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Abstract 

Background and Aim: Dental caries is an infections disease leading as dynmic process with attack 

(demineralization and compensation (remineralization) of dental material.The aim of this study to 

evaluate the antibacterial effect of two dentin desensitizers, Vocco Bifluoride 10 and MI paste, on the 

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. From each of the compounds of 

Bifluoride 10 and MI paste 3 discs and 6 culture media for each bacterium were prepared. After drying 

and sterilizing the disks, the quality control operations of the disks were performed and cultured in 

culture media at 37 ° C for 48 hour. 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: In inhibition of streptococcus mutans, Biflooride 10 was more effective, significant. (P=0.029) 

and in line with streptococcus sabrinus, poste ml was more effective (P=0.003). 

Conclusion: The use of Bifluoride and MI paste is effective on diameter of the non-growth halo of 

cariogenic bacteria Streptococcus mutans, Streptococcus sabrinus and Lactobacillus acidophilus and 

therefore but MI paste had more effect in elimination of carigenic bacteria. 
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 خالصه:

( و جبران ونيزاسينرالياز حمله )دم کينامیروند د کی جهيمزمن در نت یعفون یمارينوع ب کیدندان  یدگيپوس سابقه وهدف:

و   bifluoride 10 یعاج یزدا تيدو ماده حساس ییایاثر ضد باکتر یمطالعه بررس نیاست .هدف از ا ی( ماده دندانونيزاسينرالي)رم

MI paste  بود. لوسيدوفياس ليو الکتوباس  نوسیموتانس، استرپتوکوك سابر وکوكاسترپت یزا یدگيپوس یها یبر باکتر 

و  نوسیاسترپتوکوك موتانس، استرپتوکوك سابر یها یباکتراز  نمونه  یشگاهیآزما یمطالعه تجرب نیدر ا و روش ها: وادم

هر  برای کشت  طيمح 3و  سکید MI paste  ،2و    Bifluoride 58 باتياز ترک کیاستفاده شد. از هر لوسيدوفياس ليالکتوباس

 یها طيها انجام گرفت و در مح سکید یفيکنترل ک اتيلها، عم سکیشدن د لیشد پس از خشک شدن و استر هيته  یباکتر

و اندازه  سکیساعت قرار گرفتند. با توجه به هاله اطراف هر د 40به مدت  گراديدرجه سانت 24 یمناسب، کشت داده شده و دردما

 ليو تحل هیتجز two way ANOVA وt-test یشد. داده ها با استفاده از آزمون ها یبررس یعدم رشد باکتر ایآن، رشد  یريگ

 شدند 

( و در باکتری P=825/8) موثر بود به طور معنی داری  Bifluoride 10در مهار باکتری استرپتوکوك موتانس ماده :  ها افتهی

 (  P =882/8موثرتر بود. ) Paste MIاسترپتوکوك سابرینوس ماده 

موتانس،  استرپتوکوك یزا یدگيپوسبر قطر هاله عدم رشد باکتری های   MI pasteو  bifluorideاستفاده از   :گیری نتیجه

تاثير بيشتری در از ميان بردن باکتری های   MI pasteولی   هستندموثر  لوسيدوفياس  ليو الکتوباس نوسیاسترپتوکوك سابر

 پوسيدگی زا دارد

 یعاج تيحساس ،لوسيدوفياس ليالکتوباس ،نوسیاسترپتوکوك سابر،:  استرپتوکوك موتانس :کلید واژه ها

 

 مقدمه:

و قابل  چند عاملی ،یعفون یدهان یماريدندان، ب یدگيپوس

و  یفلور دهان دهيچياثر متقابل پ لهياست که اصوال بوس تیسرا

 میرژ ريقابل تخم یها دراتي( با کربوهلميوفيزا )ب یدگيپوس

(. 5)شود یم جادیبا گذشت زمان ا یسطوح دندان یرو ییغذا

دندان در  یسطح ریو ز یسطح هيدر ناح یدندان یدگيپوس

( و جبران ونيزاسينرالياز حمله )دم کينامیروند د کی جهينت

 (2)است.  ی( ماده دندانونيزاسينرالي)رم

-CPP) فسفات ميآمورفوس کلس-ديفسفوپپت نيکازئ

ACP:Casein phosphopeptide-amorphous 

calcium phosphate) از  یريشگيپ یبرا دیعامل جد کی

را  ونيزاسينراليرم ،یريش یفراورده  نیدندان است. ا یدگيپوس

 یا رهيذخ جادیکند و با ا یرا مهار م ونيزاسينراليو دم ليتسه

 کند. یم یريجلوگ یدندان یدگياز پوس اتو فسف مياز  کلس

بهداشت دهان و دندان،  یبرا یو به عنوان ماده کمك (4، 2) 

 white عاتیضا ونيزاسيلنرايدم زانيو م زیباعث کاهش سا

spot (3، 2) .شود یم 

MI Paste Plus دتریجد بيترک CPP-ACP باشد که  یم

عرضه شده است  دیفلورا ppm 588با  یبا نام تجار

(4)Bifluorid 10  ساخته شده از  شيوارن هیپا کی یدارا

 دفلورای ٪2و  میسد دفلورای ٪2 رينظ یب بيو ترک یعيمواد طب

رنگ بر  رييغت جادیبدون ا ع،یسر یرگذاريکه تاث است ميکلس

آمالگام جهت  یها ميترم ریدر ز نریال داشته و به عنوان داندن

 ییزدا تيآن حساس یایو از مزا استفاده دارد تيکاهش حساس

 ،یكيو مكان یحرارت كاتیمحافظ در برابر تحر هیال جادیا  ،یفور

 رنگ در دندان  رييتغ جادیرنگ شفاف ، بدون ا یدارا

 (0).باشد یم

دندان  یدگيپوس یولوژيدر ات یموتانس عامل مهم استرپتوکوك

دندان محسوب  یدگيپاتوژن مرتبط با پوس نیتر یاست و اصل

 ديبه سطح دندان و تول ادیز یماده با چسبندگ نیشود. ا یم
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رفتن مواد  نيباعث از ب ريقابل تخم یدراتهاياز کربوه دياس

