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 چکيده

گالس آينومر معموالً جهت  .ها و در مارژين سرويکال بندها بيشتر است در حين درمان ارتودنسي، احتمال تجمع پالک در اطراف براکت مقدمه:

رمان دسمان بندهای ارتودنسي استفاده مي شود. اگرچه گالس آينومر، فلورايد آزاد مي کند ولي نمي تواند جلوی ايجاد ضايعات دمينراليزه در طي 

ان گالس کي و ضد ميکروبي سمهدف از اين مطالعه آزمايشگاهي، تعيين تأثير افزودن پروپوليس )بره موم( بر خواص مکانيارتودنسي را بگيرد. 

 آيونومر لوتينگ مورد استفاده در ارتودنسي بود.
( MBC( و حداقل غلظت کشندگي )MICمواد و روش ها: ابتدا عصاره اتانولي پروپوليس آماده شد. جهت تعيين حداقل غلظت مهارکنندگي )

تانس از روش رقيق سازی متوالي استفاده شد. برای تعيين گالس آينومر حاوی غلظت های مختلف پودر بره موم بر روی استرپتوکوکوس مو
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Introduction: Plaque accumulation during orthodontic treatment is commonly seen around orthodontic brackets and the 

cervical margin of the bands. Glass ionomer cement is generally used for cementing orthodontic bands. Although glass-ionomer 

can release fluoride, it cannot prevent tooth demineralization during orthodontic therapy. This experimental study aimed to 

determine the effect of adding propolis on mechanical and antimicrobial properties of glass ionomer luting cement used in 

orthodontics. 
Materials and Methods: Initially, ethanolic extract of propolis (EEP) was prepared. To evaluate the antibacterial activity, 

the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum inhibitory bactericidal concentration (MBC) of the mixture of glass 

ionomer with different concentrations of EEP were determined using the broth dilution method. To assess the shear bond 

strength, 75 sound premolar teeth were selected and randomly divided into three groups. In the first group, premolar bands 

were cemented with glass ionomer cement. In the second and third groups, the bands were cemented with glass ionomer cement 

mixed with 0.05 and 0.075 g propolis, respectively. The maximum force required for debanding was measured with an Instron 

machine. Mean shear bond strength was compared between the three groups using the Kruskal-Wallis test. 

Results: The MIC and MBC values of the mixture of glass ionomer and propolis were determined at 0.05 mg/ml and 0.1 mg/ml 

propolis, respectively. There was not a significant difference between the three groups regarding their mean bond strength. 

Conclusion: Adding propolis extract to glass ionomer cement increased the antibacterial propolis without adverse effects on 

the shear bond strength of orthodontic bands.  
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 از سمان گالس ،ها به سه گروه مساوی تقسيم شدند. در گروه اول ناانساني استفاده شد. دند ولر سالمدندان پره م 75استحکام باند برشي، از 

 075/0و  05/0ها با سمان گالس آينومر حاوی مقدار  نادندآينومر معمول جهت سمان کردن بند پره مولرها استفاده شد. در گروه دوم و سوم 

با استفاده از دستگاه اينسترون ثبت شد. در نهايت ميانگين استحکام  ،گرم پودر بره موم سمان گرديدند. حداکثر نيروی الزم برای دباند بندها

 باند برشي بندها در سه گروه با آناليز کروسکال واليس با يکديگر مقايسه شد.

گرم بدست آمد. تفاوت معناداری از نظر استحکام باند  1/0و  05/0مخلوط گالس آينومر با پروپوليس در غلظت های  MBCو  MIC ها:يافته

 برشي بين سه گروه مورد مطالعه يافت نشد.

د برشي سمان ستحکام بانافزودن عصاره پروپوليس به گالس آينومر ضمن افزايش خاصيت آنتي باکتريال، تأثير معناداری بر ا گيری:نتيجه

 ندارد.

 گالس آينومر، پروپوليس، آنتي باکتريال، استحکام باند برشي کلمات کليدی:
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 مقدمه

در حين درمان ارتودنسي، احتمال تجمع پالک در 

ارتودنسي و در مارژين سرويكال بندها هاي  اطراف براکت

بيشتر است که علت آن دشواري در رعايت بهداشت دهان 

و تعداد زياد نواحي در دسترس براي کلونيزاسيون ميكروبي 

ر طي ها و بيماران د به همين دليل بيشتر ارتودنتيست است.

