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  دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازمجله 
 1382 زمستان - شماره ی سوم-سال چهارم

 28  تا19 ی صفحه

 
، اکسید کلسیم اثر ضد میکروبی هیپوکلریت سدیمبررسی بیرون دهانی 

 شو  و  به عنوان محلول شست،آویشن و نرمال سالینعصاره اته، رهید
 انتخابی کانال های میکرارگانیسم کانال بر روی  یدهنده

 
 

 *** دکتر فریبرز معظمی-** دکتر صفورا صاحبی –*دکتر اکبر خیاط 
 
 

 چکیده
ـای    آنها علت اصلی بیمـاری     ویرانگر   و محصوالت  ها    باکتری :مقدمه پاکسـازی کامـل و     . پالـپ و پـری اپیکـال هسـتند         ه

ـه   بررسـی،    ایـن    هـدف . مدت ضـروری اسـت    بلند  برای دستیابی به درمان موفق در        ها   کانالگندزدایی   اثـر ضـد     یمقایس
ــ ــت ســدیمیمیکروب ــه  آویشــ عصــاره ، هیپوکلری ــر روی ) آب آهــک(ن و اکســید کلســیم هیدارت ــال ســایلین ب   و نرم

 .عفونی است های انتخابی از کانال یمیکروارگانیسم ها
دریافـت نکـرده     آنتـی بیـوتیکی   که هیچ گونـه     گردآوری شدند،    کانال عفونی بیمارانی     25 از   ، باکتری ها  :مواد و روش  

ـا    از کشت و تکثیر باکتری    پس  . بودند ـ  ه ـیله ه  ب ـای     آزمـایش   ی وس  دو گـروه اسـترپتوکوک ویریـدانس و         ،باکتریولوژیـک  ه
Black Pigmented Bacteroids (BPB)رقیـق سـازی پیـاپی     بـا عمـل   ،مورد آزمـایش  های محلول.  شناسایی شدند 

)(Serial dilution بـه هـر محلـول رقیـق شـده      ،مورد نظر های  مشخص از باکتریی برابر رقیق شدند و حجمهشت تا 
ـای  هر لوله در پلیـت  های  محلول، دقیقه15 و 5، 1 های  از زمانپس. گردیدافزوده   درصـد  سـه   Sheep blood agar ه

 .ندثبت شد ها ، یافتهزمان انکوباسیونگذشت  از پسکشت داده شد و 
آویشن  عصاره اکسید کلسیم هیدراته و(پیشنهادی  های وبی مشخص محلولاثر ضد میکر  این بررسی    های   یافته: یافته ها 

 هیچ  ،، نرمال سایلین  برابر نشان داد و در      ،پایین های    حتی در غلظت   ،انتخابی های   را بر روی باکتری   ) و هیپوکلریت سدیم  
 .اثر ضد میکروبی از خود نشان نداد

آویشـن و آب  آهـک        عصاره    پیشنهادی  ی هدما میکروبی قوی دو     یانگر اثرات ضد  مااین بررسی، ن   های   یافته :نتیجه گیری 
ـای    بررسـی  در   ،نیزجز آن   ، قابلیت تحمل بافتی و      سم زدایی خواص آنها مانند    است و اگر دیگر        ، مطلـوب باشـد    بعـدی  ه

 .اندودنتیکس بهره جست های شوی کانال در درمان و شست، برای می توان از این مواد
 کانال یدهنده شو  و شن، اکسید کلسیم هیدراته، محلول شستآوی عصاره :واژگان کلیدی

                                                 
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دندانپزشکی ی دانشکده،گروه اندودنتیکساستاد  *
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 مقدمه
 ،آنهـا   ویرانگر و محصوالت  ها   نقش میکرارگانیسم 

 ،پیکـال اپالپ و پـری      های   به عنوان عامل اصلی بیماری    
ــت      ــده اس ــناخته ش ــل ش ــور کام ــه ط   .)4 و 3  ، 2، 1(ب

بنیـادین  بررسـی،    در یـک     Kakehashi)(کاکه هاشی   
جانداران سـترون شـده     کسپوز پالپ در     ا ،نشان داد که  

(Germ free)پالپ  های  قادر به ایجاد بیماری در بافت
 با ساختن بافت سـخت در       ،و پری اپیکال نبوده و پالپ     

در .  نشان می دهـد ، از خود دفاع مشخص    اکسپوزجای  
سرانجام  بیماری پیشرونده و ،باکتریحالی که، با بودن    

. )5(ل مشـاهده گردیـد       پری اپیکـا    ی آبسهنکروز پالپ و    
ــای ، بررســیامــروزه وجــود  دهنــده یگونــاگون نشــان  ه
عفونی بـوده و     های   در فضای کانال  گوناگون   های   باکتری

بی هوازی در بیماری زایی پالـپ و        های   به نقش باکتری  
 .)15  و6(پری اپیکال اشاره گردیده است 

ـای    ترین هـدف درمـان     مهم  حـذف ایـن     ،انـدو  ه
بـرای  و  اسـت   ز فضای کانال ریشـه      امیکروارگانیسم ها   

 پاکســازی کامــل مکــانیکی و ،ایــن امــردســتیابی بــه 
 . شــیمیایی کانــال الزم و ضــروری بــه نظــر مــی رســد

بیـرون آوردن    در   ،شـوینده  های   ترین عمل محلول  م  مه
شـو   و    طی عمـل شسـت     در ،از کانال  ها   مکانیکی دبری 

 مربـوط  شست و شـو   مقدار  به   بیشتر   ،که این اثر  است،  
 .)11 و 10، 8(آن نوع تا به ه بود

