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Abstract 

Background and Aim: Polish and glaze are 2 methods to decrease roughness and bacterial adhesion to the 

ceramic surfaces. This in vitro study assessed the effect of polish and glaze on the bacterial adhesion of 3 ceramics. 
Materials and Methods: In this in vitro trial, samples of zirconia-reinforced lithium silicate, lithium disilicate 

and monolithic zirconia ceramic specimens were milled by CAD/CAM device from the blocks and sintered in the 

oven. The specimens were polished, glazed or remained intact with no preparations as a control group. The 

specimens' surface roughness were assessed by a profilometer followed by exposing to streptococcus mutans 

bacterium. The bacterium suspension were inoculated in wells containing tryptic soy broth + 0.2% glucose and 

ceramic specimens were placed into the wells. The plates were incubated for 48 hours at 37C° to form biofilms on 

the specimens. After washing, biofilm fix and ethanol removal, 1ml 0.4% crystal violet dye were added. The dye 

was removed and after washing, 1mm 30% acetic acid was added and 200 µl of the wells containing were 

transferred to a 96-well plate.The observations of streptococcus mutans adhesion to ceramic specimens were done 

by SEM.  Two-way analysis of variance was used for evaluation of ceramic type and preparation effects and one-

way variance and tukey tests were used for intragroup evaluations.  
Results: In the Zolid ceramics, significantly higher bacterial adhesion were noted in the glazed than polished 

specimens (p=0.005). In the glazed specimens, significantly higher bacterial adhesion were noted in the Zolid 

ceramic than Suprinity (p=0.01) or IPS.Emax (p=0.009) ceramics.  

Conclusion: Then, the surface preparation method showed significant effect on the bacterial adhesion 

only in Zolid ceramic. Except to polished Zolid ceramics, all ceramics and preparation techniques 

showed bacterial adhesion.      
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 خالصه:
 نييحاضر با هدف تع قي. تحقباشنديم كهايبه سطوح سرام ییایباکتر یو چسبندگ یدو روش کاهش خشونت سطح شيو پال زيگل سابقه وهدف:

 انجام شد. یشگاهیآزما طیدر شرا دیجد کيسه سرام ییایباکتر یچسبندگ یبر رو زيو گل شيا رات پال

 كاتيليس ید وميتيل ا،يرکونیشده با ز تیتقو كاتيليس وميتيل یها کياز سرام  نمونه 42تعداد  آزمایشگاهی -در این مطالعه تجربی :و روش ها مواد

 زيگل ای  (Suprinity)شيپال یها ها با روش و در کوره پخته شدند. نمونه افتهیتراش  CAD/CAMبا دستگاه  کيتيمونول یايرکونیو ز

 Tryptic Soy  طيمح یحاو یها به چاهک یباکتر ونينسنشدند. سوسپا یساز ، آماده(Zolid) به عنوان گروه کنترل ایو   (IPS)شده یساز آماده

broth+ 2%/0 یساعت در دما 40ها  نمونه یرو لميوفيب ديتول یبرا ها تيها قرار گرفتند. پل سراميک درون چاهک یها و نمونه حيگلوکز تلق 

C°37 اتانول،  ی هيو تخل لميوفيب تيانكوبه شدند. پس از شستشو، تثبml1 ی هي% افزوده شد. به هر چاهک بعد از تخل4/8 ولهیو ستالیرنگ کر 

 Elisaنتقل و با دستگاه م یا خانه 53 تيپل کیها به  چاهک اتیاز محتو µl200% اضافه شده و  28 کياست دياس ml1رنگ و شستشو، 

Readerیالكترون كروسكوپيم ریتصاو با کيسرام یها ها به نمونه استرپتوکوك موتانس یشد. چسبندگ یريگ ها اندازه چاهک یجذب نور زاني، م 

ستفاده شده و از آزمون جذب ا ریمقاد یرو یساز و روش آماده کيا رات نوع سرام نييتع یدوطرفه برا انسیوار زيشد. از آزمون آنال یريگ اندازه

 ها استفاده شد. گروه یدو به دو ساتیو مقا یدرون گروه ساتیمقا یبرا Tukeyو  طرفه کی انسیوار زيآنال

( و نيز در روش گليز، ميزان p=882/8داری بيشتر از پاليش بوده ) ، چسبندگی باکتریال در روش گليز به طور معنیZolidدر سراميک :  ها افتهي

( ب وده  885/8=p) IPS.Emax( و 85/8=p) Suprinityه ای   داری بيشتر از س راميک  معنیطور به  Zolidهای  نمونهکتریال در چسبندگی با

 سازی دیده نشد. های آماده ها و روش داری بين سراميک های معنی در سایر موارد، تفاوت است.

سراميک   های پاليش شده بر چسبندگی باکتریال داشته و بجزء نمونه داری سازی ا رات معنی ، روش آمادهZolidفقط در سراميک  گيری: نتيجه

Zolidهای متفاوت شواهدی از چسبندگی باکتریال را نشان دادند. سازی با روش ها در آماده ، تمام سراميک 

 استرپتوکوك موتانس ،یجذب نور ز،يگل ش،يپال ال،یباکتر یچسبندگ  :کليد واژه ها

 

 مقدمه:

حدفاصل  ی هيدر ناح ای یكيبه مواد سرام ها یباکتر یچسبندگ

 یاساس یها از چالش یكیو دندان  شنیرستور ني( بسينترفی)ا

 نی. ا(5،2)از گذشته تا به امروز بوده است یدندان یها کيسرام

 یها نيدر مارج ها سميكروارگانيسبب تجمع م تواند یموضوع م

 یها لميوفيب در واقع، (.2،4)شود مپلنتیا ایبر دندان  یکراون متك

 یها شنیو رستور یدندان یها مپلنتیسطوح ا یشده رو ليتشك

 ودنتالیپر یماريهستند که ب ییها سميارگان یمنبع اصل یپروتز

عارضه از علل  نیکه ا (2)کنند یم جادیرا ا سيتیمپلنتایا-یو پر

 (.3)است یدندان یها مپلنتیو ا ها شنیشكست رستور ی عمده

تا  28 نيب مپلنتیاطراف ا تیموکوز عويش ر،ياخ العاتطبق مط

درصد  28تا  58 نيهم ب سيتیمپلنتایا یپر وعيدرصد و ش 43

 (4).گزارش شده است

 یها شكست درمان ای تيدر موفق یمتعدد یپارامترها

 ن،يب نیدر ا (.0)نقش دارند مپلنتیا ای یدندان ويتیرستور

 پاتوژن به یها یباکتر یچسبندگ زانيو م یسطح یها یژگیو

 یها درمان تيموفق ایبر شكست  ییبسزا راتيسطوح، تأ  نیا

در دهان،  ی. حضور هر گونه جسم خارج(3)دارند ويتیرستور

 جادیا شیو افزا ها سميكروارگانيرشد م یبرا یدیجد یفضا

در اطراف  ها لميوفيب ی. برخ(5)کند یو پالك فراهم م لميوفيب

به طور بالقوه با بوده و  یعيطب یها مشابه دندان یمواد دندان

بافت نرم مرتبط هستند  یها عفونت ای زهينراليبه بافت م بيآس
 ،ییایباکتر یچسبندگ یها سميمكان یامروزه بررس (.58)

از موضوعات به  ها الیومتريبر ب ها لميوفيب ليو تشك ونيزاسيکلون

 (55)هستند یدندان قاتيروز در تحق

 ليرا تسه ییایرباکت یچسبندگ زانيکه م ییها یژگیاز و یكی

در  (.52)است شنیرستور یخشونت سطح زانيم شیافزا کند، یم

 یاغلب موارد، دندانپزشكان پس از انجام اصالحات الزم بر رو

به کانتور و اکلوژن  یابيدست یبرا یكيسرام یها شنیرستور

 کيسرام یحسط ی هیکه همراه با تراش و برداشت ال حيصح

کاستن از  یبرا کيسرام یکاهش خشونت سطح ازمندياست، ن

مناسب  ی نهیدو گز شيو پال زيا رات نامطلوب آن هستند. گل

 دیها با پروسه نیهستند. ا ها کيسرام یکاهش خشونت سطح
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 زانيکنند تا م جادیا یا شهيسطح صاف و ش کیبتوانند 

