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مقدمه :از ویژگیهای مهم سیلرها در درمان ریشه ،فعالیت ضد قارچی آنها میباشد .هدف
از انجام این مطالعه ،مقایسه فعالیت ضد قارچی سیلرهای Multi-،tg-sealer ،MTA Fillapex
 AH-Plus ،Calو  Roeko Sealدر برابر قارچ  )Candida Albicans( CAبه دو روش
مستقیم و غیر مستقیم بود.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی -آزمایشگاهی از روش انتشار در محیط آگار (روش
غیر مستقیم) برای مقایسهی فعالیت ضد قارچی سیلرهای تازه تهیه شده ،در برابر سوش
استاندارد قارچ  CAاستفاده شد .هر یک از سیلرها در چاهکهای ایجاد شده در وسط محیط
کشت حاوی قارچ ،قرار گرفتند .پس از انکوباسیون ،قطرهالههای عدم رشد میکروبی به کمک
کولیس اندازهگیری شد .در روش تماس مستقیم ،جهت ارزیابی فعالیت ضد قارچی سیلرهای
ست شده ،سوسپانسیونهای حاوی سیلر پودر شده و قارچ  CAپس از گذشت زمانهای ،6
 51و 66دقیقه کشت داده و انکوبه شدند .تعداد کلونیهای تشکیل شده برحسب میلیلیتر،
محاسبه گردید .دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه  06و با آنالیزهای آماری واریانس
یکطرفه ،واریانس برای دادههای مکرر و  tزوج بررسی شد (.)α = 6/61
یافتهها :در روش انتشار آگار (روش غیر مستقیم) برای سیلرهای تازه تهیه شده خاصیت
ضد قارچی سیلر  Multi-Calبهطور معنیداری بیشتر از سایر سیلرها بود (p > 6/61
 ) valueولی در روش تماس مستقیم برای سیلرهای ست شده ،حداکثر فعالیت ضد قارچی را
سیلر  MTA Fillapexداشت ( .)p value > 6/61در هر دو روش سیلر سیلیکونی
 RoekoSealحداقل فعالیت ضد قارچی را نشان داد (.)p value > 6/61
نتیجهگیری :حداکثر فعالیت ضد قارچی با روش انتشار آگار ( )ADTمربوط به سیلر Multi-
 Calو حداکثر خاصیت ضد قارچی با روش تماس مستقیم ( )DCTرا سیلر MTA Fillapex

