Antimicrobial Effect of Carvacrol and Calcium Hydroxide
against Enterococcus Faecalis in Different Layers of Dentin
and Different Time Intervals
Mamak Adel1,
Pardis Pourrousta1,
Masoud Sharifi2,
Amir Javadi3,
Pouria Falah-Abed4,
Nafiseh Rahmani5
1
2

Assistant Professor, Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
Assistant Professor, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3 PhD Student in Bioinformatics, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
4 Dentist, Qazvin, Iran
5
Assistant Professor, Department of Orthodontics, Dental Caries Prevention Research Center, Faculty of Dentistry, Qazvin
University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
(Received February 24, 2015 ; Accepted June 5, 2016)

Abstract
Background and purpose: Mechanical and chemical canal preparations are not capable of
eliminating all microorganisms from dentinal tubules, so using medical intervention is necessary to fulfill
this task. The aim of this study was to compare the antimicrobial effect of Carvacrol and Calcium
hydroxide against Enterococcus faecalis in different layers of dentin and different time intervals.
Materials and methods: An experimental study was performed in which 70 upper anterior
single-rooted teeth were extracted and after separating middle of roots, the inner diameter of canals was
equalized. After sterilization the specimens were subjected to Enterococcus faecalis suspension and then
randomly divided into four groups of 15 each and one control group including 10 samples. Carvacrol was
placed in canals for 5 minutes, 48 hours and one week and Calcium hydroxide was placed in canals for one
week. Finally, dentinal debris obtained from canal preparation were incubated in culture medium and presence
of Enterococcus faecalis was assessed. Statistical analysis was performed using Chi-square test in SPSS.
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Results: In the inner layer of dentin, success rate of Enterococcus faecalis elimination was
100% for Carvacrol at all time intervals and 80% for Calcium hydroxide after one week. In the middle
layer of dentin, the success rate of Carvacrol was 93% after 5 minutes and 87% after 48 hours and one
week, but success rate of Calcium hydroxide after one week was 73%. There were no significant
differences in antimicrobial effect between the groups (P>0.05).
Conclusion: Carvacrol can eliminate Enterococcus faecalis in shorter time intervals compared
with Calcium hydroxide.
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چكیده
سابقه و هدف :آمادهسازی مکانیکی و شیمیایی کانال قادر به حذف کامل میکروارگانیسمها از توبولهای عاایی نمایباشا
لذا استفاده از دارویی که بتوان این نیاز را برآورده سازد ضروری است .ه ف این مطالعه مقایسه اثر ض میکروبی کاارواکرول
و هی روکسی کلسیم روی انتروکوکوس فکالیس در عمقهای مختلف توبولهای عایی در زمانهای مختلف میباش .
مواد و روشها :در این مطالعهی تجربی 07دن ان تک ریشه ق امی باال کشی ه ش ه و پس از ی ا سازی بخش میاانی
ریشهها قطر داخلی کانالها یکسانسازی ش  .نمونهها پس از استریل ش ن در سوسپانسیون انتروکوکوس فکالیس آلوده شا ن
و سپس بهطور تصادفی به چهار گروه  51تایی و یک گروه کنترل  57تایی تقسیم گردی ن  .کارواکرول بارای ما 1دقیقاه
 84ساعت ویک هفته و هی روکسی کلسیم برای م یک هفته داخل کانال قرار گرفت .در نهایت تراشههای عایی حاصال
از تراش داخل کانال در محیط کشت اختصاصی انکوبه و از نظر حضور انتروکوکوس فکالیس بررسی شا  .آناالی آمااری
توسط آزمون مجذور کای و نرم اف ار  SPSSانجام ش .
یافتهها :درداخلیترین الیهی عاج کارواکرول در همه زمانها به می ان 577درصا و هی روکسی کلسایم پاس ازیاک
هفته  47درص در حذف انتروکوکوس فکالیس موثر بوده است .در الیهی میانی عاج کارواکرول درزمان  1دقیقاه  39درصا
و در زمانهای  84ساعت و یک هفته  40درص و هی روکسی کلسیم پس از یاک هفتاه  09درصا ماوثر باوده اسات .اثار
ض میکروبی گروه ها تفاو آماری معنیداری بایک یگر ن اشت (.)p>7/71
استنتاج :کارواکرول در مقایسه با هی روکسی کلسیم در زمانهای کوتاهتری میتوان اثارا ضا میکروبای مناسا
خود را اعمال نمای .
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پژوهشی