ها از  لميوفيدهد. ب یهش مرا کا یموضع pH شود و یم یمعدن

 یدر چسبندگ یجمله استرپتوکوکوس موتانس عامل مهم

نظر   نیازا نیروند، بنابرا یبه شمار م یپالك دندان دیشد

شوند. استرپتوکوك موتانس و  یزا درنظر گرفته م یدگيپوس

زا هستند  یماريب یهایباکتر نیمهمتر نوسیاسترپتوکوك سابر

 لوسيالکتوباس(. 52-5) ندر ارتباط هستد یدندان یلمهايوفيکه با ب

 یدگيخاص در پوس کیولوژيعامل ات کی زين لوسيدوفياس

 نیفعال، رشد انبوه ا یها یدگيدندان است.در پوس

دندان ها و بزاق  یوجود دارد، که مرتباً رو سميكروارگانيم

 (54)شود.  یمشاهده م

س آمورفو-ديفسفوپپت نيکازئ الیباکتر یآنت تيظرف یبررس در

 عاتیدر ضا نومریسمان گالس آ یها میفسفات و آنز ميکلس

گزارش  (52)وهمكاران  Pienheiro  توسط یعاج یدگيپوس

فسفات به  ميآمورفوس کلس -ديفسفوپپت نيشد که افزودن کازئ

بر استرپتوکوکوس  یکاهش قابل توجه نومریسمان گالس آ

بعد ، ماه  3و  5ساعت پس از کاربرد دارد ، اگرچه  24موتانس 

 .مشاهده شد یباکتر نیرشد مجدد ا

Badjatia بر  دیفلورا شيوارن ريتاث یدر بررس (53) و همكاران

که  دنديرس جهينت نیتعداد استرپتوکوکوس موتانس بزاق به ا

ضد  تيفعال یدندان که دارا یرو دیفلورا شيکاربرد وارن

عامل مؤثر در برابر  کیگسترده است ،   فيبا ط یكروبيم

  باشد یم یدگيوکوکوس موتانس و کاهش پوساسترپت

دندان  یدگيبا روند پوس یعاج تيحساس سميانكه مكان رغميعل

شناخته  ییايميممكن است کاربرد عوامل ش یمتفاوت است ول

به عنوان  دیفلورا یدندان که حاو تيشده در کاهش حساس

ها موثر  یدگيکنترل پوس ای یريشگيهستند در پ ديوسیباکتر

آمورفوس -فديفسفوپپت نيدو ماده، کازئ نیز آنجا که اباشند و ا

امروزه به طور گسترده در  دیفلورا شيفسفات و وارن ميکلس

که  ییو از آنجا( 54)رود  یبه کار م یعاج یها حساسيتدرمان 

حساس  یبر نواح الیدندان و وجود پالك باکتر یدگيپوس

مطالعه  باشد، هدف از یم دهیپد نیکننده ا دیعامل تشد یدندان

 یها یدو ماده بر باکتر نیا الیباکتر یآنت ريتاث سهیحاضرمقا

و  نوسیاسترپتوکوك موتانس، استرپتوکوك سابر یزا یدگيپوس

 .بود لوسيدوفياس لوسيالکتوباس

 

 مواد و روش ها

کشت شده در  یاز  نمونه ها یشگاهیآزما یمطالعه تجرب نیدر ا

مورد استفاده در  یها یاستفاده شد. باکتر یشگاهیآزما طيمح

 یو سوش ها دیگرد هيته رانیپاستور ا توياز انست قيتحق نیا

 PTCC)مورد استفاده استرپتوکوکوس موتانس

و  (PTCC 1448)نوسی،استرپتوکوکوس سابر(1683

  .بودند (ATCC 4356)لوسيدوفياس لوسيالکتوباس

 جیدر نتا یکم باکتر ایو  ادیز ریکه استفاده از مقاد نیا ليدل به

 کی دیبا یولوژيكروبيم قاتيکند، در تحق یم جادیاختالل ا

 حياستاندارد را دنبال نمود. جهت استاندارد کردن غلظت تلق

مک  مي، از استاندارد ن یكروبيم تيحساس نييتع شیآزما یبرا

استاندارد مک فارلند به  یولوژيكروبيفارلند استفاده شد. در م

از  یناشمطابقت دادن کدورت  یبرا یعنوان مرجع

که تعداد  یشود، به طور یاستفاده م یباکتر ونيسوسپانس

 (50).خواهند بود ینيدر محدودة مع هایباکتر

برداشته  یاز باکتر یکلون 4-2مقدار  ون،يسوسپانس هياز ته پس

آماده  ونياضافه کرده تا سوسپانس یولوژیزيو به لوله سرم ف

 .کند دايبه اندازه کدورت لوله مک فارلند پ یشده کدورت

در سرم  یباکتر یاز کلن یمقدار یکردن باکتر زولهیاز ا بعد

کدر  زانيگرام م یتست آنت یحل شد. برا لیاستر یولوژیزيف

 Spectrophotometry, Perkinبودن از اسپكترو فوتومتر

Elmer, USA)  ( از روش انتشار  یاستفاده شد. جهت بررس

 استفاده شد. وژنيفید سکید

 ,company)  و   Bifluoride 10 باتياز ترک کیاز هر 

(Voco, Germany) MI paste  ( Japan GC)    به کمک

ابتدا کاغذ واتمن را  .دیگرد هيته سکید 2کاغذ واتمن شماره 

پانچ کرده  یتجار وگراميب یآنت یها سکیبه مقدار استاندارد د

شده  هيته یها سکیشدند. آنگاه د لیو سپس در اتوکالو استر

شده منتقل شد و به مدت دو  مبردهاز مواد نا کیر خام به ه

مواد قرار گرفتند. آنگاه  نیها در تماس با ا سکیساعت د

گراد  یدرجه سانت 24 یساعت در دما 4ها به مدت  سکید
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در  قهيدق 28قرار گرفتند و کامال خشک شدند و به مدت 