نشان داد .در هر دو روش سیلر  Roeko Sealحداقل فعالیت ضد قارچی را از خود نمایان
ساخت.
كلید واژهها :درمان ریشه ،کاندیدا آلبیکانس ،سیلر
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مقدمه
علت عفونی شدن سیستم کانال ریشه وجود
میکروارگانیسمهای مختلفی از جمله باکتریها ،قارچها و
احتماال ویروسها می باشد[ .]1هدف نهایی پروسه درمان ریشه
دندان در راستای حذف و یا کاهش این میکروارگانیسمها ،به
منظور بهبود بیماری پالپ و پری اپیکال و بهدست آمدن
سالمت مجدد و ترمیم بافت پری رادیکولر آسیب دیده
است[ .]1بهمنظور افزایش موفقیت در درمان ریشه عالوه بر
پاکسازی مکانیکی ،محلولهای شتسشو دهنده و داروهای
داخل کانال نیز مورد استفاده قرار میگیرند .اما علیرغم تمامی
اقدامات درمانی ،در قسمتهایی از دیواره کانال ریشه همانند
توبولهای عاجی ،میکروارگانیسمها باقی میمانند .این
میکروبهای باقیمانده ممکن است به بافتهای پری رادیکولر
دسترسی پیدا کرده و در نهایت سبب شکست در پروسه درمان
ریشه گردند[ .]1 ،2میکروارگانیسمهایی که بهطور شایع ،از
دندانهایی که درمان ریشهی آنها شکست خورده در شرایط
ایزوله برداشت میشوند شامل  Enterococcus faecalisقارچ
 Candida albicansو  Actinomycesisraeliiمیباشند[.]3
براساس مطالعه صورت گرفته توسط  Baumgartnerو
همکاران[ ]4قارچها نیز با بیماریهای ریشهی دندان مرتبط
میباشند.
قارچها مانند ویروسها قدرت تطبیق با شرایط محیطی
گوناگون ،چسبندگی به سطوح مختلف ،تولید آنزیمهای
هیدرولیتیک ،تغییر شکل مورفولوژیک ،تشکیل بیوفیلم ،حمله و
تداخل در سیستم دفاعی میزبان را دارند که میتواند نقش
مهمی در پاتوژنز بیماریهای اطراف ریشه دارا باشد .قارچها
گهگاه در عفونتهای اولیه ریشه مشاهده میشوند ولی بهطور
شایع در دندانهای پرشدهای که درمان آنها دچار شکست
گردیده یافت میشوند[.]5-9
قارچ  C.Albicansشایعترین نمونهی قارچی است که در
کانالهای عفونی یافت میشود و این گونهی قارچی بهعنوان
یک میکروارگانیسم عاج دوست شناخته شده است که این
بهعلت تمایل هجوم آن به توبولهای عاجی است.
 C.Albicansبه بعضی داروهای درون کانال مقاوم است از
جمله میتوان به هیدروکسید کلسیم اشاره کرد .توانایی این
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گونه در تهاجم به توبولهای عاجی و مقاومت به داروهایی که
بیشترین استفاده را در درمان ریشه دارند ،میتواند این مطلب
را که چرا  C.Albicansبا عفونتهای مقاوم به درمان ریشه
همراه بوده است ،به خوبی روشن سازد[.]5-9
لذا اثر ضد قارچی سیلرها ،بهعنوان یک فاکتور مکمل و
مؤثر در حذف و یا کاهش میکروارگانیسمهای باقیمانده در
کانال و جلوگیری از رشد دوباره آنها بعد از درمان ریشه
اهمیت مییابد[ .]11مشهورترین سیلرها ،ترکیباتی بر پایه
اکسید روی -اوژنول (مانند  ،)tg-sealerسیلرهای هیدروکساید
کلسیم ) ،)Multi-Calگالس آینومرها (،)Ketac-endo
رزینها ( ،)AH-Plusسیلرهای سیلیکونی()RoekoSeal
میباشند[.]1 ،11 ،11
در سالهای اخیر سیلرهای حاوی MTA ( MTA
 )Fillapexنیز در عرصه دندانپزشکی معرفی شدهاند[ .]7با
توجه به تنوعات مختلف سیلرها و لزوم وجود خاصیت ضد
قارچی در یک سیلر جهت موفقیت درمان ریشه ،مطالعات
متعددی در این زمینه توسط محققین در مورد سیلرهای متفاوت
و به روشهای مختلفی صورت گرفته است[.]12-14
با توجه به اهمیت وجود خاصیت ضد قارچی سیلرها و با
توجه به این که با این وجود ،در حال حاضر اطالعات بسیار
اندکی در زمینه خواص ضد قارچی سیلر جدید MTA
 Fillapexموجود میباشد[ ]11و به نظر میرسد ،مطالعهای در
مورد فعالیت ضد قارچی  tg-sealerصورت نگرفته است ،لذا
مطالعهی حاضر با هدف مقایسه فعالیت ضدقارچی سیلرهای
 RoekoSeal ،AH-Plus ،tg-sealer ،MTA Fillapexو
 Multi-Calدر برابر قارچ کاندیدا آلبیکانس ،به دو روش
مستقیم و غیر مستقیم انجام شد.
مواد و روشها
در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی که در زمستان  1392در
مرکز تحقیقات پروفسور ترابینژاد در دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه اصفهان انجام پذیرفت ،خاصیت ضد قارچی  5نوع
سیلر مورد استفاده در درمان ریشه قبل و بعد از ست شدن ،در
برابر  Candida Albicansبه دو روش مستقیم و غیر مستقیم
مورد ارزیابی گرفت.
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سیلرهای مورد استفاده در این مطالعه عبارت بودند از:
()Coltene,Germany( ،AH-Plus )Dentsply,Germany
،Multi-Cal )Pulpdent, USA( ،RoekoSeal
(،tg-sealer )Technical & General Ltd., England
(.MTA Fillapex )Angelus I.P.O, Brazil
قارچ مورد مطالعه ،سوش استاندارد ایرانی قارچ Candida
 )PTCC1393( Albicansبود.
پلیتهای استریل با چاهکهای یکنواخت بدون هرگونه
آلودگی در محیطهای کشت تازه تهیه شده که فقط حاوی قارچ
کاندیدا آلبیکانس بودند و سیلرهای استریل ورود مطالعه شدند.
نمونههایی که استریل نبوده ،محیط کشتهایی که از تهیه
آنها مدتی گذشته و یا آلوده به هرگونه میکروارگانیسم غیر از
قارچ  Candida Albicansبودند ،از مطالعه حذف شدند.
سپس از روش انتشار در محیط آگار ( Agar diffusion
 )testو روش تماس مستقیم ( )Direct contactجهت بررسی
اثر ضد قارچی  5نوع سیلر استفاده گردید.
در روش انتشار در محیط آگار ،پس از تهیه سوش استاندارد
ایزوله از قارچ ( C.Albicansسوش ایرانی،)PTCC 1393 ،
سوسپانسیون قارچی با غلظت استاندارد  1/5مک فارلند که
حاوی  118 × 1/5بر میلیلیتر قارچ بود ،تهیه شد .در  11پلیت
یکبار مصرف محیط کشت سابور دکستروز ( Sabouraud
 )Dextrose Agar,Himedia,Indiaآگار آماده گردید .در این
پلیتها حجم مشخصی از سوسپانسیون قارچی توسط سمپلر
( 1/1میلیلیتر) اضافه و در تمامی محیط کشت به طور
یکنواخت بهوسیله لوپ آزمایشگاهی ( )loopپخش شد .در
وسط پلیت حاوی محیط کشت و سوسپانسیون قارچی
 5 ،Candida Albicansحفرهی استوانهای شکل (چاهک) به
قطر  6میلیمتر و عمق  5میلیمتر با استفاده از پیپتهای
استریل برای هر نمونه از سیلرهای مورد آزمایش با فاصلههای
حداقل  1/5سانتیمتر از دیواره پلیت و  2/5سانتیمتر از
یکدیگر ،ایجاد گردید .بهمنظور جلوگیری از نفوذ سیلر در
فضای بین پلیت و محیط کشت ،ته چاهکها توسط محلول
آگار سیل شد .مخلوط تازه تهیه شده طبق دستور کارخانه
سازنده از هر کدام از سیلرها ،داخل حفرهها قرار داده شد .محیط
کشت حاوی  ،Candida Albicansکه در چاهکهای آن یک
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نوع سیلر قرار داشت ،جهت انتشار بهتر سیلرها ،بهمدت 2
ساعت در دمای محیط آزمایشگاه (زمان پریدیفوژن) نگهداری
شد و در نهایت نمونهها در دستگاه انکوباتور با دمای  37درجه
سانتیگراد و بهمدت  48ساعت در شرایط هوازی قرارگرفت.
پس از گذشت 48ساعت از زمان انکوباسیون قطر هالههای عدم
رشد میکروبی در اطراف هر کدام از سیلرها در چهار جهت
مختلف توسط کولیس (با دقت  1/5میلیمتر) اندازهگیری شد.
بهمنظور تهیه گروه کنترل مثبت در یک پلیت حاوی آگار بدون
اضافه نمودن سوسپانسیون قارچی ،فقط سیلرها در چاهکها
قرار داده شدند تا وضعیت استریل بودن سیلرها بررسی شود .در
گروه کنترل منفی نیز جهت اطمینان از استریل بودن محیط
آگاری ،پلیتهای حاوی محیط کشت بدون اضافه نمودن سیلر
یا سوسپانسیون قارچی در انکوباتور قرار داده شد .تمامی این
آزمایشات برای سیلرها و گروههای کنترل (مثبت و منفی) در
سه مرتبه تکرار شدند[.]14
در روش تماس مستقیم ( )DCTهر کدام از سیلرها پس از
مخلوط کردن طبق دستور کارخانه سازنده جهت سفت شدن در
بلوکهای پالستیکی استوانهای شکل استریل به قطر 5
میلیمتر و عمق  5میلیمتر قرارگرفت .سپس به سیلرها اجازه
داده شد تا در دمای  37درجه سانتیگراد و رطوبت  111درصد
در دستگاه انکوباتور به مدت  7روز سفت شوند .بلوکهای
سیلری بهدست آمده خرد شده و با استفاده از هاون سرامیکی
استریل ( )CoorsTek, Golden Co, USAبهصورت پودر
درآورده شدند .پودرهای بهدست آمده از سیلرها در پکهای
مخصوص استریل بستهبندی و سپس توسط نور ماورا بنفش
استریل شدند .میزان  51میلیگرم از پودر هر سیلر توسط
ترازوی دیجیتالی Scaletech Instruments, ( Bel Italy
 )Surat, Indiaوزن شده و به هر کدام از سیلرهای پودر شده
استریل ،محلول سالین استریل به کمک پیپتهای استریل به
میزان یک میلیلیتر اضافه گردید تا سوسپانسیونی به غلظت 51
گرم بر میلیلیتر از سیلرها بهدست آید .سوسپانسیون قارچی با
غلظت استاندارد  1/5مک فارلند ( 118 × 1/5بر میلیلیتر) آماده
گردید .حجمهای مساوی از این سوسپانسیون قارچی و
سوسپانسیون سیلری (یک میلیلیتر) با هم کامالً مخلوط شدند.
مخلوط سوسپانسیون قارچی و سیلری بهطور متوالی توسط
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دستگاه همزن ( Janke & Kunkel GmbH, Stufen,