 ییايرکونیز یها شنیبه سطح رستور الیباکتر یچسبندگ

ها، اطالعات  روش نیا تيحارج ی البته درباره(. 52)ابدیکاهش 

  .وجود دارد یصيضدونق

 یپالك دندان ليو نقش آن در تشك ییایباکتر یچسبندگ زانيم

ها،  سميكروارگانيم یكیچون جنس سطوح، بار الكتر یبه عوامل

بودن  دروفوبيه ای ليدروفيه یژگیو ،یخشونت سطح زانيم

 (.54)دارد یبستگ ییایغشاء باکتر یسطح یها نيسطوح و پروتئ

 نا،يبه سطوح م ییایباکتر یچسبندگ ی درباره قاتيتحق یبرخ

 (،58،55،54)اند و فلزات انجام شده کيآمالگام، سرام ت،یکامپوز

 یو مواد دندان ییایا رات متقابل تجمع باکتر ی هرچند درباره

 زهينراليبافت م ليوجود ندارد. همزمان، تحل یادیاطالعات ز

 یطیشرا جادیو متعاقب آن ا ییای)استخوان( در ا ر تجمع باکتر

 (55).ا بات شده است سيتیمپلنتایا-یمانند پر

بر  زيو گل شيپال یندهایا رات فرآ نييحاضر با هدف تع قيتحق

شامل  دیجد کيسه سرام ییایباکتر یچسبندگ زانيم یرو

 وميتيو ل كاتيليس ید وميتيل ا،يرکونیز کيتيمونول یها کيسرام

 انجام شد. ايرکونیشده با ز تیتقو كاتيليس

 

 مواد و روش ها

و در  (experimental) یبا استفاده از روش تجرب قيتحق

هر  یبرا ازيمورد ن یها انجام شد. تعداد نمونه in vitro طیشرا

طبق  ییایباکتر یچسبندگ یبررس یگروه و ابعاد مد نظر برا

بر  قيتحق (.52)شدند هي( ته2850و همكاران ) Kilinc یبررس

 تیتقو كاتيليس وميتينوع ل 2از  یكيسرام ی مونهن 42 یرو

 ,Suprinity, Vita Zahnfabrik) ايرکونیشده با ز

Germany)كاتيليس ید وميتي، ل (IPS e.max CAD, 

Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) یايرکونیو ز 

 (Zolid FX, Amann Girrbach, Austria) کيتيمونول

 شاتیدر آزما زيترل نگروه کن کیاز  ن،يانجام شد. همچن

 .شد هاستفاد قيتحق

واحد  نيتكنس کیاز  قيها در تحق نمونه یساز آماده یبرا

 :بوده است ریاستفاده شد که مراحل آن به شرح ز

 CAD/CAMنمونه از هر ماده توسط دستگاه  24ابتدا،  در

(CEREC MCXL, Sirona, Germany به شكل )

 نیا یشدند. طراح تراش داده mm210×10×1با ابعاد  یمربع

انجام  2/4 شیرایو CEREC SWافزار  ها توسط نرم نمونه

 Cylinderو  Step Bur 12تراش از فرز  یشده بود. برا

Pointer Bur 12 زيتراش ن یشد که در حالت عاد فادهاست 

 ندیفرآ ليتكم یو برا هي. پس از تراش اولروند یبه کار م

در کوره  اه کيشدن، سرام نتريو س ونيزاسيستالیکر

(Koushafan Pars, Auto Therm-100و ط ) بق

 .)جدول ذیل(دستورالعمل کارخانه پخته شدند

 

ها مشخصات پخت سراميك  

 
دمای  ماده

stand by  

°C 

مدت 

زمان 

بستن 
 )دقیقه(

سرعت 

افزایش دما 

 دما 
°C/min 

 

دمای 

پخت 

°C 

زمان 

سرد 

شدن 
 )دقیقه(

 خالء

°C 

Suprinity 

LS 
بار اول در  0 048 22 4 488

458 

بار دوم در 

048 

IPS e.max 

CAD 
بار اول در  4:58 028 58 3 482

228 

بار دوم در 

028 

Zolid FX 488 0 0 5428 528 - 

 

 مراحل پاليش و پرداخت

های هر گروه  جهت انجام پاليش و پرداخت، یک سوم از نمونه

 OptraFine (Ivoclarبا استفاده از کيت 

Vivadent,Germany مرحله به شرح پاليش  2طی ( و

 شدند: 

)آبی روشن(،  OptraFine Fبا  finishingی اول  مرحله

ی  )آبی تيره( و مرحله OptraFine Pی دوم پاليش با  مرحله

 OptraFine HPبا براش نایلونی  High-glossسوم پاليش 

ی این مراحل قابليت اجرا در دهان بيمار  و خمير پاليش، هر سه

یا خارج دهان )بدون آب( را دارا هستند. جنس )همراه با آب( 

های الماسی و اکسيد  این ابزارها از رابرهای سنتتيک و دانه
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 4تا  2تيتانيوم بوده و خمير پاليش نيز از گرد الماس با ابعاد 

ميكرون در امولسيونی از گليسيرین، سدیم لوریل فسفات و 

ای آنها پروپيلن گليكول تشكيل شده است. دور توصيه شده بر

 انيه  28دور در دقيقه و فشار متوسط دست به مدت  3888

 برای هر کدام بوده است.

های هر گروه تحت فرآیند گليز قرار  یک سوم دیگر از نمونه

از  5:5، یک الیه گليز IPS e.max CADگرفتند. برای 

 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)ترکيب 

Empress Universal Glaze  وEmpress Glaze 

Paste IPS (Ivoclar Vivadent,Germany)  و برای

Suprinity ی گليز  هم، یک الیهVita Akzent Plus 

Glaze Paste (Vita,Germany)  استفاده شد. برای

Zolid Fx  نيز یک الیهCeramill Stain & Glaze 

(Amanngirrbach, Austria)  به کار گرفته شد. برای گليز

Vita Suprinityای ، دمC°088  دقيقه با  2درجه به مدت

درجه به  C°488ی  درجه بر دقيقه و دمای اوليه 08سرعت 

درجه  C°528هم، دمای  Zolid Fxی  کار گرفته شد. درباره

درجه بر دقيقه و دمای اوليه  08دقيقه با سرعت  4به مدت 

C°488  درجه به کار گرفته شد. برایIPS e.max CAD ،

درجه بر  32دقيقه با سرعت  4دت درجه به م C°028دمای 

درجه به کار گرفته شد. سپس،  C°258ی  دقيقه و دمای اوليه

ها توسط باکتری استرپتوکوك موتانس  انكوباسيون تمام نمونه

ها بدون  ها هم، پس از برش بلوك صورت گرفت. یک سوم نمونه

انجام فرآیندهای پاليش و گليز به عنوان گروه کنترل در نظر 

 دند. گرفته ش

 

تست ی ميزان چسبندگي باکتريايي ) ی محاسبه نحوه

 (سنجش بيوفيلم کريستال ويوله

در این مطالعه، نوع باکتری مورد مطالعه استرپتوکوك موتانس 

(American Type Culture با کد )ATCC35668  بوده

های  های بدست آمده از کشت به تيوب است. باکتری

( به ميزان BHI) brain heart infusion brothمحتوی

ml2  ساعت در دمای  40منتقل شده و به مدتC°24  در

انكوباتور شرکت بهداد ساخت کشور ایران انكوبه 

از سوسپانسيون باکتریایی جهت  سپسگذاری( شدند.  )گرمخانه

 tryptic soyجامد محيطگرفتن کلنی تكی، مقداری بر روی 

agar  ز سانتریفيوژ کشت داده شد. محتوای تيوب با استفاده ا

کلنی خالص ( سانتریفيوژ شده و rpm2888دقيقه ) 2به مدت 

گردید. مطابق استاندارد نيم مک فارلند در بافر فسفات رقيق 

باکتری در  2/5×580سوسپانسيون باکتریایی به غلظت 

فارلند( رسانده شده و برای اطمينان از  ليتر )نيم مک ميلی

های تهيه شده و عدم  ها در سوسپانسيون صحت وجود باکتری

های دیگر، تست کاتاالز با  آلودگی باکتریایی حين کار با باکتری

 µl28مقدار % انجام شد.  2استفاده از پراکسيد هيدروژن 

محيط  µl 508های حاوی  به چاهک سوسپانسيون باکتریایی

(TSB) Tryptic Soy broth  +2/8  %درون پليت  گلوکز

سراميک موجود در گروه کنترل  های نمونه .خانه تلقيح شد 52

درون هر چاهک قرار داده شد. هر دو  و گروه های پاليش و گليز

 28به مدت  UVها قبل از استفاده با تابش  سوی سراميک

ها  ها جهت توليد بيوفيلم بر روی نمونه دقيقه استریل شد. پليت

 .(53)ندگذاری شد گرمخانه C°24ساعت در دمای  40به مدت 

گذاری، محيط  ساعت از زمان گرمخانه 24 پس از گذشت

 ها به آرامی خارج و محيط تازه به هر چاهک اضافه شد. چاهک

به عنوان کنترل منفی استفاده هم تلقيح نشده  TSBاز محيط 

ها به دليل هوازی نبودن  با توجه به اینكه استرپتوکوك شد.

