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Abstract 

 

Background and purpose: Calcium hydroxide and Chlorhexidine are among common 

intracanal medications. Recently an herbal composition named Carvacrol has been suggested as an 

intracanal medication. The purpose of this study was to compare antimicrobial effect of Carvacrol, 

Chlorhexidine and Calcium hydroxide on Enterococcus faecalis. 

Materials and methods: In this experimental study, 56 single-rooted teeth were extracted and 

after canal preparation, they were randomly divided into three groups (n= 16) and 2 positive and negative 

control groups (n= 4 per group). After sterilization by autoclave, all samples except negative control 

group were contaminated with Enterococcus faecalis. The root canals in group 1 were filled by Calcium 

hydroxide paste. Paper cones impregnated by 0.2% Chlorhexidine and 94% Carvacrol were placed in 

working length of root canals in group 2 and 3, respectively. Negative control group was assessed without 

contamination and no medication was used in positive control group. After incubation of specimens for 

48 hours and canal irrigation, a sample was taken from each canal and bacterial colony growth was 

assessed in BHI agar. Data analysis was done in SPSS ver.20 applying Chi-square and Fishers exact test. 

Results: All three groups were found effective in eliminating Enterococcus faecalis and there 

were no significant differences in antibacterial effect between these groups (P= 0.99). 

Conclusion: Carvacrol can be recommended as an effective herbal medication for intracanal 

irrigation. 
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 (318-333)   3131سال    آذر    341بيست و ششم   شماره دوره 

 313       3131، آذر  341، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و ششم              

 پژوهشی

مقایسه اثر ضد میکروبی کارواکرول، کلرهگزیدین و 
هیدروکسید کلسیم بر انتروکوکوس فکالیس در کانال ریشه ی 

 دندان در شرایط آزمایشگاهی
 
   1مامک عادل

    2مسعود شریفی    

    3رویا حامدی   

   3رحمانی نفیسه   

     4امیرجوادی    

 5جهانگیری فاروق  

 چكیده
بیشادداالیرا ترین داروهای  دالاک کیلایی ریماه  ا جمله رایج هیدروکسید کلسیم و کلرهگزیدین از و هدف: سابقه

هاد  ایان  لیهعاه  سییساه فعیهیا   ترکیب  گییه  به لیم کیرواکروی لیز به عدوان دارو  دالک کیلیی  عرفا  شادا ا.ا ا
 بیشدا   فکیهیس التروکوکوسضد یکروب  کیرواکروی،کلرهگزیدین و هیدروکسید کلسیم بر 

.یز  کیلیی هی، به طاور تاایدف  دلدان تک ریمه کمیدا شد و پس از آ یدا65دراین  لیهعه تجرب   ها:مواد و روش
هی باه جاز پس از ا.تریک .یز  بی اتوکالو تمی   آن تیی  تسسیم شدلدا 4گروا کدتری  ثب  و  دف   2تیی  و  65گروا  3به 

بی لمیر هیدروکسید کلسیم پر شد و  6هی  گروابی التروکوک فکیهیس آهودا گردیدلداکیلیی ریمه دلدانگروا کدتری  دف  
درصد تی طوی  44 درصد و کیرواکروی 2/0 هی  کیغذ  آغمته به کلرهگزیدینبه ترتیب  خروط 3و 2گروا کیلیی هی  در

یط  لیهعه قرار گرف  و در گاروا کدتاری  ثبا  از گروا کدتری  دف  بدون ایجید آهودگ  تح  شرا کیرکرد قرار گرفتددا
.یع  و شس  وشو  کیلیی هی، از هرکیلیی لمولاه گیار  44هی به  دت پس از الکوبی.یون لموله هیچ داروی  ا.تفیدا لمدا

و  SPSSلارم افازار  20بارا  آلایهیز آ ایر  از لساخه آگایر برر.ا  شادا BHI شد و رشد کلد  بیکتر  در  حایط کما 
 در لظر گرفته شدا06/0 دار  عد  .لح شدا ا.تفیدا فیمر دقیق تس  و کی     جذورهیآز ون

هی بیکترییی  آن ضد دار  در اثرو تفیوت  عد  بودلد  وثر فکیهیس التروکوکوس بردن بین از .ه گروا در هر ها:یافته
 ا(p= 44/0) ییف  لمد

 شوداشس  وشو  دالک کیلیی توصیه   کیرواکروی به عدوان یک دارو  گییه   وثر جه   استنتاج:
 

 کلرهگزیدین،کیرواکروی التروکوکوس فکیهیس،هیدروکسید کلسیم،واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
های  کیلایی ریماه از رو  بارا کاه بی وجاود ایان
های  یکروارگیلیسم برا  از بین بردن  کیلیک  و شیمییی 

 این شود، این احتمیی وجود دارد که برل  از  ا.تفیدا 
 بمیلدد،  بیق   در دالک کیلییچدین هم  هی یکروارگیلیسم

 
 :Nafiseh_rah91@yahoo.comE-mail         رکز تحسیسیت پیمگیر  از پو.یدگ  دلدان    قزوین، پزشک  علوم بلوار شهید بی هدر، دالمگیاقزوین:  -نفیسه رحمانی مسئول:مولف 

 ایران قزوین، قزوین، پزشک  علوم دالمکدا دلدالپزشک ، دالمگیا ا.تیدییر، گروا الدودالتیکس،  رکز تحسیسیت پیمگیر  از پو.یدگ  دلدان، ا6

 ایران قزوین، قزوین، پزشک  علوم دالمکدا پزشک ، دالمگیا ا ا.تیدییر، گروا  یکروبیوهوژ ،2
 رانیا ن،یقزو ن،یقزو  ، دالمگیا علوم پزشک دلدان، دالمکدا دلدالپزشک  دگیاز پو.  ریمگیپ سیتی رکز تحس ،ارتودالتیکسگروا  یر،یا.تید ا3
 قزوین، ایران بیوالفر یتیک، دالمکدا پزشک ، دالمگیا علوم پزشک  قزوین، دکتر  ا دالمجو 4

 رانیا ن،یقزو ا دلدالپزشک،6
 :  6/6/6346تیریخ تاویب :            6/60/6344 جیع جه  اصالحیت :تیریخ ار           24/4/6344 تیریخ درییف 
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داروهی   ختلف  در بین جلسیت در یل   ورد  از این رو

  لیهعه اثرات ضد  یکروب  .(2،6)گیرلد ا.تفیدا قرار   

این داروهی از اهمیا  باییی  برلاوردار ا.ا  تای بتاوان 

های را  وثرترین داروهی  دالک کیلایی را شدی.ایی  و آن

در بین جلسیت در یل   ورد ا.تفیدا قارار داد و باه ایان 

تار  د.ا  تار و قلعا ترتیب به لتییج در ایل   دی.اب

شییعترین لوع التروکاوک  التروکوکوس فکیهیسییف ا 

ا.  که به طور رایج در بیمیران  بتال باه پریودولتیا  و 

ژلژوی  و  وارد شکسا  در این کیلایی ریماه  مایهدا 

هی  توالیی  این بیکتر  در تهیجم به توبوی (ا3،4)شود  

عیج ،  سیو ا  در برابار شارایط اکوهاوژیک   ختلا  

 از جملاه تلبیق بی شرایط لی دی.ب دالاک کیلاییو کیلیی 

 عوا ل  ا.  که بیعث گردیدا این بیکتر  به عدوان یاک

لتیک اهای  الادودعفول  پیتوژن  سیوم در برابار در این

لیز از دیگر عوا ل   پمپ پروتون وجود (ا6) عرف  گردد

را به یک بیکتر   سیوم  التروکوکوس فکیهیسا.  که 

  (ا5)به در ین هی  ریمه تبدیک کردا ا. 

هاای  .اارم، الااد کااه پااروت ین لیهعاایت لمااین دادا

توالدد بار لاواض ضاد هیدروکس  آپیتی  و کالژن   

هی  کیلیی تیثیرگذار بیشددا  یکروب  شس  و شو دهددا

براین  ی بیید به دلبیی داروهیی  بیشایم کاه در حراور بدی

عیج حداکثر فعیهی  ضد  یکروب  لود را داشته بیشدد و 

 هیدروکسید (ا7)آن را برا   دت ز ین طویل  حفظ لمییدد

ترین داروهای  دالاک کیلایی ریماه یک  از رایج کلسیم

اگرچه  کیلیسم عمک دقیق آن هدوز لی ماخ   (ا4)ا. 