درمان ارتودنسي با ايجاد نواحي دمينراليزه مينايي و حتي 

ا ها و بنده پرپالزي لثه در اطراف براکتپوسيدگي و هي

سمان گالس آيونومر که بيشترين ماده  (1و2).مواجه مي شوند

مورد استفاده براي سمان بندهاي ارتودنسي است خاصيت 

آزادسازي و جذب فلورايد را دارد، اما ممكن است نتواند 

از تكثير پالک و ايجاد پوسيدگي و بيماري پريودونتال در 

 ،پروپوليس يا بره موم (2-4).ان جلوگيري نمايدبرخي بيمار

يک ماده رزيني طبيعي است که زنبور عسل آن را از منابع 

کند و از آن به عنوان گياهي و ترشحات گياهان استخراج مي

هاي کوچک و محافظت  يک سيالنت براي پرکردن شكاف

در برابر ميكروارگانيسم ها استفاده مي کند. ترکيب شيميايي 

شان از ن ،موم بسيار پيچيده است و آناليز شيميايي آنبره 

 %50حاوي  نوع ماده دارد. بره موم 300حضور بيش از 

 %5پولن و  %5 ،روغن هاي ضروري %10 موم، %30 ،رزين

ساير مواد ارگانيک مي باشد. مواد ارگانيک شامل ترکيبات 

 آلدئيد ،استرها، فالونوئيدها، ترپان، بتااستروئيدها ،فنوليک

 آروماتيک، الكل، سسكوئيترپان و استيل بن ترپان 

 (2-4)است.

خواص بيولوژيک متنوعي مانند خاصيت آنتي اکسيدان، 

قارچ و  ،ويروس-آنتي تومور، ضد التهاب، ضد باکتري

خاصيت آنالژزيک براي پروپوليس ذکر شده است. 

فالوونوئيدها از جمله گاالنجين، اسيدهاي آروماتيک شامل 

اسيد فروليک و اسيد کافئيک و نيز استرهاي موجود در 

رزين مسؤول خاصيت آنتي باکتريال پروپوليس 

اين ماده خاصيت سازگاري با نسج دارد و  (2و5و6).هستند

 يت سلولي نيز نشان داده است که هاي سم آزمايش

 هاي لثه ايمن هاي پروپوليس براي فيبروبالست محلول

گزارشات نشان داده اند که اين ماده خاصيت  (7).هستند

هاي پوسيدگي زاي دهان  باکتريسيدال در برابر باکتري

 (7-9).دارد

Subramanian تأثيربه بررسي  (10)و همكارانش 

 آينومرپروپوليس بر خواص فيزيكومكانيكال گالس 

 آينومرنمونه گالس  20در مطالعه خود  آنهاپرداختند. 

 آينومرنمونه گالس  20معمولي به عنوان گروه کنترل و 

همراه با پروپوليس به عنوان گروه تست را وارد مطالعه 

کردند و استحكام فشاري و ميزان انحالل نمونه هاي دو 
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مشاهده کردند  آنهاروز ارزيابي کردند.  7گروه را بعد از 

پروپوليس باعث کاهش استحكام فشاري مي شود ولي  که

 ازصورت معني داري کمتر ه ميزان انحالل گروه تست ب

 روز بود. 7گروه کنترل بعد از 

ممكن است  ،ساختار بره موم و ساير محصوالت کندو

هاي منطقه، آب و هوا،  با توجه به منبع ترشحات و نوع گل

نوع خاک گياه، فصل، فاکتورهاي ژنتيكي، شرايط محيط و 

اين تحقيق،  انجاممراحل فرآوري متفاوت باشد. هدف ما از 

از  پس آينومربررسي خاصيت ضد ميكروبي سمان گالس 

اند بافزودن پروپوليس ايراني و بررسي تأثير آن بر استحكام 

 .نسي بودودندهاي ارتببرشي 

 ها و روش مواد

 اتانولي بره موم فاز اول: تهيه عصاره

پس از استخراج پروپوليس خام از کندوهاي منطقه هزار 

کيبات تر مسجد خراسان، با توجه به اينكه پروپوليس داراي

بهترين روش  محلول در الكل و آب مي باشد و از طرفي

( 75:25آبي )-استخراج الكلي ،ثرهؤبراي استخراج مواد م

  ،مي باشد، ابتدا بره موم خام با استفاده از حالل

ل به پودر بره موم تبدي ،عصاره گيري و سپس با حذف حالل

صاره زير ع ،بدين ترتيب طي فرآيند خاصي به شرح .گرديد

 اتانولي پروپوليس تهيه شد:

سي سي اتانول  500گرم پروپوليس خام به حجم  100

وده شد و در شرايط دمايي اتاق تا انحالل کامل افز 70%

پروپوليس بطور مداوم هم زده شد. سپس مخلوط ايجاد شده 

دور در  4000براي حذف ذرات جامد و غير محلول با دور 

بخش شفاف  .دقيقه سانتريفوژ گرديد 15دقيقه به مدت 

پروپوليس جدا شده و سپس رسوب بدست آمده  محلول

حل گرديد و پس  در مقدار حجم مساوي از اتانول مجدداً

 بخش شفاف بدست آمده با از آن دوباره سانتريفوژ گرديد.