اثبـات رسـیده اسـت      گوناگون به    های   بررسیدر  
 به تنهایی قـادر بـه       ، مکانیکی کانال  یشو و    شست ،که

 توجـه  ،از کانال نبوده و از این رو     میکروارگانیسم   حذف
 روز بـه روز  ،به خاصیت ضد میکروبی ایـن محلـول هـا    

 بـه   ،هیپوکلریـت سـدیم   . )14 و   13،  12(اسـت   بوده  بیشتر  
شـدید ضـد    عنوان یک محلـول شـوینده بـا خاصـیت           

 مـورد اسـتفاده     ، دهه اسـت کـه     4حدود  یی، در   باکتریا
ـای  پژوهشدر  .)23(قرار گرفته است   اثـرات  گونـاگون،   ه

ـای  ضد میکروبی این محلـول در غلظـت       متفـاوت بـه    ه
ـه   در  ،  Ohara)( اوهـارا    .)9(اثبات رسیده اسـت       یمقایس

 به  ،شو دهنده  و   گر شست محلول دی پنج  این محلول با    
 ایـن مـاده     ، از کلرهگزیـدین   ، پس این نتیجه رسید که   

شـش گونـه    بیشترین خاصیت ضد میکروبی را بر روی        
 .)17(باکتری بی هوازی اختیاری داشت 

اثرات ضد میکروبی این مـاده      ،  (Ringle)رینگل  
 برتـر    نسبت بـه کلرهگزیـدین     ،درمان جلسه اول    را در 

 به نفع کلر هگزیدین     ،دومجلسه  این اثر در    ، اما   دانست
 .)20(بود 

 ،به این نتیجه دست یافت کـه      ،  (Ayhan)ایهان  
 خاصیت ضـد میکروبـی آن       ،با افزایش غلظت این ماده    

 ،)32( (Siguera)  سـیگورا .)30( افـزایش مـی یابـد    ،نیـز 
 Sandquist)(سانکوئیسـت   و  (Bystrome) بیستروم

اثرات مطلـوب    به   ،جداگانه های   بررسی هر  یک در      ،)14(
دیگـر   به تنهـایی یـا همـراه بـا     ،ضد میکروبی این ماده 

 . ضد میکروبی اشاره کرده اند های محلول
کانال برای شست و شوی که امروزه ،  دیگر یماده  
ــدو  هــای در درمــان نرمــال  گســترده دارد، یاســتفاده ان

ـده   و بوی   مزه  به دلیل   . استسایلین   هیپوکلریـت   یزنن
شو  و    شست ،انپزشکان و بیماران   بسیاری از دند   ،سدیم

 هـای   ، امـا بررسـی    با نرمال سایلین را مطلوب تر یافته      
 ایـن   ییباکتریاضد  خاصیت   نبود   نشان دهنده ی  گوناگون  

 .)15 و 17(است ماده 
 مطلـوب   به خـواص یـک محلـول      برای دستیابی   

بسـیار   هـای     تاکنون محلول  ،شوی کانال  و شستبرای  
ژن ی تـوان بـه هیـدرو       که مـ   ،زیاد پیشنهاد گردیده اند   

 (Glyoxide) گالیوکســید ،)15( درصـد  سـه پروکسـید  
 )7(  و چای سـبز )18 و   9( EDTA،  )19(، کلرهگزیدین   )15(

 ، دارای خـواص مطلـوب     هر یک از این مواد    .  کرد اشاره
شـوی کانـال     و شسـت در   که به عنوان یک مـاده        ،بوده

 .مطرح گردیده اند
ضـد  که خـواص     پزشکی است،    یک گیاه ،آویشن

رسـیده  بـه اثبـات     بررسـی گونـاگون      آن در    ییباکتریا
 به نـام    ،دو ایزومر فنولیک  دارای  این گیاه    عصاره   .است

خاصـیت  بررسـی هـا،     و در   ، اسـت    تیمول و کارواکرول  
 ، به وجود این دو ماده     ، این گیاه را   ییباکتریاضد  شدید  

یـا آّب   اکسید کلسیم هیدراتـه      .)29 و   28(نسبت داده اند    
 ،اسـت کـه   محلـول دیگر ، نیز(Lime solution)آهک 
و اثـرات ضـد     است  ترکیب اکسید کلسیم با آب       ی نتیجه

 درصـد  20محلـول  . میکروبی آن به اثبات رسیده است   
با توجـه بـه     . کار می رود  سطوح به   برای گندزدایی   آن  

خواص مطلوب خمیر هیدروکسـید کلسـیم در کانـال،          
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 ، بـرای شسـت و شـوی       استفاده از محلول آبی آن نیـز      
 .)31 و 9(ی به نظر می رسد  منطق

ـه بررسـی،   هدف از اجرای ایـن        اثـر ضـد      ی مقایس
 بــاآویشــن و اکســید کلســیم هیدراتــه    میکروبــی 

ــایلین   ــال س ــدیم و نرم ــت س ــوان  ،هیپوکلری ــه عن   ب
 .است کانال  یدهندهشو  وشست های محلول

 
 مواد و روش

 دنـدان عفـونی     25از  بررسـی،   انجـام ایـن     برای  
ــا   ســترون، ری اپیکــال در شــرایط پــآســیب همــراه ب

، پـیش از و بـه       هیچ یک از بیمـاران    . نمونه برداری شد  
ــا    ــرداری، ب ــه ب ــام نمون ــک هنگ ــی بیوتی ــان آنت   درم

