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خالصه: 
ست.  تر ااي که سمیت کمتر و کارآیی بیشتري دارد مطلوبدر استفاده بالینی از داروهاي شتشودهنده کانال، ماده:سابقه و هدف

سدیم بر انتروکوکوس فکالیس و کلرهگزیدین و هیپوکلریت،يرازیششنیهدف مطالعه عبارت است از بررسی تاثیر اسانس آونیبنابرا
کاندیدا آلبیکنس

بائر بر روي محیط نمونه از میکروارگانیسمهاي مورد مطالعه بر اساس روش کربی54در این مطالعه آزمایشگاهی :هاو روشمواد
Muler Hinton Agarو میلی گرم  بر میلی لیتر 100يرازیششنیاسانس آويکشت سطحی داده شدند. دیسکهاي کاغذي با غلظتها

آغشته شده  و روي محیط کشت قرار داده درصد1میسدوکلریتدرصد و هیپ1/0و 2/0و کلرهگزیدینمیلی گرم بر میلی لیتر 50
لهیو بوسSPSSآماريافزارنرمتوسطهاشد. دادهيریگاندازهمتریلیشد برحسب مساعت پس از کشت، هاله عدم ر48شدند. 
قرار گرفتند. لیو تحلهیمورد تجزTukeyو  ANOVAيآماريآزمونها
ر و لیتگرم بر میلیمیلی100آویشن شیرازي %،2/0در مورد انتروکوکوس فکالیس به ترتیب هیپوکلریت سدیم، کلرهگزیدین  :هایافته

لیتر، بیشترین قطر هاله عدم رشد را داشتند که به ترتیب به میزان: گرم بر میلیمیلی50آویشن شیرازي% و اسانس 1/0کلرهگزیدین 
اختالف معنا داري بین گروههاي مختلف و ) بود و6/10±39/0) و (63/0±4/13)، (29/0±5/13)، (47/0±1/16)، (41/0±1/19(

)P=0001/0(.دیده شدنطقه مهار رشد باکتريمحلولهاي مورد بررسی با م
سدیم بود، اما در مورد  رسد، در مورد انتروکوکوس فکالیس بیشترین قدرت مهاري مربوط به هیپوکلریتیبه نظر م:يریگجهینت

شیرازي داراي بیشترین قدرت مهاري بود.اسانس آویشنمیلی گرم 100کاندیدا آلبیکنس غلظت 
سدیم، انتروکوکوس فکالیس، کاندیدا آلبیکنسشیرازي، کلرهگزیدین، هیپوکلریتشنآوی: هاواژهکلید

30/9/93:ذیرش مقالهپ28/9/93اصالح نهایی:30/10/92مقاله:وصول

:مقدمه
باکتریها و محصوالتشـان نقـش اساسـی در شـروع و پیشـرفت      
بیماریهــاي پــري رادیکــوالر دارنــد و  ممکــن اســت در ایجــاد 

مقصر بوده و حضور پایدارشـان  شهیي پس از درمان رشکستها
در کانالهاي ریشه اي که به ظاهر خوب درمـان شـده، موجـب    

هايباکتری)1(اختالل در روندهاي ترمیمی پس از درمان شوند. 
ایـن و متعدد و متفاوتی از عفونتهاي کانال دنـدان جـدا شـده    

تهـا  نتیجه درگیرشدن مستقیم یـا غیـر مسـتقیم باف   عفونت ها 
)2(توسط این باکتریها می باشد. 