یایی به های باکتر ها از سایر گونه کاتاالز منفی هستند، این نمونه

 (. 54)ها تمایز شدند خصوص استافيلوکوك

 ml 5ها به آرامی تخليه و محتوای چاهکی بعدی،  در مرحله

های پالنكتونی به شستشوی سلولبرای بافر فسفات استریل 

. مرحله شستشو با سه گردیدتخليه  ،ها اضافه و سپس چاهک

 ml5. جهت تثبيت بيوفيلم، به هر چاهک شدتكرار انجام 

دقيقه در دمای اتاق  58و پليت به مدت  هاضافه شد%  48نول اتا

رنگ  ml5بعد  ی اتانول، در مرحله ی قرار گرفت. بعد از تخليه

دقيقه در  28و پليت به مدت  ه% افزوده شد4/8کریستال ویوله 

رنگ و سه مرحله  ی . پس از تخليهداده شددمای اتاق قرار 

اسيد استيک  ml 5ار شستشو با بافر فسفات، به هر چاهک مقد

از  µl288، مقدار . بعد از گذشت چند دقيقه% اضافه گردید 28
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با  ای منتقل و خانه 53محتویات هر چاهک به یک پليت 

جذب هر چاهک در طول  Elisa Readerدستگاه استفاده از 

در این  .و نتایج  بت گردیدگيری  نانومتر اندازه 458برابر موج 

به عنوان  54/8بيشتر یا مساوی روش، ميانگين جذب نوری 

 (.50،55)شود توانایی تشكيل بيوفيلم در نظر گرفته می

ها به  ی ميزان چسبندگی استرپتوکوك موتانس برای مشاهده

ها با باکتری،  های سراميک، پس از انكوباسيون نمونه نمونه

 scanning electronها با ميكروسكوپ الكترونی نگاره ) نمونه

microscope: SEM .مورد بررسی قرار گرفتند ) 

 

 عکسبرداری ميکروسکوپ الکتروني

مطابق با روش به کار رفته در تست سنجش بيوفيلم، روی 

های پاليش و  سراميک موجود در گروه کنترل و گروه های نمونه

 داده تشكيلبيوفيلم ميكروبی خانه  52درون پليت در گليز 

های حاوی  مونهن، C°24 ساعت انكوباسيون در 40شد. پس از 

برداری آماده شدند. ابتدا محيط مایع حاوی  عكسبرای بيوفيلم 

 ها نمونهها خارج شده و  های پالنكتونی از درون چاهک باکتری

 ،. سپسندمحلول سالين شستشو شداستفاده از به خوبی با 

ساعت  5به مدت  C°42حاوی بيوفيلم در دمای  ی نمونه

ليتر  ميلی 5نمونه، حاوی به هر چاهک  ،خشک شد. پس از آن

 در دمای اتاق ساعت 2و به مدت  ه% اضافه شد2/2يد ئلدآگلوتار

، % 588از شيب اتانول هم حذف آب نمونه برای انكوبه گردید. 

بعد از این مرحله، استفاده شد.  %22و  28%، % 48، % 58

در نهایت،  .ندساعت در دسيكاتور خشک شد 5به مدت  ها نمونه

با استفاده از دستگاه ميكروسكوپ الكترونی ها  از نمونه

 (.28)برداری انجام شد عكس

از آزمون آناليز واریانس دوطرفه برای تعيين ا رات نوع سراميک 

سازی بر روی مقادیر جذب نوری استفاده شد. از  و روش آماده

طرفه هم برای تعيين ا رات روش  آزمون آناليز واریانس یک

مختلف و نيز ا رات نوع سراميک  های سازی در سراميک آماده

سازی بر مقادیر جذب نوری استفاده  های مختلف آماده در روش

ها از نظر جذب نوری با آزمون  شد. مقایسات دو به دوی گروه

Tukey .انجام شد 

  :يافته ها

های مختلف سراميک در  ، مقادیر جذب نوری نمونه5در جدول 

شده است. با سازی سطحی ارائه  های مختلف آماده روش

های استرپتوکوك موتانس در  احتساب مقادیر چسبندگی گونه

سازی پاليش در سراميک  های سراميكی، روش آماده گروه

Zolid های  های سراميک سازی گليز برای نمونه و روش آماده

Suprinity  وIPS.Emax  واجد حداقل ميزان چسبندگی

ها ارجح  وشهای استرپتوکوك موتانس بوده و لذا این ر گونه

 اند.  بوده

 

های پراکندگي مرکزی ميزان جذب نوری در  شاخص -1جدول 

سازی سطحي روش آماده های مختلف به تفکيك سراميك  

روش  سراميک

سازی آماده  

انحراف معيار 

ميانگين±  

 حداکثر حداقل

Zolid 

22/8±54/8 کنترل  52/8  34/8  

54/8±24/8 پاليش  8 45/8  

22/8±24/8 گليز  55/8  00/8  

Suprinity 20/8±55/8 کنترل  2/8  05/8  

52/8±22/8 پاليش  52/8  40/8  

83/8±22/8 گليز  54/8  25/8  

IPS. Emax 22/8±55/8 کنترل  55/8  42/8  

22/8±55/8 پاليش  85/8  35/8  

22/8±25/8 گليز  83/8  35/8  

 

 

طبق نتایج آزمون آناليز واریانس دوطرفه، نوع سراميک 

(352/8=pو روش ) آماده ( 852/8سازی سطحی=p تأ يری در )

های سراميكی نداشته ولی ا رات  ميزان جذب نوری نمونه

( در p=882/8سازی سطحی ) متقابل نوع سراميک و روش آماده

 دار بوده است.  این باره معنی

طرفه مشخص  همزمان و طبق نتایج آزمون آناليز واریانس یک

توکوك موتانس به های استرپ گردید ميزان چسبندگی گونه

سازی  های مختلف آماده در روش Zolidهای سراميكی  نمونه

های  ( ولی ميزان چسبندگی گونهp=884/8دار ) معنی

 Suprinityهای سراميكی  استرپتوکوك موتانس در نمونه

(802/8=p و )IPS. Emax های مختلف  به تفكيک روش

 دار نبوده است.  ( معنیp=25/8سازی ) آماده
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هم نشان داد که  Tukeyهای دو به دوی  آزمون مقایسهنتایج  

سازی پاليش و  ، فقط دو روش آمادهZolidدر گروه سراميک 

های  داری از نظر ميزان چسبندگی گونه های معنی گليز تفاوت

( و در سایر موارد در همين سراميک p=882/8ميكروبی داشته )

ز نظر ميزان داری ا های معنی های دیگر، تفاوت و یا در سراميک

های  چسبندگی باکتریایی در مقایسات دو به دوی روش

 (.2سازی دیده نشد )جدول  آماده

 

ی  در مقايسه Tukeyهای متعدد  نتايج آزمون مقايسه -0جدول 

سازی سطحي به  های آماده ميزان جذب نوری در دو به دوی روش

 های مختلف  تفکيك سراميك
ها نگين تفاوتميا گروه دوم گروه اول نوع سراميک  P value 

Zolid کنترل 

 کنترل

 پاليش

 پاليش

 گليز

 گليز

550/8  

552/8  

25/8  

55/8  

25/8  

882/8  

Suprinity کنترل 

 کنترل

 پاليش

 پاليش

 گليز

 گليز

525/8  

524/8  

822/8  

54/8  

85/8  

54/8  

IPS. Emax کنترل 

 کنترل

 پاليش

 پاليش

 گليز

 گليز

855/8  

525/8  

585/8  

50/8  

45/8  

22/8  

 

طرفه نشان داد ميزان  ایج آزمون آناليز واریانس یکنت

های  های استرپتوکوك موتانس به نمونه چسبندگی گونه

دار  سازی گليز معنی سراميكی متفاوت در روش آماده

(882/8=pولی ميزان چسبندگی گونه )  های استرپتوکوك

سازی از  های آماده های سراميكی در روش موتانس در نمونه

دار نبوده  ( معنیp=524/8( و پاليش )p=025/8طریق کنترل )

 است. 

