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 چکیده
داراي اهمیـت   ،عفونـت کانـال ریشـه   بـردن   میاناز ت و ریشه به اثبات رسیده اسهاي پیرامون آسیبها در ایجاد نقش باکتري: ان مسالهیب

و تمیز نمودن کانال مورد استفاده قـرار   گندزداییسازي براي آمادهبه هنگام کار شو و  هاي شستمحلول. استبسیاري در درمان اندودنتیکس 
  . گیرندمی

شو در کانال و  عنوان محلول شستدرصد به  2و  1ي آویشن شیرازاسانس ، بررسی آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی پژوهشهدف از این  :هدف
 .آلوده به باکتري انتروکوکوس فیکالیس بود

که آلوده به باکتري  ،تازه کشیده شده يتک کاناله دندان 60دقیقه بر روي  15 ازپس شو و  هاي شستاثر ضد میکروبی محلول: مواد و روش
آویشن  اسانسدو میلی لیتر  -2گروه درصد،  5/2دو میلی لیتر هیپوکلریت سدیم  -1گروه  :قرار گرفتبررسی مورد  ،بودند انتروکوکوس فیکالیس

پـس از   مهـار عنوان ه سالین ب ستروندو میلی لیتر محلول  -4 گروهدرصد،  2آویشن شیرازي  اسانسدو میلی لیتر  -3گروه درصد،  1شیرازي 
منتقل و  BHIلیتر محیط کشت میلیداراي پنج هاي گیري و به درون لولها نمونههکانال درونباکتري  از ،کن کاغذي يوسیلهه شو، بو  شست

بـراي  از آزمون مجـذور کـاي    .مانده در کانال در نظر گرفته شدبرجاوجود باکتري ي بیان کننده ،کدر شدن مایع کشت. سپس انکوبه گردیدند
  ).  p> 05/0(گردید هر دو گروه با هم استفاده  يمقایسه
ـ  و  هـاي شسـت  که محلولدر حالی ،) p <05/0(هاي آزمایشی وجود نداشت گروهچشمگیري میان اختالف آماري  :هایافته اي ه گونـه شـو ب

  .کردن کانال بودند گندزداییدر ) شاهدگروه (موثرتر از نرمال سالین چشمگیر 
نیاز پژوهش، ي این یافته. تروکوکوس فیکالیس موثر استبردن باکتري انمیان  آویشن شیرازي در ازاسانس ، که رسدنظر می هب :گیرينتیجه

 .نمایندمیبالینی پیشنهاد کاربرد  برايرا بافتی آویشن شیرازي مانند سمیت، خاصیت حاللیت بافتی، سازگاري  اسانسخواص بررسی دیگر به 
  سیشوي کانال، اینتروکوکوس فیکالو  ن شیرازي، محلول شستشآوی اسانس :واژگان کلیدي
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  درآمد
عنوان عامل اصـلی  ه آنها بهاي وردهآفرها و نقش باکتري

 هـاي بررسی پري اپیکال در هاي پالپ وایجاد و گسترش بیماري
هدف عمده از درمان  ،بنابراین. )2 و 1(فراوانی به اثبات رسیده است 

کانال  از هایشانوردهآفرها و تر باکتريانهدام هر چه کامل ،ریشه
بیهوازي اجباري  يکانال ریشه غالبهر چند باکتري . استریشه 
 ،هـاي اختیـاري  سـوش  ازبرخـی  هاي مقاوم در عفونت، ولی است

را درگیـر  ) Enterococcus faecalis(مانند انتروکوکوس فیکـالیس  
-درمان ریشه مـی در باعث کاهش میزان موفقیت  ،کرده و اغلب

کـه در شـرایط    ،دهدماهیت این باکتري به آن اجازه می. )3(شوند 
سـازي مکـانیکی کانـال    آمـاده  .نامساعد رشد کرده و پایدار بماند

و  هاي شسـت محلولو  پاکسازي کانال است آغازینروش  ،ریشه
  محلـول  . )4(و ضـروري هسـتند    شو در واقع یـک مکمـل حیـاتی   

 هايوردهآفربرده و  میانرا از مطلوب، ریزجانداران شوي و  شست
. اي به بافت میزبـان برسـاند  که صدمهبی آنآنها را خنثی نموده، 

