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Introduction: Enterococcus faecalis (E. faecalis) is one of the microbes of the normal flora of the oral cavity, which is one
of the common factors in the failure of root canal treatment. This in vitro study aimed to evaluate the ability of barberry extract
to prevent the formation of microbial biofilm by E. faecalis.
Materials and Methods: Initially, E. faecalis was cultured simultaneously with barberry bark and root extract, and biofilm
formation was evaluated after 48 h. In the second stage of the active culture of the bacteria (48 h), all root and bark
concentrations had similar growth inhibition with the control group. The same results were observed after two weeks.
Fluorescence staining with SYPRO® Ruby (Invitrogen, USA, 2010) was used to confirm the formation of biofilm.
Subsequently, all samples were examined by fluorescence microscope, and the results were reported using Relative
Fluorescence Unit.
Results: In the simultaneous cultivation of barberry and E. faecalis, root (30%), growth medium (50%), and bark (30%) had
similar growth inhibition with the control group. After adding barberry bark and root extract (48 h), all concentrations of
barberry bark and root showed similar growth inhibition with the control group. After two weeks of E. faecalis culture, the
results were the same as those of the first group. However, wide and thick biofilms were formed in the samples without
treatment and those treated with normal saline.
Conclusion: Due to the positive effects of barberry bark and root extract, it can be used to sterilize dental canals and can be
considered a suitable alternative to hypochlorite.
Key words: Barberry, Biofilm, Enterococcus faecalis, Root canal therapy
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چكيده
فکالیس) جزو میکروب های فلور نرمال حفره دهان است که یکی از عوامل رایج در عدم موفقیت در. باکتری انتروکوکوس فکالیس (ا:مقدمه
 بررسی قابلیت عصاره زرشك در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم میکروبی توسط، هدف از این مطالعه. مربوط به آن می باشد،درمان کانال ریشه
.فکالیس در شرایط آزمایشگاهی بود.باکتری ا
 ساعت48 فکالیس به همراه عصاره پوست و ریشه زرشك کشت داده شد و تشکیل بیوفیلم بعد از. در مرحله اول باکتری ا:مواد و روش ها
 مهار رشدی مشابه با گروه کنترل، کلیه غلظت های ریشه و پوسته، ساعت48  در مرحله دوم از کشت فعال باکتری در زمان های.ارزیابی گردید
SYPRO® Ruby  برای تأیید تشکیل بیوفیلم از رنگ آمیزی فلورسانس با. هفته پس از فعال سازی نیز نتایج مانند مرحله اول بود2 .داشتند
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) (Invitrogen, USA, 2010استفاده شد و سپس کلیه نمونه ها توسط میکروسکوپ فلورسانس تحت بررسی قرار گرفتند و نتایج با واحد
) Relative fluorescence unit (RFUگزارش گردید.
یافته ها :در کشت همزمان زرشك و ا.فکالیس محیط های کشت  30و  50درصد ریشه و محیط کشت  30درصد پوسته مهار رشدی مشابه با
گروه کنترل داشتند .پس از اضافه نمودن عصاره پوسته و ریشه زرشك در زمان های  48ساعت ،کلیه غلظت های ریشه و پوسته ،مهار رشدی
مشابه با گروه کنترل داشتند .در دو هفته پس از کشت ا.فکالیس نتایج مشابه گروه اول بود .در حالی که در نمونه درمان با نرمال سالین و نمونه
بدون درمان شبکه ای گسترده و ضخیم از بیوفیلم ها تشکیل شده بود.
نتيجه گيري :با توجه به اثرات مثبت عصاره ریشه و پوسته زرشك می توان از آن برای استریل کردن کانال های دندانی استفاده نمود و می تواند
جایگزین مناسبی برای هیپوکلریت تلقی گردد.
كلمات كليدي :زرشك ،انتروکوک فکالیس ،بیوفیلم ،درمان ریشه
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مقدمه

بر روي دیواره هاي کانال ریشه و به عنوان یك عفونت تك

عامل اصلي ایجاد بيماريهاي پالپ و پري رادیكوالر،

ميكروبي در کانالهاي درمان ریشه شده ،بدون حمایت

ميكروارگانيسمها مخصوصاً باکتريها و محصوالت جانبي

همافزایي از باکتريهاي دیگر ،باعث ميشود یك پاتوژن

آنها

ميباشند2(.و)1

درمان کانال ریشه اقدامي است که

بسيار مقاوم در برابر درمان ریشه

باشد)9(.

