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Abstract 

Avulsion is complete displacement of tooth from its alveolar socket. Immediate replantation is the 

best choice at the site of accident. When replantation is not possible, it should be kept in a storage 

medium. The storage media keeps periodontal cells with less damage to be able to regenerate and attach 

and prevents root resorption. The medium selected as a storage medium should be easily available and 

have adequate osmolality, appropriate PH, nutritional metabolites, and fair price and should not have 

bacterial content. In literature, different storage medium are suggested, including those containing Hanks 

balanced salt solution (HBSS), natural products such as water, Aloe Vera, propolis, pomegranate juice, 

coconut juice, green tea, egg white, milk (whole, low-fat and skimmed milk, butter milk, soy milk, probiotic 

milk, pasteurized milk, and mixture of egg white and milk), rehydration solutions such as ringer lactate 

serum, cell culture medium such as eagle culture medium or EMT (emergency medical treatment) tooth 

saver, medical media used for keeping organs such as viaspan, commercial media such as GC Tooth 

Mousse, growth factor treatment, and laser irradiation before tooth replantation. Due to studies limitations 

and heterogeneous data, nothing is recognized as an ideal medium.  
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 ـدرانـــازنــــي مـكــــــزشــــوم پـــلــــگاه عـشـــه دانــــلــمج

 (117-123)   1931سال    فروردین    171بيست و نهم   شماره دوره 

 1931، فروردین  171ماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره بيست و نهم، ش        111

 مروری

 :خارج شده از ساکت یدندانها یانواع مواد نگهدارنده برا
 مروری بر مقاالت

 
 2نرجس هوشیاری      1ویده معبودیآ

 

 چكیده
اقددا   نیبهتر آن، کردن بالفاصله پلنتیباشد. ریلوئالر مآ خارج شدن کامل دندان از ساکت والژنیا سابقه و هدف:

مدادق  .ردیدبه محلدو  نههدارنددق قدرار کیبهتراست در ،امکان وجود نداشته باشد نیکه ا یاست. درصورت در محل حادثه

 لیکنند و از تحل دایدارد تا بتوانند رژنرق شدق و اتصا  پینهه م آسیبرا با حداقل  هامنتیل ودنتا یپر یهانههدارندق سلو 

، PH، مناسدب تهیچدون اسدالو رهد  ییهایژگیو دیشوند بایفادق معنوان مادق نههدارندق استه که ب یمواد شود. یریجلوگ

 HBSSمناسدب داشدته باشدند. در متدا    الدتیدردسدتر  بدودن وق، داشدتن یبدون بداکتر یمحتو، بودن یمغذ، مناسب

(Hanks balanced salt solution )ندارا آب ،سیولپروپد ،لوئدوراآ ،آب مثدل یعیمحصو   طب ،عنوان نالونه استاندارده ب، 

 ریشد ،ایرسدویش ،رکرقیشد ،پرچدرب ،متوسط چربی با ،ک  چرب ری)ش ریش ،تخ  مرغ دقیسف ،سبز یچاعصارق  نارگیل، آب

 نهدریمثل سدر  ر ونیدراسیره یهامحلو  و تخ  مرغ( دقیسف، ریمخلوط ش ،دوغاب ،کامل ریش ،کیوتیرپروبیش ،زقیپاستور

روندد  یکار مده ها ب ارگان ینههدار یکه برا یمواد پزشک، EMT ایو  هلیا شتک طیمثل مح یمادق کشت سلول ، کتا 

شددن  پلندتیقبل از ر زریتابش ل ایدندان با فاکتور رشد و  بازسازی ،GC Tooth moussesمثل  یمواد تجار ، viaspanمثل 

 یهادندان یبرا یدق موثرهنوز مادق نههدارن ،ناهالهونیافته های مطالعا  و  یهاتیبا توجه به محدود و...نا  بردق شدق اند.

 نشدق است. نییتع شدق والزیا
 

 کردن دندان پلنتیر ،دندان , مادق نههدارندق والژنیا واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
آلدوئالر  خارج شدن کامل دندان از ساکت والژنیا

زنددق  ،یعروقد -یمنبد  عصدب آن که به دنبا  (1)باشدیم

 هامنددتیل ودنتددا یپر یهدداپالددد دندددان و سددلو  بددودن

 6/4 -درصددد 7/0 والژنیددا وعیشدد .(1)روندددیازدسددت مدد

افتدادق  رونیدب یدنددان دائالد .(2)باشدیم یصدما  دندان

آگهدی پیشو  (3)شودیمحسوب م یاورژانس واقع کی

دارد که در محل تصادف بعدد از  ییبه کارها یبسته آن

یددا دوبددارق  کددردن پالنددتیر .(4)شددودیانجددا  مدد والژنیددا

اقددا  در محدل حادثده  نیاصله دندان بهتدربالف قراردادن

بهتر  ،امکان وجود نداشته باشد نیا یاست. اگر به هر علت

 در .(5)ردیمحلو  نههدارندق قرار به کیاست دندان در 

خشددک بالانددد  تددهیدق 20از  شیکدده دندددان بدد یصددورت

شدوند و هنهدا  ینکدروز مد ودنتا یپر هامانیل یهاسلو 

 .(1)شودیم لیاب و تحلدچار الته ،شدن دندان پلنتیر
 

 :narjeshoshyari@rocketmail.com  E-mail                                                                                  یشکز: دانشکدق دندانپیسار -نرجس هوشیاری مولف مسئول:

 رانیا ،یمازندران، سار یشکزدانشهاق علو  پ ،یشکزدانشکدق دندانپ ،پریودانتیکسگروق  ار،یتاداس. 1