که خاصیت ضد باکتریایی کافی و  ،محلولی مطلوب است ،بنابراین
 هـاي تـاکنون محلـول   ،یـن منظـور  ه اب. سمیت پایین داشته باشد

شوي کانال به کار گرفته شده و  گوناگونی به عنوان محلول شست
بـه  از میان این مـواد هیپوکلریـت سـدیم، پـس از معرفـی      . است

بـه  شـوي موفـق   و  به عنوان یک محلول شسـت ي والکر وسیله
هـاي  بررسـی در . گسترده مورد استفاده قرار گرفته اسـت  ايگونه

هاي در غلظت ،یمخاصیت ضد میکروبی هیپوکلریت سدگوناگون، 
 هابررسیاین  يهمهمورد بررسی قرار گرفته و تقریباً در  گوناگون

 .)4(به اثرات ضد میکروبی مطلوب آن اشاره شده است 
آزمایشگاهی،  بررسی یک در ،همکاران و )Siqueira( سایکیورا

باکتري بردن از میان را در  درصد 4اثر محلول هیپوکلریت سدیم 
یس از کانال با سه روش دستی، اولتراسونیک نتروکوکوس فیکالیا

براي آنها . و استفاده متناوب دستی و اولتراسونیک مقایسه نمودند
معنـادار در سـه روش    یتفاوت ،این باکتري از کانالبردن  میاناز 

بـه   دیگـر پژوهشـی  در ، و همکـاران سایکیورا  .)5(مشاهده نکردند
 ،کانالدرون لیس نتروکوکوس فیکایبررسی میزان کاهش باکتري ا

درصد و  5/2درصد،  1(هاي غلظت در با محلول هیپوکلریت سدیم
سه غلظت میان آنها  .سازي پرداختندآماده کار با همراه )درصد 25/5

   .)6( نکردندمشاهده  معنادار یتفاوت ،محلول هیپوکلریت سدیم
ــاران و )Oncang( انکانــگ ــایی  خاصــیت ،همک ضــد باکتری

نتروکوکـوس  یرا بـر بـاکتري ا  شست و شـو  گوناگون  هايمحلول

ــال مقایســه درون فیکــالیس  ــرده کان ــدک ــه ، و نتیجــه گرفتن ک
 میـان در از ) Cetrexidin(سترکسـیدین   و درصـد  2کلرهگزیدین 

دقیقه  5از درصد پس  25/5 بردن این باکتري از هیپوکلریت سدیم
   .)7( ساعت موثرتر بودند 48و 

رایج در درمان اي نهبه گوگرچه محلول هیپوکلریت سدیم 
سمی بوده و خروج آن از  ،براي بافت زندهولی ریشه کاربرد دارد، 
از درمان، تورم و نکروز پس تواند باعث ایجاد درد آپکس دندان می

مطلوب بوده و بخـار آن  ناآن براي بیماران  ي، مزههمچنین. شود
بـراي یـافتن   هایی ، بررسیاز این رو. )8( استمحرکی براي چشم 

یـا  هماننـد  محلولی با اثرات جانبی کمتر و خواص ضد میکروبـی  
  آویشـن شـیرازي   . هـم چنـان در حـال انجـام اسـت      ،تـر مطلوب

)Zataria multiflora (از داروهــاي گیــاهی متعلــق بــه اي نمونــه
که از لحاظ جغرافیایی در ایران، است، ) Labiate(خانواده نعناعیان 

داراي خـواص   ،ایـن گیـاه  . )9(کنـد  پاکستان و افغانستان رشد می
 گنـدزدایی تقویت دستگاه هاضمه، ضـد نفـخ،   مانند درمانی مفید 

بـه عنـوان آنتـی سـپتیک مجـاري      که کننده و آرام بخش است، 
گـزارش   ،خلط آور و ضد اسپاسم گوارشـی نیـز   گوارشی، -تنفسی

  اثــر  پژوهشــیدر  ،شــفیعی و همکــاران . )11و  10( شــده اســت 
. )12(آویشن شیرازي را مشاهده کردنـد  اسانس  ضد میکروبی قوي

داراي دو ایزومـر فنولیـک بـه نـام تیمـول و       ،ایـن گیـاه  اسانس 
خاصیت شدید ضد میکروبی این گیاه را به آنان، . کارواکرول است