هم نشان داد که  Tukeyهای دو به دوی  نتایج آزمون مقایسه

های ميزان جذب نوری  سازی گليز، تفاوت در روش آماده

و  Zolidهای  های ميكروبی( در سراميک )چسبندگی گونه

Suprinity (85/8=pو نيز سراميک )  هایZolid  و

IPS.Emax (885/8=pمعنی )  دار بوده ولی در سایر موارد در

سازی دیگر،  های آماده سازی و یا در روش همين روش آماده

داری از نظر ميزان چسبندگی باکتریایی در  های معنی تفاوت

 (. 2ها دیده نشد )جدول  مقایسات دو به دوی سراميک

 

 

ی  در مقايسه Tukeyهای متعدد  نتايج آزمون مقايسه -3جدول 

های  ها به تفکيك روش زان جذب نوری در دو به دوی سراميكمي

 سازی سطحي مختلف آماده
سازی  آماده

 سطحی
 گروه دوم گروه اول

ميانگين 

ها تفاوت  
P 

value 

 :Zolid کنترل

Zolid: 

Suprinity: 

Suprinity: 

IPS.Emax: 

IPS.Emax: 

845/8  

855/8  

820/8  

03/8  

55/8  

55/8  

 :Zolid پاليش

Zolid: 

Suprinity: 

Suprinity: 

IPS.Emax: 

IPS.Emax: 

554/8  

55/8  

84/8  

42/8  

54/8  

42/8  

 :Zolid گليز

Zolid: 

Suprinity: 

Suprinity: 

IPS.Emax: 

IPS.Emax: 

254/8  

285/8  

852/8  

85/8  

885/8  

55/8  

 

 

در روش گليز، بيشترین مقادیر جذب نوری به ترتيب در 

دیده شده  IPS. EMaxو  Zolid ،Suprinityهای  سراميک

( و نيز در روش 22/8و  22/8، 22/8)با مقادیر ميانگين برابر 

سازی از طریق پاليش، بيشترین مقادیر جذب نوری به  آماده

 Zolidو  IPS.Emax ،Suprinityهای  ترتيب در سراميک

 (. 54/8و  22/8، 22/8به  بت رسيد )با مقادیر ميانگين برابر 

 

 بحث

مس تعد   یدن دان  یه ا  ش ن یتوررس اتيخصوص نیتر از مهم یكی

سطح  تيماه (.25،22)است  یپالك سطح ليتشك یبودن آنها برا

 ونيزاس   يو کلون یدر چس   بندگ یادی   ز تي   و ن   وع آن اهم

م واد   ی هيته یها هم برا تالش یبرخ (.22)دارد ها سميكروارگانيم

انج ام   ه ا  س م يكروارگانيم یچسبندگ یبرا رمستعديبا سطوح غ

 یاز نظ ر چس بندگ   جینت ا  نیبه بهتر یبايدست یشده است. برا

و  یكیزيف یها با استفاده از روش ها شنیسطوح رستور ال،یباکتر

 یكيوس رام يب یها و کاربرد پوشش زيو گل شيپال رينظ ییايميش

حاض ر ب ا    قي  تحق (.24)ش ود  یداده م رييتغ تيآپات یدروکسيو ه

 زاني  م یب ر رو  زي  و گل شيلپ ا  ین دها یا رات فرآ نييهدف تع

 یه ا  کيش امل س رام   دیجد کيسه سرام ییایباکتر یبندگچس

 كاتيليس   ومي  تيو ل كاتيليس   ید ومي  تيل ا،يرکونیز کيتيمونول

 .انجام شد ايرکونیشده با ز تیتقو
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ب ه   ت ر يكروتيم یه ا  تي  از پل لميوفي  ب ی درب اره  یقبل قاتيتحق

 (23)یو بزاق به عنوان ب اکتر  یمخلوط باکتر (،22)عنوان سوبسترا

( 24)لميوفي  ده ان ب ه عن وان م دل ب     ی حف ره  یصنوعو پالك م

ج ذب   زانيحاضر، از روش برآورد م قياند. در تحق استفاده کرده

 Elisa دس  تگاه زکش  ت ب  ا اس  تفاده ا یه  ا در نمون  ه ین  ور

Reader استفاده ش د. در   الیباکتر یمحاسبات چسبندگ یبرا

به عنوان  54/8 یمساو ای شتريب یجذب نور نيانگيروش، م نیا

 (50)شود یدر نظر گرفته م لميوفيب ليتشك ییتوانا

 یاص  ل کی  ولوژيموت  انس ب  ه عن  وان عام  ل ات  اس  ترپتوکوك

 ییتوان  ا ،یاحتم  ال س  ميمكان نیاز چن  د یروي  ب  ا پ یدگيپوس  

 ت،ی  و در نها یدر سطوح دن دان  لميوفيب ليو تشك ونيزاسيکلون

اد . البته عوامل متعددی مانند استعد(20)را دارد یدگيپوس جادیا

و  يکه  ای اس  يدوژن ميزب  ان، مح  يط کش  ت غ  ذایی و ب  اکتری

ا رگ ذار   یدن دان  یه ا  یدگياسيدوریک بر شروع و پيشرفت پوس

هستند. باکتری استرپتوکوك موت انس ب ه دلي ل تع داد نس بتا       

باالی آن در پالك دندانی، قبل از ب روز ض ایعات پوس يدگی ب ه     

ش  ده پوس  يدگی ش  ناخته  ی عن  وان عام  ل اتيولوژی  ک اولي  ه 

. وجود این نوع پوسيدگی به ط ور اولي ه در ارتب اط ب ا     (25)است

ه ای   حضور استرپتوکوك موتانس و فقدان دسترسی به مراقبت

 یب را  یب اکتر  نی  از ا ق،يتحق نیدندانی مطرح شده است. در ا

اس تفاده ش د.    یكيبه سطوح سرام ییایباکتر یچسبندگ یبررس

 قي  در تحق ره ا يغو کاهش تعداد مت قيتحق یاجرا ليتسه یبرا

اس ترپتوکوك موت انس اس تفاده ش د.      یه ا  حاضر فقط از گونه

ب ه   ییای  باکتر ی گون ه  نیچن د  ،ینيب ال  طیاست در شرا یهیبد

ک ه در   کنن د  یمش ارکت م    لميوفيب ليصورت همزمان در تشك

 .نقش دارد لميوفيب ليو تشك ییایباکتر یچسبندگ زانيم

 یه ا  فت ه در درم ان  به ک ار ر  یها کيتمام سرام گر،یطرف د از

ش ده و در داخ ل    یس از  آم اده  زيبا روش گل یدندان ويتیرستور

 قي  ب ه تطب  ازي  ن ه ا  شنیرستور نیموارد، ا نیا یدهان، در برخ

به البرات وار   زيانجام گل یبرا گرید افتهی قيتطب ی هيداشته و ناح

. ش وند  یم   شيپ ال  یواحن   نی  آن، ا یفرستاده نشده و ب ه ج ا  

آن  ای  ک ه آ  دی  گرد یابی  ارز قي  تحق نیل در اسؤا نیا ن،یبنابرا

در داخ  ل ده  ان باع  ث  ه  ا کيس  رام ی ش  ده شيپ  ال ین  واح

 شوند یم شيبا روش پال سهیدر مقا ییایباکتر شتريب یچسبندگ

 ج اد یا کيس رام  یب ر رو  یت ر  نه؟ در کل، هرچه سطح صاف ای

  .ابدیکاهش  دیهم با ییایباکتر یچسبندگ زانيشوند، قاعدتا  م

 زانيم نیشتري، بZolid کيحاضر، در سرام قيتحق جینتا طبق

 یه ا  استرپتوکوك موتانس مربوط ب ه روش  یباکتر یچسبندگ

(؛ در 54/8و  22/8، 22/8: بي  )ب ه ترت  شيکنت رل و پ ال   ز،يگل

و  شيکنت رل، پ ال   یه ا  مربوط ب ه روش  Suprinity کيسرام

 .IPS کي( و در س رام 22/8و  22/8، 20/8: بي  )ب ه ترت  زيگل

Emax کنت رل،   یها کيتكن قیاز طر یساز آماده یها در روش

شد. لذا، با  دهی( د22/8و  22/8، 22/8: بي)به ترت زيو گل شيپال

ب ه   ول ه یو س تال یدر روش کر یجذب نور 54/8 ارياحتساب مع

 کيس رام  یه ا  فقط نمون ه  ،ییایباکتر یعنوان مالك چسبندگ

Zolid یس  بندگش  اهد چ شيپ  ال قی  از طر یس  از در آم  اده 

ش اهد   یس از  آم اده  یها ها و روش گروه رینبوده و سا ییایباکتر

 رسد یاند. به نظر م مختلف بوده ریدر مقاد ییایباکتر یچسبندگ

تح ت   یه ا  در نمون ه  الیباکتر یچسبندگ ریوجود حداقل مقاد

روش  نی  ب  ه س  طوح ن  رم در ا یابيدس  ت ی ب  ه واس  طه شيپ  ال

 (28)بوده باشد یساز آماده

 الی  باکتر یبر چس بندگ  یساز و روش آماده کينوع سرام ا رات

ب ر   ري  ا  رات متقاب ل دو متغ   ینب وده ول    دار یمعن   ها کيسرام

 گ ر، یبوده است. از طرف د دار یها معن نمونه الیباکتر یچسبندگ

در  الی  باکتر یچس بندگ  زاني  م ز،ي  گل قیاز طر یساز در آماده

 یه ا  کيس رام  از ش تر يب یدار یبه طور معن   Zolid کيسرام

Suprinity و IPS.Emax  ن،ی  ب  وده اس  ت. ع  الوه ب  ر ا 

در  ییای  باکتر یچس بندگ  زاني  از نظ ر م  یدار یمعن یها تفاوت

و  شيپ ال  قی  از طر یس از  آم اده  یها در روش Zolid کيسرام

ب ه   زيدر روش گل ییایباکتر یچسبندگ زانيشده و م دهید زيگل

 نيانگي  اس ت )م  هب ود  شياز روش پال شتريب یدار یصورت معن

ها  تفاوت نیمرتبط با ا لیاز دال یكی دی(. شا54/8در برابر  22/8

باشد که  کينياز فاز تتراگونال به مونوکل ايرکونیز یفاز راتييتغ

 ریاس ت. در س ا   یش تر يب یها یموضوع مستلزم بررس نیالبته ا

 ییایباکتر یچسبندگ زانياز نظر م یدار یمعن یها موارد، تفاوت

در  زي  و گل شيپ ال  قی  از طر یازس   مختلف آم اده  یاه در روش
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نش د. در   دهی  د IPS.Emax و Suprinity یه ا  کيس رام 

