Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 14:02 +0330 on Friday February 22nd 2019

Antimicrobial Effect of Phenytoin on Common Microorganisms
Contaminating Oral Ulcers: An In-vitro Pilot Study
Maryam Baharvand1,
Fahime Sadat Tabatabaei2,
Pouya Amiri Andi3,
Azin Khodabakhshi4,
Siamak Sabour5,
Hamed Mortazavi6
1

Professor, Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Associate Professor, Department of Dental Biomaterials, Faculty of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
3 General Dental Practitioner, Faculty of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Post Graduate Student of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Clinical Epidemiology, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
6 Associate Professor, Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2

(Received October 22, 2018 ; Accepted September 9, 2018)

Abstract
Background and purpose: The antimicrobial effect of phenytoin on ulcers has been addressed
in few studies. The aim of this study was to determine the antimicrobial effect of phenytoin on common
contaminating microorganisms of oral cavity ulcers in vitro.
Materials and methods: Three standard microbial species including Staphylococcus aureus,
Actinomyces naeslundii, and Candida albicans were prepared. Twenty four-hour cultures of the species
was accomplished on BHI Agar medium at 37°C in aerobic situation in an incubator. After 24 hour, 0.5
McFarland concentration were prepared from microorganism colonies. Meadow cultivation of
microorganisms was done in plates containing BHI Agar medium. In each plate 4 wells were created for 4
concentrations of phenytoin (0.5, 1, 3, and 5%). Then one drop of each phenytoin solution was poured in
the wells in certain concentrations. For each microorganism species, one well containing 0.2%
chlorhexidine was prepared as positive control. The plates were placed in incubator and after 24 hour,
diameter of non-growth halo around all wells was measured in all plates using a caliper. These steps were
repeated three times to ensure the accuracy of process and results.
Results: Diameters of non-growth halo around colonies of Staphylococcus aureus, Actinomyces
naeslundii, and Candida albicans were 0 millimeter in all four concentrations of phenytoin.
Conclusion: Phenytoin was found to have no antimicrobial effect on common contaminating
microorganisms of oral cavity ulcers in vitro.
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چكیده
سابقه و هدف :تعدادی از مطالعات بالینی نشان دادهاند که فنیتوئین میزان آلودگی باکتریال زخم را کاهش میدهد.
هدف این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروبی فنیتوئین بر میکروارگانیسمهای شاای آلاوده کنناده زخامهاای فراره دهاان در
محیط آزمایشگاه میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،سه گونه استاندارد میکروبی شامل کاندیدا آلبیکنس ،استافیلوکوک اورئاو
و اکتینومیسس نیوزلندی تهیه شدند .کشت  42ساعته روی محیط  BHI Agarاز هر سه میکروارگانیسم در دمای  73درجاه
سانتیگراد در شرایط هوازی در انکوباتور انجام شد .بعد از  42ساعت ،از کلنی میکروارگانیسم ها غلظت نیم ما فارلناد
تهیه شد .کشت چمنی میکروارگانیسمها درون پلیتهای فااوی محایط کشات  BHI Agarانجاام شاد .درون هار یا از
پلیتها  2چاه برای  2غلظت  7 ،1 ،0/5و  5درصد ایجاد شد .سپس ی قطره از محلولهای فنیتوئین باا غلظات معاین
درون این چاه ها ریخته شد .برای هر کدام از گونههای میکروارگانیسم ی چاه کلرهگزیدین  0/4درصد به عنوان
کنترل مثبت در نظر گرفته شد .پلیتها درون انکوباتور قرار داده شده و پس از  42ساعت جهت مشاهده نتایج از انکوباتور
خارج شدند .قطر هاله عدم رشد با استراده از کولیس اندازهگیری گردید .به منظور اطمیناان از صاحت روناد انجاام کاار و
نتایج ،این مرافل  7بار تکرار شد.
یافتهها :قطر هالاه عادم رشاد در اطاراف کلنای میکروارگانیسامهاای کاندیادا آلبیکانس ،اساتافیلوکوک اورئاو
اکتینومیسس نیوزلندی با هر  2غلظت فنیتوئین ،صرر میلیمتر اندازهگیری شد.
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بررسی اثر آنتی میکروبیال فنی توئین بر میکروارگانیسم های شایع
آلوده کننده زخم های دهان :یک مطالعه پایلوت آزمایشگاهی