مامک عادل و همکاران

مج د میباش ( .)5آمادهساازی مکاانیکی و شایمیایی باا

گذشتههای دور اثرا ض میکروبی گیاهاان دارویای و

استفاده از وسایل و محلولهای شسات و شاو دهنا ه باه

بعضاای از ترکیبااا مویااود در عصاااره آنهااا از یملااه

تنهایی قادر به حذف باکتریها از نقاا دور از دساترس

تیمول کارواکرول و اوژنول مورد تویه بوده است(.)52

و توبولهای عایی نمیباش  .بع از آمادهسازی مکانیکی

اثاار ضاا باااکتری بعضاای از ایاان ترکیبااا از یملااه

دقیق کانال ریشه و استفاده از محلولهای شستوشودهن ه

کارواکرول بر میکروارگانیسمهاای شاای عفوناتهاای

باکتریها در نیمی از کانالهاای ریشاه حضاور دارنا و

ان ودانتیک گ ارش ش ه است( .)59کارواکرول از گیااه

تع اد آنها در طی  2تاا  8روز باه تعا اد قبال از درماان

مرزه خوزستانی در ینوب ایران مشتق میشود و سالهاا

اف ایش مییاب ( .)9 2همچنین نشان داده شا ه اسات کاه

برای تسکین درد دن ان مورد استفاده قرار گرفته اسات(.)58

حضور باکتریها در زمان پر کردن کانال ریشاه مویا
کاهش موفقیت طوالنی ما

همچنین طبق تحقیقا

کاارواکرول مایتوانا باهطاور

درماان نسابت باه زماانی

موثری باکتری انتروکوکوس فکالیس را از داخل کاناال

میشود که باکتریها به طورکامل حذف ش هان ( .)8در

حذف نمای  .با این حال مطالعهای در زمینه ارزیاابی اثار

بررسی دن انهایی کاه درماان ریشاه آنهاا باا شکسات

ض میکروبی کارواکرول روی میکروارگانیسمهای مویود

موایه ش ه است و ضایعا پری آپیکال پایا ار دارنا

در توبولهای عایی یافت نگردی ه است( .)51ه ف از ایان

حضور انتروکوکوس فکاالیس گا ارش شا ه اسات(.)1

مطالعه مقایسه اثر ض میکروبی کاارواکرول و هی روکسای

حضور این میکروارگانیسم باعث کاهش می ان موفقیات

کلس ایم باار روی انتروکوکااوس فکااالیس در عمااقهااای

درمان مج د کانال ریشه نی میشود .به همین دلیل پاس

مختلف توبولهای عایی در زمانهای مختلف میباش .

از آمادهسازی مکانیکی و شیمیایی استفاده از داروهاای
داخل کانال مناس یهت حذف کامل میکروارگانیسمها

مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی تع اد  07دنا ان تاک ریشاه

از کانال ریشه توصیه میگردد( .)0 1هی روکسی کلسیم
داخل کانال مورد استفاده قرار میگیرد( .)4فعالیات ضا

کانال با ساط مقطا گارد و فاقا هرگوناه پوسای گی

میکروبی هی روکسی کلسیم به رهاسازی و انتشار یاونهاای

تحلیال و کلسیفیکاسایون بودنا انتخااب شا  .ابتا ا باه

هی روکسیل و ایجاد محیط آلکالینی نسبت داده مایشااود.

منظور ض عفونی کردن سطحی دن انها باه ما

28

یاونهاای هی روکسیل باعث تخری غشاای سیتوپالسامی

ساعت در هیپوکلریت س یم  7/1درص قرار داده ش ن .