های  احتمایه  آن ایان ا.ا  از  کیلیسما.  وه  یک  

 حایط را  PHهای  هیدروکسایک، که بی آزاد .یز  یون

های  پایتوژن تاوان تحماک تار بایکتر برد و بیشبیی   

بای  هیدروکسید کلسایمچدین هم لدارلدا چدین  حیل  را

هی توان الحالی بیف  پیهاپ را لیاز پروت یندلیتورا کردن 

رو  هیدروکساااید کلسااایم ا.اااتفیدا از دا ا(4-66)دارد

هایی  باه هماراا دارد، زیارا ایان دارو تمای    حدودی 

 هی را از .یستم کیلیی ریمه حذ  لکاردا یکروارگیلیسم

به  دت ز ین زیید  جه  اعمیی اثرات ضد یکروب   و

بایی بایهسوا  pH این  ایدا باه دهیاک (ا62،63)لود لییز دارد

 ا  لارم گارددتخریب بیفا  دجر بهتوالد    و .م  بودا

توالد در کیربرد بیهید  به اهتهیب  این ا ر به لوبة لود   

 از دیگار یکا  (ا64) ز ن و لکروز .الوه   دجار گاردد

 در که ا.  این کلسیم هیدروکسید  هم هی  حدودی 

  وجاود بایهسوا بیفرکددادگ  لیصی  ریمه کیلیی  حیط

 در هیدروکسایک های یون التمیر کیهش بیعث عایج، در

 هیدروکسااید ضااد یکروب  تااایثیر کااایهش و یط حااا

کلار هگزیادین لیاز باه لایطر رلاج  ا(66)شود   کلسیم

هی  ضد  یکروب  به عدوان دارو  دالک گستردا فعیهی 

هگزیااادین در  کلااار (ا65)کیلااایی  عرفااا  شااادا ا.ااا 

های  بایی هی  پییین بیکتریوا.تیتیک و در غلظ غلظ 

 های آن به  وهکوی اثر ضد  یکروب  (ا67)بیکتریو.ید ا. 

 هایی هی  .لوه  بایکتر کیتیولیک  تاک شولدا به جدارا

شاود کاه  وجاب ت یار تعایدی بی شیرژ  دف   رباوط  ا 

.لوه  شدا و در لهیی   دجر به لم   حتویایت دالاک 

 (ا64)شود.لوی به  حیط لیرج .لوه  و  رگ .لوی   

 ضااد لااواض  سییسااه جهاا   لیهعااه چداادین تاایکدون

 الجایم کلسایم هیدروکساید و هگزیادین رکلا  یکروب 

 در هگزیدین کلر  لیهعیت این از بسییر  در اا.  شدا

 هیدروکساید از  اوثرتر فکایهیس التروکوکوس بردن بین از

باه هار حایی از باین  ا(64-26)ا.ا  شادا گزار  کلسیم

هگزیدین باه  هی بی ا.تفیدا از کلربردن کی ک همه بیکتر 

 های از دیگر  حدودی  (ا64)ییب  لیس تدهیی  قیبک د. 

های  عادم توالایی  آن در الحاالی بیفا  هگزیادین کلر

بای ا (22،23)لکروتیک و ایجید  سیو   در  یکروبهی ا. 

های  داروهای  توجاه باه عاوارا جایلب  و  حادودی 

و اثارات   هی  الیر لواض بیوهاوژیکدر .ییشیمییی ، 

  ضدبیکتر  گییهین دارویا   حاور بساییر  از کیرهای

لمااین دادا ا.اا  کااه تحسیساایت ا.اا ا  شاادا تحسیساایت 

 لیصاای  ضااد باایکتر  بسااییر  از ایاان گییهااین عماادتیً

  ربوط باه ترکیبایت فدلا   وجاود در عاایرا و ا.ایلس 

کاایرواکروی و اژلااوی  ،ایاان گییهااین از جملااه تیمااوی

  اارزا لوز.ااتیل  یکاا  از گییهااین  (ا24،26)بیشااد اا 
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 پژوهشی

از کایرواکروی داروی  ا.  کاه حایو  درصاد باییی  

 وکیرواکروی  ییع  بی اثر ضدعفول  کدددا  (ا25)بیشد  

چداین بار فعیهی  ضادبیکتر  و ضادقیرچ  ا.ا  و هام

 بیکتریسیدای سشل (ا27)داردهی اثر  هیر  پرو.تیگاللدین

 آ.ایب بای و ا.ا  فدل  ترکیبیت .ییر شبیه کیرواکروی

 هیپروتون به غمیء لفوذپذیر  افزایش صورت به غمیی 

   دجار .الوه  دالاک ATP تخلیاه و پتی.ایم های یون و

  ااار  (ا24،24)شااود اا  باایکتر  .االوه   اارگ بااه

 .یدرژیساتیک اثار هایبیوتیاک آلتا  هماراا کیرواکروی

حفارا  کا  کاردن ضادعفول  جها  آن کیربرد ادارد

   جادد عفولا  احتمایی دلدان کردن پر از قبک شدا تهیه

  بااه لیااز یمااهر در ااین  ااوارد در ادهااد اا  کاایهش را

 (ا30،36)ا.اا  شاادا توصاایه کیلاایی دالااک دارو  عدااوان

ضااد درد  دارو  در باایزار ایااران بااه عدااوان کاایرواکروی

 هاد  بای حیضار تحسیاق (ا32))دلتوی( وجود دارد دلدان

 در کاایرواکروی بیکتریااییآلتاا  لیصاای   یاازان تعیااین

 رو  بار کلرهگزیادینو  هیدروکسایید کلسیم بی  سییسه

 آز ییماگیه  صاورت به فکیهیس کوکوسالترو بیکتر 

 اپذیرف  صورت
 

 مواد و روش ها
 تعیین حجم لموله

 دلادان 65تحسیق به صورت آز ییمگیه  رو  این 

 ه بودلاد،تک ریماه و تاک کیلیها السین که شدا کمیدا

تعیاین حجاام لمولاه بار ا.ایس  لیهعاایت  .الجایم گرفا 

یور و بی ا.اتفیدا از فر اوی زیار تو.اط  ما (60،66) میبه

  آ یر تعیین گردید:
 

 

 
 

درصد رشد در گروا دارولمای  P0که در رابله فوق 

 های  آلتا  بیکتریایی تو.ط درصد رشد در گروا P1و 

 40و تاوان آز اون  درصاد 46ضریب اطمیدین  بیشدا  

بای توجاه باه     بیشدادرصد  20و درصد ریز  درصد 

 حجم لموله به صورت ذیک تاحیح، گروا 3 سییسه بین 

   :گردد  

 
 

 هی  دلدال  .یز  ا.تیلدارد لمولهآ یدا
کاه باه  قدا   فاک بایی دلدان تک ریمه 65 تعداد

هی  ارتودلس  یی  ماکالت پریودلتاایی بااه  دهیک در ین

ابتدا  .تیزگ  کمیدا شدا بودلد، التخیب و ارزییب  شدلد

هی  هی برا  ضدعفول  شدن و حذ  دبر تمی   دلدان

.یع  در  حلوی هیپوکلریا  .ادیم  2.لح  به  دت 

های .پس تیج تمای   دلادان لداقرار دادا شددرصد  2.6

در هار  ادیادهای قلاگ گر.یز  طوی لمولاهیکسین جه 

 تاار لاا ی  6هاای طااوی کاایرکرد بااه  یاازان یااک از لمولااه

.ایز  تر از .وراخ اپیکیی تعیاین گردیاد و آ ایداکوتیا

های )شارک  فییاک k لیحیه اپیکیی کیلیی هی بای ا.اتفیدا از

Mani - ژاپاان( تاای MAF  رحلااه الجاایم شاادا 40شاامیرا  

 بی stepback رو  بی (flaring) ده شکک و .یز  گمید

k 2 شامیرا گلیادن گیاتس و 60 و 46 شامیرا های فییک 

 بای و  تار یلا  62±6 طاوی باه( ژاپان - Mani شرک )