 ،نیـز  حسـین زاده و همکـاران  . )12(وجود این دو ماده نسبت دادند 
ــرات ضــد التهــابی و ضــد دردي آویشــن شــیرازي را گــزارش     اث

حیوانی  الگويبر روي پژوهشی در  ،شکري و همکاران .)13(کردند 
اي چشـمگیر  به گونـه آویشن شیرازي اسانس که  ،مشاهده نمودند

 بـراي کـه   ،ایمنی ذاتی را تحریک نموده و نتیجه گرفتنـد کارکرد 
هاي محركدیگر توان از این ماده به تنهایی یا با ایمن نمودن می

اثـر   ،دندانپزشکی شیراز هم يدانشکده در. )14( ایمنی استفاده نمود
و ، بررسی هاي کانال دندانضد باکتري آویشن شیرازي بر باکتري

  .)16 و 15(شد ی آن مشاهده یاثرات ضد باکتریا
درصـد   1اسـانس  که  ،نشان داد، نیز در پژوهشی دستغیب
نتروکوکوس فیکالیس را یتواند رشد  باکتري امی ،آویشن شیرازي

دقیقه در مجاورت مستقیم با این بـاکتري   15و  10 هايدر زمان
باکتري  از رشد دقیقه 5در تواند نیز، میآن  درصد 2مهار و غلظت 

رشـد   بـر اسانس هاي کمتر این که غلظتجلوگیري کند، حال آن
بررسی تصمیم بر آن شد، در این  ،بنابراین .)17( تاثیر بودباکتري بی
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شوي کانال و  شست وان محلولآویشن شیرازي به عناسانس تا از 
  .ضد باکتریایی استفاده نماییم يریشه با اثرات شناخته شده

ضد میکروبی بررسی اثر  ،آزمایشگاهیپژوهش هدف از این 
  در ت و شــو آویشــن شــیرازي بــه عنــوان محلــول شســاســانس 

  . بود نتروکوکوس فیکالیسیهاي آلوده به باکتري اکانال
  

   مواد و روش
  وسایلمواد و : الف

ــن    ــراي انجــام ای ) (Experimental تجربــی پــژوهشب
 ،تركبی يتازه کشیده شدهمی دایدندان  60 شمارآزمایشگاهی، از 

تک کانالـه بـودن   . استفاده گردیدانسان  سایش و نواقص تکاملی
 يریشـه بلندي . تایید شدي پرتونگاري ، به وسیلههادندان يهمه
دسترسـی   يحفـره  يز تهیـه پـس ا . متر بـود میلی 16تا  12 آنها

متـر  ، یـک میلـی  50تا شماره  )K )Mani, Japanها با فایل دندان
سـازي  آمادهبه هنگام . سازي گردیدندفراتر از فورامن اپیکال آماده

. شو استفاده شدو  عنوان محلول شسته از نرمال سالین ب ،هاکانال
 بـراي  اپوکسـی رزیـن  ي بـه وسـیله   هگشـاد شـد   پیکال فورامنآ

براي  .گردید مهر و موم انتهاي کانال جلوگیري از نشت باکتري از
صورت عمودي در ه ها بدندان ،ترآسانکرد و شناسایی آسانی کار

گـاز اتـیلن    يوسیله، به سپس. بلوك آکریلی قرارداده شدند درون
  .)7( گردیدند ستروناکساید یک شب تا صبح 

مرکـز  از  (ATCC2912)نتروکوکـوس فیکـالیس   یباکتري ا
عنوان ه و ب فراهمشناسی بالینی دکتر البرزي میکروبهاي پژوهش

ی تعیـین  یهـاي بیوشـیمیا  آزمایشي پایه آزمایشگاهی بر يگونه
 يشناسی دانشکدهپس از انتقال به آزمایشگاه باکتري .گردید هویت

تکثیر  Brain Heart Infusion (BHI)در محیط دست ساز  ،پزشکی
مـک فارلنـد   درصد  5 ها به میزانسازي کانالآلوده برايگردید و 

  .مورد استفاده قرار گرفت) 5/1×106(
آویشن شیرازي از شـرکت بـاریج اسـانس کاشـان     اسانس 

ي مسوول ، به وسیلهاطالعات عنوان شده يپایهکه بر  فراهم شد،
دستور زیر ساخته و استخراج ي ، برپایهکارخانه هايپژوهشواحد 