قسمت شفاف حجم اوليه مخلوط و عصاره اتانولي بره موم 

به دست آمد. عصاره پروپوليس يا بره موم تهيه شده به دو 

مان استفاده در يخچال در تهيه و تا ز ،فرم مايع و پودر

م وپودر و عصاره بره م بسته تيره نگهداري گرديد.درظروف 

. در خصوص پودر بره تهيه شد از شرکت سورن تک توس

 و سپس با استفاده از اسپري تهيه عصاره بره موم ابتدا ،موم

 در دماي پائين خشک کرديد.

 و (MICفاز دوم: تعيين حداقل غلظت مهارکنندگي )

بره موم  مؤثر( غلظت هاي MBC) حداقل غلظت کشندگي

 بر روي استرپتوکوکوس موتانس

 ابتدا ،جهت ارزيابي فعاليت ضد باکتريايي پودر بره موم 

 عنوان پايهه غلطت هاي مختلف بره موم در نرمال سالين ب

باکتري  د.يتهيه و به محيط کشت افزوده گرد ،حالل

استرپتوکوکوس موتانس در محيط مايع حاوي عصاره جگر، 

کشت  به عنوانساعت  24کشت فعال داده شد و پس از 

رد براي ارزيابي عملك تازه و فعال مورد استفاده قرار گرفت.

 محيط کشت غني شده شامل پپتون ،ضد باکتريايي بره موم

 %25/0عصاره جگر  و %25/0 ، نمک%5/0 ، عصاره مخمر1%

 م مساوي در لوله آزمايش ريخته شددر حج تهيه گرديد و

اس بر اس ،و اتوکالو گرديد. سپس مقادير مختلف بره موم

  ،%2/0 ، %1/0  ،%05/0غلظت هاي مختلف تعيين شده شامل 

لوله ها از  به لوله ها افزوده گرديد. به تمام %1 و 5/0%

 تانسوکوکوس موباکتري استرپت) محيط کشت اوليه فعال

و تمام  اضافه شد ،حجمي %1به ميزان  (رشد داده شده فعال

ساعت قرار  48لوله ها در شرايط بي هوازي براي مدت 

)انكوباسيون در  گذاريپس از زمان گرمخانه .ندداده شد

)فاقد رشد  (، ابتدا از لوله هاي فاقد کدورتدرجه 37دماي 

 قابل مشاهده(، بر روي محيط کشت آگار خوني به ميزان

ميلي ليتر، کشت چمني داده شد و پليت ها براي مدت  15/0

درجه قرار  37ساعت در شرايط بي هوازي در دماي  48

داده شدند. از لوله هاي کشت مرحله اول با استفاده از 
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 هايي جهت تعيين ميزان نمونه ،دستگاه اسپكتروفتومتر

نانومتر جذب، گرفته  660کدورت باکتري در طول موج 

 ميزان کدورت با تعداد باکتري کشت داده شدهشد. سپس 

)ميزان باکتري تلقيح شده در هر لوله در  تا 50000وليه ا

ابتداي گرمخانه گذاري در کليه لوله هاي مورد آزمون( بر 

 تعيين گرديد MICو  MBCنتايج  روي پليت مقايسه گرديد.

و سپس براي ميزان اختالط با سمان مورد استفاده قرار 

 گرفت.

فاز سوم: اضافه کردن بره موم به پودر سمان گالس 

 مخلوط سمان توليد شده MBCو   MICو تعيين  آينومر

، پس از تعيين 1مقادير پودر بره موم بر اساس جدول 

مقدار مناسب مهارکنندگي بره موم در فاز دوم به پودر سمان 

 ,GC Gold Label, GC Corporation, Tokyo)آينومرگالس 

Japan)  ،اضافه گرديد. سپس جهت يكنواخت بودن مخلوط

شدند. مخلوط پودر سمان گالس  لپودرها با هم بالمي

و پودر بره موم، طبق دستور کارخانه با مايع سمان  آينومر

 مخلوط گرديد.

قرار داده  بپس از سفت شدن، سمان داخل ميكروتيو

ميلي ليتر از کشت استرپتوکوکوس  2/0شد و به آن مقدار 

سلول( اضافه گرديد. حجم  50000موتانس)با تعداد تقريبي 

 مي پوشاند.  کشت بايستي گلوله سمان را کامالً

درجه  37ساعت در دماي  40ميكروتيوب ها براي مدت 

 اخلقرار داده شدند. پس از زمان فوق، مايع باقي مانده در د

 برروي پليت محيط کشت ،به صورت کامل هر ميكروتيوب

 ساعت در شرايط  48آگار خوني پخش و براي مدت 

بي هوازي قرار گرفتند. سپس تعداد باکتري هاي مشاهده 

شده بر روي هر پليت بر اساس مقدار اوليه شمارش و 

 محاسبه گشت.