در  ییای   باکتر یچس   بندگ زاني   ، مSuprinity کيس   رام

بوده  كسانی با یتقر زيو گل شيپال قیاز طر یساز آماده یها روش

 .IPS کيدر س  رام ی( ول  22/8و  22/8 یه  ا نيانگي  )ب  ا م

Emaxزاني  به م شير روش پالد ییایباکتر یندگچسب زاني، م 

در  22/8 نيانگي  )م دیبرآورد گرد زياز روش گل شتريب یمحدود

 و Suprinity کياس اس، در دو س  رام  نی(. ب  را22/8براب ر  

IPS.Emax در  یمش ابه   نس بتا   ییایباکتر یدرجات چسبندگ

ش ده و ل ذا    دهی  د زيو گل شيپال قیاز طر یساز آماده یها روش

در داخل دهان ب ه   شنیرستور یها قيانجام تطب هنگام توان یم

 شياز همان روش پال زيگل یها به البراتوار برا ارسال نمونه یجا

  .استفاده کرد

اس ترپتوکوك موت انس ب ه     یها گونه یچسبندگ ،یحالت کل در

 یس از  آم اده  یه ا  بدون در نظر گرفتن روش ها کيسطوح سرام

 تي  ب ا ماه  توان د  یموض وع م    نی  قابل توجه ب وده اس ت ک ه ا   

 جیمش  اهدات ب  ا نت  ا نی  س  طوح م  رتبط باش  د. ا یدوس  ت آب

Quirynen   ی. آن ان در بررس   (25)دارد یو همك اران  همخ وان 

 یاسترپتوکوك موتانس بر رو یها گونه یچسبندگ یخود بر رو

از  یقاب ل ت وجه   زاني  م ،یدوس ت  مواد ب ا درج ات مختل ف آب   

  .را اعالم کردند الیباکتر یچسبندگ

به سطوح م واد   ییایباکتر یچسبندگ ی ارهدرب یمختلف مطالعات

  .اند انجام شده یدندان ويتیرستور

Abdalla    در  شيو پ ال  یو همكاران ؛ ا  رات خش ونت س طح

 Vitablocks کيفلدسپات کيدر سرام یكروبيم لميوفيب جادیا

TriLuxe forte (VTF)یا ش ه يش كاتيليس   ید ومي  تي، ل 

IPS e.max Press (IPS)  كاتيليس   ومي  تيل کيو س رام 

 یرا بررس   Vita Suprinity (VS) یايرکونیشده با ز تیتقو

 تی  تقو كاتيليس   ید وميتيل یكيسرام یها دادند نمونه انو نش

 یچس بندگ  ریش ده ح داقل مق اد    شيپ ال  یاي  رکونیشده ب ا ز 

.اند را داشته یباکتر
 Zolid کيحاضر هم س رام  قيدر تحق (22)

 یچس بندگ  ریمقادشده حداقل  شي( پالکيتيمونول یايرکونیز)

 ومي  تيل) IPS Emax یه  ا کيرا داش  ته و س  رام الی  باکتر

 یتق و  كاتيليس وميتيل Suprinity شده و زي( گلكاتيليس ید

جهت قرار  نیاز ا یبعد یها شده در رتبه زي( گلايرکونیشده با ز

و همك  اران ؛ ا   رات   Contreras گ  ر،یگرفتن  د. از ط  رف د

 یه ا  بروبالس ت يف لميوفي  ب ليدر تش ك  finishing یه ا  روش

و نش ان دادن د    یس  متعاقب تماس با مواد مختل ف را برر  یا لثه

ه ا   در تم ام گ روه   ییب اال  CFU زانياسترپتوکوك م یها گونه

 یه ا  گون ه  یش ده ه م چس بندگ    شيپال یها کيداشته و سرام

ب ا   یاز نظر کل جینتا نیا (.22)اند داشته یکمتر كانسيآلب دایکاند

دارد، هرچند در آن از روش محاس بات   یحاضر همخوان قيتحق

اس تفاده ش ده    ییای  باکتر یبرآورد چسبندگ یبرا ها یتعداد کلن

 .است

Astasov-Frauenhoffer ییایباکتر یو همكاران؛ چسبندگ 

 طیرا در ش را  نی  رز تی  کامپوز یه ا  و س مان  ويتیمواد رس تور 

را در  لميوفي  ب ليتش ك  زاني  م نیو کمت ر  یبررس   یشگاهیآزما

. (5)گ زارش کردن د   اي  رکونیو ز مريپل یحاو یكيد سرامموا انيم

و  س  تالیب  نفش کر یزي  آم از روش رن  گ ر،ي  اخ قي  در تحق

 لميوفي  ب ليتش ك  یبررس یبرا یالكترون كروسكوپيمشاهدات م

و  Bremer ن،يحاض ر(. همچن    قي  استفاده شد )همانن د تحق 

را ب ه   یدن دان  یها کيدر سرام لميوفيب ليتشك جیهمكاران ؛ نتا

 یا ش ه يش کيش امل س رام   کيسرام 2و  یابیارز ینيت بالصور

-Y کيس رام  كات،يليس   ید ومي  تيل یا شهيش کيسرام ،یريون

TZP کي، س رام Y-TZP (hot isostatically pressed: 

HIP)  کيو س رام HIP Y-TZP    را  ن ا ي% آلوم 22ب ه هم راه

در  یمشخص   یه ا  تف اوت  ق،ي  تحق نی  در ا (.24)کردن د  یبررس

 دهی  د یكيم واد س رام   نيب   لميوفي  ضخامت ب و دهيسطوح پوش

%( و ض خامت   8/55) یسطح یپوشانندگ زانيم نیشده و کمتر

 دهی  د HIP Y-TZP کيس رام  یهم بر رو( mm1/1)لميوفيب

 یا ش ه يش کيدر س رام  نيانگيم زانيم نیشتريب ن،يشد. همچن

 (mm4/10% و  3/00)  دی  گرد ییشناس ا  كاتيليس   ید وميتيل

 .ندارد یحاضر همخوان قيتحق جیا نتاب رياخ قيتحق جینتا

منج ر   زياستفاده از روش گل ک،يدر نظر گرفتن نوع سرام بدون

 ی. خش ونت س طح  گ ردد  یم یخشونت سطح زانيم شیبه افزا

 یوستگيبا پ تواند یشده م زيگل کيتيمونول یايرکونیدر ز شتريب

 نی  مرتبط باشد، چرا ک ه در ا  زين ايرکونیو ز زيگل نيب ییايميش

تجم ع   نی  ا (.5)اب د ی یتجمع م   یریبه صورت جزا زيها گل هنمون
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خش ونت   زاني  ش ده و م  زي  س طوح و گل  نيب یسبب ناهماهنگ

در  زي  گل ی هی  ال رس د  ی. ب ه نظ ر م    دهد یم شیرا افزا یسطح

 یكن واخت ی نی  داشته و ا یشتريب یكنواختی گرید یها کيسرام

 یه ا  در نمون ه  الی  باکتر یچس بندگ  ریمنجر به ک اهش مق اد  

Suprinity و IPS E.max شده است.  