میکاروبهاا مهاار همانن سازی  DNAاز طریاق ایجااد

تاج دن انها از محل  CEJو بخش اپیکاالی ریشاه آنهاا

شکاف در این مولکول و اخاتالل در فعالیات آن یمای و

در محل اتصال  5/9میانی و  5/9اپیکالی ریشه با اساتفاده

متابولیسم سلولی میگردن ( .)3یکی از محا ودیتهاای

از دیسک الماسی به صور عمود بر محور طولی دن ان

مهم هی روکسی کلسیم باه عناوان داروی داخال کاناال

به گونهای قط گردیا کاه ارتفااع بااقی مانا ه ریشاه 3

این است که در محیط کانال ریشه خاصیت بافرکنن گی

میلیمتر باش  .با استفاده از فرز الماسی و هن پیس با دور

بالقوه مویود در عااج باعاث کااهش انتشاار یاونهاای

باال سمنتوم سط ریشهها برداشته ش و ساط خااریی

هی روکسیل در محاایط و کاااهش تاااثیر ضا میکروبی

هر ریشه باه گوناهای تراشای ه شا کاه قطعاه باقیمانا ه

هی روکسی کلسیم میشود( .)57هامچناین هی روکسای

استوانهای به قطار خااریی  8تاا  1میلایمتار باشا  .قطار

خاود در

داخلی کانال ریشهها به منظور مشاابهساازی نموناههاا باه

کانااال ریشااه بااه یااک هفتااه زمااان نیاااز دارد( .)55از

با پی وریمرهای شاماره  5تاا  -Mani( 9ژاپان) از

کلسیم برای اعمال اثرا ض میکروبی مناس

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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باه دلیال اثارا بیولااوژیکی آن باه عناوان داروی رایا

ق امی فک باالی انسان که دارای ریشه مساتقیم و یاک

مقایسه ی اثر ضد ميكروبي کارواکرول و هيدروکسيد کلسيم

ینس تنگستن کاربایا و قطار تقریبای  5/5میلای متار و

میلیلیتر سالین اساتریل قارار داده شا ن و باه ما

هن پیس با دور پایین به طور یکسان گشاد گردی .

ثانیه شستشو داده شا ن  .ایان کاار  9باار تکارار شا تاا

پس از این مرحلاه

97

الیاه اسامیر باه روش Yamada

اضافا محیط کشت به طورکامل از نمونهها پاک شود

و EDTA

و نمونهها برای قرار دادن داروهای داخال کاناال آمااده

 50درص و مج داً هیپوکلریت س یم  1/21درص حاذف

شون  .سپس سط خااریی نموناههاا توساط یاک الیاه

 8دقیقاه در کاناال

الک شفاف پوشانی ه ش  .نمونههاا باه طاور تصاادفی باه

استفاده ش ن و نهایتاً کانالها توسط آب مقطر استریل باه

 8گروه آزمایشی  51تایی و یک گاروه کنتارل  57تاایی

توسط شستشو با هیپوکلریت س یم  1/21درصا
گردی  .هرک ام از این مواد به ما
م

به طور ی اگانه در داخل لولاههاای آزماایش حااوی 2

(خرمان– ایران) طبق دستور کارخاناه ساازن ه از مخارو

میلیلیتار از محایط کشات )TSB) Tryptic Soy Broth

کاغااذی شااماره ( 17آریادناات– ایااران) اسااتفاده شاا .

