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   گوناگونحاملین اثر ضدمیکروبی مخلوط هیدروکسید کلسیم با  هیبررسی آزمایشگا
  عفونی يهاي ریشهکانال بر

  
  

  ٭٭٭٭ ، محمد ایمان عینی٭٭٭، مرضیه علیقلی٭٭ نژاد ، نوشین شکوهی٭ صدیقه خدمت
  

، عضـو مرکـز تحقیقـات    تهـران و خـدمات بهداشـتی درمـانی    پزشـکی   دانشگاه علوم ،دندانپزشکی ينتیکس و عضو مرکز تحقیقات دانشکدهدانشیار گروه آموزشی اندود ٭
  اندودانتیکس

، عضـو مرکـز تحقیقـات    تهـران و خدمات بهداشـتی درمـانی   پزشکی  دانشگاه علوم ،دندانپزشکی ياستادیار گروه آموزشی اندودانتیکس و عضو مرکز تحقیقات دانشکده ٭٭
  اندودانتیکس

  تهرانو خدمات بهداشتی درمانی پزشکی  علومدانشگاه پزشکی  يمیکروب شناسی دانشکدهآموزشی عضو هیئت علمی گروه  ٭٭٭
  تهرانو خدمات بهداشتی درمانی پزشکی  پزشکی دانشگاه علوم يدانشکدهشناسی میکروب آموزشی دکتراي میکروب شناسی، گروه ٭٭٭٭

  
  

  چکیده
بـر آمـاده   افـزون  وامل ضد میکروبی کاربرد ع. هاي آنهاستبردن ریزجانداران و فرآورده میاناز هدف اصلی درمان کانال ریشه  :لهابیان مس

مقاوم بی تـأثیر   ریزجاندارانبرخی از بردن  میاناز از سوي دیگر هیدروکسید کلسیم در . دستیابی به این هدف الزم است برايسازي مکانیکی 
  . است

آب مقطر، هیپوکلریت سدیم یـا  ( گوناگونهیدروکسید کلسیم مخلوط شده با حاملین  يمقایسه ،آزمایشگاهی بررسیهدف از انجام این  :هدف
  .بودهاي عفونی کانال ریشه و عاج دندانگندزدایی در ) کلر هگزیدین

شده و به طور تصادفی به سه گروه آزمایشـی   سترونها سازي کانالدندان تک ریشه پس از آماده 130 در این بررسی تجربی، :مواد و روش
به تلقیح سوسپانسیون مخلوط انتروکک فکالیس و کاندیدا آلبیکانس  پس از. شدندبخش منفی مثبت و  شاهدو دو گروه ) نمونه در هر گروه 40(

کلرهگزیدین و هیدروکسید / آب مقطر، هیدروکسید کلسیم/ روز، بررسی خاصیت ضد میکروبی مخلوط هیدروکسید کلسیم 21ها طی کانالدرون 
هاي میکروبی نمونه. انجام شد) زمانی ينمونه در هر فاصله 10(هفته  2 و 1در و  ساعت 72و 24زمانی هاي فاصلههیپوکلریت سدیم در / کلسیم

عاجی  يکانال براده يعاج، از دیوارهگندزدایی ارزیابی ، براي همچنین. و پس از قرار دادن داروها شمارش شدندپیش ها دست آمده از کاناله ب
  .گردیدواکاوي ) Two-way ANOVA(آنواي دو سویه آماري  آزمونبا استفاده از بررسی هاي این داده. گردید فراهم
گرچـه مخلـوط   ).  p< 05/0( کانال وجود نداشت درونسه داروي اداري میان که تفاوت آماري معن ،نشان داد بررسیهاي این یافته :ها یافته

  . ببرد میاناز عفونی آب مقطر نتوانست در هیچ زمانی به طور کامل انتروکک فکالیس را از عاج / هیدروکسید کلسیم
 هايآسیبمخلوط هیدروکسید کلسیم با کلرهگزیدین یا هیپوکلریت سدیم ممکن است در موارد  بررسی،هاي این  یافتهي برپایه :گیري نتیجه

  . تر باشد عاج مناسب گندزداییلحاظ  مقاوم به درمان از
  ، هیپوکلریت سدیم، هیدروکسید کلسیم  یکانس، کلرهگزیدینکاندیداآلبداروهاي کانال ریشه، انتروکک فکالیس،  :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  

    Shiraz Univ Dent J 2009; 10(3): 175-182               15/4/88: ،  تاریخ پذیرش مقاله23/10/87: تاریخ دریافت مقاله
  

     گروه آموزشی اندودنتیکس، زشکی تهرانم پدندانپزشکی دانشگاه علو يشکدهدان، خیابان قدس، بلوار کشاورز، تهران .وشین شکوهی نژادن :مکاتبات ولومسي نویسنده
   shokouhinejad@yahoo.com: پست الکترونیک   021 -64432285: و فاکس تلفن