 Film) فاز چهارم: سنجش ضخامت اليه فيلم

Thickness) 

گرم  05/0، 075/0، 1/0بر اساس نتايج فاز سوم، مقادير 

پودر بره موم با سمان گالس آينومر مخلوط شد و پس از 

بالميل، با مايع سمان مخلوط گرديد و مخلوط روي الم قرار 

کيلوگرمي قرار گرفت و بعد  15داده شد. سپس زير وزنه 

 لثانيه، تغييرات ضخامت الم با کوليس ديجيتا 60از زمان 

اندازه گيري شد. براي مقادير مختلف سمان حاوي بره موم، 

سه بار تكرار گرديد و ميانگين مقادير حاصل آزمايش 

 محاسبه شد.

ضخامت الم بعد از ستينگ سمان  _)ضخامت اوليه الم 

 = ميزان تغييرات ضخامت سمان(

 

 

 با مقادير مختلف بره موم آينومرتهيه سمان گالس :  1جدول 

 وزن کل سمان پودر بره موم )گرم( مايع سمان )گرم( پودر سمان )گرم( رديف

1 25/0 1/0 0 35/0 

2 25/0 1/0 05/0 4/0 

3 25/0 1/0 075/0 425/0 

4 25/0 1/0 1/0 45/0 

5 25/0 1/0 125/0 475/0 

6 25/0 1/0 15/0 5/0 
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: بندگذاري و ترموسايكلينگ و ارزيابي مپنجفاز 

استحكام باند برشي بندهاي ارتودنسي سمان شده با سمان 

 فوق

عدد دندان پرمولر اول و دوم فک باال که  75تعداد  

براي مقاصد ارتودنسي کشيده شده بودند، وارد مطالعه 

فاقد ترک، ترميم، نقايص سطحي يا  دندان هاشدند. اين 

پس از کشيده شدن دندان ها در محلول  وپوسيدگي بودند 

هفته براي ضد عفوني شدن نگهداري  1بمدت  %1/0تيمول 

 انجامشدند. سپس وارد محلول آب مقطر شدند و تا زمان 

 ابتدا سطح  آزمايش در دماي اتاق نگهداري گرديدند.

توسط برس با آب و پودر پاميس بدون فلورايد و  دندان ها

ثانيه تميز شدند و سپس با پوار آب  20روغن به مدت 

 براي )بدون روغن( شسته شده و با پوار هوا خشک شدند.

سرنگ استفاده شد که ابتدا  از بدنه ،دندان هاکست کردن 

با ديسک برش خوردند. پس از چرب کردن سطح داخلي 

 ،، لوله ها با آکريل سلف کيور با قوام شللوله ها با وازلين

در مرکز بلوک  CEJتا حد ارتفاع  دندان هاپر شدند و 

آکريلي مدفون شدند، به طوري که محور طولي هر دندان 

 کامال عمود بر افق بود. بدين ترتيب پس از قرار دادن 

نمونه ها در دستگاه اينسترون، نيروهاي وارد شده در حين 

 موازات محور طولي دندان بود. دباند بندها به

 ,3M Unitek)بندهاي انتخابي بند پرمولر استاندارد 

U.S.A) براکت در سمت باکال و کليت در سمت  داراي

گرم بره موم  1/0غلظت  لينگوال براي هر دندان انتخاب شد.

به خاطر تغييرات زياد آزمايش فيلم تيكنس و افزايش زمان 

قبل از بندگذاري براي آزمايش استحكام  ،ستينگ و ورکينگ

 ورتبه صبه سه گروه  ها نادند بدين ترتيب باند حذف شد.

 زير تقسيم شدند. 

معمولي  آينومريي که با سمان گالس ها نادند :1گروه

  سمان شدند. )گروه کنترل(

حاوي  آينومريي که با سمان گالس ها نا: دند2گروه

 گرم بره موم سمان گرديدند. 05/0مقدار 

حاوي  آينومريي که با سمان گالس ها نا: دند3گروه

 گرم بره موم سمان گرديدند. 075/0 مقدار

با اندازه مناسب و مخلوط کردن  ،پس از انتخاب بند 

به  ،پودر و مايع سمان مربوطه طبق دستور، بند حاوي سمان

دقت بر روي تاج دندان پوزيشن داده شد و توسط يكي از 

مجريان در محل فشرده شد و سمان اضافي با رول پنبه و 

دقيقه در دماي اتاق  10به نمونه ها مدت  سوند تميز شد.

فرصت ستينگ داده شد و سپس در آب مقطر و درون 

ساعت نگهداري  48ه به مدت درج 37انكوباتور با دماي 

سيكل  5000ترموسايكلينگ به تعداد  انجامس از پ گرديد.