 و  تاار  یلاا  66 ±6 طااوی بااه 3 شاامیرا گلیاادن گیااتس

 60±6 طااوی بااه 4 شاامیرا گلیاادن یااتسگ باای چدااینهاام

 و .اایز آ اایدا  راحااک طاا  اگرفاا  صااورت  تاار یلاا 

 دو هار باین فیصاله در هایریمه، دلادان کیلیی ده شکک

 درصاد 6/2 .دیم هیپوکلری   حلوی هیتر یل  2 بی فییک

در حاین ا قارار گرفتداد  ورد شس  و شو  رتب طور به

 پیکایی،ا فاورا ن patency شس  و شو جه  اطمیدین از

  ا.تفیدا شدا 20 شمیرا فییک k از
 

 ا.میر ییة برداش 
 دها ، شاکک و .ایز آ ایدا  راحاک پییاین از پاس

های باه دلدان از یک هر ریمه لهیی  کیلیی شس  و شو 

 .ادیم کلریا  هیپاو  حلاوی هیتر  یل  6  سدار بی ترتیب

 و درصاد 17EDTA  حلاوی هیتار  یلا  6 درصاد، 6/2

 6/2 .اادیم هیپوکلریا   حلااوی رهیتا  یلاا  6 بای  جاددا

 ییاه و دبار  هرگولاه ترتیاب ایان باها شد الجیم درصد
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 های، حاذ  کیلایی .ایز  آ یدا اثر در شدا ایجید ا.میر

 3 باه تاایدف  طاور باه هایلموله تمیم بعد  رحله در .شد

 در و گردیااد تسسایم کدتاری گاروا 2 و آز ییما  گاروا

یک فلز  دارا  درپاو  از جادس ا.ات ظر  یک دالک

 چیادا  مابک آهو یدیاو   صافحه یک ضد زلگ رو 

  :گردید گذار  کد زیر صورت به و شد

 65:  2 گاروا ،6-65 شامیرا از دلادان 65:  6 گروا

 شامیرا از دلادان 65:  3 گاروا ، 67-32 شمیرا از دلدان

 4 شای ک  ثبا  کدتاری گروا عدوان به:  4 گروا ،44-33

 گااروا دااوانع بااه:  6 گااروا و 44-62 شاامیرا از دلاادان

 ا63-65 شمیرا از دلدان 4 شی ک  دف  کدتری

 پزشاک  دالماکدا شدی.ا   یکاروب درآز ییمگیا

 -ادیااب) اتااوکالو در هاای دلاادان حاایو  قاازوین، ظاار 

 و گاراد .ایلت  درجاه 626 د ای  تحا (  ایران .یل 

 .گردید ا.تریک دقیسه 66  دت به psi  66فمیر

 

 فکیهیس التروکوکوس بیکتر  تهیه
 عفولااا  ایجاااید  دظاااور باااه تحسیااق، نایاا در

 یاک از های،لمولاه تمای   در ا.تیلدارد و شاادا کدتااری

 لاایم باه الادو در این شکسا  عی ااک و  ساایوم بایکتر 

 ایان  دظاور، بدینا شد ا.اتفیدا فکایهیس التروکوکاوس

 بخاااش از التیااایر  هاااواز باا   ثباا  گاارم باایکتر 

 پزشاک  علاوم دالماگیا اک پزش دالماکدة  یکروبیوهاوژ 

 اشد تهیه ATCC 33186 شدی.اة شامیرة بای قزوین

 

 لموله هی آهودا .یز 

 د ی  در .یع  44  دت به آز ییش  ورد بیکتر 

 در BHI  حااایط دالاااک در گاااراد .ااایلت  درجاااه 37

 لایه  .و.پیلسیونا شد دادا کم  دارCO2 الکوبیتور

l 10 CFU/m غلظا  بای فکیهیس التروکوک بیکتر  از

  یازان باه ا.اپکتروفتو تر  رو  از ا.اتفیدا بای  1.58 ×

 فیرهداااد  اااک 0.5Baso 4 ا.اااتیلدارد هوهاااة  عااایدی

(McFarland )ااپس تماایما شااد آ اایدا شااعله کداایر در. 

 تحا   دفا  کدتری گروا به  ربوط لموله 4 بجز هیلموله

 ا.اتریک کیغاذ   خاروط از ا.اتفیدا بی آ.پتیک شرایط

 .و.پیلسایون تو.ط ایران( ییدل آر )کیرلیله 36 شمیرا

 جها ا شادلد آهاودا فکایهیس التروکوکاوس ا.تیلدارد

 گیز بی دارا  درپو  ظر  تحتیل  بخش رطوب ، ایجید

 44  ادت به و شد پر ا.تریک  سلر آب به آغمته ا.تریک

 در( آهمین ) .یل    WF – binderالکوبیتور در .یع 

  .گرف  قرار .یلت  گراد درجه 37 د ی 

 

 لموله هی بر لظر  ورد  واد تأثیر ر. بر
 جها  .ایع  44 ز این  ادت شادن .پر  از بعد

 6 گروا هی لموله هی،دلدان ریمه کیلیی در بیکتر  رشد

ایران  گلچی  شرک )  کلسیم هیدروکسید لمیر بو.یله

 Reg no :1,1064) 3  اییگ و پاودر وزلا  لساب  به که  

 3 شامیرا دتوهاوه باود، تو.اط شدا تهیه  سلر آب بی 6 به

 از لمیاار کااه حااد  تاای شاد پاار( ژاپاانMani  شارک )

 یک هر کیلیی در .گردید لیرج هی ریمه آپیکیی .وراخ

 ا.ااتریک کیغاذ   خاروط یااک 2 گاروا های  لمولاه از

  حلاوی باه آغماته ایاران( آرییدلا  )شرک  36 شمیرا

 بهساای دارو.اایز  شاارک ) درصااد 2/0 کلرهگزیاادین

 طااوی تاای(  6224034462 ثباا  شاامیرا -اراک -ایااران

 های لمولاه از یاک هار کیلایی در .گرفا  قرار کیرکرد

 36 شامیرا ا.اتریک کیغاذ   خاروط یاک لیاز 3 گروا

 کایرواکروی  حلاوی باه آغمته ایران( آرییدل  )شرک 

 -هر.اتین – ایاران لر ین دارو.یز  شرک ) درصد 44

 قاراردادا کایرکرد طاوی عمق به( 6635-73 ثب  شمیرا

  ثب  کدتری گروا عدوان به 4 گروا هی لموله کیلیی.شد

 اثار تحا  بود، شدا آهودا فکیهیس کوکوس الترو بی که

 باه 6 گاروا های لمولاه کیلایی.لگرف  قرار داروی  هیچ

 و  یکروبا  کردن آهودا بدون  دف  کدتری گروا عدوان

 شارایط تحا  کیلایی، دالاک دارو  گوله هر دادن قرار

 در کیلایی تایج  لک اد لهییا  در .قرار گرفا   لیهعه

 ایاران( آرییدل  )شرک  Coltsol لمیر بی هی لموله همه

  .گردید تر یم  وق  طور به
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 پژوهشی

 درون شادا ذکار شارایط بای  لیهعه  ورد هی لموله

 جاااه در 37 د ااای  در فلاااز  دارا  درپاااو  ظااار 

 در .یع  44  دت به صد در 600 رطوب  بی گراد.یلت 

 .گرفتداد قارار آهماین( ).ایل   WF-binder الکوبیتور

 رو   وقاا  پیلساامین آ.ااپتیک، شاارایط تحاا  .ااپس

 برداشاته ا.اتریک اکساکیویتور قلم کمک بی هیکیلیی  دلک

 هیدروکساید لمیر ،(6 -65 کد) 6 گروا هی لمولهدر  اشد

 حرکا  بای 40 شمیرا ا.تریک فییک k از ا.تفیدا بی کلسیم

 6 باای کیلاایی هاار و گردیااد لاایرج reaming چرلماا 

 شسا  و شاو  cc 6 .رلگ بی ا.تریک  سلر آب هیتر یل 

 های  خاروط( 67-32 کاد) 2 گروا هی شدا درلموله دادا

 بود، شدا آغمته درصد 2/0 کلرهگزیدین به که کیغذ 

 لیاز( 33-44 کاد) 3 گاروا های لمولاه در.گردید لیرج

 از درصد 44 کیرواکروی به آغمته کیغذ  هی  خروط

 گروا هی کیلیی تمی   ،در پییین .گردید لیرج هی کیلیی

 یاک بای دارویا ، بسییی  حذ   دظور به آز ییم  هی 

  سلار آب هیتار  یل  6  سدار بی جداگیله ا.تریک .رلگ

 4 گروا هی لموله کیلیی .شدلد دادا شس  و شو ا.تریک

 بای یاک هار لیز(  دف  کدتری)  6 گروا و(  ثب  کدتری)