جهت کاهش حداکثري این عوامل پاتولوژیك از سيستم

بيوفيلم یك الیه چسبناک است که به طور طبيعي زماني

لذا هدف اصلي درمان ریشه

که باکتري ها به یك سطح جامد متصل مي شوند ،شكل

پيشگيري از ایجاد یا از بين رفتن پریودنتيت اپيكال با تمرکز

مي گيرد و شامل پلي ساکاریدهاي خارج سلولي و دیگر

بر حذف کلني هاي ميكروبي از سيستم کانال ریشه و

مواد ارگانيك است که به عنوان سوخت براي سلول هاي

جلوگيري از ورود ميكروارگانيسم هاي جدید مي باشد .در

غيرمتحرک عمل مي کند .حذف بيوفيلم هاي باکتریایي

واقع موفقيت درمان بسته به این است که دندانپزشك تا چه

مشكل است و مقاومت زیادي در برابر انواع مختلفي از

کانال ریشه انجام

ميشود)1(.

حد به این اهداف نزدیك

شود4(.و)3

البته برخي

ترکيبات ضدميكروبي

دارند)10(.

ميكروارگانيسم ها نظير باکتري هاي گرم مثبت و برخي

پس براي دستيابي به این امر مهم ،پاکسازي کامل

قارچ ها ممكن است پس از آماده سازي شيميایي -مكانيكي

مكانيكي و شيميایي سيستم کانال ریشه ضروري

سيستم کانال ریشه هم زنده مانده و عفونت هاي داخل ریشه

مي

اي مقاوم ایجاد کنند )5(.مانند ا.فكاليس که نقش اساسي در

استفاده مي شوند باید داراي فعاليت ضدميكروبي وسيع و

عفونت هاي ثانویه پس از درمان ریشه دارد7(.و )6گاهي تنها

حداقل سميت براي بافت هاي پري اپيكال سالم

باشند)11(.

گونه باکتري در کانال ریشه ي دندان هاي داراي ضایعه

هيپوکلریت سدیم رایج ترین شستشودهنده کانال با

پري رادیكوالر پایدار ،همين باکتري است زیرا مي تواند به

گستره اي از غلظت هاي مختلف ( 0/5تا  )%6است .این

توبول هاي عاجي نفوذ کرده و براي مدت طوالني در کانال

ماده یك عامل ضدميكروبي قوي مي باشد و به طور موثر

ریشه ي درمان شده زنده بماند و با شرایط مختلف غذایي

دبري هاي آلي را حل مي کند )12(.اما نكته قابل توجه این

سازگاري یابد9(.و )8ظرفيت این باکتري براي تشكيل بيوفيلم

است که اثر ضد باکتریایي آن ممكن است به وسيله عاج و

باشد)6(.

شستشودهنده هایي که در درمان کانال ریشه
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توده بيولوژیك از بين برود .همچنين شستشو با هيپوکلریت

عصاره ي ریشه و پوست زرشك  30و  50درصد بر تشكيل

سدیم مي تواند باند بين رزین و عاج را کاهش دهد( )13و

و تجزیه بيوفيلم ا.فكاليس بود.

کشش سطحي باالي این ماده از تماس مستقيم آن با

مواد و روش ها

پيچيدگي هاي آناتوميك دیواره هاي عاجي جلوگيري

این مطالعه تجربي به صورت  in vitroو به منظور تعيين

از طرفي این ماده داراي اثرات سمي روي

اثر عصاره آبي زرشك بر مهار بيوفيلم ا.فكاليس انجام شد.

سلول ها به ویژه سلول هاي عصبي در صورت تماس با

مطالعه در  5مرحله تهيه عصاره ي  ،B.vulgarisکشت

مي

کند)14(.

بافت مي

ا.فكاليس ،تشكيل و کشت بيوفيلم ا.فكاليس ،درمان با

باشد)11(.

طي سال ها به دليل افزایش گونه هاي مقاوم به
آنتي بيوتيك در اثر استفاده نامناسب از آنتي بيوتيك ها و

عصاره هاي  B.vulgarisو سدیم هيپوکلریت و رنگ آميزي
فلورسانس بيوفيلم ،انجام گردید.