مقــاوم بــوده و يهـا ياز بــاکتریکـ یسیانتروکوکـوس فکــال 
ــدد نشــان داده  ــات متع ــه امطالع ــد ک ــان ــاکترنی ــی از  يب یک

که پس از درمان ریشـه، جـدا  شـده    ستاهايگونهنیترعیشا
-گرم مثبت هـوازي يهایاز کوکسياها گونهاست. انتروکوك
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...ر انتروکوکوس فکالیسکلرهگزیدین و هیپوکلریت سدیم ب،يرازیششنیبررسی تاثیر اسانس آو22
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درون ایدر آب و یمدت طوالنيبراییکمبود غذاطیدر شراتوانـد یس مـ یانتروکوکوس فکال)3(یاري هستند. اختيهوازیب
در )4(زنـده بمانـد.   یسرم انسانایپر از آب و یعاجيهاتوبول
ــماعوانبهعنواکاندیديخیرگونههاايههدو د ــملــــ ؤثرــــ

در اــ هرچاـقو گرفتهارتوجهقرردموکسنتیودندايعفونتهادر
ــسنتیودندايعفونتها ــه و کــ همشاهدنمادربهوممقااولیــ

نســ لبیکآادــ کاندی،چیرقايعفونتهانمیا. در دـناهدـش
)5،6(می باشد. هشدیافتيگونهرینـایعتـش

لکاناو تمیـز کـردن   شوــ شستسدیم در زمینـه   هیپوکلریت
وده مواد مورد استفاده موجود در محـد وثرترینـمازیکیدندان 

کننـدگی بـا اثـر    یضد عفونتیکانال دندان بوده و داراي خاص
این ماده معایبی دارد از جملـه بـوي بـد و    )7(می باشد. عیسر

باعـث  کـه آنازو کلر آزاد شده میسدتیپوکلریتنفس بخار ه
دستگاه تنفس مـی گـردد و در غلظـت    دیشدکیسرفه و تحر

طرفیاز )8(دارد.لاــ پیکآيپربافتبرتوکسیکثرباال  ايها
وســیع، لاـــباکترییـــنتآرـــثاغمرعلیسدیمهیپوکلریت

داشته و تاثیرش از لحاظ زمانی بسیار لکانادر کمیريماندگا
)9،10(.ستکوتاه ا

ــکلــر هگزاز عنــوان دهانشــویه اســتفاده درصــد بــه2/0نیدی
ماده اثـرات میکـروب کشـی بـاال و سـمی      نیا)11،12(. شودیم

)12(دارد اما بافتها را به میزان کمی حل می کند.نیییبودن  پا

کلرهگزیـدین داراي عـوارض گونــاگونی همچـون تغییـر رنــگ     
دندانها، تغییـر حـس چشـایی و اثـرات سیسـتمیک منفـی در       

)12،13(صورت بلع است. 

روزها استفاده از عصاره ها و اسانسـهاي گیـاهی بطـور روز    این
عصــاره هــا و اسانســها  افزونــی افــزایش پیــدا کــرده کــه ایــن

بخصوص  در دهانشویه ها کاربرد بسیار زیادي داشـته و داراي  
اثــرات ضــد بــاکتري متفــاوت بــر روي  میکروارگانیســم هــاي 

اخیر لهايمختلف می باشند. از این میان اسانس آویشن در سا
يرازیشـ شـن یتوجه اکثر مردم را به خود جلب نموده است. آو

رنـگ، سـاقه و شـاخه    ينقره ايهابرگ يپهن داراشنیآوای
یبا نـام علمـ  اهیگنیباشد. ایو کوچک مدیسفک،یباريها

Zatariamultifloraاز خانواده نعناع(Labiate)باشد. یم
)14(

توجه به اینکه در استفاده بالینی از داروهـاي شتشـو دهنـده    با
کانــال، مــاده اي کــه ســمیت کمتــر و کــارآیی بیشــتري دارد  

مطالعه مقایسه ي نیهدف از انجام انیلوب تر است، بنابر امط
ــد م ــگاهی اثرض ــیآزمایش ــانس آویکروب ــنیاس ــش و يرازیش

و یسکلرهگزیدین با هیپوکلریت سدیم بـر انتروکوکـوس فکـال   
و در بخـش  1392کاندیدا آلبیکنس بود. این مطالعه در سـال  

ــکی     ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــکده پزش ــوژي دانش میکروبیول
جان انجام گردید.رفسن

