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 :خالصه

 ودنتاليپر يهايماريو ب يدگيباعث پوس يندندا يسطح دندان و پروتزها ياسترپتوكوك  موتانس بر رو يچسبندگ سابقه و هدف:
، مطالعه نيهدف از ا است. سطوح يزبر كند،يم ديتشد يدندان يرا بر سطوح پروتزها يچسبندگ نيكه ا ياز عوامل يكيو  شوديم

 بود. استرپتوكوك  موتانس يچسبندگ زانيبر م نسطح پرسل يمختلف آماده ساز لتنقش چهار حابررسي 
انجام شد. نمونه ها پس از  )Noritake ( از نوع ميلي متري  10×3 يپرسلن سكيد 60 يبررو يمطالعه تجرب نيا ها: روش و مواد

انجام شد و گروه  شيو در گروه سوم، پال زيو در گروه دوم، اورگل زيشدند. در گروه اول، گل ميبه چهار گروه تقس يپخت بصورت تصادف
 ونيقرار داده و با سوسپانس شيآزما يماند. سپس نمونه ها رادر لوله ها ينخورده باق سطح آن ، دست يبر رو يچهارم، بدون انجام عمل

و پس از كشت در  ميمواجه نمود تريكروليسلول بر م 1×106با غلظت  PTCC1643استرپتوكوك  موتانس با كد استاندارد  ييايباكتر
 كروسكوپينمونه ها توسط م يشد.خشونت سطح يريازه گبه قطعات پرسلن اند يباكتر يچسبندگ زانيم تيبالد آگار در نها طيمح

و ميزان همبستگي  شدند زيآنالMann-U- Whitney و  Kruskal-Wallisو داده ها توسط  آزمون ه شد يرياندازه گ يالكترون
 خشونت سطحي و ميزان چسبندگي با آزمون پيرسون بررسي شد.

 بدون و)103±1/22(،شده شپالي), 28±73/6( ،زاورگلي ،)35±92/20(،شده زيدر گروه گل يباكتر يچسبندگ زانيم يافته ها :
شده  زيدر گروه گل نيز يخشونت سطح ميزان )p>05/0بين چهار گروه اختالف معني داري ديده شد. ( و بود )115±2/16(،زگلي

 ،يمارآ يآزمونها جنتاي. بود  )7/1±004/0شده ( شپالي و  )89/0±005/0,(زگلي بدون،  )48/0±003/0(، زاورگلي ،) 004/0±67/0(،
همبستگي مثبت بين ميزان خشونت سطحي و چسبندگي استرپتوكوك موتانس . هر چهار گروه نشان داد نيرا ب ياختالف معنادار

 )P= 0001/0ديده شد. (
 يباكتر يچسبندگ زانيم نيشتريب زيو سطح بدون گل يباكتر يچسبندگ زانيم ني، كمترزيكه سطح اورگل رسد يبنظر م: يريگ جهينت
 گليز شده نسبت به سطح پوليش شده چسبندگي كمتري خواهد داشت.داشته و نيز سطح را 
 استرپتوكوك موتانس، پرسلن دنداني، روش، آماده سازي سطحيواژه ها:  ديكل

 22/3/92پذيرش مقاله:  12/3/92 اصالح نهايي: 25/9/91 وصول مقاله:
 

 

 مقدمه:

استرپتوكوك موتانس بر  رينظ ييها سميكروارگانيم يچسبندگ
 يماريباعث دو ب توانديم يدندان يسطح دندان و پروتزها يرو

 يها يماريو ب دنداني يدگيدهان از جمله پوس طيعمده مح

Pشود. ودنتاليپر

)1(
P و از دست  دهيپوس يها دندان يبازساز يبرا

 رداز جمله كارب يو پروتز يميمختلف ترم يهاكيرفته تكن
  هيتوص يدندان يها و روكش تيكامپوز ،مواد آمالگام
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مواد و پروتزها، حفظ بهداشت  نيشود. جهت حفظ سالمت ايم
ها در اطراف  يباكتر ونيزاسيدهان در كنار كاهش تجمع و كلون