اثر آنتي ميكروبيال فني توئين بر ميكروارگانيسم

است .از این دارو در درمان زخمهاای بساتر ،زخامهاای

میکروارگانیسمهای شای آلودهکننده زخمهای فرره دهاان

و

شامل استافیلوکوک اورئو  ،اکتینومیسس نیوزلنادی و

ناشاای از تجم ا خااون وریاادی ،زخاامهااای دیابتی ا

سوختگیها نیز استراده گردیده است( .)1-5مکانیسمهای

کاندیدا آلبیکانس در محیط آزمایشگاه میباشد.

ترمیم پیشنهاد شده است .ایان مکانیسامهاا شاامل بهباود

مواد و روش ها

کیریت خونرسانی نافیه زخام و تساری تشاکیل بافات

در ایاااااان مطالعااااااه تجرباااااای آزمایشااااااگاهی

گرانوالساایون و ازدیاااد پرولیرراساایون فیبروبالسااتهااا،

( ،)experimental invitro studyپااودر فناایتااوئین از

افزایش محتویات کال نی و تسری بلوغ آنها ،مهار فعالیات

شرکت داروپخش (تهران ،ایران) خریداری و برای تهیه

ناز و نیز مهار کلونیزاسیون بااکتریهاا مایشاود(.)6

غلظتهای معین فنی تاوئین از آ مقطار اساتراده شاد.

تعدادی از مطالعات بالینی نشاان دادهاناد کاه فنایتاوئین

غلظتهای  0/5و  1درصد با توجه به مطالعاات گذشاته

میزان آلودگی باکتریال زخم را کاهش مایدهاد(.)3-11

انتخااا گردیااد( )13،16و غلظااتهااای  7و  5درصااد بااا

گزارش شاده اسات کاه فنایتاوئین موضاعی مایتواناد

توجه به موجود باودن پمااد  7درصاد و سوسپانسایون 5

اساااتافیلوکوک اورسئاااو  ،اشریشااایاکولی ،کلبسااایال و

درصد فنیتوئین در بازار دارویی کشور انتخاا شادند.