 یه  ا گون  ه یچس  بندگ ی س  هیب  ا ه  دف مقا قي  تحق کی   در

 یس  از س  طوح پرس  لن ب  دون آم  اده یب  ر رو كانسيداآلبی  کاند

گ زارش   ش،يو پ ال  زيگل یها شده با روش یساز آماده ای یسطح

از  یكيس رام  یه ا  ش ن یدر س طح رستور  زيگل ی هیشد وجود ال

طب  ق  (.22)کن  د ینم   یريش  گيپ ییای  باکتر لميوفي  ب شیداي  پ

از  یان دک  ریش ده مق اد   زي  س طوح گل  ر،ي  اخ قيتحق تمشاهدا

 یس از  با سطوح بدون آم اده  سهیرا در مقا ییایباکتر یچسبندگ

 نيجه ت، ب    نی  از ا یدار یمعن   یها تفاوت یداشته ول یسطح

 قي  . در تحق(22)دیشده مشاهده نگرد شيشده و پال زيسطوح گل

 الیباکتر یچسبندگ زاني، مZolid کيفقط در سرام ز،يحاضر ن

ب وده و   شياز روش پ ال  شتريب یدار یبه طور معن زيدر روش گل

 یه ا  ، تف اوت IPS E.max و Suprinity یه ا  کيدر س رام 

 زي  در دو روش گل الیباکتر یچسبندگ زانياز نظر م یدار یمعن

 یب   الغ، چس   بندگ  لميوفي   نش   د. در ب دهی   د شيو پ   ال

داده و ل ذا،   یاز آنها رو گرید یها هیال یبر رو ها سميكروارگانيم

 لميوفيب ليتشك یبرا یشگاهیآزما یطيمح طیحاضر شرا قيتحق

و سطوح  ها سميكروگانيم نيارتباط متقابل ب نييتع یرا برا هياول

 یه ا  ه م دوره  دتری  جد ق ات يکرده است. تحق یساز هيمواد شب

ا ب   ه ا  لميوفي  ب نی  ا ليتشك یساعت را برا 24مختلف تا  یزمان

  (23)اند کرده دیيتأ سميكروارگانياستفاده از حداقل دو م

داشته  یدندانپزشك یها در درمان یفراوان یکاربردها ها کيسرام

ت ر   ن رم  ییب ا یز یم واد دن دان   ریبا س ا  سهیو سطوح آنها در مقا

س طوح   نی  ب ه ا  یابيدس ت  ز،ي  گل ن د یفرآ قیکه از طر باشد یم

هم ان   دی  با ه ا  کيسرام آل، دهیا طی. در شراباشد یم ریپذ امكان

حفظ کرده و اکسپوز  زيشده را در هنگام فانكشن ن زيسطوح گل

 ای   ه ا  یدنيو نوش ییمواد غذا ،یدياس یها شدن در برابر محلول

داشته  دینبا ها کيسرام یدر خشونت سطح یريتأ  چيه دیفلورا

  .باشند

و همراه  Vita توسط شرکت یا شهيش یها کيسرام دیجد نسل

 )تح ت عن وان    % ارائه ش ده  58 یايرکونیتوسط ز یساز یبا غن

Vita Suprinity یكيخواص مك ان  ليبه دل رسد یو به نظر م 

در  یا گس  ترده یکاربرده  ا ه  ا کيس  رام نی  ا ،یع  ال یو بص  ر

ها و . . . داش ته   و آنله ها نلهیا رها،يون ،یو خل یقدام یها روکش

 ومي  تيل کيگ  الس س  رام کی   Vita Suprinity .باش  ند

و  اي  رکونیک ه ب ا ذرات ز   اس ت يرکونیشده با ز تیتقو كاتيليس

ش ده   بي  ترک دیاکس ا  ومي  تيل کيو س رام  دياکس ید كونيليس

ب ه س طوح    الی  باکتر یچسبندگ زانيحاضر، م قياست. در تحق

 .است هبود گرید یها کيدر حد سرام Suprinity کيسرام

 یپرسلن ب ه ط ور معم ول ب را     ی در کوره کيکردن سرام زيگل

 یو در راس   تا ه   ا کيس   رام یس   طح یس   از آم   اده

smoothingیدس ت  شيکاربرد دارد. البته استفاده از روش پال 

 ج اد یا ه ا  کيدر سرام یسطوح نرم تواند یم زيهمانند کاربرد گل

 شيمش خص ش د پ ال     Turgut و Kilinc ی.. در بررس  دینما

 یدر پ   ها کيدر سرام زيدر حد روش کاربرد گل یجیتواند نتا یم

 ینيب ال  یه ا  انجام تطابق یبرا توان یم ن،ی. بنابرا(24)شته باشددا

در آنها اس تفاده   شياز روش پال کيسرام ی دوباره زيگل یبه جا

 .کرد

 ریب ا س ا   س ه یک ردن در مقا  زي  اند گل نشان داده یبرخ همزمان،

. (20،25)دارد یبرت ر  یس طح  اتياز نظر خصوص شيپال یها روش

 یب ه نرم    یس طوح  توانن د  ینم شيپال یها مشخص شده روش

 و همكاران با اس تفاده از مش اهدات   Fuzzi ندینما جادیا زيگل

SEM س طوح   ریبا سا سهیمقاشده در  زينشان دادند سطوح گل

(20)دارد یشده برتر شيپال
Patterson ا  رات   زي  و همكاران  ن

س اختار   یرا رو یالماس   ري  ش امل خم  شيپال یها تيو ک زيگل

 ریح  داقل مق  اد زي  دن  د در روش گلو نش  ان دا یس  طح بررس  

ش ده   ج اد یا شيپ ال  یه ا  ب ا روش  سهیدر مقا یخشونت سطح

 زي  و همك  اران  ن Karagoz Motro ی. در بررس  (48)اس  ت

مختل ف   یه ا  با روش سهیدوباره در مقا زيو گل زيگل یندهایفرآ

 رغمي  عل (.25)ک رده بودن د   جادیا یتر نرم یساختار سطح شيپال

به عنوان  شيپال  موارد استفاده از روش یفوق، در برخ یها افتهی

(ش ده اس ت   هيتوص   زي  گل ندیفرآ یمناسب برا نیگزیجا
.

52،45
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Scotti   یاي  رکونیو همكاران  هم نش ان دادن د ز Lava زي  گل 

خش ونت     (3M ESPE, St. Paul, MN, USAش ده  

 لی  شده داش ته و تما  شينسبت به سطوح پال یشتريب یسطح

 )42)دارد لميوفيتجمع ب یهم برا یشتريب

 یه  ا در گون  ه الی  باکتر یچس  بندگ زاني  م دهی  گرد گ  زارش

ب ه   (.5)بوده اس ت  ها سميكروارگانيم ریاز سا شترياسترپتوکوك ب

رشد  سياسترپتوکوك سانگوئ یها گونه ،یزیگر آب تيماه ليدل

 یه ا  گون ه  یول (42)کرده لياسترپتوکوك را تسه گرید یها گونه

 یرش د کمت ر   یزی  گر آب اتيصبا وجود خصو كانسيداآلبیکاند

 (2)داشته ییغذا هم تياسترپتوکوك ماه یها دارند، چرا که گونه

م ؤ ر   گریك د یدر رش د   گر،یبه هم د  بيها بدون آس گونه نیو ا

 كانسيداآلبی  کاند یه ا  ه م، گون ه   کيهستند. در ساختار سرام

. ب ه  (44)استرپتوکوك موتانس را دارن د  یچسبندگ لينقش تسه

ش ده عوام ل    شيپ ال  س طوح دن س طوح خش ن،   از دارا بو ريغ

نب ود غ ذا، نب ود فاص له و      ليجذب نكرده و به دل یادیز ییغذا

 یه ا  گون ه  نيب   ،یاز ب اکتر  یناش   یه ا  تي  متابول یا رات منف

. ش ود  یم   جادیو استرپتوکوك موتانس رقابت ا كانسيداآلبیکاند

 ب ات ي. ترکش ود  یم   گریآنها به همد یموضوع سبب وابستگ نیا

 ییای  باکتر ی هياول یآن در چسبندگ یسطحساختار  زيو نمواد 

 (.42)ده د  یقرار م   ريفرد را تحت تأ  یمؤ ر بوده و سالمت دندان

 یریپذ ستیو ز ییبایز اتيخصوص ليبه دل ها کيهمزمان، سرام

 تي  ب وده و س طوح ن رم آنه ا قابل     یجذاب ويتیخود، مواد رستور

 )43)دارد زيرا ن یدهان لميوفيکاهش تجمع ب

 یچس   بندگ ی انج   ام ش   ده درب   اره یه   ا یبررس    اغل   ب

 یه ا  ش ن یبه م واد م ورد اس تفاده در رستور    ها سميكروارگانيم

از عوامل م ؤ ر   یكی یاند خشونت سطح نشان داده یدندانپزشك

مانن د خش ونت،    یس طح  اتيخصوص   (.44)اس ت  یدر چسبندگ

در  یدار یا  رات معن    یهمگ یسطح یكیو بار الكتر یزیگر آب

و همك  اران Yu .(40)ان  د داش  ته ییای  باکتر یس  بندگچ زاني  م

استرپتوکوکوس  یها گونه ییایباکتر یچسبندگ زاني(؛ م2853)