 رانیا ،یمازندران، سار یشکزدانشهاق علو  پ ،یشکزدانشکدق دندانپ ،ندودانتیکسگروق ا ار،یاستاد. 2

 : 13/12/1337تاریخ تصویب :                21/6/1337 تاریخ ارجاع جهت اصالحا  :            11/6/1337 تاریخ دریافت 
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 ویده معبودی و همکارآ     

 113      1931، فروردین  171دوره بيست و نهم، شماره              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                            

 مروری

کدددردن بددده  پالندددتیر تیدددصدددور  موفت نیددددر ا

 پلندتیو ر والژنیدا نیمثدل زمدان بد یمتعددد یفاکتورها

 یهداپالدد وسدلو  یهدابافدت یتیتدالیوا تیوضع ،شدن

شددق و  والزیددندان ا یروش نههدار ،ودنتا یپر هامانیل

ط دندددان توسدد .(1)دارد یبسددتهکددردن  نتیروش اسددپل

 یکننددق محکد  در محدل خدود بداقتیحالا یهاساختار

و  ودنتدا یپر هامدانی، لها شامل سالانساختار نیماند ایم

مددادق نههدارندددق  .(6-1)باشددندیاسددتخوان آلوئددو ر مدد

دارد تا بتوانند ینهه م بیسآ را با حداقل PDl یهاسلو 

 یریجلدوگ لیدکنندد و از تحل دادیا  پددق و اتصدرژنرق ش

 کیدولوژیزیف یتیاسدالو ر ،آ دقیدادق نههدارندق ام .شود

PH ،و  یبداکتر یحدداقل محتدو ، ز  یمواد مغذ ،یندثخ

 یتیتددالیبتوانددد وا دیددو با دارد ا یددباکتر یآنتدد تیخاصدد

 واکددنش موجددب ،را حفددک کنددد ودنتددا یپر یبرهددایف

 .(3)باشد لینشود و استر یبادیآنت -ژنیآنت

 -330  آ دقیا تهیاسالو رو  1/7- 6/6قابل قبو  را 

 تیدبتواندد قابل دیدبا و PH، Blomlof (10)کرد انیب 230

مدادق  .(11)ها را حفدک کنددسلو  کیتوژنیو م کیکلوژن

 یهدایژگدیشود که عالوق بر ویم شنهادیپ یانههدارندق

مناسدب داشدته باشدد و  التیق ،دردستر  باشد ،نا  بردق

 .(10)بلند داشته باشد به نسبت طو  عالر

مواد نههدارندق زیادی برای نههداری دندان مدورد 

 یمحلددو  تجددارمطالعدده و تحتیددا قددرار گرفتنددد ماننددد 

Hanks،  محصو   بیالارسدتانی کده بده ویدژق بدا هددف

و مددادق  naisaivشددوند مثددل نههددداری ع ددو تهیدده مددی

شیر و  ،بزاق، بآسالین ومحصو   طبیعی مثل  ،کشت

سفیدق تخد   ،قرمز تو  ،چای سبز، پروپولیس ،نآانواع 

رهیدراسددیون و.... بددا ب نارگیددل، محلددو  هددای آمددرغ، 

دارد وجود این که مطالعا  مروری در این مورد وجدود 

مددواد چنددان تحتیتددا  در مددورد هدد  کددهعلددت ایددنبدده

هدای و ویژگدینههدارندق ادامه دارد و تندوع ایدن مدواد 

در  ،شدددن هسددتندهددا در حددا  بهبددود یددافتن و کامددل نآ

نههدارندددق دندددان و لعدده حاضددر بدده بررسددی مددواد مطا

و  در دستر  بدودن و مدوثر بودنشدان ،هانآهای ویژگی

 می پردازی . هانآیافته های اخیر در مورد 

 مواد و روش ها
معیدار ورود شدامل متدا تی  ،در این مطالعه مروری

بود که طی جستجوی الکترونیکی از پایهاق های اینترنتی 
PubMed, google scholar science direct 

,chochrane , scopus , Iran medex , Medline  تا مداق

 , tooth avulsionو بدا کلیدد واژق هدای  2011مدار  

storage media ,tooth replantationو  یافددت شددوند

دنددان , مدادق  والژنیداهالین طور کلید واژق های فارسی 

 استفادق شد. کردن دندان پلنتیر ،نههدارندق

از میان متا   جسدتجو شددق  کده شدامل متدا   

مروری و مطالعدا   براتدواری و حیدوانی بدر  ،پژوهشی

معیددار ، باشددندروی اندواع مختلددو مددواد نههدارندددق مددی

بر اسا  عندوان و چکیددق ودر مرحلده  ,خروج متا   

ن ها و سدپس بدا کالدک تسدت آبعد بر اسا  متن کامل 

تیدب متدا   بدا بدود کده بده ایدن تر( 12)کیفیت سدنجی

 50کیفیددت نامناسددب از مطالعدده خددارج شدددند وحدددود 

 مطالعه معتبر ومرتبط بدا موضدوع پدژوهش انتخداب شدد.

هددا بدده نآنتددایو ویافتدده هددای  ،پددس از انتخدداب متددا  

 صور  دقیتی مورد بررسی و متایسه قرار گرفت.
 