 .اتریکا  سلر آب هیتر  یل  6 و التایص  .رلگ یک

 از های،شو  کیلی و شس  از بعد .شدلد دادا شو و شس 

 شامیرا های دلادان)  لیهعاه  اورد هی گروا تمیم کیلیی

 باردار لمولاه ا.تریک کیغذ   خروط کمک به( 65-6

 تلسایحBHI agar  کما   حایط .لح در هی لمولها شد

 کدگاذار  هایلمولاه  مایبه کما ، های  حایط .شدلد

 درجاااه 37 د ااای  در  .ااایع 44  ااادت باااه و شااادلد

 پس .شدلد الکوبه WF-binder الکوبیتور در گراد.یلت 

 لظار از کما  های  حایط فاوق ز این  دت گذش  از

 صورت درا شدلد برر.  و  میهدا بیکتر  کلول  رشد

 از اطمیداین حااوی بارا  بایکتر  کلاول  رشد  میهدا

 کما ، های  حایط در کردا رشد هی ارگیلیسم کهاین

 :شاد عمک زیر ترتیب به بیشدد   فکیهیس التروکوکوس

 گرفا ا صورت گرم آ یز رلگ شد و تهیه ا.میر ابتدا

 های کلاول  .رالجیم و شد الجیم کیتییز آز ییش .پس

 6/5 بای Triptic soy borth  اییگ  حایط در لظار  اورد

   حاایط در چدااینهاام و (NaCl) کلرایااد.اادیم  درصااد

Blie Esucline Agar  هاای  حاایط و شااد دادا کماا 

 .یع  24  دت به گراد.یلت  درجه 37 د ی  در کم 

 افازار لارم 20 لساخه از آ یر  آلیهیز برا ا شدلد الکوبه

SPSS آز اون  جاذور کای  تو.اط لتاییجا شد ا.تفیدا 

(chi–square)  فیمر دقیق و تس (Fishers exact test) 

 باه ≥p 06/0و آ یر  قارار گرفا  تحلیک و  ورد تجزیه

 لظار در  لیهعاه این در آ یر  بودن دار  عد  حد عدوان

  اشد گرفته
 

 یافته ها
 از کیلاایی دالااک داروهاای  کااردن لاایرج از پااس

  حایط از کما  تهیه و آز ییش  ورد دلدال  هی لموله

 هی لموله از یک هیچ در :آ د د. هب زیر لتییج کیلیی،

 قرار کلسیم هیدروکسید لمیر پوشش تح  که 6 گروا

  حایط در بایکتر  کلاول  رشاد از اثار  د،بودلا گرفته

 هایی لمولاه یعدا  ،2 گروا در .لمد دیدا BHI agar کم 

 قارار درصاد 2/0 کلرهگزیادین هایآن کیلایی دالاک که

  اورد 6 در فساط BHI agar کم   حیط در بود گرفته

ا گردیاد  میهدا بیکتر  کلول ( 67 شمیرا) لموله 65 از

 باه آهاودا های  کیلیی هک لیز 3 گروا هی لموله  ورد در

 گرفتاه قارار درصاد 44 کایرواکروی  عرا در بیکتر 

 کلاول  رشاد از اثار  هایلمولاه از یاک هیچ بودلد، در

)جدوی  لمد  میهدا BHI agar کم   حیط در بیکتر 

 در  ثباا  کدتااری گااروا لمولااه 4 تماای   در .(6شاامیرا 

 کای الً بایکتر  کلاول  رشادBHI agar  کما   حایط

  دف  کدتری گروا هی لموله از یک هیچ در .بود  مهود

 بیکتر  کلول  رشد از اثر  BHI agar کم   حیط در

 و 2 گروا لموله از یک  ورد در لهیی  در .لمد  میهدا

 در بیکتر  کلول  رشد که  ثب  کدتری گروا هی لموله

 حاوی برا  بود، شدا  میهدا BHI agar کم   حیط

 های  حایط در کاردا رشد ی هارگیلیسم کهاین از اطمیدین

 های ارگیلیسام بیشدد،   فکیهیس التروکوکوس کم ،
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 آز اییش گارم، آ یز  رلگ و ا.میر تهیه بی کردا رشد

 بای Triptic soy borth های  حایط در کما  ، کیتاییز

  و  حاایط کماا  (NaCl).اادیم کلرایااد  درصااد 6/5

Blie Esucline Agar  کاه داد لمین لتییجا شدلد ارزییب 

 فکیهیس التروکوکوس بیکتر  کردا رشد هی رگیلیسما

 هایچ گولاه آ ایر  تحلیک و تجزیه به توجه بیا بیشدد  

  اورد گاروا .اه  یکروبا  ضد اثر بین دار  عد  تفیوت

  ا(p= 44/0) لداش  وجود آز ییش
 

 توزیگ فراوال  لتیجه کم  در گروا هی   لیهعه: 1جدول شماره 
 

  لیهعه هی  گروا (n=16) تیجه کم   ثب ل (n=16) لتیجه کم   دف 

 )هیدروکسید کلسیم( 6گروا  - 65( 600)

 )کلرهگزیدین( 2گروا  6( 3/5) 66( 4/43)

 )کیرواکروی( 3گروا  - 65( 600)

 به صورت فراوال  ) و درصد فراوال ( گزار  شدا ا. ا   دادا هی 

 (  سدار ارز  احتمیه P value)   =44/0 

 

 بحث
که  هیی لموله در که داد لمین هش حیضرپژو لتییج

 گرفته قرار کیرواکروی و کلسیم هیدروکسید  عرا در

 درصاد از 3/5 در لکرد درحیه  که رشد بیکتر  بودلد،

به طور  المود رشد بیکتر  کلرهگزیدین گروا هی لموله

 دار  عدا  آ یر  التال  فوق ترکیب .ه در بین کل 

 گولاه تارینشاییگ لمدا  ییف بیکترییی  ضد اثر جه  از

 ضااییعیت باای شاادا در ااین ریمااه هاای کیلاایی در باایکتر 

 (ا5)بیشاد ا  فکایهیس التروکوکاوس پییدار، اپیکییپر 

  یکروبا  فلاور از کما  درصاد فکیهیس التروکوکوس

 ت ییار بای ا.   مکن دهد وه    تمکیک را ریمه کیلیی

 ی هایعفولا  ایجاید بیعث و ییفته تکثیر اکوهوژیک شرایط

 هازوم لظار ایان ازا شاولد ا  در این .اخت  به که شود

عفول   ضد در  یکروب  ضد اثرات بی جدید  واد برر. 