قرار داده ش ن  .سپس لولههای آزمایش حاوی نمونههاا

هی روکسی کلسیم (گلچای -ایران) هم با سالین استریل

در اتااوکالو (ادی ا  -ایااران) تحاات دمااای  525دریااه

به گونهای مخلو ش که قوام خامهای به دست آی (باا

51

نسبت  5گرم پودر به  5میلیلیتار ماای ) .هی روکسی کلسایم

دقیقه استریل گردی ن  .بع از اساتریل شا ن لولاههاای

در کانال با استفاده از پالگار پاک گردیا  .بارای گاروه

آزمایش حاوی نمونهها در دمای  90دریه سانتی گاراد

کنترل هم از هی داروی داخل کانالی اساتفاده نشا  .باه

 28سااعت انکوباه شا ن  .بعا از گذشات 28

منظور حصول رطوبت تمامی نمونهها در ظاروف دردار

ساعت از محیط کشت  TSBحاوی نموناههاا بار روی

استریل ی اگانه به صاور ایساتاده در محال قارار داده

 Blood agarکشت تهیه ش تا از درستی استریلی اسایون

ش ن و آب مقطر نی در کف ظارف قارار داده شا  .در

اطمینان حاصل شود .این مرحله  9بار تکرار گردیا  .از ایان

زمان انکوباسیون درپوش ظرف کامالً بسته و باا چسا

مرحله به بع کلیه دستکاریهاا و یاباهیاایی نموناههاا

مس ود ش  .سپس نمونهها در انکوبااتور (-WF binder

تحت شارایط آساپتیک و باا اساتفاده از وساایل اساتریل

آلمان) در دمای  90دریه سانتیگراد قرار گرفتن  .برای

صااور گرفاات .بااارای ایجاااد آلااودگی از ساااویهی

گروههایی که کارواکرول به عنوان داروی داخل کاناال

انتروکوکوس فکاالیس ( )ATCC:33186اساتفاده شا .

انتخاب ش ه بود م

زمانهای  1دقیقه و  84ساعت و

به همین منظاور بار محایط Brain heart infusion agar

یک هفته در نظر گرفته ش ولی بارای هی روکسی کلسایم

کشت  28ساعته تهیه ش و از کشات ماذکور سوسپانسایون

فقط زمان یک هفته م نظر قرار گرفت و نیمی از تع اد

تهیه و ک ور آن باا اساتان ارد  7/1 Mac Farlandتنظایم

نمونههای گروه کنتارل نیا بعا از  9هفتاه از انکوبااتور

گردی  .نمونهها در لوله آزمایش حااوی  2میلایلیتار از ایان

خارج ش ن تا اطمینان حاصال شاود کاه بااکتریهاا تاا

سوسپانسیون قرار داده ش ن  .در طی ایان دوره هار دو روز

الیهی خاریی عاج نفوذ داشتهان و مابقی یهت حصول

مایگردیا  .هامچناین

زن ه مان ن باکتریها تا انتهای تحقیق در محایط کشات

سانتیگراد و فشار  51پونا بار ایان مربا باه ما

به ما

یک بار این محیط مج داً تعاوی

یک نموناه از ایان محایط بار روی محایط Blood agar

کشت داده ش ه و به م

 28ساعت در دمای  90دریه

سانتیگراد انکوبه ش تا از خالص بودن نمونهها اطمینان
حاصاال شااود .بع ا از گذشاات سااه هفتااه هاار ک ا ام از
نمونهها به طور ی اگانه در یک لوله آزمایش حااوی 1

31

نگه اری ش ن .

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

به طورکلی گروههای آزمایش به شرح زیر بودن :
گااروه  51 :5دناا ان کااه کااارواکرول  1دقیقااه در
کانال آنها قرار داشت.
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57دقیقه شستشو داده ش ن  .سپس هرک ام از نمونهها

تقسیم گردی ن  .یهت قرار دادن کارواکرول  38درص

پژوهشی

گروه  51 :2دنا ان کاه کاارواکرول  84سااعت در
کانال آن ها قرار داشت.

مامک عادل و همکاران

گردد .دادهها توسط آزمون آماری مجذور کای و سط
معنیداری  p <7/71مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.

گروه  51 :9دن ان کاه کاارواکرول یاک هفتاه در
کانال آن ها قرار داشت.
گااروه  51 :8دن ا ان کااه هی روکسی کلساایم یااک
هفته در کانال آن ها قرار داشت.
گروه کنترل 57 :دن ان که های دارویای در کاناال
نمونهها قرار نگرفت .پس از گذشات زماان ماورد نظار
تمام نمونههای هر گروه از انکوباتور خارج ش ن  .سپس
داروهای داخل کانال خارج ش ن و به منظور اطمینان از
پاک ش ن کانالها از بقایای دارو کانالها با  1میلیلیتر
نرمال سالین شستشو داده ش ن  .در مرحله بع هر یک از
نمونههاا باه لولاه آزماایش اساتریل انتقاال داده شا ن و
یهت تراش الیه داخلی عاج باه ضاخامت تقریبای 277
میکرون پی وریمر استریل شاماره  -Mani( 8ژاپان) توساط
هن پیس با دور پایین یک بار از داخل کاناال عباور داده