 یافته ها
از مواد نههدارندق در متدا   مدورد  یمتعدد انواع

 توسدط انجالدن Hanks یار گرفتند. محلو  تجارقر یبررس

 .(13)شددق اسدت شدنهادیدنددان پ یتراماتولوژ یالاللل نیب

(HBSS(Hanks balanced salt solution از  یاریدر بس

شددق  یمدادق نههدارنددق معرفد نیعنوان بهتره مطالعا  ب

 در دسددتر  یراحتدد هگددران اسددت و بدد اریاسددت امددا بسدد

 یهایژگیکه هاله و یادارندقمادق نهه هنوز .(3)باشدینال

شددق را  والزیدموقت دندان ا ینههدار یآ  برادقیمادق ا

 افتنید یداشته باشد نا  بردق نشددق اسدت و جسدتجو بدرا

 و در دستر  ادامه دارد. یاقتصاد، آ دقیا یامادق
 

HBSS 

 نیعنوان مادق گلد استاندارد و محلو  مرج  در به ب

 (2/7) اسدت یآن خنث PH شود.ینههدارندق محسوب م مواد
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 خارج شده از ساکت یها دندان یانواع مواد نگهدارنده برا
 

 1931، فروردین  171ه ه دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره بيست و نهم، شمارمجل        121