آئرو یناوزا را از زخامهاا رارف  3-3روز

البته امکان استراده از هر دو فالل الکلی و آبی با توجاه

فذف کند .اینکه آیا فنی توئین خود اثر ضادباکتریایی

به ساختار شیمیایی فنیتوئین سدیم وجود داشت؛ اماا باا

دارد یا به صورت غیر مستقیم به وسیلهی اثر بار سالولهاای

توجه به امکان تاثیرگذاری محلول الکلی بار روی رشاد

التهابی و عروق سازی جدید عمل میکند ،شناخته شاده

میکروارگانیسمها ،از محلول آبی استراده شد( .)17بادین

نیست(.)14،11،3

ترتیب که مقادیر مشخصی از پودر فنیتوئین سدیم تهیه

کال

سودومونا

مطالعه فیوانی مرتبط با بررسی روند بهباود

شااده از شاارکت داروسااازی باارای تهیااهی غلظااتهااای

در ی

زخم به این موضوع پیبرده شد که فنی تاوئین موضاعی

ذکر شده باا آ مقطار مخلاور گردیاد .پاس از انجاام

سوشهای گرم منری را خیلی زودتر از سوشهای گارم

ایاانکااار ،اناادکی کاادورت در محلااولهااا مشاااهده

مثبت از بین میبرد( .)10با این وجود تا کناون مطالعاهای

گردید که برای شرافسازی آنها از محلول

در خصوص بررسی اثر ضدمیکروبی فنیتوئین موضاعی

((Twin 80, Merck Schuchardt OHG, Germany

بر میکروارگانیسمهای عامل عرونت زخمهای دهاان در

که ی

ماده شیمیایی خنثی با دو سر آبدوست و آ گریز

محیط آزمایشگاه انجاام نشاده اسات( .)17میکروفلاورای

است ،استراده شد .سه گوناه اساتاندارد میکروبای شاامل

شای داخل فرره دهاان شاامل اساترپتوکوک موتاانس،

کاندیدا آلبیکاانس ) ،(ATCC1 #10237اساتافیلوکوک

استرپتوکوک سالیواریو  ،اساترپتوکوک ساانگوئیس،

( )ATCC#6538و اکتینومیساااس نیوزلنااادی

اورئاااو

Twin 80

آلبیکانس ،اکتینومیساس و غیاره مایباشاد(.)12

( )PTCC4#1207انتخا و از کلکسیون قاار بااکتری

میکروارگانیسمهای شایعی که باعث عرونت زخامهاای

صنعتی ایران تهیاه شادند .ایان گوناههاا ابتادا از فالات

دهان میشوند شامل استرپتوکوک ویریدنس ،استافیلوکوک

فریز خارج شده و باه شاره زیار تقویات و ت لای شاد:

اورئو  ،اکتینومیسس نیوزلنادی و کاندیادا آلبیکاانس

ابتاادا  42ساااعت در دمااای  40درجااه سااانتیگااراد و

میباشد( .)15با توجاه باه مطالاب مطاره شاده در فاوق،

 42ساااعت در دمااای  2درجااه سااانتیگااراد نگااهداری و

کاندیدا

هدف از اجرای ایان تحقیاق ،بررسای اثار ضادمیکروبی
فناایتااوئین بااا غلظااتهااای  7 ،1 ،0/5و  5درصااد باار
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پژوهشی

مریم بهاروند و همکاران

سپس به محیط  Brothتلقیح شد و مجدداً  42ساعت به آن
زمااان داده شااد .سااپس کشاات  42ساااعته روی محاایط
( BHI Agar (Brain Heart Infusion Agarاز هاار سااه
هااوازی در انکوباااتور انجااام شااد .بعااد از  42ساااعت ،از
کلنی میکروارگانیسمها غلظت  0/5م

فارلند به روش

کدورت سنجی تهیه شد .کشت چمنای میکروارگانیسامهاا

تصویر شماره  :1عدم وجود هاله عدم رشد در محیط کشات بااکتری

درون پلیتهای فاوی محیط کشات  BHI Agarانجاام

اکتینومیسس نیوزیلندی در مجاورت فنی توئین با غلظات هاای ،0/5

شد .درون هر ی

از پلیاتهاای فااوی محایط کشات

 BHI Agarو کشت چمنی ،با اساتراده از پیپات پاساتور
اسااتریل  2چاها

باارای  2غلظاات معااین  7 ،1 ،0/5و 5

درصد ایجاد شد و یا

قطاره از محایط کشات ماذا

برای سیل کردن انتهای چاه

ریخته شد.

به ته چاه

محلولهای فنی توئین جهت استریلیزاسیون از فیلترهاای
مخصوص عبور داده شد .سپس ی

قطره از محلولهای

فنیتوئین با غلظت معین درون این چاه

ها ریخته شد.

برای هر کدام از گونههای میکروارگانیسم ی

چاه

کلرهگزیدین  0/4درصد به عنوان کنترل مثبات در نظار
گرفته شد .پلیتها بدون برگرداندن درون انکوباتور قرار

 7 ،1و  5درصد

اما در مورد کلرهگزیدین این قطار باه ترتیاب ،1/1
 1/3 ،1/3 ،4میلی متر برای کاندیدا آلبیکانس و ،4 ،4 ،4
 1/3میلیمتر برای اکتینومیسس نیوزلندی و ،1/1 ،1/3 ،1
 1میلاایمتاار باارای اسااتافیلوکوک اورئااو

در آزمااایش

اصلی و سه بار تکرار بعدی آزماایش انادازهگیاری شاد
(تصااویر شااماره  .)4بنااابراین ماایتااوان نتیجااه گرفاات
فنیتوئین موضعی بر میکروارگانیسمهای اساتافیلوکوک
اورئو  ،اکتینومیسس نیوزلندی و کاندیدا آلبیکانس اثر
ضد میکروبی یا ضد قارچی نشان نداد.

داده شد و پس از  42ساعت جهات مشااهدهی نتاایج از
انکوباتور خارج شدند .قطر هالاه عادم رشاد در اطاراف
همهی چاه

ها در همهی پلیتها با استراده از کاولیس

اندازهگیری و ثبت گردید( .)17این مرافل جهت فصاول
اطمینان از صحت روند و نتایج آزمایش  7بار تکرار شد.
همهی مرافل فوق توسط ی

عملکننده انجام گردید.