اثرات شست و شو دهنده هاي مصنوعي ،اخيرا تمایل به

تهيه عصاره هاي Berberis vulgaris

سمت جایگزین هاي گياهي تغيير کرده است16(.و )15شست

جوانه هاي ( B.vulgarisحدود  4هفته) از دانشكده

و شو دهنده هاي طبيعي بدون ضرر و غيرسمي هستند،

کشاورزي دانشگاه علوم پزشكي مشهد تهيه و گونه آنها از

سازگاري بيشتري با بدن انسان دارند ،اثرات آنتي باکتریال

نظر تاکسونومي توسط یكي از اساتيد دانشكده تائيد شدند.

خوبي را نشان داده اند و قيمت کمتري

دارند)16(.

در مرحله بعد قسمت هاي ریشه و پوست آن به دقت جدا

)Berberis vulgaris (B.vulgaris

و در هاون خرد شد .سپس حدود  6گرم از هر قسمت با

است که به ميزان وسيعي در ایران مخصوصا شهرهاي

 100ميلي ليتر آب مقطر دیونيزه و به کمك همزن مغناطيسي

بربرین یك آلكالوئيد

به مدت  6ساعت مخلوط شد .در مرحله بعد در 9000 rpm

گياهي بنزیل ایزوکواینولون چهارتایي و از ترکيبات زرشك

و به مدت  5دقيقه با استفاده از سانتریفيوژ یخچال دار

مي باشد )15(.قسمت هاي مختلف این گياه شامل ميوه ،برگ

سانتریفيوژ و محلول رویي در یك فالكون  50ميلي ليتري

و ریشه در پزشكي سنتي به مدت طوالني استفاده شده

ریخته شد و تا قبل از استفاده در دماي منفي  20درجه

"زرشك" نام فارسي
بيرجند و قاین کشت مي

شود)17(.

و اثرات فارماکولوژیك متنوعي مانند اثرات

سلسيوس نگهداري

ضدسرطاني ،ضد تب ،ضد التهاب دارد و در درمان بسياري

كشت ا.فكاليس

اند)17(.

از بيماري ها مثل دیابت و فشارخون مورد استفاده قرار
گرفته

است)18-20(.

فعاليت ضدميكروبي وسيع آن عليه

باکتري ها ،ویروس ها ،قارچ ها ،پروتوزوآ و کالمدیا در
مطالعات نشان داده شده است .ضمن اینكه اثر موتاژن و
سمي قابل توجه بر سلول هاي انساني

ندارد)21(.

با این حال مطالعه اي که اثر مستقيم بربرین ولگاریس
را به صورت همزمان بر تشكيل و تجزیه بيوفيلم ا.فكاليس
نشان بدهد ،انجام نشده است .فرضيه این مطالعه اثر مهاري

گردید)22(.

کشت خالص ا.فكاليس ) (ATCC 47077را به محيط
کشت  BHIانتقال داده و بعد از انكوبه گذاري بر روي محيط
کشت بالدآگار به روش کشت خطي کشت داده شدند .بعد
از  24ساعت ،کلني هاي رشد کرده به سرم فيزیولوژي
استریل اضافه شدند تا کدورتي معادل با کدورت نيم مك
فارلند تهيه گردید.
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تشكيل و كشت بيوفيلم ا.فكاليس

عبارت بودند از چاهك هاي داراي باکتري که با نرمال

مقداري از سوسپانسيون باکتري ( )100µLبا دقت به

سالين  0/9درصد تيمار شده بودند .در مرحله بعد ،محيط

چاهك هاي پليت ميكروتيتر انتقال داده شد .این مطالعه در

مصرف شده با دقت و به کمك ميكروپيپت از هر چاهك

سه مرحله انجام پذیرفت .مرحله اول :کشت ا.فكاليس و

خارج شد ،و قبل از رنگ آميزي بيوفيلم ،با آب مقطر

اضافه کردن همزمان عصاره پوست و ریشه و ارزیابي

دیونيزه تحت شستشو قرار گرفتند.

تشكيل بيوفيلم بعد از گذشت  48ساعت .مرحله دوم :کشت

رنگ آميزي فلورسانس بيوفيلم

ا.فكاليس و اضافه کردن عصاره پوست و ریشه بعد از

براي رنگ آميزي فلورسانس بيوفيلم از

®SYPRO

گذشت  48ساعت از رشد باکتري و ارزیابي تشكيل بيوفيلم.