 ا.  طبیع  (ا33)بیشد   اهمی  حیئز ریمه کیلیی کردن

 شارایط در ابتادا بییاد  اواد این  یکروب  ضد اثرات که

 هاای رو  کلاا  طااور بااها شااود ارزیاایب  آز ییمااگیه 

  حایط در  اواد  یکروب  ضد اثر ینتعی برا  گولیگول 

 بااه  ساتسیم تمایس رو  .رود ا  کایرهبا آز ییماگیه 

 های یکروارگیلیسام بای آن  ساتسیم تمیس و  یدا کیرآی 

 التمایر و  حلوهیا  باه ارتبایط  رو  اینا دارد بستگ 

  یکروب  ضد کیرای   یزان برر.  برا   (ا34)لدارد  یدا

  ساتسیم تمایس و ر تحسیاق ایان در  لیهعاه  ورد  واد

 ا.تفیدا  ورد آی، دارو ایدا حیه  درا شد گرفته کیرهب

 های بیفا  بارا  و داشاته بیشاد را .امی  حاداقک بیید

 اهتهایب کایهش بای و لباودا کدددا تحریک ریمه اطرا 

 .ایل  اهسای بای و شدا درد کیهش بیعث آپکس اطرا 

 از چداینهاما کدد ایجید را در ین  وجبیت .خ ، بیف 

 صااورت  ااداوم طااور بااه کااه هاای یکروارگیلیساام رتکثیاا

 را ا.ت وکال.ایک فعیهیا  و کاردا جلوگیر  گیرد،  

  جاادد ورود علیااه .ااد  عدااوان بااه و کدااد  هاایر لیااز

 قلاگ را هایآن ا ت ذیاه  دایبگ و کردا عمک  یکروب هی

 کیلایی .یساتم  جادد عفولا   ایلگ ترتیب این کدد و به

 کایهش را دد جا عفولا  شایلس حاداقک یای شدا ریمه

 دارو  تاارینشااییگ هیدروکسیدکلساایم ا ااروزا ا(6)دهااد

 حایی، الاتال  ایان بایا ا.  کیلیی دالک  یکروب  ضد

 علیااه کلساایم هیدروکسااید کاایرای   ااورد در لظرهاایی 

 تحسیاق ایان در ا(63)وجاوددارد فکایهیس التروکوکوس

 از فکایهیس التروکوکاوس حذ  در هیدروکسیدکلسیم

 شادا گازار  حایی این بی ابود وثر  هیلموله ریمه کیلیی

  اوارد برل  در کلسیم هیدروکسید از ا.تفیدا که ا. 

 از را فکاایهیس التروکوکااوس های گولااه ا.اا  لتوالساته

 باه توالد    وضوع اینا لمیید حذ  دلدان ریمه کیلیی

 و ریمااه اپکااس در تاارباایش بیکتریاایی  کلولیزا.اایون

 پرو.اة از شادا،  دجار  حیلا  اپیکایی پار  های بیف 

 در ین آگه پیش در  دف  تأثیر لمیید و پیمگیر  تر یم

بیاین  2066و همکیران در .ایی  Cogoa (ا63)داشته بیشد

 کردلد که کلسیم هیدروکسیید به تدهایی  اثار ضاد یکروب 

فکایهیس لادارد و افازودن  التروکوکوس  دی.ب  بر علیه

ا پرازوی که یاک  هیرکددادا پماپ پروتاون  ا  بیشاد 

کلساایم را افاازایش  د  یکروباا  هیدروکساایداثاارات ضاا

لیاز یاک  ارور .یساتمیتیک  2064در .یی  (ا36)دهد  

کلسایم در  جه  برر.  اثر ضد بیکترییی  هیدروکساید
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 پژوهشی

ترکیب بی کلر هگزیدین بر علیه التروکوکاوس فکایهیس 

 سیهه  رتبط لتیجه گرفته شاد کاه  46الجیم شدابی برر.  

کلسایم افازایش  دهگزیادین باه هیدروکسای افزودن کلر

  (ا35)بیکترییی  آن ایجید لمیکدد ضد دار  در اثر عد 

فکایهیس در  ک  از دییاک  سیو ا  التروکوکاوس

برابر هیدروکسیدکلسیم، توالایی  لفاوذ ایان بایکتر  باه 

هی  عمسا ، در این ییه بیشداهی  عمس  تر عیج   ییه

PH  بیشادا باه ایان در اثر فعیهی  بیفر  عایج لدثا   ا

هی  عمس  عیج از فکیهیس در ییه ترتیب التروکوکوس

لیش  از هیدروکسیدکلسیم و  رگ .الوه   PHافزایش 

  (ا37) یلددر ا ین   

 فکیهیس التروکوکوس رفتن بین از حیضر  لیهعه در

لاه در عماق  ا.ا  شادا ارزیایب  دالک کیلایی ریماه در

 کاه دارد وجاود احتمایی ایان بدیبراینا هی  عیج توبوی

 .یساتم در فکایهیس التروکوکوس رفتن بین از رغم عل

 عیج  هی توبوی در زلدا هیی بیکتر  هدوز ریمه کیلیی

توالاد یکا  از دییاک ایان  سا له  ا ابیشادد  یلادا بیق 

 تدیقض لتیجه  لیهعاه حیضار بای  لیهعایت قبلا  بیشادادر

  لیهعایت در لیاز هیدروکسیدکلسیم اثرگذار  بیز ین رابله

در برلا  اشاود  ا   مایهدا هیی  لظر  التال  ختل 

.یع  برا  اعمایی اثار ضاد یکروب   44 لیهعیت ز ین 

 فکایهیس التروکوکاوس کلسیم بر علیه  دی.ب هیدروکسید

در حیهیکاه در برلا   لیهعایت  (،34،34)ذکر شدا ا.ا 

  دی.اب  یکروبا  ضاد اثر جه  ز ین  ورد لییز حداقک

 (ا40،46)شدا ا.  گزار  هفته یک کلسیم هیدروکسید

.اایع   44کلساایم پااس از  در  لیهعااه  اای هیدروکسااید

فکیهیس را از دالک کیلایی ریماه  توالس  التروکوکوس

 2/0 از تارپاییین هی غلظ  بی حذ  لمییداکلرهگزیدین

 لاایتوان فکاایهیس التروکوکااوس بااردن بااین از در درصااد

 درصااد 2/0 غلظاا  از  لیهعااه ایاان در  اای (ا63،34)ا.اا 

 کاه کردیم ا.تفیدا  ستسیم تمیس و ر بی کلرهگزیدین

 در دارو ایان از  وجاود غلظا  باییترین حیضر حیی در

 در فساط کداول  تحسیاق طبق لتاییج .بیشد   ایران بیزار

 2/0 کلرهگزیاادین گااروا هاای  لمولااه از درصااد 3/5

در یاک .باود لرفته بین از فکیهیس التروکوکوس درصد،

 بیاااین شاااد کاااه 2063 ااارور .یساااتمیتیک در .ااایی 

درصد و هیپوکلری  .دیم فعیهی  ضاد  2کلرهگزیدین 

فکایهیس لماین  بیکترییی   اوثر  برعلیاه التروکوکاوس

طور عمادا تحا  تایثیر هی بهدهدد و  یزان فعیهی  آن  

چاون لحاوا الجایم آز اییش و  ادت ز این عوا ل  هام

 (ا42)تماایس ایاان  ااواد باای  یکروارگیلیساام قاارار دارد
Marickar لمین دادلد کاه  2064.یی  و همکیران لیز در

کلساایم  درصااد باارلال  هیدروکسااید 2 کلرهگزیاادین

 های  التروکوکاوسدار  در تعداد بیکتر کیهش  عد 

 (ا64)کددفکیهیس ایجید   

و همکیران گزار  کردلد  Delgado ،2060در.یی

 درصددر 2کلرهگزیدین  و کلسیم هیدروکسید که

 آهودا هریم هی  کیلیی از فکیهیس التروکوکوس حذ 

بیشدد وه  کلرهگزیدین فعیهی  ضد  یکروب      وثر

کلسیم بی  تر  دارد و ترکیب لمودن هیدروکسیدقو 

دار  در لیصی  ضد کلرهگزیدین هیچ افزایش  عد 

 (ا20)کدد یکروب  کلرهگزیدین ایجید لم 

  سییساه از پاس همکیران و sonam ،2064 .یی در

 یدروکسااایده و پروپاااوهیس و درصاااد2 کلرهگزیااادین

 درصااد 2 کلرهگزیاادین کااه کردلااد گاازار  کلساایم

 ضاد فعیهیا  تارینکام کلسایم هیدروکسید و ترینبیش

 لودلماین از را فکایهیس التروکاوک علیاه بار  یکروب 

باار لااال   لیهعاایت فااوق در  لیهعااه حیضاار  دهاادا اا 

 دار  در لیصی  ضد  یکروب  هیدروکسایدالتال   عد 

 از یکا  (ا26)یف  لمدی درصد 2 کلرهگزیدین و کلسیم

 ا.تفیدا رو   لیهعه این در که بود این  ی  لیهعه لسیئ 

 و باود  تفایوت گاروا .اه بین در بیکترییی آلت   واد از

  ایدا دو از بیماتر شدا ا.تفیدا کلسیم هیدروکسید حجم

 الیارا اا.ا   اوثر  لیهعاه لتیجاه در قلعای که بود دیگر

 کیلایی الاکد گیایه  دارو  یاک عدوان به کیرواکروی

 بر.ا  بای رابلاه در ا اروز تایا  شادا ا.ا   لار   وثر

 ا. ا لمدا الجیم زیید   لیهعیت کیرواکروی لواض

  فایز 2005 .ایی در همکایران و Pereira  لیهعه در
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 وجاود دهیاک باهArctium lappa  بارگ عاایرا هگزان

