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Abstract 

Background and Aim: the study of antibacterial properties of resin cements and modified glass 

ionomers is of great importance. The aim of this study was to determine the antibacterial effect of resin-

modified glass ionomers and resin cements on cariogenic bacteria, Streptococcus mutans, Streptococcus 

sabrinus and Lactobacillus acidophilus. 
Materials and Methods:In this experimental laboratory study, samples of Streptococcus mutans, 

Streptococcus sabrinus and Lactobacillus acidophilus were used. 7 samples were prepared from each of 

glass ionomer and resin cements. After drying and sterilizing the samples, the quality control operations 

of the samples were performed and cultured in culture media at 37 ° C for 48 hours. According to the 

antimicrobial halo around each disk, its measurement the growth or non-growth of bacteria was 

examined. Data were analyzed using t-test and two-way ANOVA 
Results: The diameter of growth inhibition zone of the three studied bacteria in the presence of three 

materials SDI seT PP, Natural Elegance and GC Fugi Plus was significantly different (p <0.001). The 

diameter of GC Fugi Plus stunted halo in all three types of bacteria was larger than other groups and the 

stagnation halo diameter of Lactobacillus acidophilus was larger than that of Streptococcus mutans 

without any difference with Streptococcus sabrinus. 

Conclusion: The antibacterial effects of glass ionomer cement are more than the other two types of 

resin cements. Also, the antibacterial effects of the investigated cements on Lactobacillus acidophilus 

were higher than other bacteria. 

Keywords: Glass ionomer, Resin cement, Streptococcus mutans, Streptococcus sabrinus and 

Lactobacillus acidophilus 
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 خالصه:
است لذا  یدندان یها ميزا در اطراف ترم یدگيپوس یها كروبيو مداوم م ادیوجود مقدار ز ع،یسر ونيزاسينراليدم لیاز دال یكی سابقه وهدف:

 نیبرخوردار است. هدف از ا ییباال تيدر مقابل هم از اهم افتهی رييتغ یها نومریالس آو گ ینیرز یسمان ها ییایضد باکتر اتيخصوص یبررس

زا، استرپتوکوکوس موتانس،  یدگيپوس یها یبر باکتر ینیرز یو سمان ها نیبا رز افتهی رييتغ ینومرهای، گالس آ ییایباکتر ضداثر  نييمطالعه تع

 بود. وسليدوفياس لوسيو الکتوباس نوسیاسترپتوکوکوس سابر

در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی از  نمونه باکتری های استرپتوکوك موتانس، استرپتوکوك سابرینوس و الکتوباسيل  :و روش ها مواد

نمونه  تهيه شد پس از خشک شدن و استریل شدن نمونه ها،  4اسيدوفيلوس استفاده شد. از هریک از سمان های گالس آینومر و سمان رزینی 

ساعت قرار گرفتند. با  40درجه سانتيگراد به مدت  24کنترل کيفی انجام گرفت و در محيط های مناسب، کشت داده شده و دردمای عمليات 

 ANOVAو t-testتوجه به هاله اطراف هر نمونه  و اندازه گيری آن، رشد یا عدم رشد باکتری بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون های 

 د تجزیه و تحليل شدن

 GC Fugiو  SDI seT PP  ،Natural Eleganceمورد مطالعه در مجاورت با سه ماده  یقطر هاله عدم رشد سه نوع باکتر:  ها افتهي

Plus یاختالف معنادار ( 885/8داشت>p قطر هاله عدم رشد  .)GC Fugi Plus  گروه ها  رینسبت به سا ،یهر سه نوع باکتر مجاورتدر

استرپتوکوکوس موتانس و بدون تفاوت با  یاز باکتر شتريب لوسيدوفياس لوسيالکتوباس یاکترهاله عدم رشد ب قطر زانيبود و م شتريب

 .بود نوسیاسترپتوکوکوس سابر

بر  یمورد بررس یسمان ها الیباکتر ی. اثرات آنتگربودید ینیاز دو نوع سمان رز شتريب نومریسمان گالس آ الیباکتر یاثرات آنت گيری: نتيجه

 بود شتريها ب یباکتر ریاز سا لوسيدوفياس لوسيالکتوباس یرباکت

 لوسيدوفياس ليالکتوباس نوس،یاسترپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس سابر  ،ینیسمان رز نومر،یگالس آ  :کليد واژه ها

 مقدمه:

و مداوم  ادیوجود مقدار ز ع،یسر ونيزاسينراليدم لیاز دال یكی

است  یدندان یها مياف ترمزا در اطر یدگيپوس یها كروبيم
( یدگيموارد پوس ریها )همانند سا كروبيم نیا نیاز مهمتر (.5)

 نوسیتوان به استرپتوکوك موتانس و استرپتوکوك سابر یم

 در واقع محيط دهان دچار تغييراتی مثل کاهش (.2)اشاره کرد 

pH یم ییو افزایش تجمع ذرات مواد غذا یو تجمع باکتر 

 ونيكاسيفيث افزایش امكان بروز دکلسباشد که هر سه باع

 (.4، 2)شود  یزا م یدگيپوس یها یباکتر ونيزاسياز کلون یناش

ها و  كروبيم نیا ونيزاسيتالش جهت کاهش کلون نیبنابرا

 یالزم و ضرور یها امر ناز آ یناش یدگياز پوس یريجلوگ

 .است

دندان  یدگيپوس یولوژيدر ات یموتانس عامل مهم استرپتوکوك

دندان محسوب  یدگيپاتوژن مرتبط با پوس نیتر یو اصلاست 

 ديبه سطح دندان و تول ادیز یماده با چسبندگ نیشود. ا یم

رفتن مواد  نيباعث از ب ريقابل تخم یدراتهاياز کربوه دياس

دهد.  یرا کاهش م یموضع pH شود و یم یمعدن

 نیمهمتر نوسیموتانس و استرپتوکوك سابر سترپتوکوكا

در  یدندان یها لميوفيزا هستند که با ب یماريب یهایباکتر

عامل  کی زين لوسيدوفياس لوسي. الکتوباس(2-0)ارتباط هستند 

 یها یدگيدندان است.در پوس یدگيخاص در پوس کیولوژيات

 یرو رتباًوجود دارد، که م سميكروارگانيم نیفعال، رشد انبوه ا

 (5)شود.  یدندان ها و بزاق مشاهده م

 تیمز نیاست و از مهمتر یمياز مواد ترم یكی نومریآ گالس

تواند  یاست که م دیفلورا یجیآزادسازی تدر تيهای آن خاص

 یدارا نيو همچن (58)باشد  داریپا زين یدر مدت زمان طوالن

مناسب جهت اتصال به سطح دندان هستند  ییايميخواص ش

 (4)شود  یدندان م یدگيپوس سکیکه خود باعث کاهش ر

است، از  یعفون ماریيب کیدر دندان  یدگيپوس كهنیبه ا باتوجه

عمل  کیشوند  یم یدگيکه سبب پوس ییبردن باکتری ها نيب

اثر ضد  نومرهایگالس آ نكهیشود. با ا یمحسوب م یدرمان

توانند از  یها دارند، اما نم سميكروارگانيبر روی م ییایباکتر

به  ودنتالیپر ایه ماریيو ب یدگيگس ترش پالك و توسعه پوس

به علت  ینیرز ی. سمان ها(55)کنند  ریيطورکامل جلوگ

 رشیمورد پذ شتريب شنیباند شدن به دندان و رستور ییتوانا

باند شونده از الزامات  ميمستق ريغ یها ميقرار گرفته اند. ترم

به  ینیرز یهستند. استفاده موفق از سمان ها یدندانپزشك
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ها  تیمواد، محدوداز  ی. آگاهرددا یبستگ یگوناگون یجنبه ها