 Rubyاستفاده شد .به این ترتيب که  10µlاز محلول رنگ

مرحله سوم :کشت ا.فكاليس و اضافه کردن عصاره پوست

آميزي با دقت به بيوفيلمي که قبال شستشو داده شده بود،

و ریشه بعد از گذشت دو هفته از رشد باکتري و ارزیابي

اضافه شد و براي اطمينان از اتصال رنگ 30 ،دقيقه در

تشكيل بيوفيلم .در تمامي مراحل از سدیم هيپوکلریت

تاریكي انكوبه شد .در مرحله بعد به منظور حذف رنگ هاي

) (NaOClنيز به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید .براي

اضافه زمينه ،نمونه با آب مقطر دیونيزه شست و شو داده

®SYPRO

شد و سپس با ميكروسكوپ فلورسانس مورد بررسي قرار

تأیيد تشكيل بيوفيلم از رنگ آميزي فلورسانس
) Ruby (Invitrogen, USA, 2010استفاده شد.

گرفت و شدت فلورسانس با استفاده از

)GIMP2.6 (15

تيمار با عصاره هاي  B.vulgarisو سدیم هيپوكلریت

اندازه گيري شد .واحد اندازه گيري شدت فلورسانس

ا.فكاليس و عصاره پوست و ریشه کشت داده شد .در

) Relative fluorescence unit (RFUبود.

یك مطالعه ي آزمایشي اثر مهاري غلظت هاي ،%50 ،%100

در پایان داده ها بصورت مقادیر ميانگين فلورسانس

 %12/5 ،%25و  %6مورد بررسي قرار گرفت و از آن جا که

براي بيوفيلم گزارش شدند .براي بررسي معنادار بودن آناليز

بهترین نتيجه در غلظت بين  25تا  50درصد بدست آمد ،از

بين گروه ها از آزمون کروسكال واليس ()Kruskal–Wallis

هر عصاره غلظت هاي مشخص  30و  50درصد (ترکيب

و جهت مقایسه دو به دو گروهها از آزمون من ویتني

و از کشت در حضور

( )Mann Whitney Uاستفاده شد .براي تست هاي آماري،

عصاره و سرم فيزیولوژي)

تهيه()22

سدیم هيپوکلریت به عنوان کنترل مثبت استفاده شد .بعد از
 48ساعت انكوباسيون ،بيوفيلم با

SYPRO Ruby

سطح معنادار بودن  P<0/05در نظر گرفته شد.
یافته ها

رنگ آميزي شد و با ميكروسكوپ فلورسانس مورد بررسي

در گروه اول ا.فكاليس همراه با عصاره ریشه و پوسته

قرار گرفت .براي چاهك هاي حاوي بيوفيلم که به ترتيب

زرشك با غلظت هاي  30و  50درصد به صورت همزمان

ظرف  48ساعت و دو هفته تشكيل شده بودند ،بيوفيلم

وارد محيط کشت شد و پس از  48ساعت انكوباسيون مورد

تشكيل شده به مدت  10دقيقه در معرض غلظت هاي ذکر

بررسي قرار گرفتند .در گروه دوم کشت ا.فكاليس به مدت

از چاهك هایي که

 48ساعت انجام شد و سپس عصاره زرشك با غلظت هاي

جداگانه با سدیم هيپوکلریت درمان شدند ،به عنوان کنترل

 30و  50درصد به آن اضافه شد و در گروه سوم پس از

شده از عصاره ها قرار

گرفتند)23(.

مثبت استفاده شد .نمونه کنترل منفي در تمامي این موارد
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گذشت  2هفته از کشت ا.فكاليس و تشكيل بيوفيلم ،عصاره

داري کمترین مهار رشد را داشت ،سایر محيط هاي کشت،

زرشك با همان غلظت هاي ذکر شده به آن اضافه گردید.