ي پژوهشی اصیلمقاله  
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  درآمد
از میان بردن ریزجانداران و هدف اصلی درمان کانال ریشه، 

از پـر کـردن   پـیش  آنهـا از سیسـتم کانـال ریشـه     هـاي  فرآورده
سازي به روش مکانیکی و شیمیایی نقش  گر چه آماده. ستها لکانا

 میاناز نماید، اما قادر به  میبازي مهمی در پاکسازي کانال ریشه 
. نیسـت کانال ریشه  ياز سیستم پیچیدهریزجانداران کامل بردن 

درمان از داروهـاي ضـد   هاي میان جلسههمچنین در مواردي که 
ریزجانـداران برجـا مانـده    شود،  یکانال استفاده نمدرون میکروبی 

تکثیر نموده و  دوبارهدرمان هاي هاي جلسهفاصلهممکن است در 
لـزوم اسـتفاده از    ،بنـابراین . )1(خود برسند  آغازینحتی به سطوح 

هر چه بیشتر سیستم کانـال  براي گندزدایی کانال درون داروهاي 
  . رسد ریشه منطقی به نظر می
مهم  یکه نقش ،مقاومی استان ریزجاندارانتروکک فکالیس 

اي پایدار و مقاوم بـه   ریشههاي پیرامون آسیب سبب شناسیرا در 
کـه   ،انـد  نشـان داده  هابررسی. نماید میبازي درمان کانال ریشه 

فلـور   يتشـکیل دهنـده  ریزجانـداران  انتروکک فکالیس بیشترین 
ن مقاوم پس از درما هايآسیبهاي ریشه همراه با  میکروبی کانال

از بی پشـتیبانی  قادر است به تنهایی و  ریزجانداراین . استریشه 
خود ادامه  زندگیآنها نیز به هاي فرآوردهو دیگر ریزجانداران سوي 
هـاي   هوازيبیدیگر بر انتروکک فکالیس،  افزونهر چند . )2(دهد 

  . اختیاري و حتی اجباري نیز در این موارد یافت شده است
هاي کاندیدا به عنوان عوامل مـؤثر   نهاخیر گو يدر دو دهه

هـا در   اند و قـارچ  هاي اندودنتیک مورد توجه قرار گرفته در عفونت
انـد   و مقاوم به درمان مشاهده شدهآغازین هاي اندودنتیک  عفونت

تـرین   هاي قارچی، کاندیدا آلبیکـانس شـایع   در میان عفونت. )3-5(
انجام شـده در  هاي بیشتر بررسی. )3(یافت شده بوده است  يگونه
کننـده بـر روي   گنـدزدایی  خاصیت ضد میکروبی عوامل  يزمینه

کـه در  در حـالی . گرفته اسـت  انجامانتروکک فکالیس به تنهایی 
آنها با شکست مواجه شـده ممکـن    يریشه هایی که درمانکانال

-بررسی. مقاوم همراه با یکدیگر یافت شودریزجانداران  است انواع
هاي درمان ریشـه شـده   دندان درصد 18که در  ،داننشان دادهها 

-باکتري دیگرپریودنتیت اپیکال، کاندیدا آلبیکانس همراه با  داراي
همـراه بـا انتروکـک     درصـد  50که از این مـوارد،  ، ها یافت شده

  . )6(فکالیس بوده است 
که انتروکک فکالیس به  ،اند نشان دادههاي گوناگون بررسی

. )8 و 7(کانال، مقاوم است  دروني انتخابی هیدورکسید کلسیم، دارو

که کاندیدا آلبیکانس نیز به  ،اندنشان داده بررسیچندین  ،همچنین
 ،بنابراین پیشنهاد شده است. )10و  9(است هیدروکسید کلسیم مقاوم 

دستیابی به اثـر ضـد میکروبـی     برايکه پودر هیدروکسید کلسیم 
 شـو  و شسـت  هـاي  محلـول  با آب جاي به مدت دراز و  الطیف وسیع

بـه همـین دلیـل در    . )10(ضد میکروبـی مخلـوط گـردد     يدهنده
 ماننـد دهنـده   شـو و  هاي شسـت  از محلولهاي گوناگون بررسی

پتاسیم یداین به عنـوان حامـل هیدروکسـید     کلرهگزیدین و یدید
  . کلسیم استفاده شده است

 کلسیم هیدروکسید کردن مخلوط يزمینه در هابررسی نتایج

 کـارآیی آن نسـبت بـه هیدروکسـید     افـزایش براي  کلرهگزیدین و

بـر ایـن    پژوهشـگران  اي از عده. استآب مقطر متناقض /  کلسیم
 /خاصـیت ضـدمیکروبی مخلـوط هیدروکسیدکلسـیم     که  ،باورند

اسـت  آب مقطـر  /کلرهگزیدین همانند مخلوط هیدروکسیدکلسـیم 
 ،انـد  جه رسـیده به این نتی هابررسیاز سوي دیگر برخی از . )11-13(