 بـا رابـردم و   ها کردن تاج دندان پس از جدا    . نمی شدند 
ــرهســطح آنهــا بــا بتــادین، گنــدزدایی   ، دســتیابیی حف

ــای  ــراهم فرزه ــترون ف ــدس ــود . گردی ــورت وج در ص
ـه ،  کانـال درون  ت  ترشحا ـیله  ب  دو مخـروط کاغـذی     ی وس

، دو نمونه از این ترشحات کانـال        25  ی شمارهبا  سترون  
، بـرای   TSBکشت   های    به محیط  ،ًگرفته شده و سریعا   

ــه محــیط کشــت ،هــوازی و دیگــری هــای میکــروب  ب
Thioglycolate  ،  بـی هـوازی     های   برای رشد میکروب

ی سـی   س، یک   ترشحاتنبود  در صورت   . منتقل گردید 
کانال تزریق شد و پـس      درون  محلول نرمال سایلین به     

نمونـه گیـری    یاد شده،    از کانال به روش      ،از چند ثانیه  
 . انجام گردید
 سریعاً به آزمایشگاه منتقـل      ،میکروبی های   محیط

اساژ اولیه در انکوبـاتور      برای پ   ساعت 48شد و به مدت     
ت پس از ایـن مـد     .  قرار داده شد    سانتیگراد  ی درجه 37

 یـک پاسـاژ بـر روی        TSB از محیط    ،زمان انکوباسیون 
 درصـد  پـنج  Sheep Blood Agar (Merck)محیط 

به مـدت    سانتیگراد   یدرجه   37قرار داده و در انکوباتور      
 thioglycolateاز محیط   نیز،   ساعت قرار گرفت و      24

 پـنج  Sheep Blood Agarهـم یـک پاسـاژ بـر روی     
ی بــه همــراه  بــی هــوازدرصــد داده و در محــیط جــار
Anaero cult A (Merck)   سـاعت  72 بـرای مـدت 

 مــدت زمــان انکوباســیون،  پــس از پایــان .انکوبــه شــد
ـه  ) چشـمی بررسـی   (به صورت ماکروسـکوپی      ها   پلیت ب

از . بررســی شــدند کارشــناس میکروبیولــوژی وســیله ی

 ،یط هـوازی نگهـداری شـدند      ا در شـر   ،محیط هایی که  
ــای کلــونی همــولیز آلفــا  کــه ،(pin point)کوچــک  ه

ــرای       ــد، ب ــکار بودن ــولیز آش ــدون هم ــا ب ــتند ی داش
. گروه ویریدانس شناسایی انجام شـد      های   استرپتوکوک

 gram stainیـک  ، در آغاز شناسایی شده های از کلونی
ــد ــام ش ــه . انج ــایی ک ــونی ه ــورت  ،کل ــه ص ــاً ب   عموم
ــره هــــای کوکســــی ــاب و  ای زنجیــ ــد، انتخــ بودنــ

 درصد بـر روی     هس ی    با آب اکسیژنه   Catalaseآزمایش
 دارای کاتاالز منفی    ، باکتری هایی که   .گردیدها انجام   آن

 ، بـه شـرح زیـر      ،بیو شـیمیایی   های    برای آزمایش  ،بودند
ـای  برای شناسایی استرپتوکوک  ، Mutans)(موتـانس   ه

ــالیوروس ــانجیوس  و Salivarius)( س  (Sangius) س
 .مورد استفاده قرار گرفتند

ــترپتوکوک ــروه اســ ــا هــــای از گــ ــاآلفــ   یــ
 non-hemolytic ــه ــایی کــــ ــر روی، آنهــــ   بــــ
 Sheep Blood Agar  درصـد بـه باسیتراسـین    پـنج 

ــه  ــدرولیز Saltحســاس و ب ــد و دارای هی ــاوم بودن  مق
Hippurate   و Pyrovate     در  نیـز    منفی بوده وNaCl 

ــه 5/6  مقــاوم و Optochin درصــد رشــد نداشــته و ب
ــوان  Bile solubilityدارای  ــه عن ــد، ب ــی بودن   منف

 Strep. Viridance group ــدند ــایی شـ  .  شناسـ
 های  استرپیک از  در راه شناسایی هر      ،بعدی های   آزمون

از گروهـی    :ه عبـارت بـود از      کـ  ، انجـام شـد    ،این گروه 
 مثبـت و دارای هیـدرولیز       monitolکـه   ریزجانداران،  
Hippurate  مثبت بودند، به عنـوان Strep. Mutans 

 منفــی، Arginine منفــی و monitol ،و گروهــی کــه
ــد   ــت بودنـ ــولین مثبـ ــوز و اینـ ــوان  ،الکتـ ــه عنـ   بـ

Strep. Salivariusو گروهی که ، monitol  اینـولین ،
 منفی و الکتوز و رافینوز مثبت       (Esculin)و اسکولین   

 شناسـایی  Strep. Sanius II بـه عنـوان گـروه    ،بودند
 . شدند

ــر روی     ــده ب ــاژ داده ش ــوازی پاس ــی ه ــروه ب  گ
Sheep Blood Agar  سـاعت  72از ، پس ددرصپنج 

 ماکروسکوپی قرار   بررسیمدت زمان انکوباسیون، مورد     
کوچک خاکستری متمایل به سیاه،      های   گرفته و کلونی  

ــای صــــــاف بــــــا کنــــــاره  یکنواخــــــت را  هــــ
  میکرارگانیســــــم هــــــای بــــــرای شناســــــایی
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.  جـدا گشـتند  Black pigmented Bacteroidگروه 
ــه  ــایی ک ــاکتری ه ــد و ب ــی بودن ــاالز منف   ، دارای کات