ها  شنیدوام رستور یبرا یديکل یو موارد کاربرد آنها فاکتورها

 رياخ یدر سال ها یدیجد یها کيهستند. سمان ها و سرام

 یآنها اساس یو ساختار ییايميش اتيارائه شده اند که خصوص

 شنیبه دندان و رستور داریباند مطلوب و پا کی جادیا یبرا

 (52)است 

Mirzaei یكروبيضدم یها یژگیو یابیدر ارز (52)رانو همكا 

به  التيکربوکس یفسفات و پل نکیز نومر،یگالس آ یسمان ها

سمان گالس  الیباکتر یکه  اثرات آنت دنديرس جهينت نیا

 الیباکتر یاست و اثرات آنت گریاز دو نوع سمان د شتريب نومریآ

 نوسیاسترپتوکوك سوبر یبر باکتر یمورد بررس یسمان ها

و  Daugela  .استرپتوکوك موتانس بود یاز باکتر رتیقو

هفت سمان  الیباکتر آنتی تيخاص  یدر بررس  (54)همكاران

 نکیفسفات، ز نکیز ت،یکامپوز نی، رز GI ،RMGI (شامل

 Oxide Noneugeno  Zinc و ZOE الت،يکربوکس یپل

 که  دنديرس جهينت نیاسترپتوکوکوس موتانس به ا هيعل

را در  یضدباکتر تيفعال نیشتريفات بفس نکیز هایسمان

اثر  چيکه ه ینیاوژنول و رز راوژنول،يغ یبا سما نها سهیمقا

 .نداشتند،  نشان داد ییایضدباکتر

ضد  اتيخصوص یتوجه به معدود بودن مطالعات در بررس با

 یها نومریو گالس آ ییبه تنها ینیرز یسمان ها ییایباکتر

 ییایاثر ضدباکتر ی، بررسهدف از مطالعه حاضر افته،ی رييتغ

 ینی، سمان رز GC نیبا رز افتهی رييتغ نومریسمان گالس آ

SDI seT PP ینیو سمان رز  HENRY SCHEIN 

Natural Elegance یزا یدگيپوس یها یبر باکتر 

و  لوسيدوفياس لوسياسترپتوکوکوس موتانس، الکتوباس

 .بود نوسیاسترپتوکوکوس سابر

 مواد و روش ها

لعه تجربی آزمایشگاهی از نوع مقطعی، از  نمونه در این مطا

 های کشت داده شده در محيط آزمایشگاهی استفاده شد.

باکتری های مورد مطالعه سوش های استرپتوکوکوس 

 PTCC(، استرپتوکوکوس سابرینوس)PTCC 1683موتانس)

 ( بودندATCC 4356( و الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس)1448

العه شامل سمان رزین مدیفاید عدد ار سمانهای مورد مط 4

 ,GC Fuji PLUS (GC corporation گالس آینومر

Tokyo, Japan)   ،(HENRY SCHEIN, USA) 

Natural Elegance و(SDI, Australia)  SDI seT 

PP   جهت ارزیابی اثر بر باکتری ها ی مورد مطالعه در نظر

  .گرفته شد

استرپتوکوکوس ابتدا باکتری های  استرپتوکوکوس موتانس و 

   TSB(Tryptic Soy broth)های  سوبرینوس داخل محيط

رشد داده شدند. باکتری الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس نيز داخل 

 (Man, Rogosa , Sharpe) براث MRSمحيط اختصاصی 

ساعت کشت داده شد. پس از این با استفاده از  24به مدت 

آگار  MRSو های بالد آگار  لوپ استریل باکتری ها به محيط

 24ای انجام شد. پس از گذشت  مرحله 2منتقل شده و کشت 

، مجددا به محيط  ، یک کلونی از هر باکتریانكوباسيونساعت و 

ثانویه انتقال داده شدند تا از خلوص باکتری اطمينان حاصل 

های ثانویه، غلظت  های کشت شود. نهایتا با استفاده از باکتری

های تغذیه  ری تهيه شد و به محيطنيم مک فارلند از هر باکت

آگار منتقل شده و  MRSشده با خون گوسفندی  و محيط 

 کشت چمنی داده شد. 

عدد به طور تصادفی  2ها، از هر ماده  برای کنترل کيفی نمونه

انتخاب شد و در محيط های کشت، کشت داده شده و در دمای 

د درجه سانتی گراد قرار گرفتند. سپس ميزان مهار رش 24

نتایج نهایی  ه و باکتری )هاله عدم رشد( اندازه گيری و ثبت شد

جهت بررسی خاصيت ضدباکتریایی از روش  ند.بررسی شد

 انتشار روی محيط آگار استفاده شد.

 two wayو t-testداده های بدست آمده  توسط آزمون های 

ANOVA  و نرم افزارSPSS  تجزیه و تحليل  22نسخه

 .در نظر گرفته شد 82/8شدند و سطح معنادار 

 يافته ها:

نتایج نشان داد قطر هاله عدم رشد سه نوع باکتری مورد 

 SDI seT PP  ،Naturalمطالعه در مجاورت با سه ماده 

Elegance  وGC Fugi Plus  اختالف معناداری داشت

(885/8>p) (5.  )جدول 
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ا قطر هاله عدم رشد سه نوع  باکتری در مجاورت ب ميزان  -1جدول