سال(، از دستگاه  2درجه سانتيگراد )معادل  55-5بين 

براي اندازه گيري  (DBBP-50, KOREA) اينسترون

استفاده  mm/min 1 استحكام باند برشي با سرعت کراس هد

 . شد

. شد به نيوتن ثبت ،بندها حداکثر نيروي الزم براي دباند

روه در سه گ ،ميانگين استحكام باند برشي بندهادر نهايت 

 ابتدا نرمال بودن داده ها با استفاده از با يكديگر مقايسه شد.

ويلک مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به -آزمون شاپيرو

غير نرمال بودن داده ها، مقايسه استحكام باند در گروه هاي 

 .گرديد انجاممورد مطالعه به کمک آزمون کروسكال واليس 

 يافته ها

در  ترکيبات محلول با توجه به اينكه پروپوليس داراي

الكل و آب مي باشد و از طرفي بهترين روش براي استخراج 

لذا  ،( مي باشد75:25آبي )-استخراج الكلي ،همؤثرمواد 

س عصاره گيري و سپ ،ابتدا بره موم خام با استفاده از حالل

 به پودر بره موم تبديل گرديد. ،با حذف حالل

بعد از فرايندهاي استخراج و تخليص بره موم توسط  

 MIC و MBCشرکت سورن تک، آزمايشگاه غلظت هاي 
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  و mg/100ml 06/0پودر بره موم را به ترتيب 

mg/100ml 05/0 .گزارش کرد 

 مخلوط سمان و بره موم اثر آنتي باکتريال

ان نتايج نش بره موم، آيند تهيه مخلوط سمان وپس از فر

( MIC) اثر مهارکنندگي، 050/0غلظت باالي  در داد که

( ديده MBC) شروع اثر کشندگي 1/0غلظت وع و در شر

 آماده است. 2مي شود. نتايج اين بررسي در جدول 

 (Film Thicknessنتايج سنجش ضخامت اليه ي فيلم )

نتايج قسمت سنجش ضخامت اليه فيلم طبق فرمول زير 

 جدول وارد شده است.در 

نشان داد تفاوت آماري معناداري  ANOVAنتايج آناليز 

بين سه گروه مورد مطالعه از نظر ضخامت فيلم وجود 

( بخاطر 1/0 هايت گروه سوم ) گروهدرن .(P=0.972)نداشت 

تغييرات زياد آزمايش فيلم تيكنس و افزايش زمان ستينگ و 

ستحكام باند ورکينگ قبل از بندگذاري براي آزمايش ا

  حذف شد.

 مقايسه استحكام باند برشي بين سه گروه مورد مطالعه:

کمترين  ؛مشاهده مي گردد 4همانگونه که در جدول 

ترين )تفاوت بين کمترين و بيش دامنه تغييرات استحكام باند

مقدار( مربوط به گروه کنترل و بيشترين دامنه تغييرات 

بره موم بود.  050/0استحكام باند مربوط به گروه غلظت 

بره  075/0همچنين بيشترين ميانگين مربوط به گروه غلظت 

موم ولي کمترين ميانگين استحكام باند مربوط به گروه 

کنترل بود. تفاوت معني داري بين ميانگين استحكام باند 

 (.P=0.090هاي مورد مطالعه وجود نداشت ) گروه

 

 

 همراه با سمان اورتودنسي بر مهار و حذف باکتري استرپتوکوکوس موتانس بررسي اثر پودر بره موم : 2جدول 

 رديف
پودر سمان 

 )گرم(

مايع سمان 

 )گرم(

پودر بره موم 

 )گرم(

وزن کل 

 سمان

تعداد اوليه 

 باکتري 

تعداد باکتري 

 شمارش شده 

 ميزان مرگ باکتري

 به درصد

1 25/0 1/0 0 35/0 50000 35000 0/30 

2 25/0 1/0 05/0 4/0 50000 2500 0/95 

3 25/0 1/0 075/0 425/0 50000 720 56/98 

4 25/0 1/0 1/0 45/0 50000 0 0/100 

5 25/0 1/0 125/0 475/0 50000 0 0/100 

6 25/0 1/0 15/0 5/0 50000 0 0/100 

 

 

 تغييرات ضخامت اليه ي فيلم:  3جدول 

 ميانگين )گرم( و سمان گالس آينومرمقدار بره موم  رديف

(mm) 

 انحراف معيار

  

P-value 

 =028/0F 01617/0 032/0 بره موم + پودر سمان 05/0 1

972/0P= 2 075/0 01501/0 032/0 بره موم + پودر سمان 

 00666/0 051/0 بره موم + پودر سمان 1/0 3
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 مطالعهمقايسه استحكام باند در گروههاي مورد  : 4 جدول