شدن  لیاستر یبرا یکاف طیمجاورت نور ماوراء بنفش در شرا

 .رفتندقرار گ

 سکیعدد د 2ها، از هر ماده  سکید یفيکنترل ک اتيعمل یبرا

مناسب، کشت  یها طيانتخاب شدند و در مح یبه طور اتفاق

قرار گرفتند. با توجه  گرادیدرجه سانت 24 یداده شده و درما

عدم رشد  ایآن، رشد  یريو اندازه گ سکیبه هاله اطراف هر د

از  ناني. بعد از اطمدیمشخص گرد تيفيشد و ک یبررس یباکتر

. رشد دیگرد هيکشت ته طيمح 3هر نمونه حداقل  جینتا

و  نوسیاسترپتوکوك موتانس، استرپتوکوك سابر یها یباکتر

قطر هاله بر حسب   یريبا اندازه گ لوسيدوفياس ليالکتوباس

  .دیگرد سهیمشخص و مقا متريليم

 یباکتر مورد استفاده  ابتدا یغلظت مناسب از باکتر هيته یبرا

ساعت  40گراد به مدت  یدرجه سانت 24 طيموجود را در مح

بالد  طيها را به مح ی، باکتر یانكوبه کرده ، پس از رشد باکتر

 لیمنتقل کرده و  سپس با کمک لوپ استر یگریآگار د

مک فارلند  حلولانجام شد و با م یاستاندارد ، انتقال باکتر

، قطر  وژنيفید سکیغلظت مورد نظر  به دست آمد. در روش د

از مناطق مهار شده ، توسط ماده مورد نظر با استفاده از  کیهر 

  .شود یم یرياندازه گ تاليجید سيکول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 two wayو t-test یآمار یبدست آمده با آزمون ها یها داده

ANOVA  و نرم افزارSPSS  شدند  ليو تحل هیتجز 22نسخه

 رفته شدو سطح خطا پنج درصد در نظر گ

 

  :یافته ها

ی عدم رشد هر سه نوع باکتری، بين ميانگين قطر هاله

 لوسيالکتوباسو  نوسیاسترپتوکوك سابر، موتانس استرپتوکوك

ی مورد بررسی تفاوت در مجاورت با دو ماده لوسيدوفياس

 ( 5(.  )جدول p<885/8معناداری وجود داشت )

مورد  وع باکتریی عدم رشد سه ندر مقایسه ميانگين قطر هاله

ی مورد بررسی،  در باکتری استرپتوکوك مطالعه بين دو ماده

ی عدم رشد باکتری در مجاورت موتانس ميانگين قطر هاله

بطور معناداری بزرگتر از قطر    bifluoride 10ی عاجی ماده

 (. p=825/8بود ) MI pasteی هاله در مجاورت ماده

ميانگين قطر در مجاورت  در باکتری استرپتوکوکوس سابرینوس

بطور معناداری کوچكتر از    bifluoride 10ی عاجی ماده

 (. p=882/8بود ) MI pasteی قطر هاله در مجاورت ماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یزدا تیحساسدر مجاورت با دو ماده  )بر حسب میلي متر( کوس موتانساسترپتوکوی عدم رشد باکتری قطر هاله میزان -0جدول 

 MI pasteو     Bifluoride 10 يعاج

 

ميانگين  ± انحراف معيار  تعداد ماده   
کمترین 

 مقدار
 Pvalue بيشترین مقدار

 استرپتوکوکوس موتانس
Bifluoride 10   3 52 /8 ±20/8  48/8  08/8  

885/8>  

MI paste 3 80 /8 ±24/8  28/8  28/8  

نوسیاسترپتوکوکوس سابر  
Bifluoride 10   3 24 /8± 80/5  58/8  28/5  

MI paste 3 53 /8± 20/5  58/5  28/5  

لوسيدوفياس لوسيالکتوباس  
Bifluoride 10   3 28/8  ±22/5  28/5  08/5  

MI paste 3 52 /8± 32/5  28/5  08/5  
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تفاوت معناداری در  لوسيدوفياس لوسيالکتوباسدر باکتری 

ی عدم رشد باکتری در مجاورت با دو ماده ميانگين قطر هاله

 (5(. )نمودار p=204/8نشد )مشاهده 

 

 
 