ـ    شیمیایی زیر    های   ویژگی ه عنـوان گـروه     را داشـتند، ب
Bacteriod melaninogenicus  مورد شناسایی قـرار 

 میکروگـرم،   1000این گـروه بـه کانامایسـین         .گرفتند
  میکروگـرم  10 میکروگرم و کولیستین     5انکومایسین  و

 بودند، گلوکز، مـالتوز، الکتـوز مثبـت، سـلوبیوز،           مقاوم
 .از منفی بودنداسکولین، ایندول و لیپ

 
 مراحل آزمایش

ـای     کلونی از بـاکتری    10 تا   5شمار   شناسـایی   ه
 37شـدند و در انکوبـاتور   فزوده  اTSBشده، به محیط    

معـادل   تیرگی برابر سانتی گراد قرار گرفتند تا    ی   درجه
 در ایـن  . دست آید ه   ب (Macfarland)مک فارلند    5/0

ه رای ب ب.   است  cfu/ml 5×108 ها   باکتریتیرگی، شمار   
ــت آوردن  ــماردس ــر   cfu/ml 104  ش ــاکتری در ه  ب

ــر  ــی مت ــدار ،میل ــی   01/0 مق ــی س ــتانداردس  از اس
فـزوده   ا TSBمحیط  سی سی    10به  مک فارلند    5/0  
 .ردیدگ

ــرای  ــایش ب ــام آزم ــه  انج ــروه لول ــار گ   ی ، چه
رقیـق سـازی پیـاپی بـرای         تایی انتخاب و عمل      هشت
 ی  شماره ی   لهبه لو . مورد آزمایش انجام شد    های   محلول

ـای   از باالترین غلظت محلـول    سی سی    8/1تنها  یک    ه
 یعنـی از    ،لولـه هـا   دیگـر   افزوده شد و به     بررسی  مورد  
از محـیط   سی سـی     9/0 هر یک دو تا هشت،     ی   شماره
TSB   کیـ  ی   شـماره  ی    از لولـه   ،سـپس . گردیدافزوده 

دو  ی   شـماره  ی   از محلول، به لولـه    سی سی    9/0میزان  
 ی   از لولـه   ،به ایـن ترتیـب    . وط شد افزوده و خوب مخل   

سه  ی   شماره ی   به لوله سی سی    9/0مقدار  دو   ی   شماره
 ی  بـه لولـه   انـدازه،   همـین   سه بـه     ی   شماره ی   و از لوله  
 ی  لولـه سـرانجام،   . شـد چهار تا آخـر افـزوده        ی   شماره
از محلول دور    سی سی    9/0 ی   هشت به اندازه   ی   شماره

بـا   ،یـک  ی   شـماره  ی    از لوله  ،به این ترتیب  . ریخته شد 
شـماره   ی   مورد آزمایش تا لولـه     ی   غلظت ماده باالترین  
ـ   ی    برابر رقیق تر از ماده     هشتا غلظتی   هشت ب  ه مؤثر ب

 انجـام   ی   یـک، شـیوه    ی   در جـدول شـماره    . دست آمد 
 نشـان  ،دسـت آمـده  ه ب های و غلظترقیق سازی پیاپی  

 ایـن مراحـل بـرای       ،اسـت کـه    گفتنی   .داده شده است  
 .جداگانه انجام شدریزجاندار، ی هر آزمایش بر رو

 ی  بررسـی دربردارنـده   گروه نرمال سایلین مورد     
همـراه  از محلول نرمال سـایلین بـه        سی سی    9/0تنها  

پـس  . بود ها   لوله ی   همه در   TSBمحیط  سی سی    9/0
ـای  لولـه از آماده کردن     cfu/mp 104ظـت  لاز غبـاال،   ه

 بـه   سـی سـی    1/0 ی   بـه انـدازه   مورد نظر،    های   باکتری
 .شدیک تا هشت افزوده  ی شماره های لوله

تــایی بــرای هــر گــروه از چهــار لولــه گــروه دو 
 ،ددر نظر گرفتـه شـ      شاهد    به عنوان گروه   ،میکروب ها 

از سی سی    9/0حاوی   ها    لوله ،منفیشاهد  که در گروه    
ـای   از محلـول  سـی سـی      9/0همراه   به   TSBمحلول    ه

ری بـه آن    هـیچ بـاکت   پایـان    کـه در     ،مورد آزمایش بود  
 سـی سـی     9/0 دارای   ،مثبت شاهد   افزوده نشد و گروه   

از بـاکتری مـورد     سی سی    1/0 به همراه    TSBمحیط  
مورد آزمایش   های   نظر بدون افزودن هیچ یک از محلول      

 میکروارگانیسم هـا    پس از تلقیح محلول هر لوله با       .بود
بـر روی    لولـه    از هـر     ، دقیقـه  15و  یک، پـنج    زمان  در  

Sheep Blood agar درصـد کشـت داده شـد و    ، سه
را در انکوباتور و بـه مـدت         ها   پس از کشت دادن، پلیت    

 در Black pigmented Bacteroids ساعت برای 72
ــا  (شــرایط بــی هــوازی  در جــار بــی هــوازی همــراه ب

Anaeroclut A  از مـدت زمـان   پـس  .  قـرار داده شـد
شـدند  از نظر رشد باکتری بررسی       ها    پلیت ،انکوباسیون

