان صرف شده براي حذف تمام 
به هر حال استفاده از هیپوو)17-15(ها بهتر بودباکتري

-چون وقتی به فضاي پري،کلریت سدیم مورد بحث است

تواند سبب تحریک شدید شودمی،شودرادیکوالر وارد می
)18(.

% 1% و5غلظت ،چنان که گفته شدر آنضحاۀمطالعدر
یپودر عاج،مطالعهنیدر اکار برده شد.هبمیسدتیکلرپویه

% 1% و 5میسدتیکلرپویهيضد باکترتیبر خاصيتأثیر
خود را تیخاصیمواد در حضور پودر عاجنینداشت و ا

گونه چیساعت ه24ویک صفر،يهامانحفظ کرده و در ز
ي(وجود آب مقطر به جا. در گروه کنترلهرشد نکردیکلون

يهادر زمانيحذف باکتریی) هر دو ماده توانایپودر عاج
) Haapasaloاسالو (پها.ساعت را دارا بودند24وکیصفر،

یپودر عاجتأثیرinvitroبه صورتياو همکاران در مطالعه
انی) در پا3(نددکری% را بررس1میسدتیپوکلریهيبر رو

% در زمان 1میسدتیکلرپویهالیباکتریآنتتیخاصشیآزما
ساعت ساعت 24و یکدر زمان یول،کرددایصفر کاهش پ

کند. حسن يریجلوگيطور کامل از رشد باکترهتوانست ب
ریغزانیمinvitroبه صورتياو همکاران در مطالعهیرزم

در کردند،ی% را بررس1% و 5میسدتیکلرپویشدن هفعال 
% بعد از تماس با پودر 5میسدتیلرکپویهشیآزماانیپا

طور کامل مانع از هبساعت 24و یک در زمان صفر،یعاج
در زمان صفر %1میسدتیکلرپویشد و هيرشد باکتر

ویک در زمان یول،مهار کندطور کاملهرا بينتوانست باکتر
.شديساعت مانع رشد باکتر24

مطالعه نیادر،یو رزماسالو پهاۀبا مطالعسهیمقادر
يحذف باکترییتوانازی% در زمان صفر  ن1میسدتیپوکلریه

بار اتوکیپالپ ویمواد آلعدم حذف سمان،را دارا بود.
نیالیتواند دلیمها در مطالعات گذشته،کالو کردن نمونه

.اختالف باشد

به صورتيادر مطالعه) 2000(و همکاراناسالو پها
invitroرا %05/0نیدیهگزوبر کلریپودر عاجتأثیر

و کلرالیباکتریآنتتیخاصشیآزماانیدر پا)3کردند(یبررس
در یکرد ولدایساعت کاهش پکیدر زمان صفر و نیدیهگز
) Portenierورتنیر (پ. شديطور کامل مانع رشد باکترهب24

و شدن کلرفعالریغزانیمياطالعهدر م) 2001(و همکاران
وHydroxy apatite،ی% توسط پودر عاج05.نیدیهگز

Bovin serum albuminانیدر پاکردندیرا بررس
يطور قوهبنیدیهگزوکلرالیباکتریآنتتیخاص
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يشد و مقدار کمترمهارBovin serum albuminتوسط
يهادر زمانیمهار شدگنیا،مهار شدیتوسط پودر عاج

بر يتأثیرHydroxy apatiteساعت بود،کیصفر و 
.نداشتنیدیهگزوکلرتیخاص

هاي باکتریایی پس از شمارش کلونیدر این مطالعه، 
-ها پس از زمان% در تمام رقت2/0هگزیدین وتماس با کلر

هگزیدین وو در کلرساعت صفر بود.24وصفر و یک هاي 
در ها صفر بود.ساعت شمارش باکتري24د از بع02/0%

) Viannaویانا () و15و همکارانش()Gomesۀ گومز(مطالع
هگزیدین حتی در و ) نشان دادند که کلر16همکارانش (و 

ثانیه حذف 30را ظرف مدت E.Foecalis%2/0غلظت کم 
و همکارانش نشان ) Morgentalمورگنتال (اماکند.می

E.Foecallis% در کاهش شمار 2نیدیهگزودادند که کلر

این تفاوت در نتایج ممکن ).19(نبود مؤثرقهیدقکیدر 
هگزیدین واست به خاطر تفاوت در روش کار و مارك کلر

هاي بررسی کشت باکتریایی باشد.ده شده و زمانااستف
ریغيادر مطالعه2002در سالو همکارانورتنیر پ