و  یو نشان دادند خشونت س طح  یرا بررس ايرکونیموتانس به ز

اس  ترپتوکوکوس  ی هي  اول یب  ر چس  بندگ اي  رکونیز یزی  گر آب

ا رگ  ذار ب  وده   ه  ا لميوفي  ب عیس  ر یموت  انس و چس  بندگ 

(58).است
Rashid هياول یو همكاران  هم اعالم کردند چسبندگ 

 یدر نواح یسطح دندان یبر رو ها سميكروارگانيم ونيزاسيو کلون

ه ا   و نق ص  ارهايه ا، ش    مانند ترك یسطح یها ینظم یب یدارا

س  طوح  یب  ر رو ه  ا یب  اکتر ونيزاس  يکلون (.45)ده  د یم   یرو

شود،  یقتل ضرورممكن است بدون  نكهیبا وجود ا ها شنیرستور

در  هی   انو یه ا  یدگيپوس   ج اد یس بب ا  توان د  یکار م نیا یول

 ن  ايم ونيزاس  ينراليدر مخ  اط ده  ان و دم راتيي  ه  ا، تغ دن  دان

(25).گردد
  

دار  م ورد قب ول و پرط رف    یه ا  کي  از تكن یك  ی شيپال ندیفرآ

 لي)به دل کيسطوح سرام یبرطرف کردن زبر یبرا یدندانپزشك

 زيمربوط به گل یالبراتوار زاتيتجه به ازياتالف وقت کم و عدم ن

 یه ا  کي. در تكن(28)باشد ی( میو در واقع حذف مراحل البراتوار

 ش ود  یت الش م    ک،يرامس (finish) ( و اتمامشيپرداخت )پال

48ش  ود) ج  ادیا زي  مش  ابه گل یس  طح یص  اف
 Haywood  و

و ف رز   یالماس   یه ا  تی  ب ا گر  finishing لیهمكاران  از وسا

 یب  را یپرداخ  ت الماس   یره  ايخم زي  و ن یا پ  ره 28 دی  کاربا

س طح در   یاستفاده کرده و نشان دادند ص اف  کيپرداخت سرام

 رسد یبه نظر م (.25)بوده است زيسطح گل یموارد مشابه صاف نیا

 زي  مش ابه گل  یسطح ینتواند صاف شيپال ها، کيسرام ی در همه

ش ها نق  grain زیسا زيو ن ها ستالیکر زیچرا که سا  کند، جادیا

(22).کنند یم فایا یسطح یدر توپوگراف یمهم
  

و  ییايميش   اتيخصوص   ريتح  ت ت  أ  ییای  باکتر یچس  بندگ

. گ زارش  (40)ماده است یسطح اتيو خصوص ها یباکتر یكیزيف

 یچس بندگ  شیمنج ر ب ه اف زا    یخش ونت س طح   شیشده افزا

در  یک  ه نق  ش مهم   یگ  رید یژگ  ی. و(22)ش  ود یم   یب  اکتر

آن است که  یزیگر آب تيدارد، خاص یباکتر ی هياول یچسبندگ

(24).دارد یو ماده بستگ یباکتر یسطح اتيآن هم به خصوص
   

و  یكيس رام  یه ا  ش ن یرستور یخشونت س طح  گر،یطرف د از

ب ر   ريت أ   زي  و ن ینيب ال  ییاز عوام ل م ؤ ر در ک ارآ    ییايرکونیز

مج اور و مقاب ل    یه ا  و دن دان  ه ا  ش ن ین رم، رستور  یه ا  بافت

 ،ییب ا یبا بروز مش كالت ز  ها شنیشن رستور. سطوح خ(22)است

اکلوزال  حهمراه بوده و سطو ودنتالیپر یها یماريو ب یدگيپوس

. گردد یمقابل م یها در دندان شیسا شیمنجر به افزا زيخشن ن

 زانيرا به م ییایباکتر ريهمزمان، سطوح صاف، تجمع پالك و گ

داخ ت  ب ر پر  یمبن ی. لذا، توافق کلدهد یکاهش م یقابل توجه
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 شیک اهش س ا   ای   یريجل وگ  یب را  یكيس طوح خش ن س رام   

و  ییبایبهبود ز لم،يوفيب ليتشك زانيمقابل، کاهش م یها دندان

 grinding شده پس از جادیبا حذف نقائص ا شنیدوام رستور

  (23)د.وجود دار یسطح

 

 گيری نتيجه

 زانيبر م یساز و روش آماده کيدر مجموع، ا رات نوع سرام

 نبود.. دار یمعن ها کيسرام الیترباک یچسبندگ

 

 

References: 
1.Dal Piva A, Contreras L, Ribeiro FC, Anami LC, 

Camargo S, Jorge A. Monolithic ceramics: effect of 

finishing techniques on surface properties, bacterial 

adhesion and cell viability. Oper Dent 2018;43(3):315-

325. 

2.Kolenbrander PE, Palmer RJ, Jr., Periasamy S, 

Jakubovics NS. Oral multispecies biofilm development 

and the key role of cell-cell distance. Nat Rev Microbiol 

2010;8(7):471-480. 

3.Wilson TG, Jr. The positive relationship between 

excess cement and peri-implant disease: a prospective 

clinical endoscopic study. J Periodontol 2009; 

80(9):1388-1392. 

4.Viitaniemi L, Abdulmajeed A, Sulaiman T, Soderling 

E, Narhi T. Adhesion and early colonization of s. 

mutans on lithium disilicate reinforced glass-ceramics, 

monolithic zirconia and dual cure resin cement. Eur J 

Prosthodont & Restor Dent 2017;25(4):228-234. 

5.Lafaurie GI, Sabogal MA, Castillo DM, Rincon MV, 

Gomez LA, Lesmes YA, et al. Microbiome and 

microbial biofilm profiles of peri-implantitis: a 

systematic review. J Periodontol 2017;88(10):1066-

1089. 

6.Oztel M, Bilski WM, Bilski A. Risk factors associated 

with dental implant failure: a study of 302 implants 

placed in a regional center. J Contemp Dent Pract 

2017;18(8):705-709. 

7.Lee CT, Huang YW, Zhu L, Weltman R. Prevalence 

of peri-implantitis and peri-implant mucositis: 

systematic review and meta-analysis. J Dent 2017;62: 1-

12. 

8.Rammelsberg P, Lorenzo-Bermejo J, Kappel S. Effect 

of prosthetic restoration on implant survival and 

success. Clin Oral Implants Res 2017;28(10):1296-

1302. 

9.Astasov-Frauenhoffer M, Glauser S, Fischer J, 

Schmidli F, Waltimo T, Rohr N. Biofilm formation on 

restorative materials and resin composite cements. Dent 

Mater 2018;1-8. 

10.Yu P, Wang C, Zhou J, Jiang L, Xue J, Li W. 

Influence of surface properties on adhesion forces and 

attachment of streptococcus mutans to zirconia in vitro. 

BioMed Res Int 2016;Article ID 8901253. 

11.Etxeberria M, Lopez-Jimenez L, Merlos A, Escuin T, 

Vinas M. Bacterial adhesion efficiency on implant 

abutments: a comparative study. Int Microbiol 

2013;16(4):235-242. 

12.Al-Marzouk MI, Al-Azzawi HJ. The effect of the 

surface roughness of porcelain on the adhesion of oral 

Streptococcus mutans. J Contemp Dent Prac 

2009;10(6):17-24. 

13.Al-Wahadni A, Muir Martin D. Glazing and 

finishing dental porcelain: a literature review. J Can 

Dent Assoc 1998 Sep;64:580-583. 

14.Hannig M. Transmission electron microscopic study 

of in vivo pellicle formation on dental restorative 

materials. Eur J Oral Sci 1997;105(5 Pt 1):422-433. 

 



     

 55 و همكاران  سامان کالنتری دکتر  

 45/پياپی 5485  بهار    /اول    /شماره   نوزدهم  مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

15.Kilinc H, Turgut S. Optical behaviors of esthetic 

CAD-CAM restorations after different surface finishing 

and polishing procedures and UV aging: An in vitro 

study. J Prosthet Dent 2018 Jan 6. 

16. Taylor WI, Achanzar D. Catalase test as an aid to 

the identification of Enterobacteriaceae. Appl Microbiol 

1972;24(1):58-61. 

17. An YH, Friedman RJ. Concise review of 

mechanisms of bacterial adhesion to biomaterial 

surfaces. J Biomed Mater Res 1998;43(3):338-348. 

18. Kashef, N, Karami, S and Djavid GE. Phototoxic 

effect of hypericin alone and in combination with 

acetylcysteine on Staphylococcus aureus biofilms. 

Photodiagn Photodyn Ther 2015;12:186-192. 

19. O’Neill E, Pozzi C, Houston P , Smyth D, 

Humphreys H, Robinson DA, et al. Association 

between methicillin susceptibility and biofilm 

regulation in Staphylococcus aureus isolates from 

device-related infections. J Clin Microbiol 

2007;45:1379-1388. 