نتایج مطالعه به صورت توصیری بوده و اندازه هاله عادم
رشد در اطراف کلنی میکروارگانیسمها گزارش شد.
تصویر شماره  :2وجود هاله عدم رشد میکروبی در محیط کشات بااکتری

یافته ها
قطاااار هالااااه عاااادم رشااااد در اطااااراف کلناااای
میکروارگانیسمهای استافیلوکوک اورئو  ،اکتینومیسس

اکتینومیسس نیوزیلندی در مجاورت کلرهگزیدین  0/4درصد

بحث

نیوزلندی و کاندیدا آلبیکانس با هر چهار غلظات معاین

در این مطالعه اثر ضد میکروبی فنی توئین موضاعی

فنااایتاااوئین ( 7 ،1 ،0/5و  5درصاااد) صااارر میلااایمتااار

بااار میکروارگانیسااامهاااای اساااتافیلوکوک اورئاااو ،

اندازهگیری شد (تصویر شماره .)1

اکتینومیسس نیوزلندی و کاندیدا آلبیکانس بررسی شد.
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میکروارگانیسم در دمای  73درجه ساانتی گاراد در شارایط

اثر آنتي ميكروبيال فني توئين بر ميكروارگانيسم

غلظتهاای  7 ،1 ،0/5و  5درصاد ،بار رشاد کلنایهاای

عنوان "تجربه مقدماتی با فنایتاوئین موضاعی در تارمیم

استافیلوکوک اورئو  ،اکتینومیسس نیوزلنادی و کاندیادا

زخم در یا

منطقاه جنگای" انجاام داد( .)11در گاروه

آلبیکانس اثری ندارد .الزم به ذکر است با توجه به ایان

درمان شده با فنیتوئین ،هر روز زخمها دبریدمان شده و

که هیچ مطالعاه مشاابهی باه بررسای اثار ضاد میکروبای

خش

گردیدند و با الیهای یکدست و ناازک از پاودر

فنیتوئین چه به صاورت آزمایشاگاهی و چاه در محایط

فنیتوئین پوشانده و با گااز اساتریل پانسامان شادند .در

زنده بر پاتو نهاای ماوثر بار عرونات زخامهاای دهاان

تمام بیماران زخمها جهت کشت باکتریال سوا شادند

نپرداخته اسات ،از ایان رو یافتاههاای ایان مطالعاه قابال

و در طاای درمااان هاار  5روز تکاارار شااد .قباال از شااروع

مقایسه با سایر مطالعات نیست .به این دلیال در بحاث باه

درمان ،کشت زخمها در  3بیمار از  15بیمار گاروه فنای

مطالعاتی اشااره خواهاد شاد کاه تاا فادودی مشاابهت

تااوئین مثباات بااود ( 2مااورد اسااتافیلوکوک اورئااو 4 ،

تکنیکی و محتوایی با مطالعه فاضر دارند.