 )P)2،1.است تيپروتزها حائز اهم نيا
P  

مسئله مورد توجه قرار گرفته و  نيبه بعد ا 1990سال  از
 يچسبندگ زانير رابطه با مد يمتعدد يقاتيتحق يكارها

 ياسترپتوكوك موتانس بر رو به ويژه ها و سميكروارگانيم
ه اغلب نتايج ك است صورت گرفته يدندان يسطوح پروتزها

Pاند.متفاوتي در برداشته

)9-3( 

 يجهت كاهش خشونت سطح يمختلف هايروشدرحال حاضر  
 هيانوث يدگيالتهاب لثه و پوس وعيها موجود است، اما شكيسرام

روش  نياست كه هنوز اطالعات ما در مورد بهتر نيا انگريب
 )P)6،5.ستين يپرداخت كاف

در  يا عمده ريكه تاث ياز عوامل يكيمتعدد،  قاتيتحق طبق
دارد  يدندان يهاها به پرسلنسميكروارگانيم يچسبندگ

Pباشد.يپرسلن م يخشونت سطح

)4-3(
P قيدر تحق Magar   و

 IPS و In Ceram شده دو گروه زيگل يها همكاران نمونه

Impres 2    دار   يتفاوت معناز لحاظ ميزان خشونت سطحي
گروه  دونشده در  زيشده و گل شيپول يها نداشتند اما در نمونه

Pر ديده شد.دايتفاوت معن

)10(
P قيتحق Al-Marzok  و همكاران

نشان  داد  كه ارتباط  معناداري  بين  خشونت   سطحي  و  زين
)P)2.چسبندگي  استرپتوكوك  موتانس  وجود  دارد ميزان 

P  در
و همكارانش  انجام شد,مشخص  Hahnel كه توسط  يقيتحق
د كه  بعد  از  پوشش  با پروتئين  ارتباط  كمي  بين  يگرد

هاي   چسبندگي استرپتوكوكها  با خشونت سطحي  سراميك
 )P)7.تهيه  شده  با مواد مختلف  وجود  دارد

 زانيو همكاران مشخص شد كه م Kantorski در مطالعه
استرپتوكوك موتانس در  يباكتر يو چسبندگ يخشونت سطح

 شده با تيتقو كيفلدسپات كيها، در سرامكيگروه سرام

leucite بوده و در  زيبا ذرات ر كيفلدسپات كياز سرام شتريب
 جهيو در نت يخشونت سطح زانيها م تيگروه كامپوز

Pباشد.م ميمشابه ه اليكتربا يچسبندگ

)3(
P  مطالعه در   

Buergers   و همكاران مشخص شد  كه ارتباط  معناداري

بين  چسبندگي  باكتري  با خشونت  سطحي  و  
 )P)8.هيدروفوبيسيتي آنها وجود ندارد

پرسلن (سطوح صاف همراه با  يرو حاالت مختلف سطح نيا از
نقش عمده  يچسبندگ ني) ممكن است در ازيبدون گل اي زيگل
)P)8،7.دنرا داشته باش يا

P شده  زيدو سطح گل نيب سهيدر مورد مقا
مطالعات   يشده اختالف نظر وجود دارد، در برخ شيو پال

داراي شده  زيشده از سطوح گل شيشده كه سطوح پالمشخص 
نشان داده  گريد يو در بعضخشونت سطحي كمتري هستند 

ند و ندار يشده تفاوت زيشده با گل شيكه سطوح پال است شده
 رياست، البته تاث كسانيهر دو سطح  يرو يباكتر يچسبندگ

 زين شيپال تيمصرف شده و نوع ك يكيبه نوع ماده سرام شيپال
 )P)9،11،12 .دارد يبستگ

كه در  ييهايموجود و كاست يتوجه به شكاف اطالعات با
با هدف  قيتحق نياداشت، وجود  ةنيزم اين در يقبل قاتيتحق
رپتوكوك موتانس به پرسلن در چهار است يچسبندگ ةسيمقا