 ميانگين تعداد گروه

MPA 

 انحراف معيار

MPA 

 کمترين

MPA 

 بيشترين

MPA 
 ميانه

 نتيجه آزمون

 کروسكال واليس

 50/0  30/1 05/0 35/0 53/0 25 کنترل
82/4=2X 

09/0P= 
 69/0 67/1 26/0 32/0 71/0 25  075/0 غلظت

 62/0 94/1 22/0 40/0 70/0 25  050/0 غلظت

 

 

 

 

 بحث
پروپوليس به طور فزاينده اي موضوع مورد عالقه  اخيراً

که به دليل خواص بيولوژيک  تحقيقات علمي شده است

گسترده آن است. عصاره پروپوليس داراي اثرات متنوع 

فارماکولوژيک است و به عنوان جلوگيري کننده از برخي 

محققان نشان  (8و11و12).استبيماري هاي دهاني شناخته شده 

داده اند که پروپوليس داراي فعاليت ضد ويروس، ضد 

باکتري و ضد قارچي است. عالوه بر اين تحقيقات نشان 

ي بر عليه باکتري هاي مؤثرداده که پروپوليس حفاظت 

 (13)پوسيدگي زا و پاتوژن هاي دهاني هم دارد.

بررسي اثر آنتي باکتريال مخلوط سمان در  ،مطالعه مادر 

و بره موم بر عليه باکتري استرپتوکوکوس  ينومرآ گالس

شروع  05/0 موتانس، نتايج نشان داد که در غلظت باالي

شروع اثر  1/0 ( و در غلظتMIC) اثر مهارکنندگي

  د.ش ( ديدهMBC) کشندگي

در مطالعات مختلف از روش هاي مختلفي براي ارزيابي 

 آنتي باکتريال استفاده شده است. اين روش ها شامل فعاليت

diffusion test ،direct-contact test  وbroth-dilution 

method در مطالعه حاضر از روش مي باشند .broth-

dilution زيرا  ،استفاده شد (2و14)بر اساس مطالعات مشابه

از اين نظر  اين روش داراي محيط کشت مايع مي باشد که

ه ماد آينومر. به عالوه، سمان گالس محيط دهان استمشابه 

جامدي است که حل کردن آن در محيط کشت جامدي 

مانند آگار دشوار بوده و از اين نظر محيط کشت مايع ارجح 

 است.

Sawaya در مطالعه اي به بررسي روش  (15)و همكاران

هاي مختلف ارزيابي اثرات ضد ميكروبي پروپوليس در 

 Dilutionآزمايشگاه پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که 

agar  مي تواند نسبت به ساير روش ها اثرات بهتري ايجاد

 نمايد.

، حداقل غلظت (16)و همكاران Topcuogluدر مطالعه 

ر اي پروپوليس ترکي در برابمهارکنندگي رشد باکتري بر

به دست  g/ml25 ،(ATCC25175)استرپتوکوک موتانس 

خاصيت ضد  هم در تأييد (17)آمد. کاشي و همكاران

  را MICميكروبي عصاره اتانوليک پروپوليس، ميزان 

µg/mL 250  و ميزانMBC را µg/mL 500 .گزارش کردند 

بر  µg/mL 500را  MIC ،براي عصاره آبي پروپوليس آنها

و خاصيت  E. faecalisعليه استرپتوکوکوس موتانس و 

باکتريوسيدال را فقط در برابر استرپتوکوکوس موتانس و آن 

توان از اين  گزارش کردند. مي mg/mL 20هم به ميزان 

 استفاده از عصاره اتانوليک پروپوليس ؛مطالعه نتيجه گرفت

 تر به نظر مي رسد.مؤثر
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نشان داده شد که  (2)و همكاران Hatunoğluدر مطالعه 

عاليت ف ،آينومرعصاره اتانوليک پروپوليس در سمان گالس 

آنتي ميكروبيال اين سمان را افزايش مي دهد. نتايج مطالعه 

عصاره اتانولي  %50و  25نشان داد که افزودن  آنها

پروپوليس به سمان، از رشد استرپتوکوک موتانس جلوگيري 

پروپوليس يا در  %10ر گروه حاوي اما اين تأثير د .نمود

حداقل  ،آنهاگروه سمان گالس آيونومر معمولي رخ نداد. 

غلظت مهارکنندگي پروپوليس ترکيه اي مورد بررسي را 

ميكروگرم بر ميلي ليتر گزارش کردند. در حالي که  7/15

 50تيب به تر برزيلي و تونسياين غلظت براي پروپوليس 

 ميكروگرم بر  32تا  8ميكروگرم بر ميلي ليتر و  400تا 

اين تغييرات  Hatunoğluميلي ليتر گزارش شده است. 