تواند سبب توانمند شـدن هیدروکسیدکلسـیم    که کلرهگزیدین می
  . )17-14( مقاوم گرددریزجانداران علیه 

اثـر ضـد عفـونی     يدر زمینـه  بررسـی با توجه به این کـه  
-کانال کنندگی مخلوط هیدروکسید کلسیم و هیپوکلریت سدیم بر

 پژوهشراین بناب، )15(است هاي ریشه و عاج عفونی بسیار محدود 
بررسی خاصیت ضد میکروبـی هیدروکسـید کلسـیم    کنونی براي 

آب مقطر، کلرهگزیدین و گوناگون همانند مخلوط شده با حاملین 
هیپوکلریت سدیم بر سوسپانسیونی از مخلوط انتروکک فکالیس و 

هاي کشیده  کاندیدا آلبیکانس در کانال ریشه و عاج عفونی دندان
  . گردید و انجام شده انسان طراحی

  
  مواد و روش
که بر روي  ،بودهآزمایشگاهی  بررسییک کنونی  پژوهش

عـدد   130شمار . انسان انجام شده است يهاي کشیده شده دندان
هاي ریز و  پوسیدگی ریشه، تركبی دندان تک ریشه و تک کاناله 

هـا در   دنـدان گندزدایی پس از . شدندبررسی انحناي اپیکالی وارد 
 ،ها طوري قطـع گردیـد   تاج دندان  درصد، 25/5هیپوکلریت سدیم 

  . متر به دست آمد میلی 15تا  13 هایی به طول که ریشه
انجام ) step-back(بک -استپها به روش  سازي کانال آماده

در کانال قرار  15یا  10 يین صورت که یک فایل شمارهه اب. شد
نوك به محض دیده شدن . شد تا به فورامن اپیکال برسد داده می

ـ  فایل در فورامن اپیکال، یک میلی ه متر از طول آن کاسته شد و ب
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 يسازي ناحیه آماده ،سپس. آمد ین صورت طول کارکرد به دستا
 1پس از آن با کم کـردن  . شد انجام 40 ياپیکال تا فایل شماره

مخروطـی کـردن     بـاالتر،  يهـاي شـماره   متر از طول فایـل  میلی
هـر اینسـترومنت،    میـان . انجام شد 80 يها تا فایل شماره کانال
سـپس  . گرفـت  لیتر سرم فیزیولوژي انجـام  میلی 2شو با و  شست
  . مانت شدند) آکریل شفاف(ها در اپوکسی رزین  ریشه يهمه

کانال از طریق  درونجلوگیري از ورود آکریل مایع به براي 
توسط  از مانت شدن در آکریل،پیش  ها ریشه آپکس  اپیکال، فورامن

 يالیـه  پایـان در . دگردیآینومر پوشانده  نازك گالس يک الیهی
به ) .EDTA )ARIADENT; Asia chem درصد 17اسمیر با استفاده از 

 )درصـد  25/5( لیتـر میلی 5شو با و  دقیقه و سپس شست 1مدت 
NaOCl  از این مراحـل،  پس  .از میان برداشته شد دقیقه 3به مدت
دندان  5پس از استریلیزاسیون . دنددیگر ستروندر اتوکالو  ها نمونه

  . به انکوباتور منتقل گردیدند  منفی انتخاب شده، شاهدبه عنوان 
 

  هادندان درونتلقیح سوسپانسیون میکروبی به 
روز یک بار از سوسپانسیون مخلوط  روز، هر دو 21در طول 

ــداران ــالیس  ریزجان ــک فک ــدا )  29212ATCC( انتروک و کاندی
 درونبا سـرنگ انسـولین برداشـت و    )  10231ATCC( آلبیکانس

 روز نمونه ها در انکوباتور 21در طول مدت . شد ها تلقیح می کانال
منفـی   شـاهد در گـروه   .شد قرار داده می) گرادي سانتیدرجه 35(

  . شد ها اضافه می به کانالسترون  BHI Brothمحیط کشت 
  

پیش  (Colony forming unit)کلنی  يشمارش واحد تشکیل دهنده
   (CFUI) از قرار دادن داروها

ریزجانداران شمارش  براي) روز 21(زمان تلقیح  اتمام از پس
ر پی به طو 35 يمخروط کاغذي شماره 3کانال با قراردادن درون 
شـمارش کاندیـدا    بـراي . آغـازین انجـام شـد   گیـري   نمونهدر پی 

. دگردیونکومایسین استفاده + BHI Agarآلبیکانس از محیط کشت
شـد و شـمارش   زیرا ونکومایسین مانع رشد انتروکک فکالیس می

هاي  بنابراین در پلیت. گردیدمیدرستی انجام کاندیدا به راحتی و 
 و نمـوده  رشـد  کاندیـداها  تنهابیوتیک و شرایط هوازي  آنتی داراي

  فکـالیس در محـیط کشـت     شمارش انتروکـک . شدند می شمارش
BHI Agar  انجام گردیدط هوازي یبیوتیک و شراآنتیبی .  