شده در  شيپال ز،يشده،اورگل زي،گل زيحالت مختلف بدون گل
 در سال ،تهران يدانشگاه آزاد اسالم يدانشكده دندانپزشك

 .انجام شد 1391
 

 

 :مواد و روش ها
انجام  پرسنلي ديسك 60و بر روي  يمطالعه به روش تجرب نيا

 .انجام شد شده 
متر (ساخت  يليم 3به ضخامت  ورق موم رز كياز  

 يسانت1به قطر  ييها سكيانگلستان), د Dentsplyشركت
گچ مخصوص پخت  يمتر جدا  و رو يليم 3متر و ضخامت  

 .پرسلن قرار داده شد
به  يشدن گچ و انجام مرحله حذف موم ، مولد set پس از 

 عيشد. پودر و ما جاديا يمرحله پرسلن گذار يابعاد مذكور برا
به  3/1ساخت كشور ژاپن)  را به نسبت  Noritake (پرسلن

اسلب  يشد، رو يرياندازه گ يتاليجيد يكه توسط ترازو 3/0
 جاديا مولدبه  هيال هيمخلوط كرده و ال گريكديبا  يا شهيش

 شده از حذف موم اضافه كرده سپس مولد را داخل كوره

PHOENIX-QC  )ساخت شركت Ceramco  كشور
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خأل،  طيو طبق استاندارد كارخانه و تحت شرا) قرار داده كايامر
به آن  قهيگراد كه در هر دق يدرجه سانت 600 نيآغاز يبا دما

درجه  920  يينها يگراد اضافه شد و به دما يدرجه سانت 45
 صحيحپخته شد. براي تائيد ضخامت   د،يگراد رس يسانت

 اي(ساخت شركت جو از گيج ،ساخته شده يپرسلن ها
متر و براي تائيد  يليم10/1به دقت   ) رانير اكشو -كيالكتر

كشور  Mitutoyoقطر آنها  از  يك كوليس(ساخت شركت
 .استفاده شد نچيا 1/ 1000ژاپن)  به دقت

ها  به طور تصادفي  به  نمونه  يپرسلن سكيد 60از ساخت  پس
شده ،  زيگروه گل هيته يتقسيم شدند. برا ييتا 15گروه  4

 يدرجه سانت 630نيآغاز يرا در دماساخته شده  يها نمونه
 يگراد به آن اضافه م يدرجه سانت 50 قهيگراد كه در هر دق

 4تا  1 تگراد  بمد يدرجه سانت 930يينها يشد و در دما
در هوا نگه داشته و سپس  اجازه سرد  شدن  در معرض   قهيدق

 )P)16-13.ا داده  شده هوا  به آن
استفاده Noritake زيورگلا عياز ما ز،يگروه اورگل هيته يبرا

ساخته شده  يپرسلن سكيد يمخصوص رو يكرده و با قلمو
گراد   يدرجه سانت 650 نيآغاز يرا در دما سكيو د دهيمال
تا  قهيگراد بر دق يدرجه سانت rate50با قهيدق 5مدت  يبرا

 داشتهنگه  مادر آن د قهيدق 1گراد رسانده و  يدرجه سانت 920
)P)19-17.نجام شدا  Rapid coolingسپسو 

P  
 يپرسلن يها سكيشده ، تمام سطوح د شيگروه پال هيته يبرا

  و سپس Coarse  يكيالست يسكهايساخته شده را ابتدا با د

 Fine )شركت KENDA( كشور آلمان) توسط دستگاه
) كايامر Dentaurum ساخت شركت (Paramil 3 شيپال

,  قهيبر دق 20000با دور  KENDA طبق بروشور كارخانه
شد. در ضمن  در زمان پاليش، از آب  به عنوان  خنك   شيپال

 ياز  يك تكنسين  واحد استفاده شد.پس از آماده ساز كننده و
  Ultrasonic cleaner ها با دستگاهتمام گروه گروه ، 4هر 

  .شدند ليشسته و سپس استر
 استاندارد كد استاندارد استرپتوكوك موتانس با هيسو

PTCCl683 شناسي بيمارستان ميالد  ميكروب شگاهيزآزمارا ا
نمونه ها در  لوله  بالد آگار كشت داده شد. طيو در مح هيته