ترکيبات مختلف پروپوليس را مربوط به تفاوت منطقه اي و 

اکولوژي آن منطقه دانسته است. بنابراين تغييرات ترکيب 

ريال شود اما باکتتواند باعث تغيير فعاليت آنتي  شيميايي مي

به هر حال ترکيبات مختلف اين ماده باز هم فعاليت ضد 

ذکر  Hatunoğluباکتري و ضد قارچي قابل توجهي دارد. 

کرد که تمام مطالعات پيشين فعاليت ضد باکتريايي بيشتر 

حاوي عصاره اتانوليک پروپوليس را  آينومرسمان گالس 

في بر من ثيرتأمعمولي بدون  آينومرنسبت به سمان گالس 

 پروپوليس ماده طبيعي است کردند. تأييدخواص مكانيكي 

که خواصي مشابه دارد و در حال حاضر محققين بر اين 

ماده شده به صورت استاندارد آ باور هستند که پروپوليس

ايمن بوده و سميت کمتري نسبت به بسياري داروهاي 

 .سنتتيک ديگر دارد

Kujumgiev 11فعاليت ضد باکتريايي  (18)و همكاران 

نمونه پروپوليس از مناطق جغرافيايي مختلف را مورد 

بررسي قرار داد و دريافت که تمامي نمونه ها فعاليت ضد 

در  نهاآباکتريايي بر عليه باکتري هاي گرم مثبت را دارند. 

مطالعه خود براي بررسي اثر ضد باکتريايي از باکتري هاي 

 د.اشريشيا کولي استفاده کردن گرم مثبت استاف اورئوس و

Sawaya عصاره پروپوليس را بر  تأثير، (15)و همكاران

کلونيزاسيون استرپتوکوک موتانس در حفره دهان افراد 

درصد افراد  49جوان بررسي کردند، اين مطالعه نشان داد 

به دنبال استفاده از دهانشويه حاوي عصاره پروپوليس 

ا پتوکوکوس موتانس رکاهش کلونيزاسيون باکتري استر

 نشان دادند.

Sule در مطالعه اي اثر آنتي باکتريال  (19)و همكاران

پروپوليس روي ميكروارگانيسم هاي پاتوژن دهان و سميت 

ا ب آنهاآن روي فيبروبالست هاي لثه را بررسي کردند. 

ارزيابي ترکيبات مختلف پروپوليس به اين نتيجه رسيدند که 

پروپوليس داراي اثرات ضدميكروبي قوي است و هيچ گونه 

 سميتي بر روي فيبروبالست هاي لثه ندارد.

تمام مطالعات خاصيت آنتي  ،ذکر شد همانطور که قبالً

کردند و مطالعه ما هم در  تأييدباکتريال پروپوليس را 

 اين ماده در مؤثراما مقدار غلظت  ؛ين نتايج بودراستاي هم

که با توجه به ترکيب  ،مطالعات مختلف متفاوت است

شيميايي متغير موادي که در مطالعات مختلف استفاده شده 

و تفاوت هاي اکولوژيک و منطقه اي که بر ترکيب شيميايي 

  اين تفاوت ها قابل توجيه مي باشد. ،است مؤثرآن 

Przybyłek  وKarpi ́nski(20)  در مطالعه خود به اين نتيجه

بت بيشتر هاي گرم مث پروپوليس بر باکتري تأثيررسيدند که 

ه دريافتند ک آنهاهاي گرم منفي است. همچنين  از باکتري

تي آن تأثيردر بعضي مناطق جغرافيايي مانند خاورميانه 

باکتريال پروپوليس بيشتر است در حالي که کمترين خواص 

 (02)ايرلند و کره مشاهده شده است. ،باکتريال در آلمانآنتي 

عالوه بر منطقه جغرافيايي فصلي از سال که پروپوليس در 

 ؤثرمآن استخراج شده است نيز برخواص آنتي باکتريال 

 (21)است.
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در مطالعه حاضر عالوه بر خواص آنتي باکتريال، ويژگي 

گرفت. هاي مكانيكي پروپوليس هم مورد بررسي قرار 

ترين و )تفاوت بين کم ترين دامنه تغييرات استحكام باندکم

بيشترين مقدار( مربوط به گروه کنترل و بيشترين دامنه 

بره موم بود. همچنين  050/0 تغييرات مربوط به گروه غلظت

بره موم ولي  075/0 بيشترين ميانگين مربوط به گروه غلظت

ه استحكام باند مربوط به گروه کنترل بود. ب کمترين ميانگين

طور کلي تفاوت معني داري بين ميانگين استحكام باند 

 گروههاي مورد مطالعه وجود نداشت. 