مواد و روش ها: 
کاندیدا هايدر این مطالعه آزمایشگاهی از میکروارگانیسم 

و انتروکوکوس ) PTCC) (5027(با کد شناساییآلبیکنس
که از دش)استفاده PTCC) (1393(با کد شناساییفکالیس 
) PTCCباکتریها و قارچهاي صنعتی و عفونی ایران (مجموعه

ي لیوفلیزه که به صورت این میکروبهالهايویا.گردیدتهیه 
پودرهاي فشرده شده هستند ابتدا در کنار شعله همراه با 

توسط سرنگ ه وماسک و دستکش با قلم الماس بریده شد
Merck)محیط کشتاستریل در شرایط کامال استریل از 

KGaA, Darmstadt, Germany)Tryptic Soy Broth

ل شکسته شده تزریق گردید و بعد و به داخل ویاهبرداشته شد
از مخلوط کردن کامل با میکروارگانیسم   پودر مانند بصورت 

داخل لوله حاوي جهت تکثیر اولیه و مدآکامال هموژن در
Tryptic Soy Broth(Merckمحیط کشت KGaA) کشت

ساعت در داخل انکوباتور با دماي 48.  سپس به مدت دشداده 
Trypticمحیط مایع ازرار داده شد ودرجه سانتیگراد ق37

Soy Broth  توسط لوپ برداشته و بر روي محیط کشت
Muler Hinton Agar(Merck KGaA) براي داشتن کلنی

48کشت داده شد. محیط کشت ها به مدت ایزوله (تک) 
درجه سانتیگراد انکوبه گردید تا کامال 37ساعت در دماي 

ز این کلونی ها توسط لوپ کلونی ها مشخص و واضح گردد. ا
سرم میلی لیتر2برداشت شده و به داخل لوله حاوي 

و کامال به هم زده شد تا به فیزیولوژي استریل منتقل شده
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23و همکاران محمدمهدي یاقوتی خراسانی  دکتر 
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کدورت نیم واحد مک فارلند برسد. از این تعلیق میکروبی 
Merck)محیط توسط سواب استریل برداشت شده و بر روي

KGaA)Muler Hinton Agarشد و یک حی دادهکشت سط
ساعت در دماي اتاق قرار داده شد تا مایع جذب محیط جامد 
شود. براي ایجاد غلظتهاي مشخص از اسانس هیدرو الکلی 

5غلظتهاي آویشن شیرازي (باریج اسانس، کاشان، ایران)
میلی لیتر از رقیق کننده 1هزارم گرم از اسانس در 

DMSO(Dimethyl sulfoxide) (Merck) هزارم گرم از 10و
رقیق شدند و DMSOمیلی لیتر از رقیق کننده1اسانس در 

% (شهر دارو، 2/0% و کلرهگزیدین1/0همچنین کلرهگزیدین
% (پاکسان، تهران، ایران ) 1تهران، ایران) و هیپوکلریت سدیم 

آماده گردید.
40دیسکهاي کاغذي (بالنک)(پادتن طب، تهران، ایران) با 

ساعت 2م از داروها آغشته شده و بمدت میکروگرم از هرکدا
درجه سانتیگراد گذاشته شدند تا کامال 50در فور با دماي 

خشک گردند. سپس هر کدام از دیسکها با پنس استریل بر 
48سطح محیط جامد حاوي باکتري قرار داده شد و به مدت 

درجه سلسیوس انکوبه گردید تا میکروبها 37ساعت در دماي 
بوسیله عدم رشد قطر هالهنهایتاً )3(برسند.به رشد کامل 

میلیمتر 0/ 1با دقت (Mitoyo, Kyoto, Japan)کولیس
گردید. ثبت چک لیست ردنتایجسپسوشده گیري اندازه

54نس جمعا براي انتروکوکوس فکالیس و کاندیدا آلبیک
2دیسک به عالوه 5شد (براي هر گروه دیسک قرار داده 

دیسک کنترل منفی).  در این 2و دیسک کنترل مثبت
مطالعه از دیسک آغشته به تتراسایکلین بعنوان کنترل مثبت 

از دیسک آغشته به نیستاتین وبراي انتروکوکوس فکالیس
بعنوان کنترل مثبت براي کاندیداآلبیکنس و از دیسکهاي 
بالنک (کاغذ صافی بدون ماده ضد میکروبی) بعنوان کنترل 

ع میکروارگانیسم مورد مطالعه استفاده منفی براي هر دو نو
)6(گردید. 