% 02/0نیدیهگزوکلرلایباکتریآنتتیفعال شدن خاص
و EDTAکه بایعاج،یعاجکسیماترعاج،توسط پودر

heat killedو1نوعکالژندر تماس بوده،دیاسکیتریس

Microbias whole cellیعاجکسیماتر.کردندیبررس
يرا رويمهارتأثیرنیشتریبگرماکشته شده با يو سلولها

و EDTAکه بایجکه عایدرحالداشتند،نیدیهگزوکلر
را یمهار شدگيفقط مقدار،مخلوط شده بوددیاسکیتریس

ساعت  کیدر زمان صفر وزینیپودر عاج).5(نشان داد
باعث مهار شدن آن %02/0نیدیهگزو بعد از تماس با کلر

الیباکتریآنتتیخاصيوريتأثیرساعت 24بعد از یول،شد
-مطالعهدر) 2007(نو همکارایرزمنداشت.نیدیهگزوکلر

کانال ةکنندیضد عفونيفعال شدن داروهاریغزانیم،يا
یعاجکسیماترزه،ینرالیدمعاج،یرا توسط عاج معدنشهیر

وکه کلربودگونهنیاجهیکردند. نتیعاج بررسیمعدنو جزء
گروه مهار کننده 4% پس از تماس با هر 2/0% و2نیدیهگز

24ویک صفر،يرا در زمانهاسیفکاليبه طور کامل باکتر
بر يتأثیریمطالعه پودر عاجنیبردند. در انیساعت از ب

نیاوشتندا%2/0نیدیهگزوکلرالیضد باکترتیخاص

در خود را حفظ کرده وتیخاصیماده در حضور پودر عاج
،رشد نکردیکلونگونه چیساعت ه24وکیصفر،يهازمان
پودر دارد.یخوانهمیرزمۀلعبا مطاجیقسمت نتانیدر ا
نیدیهگزوکلرالیضد باکترتیباعث کاهش خاصیعاج
قسمت نیساعت شده و در اکیدر زمان صفر و 02/0%
در سطح وداردیخوانهمورتنیر پواسالوپهابا مطالعاتجینتا
در کنیول.)>01/0p(در صد تفاوت معنادار وجود داردکی

در گروه باشد.یميف باکترساعت قادر به حذ24زمان 
نیدیهگزو) کلریپودر عاجي(وجود آب مقطر به جاکنترل

24وصفر، یک يهادر زمانيحذف باکتریی% توانا2/0
حذف یی% توانا02/0نیدیهگزوکلرباشد.یساعت را دارا م

ساعت 24وکیناما در زما،را در زمان صفر نداشتهيباکتر
مطالعه نیاجیقسمت نتانیدر اده.رشد نکریگونه کلونچیه

.استکسانییو رزمورتنیر پۀبا مطالع

ضد تیبر خاصيتأثیریمطالعه پودر عاجنیادر
ماده در حضور پودر نی% ندارد و ا4دادیمیپتاسنیدیيباکتر
کیصفر، يهاخود را حفظ کرده و در زمانتیخاصیعاج

یپودر عاجیرشد نکرده. ولیگونه کلونچیساعت ه24و
دیدایمیپتاس%2/0نیدیالیضد باکترتیباعث کاهش خاص

در کیساعت شده و در سطح کیو زمان صفررد4/0%
ماده در نیایول) >01/0p(دار وجود داردصد تفاوت معنا

.باشدیميساعت قادر به حذف باکتر24زمان 

نیدیفعال شدن ریغزانی) م3(خود ۀدر مطالعاسالو پها
% در 4دیدایمی% و پتاس2نیدی% و 4/0دیدیمی% پتاس2/0

%  2نیدیدر آن مطالعه . کردیبررسرا یبرخورد با پودر عاج
در زمان يطور کامل مانع رشد باکتره % ب4دیدایمیو پتاس
% 4/0دیدیمی% پتاس2/0نیدولی ی،شد24یک، و صفر،

24ویکصفر،يهازمان3در مهار کند وراينتوانست باکتر
خود ۀدر مطالعزینورتنیر پفعال شد. ریطور کامل غه ساعت ب

% در4/0% و 2/0دیدیمیپتاسشدن یدینفعال ریغزانیم
Bovinو Hydroxy apatite،یبرخورد با پودر عاج

serum albuminنیدولی یدر آن مطالعه ،کردیبررس
ردی% بعد از تماس با پودر عاج4/0دیدیمی% پتاس2/0

فعال شد ریطور کامل غه ساعت ب24ویکصفر،يهازمان
Bovinو Hydroxy apatiteیول serumبر يتأثیر
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اند. در مطالعات گذشته نداشتهدیدیمیپتاسنیدیتیخاص
24وکی% در زمان صفر، 4/0دیدیمی% پتاس2/0نیدی