نتايج تست هاي  (2)و همكاران Hatunoğluدر مطالعه 

 نومرآي گالسمكانيكي نشان داد که افزودن پروپوليس به 

ما از نظر آماري باعث افزايش استحكام باند برشي شده ا

نشان داد که  آنهاتفاوت معني داري ندارد. نتايج مطالعه 

كن مم آينومر گالسافزودن عصاره اتانولي پروپوليس به 

است خواص ضدباکتريال را افزايش دهد بدون اينكه تأثير 

معمولي  آينومر گالسمنفي بر خواص مكانيكي سمان 

همخواني  Hatunoğluاز اين نظر مطالعه ما با مطالعه  .بگذارد

 دارد.

نيز نتيجه گيري کرد  (22)و همكارانش Prabhakarمطالعه 

که هيچ تفاوت معني داري در استحكام باند بين دو گروه 

همراه با پروپوليس  آينومرمعمولي و گالس  آينومرگالس 

 وجود نداشت. 

 عات داراي نتايج متناقض مي باشندبا اينحال گاهي مطال

رو( )جهت ني شده انجامان دليل آن را نوع تست که شايد بتو

مطالعه  بر آن تست دانست. براي مثال، در مؤثرو عوامل 

Troca از تست  (6)و همكارانdiametral tensile strength 

استفاده شد و نشان داد افزودن پروپوليس اثر منفي بر سمان 

نشان داد که با افزودن  آنهادارد. مطالعه  آينومرگالس 

وپوليس جذب آب سمان افزايش مي يابد. البته جذب پر

بسته به نوع ماده سمان ترميمي متفاوت بود و در گروه  ،آب

بود.  بيش از فرم اتانولي آن ،حاوي فرم لئوفيليزه پروپوليس

در مورد تست استحكام کششي فقط در گروهي که بره موم 

محصول شرکت  آينومرگالس ) Chemflexبه سمان 

Dentsply ) افزوده شده بود، استحكام کاهش يافت و در

 .هاي ديگر اين پديده رخ نداد گروه

واص پروپوليس بر خ تأثيرمطالعه ديگري که به بررسي 

در  داخت و با مطالعه ماپر آينومرفيزيكي و مكانيكي گالس 

بود که استحكام  Subramanian(10)؛ مطالعه تضاد بود

فشاري و ميزان انحالل را بررسي کردند. نتيجه اين مطالعه 

نشان مي داد که پروپوليس باعث کاهش استحكام فشاري 

 مي شود ولي ميزان انحالل را افزايش نمي دهد.

Sodagar  ذرات  تأثيردر يک مطالعه  (32)و همكاران

ام كهاي ارتودنسي را بر استح نانوپروپوليس در کامپوزيت

ه اين ب آنهاباند کامپوزيت به ميناي گاوي بررسي کردند. 

ذرات نانوپروپوليس  ٪5و  ٪2هاي  نتيجه رسيدند که غلظت

داراي خواص آنتي باکتريال قابل مالحظه مي باشند بدون 

دچار  ينيبالاينكه استحكام باند کامپوزيت به مينا را از نظر 

 مشكل نمايد.

 رآينوم گالسکه طبق نتايج اين مطالعه سمان  آنجااز 

عليه  ضد باکتريال مناسبي بر تأثيرحاوي پروپوليس ايراني 

استرپتوکوک موتانس داشته و در ضمن از استحكام باند 

قابل قبولي نيز برخوردار مي باشد، در صورت مناسب بودن 

ساير خواص فيزيكي مي توان آن را در کلينيک ارتودنسي 

ي بندگذاري بيماران داراي ريسک پوسيدگي بخصوص برا

 باال استفاده نمود.

که گاهي در مقاالت در مورد خواص فيزيكي  آنجااز  

مشاهده مي شود، سمان هاي حاوي پروپوليس تناقض 

توصيه مي گردد مطالعات بيشتري در زمينه بررسي ساير 

خواص مكانيكي مربوط به اين ماده از جمله استحكام 
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طراحي و اجرا  ،ميزان انحالل و جذب آب فشاري، کششي،

 شود.

 نتيجه گيری

در ترکيب  آينومر گالس( MIC) شروع اثر مهارکنندگي

و شروع اثر گرم  05/0 در غلظت باالي با پروپوليس ايراني،

افزودن  ديده شد.گرم  1/0 ( در غلظتMBC) کشندگي

 تأثير گرم 075/0 و 05/0هاي  در غلظت عصاره پروپوليس

و  ندارد آينومرمعناداري بر استحكام باند سمان گالس 

مورد استفاده در محدوده  آينومر گالسضخامت فيلم سمان 

 مي باشد.باليني قابل قبول از نظر 

 و قدرداني تشکر

در  3000 اين مطالعه مشتق از پايان نامه به شماره

کتابخانه دانشكده دندانپزشكي مي باشد که با حمايت مالي 

ه شد انجام ،پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد معاونت

  است.
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