 )testدر سطح معنیداری  α = 1/15استفاده شد.

 IkaVibro- Fix )Germanyکامالً ادغام شدند .محلول
سالین بدون سیلر به عنوان گروه کنترل (مثبت) در نظر گرفته
شد .پس از گذشت مدت زمانهای  15 ،6و  61دقیقه بعد از
مخلوط شدن سوسپانسیونها در دمای محیط آزمایشگاه ،مقدار
مشخص  1/11میلیلیتر از سوسپانسیون بهوسیله دستگاه
سمپلر ،بر روی محیط کشتهای آگاری سابور دکستروز از پیش
تهیه شده کشت داده شد .بعد از انکوباسیون در دمای  37درجه
سانتیگراد بهمدت  48ساعت ،کلونیهای تشکیل شده روی
پلیتهای آگاری شمرده شدند .سپس تعداد کلونیهای تشکیل
شده در واحد حجم ( CFUبر میلیلیتر) برای هر کدام از
سیلرها در زمانهای مختلف آزمایش محاسبه گردید[ .]7این
آزمایشات شش مرتبه تکرار شدند .از آنالیزهای آماری
کروسکال والیس و  ،mann-whitneyجهت مقایسه یافتههای
آزمایش به روش  )Agar diffusion test( ADTو از
آنالیزهای کروسکال والیس ،ویلکاکسون و من ویتنی جهت
مقایسهی یافتههای آزمایش به روش Direct contact ( DCT

یافتهها
روش انتشار آگار :یافتههای آزمون انتشار در آگار (میانگین قطر
هالههای عدم رشد میکروبی) در جدول  1گزارش شده است.
آزمون کروسکال والیس در آزمایش انتشار در محیط آگار،
میان میانگین قطر هالههای عدم رشد قارچ سیلرهای تازه تهیه
شده  tg-sealer ،Multi-Cal ،RoekoSeal ،AH-Plusو
 MTA Fillapexبا یکدیگر تفاوت معنیداری نشان داد (در
تمامی موارد .)p value = 1/148
نتایج آزمون انتشار آگار نشان داد که خاصیت ضد قارچی
سیلر  Multi-Calدر برابر کاندیدا آلبیکانس از همه سیلرها
بیشتر ( )12/61 ± 1/36و سیلرهای  RoekoSealاز همه
کمتر است ( )4/88 ± 2/17اما تفاوت سیلر  RoekoSealجز با
 Multi-Calدر سایر موارد معنیدار نشد (جدول .)2
روش تماس مستقیم :یافتههای آزمایش در مورد روش تماس
مستقیم که در جدول  3گزارش شده است.