 نیب  یعدم رشد سه نوع باکتر یقطر هاله زانیم سهیمقا -0نمودار 

 MI pasteو      Bifluoride 10  يعاج یزدا تیحساس یدو ماده

 

ی در مقایسه تاثير دو ماده مورد مطالعه بر ميانگين قطرهاله

،   bifluoride 10عدم رشد باکتری ها ، در مجاورت با ماده 

ميانگين قطرهاله عدم رشد باکتری استرپتوکوك موتانس بطور 

(. ميانگين p<885/8معناداری کمتر از دو باکتری دیگر بود )

ی عدم رشد باکتری استرپتوکوکوس سابرینوس بطور قطر هاله

بود  لوسيدوفياس لوسيالکتوباسمعناداری کوچكتر از  

(885/8>pو در مجاورت با ماده ) MI paste ،  ميانگين قطر

استرپتوکوك موتانس بطور معناداری کمتر از دو باکتری 

ی عدم رشد باکتری (. ميانگين قطر هالهp<885/8دیگربود )

 لوسيالکتوباسبين دو باکتری استرپتوکوکوسابرینوس و 

 (2( )نمودار p=820/8تفاوت معناداری نداشت ) لوسيدوفياس

 
  يعاجت زدای ی حساسیمقایسه تاثیر دو ماده-0مودارن

Bifluoride 10     وMI paste  بین سه   ی عدم رشددر قطر هاله

 نوع باکتری

 

 

 بحث:

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نوع باکتری در ميزان اثر ماده 

حساسيت زدا می تواند موثر می باشد و در زمان بررسی 

 نوع اثر متقابلاختالف معناداری مشاهده شد و در خصوص 

حساسيت زدا به دليل تقابل اثر آنها اختالف  ماده و یباکتر

عليرغم آنكه درصد فلوراید موجود در  معناداری مشاهده شد.

MI paste   کمتر از محتوای آن درbifluoride 10   بود

آثار   MI pasteشاید به دليل وجود ترکيبات جانبی در خمير 

 .ضد ميكروبی این ماده بيشتر بود

Badjatia  در بررسی تاثير وارنيش فلوراید بر  (53) رانو همكا

که کاربرد  رسيدند جهينتتعداد استرپتوکوکوس موتانس به این 

با  یكروبيضد م تيفعال یدندان که دارا یرو دیفلورا شيوارن

استرپتوکوکوس در برابر  ثرعامل مؤ کیگسترده است،   فيط

ضر که با نتایج مطالعه حا باشد یم یدگيو کاهش پوس موتانس

 مطابقت دارد. 

البته در مطالعه مذکور تنها ماده حساسيت زدای وارنيش 

فلوراید مورد بررسی قرار گرفت و از این رو تاثير همزمان دو 

 ماده بر قطر هاله عدم رشد مشاهده نمی شود.

دو  یبر رو نیدیو کلرهگز دیفلورا الیباکتر یاثر آنتدر بررسی 

و  سینویبراسترپتوکوس سا یزا یدگيپوس یباکتر

 (55)و همكاران Poureslamiتوسط  وسياسترپتوکوکوس سانگ

% 22/5 دی% و ژل فلورا2 نیدیمحلول کلرهگزمشخص شد که 

زا  یدگيپوس یها یباکتر یتواند در ممانعت از رشد برخ یم

اثر دارا بودن دو ماده به علت  نیا همچنين موثر باشد.

 یها یدگيو کنترل پوس یريشگيد در پنتوان، می کینرژيس

که با نتایج مطالعه حاضر به  موثر باشند. یزودرس دوران کودک

 سینویاسترپتوکوس سابرسبب معرفی اثر ژل فلوراید بر  قطر 

 همخوانی  دارد

Vermeersch  در بررسی نقش وارنيش های(28)و همكاران ، 

ممكن  دیفلورا یها ونبه این نتيجه رسيدند که ی دیفلورا یحاو

کپسوله شوند و در  نیرز سیتوسط ماتر یراست به طور مؤث

ممكن  یآب طيمح کیآن در  دیآزاد شدن فلورا زانيم جهينت

 یاثر ضد باکتر چيمواد ه نبنابراین ای است کوچک و کند باشد.