 یهدازندق نهده داشدتن سدلو  ی ز  برا یهاتیو متابول

شددق  دقیمد  دارد. د یرا در طو ن هامنتیل ودنتا یپر

 نیددارد. اها را زنددق نهدهساعت سلو 41تواند تا یکه م

 .(3)وجود دارد یصور  تجاره است و ب یرسالیمادق غ
 

 (AIoe evera ( آلوئورا
باشددد و از ن ددر یدردسددتر  مدد یتددآلوئددورا بدده راح

مادق نههدارندق  ینوع نیچنبه صرفه است و ه  یاقتصاد

تواندد ی. مطالعا  نشان دادق است که مدشویمحسوب م

لوئدورا ژآل .(3)ها موثر باشددسلو  یتیتالیوا یدر نههدار

و  آب درصد 31ی ژ  حاو نیا .باشدیجزئ م 75شامل 

 ،AIoin ،هداندرا یم ،شکر،نیتامیو، نهیآمدیفعا  مثل اس یاجزا

AIoesin ،AIoe emodin ،AIoe mannan ،Aloe ride ،

naphthoquinone ،methylchromone ،flavonoide ،

Saponin  وSterol هدا سلو  هیتغذ تواند باعثیکه م است

ضدد  ،ضد درد تیو خاص ها را زندق نهه داردآن شود و

، دانتیاکسد یو آنتد یضدد بداکتر، ضد سدرطان ،التهاب

 .(14،15)دارد کیسدالیپوگلیو ه یالندیا سدت یکنندق ستیتتو

در آلوئدورا وجدود  کیدفول دیاس و A,C,E,B12نیتامیو

 تواند در سدنتز کدالژن مدوثر باشدد.یم C نیتامیدارد و و

رشدد  یهداآلوئورا مربوط به هورمون کا یولوژیب اثرا 

 یاسددت کدده در واکددنش بددا رسددپتورها اقیددموجددود در گ

و  تیدهدا موجدب فعالرشد موجود در سدلو  یفاکتورها

در مطالعا  دیدق  .(16)شودیها مسلو  نیا ونیفراسیپرول

هدای پریودنتدا  تواندد در حفدک سدلو لوئورا مدیآشدق 

را  آلوئدورادر برخی مطالعا  اثرا   لیهامنت موثر باشد

و در برخددی  (11، 17)وردندددآدسددت هبدد SSHHمشددابه بددا 

طدور ن بدهآهدای ن سدلو مطالعا  قابلیت زندق نههداشت

البتده . (13)نشان دادق شدد SSHH چشالهیر با  و با تر از

اند قابلیدت زنددق مطالعاتی ه  وجود دارند که نشان دادق

  (.20)ک  است آلوئوراتوسط  LDPهای نههداشتن سلو 
 

 ((Propolis سیپروپول
باشدد کده توسدط  یمدو  مد هیشدب یعدیمادق طب کی

و مدددورد اسدددتفادق قدددرار سددداختن کندددد یزنبورهدددا بدددرا

و بالسدا   نیدرز درصدد 50مادق شامل  نیا (.21)رندیگیم

و  کیدن اروماتدروغ دددرص 5و  دمد ددرص 30 یداهدیگ

 ،یضدد بداکتر تیمادق خاص نیباشد. ایگردق مدرصد 5

ضد زخد  و ، یالنیکنندق ا  یتن  ،ضد التهاب ،ضد قارچ

 لیداسدت و از تحل یسدال ریدمدادق غ نیضد تومور دارد. ا

 PH .(22)کندددیمدد یریدندددان جلددوگ کیاستئوکالسددت

 .باشدددیمدد osml/l 350آن  تهیو اسددالو ر 6/7سیپروپددول

 یتوانددد در نههددداریمطالعددا  نشددان دادق اسددت کدده مدد

 10 سیشدق که پروپول دقید ها موثر باشد.سلو  یتیتالیوا

 نهدهساعت  24 یرا برا والزشدقیتواند دندان ایم درصد

 سیگددر  پروپددولیلددیم 50از مطالعددا   یکددی در .دارد

 هدیدته درصدد 4/0 اتدانو  تدریلیلدیم250شدق در  ابیسآ

 .(3)شدق بود

 SSHHدر مطالعه ای دیدق شد پروپولیس نسبت بده 

و آب انار تعدادبیش تری سدلو  پریودنتدا  را  آلوئوراو 

 (.20)زندق نهه داشته است
 

 ((Pomegrante juiceانار  آب
بده  یباشد و از ن ر اقتصدادیر  مدردست یبه راحت

 مدادق نههدارنددق محسدوب ینوع نیچنصرفه است و ه 

ضد  ،دانتیاکسیآنت تیب انار خاصآها و . دانهد شویم

دارندددد و در اتصدددا  و  نوژنیکارسدددیآنتددد التهددداب و

 و 5/2و  1های غل ت .(23)ها موثرندسلو  ونیفراسیپرول

 و دیددق شدد ن مورد مطالعه قدرار گرفتنددآدرصد  7و  5

هددای با ترتوانددایی پرولیفراسددیون ب انددار بددا غل ددتآ

مطالعدا  درمدورد ارزیدابی  (.24)دهندتری نشان میبیش

تدر ن محدود است و نیاز به انجا  مطالعا  بدیشآاثرا  

 شود.حس می
 

 (Red muIberyقرمز) تو 
باشدد یم دیساخار یو پل دیالکانوئ ،دیفالونوئ شامل

آب  ها  ز  اسدت. هدر چده غلطدتحفک سلو  یکه برا

توانددد دندددان را درمددد  زمددان یباشددد مدد تددرشیبدد وقیددم

 یهددایژگددیکنددد. درمددورد و ینههدددار یتددریطددو ن

 .(23)صور  گرفته است یآن مطالعا  کال کیولوژیب
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 ((milkریش

متفداو  بعندوان  یچربد یبا محتو ریش یامطالعه در

ک   ریش شدند. نشان دادق شد که یمادق نههدارندق بررس

 5/3) متوسدط یبدا چربد ری( نسبت بده شددرصد 3چرب )