   .شده است
ــانس  ــاه   آویاسـ ــوایی گیـ ــدام هـ ــالص از انـ ــن خـ   شـ

Zataria multiflora ، آوري گردکه از اطراف جهرم در استان فارس
) British Pharmachology(ي ژبا دستگاه بریتیش فارماکولو ،شده

 پـژوهش با توجه به . به روش تقطیر با آب استخراج گردیده است

 ،آویشن شـیرازي اسانس  درصد 1زیر  هايغلظت چون )18( دستغیب
، بنـابراین  نتروکوکوس فیکالیس نشـده بودنـد  یمانع رشد باکتري ا

آویشـن  اسـانس  درصـد   2و  1هاي از غلظتتصمیم بر آن شد تا 
از اسانس درصد  1براي دستیابی به محلول . گرددشیرازي استفاده 

 5/1 درصـد آب مقطـر و   5/98که از ترکیـب   ،حاملی استفاده شد
ــید  ــل سولفوکس ) DimethyleSulfoxide)=DMSO درصــد دي متی

 DMSO)  (BDH, England دي متیل سولفوکسـید  .گردید فراهم
مقـدار  کـه  است، روغنی هاي اسانسهاي جمله حاللاز اي نمونه

)  )18(عـادل  ي پـژوهش  پایـه بر(آن در حامـل  ) درصد 5/1( ییجز
 یـک لیتر حامـل و  میلی 99 مقدار. بیشترین قدرت حاللیت را دارد

، لص آویشن را با هم مخلوط کـرده و سـپس  خااسانس لیتر میلی
 15در حامل، کل محلول به مـدت  اسانس امولسیون کردن براي 

   محلـول در پایان گرفت و دقیقه روي ویبراتور با دور باال قرار می
و اي تیـره  ظـرف شیشـه   دربراي بررسی، دست آمده ه درصد ب 1

-میلـی  98 مقدار. شدکامالً پر و بسته در دماي اتاق نگهداري می
 خالص آویشن با کمک ویبراتـور اسانس لیتر میلی دولیتر حامل و 

درصـد   2مخلوط نمـوده تـا محلـول    ) وهش ایرانژشرکت پایا پ(
   .دست آیده آویشن ب

 يسفید کننده از ،سدیم محلول هیپوکلریت سازيآماده براي
درصد بـا نـام تجـاري داروگـر      5هیپوکلریت سدیم داراي خانگی 

با نسبت یک به یک به کمک آب مقطر  ،این محلول. استفاده شد
درصد هنگام  5/2 این محلول. درصد حجمی رسید 5/2 به غلظت

  .و تازه مورد استفاده قرار گرفت، فراهم شده کار
درصد  9/0 از محلول سدیم نیز، نرمال سالین مورد استفاده

  .شرکت داروپخش تهران بودي به وسیلهساخته شده 
  

  آزمایشمراحل انجام : ب
ي بـه وسـیله   E.faecalisسوسپانسـیون   لیتـر از میلـی یک 

ها انتقال توبرکولین به کانال دندانمیلی لیتري سترون یک سرنگ 
هـاي  دندان در جعبـه  دارايهاي بلوكپس از قرار دادن . داده شد

  درجـه   37سـاعت در دمـاي    24بـه مـدت   آنهـا   ،استنلس استیل
,MEMMERT)( انکوباتور در گرادسانتی  Germany  شدندنگهداري .
کن کاغذي ها از انکوباتور با استفاده از دندانبیرون آوردن  پس از

  اتفـاقی  اي بـه گونـه  هـا  از کانـال یکـی از دنـدان   سـترون شـده،   
هاي آلوده شـده  پس از انکوبیشن، کانال. انجام گرفتگیري نمونه

   گروه چهار به تصادفی صورت به ،فیکالیس نتروکوکوسیا باکتري به
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   . شدندبخش شوي مورد آزمایش و  محلول شستي پایهبر 
 لیتـر میلـی دو ي بـه وسـیله  کـه   ،دنـدان  15 -گروه یـک 
  . داده شدنددرصد شست و شو  5/2 هیپوکلریت سدیم