جدول  .0میانگین میزان قطر هالههای عدم رشد قارچی (بر حسب میلیمتر) در گروههای مختلف
سیلر

میانگین(میلیمتر)*

انحراف معیار

Multi-Cal

12/61
7/66
7/11
7/29
4/88

1/36
1/91
1/86
1/32
2/17

AH-Plus
tg-sealer
MTA Fillapex
RoekoSeal

* قطر چاهکهای ایجاد شده در محیط کشت برابر  6میلیمتر بود.

جدول  .6مقایسه خاصیت ضد قارچی سیلرها براساس آزمون Mann-Whitney

سیلرهای مورد مطالعه
tg-sealer - AH-Plus
MTA Fillapex - AH-Plus
RoekoSeal - AH-Plus
MTA Fillapex - tg-sealer
RoekoSeal - tg-sealer
RoekoSeal - MTA Fillapex
Multi-Cal - AH-Plus
tg-sealer - Multi-Cal
MTA Fillapex - Multi-Cal
RoekoSeal - Multi-Cal
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p value

1/275
1/513
1/127
1/827
1/127
1/127
1/15
1/15
1/15
1/15
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خاصیت ضد قارچی پنج نوع سیلر کانال

جدول  .1میانگین و انحراف معیار لگاریتم  CFUبر میلیلیتر گروههای سیلری مختلف و گروه کنترل در زمانهای  21 ،01 ،2دقیقه مجاورت
با کاندیدا آلبیکانس
سیلر
Multi-Cal
AH-Plus
tg-sealer
MTA Fillapex
RoekoSeal

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار

لگاریتم  CFU/mlدر  6دقیقه
1
1/11
1
1/11
35
1/11
2
1/11
11
1/11

سیلر  MTA Fillapexدر زمان  61دقیقه ،کمترین میزان
تعداد کلونیهای باقیمانده در میلیلیتر پس از مجاورت مستقیم
با کاندیدا آلبیکانس را ،بهخود اختصاص داد .اما در زمان 6
دقیقه سیلرهای  Multi-Calو  AH-Plusو در زمان  15دقیقه
سیلر  tg-sealerکمترین تعداد کلونی را تشکیل دادند .آزمون
آماری کروسکال والیس بین میانگینهای لگاریتم  CFUبر
میلیلیتر سیلرها با یکدیگر در سه دورهی زمانی این مطالعه،
اختالف آماری معنیداری نشان نداد ( p value6,15 = 1/225و
 p value6,60 = 1/138و .)p value15,60 = 1/138
سیلر  RoekoSealبهجز در زمان  6دقیقه ،کمترین اثر ضد
قارچی را نسبت به گروههای دیگر سیلری مورد مطالعه با
اختالف آماری معنیدار از خود نشان داد (در همه موارد 1/111
> .)p value
بحث
مطالعات نشان دادهاند که میکروارگانیسمها بعد از پاکسازی
مکانیکی و شیمیایی در نواحی غیر قابل دسترس کانال باقی
میمانند[ .]1 ،2 ،11از جمله میکروارگانیسمهای مقاوم به
درمان که شیوع باالیی در موارد شکست خورده درمان ریشه
دارند ،قارچ کاندیدا آلبیکانس است .این قارچ بهعلت مهارت در
چسبندگی به عاج و توانایی باقی ماندن در کانال دندان میتواند
منجر به بروز یک عفونت ثانویه بعد از انجام پروسه درمان
ریشه گردد .لذا اثر ضد قارچی سیلرها ،بهعنوان یک فاکتور
مکمل و مؤثر در حذف و یا کاهش میکروارگانیسمهای
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لگاریتم  CFU /mlدر 51دقیقه
15
1/11
32
1/11
2
1/11
52
1/11
66
1/11