 های  یکروارگیلیسام رشاد از  میلع  در کیرواکروی جزء

 بساییر فکایهیس التروکوکاوس جمله از دهین حفرا شییگ

 (ا43)بود  وثر

 شاااد  مااایهدا همکااایران و Sharifian  لیهعاااه در

 رشاد بار  هایر  اثار درصاد 3/0 غلظا  بی کیرواکروی

 5/0 غلظا  در و داشاته فکایهیس التروکوکوس بیکتر 

ا شاود ا  کم   حیط از آن کی ک حذ  بیعث درصد

 بای ویکایرواکر گاروا در بیکتر  کیهش  یزان چدینهم

 هیدروکساید گاروا بی دار  عد  تفیوت درصد 5/0 غلظ 

  ا   ایدا ایان کردلاد بیین هیآن بدیبراینا لداش  کلسیم

 فواصاک در  وثر کیلیی دالک دارو  یک عدوان به توالد

 لتاییج بای کاه گیارد قارار ا.اتفیدا  اورد در این جلسیت

 (ا32)دارد لوال  هم  ی  لیهعه

 Samadiضاد لاواض 2066 در.ایی همکیرالش و 

 کلاار و هیپوکلریاا  .اادیم و کاایرواکروی  یکروباا 

 برر.ا  کیلایی دالاک داروهای  عداوان باه را هگزیدین

  اواد ایان باین در دار  عدا  آ ایر  التال  و کردلد

های آنالاوال  داردلییفتدد که بی لتییج  لیهعاه حیضار هام

 حااداقک باای کاایرواکروی کااه کردلااد گاازار  چدااینهاام

 شاو و شسا  توالد یاک   mg/ml36/0  هیر  غلظ 

 و Seghatoleslami ا(24)بیشد  یکروب  ضد  وثر دهددا

 کیرواکروی که دادلد لمین 2004 .یی در لیز همکیرالش

  دهایل  های پیتوژن اکثر علیه بر mg/ml 36/0 غلظ  در

 

 (ا44)بیشدد    وثر فکیهیس التروکوکوس جمله از

 فیداا.ات درصاد 44 ازکیرواکروی حیضر  لیهعه در

 کوکاوس التارو حاذ  باه قایدر  وثر  لحو به  که شد

 در ایان  لیهعاه لمیار ابود ریمه کیلیی دالک از فکیهیس

 کیرواکروی و درصد 2/0 کلرهگزیدین کلسیم، هیدروکسید

 بااردن بااین از در  ااوثر  طااور بااه همگاا  درصااد 44

 و کردلاد عماک کیلایی دالاک از فکایهیس التروکوکوس

بدایبراین  الداش  وجود هیآن بین در دار  عد  التال 

 جها   اوثر گیایه  دارو  یاک عداوان به کیرواکروی

 ایان بای شودا  لر  توالد   کیلیی دالک شو  و شس 

های  زیاید  کاه باین شارایط بای توجاه باه تفایوت حیی

آز ییمااگیه  و کلیدیکاا  وجااود دارد، لیاایز بااه الجاایم 

 یده تر در این زگیر  دقیق لیهعیت کلیدیک  برا  لتیجه

که تیکدون  لیهعیت هم چدین بی توجه به این اوجود دارد

 حاادود  در رابلااه باایلواض کاایرواکروی الجاایم شاادا 

تار و بای حجام شود کاه  لیهعایت بایشا.  پیمدهید   

 .اییر و  یکروبا  تر بار رو  لاواض ضادلموله بزرگ

  لواض این ترکیب گییه  الجیم شودا
 

 سپاسگزاری
یولاا   حتاارم پژوهماا  و.اایله از زحماایت  عباادین

هی  این دالمگیا علوم پزشک  قزوین جه  تی ین هازیده

لی ه گرددا این  سیهه  دتج از پییینطر  تسدیر و تمکر   

 ابیشد   327به شمیرا  دکترا  دلدالپزشک 

 

References 

1. Almyroudi A, Mackenzie D, McHugh S, 

Saunders WP. The effectiveness of various 

disinfectants used as endodontic intracanal 

medications: an in vitro study. J Endod 2002; 

28(3): 163-167. 

2. Shurrab MY. Antimicrobial efficiency of 

some antiseptic products on endodontic 

microflora isolated from gangrenous pulp 

tissue. J Contemp Dent Pract 2006; 7(4): 53-62. 

3. Sedgley C, Buck G, Appelbe O. Prevalence 

of Enterococcus faecalis at multiple oral sites 

in endodontic patients using culture and 

PCR. J Endod 2006; 32(2): 104-109. 

4. Johnson EM, Flannagan SE, Sedgley CM. 

Coaggregation interactions between oral and 

endodontic Enterococcus faecalis and bacterial 

species isolated from persistent apical 

periodontitis. J Endod 2006; 32(10): 946-950. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 12

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almyroudi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12017172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mackenzie%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12017172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McHugh%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12017172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saunders%20WP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12017172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almyroudi+A%2C+Mackenzie+D%2C+McHugh+S%2C+Saunders+WP.The+effectiveness+of+various+disinfectants+used+as+endodontic+intracanal+medications%3A+an+in+vitro+study.+J+Endod+2002+Mar%3B28\(3\)%3A163-7.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shurrab%20MY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16957791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shurrab+MY.Antimicrobial+efficiency+of+some+antiseptic+products+on+endodontic+microflora+isolated+from+gangrenous+pulp+tissue.+J+Contemp+Dent+Pract+2006+Sep+1%3B7\(4\)%3A53-62.
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9006-en.html


   
 مامک عادل و همکاران     

 331       3131، آذر  341علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و ششم، شماره مجله دانشگاه               

 پژوهشی

5. Stojanović N, Krunić J, Popović B, Stojičić 

S, Zivković S. Prevalence of Enterococcus 

faecalis and Porphyromonas gingivalis in 

infected root canals and their susceptibility to 

endodontic treatment procedures: a 

molecular study. Srp Arh Celok Lek 2014; 

142(9-10): 535-541. 

6. Pinheiro ET, Gomes BP, Ferraz CC, Sousa EL, 

Teixeira FB, Souza-Filho FJ. Microorganisms 

from canals of root-filled teeth with periapical 

lesions. Int Endod J 2003; 36(1): 1-11. 

7. Haapasalo M, Qian W, Portenier I, Waltimo 

T. Effects of dentin on the antimicrobial 

properties of endodontic medicaments. J 

Endod 2007; 33(8): 917-925. 

8. Mohammadi Z, Dummer PM. Properties  

and applications of calcium hydroxide in 

endodontics and dental traumatology. Int 

Endod J 2011; 44(8): 697-730. 

9. Jhamb S, Nikhil V, Singh V. An in vitro 

study of antibacterial effect of calcium 

hydroxide and chlorhexidine on Enterococcus 

faecalis. Indian J Dent Res 2010; 21(4): 512-

514. 

10. Dianat O, Saedi S, Kazem M, Alam M. 

Antimicrobial Activity of Nanoparticle 

Calcium Hydroxide against Enterococcus 

Faecalis: An In Vitro Study. Iran Endod J 

2015; 10(1): 39-43. 

11. Rahimi S, Janani M, Lotfi M, Shahi S, 

Aghbali A, Vahid Pakdel M, Salem Milani 

A, Ghasemi N. A review of antibacterial 

agents in endodontic treatment. Iran Endod J 

2014; 9(3): 161–168. 

12. Gomes BP, Souza SF, Ferraz CC, Teixeira 

FB, Zaia AA, Valdrighi L, et al. Effectiveness 

of 2% chlorhexidine gel and calcium 

hydroxide against Enterococcus faecalis in 

bovine root dentine in vitro. Int Endod J 

2003; 36(4): 267-275. 