مااورد اشریشاایاکلی و یا

مااورد کلبساایال) و در گااروه

در مطالعااه  Esiobuو همکاااران در سااال  4007بااا

کنترل  5بیمار از  15بیمار کشت مثبت داشاتند ( 4ماورد

عنوان ارزیابی اثرات ضادمیکروبی دو داروی ضدتشانج

اشریشیاکولی و  7مورد استافیلوکوک اورئو ) .بعاد از

سدیم والپروات و فنای تاوئین در محایط آزمایشاگاهی،

 5روز از شروع درمان ،در گروه فنایتاوئین  5عادد از 3

فنی توئین هیچگونه اثر مهاری بار میکروارگانیسامهاای

کشت مثبت اولیه منری شد و  4کشت دیگار تاا روز 10

آزمایش شده از جمله کاندیدا آلبیکانس ،اشریشیاکولی،

درمان منری شد .در گروه کنترل تا روز  10درماان هماه

مایکوباکتریوم اسمگماتیس ،ساکارومایساس سارویزیه،

کشتها مثبات باود .در ایان مطالعاه درماان باه صاورت

آئرو ینوزا نشاان

روزانه انجاام گرفتاه اسات و نتاایج کشاتهاا در گاروه

نداد( .)17در مطالعه آنها ،فنایتاوئین موضاعی اثاری بار

درمان با فنی توئین بعد از  10روز منرای شاده اسات ،در

و کاندیدا آلبیکانس نشاان

فالی که در مطالعه ما دارو با غلظتهای متراوت اماا ناه

استافیلوکوک اورئو

و سودومونا

روی استافیلوکوک اورئو

نداد که از این فیث با مطالعه فاضر همخوانی دارد.
در مطالعهای که  Modagheghدر سال  1313انجام
داد و اثر فنیتوئین موضعی را بر روی تارمیم زخامهاای

باه طاور مساتمر اساتراده گردیاد و هماین عادم اسااتراده
مستمر یا اثرات ترمیمکنندگی فنیتوئین میتواند عااملی
برای تراوت در نتیجهها باشد.

جنگی و غیر جنگی بررسی کرد ،پانسامان زخامهاا هار

 Lodhaو همکاران در سال  1331در تحقیقی تحت

روز و به مدت  4تا  2هرته با پودر فنی توئین سدیم انجام

عنوان "نقش فنیتوئین در بهبود آبسههای بازر " کاه

شد .هار هرتاه از نافیاه زخام پوساتی باه وسایله ساوا

در هنااد انجااام گرفاات( ،)10بااه بررساای اثاار فناایتااوئین

هرتاه در تماام نموناههاایی

موضااعی در بهبااود زخاامهااای آزمایشااگاهی عرااونی

نمونه تهیه شد و بعد از یا

که در ابتدا کشت مثبات باود (ساودومونا  ،کلبسایال و

استاندارد شده در فیوانات آزمایشگاهی وبیماران دارای

استافیلوکوک) ،کشتها منری شد( .)3ولای از آنجاائی

آبسههای ثانویه باه تزریقاات داخال عیاالنی در نافیاه

که مطالعه  Modagheghبه صورت آزمایشاگاهی انجاام

گلوتئال پرداختند .در این مطالعه ،زخمها هر روز با پودر

نشده و فنیتوئین تا  2هرته مرتباً روی زخامهاای آلاوده

فنیتوئین موضعی به میزان  220mg/cmپانسامان شادند.

گذاشااته ماایشااده اساات ،شاااید عااواملی چااون اثاارات

ایجاد زخمهای عرونی بار روی پوسات شاکم خوک اه

ترمیمکنندگی فنیتوئین یاا اساتراده مکارر از آن باعاث

هندی انجام گرفت و زخمهاا باا باسایلو

و

مهار رشد میکروارگانیسمها شده باشد.

کلبسیال پنومونیا آلوده شدند و هر  4روز ی
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نتایج ایان مطالعاه نشاان داد کاه فنایتاوئین موضاعی در

 El Zayatمطالعااهای در سااال  1313در عااراق بااا

پژوهشی

مریم بهاروند و همکاران

 10از زخمها با ساوا نموناهبارداری شاد .کشاتهاای
باکتریال زنجیرههای تلقایح شاده باسایلو

و

پروتئاو

کلبسیالپنومونیا در گاروه درماان در روز چهاارم ناپدیاد

بسیار طوالنی تر باوده اسات باا مطالعاه ماا قابال مقایساه
نمیباشد.
 Carneiroو همکاااران در سااال  4007بااه بررساای