  

  کانال درونداروهاي 
 120هـاي آزمایشـی شـامل    در گروه CFU1 يپس از تهیه

شـده   بخشهاي مورد آزمایش دندان که به طور تصادفی به گروه

) دندان 10دندان و هر زیر گروه زمانی  40 هر گروه دارویی (بودند 
یـر از  بـه شـرح ز  روز و نیز یـک و دو هفتـه    2و  1در زمان هاي 

  : کانال استفاده گردید درونداروهاي 
  مخلوط هیدروکسید کلسیم و آب مقطر : الف      
  درصد  2/0مخلوط هیدروکسید کلسیم و کلرهگزیدین : ب      
  درصد  5/0مخلوط هیدروکسید کلسیم و هیپوکلریت سدیم : ج      

یکسان سازي نسبت پودر بـه مـایع هنگـام مخلـوط      براي
 1/0ید کلسیم با سه حامل مورد آزمایش، به هـر  نمودن هیدروکس

  . )11(میلی لیتر مایع اضافه گردید  2/0گرم پودر 
کانال  درونسرم فیزیولوژي ) نمونه 5(مثبت  شاهددر گروه 

نمودن  سترونپس از ) نمونه 5(منفی  شاهددر گروه و  قرار گرفت
  .کانال تلقیح نگردید درونها، سوسپانسیون میکروبی به  دندان

  

پـس    (Colony forming unit)کلنی يشمارش واحد تشکیل دهنده
   (CFU2)از قرار دادن داروها 

و موم کردن  مهر کانال و درونپس از قرار دادن داروهاي 
ها در طول  موقت، نمونه يپرکننده يها توسط مادهکانال يدهانه
 14و  7، 3، 1پس از گذشت . در انکوباتور قرار گرفتند آزمایش دوره

 5کانال توسط  درون، داروهاي گوناگون یاد شدههاي  روز در گروه
دوباره ها  سپس از کانال. کنار گذاشته شدلیتر سرم فیزیولوژي میلی
  . ثبت گردید CFU2عنوان با گیري به عمل آمد و  نمونه

  
  هاي عاجی براده يتهیه

بررسـی تـاثیر    برايکانال،  دروناز  CFU2 يپس از تهیه
 1هاي عاجی، از توبولریزجانداران درون  ي مورد آزمایش برداروها
هـاي هدسـتروم    ها با استفاده از فایل عاج ریشهدرونی متري  میلی

 هـاي عـاجی در   بـراده . گردیـد فراهم عاجی  ي تراشه 40 يشماره
 48(از انکوباسـیون   پـس  .شـد  ریختـه  BHI Agarحـاوي   هاي لوله

 تیرگـی از نظـر وجـود    هـا ولهلگراد، ي سانتیدرجه 35 در) ساعت
. شدند و موارد رشد مثبت ثبت گردیدرشد میکروبی بررسی  از ناشی

هاي  آلودگی ناشی از محیط، از محیطنبود اطمینان از  برايسپس 
هوازي  شرایط در BHI Agar محیط روي بر و برداشت شده کدر کشت

ي هـا داده. ریزجانداران انجام گردیدکشت داده شد و تعیین هویت 
  .شدآماري آنوا دو سویه واکاوي با استفاده از آزمون  بررسی

  
  هایافته

  هاي گروه از فضاي کانال در ریزجانداراناهش ـیانگین کـم
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  .نشان داده شده است 1در جدول هاي متفاوت و زمان گوناگون
هاي به عمل آمـده از  گیريي نمونهگروه شاهد منفی، همه

در . لحاظ رشد میکروبـی منفـی بـود   ي مراحل از ها در همهکانال
درصد و کاندیدا  38گروه شاهد مثبت انتروکک فکالیس به میزان 

بررسـی  نتـایج   .درصد کاهش یافتـه بـود   42آلبیکانس به میزان 
هاي  زمان و کانال درون داروي يگونه متغیرهاي که ،داد نشان کنونی

 کـاهش  ددرص بر اداريقرارگیري داروها در کانال اثر معن گوناگون

فکـالیس و   انتروکـک (میکروبـی   مخلوط سوسپانسیون هاي کلونی
  ).  p< 05/0( از فضاي کانال نداشتند) کاندیدا آلبیکانس
کلرهگزیـدین و  /هاي مخلـوط هیدروکسیدکلسـیم   در گروه

 يهمـه هیپوکلریت سدیم پس از یـک هفتـه   /هیدروکسید کلسیم
ـ میـان  کانـال از   درونهاي انتروکک فکالیس  کلنی ه بـود در  رفت
که در یک نمونه از گـروه هیدروکسـید کلسـیم و آب مقطـر     حالی

   .هاي انتروکک فکالیس مشاهده شد کماکان کلنی

هفته و  2کلرهگزیدین پس از /در گروه هیدروکسید کلسیم
هفتـه و در گـروه    1آب مقطر پس از /در گروه هیدروکسید کلسیم