13.  Basrani B, Tjäderhane L, Santos JM, Pascon 

E, Grad H, Lawrence HP, et al. Efficacy of 

chlorhexidine- and calcium hydroxide-

containing medicaments against Enterococcus 

faecalis in vitro. Oral Surg Oral Med Oral 

Pathol Oral Radiol Endod 2003; 96(5): 618-

624. 

14. Chai WL, Hamimah H, Cheng SC, Sallam AA, 

Abdullah M. Susceptibility of Enterococcus 

faecalis biofilm to antibiotics and calcium 

hydroxide. J Oral Sci 2007; 49(2): 161-166. 

15. Jorge KM, de Carvalho RF, Vieira VL, 

Gabardo MC, Gonçalves LM, Deonizio MD. 

Calcium Hydroxide Dressing Influences the 

Obturation of Simulated Lateral Canals. J 

Contemp Dent Pract 2015; 16(6): 468-473. 

16. Mohammadi Z, Abbott PV. The properties 

and applications of chlorhexidine in 

endodontics. Int Endod J 2009; 42(4): 288-

302. 

17. Bazvand L, Aminozarbian MG, Farhad  

A, Noormohmmadi H, Hasheminia SM, 

Mobasherizadeh S. Antibacterial effect of 

triantibiotic mixture, chlorhexidine gel, and 

two natural materials Propalis and Aleo vera 

against Enterococcus feaecalis: An exvivo 

study. Dent Res J (Isfahan) 2014; 11(1): 469-

474. 

18. Kayaoglu G1, Ömürlü H, Akca G, Gürel M, 

Gençay Ö, Sorkun K, et al. Antibacterial 

activity of Propolis versus conventional 

endodontic disinfectants against enterococcus 

faecalis in infected dentinal tubules. J Endod 

2011; 37(2): 376-381. 

19. Marickar RF, Geetha RV, Neelakantan P. 

Efficacy of contemporary and novel Intracanal 

medicaments against enterococcus faecalis. J 

Clin Pediatr Dent 2014; 39(1): 47-50. 

20. Delgado RJ, Gasparoto TH, Sipert CR, Pinheiro 

CR, Moraes IG, Garcia RB, Bramante CM, 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 12

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stojanovi%C4%87%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25518530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kruni%C4%87%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25518530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Popovi%C4%87%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25518530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stoji%C4%8Di%C4%87%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25518530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stoji%C4%8Di%C4%87%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25518530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zivkovi%C4%87%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25518530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25518530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomes%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12702121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12702121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferraz%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12702121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teixeira%20FB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12702121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teixeira%20FB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12702121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zaia%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12702121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valdrighi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12702121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basrani%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14600699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tj%C3%A4derhane%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14600699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santos%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14600699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pascon%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14600699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pascon%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14600699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grad%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14600699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lawrence%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14600699
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basrani+B1%2C+Tj%C3%A4derhane+L%2C+Santos+JM%2C+Pascon+E%2C+Grad+H%2C+Lawrence+HP%2C+Friedman+S.Efficacy+of+chlorhexidine-+and+calcium+hydroxide-containing+medicaments+against+Enterococcus+faecalis+in+vitro.+Oral+Surg+Oral+Med+Oral+Pathol+Oral+Radiol+Endod+2003+Nov%3B96\(5\)%3A618-24.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basrani+B1%2C+Tj%C3%A4derhane+L%2C+Santos+JM%2C+Pascon+E%2C+Grad+H%2C+Lawrence+HP%2C+Friedman+S.Efficacy+of+chlorhexidine-+and+calcium+hydroxide-containing+medicaments+against+Enterococcus+faecalis+in+vitro.+Oral+Surg+Oral+Med+Oral+Pathol+Oral+Radiol+Endod+2003+Nov%3B96\(5\)%3A618-24.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chai%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17634730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamimah%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17634730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17634730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sallam%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17634730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdullah%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17634730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chai+WL1%2C+Hamimah+H%2C+Cheng+SC%2C+Sallam+AA%2C+Abdullah+M.Susceptibility+of+Enterococcus+faecalis+biofilm+to+antibiotics+and+calcium+hydroxide.+J+Oral+Sci+2007+Jun%3B49\(2\)%3A161-6.
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9006-en.html


  سيانتروکوکوس فكالبر  ميکلس ديدروکسيو ه نیدیکارواکرول، کلرهگز يكروبياثر ضد م
 

   3131، آذر  341، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و ششم          338

Campanelli AP, Bernardineli N. Antimicrobial 

effects of calcium hydroxide and chlorhexidine 

on Enterococcus faecalis. J Endod 2010; 

36(8): 1389-1393. 

21. Bhandari S.TSA, Patil CR. An in Vitro 

Evaluation of Antimicrobial Efficacy of 2% 

Chlorhexidine Gel, Propolis and Calcium 

Hydroxide Against Enterococcus faecalis in 

Human Root Dentin. J Clin Diagn Res 2014; 

8(11): 60-63. 

22. Haapasalo M, Shen Y, Qian W, Gao Y. 

Irrigation in endodontics. Dent Clin North 

Am 2010; 54(3): 291-312. 

23. Agarwal P, Nagesh L, Murlikrishnan. 

Evaluation of the antimicrobial activity of 

various concentrations of Tulsi (Ocimum 

sanctum) extract against Streptococcus mutans: 

An in vitro study. Indian J Dent Res 2010; 

21(1): 357-359. 

24. Samadi N, Zaree R, Bakhtiar H, Salehnia A, 

Azimi S. Comparative antibacterial efficacy of 

endemic satureja khuzistanica jamzad essential 

oil, sodium hypochlorite and chlorhexidine 

gluconate solutions as root canal irrigations. 

Dent Res J (Isfahan) 2011; 8(1): 28-32. 

25. Eftekhar F, Raei F, Yousefzadi M, Ebrahimi 

SN, Hadian J. Antibacterial activity and 

essential oil composition of Satureja spicigera 

from Iran. Z Naturforsch C 2009; 64(1-2): 

20-24. 

26. Amanlou M, Dadkhah F, Salehnia A, Farsam 

H, Dehpour AR. An anti-inflammatory and 

anti-nociceptive effects of hydroalcoholic 

extract of Satureja khuzistanica Jamzad extract. 

J Pharm Pharm Sci 2005; 8(1): 102-106. 

27. Farsam H, Amanlou M, Radpour MR, 

Salehinia AN, Shafiee A. Composition of the 

essential oils of wild and cultivated Satureja 

khuzistanica Jamzad from Iran. Flavour 

Fragr J 2004; 19(2): 308-310. 

28. Pappen FG, Qian W, Aleksejūniene J, 

Leonardo Rde T, Leonardo MR, Haapasalo 

M. Inhibition of sodium hypochlorite 

antimicrobial activity in the presence of 

bovine serum albumin. J Endod 2010; 36(2): 

268-271. 

29. Sahraroo A, Mirjalili MH, Corchete P, Babalar 

M, Fattahi Moghadam MR. Establishment and 

characterization of a Satureja khuzistanica 

Jamzad (Lamiaceae) cell suspension culture: 

a new in vitro source of rosmarinic acid. 

Cytotechnology 2015; 3(5): 95-103. 

30. Nosrat A, Bolhari B, Sharifian MR, Aligholi 

M, Mortazavi MS. The effect of Carvacrol on 

Enterococcus faecalis as a final irrigant. Iran 

Endod J 2009; 4(3): 96-100. 

31. Honório VG, Bezerra J, Souza GT, Carvalho 

RJ, Gomes-Neto NJ, Figueiredo RC, et al. 

Inhibition of Staphylococcus aureus cocktail 

using the synergies of oregano and rosemary 

essential oils or carvacrol and 1,8-cineole. 

Front Microbiol 2015; 6(3): 12-23. 

32. Sharifian MR, Shokouhinejad N, Aligholi M, 

Emaneini M, Alizadeh J. Antibacterial 

substantivity of Carvacrol and sodium 

hypochlorite in infected bovine root dentin. 

Iran Endod J 2009; 4(2): 45-48. 