یافته ها
بررسیها نشان داد که در گروه کنترل بااکتری تاا
خاریی ترین الیههای عاج در تمامی موارد نفاوذ کارده
و زن ه مان ه بود .نتای مربو به توزی فراوانای حاذف
انتروکوکوس فکالیس در الیههای مختلف عاج پاس از
زمانهای مختلف به کارگیری داروهاا در یا ول شاماره 5
آورده ش ه اسات .محاسابا آمااری نشاان داد کاه اثار
ضاا میکروباای کااارواکرول و هی روکساای کلساایم روی
انتروکوکااوس فکااالیس در الیااههااای مختلااف عاااج و
زمانهای آزمایش ش ه تفااو معنایداری باا یکا یگر
ن ارد ( .)p >7/71نتای توسط نارمافا ار  SPSSو آناالی
مجذور کای مورد ارزیابی قرار گرفت.

ش  .مشابه این مرحله توسط پی وریمرهای استریل شماره

جدول شماره  :1توزیا فراوانای حاذف انتروکوکاوس فکاالیس در

 1و  -Mani( 1ژاپن) یهت بررسی وضعیت عاج قسمت

الیه های مختلف عایی در زمان های مختلف به کارگیری دارو

میانی (ضخامت  877میکرونی) و خاریی (ضخامت ح ود
 177میکرونی) تکرار گردی  .الزم به ذکر است کاه یهات
تهیه برادههاای عاایی هار باار فقاط از یاک پی وریمار
استفاده ش و برادههای عایی حاصل از تاراش هار الیاه
در پتااری دیااش کااه هنگااام تااراش در زیاار نمونااه قاارار
داشت ی اگانه یم آوری ش ن .
سپس باه بارادههاای حاصال از تاراش هار یاک از
ش  .بع از  84ساعت انکوباسایون در دماای  90دریاه

الیه های عایی
الیه داخلی
( 277میکرون)
الیه ی میانی
( 877میکرون)
الیه ی خاریی
( 177میکرون)

(کارواکرول)

(کارواکرول)

(کارواکرول)

تع اد (درص )

تع اد (درص )

تع اد (درص )

تع اد (درص )

)577(51

)577(51

)577(51

)47(52

)39/9(58

)40/0(59

)40/0(59

) 09/9(55

)09/9(55

)40/0(59

)40/0(59

) 19/9(4

بحث
نتای حاصل از این مطالعاه نشاان داد کاه اثار ضا

سانتیگراد محیط کشت لولهها از نظر ویاود کا ور

میکروبای کاارواکرول روی انتروکوکاوس فکااالیس در

بررساای شاا  .نمونااهای از هاار لولااه در سااط محاایط

الیههای مختلف عاج و زمانهای آزمایش ش ه مختلاف

 Blood agarمج داً کشت داده ش و موارد رش مثبات

( 1دقیقه  84ساعت و  5هفته) تفاو معنیداری باا اثار

ثبت گردی  .به عالوه از کلنیهای رش کارده در ساط

ض میکروبی هی روکسی کلسیم پس از  5هفته نا ارد

محیط  Blood agarنمونهبرداری ش و سپس رنا آمیا ی

بنابراین کارواکرول در مقایسه با هی روکسی کلسیم در

 Gramانجام ش تا از ع م ویود کوکسیهای مثبات باا

زمانهای کوتاهتری میتوان اثرا ض میکروبی مناس

مورفولوژی و آرایش شبیه به انتروکوک اطمینان حاصل

خود را اعمال نمای  .در تحقیقی در سال 2775
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الیههای عایی  5میلیلیتر از محیط کشت  TSBاضاافه

زمان

 1دقیقه

 84ساعت

یک هفته

یک هفته
(هی روکسی کلسیم)

مقایسه ی اثر ضد ميكروبي کارواکرول و هيدروکسيد کلسيم

و همکارانش بیان نمودن هی روکسی کلسیم باه عناوان

ای ا عصاره گیاهان فوق کارواکرول باود بیاان کردنا

داروی داخل کانال تا زماان  02سااعت قاادر باه حاذف

باایشتاارین اثاار مربااو بااه گیاااه  Chevalieriباار روی

( .)51همچنین Siqueira

انتروکوکوس فکالیس بوده است( .)25نتای تحقیق فعلی

و همکاران گ ارش کردن که هی روکسای کلسایم ظارف

نی نشان داد که کارواکرول  38درص به نحاو ماوثری

یک هفته قادر نخواه بود انتروکوکوس فکاالیس را

قااادر بااه حااذف انتروکوکااوس فکااالیس از توبااولهااای

انتروکوکوس فکالیس نمیباش
م

از توبولهای عایی حذف نمای ( .)50در سال  2772نیا

عایی و به خصوص الیه داخلی عاج میباش .
در مطالعه حاضر اثر ض میکروبای کاارواکرول در