 يهمـه سـاعت   72هیپوکلریت سدیم پس از /هیدروکسید کلسیم
   .رفته بود میانکانال از  درونهاي کاندیدا آلبیکانس  کلنی

ـ    گروه يمقایسه ،در مجموع  میـان اري را ادهـا تفـاوت معن
در کـاهش   گونـاگون هـاي   و همچنـین زمـان   گوناگونداروهاي 

 انتروکوك فکالیس و کاندیدا آلبیکانس از فضاي کانال نشان ندادند
)05/0 >p  .(  

انتروکک بود یا نبود ي عاجی از لحاظ ها نتایج بررسی براده
نشان ) 2جدول (فکالیس و کاندیدا آلبیکانس پس از کاربرد داروها 

ــداران دروناز  چشــمگیريکــه هــر ســه دارو درصــد  ،داد  ریزجان
بـرده بودنـد و تفـاوت آمـاري     میـان  عـاجی را نیـز از    هاي توبول

 گونگونـا هـاي   عاج در زمان گندزداییسه دارو در  ناداري میانمع
  ). p< 05/0(وجود نداشت  ،نیز

  
  

  هاي متفاوتو زمان هاگروه از فضاي کانال در ریزجاندارانمیانگین کاهش : 1جدول 
 

)درصد( میانگین کاهش انتروکک فکالیس زمان  داروي درون کانال )درصد( میانگین کاهش کاندیدا آلبیکانس   

  آب مقطر/ هیدروکسید کلسیم

روز                    1
روز                                                        3
هفته                                                        1
  هفته 2

98/99  
38/99  
96/99  
80/99  

97/99  
98/99  

100 
100 

  کلرهگزیدین/ هیدروکسید کلسیم

روز               1
روز                                                        3
هفته                                                        1
  هفته 2

18/98  
99/99  

100 
100 

99/99  
99/99  
99/99  

100 

  هیپوکلریت سدیم/ هیدروکسید کلسیم

روز        1
روز                                                        3
هفته                                                        1
  هفته 2

98/99  
99/99  

100 
100  

84/99  
100 
100 
100  

  
  

  گوناگونهاي ها و زماندر گروهاران بی ریزجاندهاي عاجی موارد براده :2جدول 
  

کانال درون داروي
  

  عاجی يبراده  

  / هیدروکسید کلسیم
  آب مقطر

  / هیدروکسید کلسیم
  کلرهگزیدین

  / هیدروکسید کلسیم
  سدیم هیپوکلریت

 شاهد
  مثبت

 شاهد
  منفی

 هفته 2 هفته2  هفته 2  هفته 1  روز 3  روز 1  هفته 2  هفته 1  روز 3 روز 1  هفته 2  هفته 1  روز 3  روز 1
  5 0  10  8  8  7  9  9  9  7  9  7  7 7  انتروکک فکالیس بی
  5  0  10  10  10  10  10  10  9  10  10  10  10  9  کاندیدا آلبیکانس بی
  
  

  بحث 
کانال  درونخاصیت ضد میکروبی داروهاي  بررسیدر این 

  علیه انتروکک فکالیس و کاندیدا آلبیکانس مورد بررسی قرار 

هـاي  مهـم را در عفونـت   ینقشـ  انـداران ریزجچرا که این  .گرفت
  نمایند می بازيهاي درمان اندودانتیک اندودانتیک مقاوم و شکست

  . هستندو نسبت به هیدروکسید کلسیم مقاوم 
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 و) Ercan(ارکــن  و )18(و همکــاران ) Menezes(منــزس 
بررسـی خاصـیت ضـد میکروبـی داروهـاي       بـراي ، )19(همکـاران  

پانسیون مخلوط انتروکک فکالیس و کانال از سوس گوناگون درون
  . کاندیدا آلبیکانس استفاده نمودند

ریزجانداران  نفوذ اطمینان از بررسی براياز انجام این پیش 
 ،آلوده ينمونه 5انتروکوك فکالیس و کاندیدا آلبیکانس در عاج، از 

هـا حضـور   شـد و پـس از کشـت بـراده     فـراهم هاي عـاجی  براده
  .  گردید واردنمونه  5ده هاي عاجی هر انتروکوك فکالیس در برا

ي هدست آمده از دیواره هاي عاجی بدر براده باکتري حضور
کـه   ،این مطلب اسـت  يدهندهمثبت نشان شاهدهاي گروه کانال

هـاي  توبـول  دروناسمیر و ورود باکتري بـه   يالیهکنار گذاشتن 
ي هدر ضمن منفی بـودن نتیجـ  . عاجی با موفقیت انجام شده بود

 گوناگون مراحل در منفی شاهد گروه از آمده عمل هب هايگیرينمونه
هـاي عـاجی ایـن    طور منفی بودن کشت بـراده  آزمایش، و همین