لگاریتم CFU /mlدر  66دقیقه
115
1/11
161
1/11
23
1/11
12
1/11
168
1/11

باقیمانده در کانال و جلوگیری از رشد دوباره آنها بعد از درمان
ریشه اهمیت دارد[.]15
هدف از پر کردن سه بعدی کانال این است که ماده
پرکننده بتواند از ورود و یا خروج میکروارگانیسمها از کانال
ریشه جلوگیری نموده[ ،]8از طرفی باکتریهای باقیمانده در
کانال را هم از بین ببرد و یا حداقل مانع تکثیر آنها شود[.]16
لذا حضور اجزای ضد میکروبی در ترکیب سیلر یک فاکتور مهم
جهت رسیدن به این هدف میباشد[ .]16اثر ضد میکروبی
سیلرها بیشتر توسط دو روش انتشار در محیط آگار ( )ADTو
تماس مستقیم ( )DCTارزیابی میگردد[ .]12 ،17 ،18روش
 ADTاز رایجترین و سادهترین روشهاست که برای ارزیابی
سیلرهای تازه تهیه شده بهکار میرود که دارای معایبی نیز
هست .از جمله این معایب وابسته بودن خاصیت ضد قارچی به
قدرت انتشار سیلر در محیط آگار و عدم تماس مستقیم تمام
نواحی سیلر با میکروارگانیسیمها میباشد .بنابراین روش DCT
برای حل مشکالت موجود در روش  ADTپیشنهاد شده
است[ .]17نتایج این پژوهش به روش  ADTنشان داد که
سیلر  Multi-Calنسبت به سایر سیلرها ،اثر ضد قارچی
بیشتری را در برابر کاندیدا آلبیکانس دارد .علت این یافته را
احتماالً میتوان به حضور اجزاء ضد قارچی موجود در ساختار
آن نسبت داد .سیلر  AH-Plusدر رتبه دوم و MTA
 Fillapexدر رتبه سوم اثر ضد قارچی قرار داشتند.
 Cavalcantiو همکاران[ ]19به بررسی اثر ضد باکتریایی
و ضد قارچی سیلرهای ®Hydro ،Sealer 26® ،Fill Canal
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 ®Cو  CH pasteبه روش  ADTپرداختند .روش مورد
استفاده در این مطالعه از شایعترین روشهای اندازهگیری
فعالیت ضد میکروبی سیلرها بهشمار میآید .از اشکاالت بزرگ
این روش آن است که قطر هاله عدم رشد با خاصیت
ضدمیکروبی سیلر ارتباط مشخصی ندارد ،بلکه اندازهی این هاله
به شدت تحت تأثیر میزان انتشار مواد در محیط کشت است.
نتایج بهدست آمده توسط آنها نشان داد که تمام مواد توانایی
ایجاد هاله عدم رشد را دارا میباشند .اما در این میان Fill
 Canalبیشترین قطر هاله عدم رشد را در برابر قارچ کاندیدا از
خود نمایان ساخت .هیچکدام از سیلرها قطر هاله عدم رشد
بزرگتری از  CH Pasteدر برابر  streptococcal speciesاز
خود نشان ندادند[.]19
نتایج مطالعهی حاضر با مطالعه  Cavalcantiو
همکاران[ ]19همخوانی دارد و تمامی سیلرهای مورد بررسی در
مطالعهی حاضر از خود فعالیت ضد قارچی نشان داده و هاله
عدم رشد قارچی در اطراف آنها تشکیل گردید ،اما با توجه به
نقایص این روش از تست تماس مستقیم ( )DCTنیز استفاده
شد.
جهت بررسی مقایسه اثر ضد قارچی سیلرها به روش تماس
مستقیم ،زمان  61دقیقه بعد از مجاورت در نظر گرفته شد ،زیرا
در زمانهای  6و  15دقیقه احتماالً سیلرها ،هنوز فرصت کافی
جهت تأثیر بر قارچ مقاوم کاندیدا آلبیکانس را ندارد .از آنجا که
دینامیک فعالیت ضد قارچی هر کدام از سیلرها بهطور جداگانه