 2/4برابار افازایش داشاات .باا وجاود ایاان هار دو گااروه

) (Edinburg University Solution of Limeبار روی

درمااان و کنتاارل آلااوده بااه اسااتافیلوکوک اورئااو

درمان زخامهاای مازمن غیار بادخیم پرداختناد .در ایان

(کواگوالز مثبت) همراه با شامارش قابال توجاه کلاونی

مطالعه گروه مورد شامل  50بیمار با زخم های مزمن غیر

بودنااد و فناای تااوئین موضااعی نااه تنهااا اثااری باار روی

بدخیم با پودر فنی توئین و گروه کنترل شاامل  54بیماار

نشان نداد ،بلکاه باعاث افازایش

مشابه با  EUSOLدرمان شدند .زخم ها به طاور هرتگای

رشد این باکتری گردید .نتایج این مطالعه از نظر بیتاثیر

از نظاار وجااود درد بااا معیااار آنااالو

چشاامی و از نظاار

بااودن فناایتااوئین موضااعی باار کاااهش اسااتافیلوکوک

بررساای بافاات گرانوالساایون سااالم بررساای شااد .کشاات

با مطالعه ما مشابه میباشد .با توجه به اینکه در

باکتری در روزهای  41 ،12 ،3و  41پس از درمان انجام

این تحقیق تعداد کلنیها از روز پانجم و باا رشاد بافات

شااد .شااای تاارین باااکتریهااای جاادا شااده از زخاامهااا

جوانهای کاهش پیدا کرد ،ممکن است اثر ضدمیکروبی

آئرو ینوزا ( 52/3درصد) و استافیلوکوک

استافیلوکوک اورئو

اورئو

فنیتوئین وابسته به اثرات ترمیمکنندگی آن باشد و چون
در تحقیق ما فقط ی

سودومونا
اورئو

( 10/1درصد) بود .اختالف معنی داری از نظار

بار و در محیط کشت از این دارو

وجود کلونی باکتریایی در دو گروه وجود نداشات(.)11

اساااتراده شاااده ،بناااابراین تااااثیری بااار مهاااار رشاااد

در این مطالعه نتایج میکروبیولو ی از نظر بی تاثیر باودن
فنی توئین موضعی بر کاهش استافیلوکوک اورئاو

میکروارگانیسمها نداشته است.

باا

در تحقیقی با عنوان "فنیتوئین موضعی در زخامهاای

نتاایج مطالعااه ماا همخااوانی دارد .از یافتاههااای ایان مطالعااه

" کاااه توساااط  Muthukumarasamyو

میتوان چنین نتیجهگیری کرد که فنیتوئین با غلظاتهاای

پاااای دیابتیااا

همکاران درسال 1331انجام شد( ،)1درکل 100بیمار دیابتی

غلظت  7 ،1 ،0/5و  5درصد بر میکروارگانیسامهاای شاای

غیر وابسته به انسولین که زخم پا داشتند ،در این مطالعاه

آلااوده کننااده زخاامهااای دهااان (اسااتافیلوکوک اورئااو ،

وارد شدند و کشت و تست فساسایت تاا  2روز تجاویز

اکتینومیساس نیوزلنادی و کاندیادا آلبیکاانس) در محایط

شد .در گروه درمان ،الیهای یکدست و ناازک از پاودر

کشت اثر ضد میکروبی ندارد.

فنیتوئین در سطح زخم و پانسمان استریل خشا
داده شااد و هاار روز پانساامان تعااوی

قارار

گردیااد .در روز

سپاسگزاری

 41،36درصد از کشتهای گروه فنیتوئین منری شد در

این مقالاه مناتج از پایاان ناماه دوره دکتارا عماومی

فالیکه در گروه کنترل فقط  21درصد کشتها نتیجاه

دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی شاهید بهشاتی باه

منراای داشاات .در روز  ،75کشاات منراای در  11درصااد

شاماره  7417اسات کاه توساط پویاا امیاری انادی و باه

موارد گروه فنیتوئین و  60درصد ماوارد گاروه کنتارل

راهنمایی دکتر مریم بهاروند و باه مشااوره دکتار فهیماه

مشاهده گردید .با توجه به مشخص نبودن دوز فنیتوئین

سادات طباطبایی و دکتر سیام

صبور در سال تحصیلی

موضعی و مشخص نبودن دقیق باکتریهاای کشات داده

 32-1737ارائااه شااده اساات .نویسااندگان از همکاااری

شااده و بااه علاات ایاان کااه بیماااران بااه ماادت  2روز از

صمیمانه پرسنل گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی

آنتیبیوتی

استراده کردهاند و دوره درمان با فنیتاوئین

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

شهید بهشتی کمال تشکر را دارند.
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شااد ،در فااالی کااه در گااروه کنتاارل در زمااان مشااابه،

مقایسااه ای تاااثیر فناای تااوئین موضااعی بااا

EUSOL

اثر آنتي ميكروبيال فني توئين بر ميكروارگانيسم
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