 محلول ي) حاوكايامر Pyrex(ساخت شركت شيآزما يها

BHI با غلظت ييايباكتر ونيقرار داده و باسوسپانس 
10P

6
P  ×1)كه توسط  )تريكروليسلول بر م mcFarlan 5/0 

 كروبيم شگاهيدر آزما ،شد هي) تهميمحلول سولفات سد(
 واحد كرج مواجه يدانشكده علوم دانشگاه آزاد اسالم يشناس

هاي پرسلن   سوسپانسيون مورد نظر همراه با نمونه گرديد.
 يدرجه سانت 37ساعت در انكوباتور24داخل آن را به مدت 

 يآلمان) قرارداده و بعد از ط Memmertگراد (ساخت شركت
قطعات پرسلن را از لوله ها خارج كرده  ون،يمدت زمان انكوباس

 قهيدق 1شسته و بمدت  هيثان 20به مدت  نيو با نرمال سال
 لهيبه وس نينرمال سال يس يس 1يحاو Urine bottle درون

Vortex mixer از محلول  يس يس 1/0تكان داده شد، سپس
به دست آمده (پرسلن معلق در سرم فيزيولوژي) برداشته  جديد

محيط كشت بالد آگار استريل  به صورت خطي  كشت وبرروي 
گراد  يدرجه سانت 37ها  در انكوباتور  تيو تمامي پل شده داده

عد از گذشت زمان مذكور گرفت. ب ساعت  قرار  48به  مدت 
 يموجود رو يها يكلون عدادو ت شدهها از انكوباتور خارج  تيپل

 .شمارش شدند تيهرپل
و ميزان ترپتوكوك موتانس مقايسه  چسبندگي  اس براي 

در چهار حالت  مختلف پرسلن  از آزمون  خشونت سطحي
و مقايسه دو به دو از آزمون   Kruskal-Wallis آماري

Mann-U-Whitney   و جهت بررسي رابطه دو متغير فوق
 از آزمون پيرسون استفاده شد.

 

 
 

 

 :يافته ها

 زاني. مشدنمونه ودر چهار گروه انجام  60تعداد  يرو قيتحق
 رسلن در نمودارسطح پ يسازبر حسب حالت آماده يچسبندگ

 يچسبندگ زانيم نيدهد كه باالتريو نشان م هارائه شد )1(
 زانيم نيتر نييو پا زياسترپتوكوك موتانس در گروه بدون گل

 گردد.ه ميز  مشاهديدر گروه اورگل
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ميزان چسبندگي استرپتوكك موتانس بر حسب نوع حالت  -1نمودار

 آماده سازي سطح پرسلن
 
 گروه گليز شدهاسترپتوكوك موتانس در  يچسبندگ زانيم
 شپالي),28±73/6( ،زاورگلي ،)92/20±35(،

.وبين چهار بود )115±2/16(،زگلي بدون و)103±1/22(،شده
  )p>05/0( گروه اختالف معني داري ديده شد.     

شده  زيدر گروه گل ي نيزخشونت سطح ميزان
 ,زگلي ، بدون )48/0±003/0(، زاورگلي ،)004/0±67/0(،
 جنتاي. بود  )7/1±004/0(شده  شپالي و  )005/0±89/0(

هر چهار گروه نشان  نيرا ب ياختالف معنادار ،يمارآ يآزمونها
همبستگي مثبت بين ميزان خشونت   )p>0001/0( داد.