نسخۀ SPSSافزار آماريآوري توسط نرمها پس از جمعداده
میانگین جهت مقایسه. ندگرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار 18

غلظت اثر ضد باکتریاییازقطر منطقه مهار رشد باکتري ناشی

% و 1/0هاي مختلف اسانس آویشن شیرازي و کلرهگزیدین 
زمون آماري آازو هیپوکلریت سدیم %2/0کلرهگزیدین

ANOVA.از آزمون آمارياستفاده شدTukey نیز به منظور
تعیین اختالف میانگین قطر منطقه مهار رشد باکتري در 

سطح غلظتهاي مختلف گروههاي تحت مطالعه استفاده گردید.
.در نظر گرفته شد05/0داري در آزمون ها معنی

فته ها: یا
با بررسی قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسکهاي آغشته به 

که این مواد از رشد شد مشخص مورد بررسیمواد
میکروارگانیسم انتروکوکوس فکالیس و کاندیدا آلبیکنس 

می کنند.جلوگیري 
% بیشترین 1هیپوکلریت سدیم ، در مورد انتروکوکوس فکالیس

) مترمیلی18/19±41/0(را داشت.قطر هاله عدم رشد
% با میانگین قطر هاله 2/0و بعد از آن بترتیب کلرهگزیدین 

/ گرممیلی(100غلظتمتر،میلی19/16±47/0عدم رشد  
56/13±29/0میانگینباشیرازيآویشناسانس) لیترمیلی
46/13±63/0میانگینبا% 1/0کلرهگزیدینمتر،میلی
شن آویاسانس) لیترمیلی/گرممیلی(50غلظتومترمیلی

عدمهالهقطرمترمیلی68/10±39/0شیرازي با  میانگین 
)1جدول.( داشتندکمتريرشد

فکالیس بر حسب گروه میزان عدم رشد انتروکوکوس-1جدول 
هاي مورد مطالعه

(میلی گرم/ میلی 100غلظت، در مورد کاندیدا آلبیکنس 
اسانس آویشن شیرازي با داشتن بیشترین قطر هاله عدم متر)

میلی متر)  نسبت به بقیه مواد مورد 55/38±72/0رشد (

(قطر هاله عدم رشد)
برحسب میلی متر

ماده مورد
بررسی

میانگین و انحراف 
معیار

%95حدود اطمینان 

حد پایینحد باال

آویشن  mg/ml10029/0±56/1377/1334/13
mg/ml5039/0±68/1096/1029/10آویشن 

19/1652/1685/15±47/0%2/0کلرهگزیدین
46/1391/1313±63/0%1/0کلرهگزیدین

18/1947/1988/18±41/0%1هیپوکلریت سدیم  
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آزمایش بیشترین تاثیر ضد میکروبی را داشت و بعد از آن 
(میلی گرم/ میلی لیتر) اسانس آویشن 50بترتیب غلظت 

% 1میلی متر)، هیپوکلریت سدیم31/34±57/0شیرازي (
میلی متر)، 42/0±62/24(

میلی متر) و سپس 82/22±34/0% (2/0کلرهگزیدین 
میلی متر) داراي کمترین 23/19±53/0% (1/0کلرهگزیدین 

بر روي این میکروارگانیسم بودند.تاثیر
)2جدول(

میزان عدم رشد کاندیدا آلبیکنس بر حسب گروه هاي -2جدول
مورد مطالعه

نتایج نشان داد که بیشترین میانگین قطر منطقـه مهـار رشـد    
% و کمتـرین میـانگین   1لریت سدیم  باکتري مربوط به هیپوک