ميزان مهار رشد مشابه داشته و اختالف معني داري با

نتایج مرحله اول نشان داد که اختالف معني داري بين

یكدیگر نداشتند (جدول  .)2به عبارتي محيط هاي کشت

 5نوع محيط کشت مورد بررسي وجود داشت (جدول .)1

 30و  50درصد ریشه و محيط کشت  30درصد پوسته مهار

مقایسه دو به دو گروه ها توسط آزمون من ویتني نشان داد

رشدي مشابه با گروه کنترل هيپوکلریت سدیم

که محيط کشت با  50درصد پوسته زرشك بطور معني

داشتند (شكل .)1

جدول : 1

NaOCl

مقایسه ميزان  RFUدر گروههاي مورد مطالعه
مرحله اول

RFU
مرحله دوم

مرحله سوم

محيط کشت با عصاره ي  %30ریشه زرشك

5

233±12

250±11

40±8

> 0/001

محيط کشت با عصاره ي  %50ریشه زرشك

5

236±21

254±24

38±11

> 0/001

محيط کشت با عصاره ي  %30پوسته زرشك

5

243±8

249±14

43±6

> 0/001

محيط کشت با عصاره ي  %50پوسته زرشك

5

293±22

258±28

78±16

> 0/001

محيط کشت با NaOCl

5

245±13

244±23

31±10

> 0/001

0/028

0/169

0/037

> 0/001

تعداد

محيط کشت

آزمون کروسكال-واليس

آزمون فریدمن

مرحله اول (کشت همزمان)  ،مرحله دوم ( 48ساعت پس از کشت)  ،مرحله سوم ( 2هفته پس از کشت)

جدول : 2

مقایسه دوبه دو گروه ها از نظر ميزان  RFUدر سه مرحله
مرحله اول

مرحله سوم

مرحله دوم

محيط کشت ()i

محيط کشت ()j

 %30ریشه

 %50ریشه

3

 %30ریشه

 %30پوسته

10

0/521

 %30ریشه

 %50پوسته

60

0/008

8

 %30ریشه

NaOCl

12

0/501

6

0/729

 %50ریشه

 %30پوسته

7

0/638

5

0/778

5

 %50ریشه

 %50پوسته

57

0/012

4

0/805

40

0/025

 %50ریشه

NaOCl

9

0/604

10

0/607

7

0/582

 %30پوسته

 %50پوسته

50

0/03

9

0/682

35

0/039

 %30پوسته

NaOCl

2

0/849

5

0/772

12

0/369

 %50پوسته

NaOCl

48

0/039

14

0/516

47

0/018

 :P-valueمن ویتني

اختالف ميانگين

P-value

اختالف ميانگين

P-value

اختالف ميانگين

P-value

0/749

4

0/805

2

0/861

1

0/901

3

0/822

0/701

38

0/034

9

0/433
0/616
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نتایج مرحله دوم نشان داد که اختالف معني داري بين