33. Pinheiro ET, Gomes BP, Ferraz CC, Teixeira 

FB, Zaia AA, Souza Filho FJ. Evaluation of 

root canal microorganisms isolated from 

teeth with endodontic failure and their 

antimicrobial susceptibility. Oral Microbiol 

Immunol 2003; 18(2): 100-103 

34. Portenier I, Waltimo T, Ørstavik D, Haapasalo 

M. Killing of Enterococcus faecalis by MTAD 

and chlorhexidine digluconate with or 

without cetrimide in the presence or absence 

of dentine powder or BSA. J Endod 2006; 

32(2): 138-141. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 12

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=T%20S%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25584319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patil%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25584319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Samadi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22132012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zaree%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22132012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bakhtiar%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22132012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salehnia%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22132012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azimi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22132012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Samadi+N%2C+Zaree+R%2C+Bakhtiar+H.+Comparative+antibacterial+efficacy+of+endemic+essential+oil%2C+sodium+hypochlorite+and+chlorhexidine+gluconate+solutions+as+root+canal+irrigations.+Dent+Res+J+2011%3B+8\(1\)%3A+28-32.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eftekhar%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19323261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raei%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19323261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yousefzadi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19323261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebrahimi%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19323261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebrahimi%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19323261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hadian%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19323261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eftekhar+F%2C+Raei+F%2C+Yousefzadi+M%2C+Ebrahimi+Sn%2C+Hadian+J.+Antibacterial+activity+and+essential+oil+composition+of+satureja+spicigera+from+Iran.+Z+Natur+Forsch+C+2009%3B+64\(1-2\)%3A+20-4.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amanlou%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15946603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dadkhah%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15946603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salehnia%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15946603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farsam%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15946603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farsam%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15946603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dehpour%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15946603
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amanlou+M.+An+anti-inflamatory+and+anti-nociceptive+effects+of+hydroalcoholic+extract+of+saturejakhuzistanica+jamzadextract.+J+Pharm+Sci+2005%3B+8\(1\)%3A+102-6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pappen%20FG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qian%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aleksej%C5%ABniene%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leonardo%20Rde%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leonardo%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haapasalo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haapasalo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Geraldes+F%2C+Qian+W%2C+Aleksejuniene+J.+Inhibition+of+sodium+hypochlorite+antimicrobial+activity+in+the+presence+of+bovine+serum+albumin.+J+Endod+2010%3B+36\(2\)%3A+268-71.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fattahi%20Moghadam%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26264595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nosrat%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24003329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bolhari%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24003329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharifian%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24003329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aligholi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24003329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aligholi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24003329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mortazavi%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24003329
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nosrat+A%2C+Bolhari+B%2C+Sharifian+MR%2C+Aligholi+M%2C+Mortazavi+MS.+The+effect+of+Carvacrol+on+Enterococcus+faecalis+as+a+final+irrigant.Iran+Endod+J+2009+Summer%3B4\(3\)%3A96-100.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nosrat+A%2C+Bolhari+B%2C+Sharifian+MR%2C+Aligholi+M%2C+Mortazavi+MS.+The+effect+of+Carvacrol+on+Enterococcus+faecalis+as+a+final+irrigant.Iran+Endod+J+2009+Summer%3B4\(3\)%3A96-100.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hon%C3%B3rio%20VG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26579115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bezerra%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26579115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza%20GT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26579115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvalho%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26579115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvalho%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26579115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomes-Neto%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26579115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Figueiredo%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26579115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharifian%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23940484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shokouhinejad%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23940484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aligholi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23940484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emaneini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23940484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alizadeh%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23940484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharifian+MR+%2C+Shokouhinejad+N%2C+Aligholi+M%2C+Emaneini+M%2C+Alizadeh+J.Antibacterial+substantivity+of+Carvacrol+and+sodium+hypochlorite+in+infected+bovine+root+dentin.+Iran+Endod+J+2009+Spring%3B4\(2\)%3A45-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinheiro%20ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12654099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomes%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12654099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferraz%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12654099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teixeira%20FB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12654099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teixeira%20FB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12654099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zaia%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12654099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza%20Filho%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12654099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinheiro+ET%2C+Gomes+BP%2C+Ferraz+CC%2C+Teixeira+FB%2C+Zaia+AA%2C+Souza+Filho+FJ.Evaluation+of+root+canal+microorganisms+isolated+from+teeth+with+endodontic+failure+and+their+antimicrobial+susceptibility.+Oral+Microbiol+Immunol+2003+Apr%3B18\(2\)%3A100-3.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinheiro+ET%2C+Gomes+BP%2C+Ferraz+CC%2C+Teixeira+FB%2C+Zaia+AA%2C+Souza+Filho+FJ.Evaluation+of+root+canal+microorganisms+isolated+from+teeth+with+endodontic+failure+and+their+antimicrobial+susceptibility.+Oral+Microbiol+Immunol+2003+Apr%3B18\(2\)%3A100-3.
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9006-en.html


   
 مامک عادل و همکاران     

 333       3131، آذر  341علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و ششم، شماره مجله دانشگاه               

 پژوهشی

35. Cogoa DM, Oliveirab SD, Antunesb FC, 

Kopperc PM, Nasáriob JS, Vier-Pelisser FV. 

Potentiation of the action of calcium 

hydroxide on Enterococcus faecalis by 

proton pump inhibitor omeprazole. Revista 

Odonto Cienca (Journal of Dental Science) 

2015; 30(3): 76-80. 

36. Saatchi M, Shokraneh A, Navaei H, Maracy 

MR, Shojaei H. Antibacterial effect of calcium 

hydroxide combined with chlorhexidine on 

Enterococcus faecalis: a systematic review 

and meta-analysis. J Appl Oral Sci 2014; 

22(5): 356-365. 

37. Adl A, Hamedi S, Sedigh Shams M, 

Motamedifar M, Sobhnamayan F. The ability 

of triple antibiotic paste and calcium 

hydroxide in disinfection of dentinal tubules. 

Iran Endod J 2014; 9(2): 123-126. 

38. Estrela C, Rodrigues de Araújo Estrela C, 

Bammann LL, Pecora JD. Two methods to 

evaluate the antimicrobial action of calcium 

hydroxide paste. J Endod 2001; 27(12): 720-

723. 

39. Amorim Lde F, Toledo OA, Estrela CR, 

Decurcio Dde A, Estrela C. Antimicrobial 

analysis of different root canal filling pastes 

used in pediatric dentistry by two experimental 

methods. Braz Dent J 2006; 17(4): 317-322. 

40. Ballal V, Kundabala M, Acharya S, Ballal M. 

Antimicrobial action of calcium hydroxide, 

chlorhexidine and their combination on 

endodontic pathogens. Aust Dent J 2007; 

52(2): 118-121. 

41. Basrani B, Tjäderhane L, Santos JM, Pascon 

E, Grad H, Lawrence HP, et al. Efficacy of 

chlorhexidine- and calcium hydroxide-

containing medicaments against Enterococcus 

faecalis in vitro. Oral Surg Oral Med Oral 

Pathol Oral Radiol Endod 2003; 96(5): 618-

624. 

42. Luddin N, Ahmed HM .The antibacterial 

activity of sodium hypochlorite and 

chlorhexidine against Enterococcus faecalis: 

A review on agar diffusion and direct contact 

methods. J Conserv Dent 2013; 16(1): 9-16. 

43. Pereira JV, Bergamo DC, Pereira JO, França 

Sde C, Pietro RC, Silva-Sousa YT. 

Antimicrobial activity of Arctium lappa 

constituents against microorganisms commonly 

found in endodontic infections. Braz Dent J 

2005; 16(3): 192-196. 

44. Seghatoleslami S, Samadi N, Salehnia A, 

Azimi S. Antibacterial activity of endemic 

SaturejaKhuzistanica Jamzad essential oil 

against oralpathogens. Iranian Endodontic 

Journal 2009; 4(1): 5-9. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Estrela%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11771575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodrigues%20de%20Ara%C3%BAjo%20Estrela%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11771575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bammann%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11771575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pecora%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11771575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Estrela+C%2C+Rodrigues+de+Ara%C3%BAjo+Estrela+C%2C+Bammann+LL%2C+Pecora+JDTwo+methods+to+evaluate+the+antimicrobial+action+of+calcium+hydroxide+paste.+J+Endod+2001+Dec%3B27\(12\)%3A720-3.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16429183
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9006-en.html
http://www.tcpdf.org