(میلی گرم/ میلی لیتر) می باشد. آزمـون  50مربوط به آویشن 
اختالف معنا داري بین گروههاي مختلف و ANOVAآماري

محلولهاي مورد بررسی با منطقه مهار رشد باکتري نشان داد.
 )0001/0=P ( آزمون آماريTukey  در بررسی قطر هاله عـدم

نشان داد مطالعه بر روي انتروکوکوس فکالیسرشد مواد مورد
(میلـی گـرم/   50آویشـن  که بیشترین اختالف میـانگین بـین   

میلـی متـر   5/8%  به میـزان  1میلی متر) و هیپوکلریت سدیم 
بود. کمترین میزان اختالف میـانگین نیـز مربـوط بـه آویشـن      

% بـود  1/0(میلی گرم/ میلی متر) و کلرهگزیدین100شیرازي 
یلی متر ).م1/0( 

بحث
بر اساس یافته هاي این تحقیق که به روش دیسک دیفیوژن 

50(میلی گرم/ میلی لیتر) و100انجام شد، هر دو غلظت
(میلی گرم/ میلی لیتر) اسانس آویشن شیرازي در مقایسه با 

% کلرهگزیدین ، 2/0و %1/0% و غلظت 1هیپوکلریت سدیم 
قبول و بسزایی داشت. در بر علیه کاندیدا آلبیکنس تاثیر قابل

(میلی گرم/ میلی 100مورد انتروکوکوس فکالیس غلظت 
لیتر) اسانس آویشن شیرازي در مقایسه با هیپوکلریت سدیم 

و غلظت % تاًثیر کمتري داشته است 2/0% و کلرهگزیدین 1
اسانس آویشن شیرازي کمترین (میلی گرم/ میلی لیتر) 50

الیس دارا بود.تاثیر را بر روي انتروکوکوس فک
Yadegar مختلف از و همکارانش  نشان دادند که غلظتهاي

ترتیب ه آویشن شیرازي بعصاره هاي الکلی برگ و گل و ریشه
قادر به مهار هر سه سویه استاندارد استافیلوکوکوسهاي مقاوم 
به متی سیلین بودند و البته اثر عصاره الکلی بعضی برگهاي 

شه بهتر بودکه به دلیل وجود مقدار جوان به مراتب از گل و ری
100در این مطالعه نیز غلظتهاي)15(بیشتر تیمول در آنها بود.

ml/mg50واسانس آویشن شیرازيml/mg باعث از آن
انتروکوکوس فکالیس گردید اما این تاثیر در مقایسه بین بردن 

با سایر داروها بطور معنی داري کمتر بود. 
Mahboobiانش  با بررسی اثر اسانس آویشن بر روي و همکار

قارچ آسپرژیلوس نیجر نشان دادند که باکتري اشریشیا کلی و
استفاده از متانول به عنوان پایه حالل در مقایسه با دي متیل 
سولفوکساید اثر ضد میکروبی اسانس را افزایش می دهد و 
همچنین نشان دادند که این اثر ضد میکروبی، مربوط به جزء 

)16(.یمول وکارواکرول به ویژه تیمول آن می باشدت

در مطالعه حاضر از یک گونه خاص آویشن(آویشن شیرازي) 
در مقایسه آویشن شیرازياستفاده شد و هر دو غلظت اسانس 

(قطر هاله عدم رشد)
برحسب میلی متر

ماده مورد
بررسی

میانگین و انحراف معیار
%95حدود اطمینان 

حد پایینحد باال

mg/ml10072/0±55/3806/3903/38آویشن 

mg/ml5057/0±31/3471/349/33آویشن 

82/2292/2431/24±34/0%2/0کلرهگزیدین

23/1961/1984/18±53/0%1/0کلرهگزیدین

62/2406/2357/22±42/0%1هیپوکلریت سدیم  
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25و همکــارانمحمدمهــدي یــاقوتی خراســانی  دکتــر 
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بر %1/0% و 2/0% و  کلرهگزیدین 1با هیپوکلریت سدیم 
علیه کاندیدا آلبیکنس موثر تر بود، اما اثر آن روي 

تروکوکوس فکالیس اینگونه نبود.ان
اقل غلظت مهاري عصاره و همکاران حدHamerدر مطالعه 

درصد 03/0حدود E.coliو Candida albicansآویشن علیه 
008/0حدود S.aureusاقل غلظت مهاري آن علیه و حد

)17(درصد  بود.