.که با نتایج مطالعه حاضر مغایرت دارد که علت این دنندار
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اختالف ممكن است به دليل بررسی آزادسازی فلوراید در سمان 

ای گالس آینومر، کامپومرها و رزین کامپوزیت ها در تحقيق ه

Vermeersch  و همكاران باشد. در صورتی که در مطالعه

مستقيما بر محيط   MI pasteو    bifluoride حاضر اثر

 کشت شده باکتری ها مورد بررسی قرار گرفته است.

Ekenback بيان نمودند که استفاده از وارنيش (25) و همكاران

 ،یم فلوراید بر کاهش ميزان استرپتوکوس موتانسسد

موثر نمی باشد. که مغایر  ها کل استرپتوکوك االکتوباسيلوس ی

با نتایج مطالعه حاضر می باشد که ممكن است علت تفاوت این 

 و همكاران  Ekenbackدو مطالعه در این موضوع باشد که 

سطح  وارنيش فلوراید را بر روی باکتری های پوسيدگی زا در

ریشه سالم اکسپوز شده انجام دادند ولی در مطالعه حاضر اثر 

دو ماده حساسيت زدا بر روی محيط های کشت از پيش تهيه 

 شده انجام شد.

توسط  استرپتوکوك ها زيكوليگلدر بررسی تاثير فلوراید بر 

Belli  تواند دو نوع  یم دیفلورا، مشخص شد که (22)و همكاران

 یداشته باشد. هم م استرپتوکوك ها زيولكيگل یبر رو یاثر کل

احتماال به طور عمده  عمل کند؛ یمیسم آنز کیتواند به عنوان 

از  یريجلوگ یبرا هیمهار انوالز، و سپس به طور ثانو یبرا

دارد.   وواتیبه فسفوآنول پر ازيفسفات ترانسفراز، که ن ستميس

 آن تيو ظرف دیفلورا فيضع یدياس تيآن با خاص گریاثر د

و  مرتبط است pHپروتون و کاهش  یرینفوذ پذ شیافزا یبرا

با توجه به ميزان فلوراید موجود در دو ماده که در مورد خمير 

MI paste  588pmm  و در موردbifluoride ، 

  22388pmm  می باشد به نظر می رسد عليرغم غلظت

نقش   bifluoride  ،MI pasteبيشتر فلوراید در ماده 

ميان بردن باکتری های پوسيدگی زا دارد که این  موثری در از

مرتبط   MI pasteمی تواند به وجود سایر ترکيبات در خمير 

 (22)و همكاران  Marshباشد که با مطالعه حاضر مطابقت دارد. 

فلوراید نه تنها می تواند توليد اسيد را در نيز بيان نمودند که 

فلور دهانی  کوتاه مدت کاهش دهد بلكه می تواند به حفظ

 .نرمال با پتانسيل پوسيدگی پائين نيز کمک کند

  

در خصوص بيان بيشترین تاثير ماده حساسيت زدا بر روی 

باکتری های مورد بررسی می توان بيان نمود که بيشترین تاثير 

 لوسيدوفياس لوسيالکتوباسدر قطر هاله عدم رشد باکتری 

 نسبت به سایر باکتری ها رخ داد. 

تایج بدست آمده در تحقيق حاضر و همچنين مطالعه براساس ن

سوابق گذشته می توان به این نتيجه دست یافت که ماده 

bifluoride  وMI paste   بر قطر هاله عدم رشد باکتری

استرپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس  یزا یدگيپوسهای 

موثر هستند ولی  لوسيدوفياس لوسيو الکتوباس نوسیسابر

بيشتر   MI pasteج بدست آمده استفاده از براساس نتای

 توصيه می شود.

 

 نتیجه گیری

بر قطر هاله عدم رشد   MI pasteو  Bifluorideاستفاده از  

موتانس، استرپتوکوك  استرپتوکوك یزا یدگيپوسباکتری های 

 MIولی   هستندموثر  لوسيدوفياس  ليو الکتوباس نوسیسابر

paste  بردن باکتری های پوسيدگی  تاثير بيشتری در از ميان

 زا دارد
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