در طول مدت آزمایش نیز دارای اهمیت بود ،این مطالعه در سه
دوره زمانی متوالی  15 ، 6و  61دقیقه صورت پذیرفت .بر
خالف آزمون انتشار در آگار بعد از  61دقیقه از تماس مستقیم
سیلرها با قارچ ،سیلر  MTA Fillapexبیشترین اثر
ضدقارچی را نسبت به سایر سیلرها از خود نشان داد و پس از
آن  tg-sealerقرار داشت .بنابراین میتوان گفت در روش
تماس مستقیم ،سیلر  MTA Fillapexقابلیت ضد قارچی
باالتری نسبت به سایر سیلرها پس از  61دقیقه در مقابل قارچ
کاندیدا آلبیکانس داشت ،در حالیکه سیلرهای ،AH-Plus
 Multi-Calو  RoekoSealپس از گذشت این زمان تعداد
بسیار بیشتری کلونی را تشکیل دادند .همچنین نکته قابل ذکر
و مهم دیگر فعالیت ضد قارچی ضعیف سیلر  RoekoSealبود
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که در هر دو روش آزمون فعالیت ضد قارچی این سیلر در بین
سیلرهای مورد مطالعه در رتبه آخر قرار گرفت.
 Ozcanو همکاران[ ]21در سال  2113مطالعه
آزمایشگاهی بر روی اثر ضد قارچی سیلرهای MTA
 iRoot SP ،GuttaFlow ،Fillapexو  AH-Plusدر برابر
قارچ  Candida Albicansبه انجام رساندند .روش مورد
استفاده آنها روش تماس مستقیم سیلر و قارچ در دو حالت
تازه مخلوط شده و ست شده به مدت یک تا هفت روز بود .پس
از آنکه محیطهای کشت بهمدت  48ساعت در دستگاه
 Incubatorقرار گرفتند تعداد واحدهای کلونی تشکیل شده
شمرده شد GuttaFlow .از بین سیلرهای مورد بررسی
هیچگونه فعالیت ضد قارچی از خود نشان نداد در حالیکه AH-
 Plusتازه مخلوط گردیده باالترین فعالیت ضد قارچی را داشت.
سیلرهای تازه مخلوط گردیده  iRoot SPو  MTAنیز از خود
فعالیت ضد قارچی نشان دادند .نکته قابل توجه دیده شدن
اختالف معنیدار میان حالت تازه مخلوط شده و ست شدهی
آنها بود .در حالت ست شدهی سیلرها تفاوت معنیداری بین
سیلرهایی که یک روز از زمان ست شدن و  7روز از زمان ست
شدن آنها گذشته بود مشاهده نگردید[.]21
نتایج مطالعهی حاضر با مطالعه  Ozcanو همکاران[ ]21در
خصوص فعالیت ضد قارچی  MTA Fillapexهمخوانی دارد و
در مطالعهی حاضر  MTA Fillapexبیشترین اثر ضد قارچی
را در بین سیلرهای مورد بررسی در آزمون تماس مستقیم نشان
داد ،اما نتایج مطالعهی حاضر با مطالعه  Ozcanو
همکاران[ ]21در خصوص اثر ضد قارچی  AH-Plusمتفاوت
بود .علت این تفاوتها میتواند به تفاوت در محتوای سیلرهای
مورد بررسی در بازارهای مختلف جهانی ،خطای کارخانهای و
تفاوت در زمانهای مورد بررسی اثر ضد قارچی مربوط باشد.
زیرا در مطالعهی حاضر  AH-Plusدر زمانهای  6و  15دقیقه
اثر ضدقارچی بیشتری نسبت به  MTA Fillapexنشان داد،
اما در زمان  61دقیقه خاصیت ضد قارچی آن به شکل
محسوسی کاهش یافت .از این رو تفاوت در زمان اندازهگیری
خاصیت ضد قارچی سیلرها دلیلی برای تفاوت نتایج دو مطالعه
با یکدیگر است .بنابراین میتوان گفت  AH-Plusخاصیت
ضد قارچی مطلوبی در اوایل استفاده در کانال از خود نشان