 یهدا( تعدداد سدلو درصدد 5/4پرچدرب) ری( و شدرصد

 مطالعا  هد  یبرخ .(25)کند یرا حفک م یترشیزندق ب

 خندک طیو شدرا تدرنییپا ینشان دادند که در دما نیچن

هدا زنددق از سدلو  یاتاق درصد با تر یتر نسبت به دما

هدا تور  سلو  ،ترنییپا یعلت که در دما نیبه ا مانندیم

 یکداوریها و احتالدا  رزندق ماندن سلو  ،شودیتر مک 

 شود.یحاصل م یزخ  بهتر  یترم طیو شرا ابدییم شیافزا

توانددد یمدد یسددرد مددادق نههدارندددق بهتددر ریشدد نیبنددابرا

 هداسدلو  یم ر برا یها یآنز، زقیپاستور ریش در .(26)باشد

علت زمان ه معالو  ب زقیپاستور یرهایش. نداشدق رفعا یغ

موجدب  نیدشددن دارندد وا زیدبده فر ازیعالر کوتاق ن الهین

 ها در محل تراما کد آن شود که احتالا  به هالراق داشتنیم

و  تهیو اسدالو ر بیترک ،با طو  عالر بلند یرهایباشد. ش

PH مداق بددون  6توانند تدا یم و دارند یمعالول ریشمشابه

ه عنوان مادق نههدارندق بده ب، خچا یدر  یربه نههدا ازین

 رینشدان دادق شددق کده شد کده نیوجود ا با .(25)کار روند

 یاسدت ولد یبهتدر آب و بدزاق مدادق نههدارنددق نسبت به

هددا را دسددت رفتدده سددلو  از تیددمتابول یبازسدداز ییتوانددا

 یسانترا  بدا  ،معالو  ریگزارش مورد غ کی در .(25)ندارد

 شد که پلنتیساعت از وقوع حادثه ر 10شدق بعداز  والزیا

 بیصور  خشک و غوطه ور در ترکه زمان ب نیدر طو  ا

 و در جلسده فدالوا  شدق بدود ینههدار تونیو روغن ز ریش

 .(27)شد یابیفانکشنا  ارزچنان سال  و سا  بعد ه  16

 نارگیدل و ریش بیو ترک کیوتیرپروبیش یامطالعه در

کده  بیترت نیشدند به ا سهیعنوان مادق نههدارندق متاه ب

تعدداد  هدا در مدادق نههدارنددقدنددان یورپس از غوطه

 شوند.یشالارش م کروسکو یزندق با کالک م یهاسلو 

هدا را زنددق تواندد سدلو یمد کیدوتیپروب ریشدد شد دقید

عندوان نههدارنددق ه بد ناندا آ ریش بیترک یدارد ولنهه

 .(21)موقت مناسب نبود

 یق مختلددو در دو دمدداهفددت مدداد یدر مطالعدده ا

 یعنددوان مددادق نههدارندددق مددورد بررسدده متفدداو  بدد

 گرفتدده شددد کدده دوغدداب جددهینت تیددقرارگرفتنددد. در نها

(Skim miLk)کامدل  ریآن شد دنبا ه مادق بود و ب نیبهتر

whole milk) )آوردن  نییو محلو  هنک قرار دارند. پدا

 یدهددد ولددیهنددک را کدداهش مدد یهددااثددر محلددو  ،دمددا

اثراتشدددان را بهبدددود  ،کامدددل و دوغدداب ریدرمددورد شددد

مرغ  تخ  آنانا  و ،سیپروپول، هاآن دنبا ه بخشد. بیم

  .(23)قرار گرفتند

 یهدازندق نهده داشدتن سدلو  لیپتانس یمطالعه ا در

 آناندا  و دوغداب آب ،ریتوسدط شد ودنتدا یپر هامانیل

که  یریش، که کرق آن گرفته شدق باشد یریش، رکرقی)ش

شد کده  دقیشدند و د سهیشدق( متا نیریش یو کال کیغل

هدا تعداد سدلو  نیترشیآن آب آنانا  ب و به دنبا  ریش

اثدر را در زنددق  نیترک  رکرقیدارند و شیرا زندق نهه م

 .(30)ها داردنههداشتن سلو 

تواندد یمد ،ایسدو ریکردند که ش انیب ریمطالعا  اخ

 یهدامشدابه محلدو  یهدا را در سدطحزندق ماندن سدلو 

در  .حفک کند، رکاملیش ایاستاندارد مثل محلو  هنک و

 کیبه  ایرسویآلوئورا و ش ،محلو  هنک یمطالعه مع ال

 یهدداتوانسددتند در حفددک سددلو  ریبهتددر از شدد اندددازق و

 1مطالعده تدا  نیددر ا ایسو ریش .(31)ندموثر باش ودنتا یپر

ها را زندق نهه ساعت سلو 24ساعت ودر مطالعه مورا تا 

 .(32)شتدا

ای اثر تجدید کردن شیر هنهدامی کده بده در مطالعه

رود بررسی شدد. عنوان مادق نههدارندق دندان به کار می

 5ساعت تجدید کردن شیر در دمای  41دیدق شد که هر 

گدراد تواندایی شدیر را در زنددق نههداشدتن درجه سدانتی

 (.33)بردها با  میسلو 

 ن در ن دربیدان شددق بددو ،در یک مطالعده مدروری

هدایی کده بده صدور  خدام بده من دور گرفتن محلدو 

شدیر کامدل ، شدوندها تهیده مدینههداری و کشت سلو 

ترین مادق پیشنهادی بدا پروگندوز پاستوریزق معالولی شای 

 ،طور در مطالعده مدروری دیهدریهالین (.34)باشدخوب می
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ارزان بودن و راحت بودن  ،شیر به علت دردستر  بودن

 (.35)ق نههدارندق مناسب پیشنهاد شدق استعنوان مادبه 

 

 ( (coconut waterنارگیل بآ
 کیددشددباهت نزد آب آنانددا  یتددیالکترول بیددترک

خدارج  یپالسدالا بده نسدبت یداخدل سدلول  یبه مدا یتر

 دیدگرمدا تول ،اسدت لیکه اسدترآن جا  دارد و از یسلول

ه بدرد و بدینالد نیقرمدز را ازبد یخون یهاسلو ، کندینال

 نیهزیعنوان جاه تواند بیم و شودیم رفتهیپذ بدن لهیوس

 .(36)رود کاره خون ب یپالسالا

سه مادق نههدارندق مختلو  در آن که یمطالعه ا در

 سدهیهدا متابا محلو  هنک از ن ر زندق نههداشتن سدلو 

 آب ، کتدا  نهدریسه مادق )سر  ر نیشد که ا دقیشدند د

 تهیعلدت اسدالو رهب توانندیسبز( م یعصارق چا ،ایآنانا  رق

عندوان مدادق ه دسدتر  بدودن بد مناسدب و در التیق ،با 

 .(37)کار رونده ب والزیا یهادندانمورد  درنههدارندق مناسب 

 توانسدت تعددادآب آناندا  ای گزارش شد در مطالعه

تری را نسدبت بده پروپدولیس و های پریودنتا  بیشسلو 

SSHH در  (37)و شددیر در طددو  مطالعدده زندددق نهدده دارد

در زندق نهه آب آنانا  حالی که در مطالعا  دیهر اثر 

 (.31)ها بسیار ضعیو تر از شیرنشان دادق شدداشتن سلو 

 

 آب
عندددوان مدددادق ه بددد یکددداف ا یخصوصددد ،ریشدد آب

یی ایباکتر یلودگآعلت ه نههدارندق دندان را ندارد که ب

آن  کیدولوژیزیرفیغ تهیو اسالو ر PH ،تهیپوتونسیه ،نآ

 ینههدار یهادهد که سلو  ی. مطالعا  نشان مباشدیم

دهندد و  یشدان را از دسدت مد یمورفولدوژ آب شدق در

 بآ، نیبنابرا .(33)وندشیم یو مرگ سلول بیدچار تخر

رود یکار مه ب ونیدراتاسیاز ده یریفتط به جهت جلوگ

 (.40)ستیشدق مناسب ن والزیدندان ا ینههدار یو برا

 

 بزاق
 نیدعلدت اه باکا ( ب بلیدان در وست)قرار دادن دن بزاق

عنوان مادق نههدارنددق ه تواند ب یم ،دردستر  است که

 یلدودگآ لیاز مشکال  بزاق پتانس یکی .(41)کار روده ب

اندواع  زبدانیدهان م طیمح رایباشد زیدر آن م یبه باکتر

 نیچندهد و  (42)استساکن و گذرا  یوتایکروبیاز م یادیز

 (040 -230)نرمدا  زانیداز م( 60-70) بدزاق تهیاسالو ر

 باشددیمد تدرکد  اریها  ز  است بسرشد سلو  یکه برا

شدود و بده علدت یمحسوب م کیولوژیزیرفیغ آن PHو

 .(43)شودیم یباعث مرگ سلول ،آن بودن تهیپوتونوسیه

 