ـا   نیـافتگی، یافتـه  رشد و رشد ی   پایهو بر    بـه صـورت    ه
 ،اسـت کـه  گفتنـی  .  در نظر گرفته شـد     ،مثبت و منفی  

 حتـــی وجـــود یـــک کلـــونی بـــر روی محـــیط     
 Sheep Blood agar ، یا مثبـت  رشد نتیجه به عنوان

 ی همـه  ،یافتـه هـا  بـرای اطمینـان از     . گردیـد انگاشته  
 پـودر باید گفـت کـه،      . مراحل آزمایش دوبار تکرار شد    

اکسید کلسیم خالص استفاده شده در آزمایش، ساخت        
 ،یشـن آو عصـاره     آلمان است و   (Merck)مِرک  شرکت  

ــاریج اســانس  ــراهم از شــرکت ب  ی شــیوه کــه ،شــدف
آن را   که اثر    ، بدون افزودنی هایی است    ،استاندارد شده 

ـ           دسـت آمـده و     ه  تغییر دهد و به روش تقطیر بـا آب ب
ــه ــتفاده  ی گونـ ــورد اسـ ــاه مـ ــ ی گیـ ــاغی آویشـ  ن بـ

Thymus vulgarise است . 
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 .محلول مورد آزمایش مشاهده می شودگوناگون سه  های  غلظت، در این جدول:1 ی جدول شماره
 )درصد(8 )درصد(7 )درصد(6 )درصد(5 )درصد(4 )درصد(3 )درصد(2 )درصد( 1 

 03/0 07/0 15/0 31/0 62/0 25/1 5/2 5 سدیم هیپوکلریت
 015/0 03/0 06/0 125/0 25/0 5/0 1 2 آویشن عصاره

 07/0 15/0 31/0 64/0 25/1 5/2 5 10 آب آهک
 
 

 یافته ها
بر روی   ها   اثر محلول همانند   ی ها یافتهبا توجه به    

ایـن گـروه بـه       های   ، یافته هر سه گروه استرپتوکوک ها    
هیپوکلریـت  . قرار می گیرد  گفت و گو    طور یکجا مورد    

 ی همـه رصد در  د5 و  25/1،  5/2 های    در غلظت  ،سدیم
 رفـتن میـان    دقیقه باعث از     15 و   5،  1 یعنی   ،زمان ها 

از غلظـت   ، امـا    در دو گروه گردیدنـد     ها   میکروب ی   همه
 ایـن مـاده توانـایی خـود را در           ، درصد به پـایین    62/0

ـای حـــــذف کامـــــل میکـــــروب    گـــــروه هــــ
 Black Pigmented Baceteroid ــان ــک در زم  ی

 پـنج   در زمـان   ،همچنـین . دقیقه از دسـت مـی دهـد       
 از   دقیقـه    15 به پایین و در زمان       31/0 غلظت   ،دقیقه

یی خـود را    ا این ماده کار   ، درصد به پایین   15/0غلظت  
ــا در حــذف کامــل ایــن دســته از میکــروب  از دســت  ه

اثـر ایـن محلـول بـر روی گـروه            ی   در زمینه . می دهد 
  ایـن مـاده در     ، درصـد  31/0تا غلظـت     ها   استرپتوکوک

ـا    میکـروب رسی،  برمورد   های   زمان ی   همه را بـه طـور      ه
ـای    غلظـت  رمیان برد، امـا د    کامل از     درصـد و    15/0 ه

بـردن کامـل   میـان   توانـایی از     ،مدت تماس یک دقیقه   
 ایـن مـاده در      ، دقیقه پنجدر زمان   . را نداشت  ها   باکتری
در ، امـا   بی اثـر شـده   ، درصد به پایین   07/0 های   غلظت
د حتـی در پـایین تـرین غلظـت مـور           ، دقیقه 15زمان  

بـر روی   میکروارگانیسـم هـا       هـیچ رشـدی از     ،آزمایش
 ).2 ی جدول شماره(پلیت دیده نشد 

 ی  در همـه چشـمگیر  ی گونهآویشن به  ی  عصاره
ـا  بر روی گروه اسـترپتوکوک   بررسی،   مورد های   غلظت  ه

 حتـی   ،رفتن کامل باکتری ها   میان  مؤثر بود و باعث از      
.  درصد و زمـان یـک دقیقـه گردیـد          015/0در غلظت   

ــاکتری    ــر روی بـــ ــاده بـــ ــین مـــ ـایهمـــ   هــــ
 Black Pigmented Bacteroidای ، بــه گونــه نیــز 

ــؤثر  ــامالً م ــرین    ک ــایین ت ــا در پ ــرده و تنه ــل ک   عم
ترین زمـان     درصد و در کوتاه    015/0 یعنی   ،رقت خود 

 توانایی خـود را در حـذف کامـل          ،دقیقهیک   یعنی   ،اثر
 ).3 ی جدول شماره(از دست داد  ها میکروب

 یعنـی   ،بـاالی خـود    های    در غلظت  ،آب آهک نیز  
ـا     بـاکتری  ، به طور کلـی    ، درصد 5 و   10 را در هـر دو      ه

ــاده. بــــرد میــــان گــــروه از ــروه،ایــــن مــ  در گــ
 Black pigmented Bacteroidزمــان تمــاس، در  

 اثـر خـود را از       ، درصـد  5/2 برابـر    دقیقه و غلظـت   یک  
ـای     در زمان  ،در همین غلظت  اما  . دست می دهد    و  5 ه

پـنج   در زمـان     ،این مـاده  . استامالً مؤثر    ک ،قیقه د 15
از ،   دقیقـه  15 درصد و در زمان      62/0 از غلظت    ،دقیقه