 GC Fugi Plusو  SDI seT PP  ،Natural Eleganceسه ماده 

 

مورد  ی عدم رشد سه نوع باکتریدر مقایسه ميانگين قطر هاله

ی مورد بررسی،  هر سه نوع باکتری در لعه بين سه مادهمطا

قطر هاله عدم رشد بزرگتری نسبت  GC Fugi Plusمجاورت 

به سایر گروه های مورد بررسی داشتند و کمترین ميزان قطر 

 بود  Natural Eleganceهاله عدم رشد مربوط به 

 یدر مقایسه تاثير سه  ماده مورد مطالعه بر ميانگين قطرهاله

عدم رشد باکتری ها، ميزان قطر هاله عدم رشد باکتری 

 الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس بيشتر از باکتری استرپتوکوکوس

موتانس و بدون تفاوت با استرپتوکوکوس سابرینوس بود و 

موتانس  ميانگين قطر هاله عدم رشد باکتری استرپتوکوکوس

 سابرینوس بود نيز کمتر از استرپتوکوکوس

قطر هاله عدم رشد در مجاورت سه باکتری و  انميزدر بررسی 

 SDI seT PPسه ماده، در مجاورت ماده های  سمان رزینی 

، ميانگين قطر  GCو سمان گالس آینومر تغيير یافته با رزین  

هاله عدم رشد باکتری های الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و 

سابرینوس نزدیک به هم و بيشتر از  استرپتوکوکوس

 موتانس بود.   ساسترپتوکوکو

 ميزان، Natural Eleganceدر مجاورت ماده سمان رزینی 

سابرینوس بيشتر از  قطر هاله عدم رشد باکتری استرپتوکوکوس

 الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و آن هم بيشتر از استرپتوکوکوس

 (. 5موتانس بود )نمودار

ی در مجاورت سه باکتر سه ماده  قطر هاله عدم رشد ميزان-3نمودار  
 

 بحث
 04بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ماده مورد بررسی به ميزان 

بر قطر هاله عدم رشد باکتری تاثير می گذارد و نوع  درصد 

( بر قطر هاله عدم رشد دارد و درصد  23باکتری تاثير کمتری )

باکتری و ماده مورد بررسی در اثر متقابل با هم بودند. همچنين 

له عدم رشد باکتری های بيشترین تاثير در قطر ها

الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس، استرپتوکوکوس موتانس و 

  GC Fugi Plusاسترپتوکوکوس سابرینوس مربوط به ماده 

 Natural Eleganceاست. و کمترین ميزان نيز مربوط به 

تاثير ضد   GCبود. لذا ميزان گالس آینومر تغيير یافته با رزین 

 ان های رزینی دارد.باکتریایی بيشتری نسبت به سم

Mishra  اثر ضد باکتریایی و  در بررسی (52)و همكاران

خواص فيزیكی سمان های گالس آینومر اصالح شده با کيتوزان 

رسيدند که کلرهگزیدین اصالح جه و کلرهگزیدین به این نتي

شده گالس آینومر ها می تواند در مهار باکتریهای مرتبط با 

خواص فيزیكی آن در مقایسه با  پوسيدگی دندان موثر باشد و

مطالعه  جگالس آینومر اصالح شده موثر تر است که با نتای

در  بررسی خواص ضد ميكروبی مواد  و  حاضر مطابقت دارد

پرکننده ترميمی معمولی و پيشرفت در بهبود خصوصيات ضد 

ميكروبی سمان های رزینی و سيمان های گالس آینومر توسط 

Farrugia  ميزان افزایش قدرت ضد باکتریایی  (53)و همكاران 

ميانگين ±انحراف معيار تعداد ماده باکتری  Pvalue 

الکتوباسيلوس 

 اسيدوفيلوس

SDI seT PP 4 52/8±54/8  

885/8>  Natural Elegance 4 842/8± 43/8  

GC Fugi Plus 4 55/8±22/5  

استرپتوکوکوس 

 موتانس

SDI seT PP 4 55/8±22/5  

885/8>  
Natural Elegance 4 823/8± 04/8  

GC Fugi Plus 4 25/8± 24/5  

استرپتوکوکوس 

 سابرینوس 

SDI seT PP 4 52/8± 54/8  

885/8>  Natural Elegance 4 52/8± 04/8  

GC Fugi Plus 4 55/8± 44/5  
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در گالس آینومر های تغيير یافته کامال مشخص بود. در مطالعه  