20. Gowrishankar S, Poornima B, Pandian SK. 

Inhibitory efficacy of cyclo (l-leucyl-l-prolyl) from 

mangrove rhizosphere bacterium–Bacillus amylo-

liquefaciens (MMS-50) toward cariogenic properties of 

Streptococcus mutans. Res Microbiol 2014;165(4):278-

289. 

21. Egawa M, Miura T, Kato T, Saito A, Yoshinari M. 

In vitro adherence of periodontopathic bacteria to 

zirconia and titanium surfaces. Dent Mater 

2013;32(1):101–106. 

22. Fasbinder DJ, Neiva GF. Surface evaluation of 

polishing techniques for new resilient CAD/CAM 

restorative materials. J Esthet Restor Dent 

2016;28(1):56–66. 

23. McEldowney S, Fletcher M. Adhesion of bacteria 

from mixed cell suspension to solid surfaces. Arch 

Microbiol 1987;148(1):57–62. 

24. Ribeiro M, Monteiro FJ, Ferraz MP. Infection of 

orthopedic implants with emphasis on bacterial 

adhesion process and techniques used in studying 

bacterial-material interactions. Biomatter 

2012;2(4):176–194. 

25. Guggenheim B, Giertsen E, Schüpbach P, Shapiro 

S. Validation of an in vitro biofilm model of 

supragingival plaque. J Dent Res 2001;80:363-370. 

26. MacBain AJ, Bartolo RG, Catrenich CE, 

Charbonneau D, Ledder RG, Gilbert P. Effects of 

triclosan-containing rinse on the dynamics and 

antimicrobial susceptibility of in vitro plaque 

ecosystems. Antimicrob Agents Chemother 

2003;47:3531-3538. 

27. Deng DM, ten Cate JM. Demineralization of 

dentin by Streptococcus mutans biofilms grown in the 

constant depth film fermentor. Caries Res 2004;38:54-

61. 

28. Zou Z, Gao P, Yin H, Li Y. Investigation of 

photodynamic therapy on streptococcus mutans of oral 

biofilm. Chinese Optic Letters 2008 December 

6(12):947-949. 

 

29.Azarbal A, Azarbal M, Engelmeier RL, Kunkel TC. 

Marginal fit comparison of CAD/CAM crowns milled 

from two different materials. J Prosthodont 2018; 

27(5):421–428. 

30- Quirynen M, Marechal M, Busscher HJ. The 

influence of surface free-energy on planimetric 

plaque growth in man. J Dent Res 

1989;68(5):796–799. 

31. Abdalla MM, Ali IAA, Khan K, Mattheos N, 

Murbay S, Matinlinna JP, Neelakantan P. The influence 

of surface roughening and polishing on microbial 

biofilm development on different ceramic materials. J 

Prosthodont 2020 Sep 14. 

32. Contreras LPC, Dal Piva AMO, Ribeiro FC, 

Anami LC, Camargo SEA, Jorge AOC, Bottino MA. 

Effects of manufacturing and finishing techniques of 

feldspathic ceramics on surface topography, biofilm 

formation, and cell viability for human gingival 

fibroblasts. Oper Dent 2020;1-10. 

33. Bremer F, Grade S, Kohorst P, Stiesch M. In vivo 

biofilm formation on different dental ceramics. 

Quintessence international (Berlin, Germany: 1985) 

2011;42(7):565-574. 

34. Lawaf S, Azizi A, Farzad A, Adimi P. Effect of 

surface treatments of porcelain on adhesion of Candida 

albicans. Gen Dent 2016;64(4):e1-e4. 

35. de Avila ED, Avila-Campos MJ, Vergani CE, 

Spolidorio DM, Mollo Fde A Jr. Structural and 

quantitative analysis of a mature anaerobic biofilm on 

different implant abutment surfaces. J Prosthet Dent 

2016;115(4):428-436. 

36. Kilinc H, Turgut S. Optical behaviors of esthetic 

CAD-CAM restorations after different surface finishing 

and polishing procedures and UV aging: An in vitro 

study. J Prosthet Dent 2018 Jul;120(1):107-113. 

37. Fuzzi M, Zaccheroni Z, Vallania G. Scanning 

electron microscopy and profilometer evaluation of 

glazed and polished dental porcelain. Int J Prosthodont 

1996;9:452-458. 

38. Karagoz Motro PF, Kursoglu P, Kazazoglu E. 

Effects of different surface treatments on stainability of 

ceramics. J Prosthet Dent 2012 Oct;108(4):231-237. 

39. Patterson CJ, McLundie AC, Stirrups DR, Taylor 

WG. Refinishing of porcelain by using a refinishing kit. 

J Prosthet Dent 1991;65(3):383-388. 

40. Goldstein GR, Barnhard BR, Penugonda B. 

Profilometer, SEM, and visual assessment of porcelain 

polishing methods. J Prosthet Dent 1991;65:627-634. 

42.Scotti R, Kantorski KZ, Monaco C, Valandro LF, 

Ciocca L, Bottino MA. SEM evaluation of in situ early 

bacterial colonization on a Y-TZP ceramic: a pilot 

study. Int J Prosthodont 2007;20(4):419–422. 

43.Yuan C, Wang X, Gao X, Chen F, Liang X, Li D. 

Effects of surface properties of polymer-based 

restorative materials on early adhesion of Streptococcus 

mutans in vitro. J Dent 2016;54:33-40. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32924224/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32924224/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32924224/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kilinc%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29310878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turgut%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29310878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29310878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29310878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29310878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29310878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


 

 .… کياسترپتوکوك موتانس در سه نوع سرام یبر چسبندگ زيو گل شيپال ريتأ  یبررس   28

 

 45/پياپی 5485  بهار   /اول     /شماره  نوزدهم مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.Barbieri DSV, Vicente VA, Fraiz FC, Lavoranti OJ, 

Svidzinski TIE, Pinheiro RL. Analysis of the in vitro 

adherence of Streptococcus mutans and Candida 

albicans. Braz J Microbiol 2007;38(4):624-631. 

45. Anami LC, Pereira CA, Guerra E, Assuncao 

Souza RO, Jorge AO, Bottino MA. Morphology and 

bacterial colonisation of tooth/ceramic restoration 

interface after different cement excess removal 

techniques. J Dent 2012; 40(9):742-749. 

46. Aksoy G, Polat H, Polat M, Coskun G. Effect of 

various treatment and glazing (coating) techniques on 

the roughness and wettability of ceramic dental 

restorative surfaces. Colloids Sur B: Biointerfaces 

2006;53(2):254-259. 

47. Magar S, ArunaJ BB, lagdive SSAA. A 

Comparative evaluation of the surface roughness of two 

glazed, unglazed and polished ceramic materials. Indian 

J Bas Appl Med Res 2012;2(1):103-110. 

48. Kozmos M, Virant P, Rojko F, Abram A, Rudolf 

R, Raspor P, Zore A, Bohinc K. Bacterial adhesion 

of streptococcus mutans to dental material surfaces. 

Molecules 2021 Feb 21;26(4):1152. 

49. Rashid H. The effect of surface roughness on 

ceramics used in dentistry: a review of literature. Eur J 

Dent 2014;571–579. 

50. Esfahanizadeh GH, Salari M, Jalalian E. The 

effect of glazing and polishing on the roughness of 

dental porcelain. Sci Inform Data 2011;23(3):171-176. 

51. Haywood VB, Heymann HO, Kusy RP, Whitley 

JQ, Andreaus SB. Polishing porcelain veneers: an SEM 

and specular reflectance analysis. Dent Mater 

1988;4(3):116-121. 

52. Yilmaz C, Korkmaz T, Demirköprülü H, Ergün G, 

Ozkan Y. Color Stability of glazed and polished dental 

porcelains. J Prosthodont 2008;17(1):20-24. 

53. Bakker DP, Busscher HJ, van Zanten J, de Vries J, 

Klijnstra JW. Multiple linear regression analysis of 

bacterial deposition to polyurethane coatings after 

conditioning film formation in the marine environment. 

Microbiol 2004;150: 1779–1784. 

54. Azam MT, Khan AS, Muzzafar D, Faryal R, 

Siddiqi AS, Ahmad R, Chauhdry AA, Rehman I. 

Structural, surface in vitro bacterial adhesion and 

biofilm formation analysis of three dental restorative 

composites. Mater 2015; 8:3221–3237. 

55. Haralur SB. Evaluation of efficiency of manual 

polishing over autoglazed and overglazed porcelain and 

its effect on plaque accumulation. J Adv Prosthodont 

2012 Nov 1;4(4):179-186. 

56. Iseri U, Ozkurt Z, Kazazoglu E, Kucukoglu D. 

Influence of grinding procedures on the flexural 

strength of zirconia ceramics. Braz Dent J 2010; 

21(6):528-32. 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33670043/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33670043/