 نیسال
و  ی گلدوکزدارد ول کیولوژیزیف PHو  تهیاسالو ر

مطالعه  در ندارد.ها را سلو  یبرا ی ز  و اساس یهاونی

PiIeggi بعد از  ودنتا یپر یهاسلو  درصد 10شد  دقید

و در مطالعددده  (44)زنددددق ماندندددد نیدر سدددال تدددهیدق 45

Moreira سداعت  4ها بعدد از  سلو  درصد 55شد  دقید

  .(45)زندق ماندند ینههدار

تفاو  قابل توجهی بدین تعدداد  ،ای دیهرر مطالعهد

ور شددق در طح ریشه غوطههای زندق ماندق روی سسلو 

 نیبندابرا (.46)سداعت وجدود نداشدت 2شیر و سدالین در 

 سدتین یکداف ،عنوان محلو  نههدارندقه ب نیاگرچه سال

  کوتاق مناسب است. یهازمان یبرا یول

 

 سبز یچا عصارق
ضدد  ،دارای اثرا  آنتی اکسیدان سبز یچا عصارق

ا هدضد سرطان و افدزایش مانددگاری الوگرفدت، التهاب

 یریموجب جلوگ ،سبز یچا کهنیا علتهب (.47)باشدمی

در استئوبالست و  3 متالوپروتئنار کسیماتر  ینزآ انیاز ب

عنددوان ه توانددد بددیمدد ،شددودیاستوکالسددت مدد لیتشددک

روند و به یکار مه ب یالوگرفت باشد و در مطالعا  سلول

اسدتخوان الدوئالر در  لیدتواندد مدان  تحل یم علت نیهال

 .(41)شود ودنتا یپر یهایالاریب

علددت ه بدد یتجددار یچددا، شددد دقیددد یادر مطالعدده

امدا  (34)شدود یم یموجب مرگ سلول نییپا تهیاسالو ر

در اغلب مطالعدا  قابلیدت زنددق نهده داشدتن سدلو  هدا 

 SSHHتوسط چای سبز بدا  و در برخدی مدوارد درحدد 

 (.47)گزارش شدق است
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 تخ  مرغ دقیسف
 یو در دو دمدداهفددت مددادق مختلدد یمطالعدده ا در

قدرار  یعندوان مدادق نههدارنددق مدورد بررسده متفاو  بد

 تخدد  مددرغ و ،سیشددد عاللکددرد پروپددول دقیددد گرفتنددد.

 3سه مدادق تدا  نی. اردیگ یدما قرار نال رینانا  تحت تاثآ

 ودنتددا یپر بروبالسددتیف یهدداتواننددد سددلو  یسدداعت مدد

 .(43)را زندق نهه دارند هامنتیل

تخ  مرغ و  دقیسف ،کمحلو  هن یهریمطالعه د در

سدداعت 1عنددوان محلددو  نههدارندددق در مددد  ه بدد ریشدد

شدددق از ن ددر  پلنددتیر یهددا شدددند و دندددان سددهیمتا

 کا یسددتوکالیه الونددویو ا کیسددتولوژیه ،کیددوگرافیراد

تحد  مدرغ و  دقیگرفته شد کده سدف جهیشدند. نت یبررس

 کردندد جدادیرا ا PDLاز  یضخامت کاف ،محلو  هنک

و ضخامت  یکپارچهی, عد   ریش که در گروق یدر حال

 .(50)وجود دارد لوزیو احتالا  انک PDLنازک 

 

 تخ  مرغ دقیسف -ریش مخلوط
تواندد بدا محلدو  یمخلوط م نیمطالعه عبداا.. ا طبا

 یریطدور چشدالهه بد یهدایژگدیهنک رقابت کندد. و و

هددا در تیددکددردن متابول هیدددوبددارق ته ییبددا تر و توانددا

 .(51)فرسودق را دارد یهاسلو 

 

 کرچک روغن
زرد ک  رنگ با مدزق خدام  ایرنگ و یب  یما کی

شود. یمروغن کرچک حاصل  اقیگ یهااست که از دانه

 تیدظرف ،ا یدکروبیم ینتآ ،دانیاکس ینتآ تیمادق خاص نیا

را  یاسدتخوان عا یضدا  یتدرم ییو توانا ونیحفک گلوتات

 هسدیمتا ریکه با محلو  هنک و ش یادر مطالعه. (52)دارد

زنددق  ودنتا یپر یهاشد که درصد تعداد سلو  دقیشد د

ی بده و محلدو  هندک ولد ریتر از شک  آن ماندق در یباق

 .(53)هاستنآ به کینزد نسبت

 

 شدن پلنتیقبل از ر زریل تابش
نددانومتر را در 110 ودیدددا زریددتددابش ل یامطالعدده در

شدق  پلنتیشدق وخشک شدق و ر والزیا یهامورد دندان

شدد کده  دقیقرار دادند. د یمورد بررس، تهیدق 60پس از 

و  شدهیر یخدارج لیداحتالا  تحل ،زریدر صور  تابش ل

 .(54)ابدیکاهش م لوریانک

و  آمد دسته ب جهینت نیهال یهریر مطالعه مشابه دد

 وسدتهیصدور  مدوج په بد 110 ودیددا زریدشد که ل دقید

 .(55)است ی آنموثرتر از حالت پالس

 

 ونیدراسیره یها محلو 
  کتا  نهریر سر 

صدور  داخدل ه سدت کده بدا ونیدراسدیره محلو 

 محلدو  رود.یکار مده ب تروما و یدر موارد سوخته یدیور

 oral rehydrationsalt Liquidمثدل یدهدان ونیدراسیره

 سه مادق بدا آب نیا یمطالعه ا در electoral solutionو 

 سددهیمتا یعدیطب ونیدراسدیعندوان محلدو  رهه آناندا  بد

تعددداد  نیتددرشیبدد نهددریشددد کدده سددر  ر دقیددند و دشددد

 شامل Ricetralمثل و (56)داردیزندق را نهه م یهاسلو 

 سد یمتابول یمناسدب بدرا یهداو نالک درغل دت گلوکز

ازدسدت  آب کدردن نیهزیباشد و بدن را با جایسلو  م

 .(57)داردینهه م دراتهیرفته ه

 