بندگي استرپتوكوك موتانس ديده شد. سطحي و چس
)0001/0 =P( 

 يفوق در جامعه آمار ريدو متغ نيب Peyerson  آزمون طبق
برقرار  يقو ميرابطه مستق كيچهار نوع پرسلن مورد مطالعه 

 =P-value) 0001/0بود. (
 

  :بحث

حداكثر  يمطالعه حاضر نشان داد  كه پرسلن خام دارا جينتا
به ساختار  توان يرا م افتهي نيت اكه عل باشد يم يچسبندگ

 Nonglazed  پرسلن خام مربوط دانست. پرسلن خام يسطح

پخت در  نديكه در اثر فرا يكوچك يها خلل و فرج ليبه دل 

 يسبندگدر چ يشتريب ليپتانس شود، يم جاديسطح پرسلن ا
 هيقض نيا ديمو زين يالكترون كروسكوپيم  جيدارد و نتا يباكتر

سطح خشن و خلل و فرج آن، تماس  نيهم ليدلو به  مي باشد
دندان مقابل  شيپرسلن خام با دندان مقابل موجب سا ياكلوزال

P گردد.مي

)6،10( 
 كروينوع م كي يگ چسبند زانيم  يكه به بررس يمقاالت هيكل

  ياز مواد مورد استفاده در دندان پزشك  يكيبه  سميارگان
از عوامل موثر در   يكي يند معتقدند خشونت سطح ا پرداخته
 )P)14-10 .شود يمحسوب م يگ چسبند

  ياست كه به بررس  ييها حاضر جزو معدود پژوهش قيتحق 
 زيپرسلن اورگل ياسترپتوكوك  موتانس بر رو يگ چسبند

،  Magarات مطالعه با مطالع نيا جينتا پرداخته است.
Karayazgan  ،Al-Wahadni    ،Tholt  و همكاران

 و Oliveiraزاده،  يمطالعه اصفهان يها افتهيمشابه بود و با 
Sermet   و همكاران متفاوت بودP

)10،14،20،6،17،18،21( 
مورد قبول و پرطرف دار  يهاكياز تكن شيپال نديفرا

 زاتيبه تجه ازياتالف وقت كم و عدم ن ليدندانپزشكان (به دل
) يو در واقع حذف مراحل البراتوار زيمربوط به گل يالبراتوار

) P)17.باشد يسطوح پرسلن م يت برطرف كردن زبرجه
P نيدر ا 

 شيپال ملواز ديمختلف اقدام به ساخت و تول يراستا شركت ها
 ياند و جهت بررسكرده شيپال يها ري، فرز و خمتياعم از ك

انجام شده و  يمختلف قاتيتحق زيبه گل ليمواد و وسا نيا يبرتر
اختالف را  نيابدست آمده كه  يمختلف و بعضا متضاد جينتا
پرداخت،  تيهمچون نوع ك يمربوط به عوامل مختلف توانيم

، دور دستگاه، مهارت نيسمدت زمان پرداخت، فشار دست تكن
پرداخت ، جنس  تيك يها  grit و يفرد عمل كننده، زبر

 ندهياندازه ذرات سا ،يابيارز يمتد ها ،يپرسلن مصرف
.دانست شيپال يرهايخم P

)18،17 ( 

 يچسبندگ سهيكه جهت مقا يمطالعات نيناقضات بت ن،يبنابرا 
شده انجام گرفته است، با  زيشده و گل شيبه سطوح پال يباكتر

 بايتقر قيعوامل در دو تحق نيتمام ا يمشابه ساز نكهيتوجه به ا
 . است هيقابل توج باشد، يممكن م ريغ

 

ميزان
 

چسبندگي
 

ك
استرپتوكو

 
س

موتان
 

اورگليز گليز شده          بدون گليز   پاليش شده       
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 يريگ جهينت

 كه  ديمشخص گرد ق،يتحق نيحاصل از ا جيبا توجه به نتا
استرپتوكوك موتانس ، مربوط به  يچسبندگ زانيم نيمترك

 يباكتر يچسبندگ زانيم نيشتريو ب زيپرسلن اورگل ينمونه ها
  زانيو م باشديم زيپرسلن بدون گل يمربوط به نمونه ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كمتر از سطح  شده زيبه سطح پرسلن گل يباكتر يچسبندگ
 يسطح يسازروش آماده ن،يبنابرا .باشديشده م شيپرسلن پال

دوم جهت  تيشده در اولو زياول و روش گل تيدر اولو زياورگل
استزپتوكوك موتانس به سطح پرسلن  ياز چسبندگ يريجلوگ
 .گردديم يمعرف
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