مقایسه دو به دو گروهها توسط آزمون من ویتني نشان داد

 5نوع محيط کشت مورد بررسي وجود نداشت (جدول .)1

که محيط کشت با  50درصد پوسته زرشك بطور

مقایسه دو به دو گروه ها توسط آزمون من ویتني نيز نشان

معني داري کمترین مهار رشد را داشت ،سایر محيط هاي

داد که گروهها از نظر ميزان مهار رشد مشابه بودند (جدول

کشت ،ميزان مهار رشد مشابه داشته و اختالف معني داري

 .)2کليه غلظت هاي ریشه و پوسته مهار رشدي مشابه با

با یكدیگر نداشتند (جدول  .)2به عبارتي محيط هاي کشت

گروه کنترل  NaOClداشتند (شكل .)2

 30و  50درصد ریشه و محيط کشت  30درصد پوسته مهار

نتایج مرحله سوم نشان داد که اختالف معني داري بين

رشدي مشابه با گروه کنترل  NaOClداشتند (شكل .)3

 5نوع محيط کشت مورد بررسي وجود داشت (جدول .)1

شكل : 1

رنگ آميزي  SYPRO® Rubyبيوفيلم ها در کشت

شكل : 2

رنگ آميزي  SYPRO® Rubyبيوفيلمها در افزودن

همزمان ا.فكاليس و عصاره زرشك به مدت  48ساعت  A:بدون

عصاره زرشك پس از گذشت  48ساعت از کشت ا.فكاليس :A ،

درمان :B ،درمان با  %30ریشه زرشك :C ،درمان با  50%ریشه

بدون درمان  :B ،درمان با  %30ریشه زرشك  :C ،درمان با  50%ریشه

زرشك :D ،درمان با  %30پوسته زرشك :E ،درمان با  50%پوسته

زرشك  :D ،درمان با  %30پوسته زرشك  :E ،درمان با  50%پوسته

زرشك :F ،درمان با  :G ،NaOClدرمان با نرمال سالين

زرشك  :F ،درمان با  :G ، NaOClدرمان با نرمال سالين
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گلودرد مفيد است .آبميوه ي تازه ي آن به استحكام لثه ها
کمك مي کند و اگر همراه با مسواک زدن باشد در کاهش
التهاب لثه موثر است .بربرین و ترکيبات مرتبط با آن مثل
اکسي کانتين ،آنتي باکتریال هستند .بربرین چسبيدن باکتري
ها را به سلول هاي انساني مهار کرده و از این طریق از
عفونت جلوگيري مي کند و بعضي سلول هاي ایمني را
تحریك مي کند تا عملكرد بهتري داشته

باشند()13

و با

کاهش اثر آبگریزي سطح سلول از تشكيل بيوفيلم جلوگيري
مي کند Sortaz A )20(.آنزیمي است که جهت بقاي باکتري
ا.فكاليس الزم مي باشد و در بيوفيلم این باکتري به ميزان
بسيار بيشتري نسبت به فرم پالنكتونيك وجود دارد .از آن
جا که اثر مهاري بربرین بر  Sortaz Aدر استرپتوکوک
شكل : 3

رنگ آميزي  SYPRO® Rubyبيوفيلم ها در افزودن

عصاره زرشك پس از گذشت  2هفته از کشت ا.فكاليس،
 :Aبدون درمان :B ،درمان با  30درصد ریشه زرشك،

اورئوس گزارش شده است ،یك مكانيسم احتمالي اثر
مهاري بربرین بر باکتري ا.فكاليس مي تواند همين

باشد)18(.

 B.vulgarisداراي پروتوبربرین و آلكالوئيد هاي بيس

 :Cدرمان با  50درصد ریشه زرشك :D ،درمان با  30درصد پوسته

بنزیل ایزوکواینولون (بربامين ،تتراندرین و کندوکورین)

زرشك :E ،درمان با  50درصد پوسته زرشك :F ،درمان با ،NaOCl

مي باشد که اثرات ضد ميكروبي ،ضد تب ،ضد فشار خون،

 :Gدرمان با نرمال سالين

ضد آریتمي ،ضد کولينرژیك و آنتي اکسيدان آن ها گزارش
شده

است)24(.

این اثرات را از طریق فعاليت

بحث

فارماکولوژیكي

حضور ا.فكاليس از مهمترین عوامل رایج در عدم

آنتي اکسيداني تا تنظيم نوروترنسميترها ،آنزیم ها ،هدف

موفقيت درمان کانال ریشه مي باشد .این امر به دليل ویژگي

هاي مولكولي و تنظيم ایمني انجام مي دهد )15(.با توجه به

ذاتي آن در تشكيل اجتماعات بيوفيلم و همچنين استفاده

اهميت ضدعفوني کردن کانال ریشه ،استفاده از

طوالني مدت یا کوتاه مدت از داروهاي آنتي بيوتيك

شست و شو دهنده هاي غيرسمي و سازگارتر با بدن و

وسيعي

که

دارد

شامل

فعاليت

است )6(.بيوفيلم ها از طریق ممانعت از فاگوسيتوز ،شناسایي

خواص گزارش شده زرشك فعاليت ضدباکتریایي ریشه و

آنتي بادي و تماس ترکيبات ضد باکتري( ،در مقایسه با

پوست زرشك بر تشكيل و تجزیه بيوفيلم باکتري ا.فكاليس

ارگانيسم هاي فاقد توانایي تشكيل بيوفيلم) مانع از بين رفتن

در این مطالعه ارزیابي گردید.

باکتري ها مي

شوند)8(.

در مطالعه حاضر اثرات مفيد زرشك مشاهده گردید .به

زرشك حاوي سيتریك اسيد و مالئيك اسيد است و به

این صورت که در کشت همزمان زرشك و ا.فكاليس،

همين دليل داراي اثرات ضدالتهابي است و در فرم ژل براي

محيط هاي کشت  30و  50درصد ریشه و محيط کشت 30
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درصد پوسته مهار رشدي مشابه با گروه هيپوکلریت داشتند.