در تحقیقی کاه توساط  Sukawatو  Srisuwanصاور
پذیرفت نشان داده ش که هی روکسی کلسیم به همراه

زمانهای  1دقیقه و  84ساعت و یک هفته مورد بررسای

آب و یااا کلاار هگ ی ا ین  7/2درص ا قااادر بااه حااذف

قرار گرفت .در صور در دسترس بودن داروی داخال

انتروکوکوس فکالیس از توبولهاای عاایی در زماان 0

کانال با اثر ض میکروبی مناس

در زمان  1دقیقه تع اد

روز نمیباش (.)54

یلسا درمان ریشه را میتوان به یک یلساه تقلیال داد

 Akpataو Blechmanعنااوان کردنا کااه در زمااان

تا از مرایعا مکرر بیمار یلوگیری گردد .م

زماان

 28ساعت هی روکسی کلسیم با غلظات  5 gr/mlقاادر

یک هفته نی امکان مقایسه اثر ض میکروبی کارواکرول

است فقط در  59-21درص موارد انتروکوکوس فکالیس

با هی روکسی کلسیم را میسر میسازد زیرا با تویاه باه

را از توبولهای عایی حذف نمای در حالیکه در همین

مطالعا

قبلی ح اقل زماان یهات اثار ضا میکروبای

زمان غلظت  7/5 gr/mlهی روکسی کلسیم میتوانست

مناس

هی روکسی کلسیم یک هفته گ ارش گردیا ه

در  09-41درص ا مااوارد انتروکوکااوس فکااالیس را از

است( .)22 4زمان  84ساعت ح فاصال زماان  1دقیقاه و

توبولهای عایی حذف نمای  .بنابراین به نظار مایرسا

یک هفته میباش و در این زمان میتوان رون تغییارا

میتوان با کاهش غلظت هی روکسی کلسیم امکان نفاوذ

اثر ض میکروبی کارواکرول را بررسی نمود(.)29

آن در توبولهای عایی و اثر ض میکروبی آن را اف ایش

با تویاه باه نتاای مطالعاه حاضار کاارواکرول در

داد( .)53با تویه به نتای مطالعه حاضر و مقایسه اثر ضا

زمان  1دقیقه در الیه داخلی عاج در  577درصا ماوارد

میکروبی کارواکرول و هی روکسی کلسیم در زمان یاک

قادر به حذف انتروکوکوس فکالیس بوده است .این اثار

هفته همواره کارواکرول در حذف انتروکوکوس فکاالیس

به علت کاهش قابلیات نفاوذ دارو در عماق توباولهاای

از الیههای مختلف عایی بهتر عمال کارده اسات ولای

عایی در الیه میانی به  39/9درص و در الیاه خااریی

این تفاو ها از لحاظ آماری معنیدار نبود.

به  09/9درص تقلیل یافته بود .در زمانهای  84ساعت و

 Arctium Lappaباه دلیال ویاود

کاهش یافته بود .علت این امر

هگ ان عصاره بار

میانی و خاریی به ترتی

ی ء کارواکرول در ممانعت از رش میکروارگانیسمهاای

را میتوان به کشش سطحی داروی کاارواکرول نسابت

شای حفره دهاان و عفوناتهاای کاناال ریشاه از یملاه

داد که امکان نفوذ دارو به قسمتهای عمقیتر را کااهش

انتروکوکوس فکالیس در محیط آزمایشگاه بسایار ماوثر

میده  .ترکیبا فنلی دارای کشش سطحی نسبتاً پایینی

بوده است(.)27

بوده و بنابراین قادرن باه راحتای باه داخال توباولهاای

 Bassoleو همکارانش در سال  2771به بررسی اثر

عایی نفوذ نماین ( .)58با اینحاال یهات افا ایش عماق

ض باکتری گلهای خشک ش ه  Lippia chevalieriو

نفوذ داروهای داخل کانال میتوان کشش سطحی آنها

 Ocimum canumپرداختن و با تویه به اینکه یکای از

را نسبت به ح معمول کاهش داد .یهت کاهش کشش
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در مطالعه  Pereiraو همکاران در ساال  2771فااز