عمل آمده در ابتداي ه استریلیزاسیون ب درستیي هدهندگروه نشان
  . بررسی استانجام  به هنگامها نمونهنبودن  هآزمایش و آلود

و کاندیـدا   درصـد  38میزان  کاهش انتروکوك فکالیس به
  مثبـت   شـاهد هـا در گـروه   از کانال درصد 42آلبیکانس به میزان 

همراه با خروج سرم فیزیولوژي  ریزجاندارانتواند ناشی از خروج می
. گیري ثانویه باشداز نمونهبه هنگام شست و شوي پیش از کانال 

-مونهچند سرم فیزیولوژي به تنهایی نتوانست در هیچ یک از ن هر
  .نماید گندزداییهاي عاجی را مثبت، توبولشاهد هاي 

خاصیت ضد میکروبی هیدروکسـید کلسـیم ناشـی از رهـا     
دستیابی به دارویی براي . است (OH)هاي هیدروکسیل  شدن یون

تـر، مخلـوط    مـدت   با خاصیت ضـد میکروبـی بیشـتر و طـوالنی    
 کلرهگزیـدین،  گونـاگون همچـون   هیدروکسید کلسیم با حـاملین  

  .استبررسی شده ..... هیپوکلریت سدیم و 
ــد،    ــن باورن ــر ای ــگران ب ــی از پژوهش ــوط گروه ــه مخل ک

تواند سـبب مهـار خاصـیت     می  کلرهگزیدین هیدروکسیدکلسیم با
ضدمیکروبی کلرهگزیـدین گـردد و خاصـیت ضـدمیکروبی ایـن      

. )13-11(اسـت  آب مقطر /مخلوط همانند مخلوط هیدروکسیدکلسیم
هیدروکسیدکلسیم  کهشارژ مثبت بوده، در حالیداراي  کلرهگزیدین

یکـی از دالیـل کـاهش کـارآیی     . از شارژ منفـی برخـوردار اسـت   
 10بـاالي   pH کلرهگزیدین، از دست رفتن پروتـون بیگوانیـد در  

تواند سبب واکنش تغییر یافته با سطوح  که همین پدیده میاست، 
از . )15(گردد  باکتریایی به دلیل تغییر در شارژ مولکول کلرهگزیدین

کـه   ،انـد  بـه ایـن نتیجـه رسـیده    هـا  بررسـی سوي دیگر برخی از 
تواند سبب توانمند شدن هیدروکسیدکلسیم علیـه   کلرهگزیدین می

  . )19و  17-14( مقاوم گرددریزجانداران 
ــونی  ــی کن ــید   بررس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوط   ،ب ــه مخل ک

ـ  یهیدروکسیدکلسیم بـا کلرهگزیـدین تفـاوت    بـا مخلـوط   ادار معن
کـه   ،یدروکسیدکلسیم و آب مقطر علیه انتروکک فکالیس نـدارد ه

 ، هینـی )Sukawat ()11(هـاي سـوکاوات   ي بررسیموافق با نتیجه
)Haenni ()12( شافر  و)Schafer ()13( بالل  همچنین. است)Ballal (

خاصـیت ضـد میکروبـی    میـان  کـه   ،نشان دادنـد  )20(و همکاران 
ــیم  ــوط هیدروکسیدکلســ ــدین/ مخلــ ــوط  کلرهگزیــ و مخلــ

آب مقطر علیـه انتروکـک فکـالیس و کاندیـدا     /هیدروکسیدکلسیم
و ) Zerella(زرال  .آلبیکانس در محیط کشت تفاوتی  وجود نـدارد 

-کانال گندزداییبالینی که در زمینه  پژوهشیدر  ،نیز )21(همکاران 
اي که با شکست مواجه هاي درمان ریشه شدهدندان يهاي ریشه

خاصـیت ضـد میکروبـی     میاندند که تفاوتی شده بودند، نشان دا
ــیم  ــوط هیدروکسیدکلســ ــوط  / مخلــ ــدین و مخلــ کلرهگزیــ

  . آب مقطر وجود ندارد/هیدروکسیدکلسیم
تا حدودي در تضـاد بـا    بررسی کنونیاز سوي دیگر نتایج 

کـه   ،آنها به این نتیجه رسـیدند . است )19(و همکاران ارکن نتایج 
گندزدایی کسید کلسیم در هیدرو/ درصد 2مخلوط ژل کلرهگزیدین 

ثرتر ونمودن عاج آلوده به انتروکک فکالیس و کاندیدا آلبیکانس م
و  بررسیاین  ياز دالیل تفاوت نتیجه. استاز هیدروکسید کلسیم 

  توان به استفاده از ژل کلرهگزیدین بـا غلظـت   پژوهش کنونی می
 در مقایسه با کلرهگزیدین مایع با غلظتبررسی ارکن در  درصد 2
به طور کلـی تفـاوت در   . اشاره نمودبررسی کنونی درصد در  2/0