620

دکتر حمید رضویان و همکاران

آن و فقدان مطالعات مشابه داخلی و خارجی بر روی اثر ضد
قارچی برخی از سیلرهای بررسی شده در این پژوهش اشاره
 از این رو پیشنهاد میگردد مطالعات مشابهی بر روی اثر.کرد
ضد قارچی دیگر سیلرهای موجود در بازار انجام و نتایج آنها با
.مطالعه حاضر مقایسه گردد
نتیجهگیری
) برای سیلرهای تازه تهیه شدهADT( در روش انتشار آگار
 و درMulti-Cal حداکثر فعالیت ضد قارچی مربوط به سیلر
) برای سیلرهای ست شده حداکثرDCT( روش تماس مستقیم
 در هر. نشان دادMTA Fillapex خاصیت ضد قارچی را سیلر
 حداقل فعالیت ضد قارچی را ازRoekoSeal دو روش سیلر
.خود نمایان ساخت

خاصیت ضد قارچی پنج نوع سیلر کانال

 در حالیکه،میدهد و مانع تشکیل کلونیهای قارچ میگردد
 در ابتدا فعالیت ضد قارچی اندکی دارد و درMTA Fillapex
.طوالنی مدت فعالیت آن بهتر میشود
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که یک سیلر ممکن
است در حالت تازه تهیه شده و حالت ست شده بهطور قابل
،مالحظهای فعالیت ضد قارچی متفاوتی را از خود نشان دهد
بنابراین پیشنهاد میشود اثر ضد قارچی هر سیلر در هر دو
.حالت تازه تهیه شده و ست شده مورد ارزیابی قرار گیرد
 بنا به پیشنهاد،همچنین در مورد ارزیابی خواص سیلرهای جدید
محققین بهتر است به بیش از یک روش آزمایشی متوسل
 نوع از5  بررسی اثر ضد قارچی، از مزایای این مطالعه.]11[شد
سیلرهای جدید موجود در بازار ایران بهصورت همزمان با دو
روش مستقیم و غیرمستقیم و مقایسه اثرات آنها با یکدیگر
 از محدودیتهای این مطالعه میتوان به آزمایشگاهی بودن.بود
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In vitro evaluation of the antifungal activity of five endodontic sealers

Hamid Razavian, Reza Javari Shehni, Seyed Mohsen Hasheminia*,
Fariba Heidari
Abstract
Introduction: One of the important characteristics of endodontic sealers is their antifungal
activity. The purpose of this study was to compare the antifungal activity of following sealers: MTA
Fillapex, tg-sealer, Multi-Cal, AH-Plus, RoekoSeal against Candida albicans, by two different
direct and indirect methods.
Materials and Methods: In this experimental study, the agar diffusion test (ADT) (the indirect
method) was used to compare the antifungal activity of freshly mixed sealers against a standard
strain of C. albicans. Each sealer was placed in a well prepared in the middle of agar plates, in
contact with C. albicans. After incubation, the diameter of the zone of inhibition of fungal growth
was measured by caliper. In direct contact test (DCT), to evaluate the antifungal activity of sealers
after setting, suspensions containing the powdered sealer and C. albicans were cultivated on agar
plates after 6, 15 and 60 minutes and incubated. Colony-forming units (CFU/mL) were calculated
after incubation. Data were analyzed with SPSS 20 using one-way ANOVA, repeated-measures
ANOVA and t-test (α = 0.05).
Results: ADT method for freshly mixed sealers showed that the antibacterial activity of Multi-Cal
against C. albicans was significantly higher than the other sealers (p value < 0.001). However, in
DCT method for set sealers, MTA Fillapex exhibited the maximum antifungal effect against C.
albicans (p value < 0.05). The silicone sealer RoekoSeal had the least antifungal activity in both
techniques (p value < 0.05).
Conclusion: The sealers Multi-Cal and MTA Fillapex exhibited the highest with ADT and DCT
techniques, respectively. RoekoSeal exhibited the least antifungal activity with both techniques.
Key words: Candida albicans, Root canal therapy, Sealer
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