را  ها   ورود باکتری  ی    اجازه ، درصد به پایین   15/0غلظت  
 در اثـر خـود      ،آزمایش داد و همین ماده     های   درون لوله 

ــا بـر روی اســترپتوکوک  ــای زمــان ی همــهدر  ه مــورد  ه
 ی  گونـه ؤثر بـود و بـه        درصد م  62/0تا غلظت   بررسی،  

 در همـین  ، درصد بـه پـایین     31/0از غلظت   چشمگیر،  
 نتوانسـت بـه طـور       ، دقیقـه  15 و   5،  1 یعنی   ،زمان ها 

ـا    کامل میکروب   و بـه نظـر     کنـد   را از محـیط حـذف        ه
  اثــر ایــن مــاده بــر روی ایــن گــروه از ،مــی رســد کــه

 بیشتر به غلظت آن مربوط بوده تا به زمـان       ،باکتری ها 
 ).4 ی ول شمارهجد(تماس 

 ، نرمـال سـایلین    ،گونه که انتظار می رفت     همان
 ،که تنها بـا یـک غلظـت مـورد آزمـایش قـرار گرفـت               

ـای    هیچگونه اثر ضد میکروبی در زمان       و  5،  1تمـاس    ه
 بررسیمورد   های    دقیقه بر روی هیچ یک از باکتری       15

در گونـاگون    که به مواد     ،منفیشاهد  در گروه   . نداشت
ـا    حداکثر غلظـت    هیچگونـه   ،و گـروه نرمـال سـایلین       ه

ــاکتری ا ــزوده نب ــدی از   ف ــه رش ــود و هیچگون ــده ب  ش
درست سترون   ی   شیوهدیده نشد و این مؤید       ها   باکتری
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  ،مثبـت شـاهد   گـروه   . و روش کـار بـود      ها   بودن محیط 
 فاقـد هـر گونـه        باکتری  حاوی کشت های   محیطشامل  

ـا  رشد باکتریماده ی ضدمیکروبی بودند و در آن ها،        ه
 .دیده شدآشکارا 

 
 

  های  متفاوت بر روی گروه باکتری های سدیم هیپوکلریت در زمانگوناگون  های  اثر غلظت:2 ی جدول شماره
Black Pigmented Bacteroid )(BPBها  و گروه استرپتوکوک (Strep) نشان می دهد. 

غلظت  درصد03/0  درصد07/0  درصد15/0  درصد31/0  درصد62/0  درصد25/1  درصد5/2  درصد5/0
 Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB  زمان 

 + + + + + + + - + - - - - - - - یک دقیقه
 + + + + + - + - - - - - - - - - پنج دقیقه

پــــانزده 
 دقیقه

- - - - - - - - - - - - + - + - 

 
 

  های باکتری متفاوت بر روی  های آویشن را در زمان عصاره گوناگون های اثر غلظت ی شیوه: 3 ی جدول شماره
Black Pigmented Bacteroid) (BPBها  و گروه استرپتوکوک (Strep)نشان می دهد . 

غلظت  درصد015/0  درصد03/0  درصد66/0  درصد125/0  درصد25/0  درصد5/0  درصد1  درصد2/0
 Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB  زمان

 + - - - - - - - - - - - - - - - یک دقیقه
 - - - - - - - - - - - - - - - - پنج دقیقه
 - - - - - - - - - - - - - - - - پانزده دقیقه

 
 

 های باکتریمتفاوت بر روی گروه  های در زمانگوناگون  های  در غلظتاثر اکسید کلسیم هیدراته را ی شیوه: 4 ی جدول شماره
Black Pigmented Bacteroid) (BPBها  و گروه استرپتوکوک (Strep) نشان می دهد. 

غلظت  درصد07/0  درصد15/0  درصد31/0  درصد62/0  درصد25/1  درصد5/2  درصد5  درصد10/0
 Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB Strep BPB زمان

یک 
 دقیقه

- - - - + - + - + - + + + + + + 

پنج 
 دقیقه

- - - - - - - - + - + + + + + + 

پانزده 
 دقیقه

- - - - - - - - - - - + + + + + 

 . ستایک کلونی شمار  حتی به ، بیانگر رشد باکتری در محیط کشت،عالمت مثبت در جدول* 
 . استدر محیط کشت باکتری نبود  بیانگر ،عالمت منفی در جدول* 
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 بحث
ــت  ــتروم و(Sandquist)سندکوئیســـ   بیســـ

(Bystrom)    بـا   ،خود مشاهده کردنـد کـه     ، در بررسی 
 پاکیزه سازی مکانیکی کانال همراه با نرمال سایلین در        

به طور کامـل از کانـال حـذف          ها    باکتری ،مواردبیشتر  
 اسـتفاده از یـک      ،جهـت بـه ایـن     .  )13 و   12(نمی گردند   

شو با خاصیت ضـد میکروبـی مناسـب          و محلول شست 
کانال ضروری به نظـر      میکروارگانیسم های    حذفبرای  

 بـه عنـوان یـک محلـول         ،هیپوکلریت سدیم . می رسد 
 سـال هاسـت     ،اندو های   شوی متداول در درمان    و شست

اگون گون های   بررسی. ن قرار دارد  امورد توجه دندانپزشک  
، پذیرفتـه انجام بر روی خاصیت ضد میکروبی این ماده    

است ضد میکروبی این ماده     آشکار  همگی مؤید اثر    که  
 .)22 و 19، 14(

 این ماده را دارای     25/0غلظت  ،  (Hegger)هگر  
 ،اثرات ضد میکروبی دانسته و این در حـالی اسـت کـه            