، بررسیتوان تا حدودي به اختالف در روش را میها بررسینتایج 
  . حجم نمونه، غلظت مواد مورد آزمایش نسبت داد

که مخلوط کردن هیدروکسیدکلسیم گروهی بر این باورند، 
وکسیدکلسیم هیدر سدیم سبب افزایش حاللیت بافتی هیپوکلریت با

بـاال   pHکـه هیپوکلریـت در   از سوي دیگر به دلیل این. گردد می
ماند، مخلـوط هیپوکلریـت سـدیم و هیدروکسیدکلسـیم      پایدار می

نماید  تغییري در خواص ضدمیکروبی هیپوکلریت سدیم ایجاد نمی
سبب افزایش کارآیی ضدمیکروبی هیدروکسیدکلسیم  ،و همچنین

 هـاي بررسـی در . )12(گردد  این ماده می مقاوم به ریزجاندارانعلیه 
درصد به عنـوان حامـل    25/5و  5/0گذشته از هیپوکلریت سدیم 

 است شده استفاده کلسیم هیدروکسید
 بررسی کنونی برايدر  .)15 و 12(
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در آینده، از بالینی در موارد کاربرد  بافتیبه حداقل رساندن سمیت 
درصد استفاده  5/0 مخلوط هیدروکسید کلسیم با هیپوکلریت سدیم

  .گردید
خود بـه ایـن   بررسی در  )10(و همکاران ) Waltimo(والتیمو 
که مخلوط هیدروکسیدکلسیم و هیپوکلریت سدیم  ،نتیجه رسیدند

و پـس از  اسـت  بردن کاندیدا آلبیکانس میان موثرترین دارو در از 
آن مخلوط هیدروکسیدکلسیم و کلرهگزیدین قرار داشت کـه بـه   

در . ثرتر بودوآب مقطر م/ از مخلوط هیدروکسیدکلسیمخود  ينوبه
کلرهگزیدین و /هیدروکسیدکلسیمبررسی کنونی میان حالی که در 

بـــردن میـــان هیپوکلریـــت ســـدیم در از / هیدروکسیدکلســـیم
ـ  . وجود نداشت کاندیداآلبیکانس اداري میـان  همچنین تفـاوت معن

ـ  . وجـود نداشـت  بررسـی  ایـن   گوناگونهاي  زمان ل یکـی از دالی
توانـد   مـی  )10(  بررسـی والتیمـو  با  بررسی کنونیهاي نتایج  تفاوت

داروهـا در  والتیمـو   بررسـی در . باشـد  بررسـی تفاوت در روش دو 
در . آلبیکانس قرار گرفتند  محیط کشت و تماس مستقیم با کاندیدا

 درونکنندگی داروهاي گندزداییتوانایی  بررسی کنونیکه در حالی
هاي  هاي عاجی عفونی دندان ل ریشه و توبولکانال در سیستم کانا

  .کشیده شده انسان مورد بررسی قرار گرفت
که مخلوط  ،مشاهده نمودند )15(و همکاران ) Zehnder(زندر 

بیشـتر و   گنـدزدایی هیپوکلریت سـدیم سـبب   /هیدروکسیدکلسیم
عـاج آلـوده بـه انتروکـک فکـالیس نسـبت بـه مخلـوط          ترسریع

نیـز بـا    بررسـی کنـونی  در . گردد میآب مقطر /هیدروکسیدکلسیم
کننـدگی   گنـدزدایی خاصـیت  اداري میـان  که تفاوت معن وجودي

بر عاج آلوده به انتروکـک فکـالیس و کاندیـدا     گوناگونداروهاي 
هیپوکلریت /اما مخلوط هیدروکسیدکلسیم ،آلبیکانس وجود نداشت

  .بیشتر عاج آلوده گردید گندزداییسدیم سبب 
 همکاران وهینی  بررسی نتایج با افقمو کنونی بررسی نتایج

)12( 
 آب/که نشان دادند خاصیت ضدمیکروبی هیدروکسیدکلسیماست، 
فکالیس و کاندیـدا آلبیکـانس    سوسپانسیونی از انتروکک علیه مقطر

 /مکلرهگزیـدین و هیدروکسیدکلسـی  / هیدروکسیدکلسـیم  همانند
ــت  ــدیم اس ــت س ــد . هیپوکلری ــی  هرچن ــی هین ــه روشبررس   ب

 Agar Diffusion Testریزجانداران مستقیم دارو با  تماس روش به و
  .هاي عفونیگرفته بود و نه بر روي دندان انجامبر روي آگار 
 /هـاي هیدروکسیدکلسـیم   در گروهي بررسی کنونی برپایه

هیپوکلریت سدیم پـس از یـک   /کلرهگزیدین و هیدروکسیدکلسیم
 میـان ها از  کانال درونهاي انتروکک فکالیس  کلنی يهمههفته 

آب /که در یک نمونه از گروه هیدروکسیدکلسیم در حالی .رفته بود
  .هاي انتروکک فکالیس مشاهده شد مقطر کماکان کلنی