اسـانس  لیتـر  میلیي دو به وسیلهکه  ،دندان 15 -گروه دو
  . شو داده شدندو  شست درصد 1آویشن شیرازي 
اسـانس  لیتر میلیي دو به وسیلهکه  ،اندند 15 -گروه سه
  . شو داده شدندو  شست درصد 2آویشن شیرازي 

لیتر نرمـال  میلیي دو به وسیلهکه  ،دندان 15 -گروه چهار
  ).شاهدگروه (شو داده شدند و  شستدرصد  9/0 سالین

سی با  سی 5هاي یکبار مصرف شو از سرنگو  براي شست
 K يگونهاز  30 يفایل شماره با یک ،سپس. استفاده شد 28گیج 
 هم زده وه کانال را ب درونشو، و  شست يافزایش اثر ماده براي

در  )گروهي به وسیلهزمان تعیین شده ( دقیقه 15محلول به مدت 
لیتر هاي مورد آزمایش با یک میلیدندان ،سپس. کانال قرار گرفت

) paper point(کن کاغذي  یک نرمال سالین شسته و با استفاده از
هاي کاغذي سترون کن .ها نمونه گرفته شداز کانال 45 يشماره
، بـه درون  در کانال به مدت یک دقیقه گذاشـته و سـپس   راشده 
داراي هـاي  لولـه . ندمحیط کشت انتقال داده شـد داراي هاي لوله

درجـه   37روز در انکوبـاتور بـا دمـاي     4به مـدت   ،محیط کشت
  .گراد نگهداري شدندسانتی

 هـا بیـان  کـدر شـدن لولـه    ،س از مدت زمان انکوباسیونپ
سپس . در کانال در نظر گرفته شدبرجامانده وجود باکتري  يکننده
از آزمـون  . آماري قرار گرفتند آزمونآوري شده مورد گردهاي داده

  ). p >05/0( ها با هم استفاده شدگروه يمقایسه براي کاي مجذور
  

  هایافته
هاي مورد آزمایش در ایـن  مده از گروهآهاي به دست یافته

  .آورده شده است 1در جدول بررسی 
بـاکتري   ،)نرمال سـالین ( شاهدهاي گروه نمونهي همهدر 

 يهمـه در ، نتروکوکوس فیکـالیس یباکتري ابه بیانی، رشد نمود، 
هیپوکلریت درصد  5/2 که محلولدر حالی. ها یافت شداین نمونه
مـانع از رشـد بـاکتري     ،اي مورد آزمایشهنمونه يهمهسدیم در 

 3/33( رشد باکتري در پنج مـورد  .نتروکوکوس فیکالیس گردیدیا
دقیقـه در  15کـه در مـدت    ،هاي آلوده به باکترياز کانال) درصد

مشاهده  )2گروه (بودند  درصد 1تماس با محلول آویشن شیرازي 
کـوس  نتروکویا هاي آلـوده بـه  از کانال) درصد 20(سه مورد . شد

 2که در تماس با محلول آویشن شـیرازي  ، )E.faecalis( فکالیس
  ).1 جدول(ورد آبه وجود قرار داشتند، کشت مثبت  درصد

  
   شو درو  هاي شستکشت به دنبال تماس محلول ينتیجه: 1 جدول

  یسلنتروکوکوس فیکایا عفونی شده به باکتري هايکانال
    

و  محلول شست
  شو

  باکترينکردن رشد   شمار
  )کشت منفی(

 رشد باکتري
  )کشت مثبت(

 5/2 سدیم هیپوکلریت
  )0* (  15) 100*(  15  درصد
شیرازي  آویشن اسانس

  5) 3/33(  10)7/66(  15  درصد 1
شیرازي  آویشن اسانس

  3) 20(  12) 80(  15  درصد 2
  15) 100(  0) 0(  15  درصد 9/0 نرمال سالین

  

  .باکتري را نشان می دهندنکردن شد و رکردن پرانتز درصد رشد  دروناعداد * (   ) 
  

شوي به کار برده شده در سـه گـروه   و  هاي شستمحلول
ــؤثرتر از گــروه  گنــدزداییدر  ،آزمایشــی ــال م    شــاهدکــردن کان

سه گروه مورد  میانکه در حالی). > p 05/0( بودند) نرمال سالین(
ـ  یآزمایش از لحـاظ آمـاري اختالفـ      کـردن   گنـدزدایی در  دارامعن