 کسیو مشدتتا  مداتر (FGF) بروبالستیرشد ف فاکتور
 (EMD) نایم

دندددان در مددواد  یورمطالعددا  غوطدده یبرخدد در

 EMDبدا  ایدو FGFنههدارندق با آغشته کردن دندان بدا 

شدد کده اسدتفادق از فداکتور رشدد  دقیدشدند و د سهیمتا

 ودنتدا یپر لیتشک  یموجب تسر یترشیب زانیتواند به میم

 .(51)شود شهیر لیو تحل لوزیاز انک یریجلوگ ،هامنتیل

 

 یکشت سلول قماد
 ایدو  eagleکشت  طیمانند مح یکشت سلول طیمح

modified eagle عندوان مدادق نههدارنددق ه توانندد بدیم

 ندهیمآ دیاسد ،گلوکز کشت شامل یهاطیشوند. مح شنهادیپ

 37توانندد در یکشت مد طیدو مح نیهستند. ا نیتامیو و

عنوان مادق نههدارندق مدوارد خدارج از سداکت ه درجه ب

 .(53،60)کار برونده ب ی نطو یهادان در زمانبودن دن
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 minimal essential mediumMEM)) یکشت سلول طیمح
 ،نیسدتاتین ،نیسدی, استرپتوما نیلیسد یپن ،نیشامل گلوتام

 باشد یم یو مواد مغذ نیبوسر  
(Emergency Medical Treatment) EMT ا  ندد

 خددددام یمددددادق کشددددت سددددلول یوعتجدددداری ندددد

  RPMl کشدددت طیمحددد افتدددهی رییددداسدددت کددده ندددوع تغ

(Roswell park Memorial institute Medium ) 

 و  EMT tooth saver در امریکدا بده اسد  باشدد کدهیمد

 دقیدد شدود.یم افتیدر بازار  dentosafeنا   هدر اروپا ب

 ویدددفراتیسددداعت خدددوام پرول24تدددا  dentosafeشددددق 

را حفددددک  هامنددددتیل ودنتددددا یپر یهددددابروبالسددددتیف

هالچنددین در مطالعددا  دیدددق شدددق کدده  .(61،62)کندددیمدد

EMT tooth saver توانددیدارد و مد درصد 75  یترم تیر 

 .(61)ها را حفک کندسلو  ویفراتیپرول تیساعت فعال 41تا 

ای تاثیر عالر مادق کشت مورد استفادق بدر در مطالعه

ها بررسدی شدد و دیددق شدد روی زندق نهه داشتن سلو 

شددق( بده هالده  ندان خارج)مربوط به د های هدفسلو 

)به عندوان مدادق  مواد کشت مورد استفادق با سن متفاو 

 (.63)نههدارندق( پاسخ یکسان دادند

 یمد هیدها تهارگان ینههدار یکه برا کا یمد مواد

 یمحلدول ویاسدپن Euro_collinsو  viaspan مثدل شوند

و انتتددا  ارگددان هددا جهددت  ینههدددار یسددت کدده بددراا

 کده نیدرود. بدا توجده بده ا یار مدکده ترانسپلنت شدن بد

 حددودPHو  لدوگر یاسالو  بر ک یلیم 350 یتیاسالو ر

داشدتن  و زنددق نهده یرشد سلول یتواند برایدارد م4/7

مدادق  کید اسدپنیو ها مناسدب باشدد. در مجالدوع سلو 

 ،ویضدع یعلت دسترسه ب یول است  آ دقیبه ا کینزد

ادق مد کید نیوروکدولی .(62)سدتیاستفادق مناسب ن یبرا

مدورد ن در  یهداانتتا  ارگدان یاست که برا پوترما یها

 4/7معدداد   PHرود.یکددار مددهترانسددپلنت شدددن بدد یبددرا

 یغل ت با  ،لوگر یاسالو  درک یلیم 420 یتیاسالو ر

 یهایژگیو بافر فسفا  از و تیالکترول ،نیو کلر  یپتاس

حالایدت  یهدابافدت  یکه موجدب تدرم آن است مناسب

 یهاشدن عروق و سلو  زقیارگاندوبارق و   یترم ،کنندق

سدالنتو   دیدجد لیکدالژن و تشدک یبرهدایو ف ودنتا یپر

 با یلنزچش  شامل ترک زکنندقیتال یهامحلو . (64)شودیم

 ا یدکروبیمینتآ کیونیکات با یچرب و ترک دیمنواستر اس

هدا بده سدلو  بیسدآ فرمو  موجدب نیشد ا دقی. دهستند

تواند یم هریشود و در موارد فتدان مادق نههدارندق دیم

 .(65)کنندق باشددر کوتاق مد  کالک نیسال ایآب ی جاه ب

 

GC Tooth mousses plus 
و فسددفا   دیفسددفوپپت نیشددامل کددازئ بیددترک نیددا

اسدت کده  آن PHباشدد. یمد دیدآمورف با فلورا  یکلس

 یهداشدد غل دت دقیدمتدار مورد ن در اسدت. د کینزد

هدا  توانند در زندق نهه داشتن سلو یمادق م نیتر ا نییپا

در زندق نههداشتن ها آن کیغل یهاموثر باشند و محلو 

شدد  دقیدد یهدریدر مطالعه د .(66)موثرند یو مورفولوژ

 یهدااز خشک شدن سلو  تهیدق 60تواند تا یمادق م نیا

 نیبهتدر از سدال ریکند و تاث یریجلوگ هامنتیل ودنتا یپر

 .(67)دارد

 

SAT ( save a tooth) 
کده  باشدیم افتهی رییمحلو  هنک تغ یمادق نوع نیا

عنوان نههدارندق دندان در ه ست که با یمادق تجار کی

ان  تهیدارد و اسالو ر 4/7تا  PH 6.2بازار موجود است. 