فعال شده بود)ریغ(به طور کامل فعال شده بود.ریساعت غ
کردن کالوبار اتوکیپالپ ویمواد آلذف سمان،عدم ح

اختالف باشد.نیالیتواند دلیم،ها در مطالعات گذشتهنمونه
نیدی) یپودر عاجي(وجود آب مقطر به جادر گروه کنترل

-در زمانيحذف باکترییدر هر دو غلظت توانادیدیمیپتاس

باشند.یساعت را دارا م24وکیصفر، يها

یريگنتیجه
این آزمایش نشان داد که عاج توانایی مهار کردن  

کانال ریشه را ةکنندخاصیت ضد باکتریال مواد  ضد عفونی
زمان و باشد که این مقدار مهار شدگی با غلظت آنهادارا می

کاهش با توجه به اینکه .استارتباط درا با عاجهتماس آن
-عالیت آنتی% اثري بر ف1% به 5از غلظت هیپو کلریت سدیم 

باکتریال این ماده در مجاورت با پودر عاجی در شرایط 
invitroهاي مختلف آزمایش ندارد و هر دو ماده در در زمان

هیپو لذا  استفاده از،برندتمام زمانها باکتري را از بین می
در شود،% به دلیل سمیت کمتر توصیه می1کلریت سدیم 

دین پتاسیم یدید، به دلیل هگزیدین و یومورد استفاده از کلر
- که از غلظتشود هاي پایین توصیه میمهار شدن در غلظت

هاي  باالتر این مواد استفاده شود.

قدردانی
دانشـجویی تحقیقـاتی طرححاصلمقاله،اینازبخشی
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Evaluation of Inactivation of Intracanal Antiseptics by Dentin; in Vitro
Study

Mohammad Yazdizadeh1, Somayeh Ghamari2*, Milad Ali Kazemi3, Sahar Jalali2

Abstract
Background and Objective: The present study attempts to
investigate the tooth dentin influence on antimicrobial efficacy of
sodium hypochlorite, chlorhexidine, iodin and potassium iodide.
Subjects and Methods: Enterococcus foecalis (1394 code) was
cultured in TSA environment where the purred colony suspension in
concentration of 0.5% peptone water was supplied. In this direction,
15 intact impacted third molars teeth that has been extracted by
surgical, chips into dentinal powder through mesh 200 in order to
produce suspension of 28 mg dental powder in 50 L distilled water,
then incubated by irrigate liquid for 1 hr under 37°C. Adding 50 L
of bacteria suspension results in final suspension applied is culture at
0, 1 and 24 hr. Control group was subjected to 50 L of distilled
water instead of dental powder.
During 24 hours, colonies were counted under the microscope and
analyzed by Mann-Whiteny test using SPSS software.
Results: Results shows that CHClN 0. 2%, NaOCl 1%, 5%, I 2%
and KI 4% eliminate bacteria after 0, 1 and 24 hours while CHX
0.02%, I 0.2%, KI 0.4% were only able to remove bacteria after 24
hr. Reduction of NaOCl concentration from 5% to 1% did not affect
its antibacterial efficacy against dentin powder under in vitro during
24 hr period of the experimental conditions.
Conclusion: Through this experimental study it is demonstrated
that the dentin have the ability to inhibit antibacterial effect of root
canal disinfectant material. The amount of inhibition depends on
concentration and the time that material are in contact with dentin.

Keywords: Root canal, Dentin, Intra-canal antiseptics.

►Please cite this paper as:
Yazdizadeh M, Ghamari S, Kazemi M, Jalali S. Evaluation of Inactivation of
Intracanal Antiseptics by Dentin; in Vitro Study. Jundishapur Sci Med J
2015;13(6):635-649

Received: Jan 15, 2014 Revised: Aug 10, 2014 Accepted: Aug 23, 2014

1-Assistant Professor of
Endodontic.
2-Post Graduate Student of
Endodontic.
3-Under Graduate Student.

1,2-Department of Endodontic,
School of Dentistry, Ahwaz
Jundishapur University of Medical
Sciences, Ahwaz, Iran.
3-School of Dentistry, Ahwaz
Jundishapur University of Medical
Sciences, Ahwaz, Iran.

*Corresponding author:
Somayeh Ghamari; Department of
Endodontic, School of Dentistry,
Ahwaz Jundishapur University of
Medical Sciences, Ahwaz, Iran.
Tel:+9183434796
Email:
somaye_ghamari@yahoo.com