Mohamad Poor به روش دیسک را همکارانش مطالعه اي و
ر روي اسانس سه گونه آویشن شامل آویشن دنایی، دیفیوژن ب

مازندرانی و شیرازي و اثر ضد میکروبی آنها بر اشریشیا کلی، 
سودوموناس ائروژینوزا، استرپتوکوکوس پیوژن، 
استافیلوکوکوس آرئوس و همچنین قارچ کاندیدا آلبیکنس 

نشان داد که اسانس این گیاهان را انجام دادند و نتایج انجام 
چها دارد هارکننده قابل توجهی بر روي رشد باکتریها و قاراثر م

)18(بر روي اشریشیا کلی بود. که بیشترین اثر آنها 

نشان داد در گروه آویشن وهمکارانArbabi kalatiمطالعه 
نشان دهنده میلی متر بود که13±86/0قطر هاله عدم رشد 

)19(د. اثرمناسب ضد قارچی آویشن بر روي کاندیدا می باش

Misaghi توام اسانس غلظتهاينشان دادند کهو همکاران
آویشن و نایسین بر میزان رشد سالمونال تیفی موریم تاثیر 
معنی داري داشت و فعالیت ضد میکروبی اسانس هاي گیاهی 

)20(و اجزاء آنها در حضور نایسین افزایش یافت.

نآویشاسانسکه در طی مطالعه ي دیگري مشخص شد
لیستریابرمیکروبیضداثراتدارايتنهائیبهشیرازي

وشیرازيآویشناسانسمتقابلاثرو بودمونوسیتوژن
و) MBC(حداقل غلظت باکتري کشیکاهشسببنایسین

شیرازيآویشناسانس.شد) MICحداقل غلظت مهاري ( 
کهباشدمیمونوسیتوژنلیستریابربازدارندگیاثراتداراي

.می یابدافزایشبا نایسینهمراهیدروضوحبهاثراتنای
50(میلی گرم/ میلی لیتر) و100در مطالعه ما غلظت) 21(

(میلی گرم/ میلی لیتر) اسانس آویشن شیرازي بر روي 
انتروکوکوس فکالیس اثر مهاري داشت اما در مقایسه با 

% تاًثیر 2/0% و غلظت   کلرهگزیدین 1هیپوکلریت سدیم 
ري بر روي این باکتري داشته است.کمت

% اسانس آویشن 2که غلظت در مطالعه دیگري مشخص شد 
شیرازي در همه فاصله هاي زمانی مانع از رشد باکتري 

دقیقه 5درصد در 1و غلظت می گردد انتروکوکوس فکالیس 
)22(رد.دقیقه نیز اثر ضد باکتري دا15و 

تروکوکوس فکالیس در مورد اندر تحقیقی که ما انجام دادیم
(میلی گرم/ میلی 50(میلی گرم/ میلی لیتر) و100غلظت

لیتر) اسانس آویشن شیرازي بر روي این باکتري اثر مهاري 
% و غلظت 1داشت اما در مقایسه با هیپوکلریت سدیم 

% تاًثیر کمتري بر روي انتروکوکوس فکالیس 2/0کلرهگزیدین 
دیده شد .

سد، در مورد انتروکوکوس فکالیس ریبه نظر منتیجه گیري :
سدیم بود، اما در بیشترین قدرت مهاري مربوط به هیپوکلریت

میلی گرم بر میلی لیتر 100مورد  کاندیدا آلبیکنس غلظت 
شیرازي داراي بیشترین قدرت مهاري بود.اسانس آویشن

فصل چهارم: بحث 
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