دادند .اما بيوفيلم متشكل از باکتري هاي استافيلوکوک

در اضافه نمودن عصاره پوسته و ریشه زرشك پس از

اورئوس ،استافيلوکوک اپيدرميدیس و انتروکوک فكاليس

گذشت  48ساعت ،کليه غلظت هاي ریشه و پوسته مهار

بود .در این مطالعه تفاوتي بين گروه ها در ميانگين کاهش

رشدي مشابه با گروه کنترل داشتند و  2هفته پس از کشت

تعداد باکتري ها دیده نشد و تمام گروه ها به طور معناداري

ا.فكاليس نيز نتایج مشابه گروه اول بود .در حالي که در

بر بيوفيلم باکتري موثر بودند .در این مطالعه از بربرین با

نمونه درمان با نرمال سالين و نمونه بدون درمان شبكه اي

غلظت مشابه با مطالعه ي قبل استفاده شده بود ،اما در گروه

گسترده و ضخيم از بيوفيلم ها تشكيل شده بود.

ترکيبي بربرین از کلرهگزیدین  %2استفاده شد .لذا از

پس طبق نتایج این مطالعه ،استفاده از عصاره پوسته و

مقایسه ي نتایج این دو مطالعه مي توان نتيجه گرفت

ریشه زرشك با غلظت هاي  30و  50درصد از رشد

کلرهگزیدین  1درصد ترکيب موثرتري با بربرین مي باشد.

ا.فكاليس جلوگيري مي نماید و حضور زرشك باعث

در مطالعه ي  Chenو همكاران( )18بربرین هيدروکلراید

مي شود که بيوفيلمي تشكيل نشود .ضمن اینكه تفاوت

به طور موثري از تشكيل بيوفيلم جلوگيري کرد و تجزیه ي

چشمگيري بين اثرگذاري عصاره ریشه و پوسته زرشك

آن را از طریق مهار بيان  Sortase Aبهبود بخشيد.

وجود ندارد و هر دو به یك ميزان بر روي عدم تشكيل و

یك آنزیم  Membrane-anchored transpeptidaseمي باشد

ازبين بردن بيوفيلم ها مؤثر مي باشند.

که در بيشتر باکتري هاي گرم مثبت یافت مي شود و مسئول

در مطالعه  Xieو

همكاران()20

Sortase

اثرات آلكالوئيد ضد

چسبندگي و ویروالنس باکتري مي باشد .در این مطالعه که

ميكروبي بربرین  2 mg/mlبه عنوان شستشودهنده ي حفره

از غلظت هاي مختلف بربرین استفاده شد ،بربرین

داخلي ریشه دندان در برابر بيوفيلم چندگونه اي

هيدروکلراید تشكيل و تجزیه بيوفيلم را به صورت وابسته

فوزوباکتریوم نوکلئاتوم ،پروتال اینترمدیا و انتروکوک

به دوز کاهش داد و با افزایش دوز اثر افزایش پيدا کرد.

فكاليس ،همراه با برخي شست و شو دهنده هاي رایج مانند

اما در مطالعه ي دیگر  Dziedzicو

همكاران()21

مهار

هيپوکلریت  5/25درصد ،کلرهگزیدین  2و  1درصد ،نرمال

رشد استرپتوکوک هاي دهاني را توسط بربرین کلراید نشان

سالين و ترکيب بربرین  2 mg/mlو کلرهگزیدین  1درصد

دادند .هم چنين بيان کردند فعاليت ضدباکتریایي بربرین

مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد تمام گروه ها از

مي تواند با اثر هم افزایي آنتي بيوتيك هاي رایج بهبود یابد

جمله بربرین به طور معني داري در کاهش جمعيت

که مي تواند یك روش درماني جایگزین و یك ماده ي

ميكروبي موثرتر از گروه کنترل (نرمال سالين) بودند .اما در

اميدوارکننده براي کنترل ميكروبي براي افراد با نقص سيستم

مقایسه ي گروه ها باهم ،گروه بربرین به تنهایي کمترین اثر

ایمني و ریسك باالي عفونت هاي فرصت طلب یا

را داشت .این تفاوت نتایج با مطالعه ي حاضر شاید به دليل

پوسيدگي هاي دنداني باشد.