 .(61)است لوگر یاسالو  در ک یلیم275

 

EMT tooth saver 
 رییدکه نوع تغام استخ یکشت سلولمادق ینوع ،نیا

 Roswell park Memorial institute Medium RPMI افتدهی

 نیداسدت. ا یباشد. که شامل مدواد نههدارنددق خاصدیم

 نیدا. در بدازار اروپدا وجدود دارد dentosafeمادق به اس  

ساعت  41تواند تا یدارد و م درصد 75  یترم تیمادق ر

 .(61)ندها را حفک کسلو  ویفراتیپرول تیفعال

 

Cling film 
در بین مطالعا  فتط یک مطالعه پدایلو  در مدورد 

ن جدایی کده دسترسدی بده آ این مادق انجا  شدق است. از

ن مثل شیر آسان اسدت و تواندایی نهده داشدتن مایعدا  آ
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بدن روی سطح ریشه را دارد مورد توجده قدرار گرفدت. 

طی مطالعه دیدق شد نههداری دندان خارج شدق در این 

ترین متددار رشدد تواند موجب بیشساعت می2دق در ما

سالین و آب و ، های سطح ریشه )در متایسه با شیرسلو 

Zahnbox هداساعت متدار رشد سلو  6( شود و با گذشت 

شدد. علدت نتدایو  ZahnboxHOH در سطح ریشه مشدابه 

 را توانایی حفک کردن مایعدا  maif giavc خوب حاصل از

داشدتن دانند و این مرطوب نههبدن روی سطح ریشه می

 LDPهدای شود سلو دندان در محیط مغذی موجب می

 (.61)در سطح ریشه به حیا  خود ادامه دهند

 

 (Dragon’s blood sap)شیرق خون سوسالار
 Dragon’s blood sapای وجود دارد کده در آن مطالعه

به علت ویژگدی کالدک کننددگی بده تشدکیل کدالژن و 

بده  آنضدالتهابی و ضدمیکروبی  ترمی  زخ  و خاصیت

 ،عنوان مادق نههدارندق دندان پیشنهاد شد. دراین مطالعده

های لیهامان پریودنتا  حین نههدداری زندق ماندن سلو 

با شیر متایسده شدد کده دیددق  Dragon’s blood sap در

شد هر دو مادق میزان زندق ماندن سلولی بدا یی را نشدان 

هددا و عاللکددرد ی سددلو دهنددد و توانددایی حفددک غشددامددی

 (.63)ها را دارندسلو 

زمدانی کده در پایان می توان نتیجه گیری کدرد کده 

دندان به علدت ضدربه از حفدرق نههدارنددق خدود خدارج 

شددود بایددد بالفاصددله در محددل خددود قراربهیددرد. در مددی

تواندد در صورتی که این امکان وجود نداشته باشدد مدی

ا امکدان قرارگیدری  مادق نههدارندق مناسب قرار گیدرد تد

هدی   ،تا بده امدروز حاصل شود. آلوئالرآن درون حفرق 

هدای ایددق  آ  مدادق مادق یدا محلدولی کده هالده ویژگدی

نههدارنددق دندددان را داشددته باشدد و بتوانددد سددلو  هددای 

معرفدی نشددق  ،لیهامان پریودنتا  و پالدد را حفدک کندد

 ،فیزیولوژیددک مناسددب LSای کدده ویژگددی اسددت. مددادق

 ،ظرفیت کلونیزاسیون ،اکسیداننتیآویژگی  ،ریتهاسالو 

دردسدتر   ،ارزان بدودن، لودگی میکروبی بودنآبدون 

بودن به ویژق در محل حادثه مثل مدرسه یا بیالارستان یدا 

طبا  حتی مطب دندانپزشکی را داشته باشد مد ن ر است.

هدای ایدن مطالعده آب و بدزاق و سدالین بده علدت بررسی

یر فیزیولوژیک شان مادق نههدارندق غ LSاسالو ریته و 

شددوند. مددواد نههدارندددق جدیددد مناسددبی محسددوب نالددی

و  عصدارق چدای سدبز ،ناندا آب آ ،لوئوراآطبیعی مانند 

مواد نههدارندق غیر طبیعی مثل مواد رهیدراسیون محلو  

مواد مدیکا  و....نیدز نتدایو خدوبی نشدان  ،کشت سلولی

مددورد اثربخشددی دادنددد و نیدداز بدده مطالعددا  بیشددتر در 

از بین مدوارد بررسدی شددق در  آن ها می باشد. کلینیکا 

شوند یم یکه در خانه نههدار یمواد ،مجالوع مطالعا 

عندوان ه توانند بد یدردستر  بودنشان م علته ربیمثل ش

کده  مادق نههدارندق دندان کوتاق مد   ندا  بدردق شدوند

کدردق ن را پیشدنهاد آالالللی ترامداتولوژی نیدز انجالن بین

سداعت( بدا 24مد  دندان ) یطو ن ینههدار یول است

 .قابل انجا  است EMTیمحلو  هنک و محصو  تجار
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