 نتروکوکوس فیکالیس مشاهده نشـد یهاي آلوده به باکتري اکانال
)05/0> p  .(شـود، مـوثرترین   مـی دیده که در جدول گونه همان

هیپوکلریت سدیم درصد  5/2 شوي کانال، محلولو  محلول شست
هاي نمونه يهمهمانع رشد باکتري در  ،کاملاي به گونهبوده، که 

شـو،  و  محلـول شسـت   و کم اثرتریناست مورد آزمایش گردیده 
هـاي ایـن   نمونـه  يهمهنرمال سالین، که در درصد  9/0محلول 

نتروکوکـوس  یاسـخنی،  و بـه   باشـد می باکتري رشد نموده ،گروه
 داراتفاوت آماري معن .ها یافت شده استنمونه يهمهفیکالیس در 

آویشـن  اسانس درصد  2و  1دو گروه مورد آزمایش محلول میان 
اثر ضـد  اي چشمگیر به گونههر دو گروه ولی،  .نشددیده شیرازي 

 ). > p 05/0(باکتریایی بیشتري از محلول نرمال سالین داشتند 
  

  بحث
بایسـتی   ،ریشـه  کانـال مطلـوب شسـت و شـوي     محلول

بافتی و ضـد میکروبـی و کمتـرین اثـر      يبیشترین قدرت تجزیه
 به خـاطر فعالیـت ضـد    ،هیپوکلریت سدیم. )19(سمیت را دارا باشد 

  شـو  و  اي که دارد، به عنوان محلول شستمیکروبی شناخته شده
  .)21و  20( شده استپیشنهاد هاي عفونی در درمان کانال
  بسیار ، ریزجاندار نتروکوکوس فیکالیسیاز ا ،ررسیـدر این ب
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 هاي شستآزمایش اثر بخشی ضد باکتریایی محلولبراي مقاوم، 
بیهوازي اختیـاري   (+G) این باکتري گرم مثبت. شو استفاده شدو 

عفونی درمان نشده بـه میـزان کمـی     يکه در کانال ریشه ،است
حضـور فـراوان آن را در   هـاي گونـاگون،   پژوهشاما . حضور دارد

را آنهـا بـا شکسـت مواجـه شـده       يهایی که درمان ریشـه دندان
شـرایط نـامطلوب    ، کهاین باکتري قادر است. )22(اند گزارش کرده

نیاز به اثر کمکـی   بی ،بی تحمل کند و به تنهاییمحیط را به خو
دلیل انتخاب این . ها موجب عفونت کانال ریشه شودباکتريدیگر 

مقاومت بسیار زیـادش بـه   پژوهش، استفاده در این براي باکتري 
  .)23(طیف وسیعی از مواد ضد میکروبی بود 

ــول و همکــاران) Yesilosy(یسایلوســی  ــر ســمی محل   ، اث
پوکلریت سدیم بـر بافـت اپیکـال و پریودنتـال را     هیدرصد  25/5

رینجـل   .)24(آوردنـد  شـمار  درمـان ریشـه بـه    هنگام تهدیدي در 
)Ringel ( شـرایط طبیعـی   ، کـه در  و همکاران دریافتنـد(Invivo)  

مـی  یهاي دادرصد هیپوکلریت سدیم در کانال دندان 5/2محلول 
کـاهش رشـد    و همکارانانکاگ  .)25(اثر ضد باکتریایی قوي دارد 

 درصـد  25/5نتروکوکوس فیکالیس را به دنبال کاربرد محلـول  یا
ساعت در مقایسه با رشـد   48پس از ، هیپوکلریت سدیم در کانال

آزمایش در ه، براي نتیجدر   ).7( مودنددقیقه مشاهده ن 5آن پس از 
 درصد 5/2از محلول هیپوکلریت سدیم  ،آزمایشگاهیپژوهش این 

قـرار  در تماس با بـاکتري  ، در کانال دقیقه 15به مدت و استفاده 
ــد ــوي . داده ش ــن  الگ ــگاهی ای ــیله آزمایش ــه وس ــژوهش، ب ي پ

، که )26 و 20(دیگري هم مورد استفاده قرار گرفته است پژوهشگران 
گوناگون شست و شو هاي محلولمیان اي به ارزیابی مقایسهقادر 
 ،فتـه شـده  زیرا باکتري تلقیح و مـورد آزمـایش قـرار گر   . باشدمی