ـای    بر روی بافت   ،اثرات سمی این ماده در این غلظت        ه
 .)23(ناچیز است سیار بدن ب

ـای   دیگر بررسـی  ییدی بر   ا ت ،نیزبررسی کنونی     ه
اثرات ضد میکروبی مطلـوب   ی هو نشاناست  انجام شده   

بررسـی  انتخـابی در ایـن       های   این ماده بر روی باکتری    
 کشت این   ، درصد 31/0 در غلظت    ،که ای   گونهبه  . است

ـای    به طـور کامـل بـاکتری       ، دقیقه 15ماده در زمان      ه
Black Pigmented Bacteroid   را از محـیط کشـت 

ـا  و این اثـر بـر روی گـروه اسـترپتوکوک         کرده   حذف  ه
 بعـد از    ، درصد نیز  03/0 حتی در غلظت     ،تر بوده آشکار

 .رفتندمیان از  ها باکتری ی ، همه دقیقه تماس15
 بر  عامل می تواند   دو   ،گردیدبیان  گونه که    همان

. ه مؤثر باشـد   اثرات ضد میکروبی یک ماد     ی   اندازهروی  
بررسـی   در   . مدت زمان اثر است    ،، غلظت و دوم   نخست

 هـر دو    ،دقیـق تـر    ای   دسترسی به نتیجـه   کنونی، برای   
 در گونــاگون  در نظــر گرفتــه شــد  و مــواد بــاالعامــل 
حـداکثر  .  شـدند  بررسی و آزمایش  ،  متفاوت های   غلظت
 15 مورد آزمـایش،   های   با محلول  ها   کتریتماس با زمان  

 تقریباً دو برابـر     ، که این زمان   ، گرفته شد  دقیقه در نظر  
 درازا  آمــاده ســازی یــک کانــال بــه ،زمــانی اســت کــه

کانـال   ی   شوینده های    محلول ،و به طور عملی   می کشد   

. هسـتند با دیواره و محتویات درونی کانـال در تمـاس           
بررسی، ریزجاندارانی   انتخاب شده در این       های   میکروب

آنهـا  گون، بیماری زایی    گونا های   هستند، که در بررسی   
پالپ و پری اپیکـال بـه اثبـات رسـیده            های   در بیماری 

مـوادی کـه    ،   و منطقی به نظـر مـی رسـد         )25و24(است  
را در کانــال داشــته  ریزجانــداران توانــایی حــذف ایــن

درمـان   ی  مطلـوب درنتیجـه   ی می تواننـد اثراتـ     ،باشند
 .داشته باشند

ــود   ــا وج ــات ب ــاد نک ــار ی ــات ک ــده و اثب  ییاش
ـای    پوکلریت سدیم بـر روی بـاکتری      هی بیمـاری زای    ه

 میـان   کانال در زمان کوتاه، استفاده از این محلـول در         
 .ست، با محدودیت هایی روبه رودندانپزشکان
ــو، ــامطبوع و  ی  مــزهب ــر آن ن خاصــیت افــزون ب

 ،بیماران نیز برخی  ل و حساسیت    ئخورندگی شدید وسا  
ـای    در تماس با این ماده و ایجـاد سـوختگی          دید و  شـ  ه

 آن را با محدودیت هایی رو به        ،خاصیت رنگ بری قوی   
بـر  تـالش   همیشه ،با توجه به این مطالب. رو می سازد  
ـای    استفاده در درمـان    برای   جدید ای   یافتن ماده  انـدو   ه

بر خواص مطلـوب هیپوکلریـت سـدیم،        افزون   تا   ،بوده
 . در برداشته باشد، کمتر را نیزیمشکالت

بـه طبیعـی     با توجه    ،هیاستفاده از داروهای گیا   
 بودن آن و اثرات جانبی کمتر، امروزه توجه بسـیاری از          

در علوم پزشکی بـه خـود جلـب کـرده           پژوهشگران را   
کـه در   اسـت،    از گیاهـان بـومی ایـران         ،آویشـن . است

روبی مطلوب ضد میک آشکار  اثرات  گوناگون،   های   بررسی
 عمـدتاً بـه     ،ایـن اثـر را    . خود را به اثبات رسانده اسـت      

 بـاال در   ی   انـدازه  بـه    )تیمـول (وجود ترکیبـات فنـولی      
بررسی کنـونی نیـز،     . این گیاه نسبت می دهند    عصاره  

ــر روی     ــاده را بـ ــن مـ ــی ایـ ــد میکروبـ ــرات ضـ   اثـ
در . نشـان داد  بـه خـوبی     انتخابی  میکروارگانیسم های   

 این مـاده توانسـت بـه خـوبی          ،بسیار پایین  های   غلظت
میـان  هـا را از      و آن  را مهار کـرده    ها   ثیر باکتری رشد وتک 

نسبت ارزان و در دسترس بوده      ، به   آویشن عصاره   .ببرد
 در  ،ایـن مـاده   . است ،خوشایند نیز  ای   مزهو دارای بو و     

در پـایین تـرین غلظـت انتخـابی خـود در            بررسی  این  
ـا     میکروب لترین زمان هم تقریباً به طور کام       کوتاه را  ه

 ر روی این  گذشته ب  های   بررسیییدی بر   ابرد و ت  میان  از  
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بررسـی بـه    که در این     ،دیگر ی   ماده .)27و26(بود   عصاره
آب آهـک یـا اکسـید کلسـیم هیدراتـه           آن توجه شد،    