Ibrahim  2گالس اینومر تغيير یافته به نسبت  (54)و همكاران 

درصد، باعث بهبود خواص ضد باکتری سمان گالس  58تا 

آینومر معمولی در برابر استرپتوکوکوس موتانس شده بود بدون 

 ینكه بر پيوند آن با سطح عاج تأثير منفی بگذارد. ا

Alatawi در بررسی تأثير نانوذرات هيدروکسی  (50) و همكاران

آپاتيت بر خصوصيات سمان گالس آینومر دریافتند که اختالف 

معناداری بين سمان های رزینی و گالس آینومر معمولی از نظر 

اله عدم رشد خاصيت ضد باکتریایی وجود دارد و ميزان قطر ه

باکتری در گالس آینومر به مراتب بيشتر از سمان های رزینی 

گالس آینومر معمولی   Alatawiبود. هرچند در مطالعه 

استفاده شد و در مطالعه حاضر گالس آینومر تغيير یافته در 

ارزیابی با سمان های رزینی قرار گرفت، در هر دو مطالعه نتایج 

بيشتر از سمان های رزینی  در خصوص تاثير ضد باکتریایی

نيز این موضوع را تائيد  (55)و همكاران  Tüzünerگزارش شد. 

نمودند و بيان کردند که سمان های اصالح شده گالس آینومر 

برای استفاده بالينی، به ویژه در روش درمان ترميم غير 

 ( قابل قبول می باشد.ARTتهاجمی )

ومر تغيير گالس آین (28)و همكاران  Sunدر مطالعه 

یافته به مراتب تاثيرات ضدباکتریایی، مكانيكی و تریبولوژیكی 

باالتری نسبت به گالس آینومر های معمولی داشت. و 

هيچ تأثير منفی بر رنگ ، محلول  GICs / FGکامپوزیتهای 

بودن و خاصيت آزادسازی یون فلوراید نداشتند ، که این امر راه 

واد دندانی باز می کند. در های جدیدی را برای استفاده از م

با افزایش مقدار مواد  (25) و همكاران Hafshejaniمطالعه 

افزودنی، اثر باکتریوستاتيک کامپوزیت افزایش داشت، اما 

ویژگی های مكانيكی دچار کمبودشدند. بنابراین باید مقدار 

مواد افزودنی بهينه شود تا به مواد ترميمی مورد نظر رسيد. 

یجاد تغييرات در ساختار گالس آینومر می توان بنابراین با ا

ميزان خاصيت ضد باکتریایی آن را افزایش داد که با نتایج 

مطالعه حاضر مطابقت دارد ولی این موضوع که ویژگی های 

و  Sunمكانيكی دچار کمبود می شود در تقابل با نتایج مطالعه 

 (28)همكاران است.

مانند  اساسی ژگی هایوی دارای آینومر گالس بطور کلی سمان

مينا  به شيميایی اتصال توانایی دندان، پالپ با زیستی سازگاری

 در مهمی نقش می تواند که است فلوراید آزادسازی و عاج و

(22)باشد داشته پوسيدگی پيشرفت و ی ها باکتر مهار رشد
 به. 

محتمل  آینومر گالس سمان فلوراید آزادسازی نظر می رسد

 بودن دسترس در باشد.  اسيد توليد بر اریمه دليل اثر ترین 

که  می شود، کنترل pHبا  آینومر سمان گالس از فلوراید

پروتئين  و بزاقی فسفات ،آن ل کننده ميزان کنتر فاکتورهای

با ایجاد تغيير در ساختار گالس آینومر، ميزان  و  (22)هستند ها

ه در خاصيت ضد باکتریایی آن به مراتب افزایش می یابد. البت

مطالعات انجام شده نوع ماده اضافه شده به گالس آینومر 

متفاوت است ولی بدون در نظر گرفتن نوع ماده اضافه شده به 

ساختار آینومر، تغيير در ساختار آنها می تواند خاصيت ضد 

باکتریایی قوی داشته باشد و از بروز عوامل پوسيدگی زا 

 جلوگيری نماید. 

 

 نتيجه گيری

باکتریال سمان گالس آینومر بيشتر از دو  اثرات آنتی

نوع سمان رزینی دیگر است. همچنين اثرات آنتی باکتریال 

سمان های مورد بررسی بر باکتری الکتوباسيلوس اسيدوفيلوس 

 از سایر باکتری ها بيشتر بود.
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