آسـان بـوده و    الگـو این ي کار شیوهبر آن افزون . استاستاندارد 
روش به کـار بـرده   . بر روي آلودگی محیط داردنیز، موثري  مهار

ارزیابی وضعیت بـاکتریولوژیکی   يتنها اجازه ،شده در این بررسی
کـه   ،هر حال نبایستی فرامـوش شـود  ه ب. دهدکانال اصلی را می

شوي کانال با کشت و  هاي شستی محلولخاصیت ضد باکتریای
در شرایط (پویاي کانال دستگاه زیستی مخلوط میکروبی موجود در 

  .، کامالً متفاوت است)طبیعی
  که عنـوان شـد، گیـاه آویشـن شـیرازي داراي      گونه همان

ضـد   خاصیت گوناگون همچونخواص دارویی، خوراکی و درمانی 
احتمـال  و مطلـوب   يو با توجـه بـه طعـم و مـزه    است میکروبی 

بیمـاران، در  از سوي پذیرش بهتر آن نسبت به هیپوکلریت سدیم 

بـر  نیـز،  این بررسی از آن استفاده شد، تا اثـر ضـد میکروبـی آن    
اسانس . گرددنتروکوکوس فیکالیس با هیپوکلریت سدیم مقایسه یا

از انـدام هـوایی گیـاه و بـه روش تقطیـر بـا آب        ،آویشن شیرازي
(Hydro distillation) آویشـن  اسـانس محلـول  . آیـد به دست می 

در ایـن  . اسـت با ریج اسـانس کاشـان    يساخت کارخانه ،خالص
 نتروکوکـوس فیکـالیس  یآن بـر ا  درصد 2و  1بررسی اثر محلول 

  .شدآزمایش 
هاي مـورد آزمـایش بـا محلـول     از نیمی از نمونه تردر بیش

مانع  ی،بیانکشت منفی بوده، به  ينتیجه ،آویشن شیرازي اسانس
هـایی  نمونهي همه. نتروکوکوس فیکالیس گردیدندیرشد باکتري ا

داراي کشت مثبت  ،شو داده شده بودندو  که با نرمال سالین شست
شـو،  و  که اثر اصلی محلول شست ،تاکنون مشخص نشده. بودند

هاي شو است یا محلولو  جریان محلول شست با هاباکتري شستن
را  چشمگیرياثر ضد باکتریایی  ،هشوي درون کانال ریشو  شست

 .کننداعمال می
که باعث  ،شوو  هاي شستاثر مکانیکی محلول ،کهبا این 
ي سـاندکوئیت  ، بـه وسـیله  شودباکتري از کانال میشمار کاهش 

)Sundqvit (  و بایسـتروم)Bystrom (  نشـان داده شـده اســت )27(، 
کتریایی محلول اثر ضد بابه نیاز گر بررسی کنونی بیانهاي یافته

ضد عفـونی  خاصیت  باالترین میزانشو براي رسیدن به و  شست
 که،نشان داد این بررسی  ينتیجه. باشدمیکانال ریشه دستگاه در 

 . وجود نداردشو و  هاي شستمحلول میان معنادار آماري تفاوت

 
  گیريجهینت

شوي به کار برده شـده  و  هاي شستمحلول ،از آن جا که
کردن کانـال مـؤثرتر از گـروه    گندزدایی آزمایش در  در سه گروه

اسـانس  کـه   ،رسدبودند، بنابراین به نظر می) نرمال سالین(شاهد 
نتروکوکوس فیکـالیس  یا بردن باکتريمیان آویشن شیرازي در از 

خواص بررسی دیگر نیاز به پژوهش این  هايیافته. مؤثر بوده است
 و ، سمیت، خاصیت حاللیت بافتیهمچونآویشن شیرازي اسانس 

  .نمایدمیبالینی پیشنهاد کاربرد  برايرا بافتی سازگاري 
  
  یادآوري

این مقاله از پایان نامـه دوره دکتـراي تخصصـی، کـه بـه      
به  دزادهومسعود محمو نگارش دکتر  شهره روانشادراهنمایی دکتر 

      .ثبت شده، استخراج گردیده است 1026شماره 
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