  از زمان معرفـی پـودر کلسـیم هیدروکسـاید بـه            .است
ــکیدانـــش  ــتفاده،دندانپزشـ ــترده  ی  اسـ  آن در گسـ

 یاثراتـ بـه   . یافـت گسترش   روز به روز     ،اندو های   درمان
قلیـایی و    PHضـد میکروبـی،     خاصیت  ، مانند   مطلوب

  بـه   بـاکتری  LPS وجود یـون کلسـیم و خنثـی سـازی         

ـای   بررسـی  در ،ماده این ی وسیله گونـاگون توجـه شـده      ه
ه این مطلب اشاره    بررسی ها، ب  این   ی   همهدر   .)9(است  

بـودن  در   پودر کلسیم هیدروکسـاید      ،گردیده است که  
 قادر به ،  -OH و   ++Ca های   از آزاد سازی یون   پس  آب و   

 یک محلول بـازی بـا       ،آب آهک . استبروز خواص خود    
7/11=PHــوده ــون  ، ب ــامل ی ــه ش ـای  ک ــیم و  هـ کلس

بـرای   از ایـن مـاده       ،طی سـالیان  . هستندهیدروکسیل  
  شسـت  ، مـوارد  رخـی سـطوح و حتـی در ب      تمیز سازی   

 مؤیـد   ، و این نکتـه    هباز استفاده گردید   های   شوی زخم و
در . سـت ان ضدباکتریایی آبر خواص  پژوهشگران  توجه  

 این محلول خاصیت ضد میکروبی قوی       ،نیزبررسی  این  
ـ       دقیقـه   15از  کـه پـس      ای   ه گونـه  از خود نشان داد، ب
 توانسـت   ، درصد 31/0در غلظت    ،تماس با میکروب ها   
.  ببـرد  میـان را به طور کامـل از     ها   هر دو گروه میکروب   

اثـر ایـن محلـول بـر روی          ی   چشـمگیر دربـاره    ی   نکته
 ایـن  است که،    این بوده    ،ترپتوکوکگروه اس  های   باکتری

 
 

ارتباط داشته نه به زمـان      باال  با غلظت محلول    تنها  اثر  
 گونــه کــه انتظــار   همــان،نرمــال ســایلین .تمــاس آن

میکروبی از خود نشان نداد و      گونه اثر ضد    هیچ ،رفت می
 .)17( در این زمینه بودپیشین  های دیگر بررسی با همانند

ــودن    ــه ارزان بـ ــه بـ ــا توجـ ــاده و  بـ ــن مـ  ایـ
ــه از    در ــوب کـ ــرات مطلـ ــودن آن و اثـ ــترس بـ دسـ

 گونـــاگون،  هـــای بررســـیهیدورکســـید کلســـیم در 
  بـــه عنـــوان ،گردیـــده اســـت، اســـتفاده از آنیـــاد 

 مناسب به نظر    یکانال پیشنهاد  ی   یک محلول شوینده  
 .می رسد
 

 نتیجه گیری
ایـن  این بررسی به دست آمـد،   های یافتهآنچه از   

 از لحـاظ    ،آویشن و آب آهک    عصاره    ی  دو ماده  ،است که 
 نشـان   مطلـوب از خـود   یخاصیت ضد میکروبـی اثراتـ   

 ی  می توانند به عنـوان یـک مـاده        رو،  داده اند و از این      
، اما بررسـی    کانال استفاده گردند   ی   شو دهنده  و شست

 روی خاصـیت ضـد میکروبـی و        در شرایط طبیعی بـر      
ماننـد  ،  خواص این مـواد   دیگر  دیگر بر روی     های   بررسی

ل پذیری بافتی و جز آن، باید انجام        سازگاری بافتی، ح  
ایـن  مناسـب،   های دستیابی به یافته تا در صورت    ،گیرد

 .به کار گرفتبالینی  ی گونهمواد را بتوان به 
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Abstract 
Antimicrobial Effect of Naocl, Hydrated Ca(OH2), Thyme oil and Normal Saline as 

Irrigating Solutions on Black Pigmented and Strep Viridance 
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Sciences 
 
Introduction: Bacteria and their by-products are the main cause of pulpal and periapical 
diseases. Complete debridment and disinfection of the root canal is essential in order to sustain 
the long term successful results following root canal therapy. This study aims at comparing the 
antibacterial effect of NaoCl, Thyme oil, Hydrated Calcium Oxide and Normal Saline on 
selected bacteria isolated from infected root canals. 
Materials and Methods: Bacteria were collected from 25 infected root canals of patients who 
had not received antibiotics. The bacteria were collected in the tubes and transfered for 
bacteriologic examination. Streptococcous viridance and black Pigmented Bacteroid groups 
were detected by specific bacteriological examination. The experimental solutions were serially 
diluted 8-folds in saline. A certain volume of bacteria was added to each diluted solution. 
After1, 5 and 15 minutes, the solution of each tube was poled onto 3% sheep blood agar plates 
and incubated at 37oc for 48 hours. The grown colonies were counted and the results were 
recorded. 
Results: The results of this study showed a significant antibacterial effect of thyme oil, hydrated 
calcium hydroxide and sodium hypocholorite on selected bacteria even in low concentration. 
Normal saline did not show any antibacterial effect. 
Conclusion: These findings recommended further studies on other aspects such as tissue 
toxicity, tissue solving and biocompatibility properties of these solutions to be applied for 
clinical use. 
Key words: Thyme oil, Hydrated Calcium Oxide, Irrigating solution   

 
 

 
 