 هیدروکسـید  که مخلوط ،نشان داد بررسی کنونیهمچنین 
ــیم  ــاکتري  /کلسـ ــدین نتوانســـت بـ ــا کلرهگزیـ ــر یـ   آب مقطـ
  هـاي کشـیده شـده     نـدان د يفکالیس را در عـاج آلـوده  انتروکک

ــ ــاناز طـــور کامـــل ه بـ ــالی. ببـــرد میـ ــوطدر حـ ــه مخلـ  کـ
هفتـه توانسـت    2هیپوکلریـت سـدیم پـس از    /هیدروکسیدکلسیم

. از انتروکـک فکـالیس بـر جـاي گـذارد      خـالی هاي عـاجی   براده
هاي عاجی  کامل کاندیدا آلبیکانس از برادهبردن  میان، از همچنین

 انجـام ر از انتروکـک فکـالیس   تر و بیشـت توسط هر سه دارو سریع
  مقاومـت بیشـتر انتروکـک نسـبت بـه       يدهنـده که نشان ،گرفت

  . استکاندیدا آلبیکانس 
ــی ــتند،    از  گروه ــاور هس ــن ب ــر ای ــگران ب ــه پژوهش   ک

حداکثر فعالیت ضدمیکروبی باید حـداقل   برايکلسیم  هیدروکسید
مطلـوب از   يکانال باقی بمانـد تـا نتیجـه    درونهفته  1به مدت 

ــدمیکروبی آن  خ ــیت ض ــد  اص ــت آی ــه دس ــالی. )22(ب ــه در ح   ک
ـ  یکـه تفـاوت   ،نشان دادبررسی کنونی    هـاي   ن زمـا ادار میـان  معن

  هفتــه از لحــاظ درصــد میــانگین  2و  1ســاعت،  72ســاعت،  24
 درونآلبیکـانس از   هاي انتروکک فکالیس و کاندیدا کاهش کلنی

  رچنــد ه. هــاي عــاجی وجــود نــدارد هــا و همچنــین بــراده کانــال
ــایج  ــینت ــل    هــايبررس    گونــاگونآزمایشــگاهی را بــه دالی

  در شـرایط آزمایشـگاهی   . توان به شـرایط بـالینی تعمـیم داد    نمی
، ریزجانـداران کشـتن   بـراي حجم بـاالي داروهـاي در دسـترس    

  مــوادي ماننــد  نبــود و هــا ب میکــرو يهمــهدســتیابی بهتــر بــه 
داروهـا در  که سـبب کـاهش خاصـیت ضـدمیکروبی     .... اگزودا و 

 هــايســیربرشــرایط بــالینی مــی گــردد، ســبب تفــاوت نتــایج  
  .)23(گردد  آزمایشگاهی و بالینی می

  
  گیري نتیجه

 کــه هرچنــد مخلــوط کــردن ،نشــان دادبررســی کنــونی 
هیدروکسید کلسیم با کلرهگزیدین و هیپوکلریـت سـدیم تفـاوت    

ــه مخلــوط هیدروکسیدکلســیم و آب مقطــر در ادار معنــ نســبت ب
کانال ریشه و عاج آلوده به انتروکک فکالیس و کاندیدا ی گندزدای

کلرهگزیدین /اما مخلوط هیدروکسیدکلسیم ،آلبیکانس ایجاد نکرد
 هیپوکلریت سدیم پس از یک هفته سبب از/ و هیدروکسیدکلسیم

کانـال   درونهـاي انتروکـک فکـالیس از     بردن کامل کلنیمیان 
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هفته نیز  2ر پس از آب مقط/که هیدروکسیدکلسیمگردید، در حالی
هاي انتروکک فکالیس  کامل فضاي کانال از کلنیگندزدایی سبب 
ریشه  يدوبارههاي  در موارد درمان، گرددپیشنهاد می بنابراین .نشد

کلرهگزیدین /کلسیم هیدروکسید مخلوط از پایدار هايآسیب با همراه
هرچنـد  . شـود هیپوکلریت سـدیم اسـتفاده   /یا هیدروکسید کلسیم

 دسـتیابی بـه نتـایج    برايبیشتر با حجم نمونه باالتر هاي سیبرر
  .معتبرتر الزم است

  

  سپاسگزاري
م دانشـگاه علـو  مصـوب   پژوهشیطرح  ياین مقاله نتیجه

قـرارداد   يبـه شـماره   زشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهـران پ
هاي مالی ین وسیله از کمکبه ا. است 24/8/85 مورخ 8204/132

 تهران که به اجـراي ایـن   زشکیم پانشگاه علودمعاونت پژوهشی 
زحمات  از ،همچنین .شودمی قدردانی صمیمانه گردید منجر بررسی

  . گرددتشکر می آماري نتایج واکاويآقاي دکتر خرازي فرد جهت 

****** 
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