یک هفته نی اثر ض میکروبی کارواکرول در الیاههاای

پژوهشی

مامک عادل و همکاران

سااطحی ماایتااوان از حاارار یااا اف ا ودن سااورفاکتانت

در الیااه داخلاای عاااج (تااا عمااق  277میکاارون) در همااه

اساااتفاده کااارد Abou-Rass .و  Patonaiباااا افااا ودن

زمانهای آزمایش شا ه در  577درصا ماوارد قاادر باه

 Polysorbate 80به عنوان سورفاکتانت باه محلاولهاای

حذف انتروکوکوس فکالیس باود ولای در الیاه میاانی

شستشو دهن ه کانال کشش سطحی ایان محلاول هاا را

عاج (تا عمق  877میکرون) درص حذف انتروکوکوس

 51 – 27درصاا کاااهش دادناا ( Cunningham .)28و

فکالیس کاهش پی ا کرده بود .میتوان نتیجه گرفت که

همکاران نی نشان دادن کاه اضاافه کاردن الکال ساب

کارواکرول تا عماق  277میکرونای عااج قاادر باه نفاوذ

کاهش کشش سطحی و اف ایش قابلیت نفوذ محلولهای

کامل میباش و تا عمق  877میکرونای کمای از قا ر

شستشو دهن ه کانال میشود(.)21

نفوذ آن کاهش مییاب  .شاای بتاوان باا کااهش کشاش

ح اقل زمان الزم برای تاثیر هی روکسی کلسیم در
این مطالعه یک هفته در نظر گرفته ش ه است .با مقایساه
نتای زمانهای  1دقیقه و  84سااعت بارای کاارواکرول
با نتایجی که هی روکسی کلسیم در یک هفته به دسات
آورده است میتوان بیان نماود کاارواکرول در مقایساه
با هی روکسی کلسیم در زمانهای کوتاهتاری مایتوانا
اثرا ض میکروبی مناس

خود را اعمال نمای  .باا ایان

حال تفاو آماری معنیداری در مورد اثر ض میکروبای
ایاان مااواد در زمااانهااای مختلااف آزمااایش و الیااههااای
مختلف عاج نشان داده نشا  .در مطالعاه یهاانگیری نیا
نشااان داده ش ا کااه کااارواکرول  38درص ا در حااذف
کامل بااکتری انتروکوکاوس فکاالیس از فضاای کاناال
ریشااه در زمااان  84ساااعت مااوثر اساات( .)29در مطالعااه
حاضر از کارواکرول با همان غلظت  38درص کارخانه
سازن ه استفاده ش .

سطحی بر این مشکل نی فائق آم .
با تویه به نتای مطالعه حاضر میتوان بیان نمود:
 کارواکرول و هی روکسای کلسایم را باه عناوانطای درماان ریشاه مایتاوان

داروی داخل کانال مناس
پیشنهاد نمود.

 کارواکرول در مقایسه با هی روکسای کلسایم درزمانهاای کوتااهتاری مایتوانا اثارا ضا میکروبای
مناس

خود را اعمال نمای .
 -اثاار ض ا میکروب ای کااارواکرول و هی روکساای

کلسیم روی انتروکوکوس فکالیس در الیههای مختلاف
عاج و زمانهای مختلف آزمایش ش ه از لحااظ آمااری
تفاو معنیداری با یک یگر ن اشت.

سپاسگزاری

ب ن انسان ح اکثر عمق نفوذ انتروکوکوس فکالیس باه

دانشگاه علوم پ شکی ق وین یهت تامین ها ینههای این

داخل توبولهای عایی  977میکارون (باه طاور معماول

طرح تق یر و تشکر میگردد .این مقاله منت از پایاننامه

 577-17میکرون) بود( .)21در مطالعه فعلی کارواکرول

دکترای دن انپ شکی به شماره  854میباش .
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