استفاده از بيوفيلم چندميكروبي در این مطالعه باشد .ضمن
اینكه روش کار در دو مطالعه متفاوت بود.
دنيوي و

همكاران()16

گياهي با اثرات ضد ميكروبي در ریشه دندان انجام شده

نيز مطالعه اي با عنوان و گروه

هاي مشابه با مطالعه ي آقاي  Xieو

همكاران()20

مطالعات متعددي جهت پيدا کردن ماده اي با پایه ي

انجام

است()25؛ از جمله  Behravanو

همكاران()19

که از برگ و

ریشه ي بربرین ولگاریس جهت بيوسنتز ذرات نانونقره
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استفاده کردند و اثر ضد باکتریایي آن را بر باکتري هاي

گردد .ضمنا این توصيه تنها بر اساس نتایج بدست آمده

اشرشياکلي و استافيلوکوک اورئوس مورد بررسي قرار

است و حتما قبل از استفاده در کلينيك نياز به بررسي

دادند .زیرا نسبت به روش هاي شيميایي سنتز نانوذرات،

سميت سلولي در مطالعات دیگر مي باشد.

روشي ارزان تر ،ایمن تر و غير سمي و سازگار با محيط

با توجه به اینكه زرشك بر ممانعت از تشكيل بيوفيلم

مي باشد .ضمن اینكه مقاومت آنتي بيوتيكي در اثر استفاده

ا.فكاليس نيز موثر بود ،مي توان در مطالعات بعدي ،استفاده

نامناسب به یكي از نگراني هاي مهم سالمت عمومي تبدیل

از آن در جلسات بين درمان را نيز مورد بررسي قرار داد.

شده است و نياز به روش هاي موثر دیگر جهت کنترل

مدت زمان اثرگذاري عصاره زرشك و باقي ماندن آن در

عفونت احساس مي شود .نتایج این مطالعه نشان داد

جلسات بين درمان و همچنين تاثير آن به عنوان

نانوذرات تهيه شده با این روش فعاليت ضدباکتریایي باالیي

شست و شو دهنده ي نهایي نيز بایستي مورد ارزیابي قرار

دارند.

گيرد ،با این هدف که در صورتي که پس از اتمام درمان

هم چنين شریفيان و

همكاران()26

نيز نشان دادند که

توانایي امولسيون کارواکرول  0/6درصد در حذف باکتري

ریشه هنوز باکتري در داخل کانال باقي مانده است ،از تكثير
آن جلوگيري کند.

ا.فكاليس با هيپوکلریت  5/25درصد تفاوتي ندارد و حتي

نتيجه گيري و پيشنهادات

 MTADاثر کمتري از کارواکرول داشت.

با توجه به اثرات عصاره ریشه و پوسته زرشك در

در مطالعه حاضر نيز اثرات مفيد سدیم هيپوکلریت

جلوگيري از تشكيل بيوفيلم ها و همچنين از بين بردن و

اثبات گردید و مشاهده شد که این ترکيب هم از تشكيل

محو کردن بيوفيلم هاي تشكيل شده مي توان از آن براي

بيوفيلم ها جلوگيري مي کند و هم مي تواند بيوفيلم هاي

استریل کردن کانال هاي دنداني استفاده نمود و با در نظر

تشكيل شده را تجزیه کند ولي با توجه به عوارضي مانند

گرفتن این مطلب که اثرات ایجاد شده توسط عصاره ریشه

سميت بافتي ،مزه ي بد ،عدم توانایي در حذف الیه ي

و پوسته زرشك بسيار همانند سدیم هيپوکلریت مي باشد

اسمير ،نياز به درمان جایگزین سدیم هيپوکلریت احساس

مي تواند جایگزین مناسبي براي آن تلقي گردد.

مي شود.

تشكر و قدرداني

از آن جایي که در این مطالعه سميت عصاره ریشه و

از دانشگاه علوم پزشكي همدان بابت تقبل هزینه این

پوست زرشك بر هيچ رده ي سلولي بررسي نشده است،

مطالعه تشكر مي نمایيم .مقاله ،حاصل پایان نامه با شماره

بهتر است از غلظت  30درصد بجاي  50درصد استفاده

 9310165176مي باشد.
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