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 : خالصه

شود. كنتـرل   يم جاديآن ا يبررو يدهان يدايكاند ونيزاسياز عوارض دنچر است كه اغلب بدنبال كلون تيدنچر استومات سابقه و هدف:
 ريتـاث  تعيـين الزم است. هدف از انجام مطالعه حاضر  عهيضا نياز ا يريشگيپ يبرا ييايميو ش يكيمكان يدنچر با روشها يكروبيپالك م

 بوده است.     ليآكر نيرز يپالكها يبررو كنسيآلب دايپالك كاند بر ميزان نييو پاپا نيپپس الز،يآم يمينزآ يمحلول ها
  تعـداد  سـپس شـد.   ليتشـك  ييدايـ كاند لميوفيـ ب يلـ يآكر نيـ قطعـه پـالك رز   220يابتدا بررو يمطالعه تجرب نيدر ا ها: و روش مواد

 ريـ در ز ولهيو ستاليبا كر يزيپس از شستشو و رنگ آم  بودند. انتخاب شده يفتصاد بطورقطعه كه  20به  دهيچسب دايكاند يسلول ها
 50گـروه   4بـه   يآلوده شـده را بطـور تصـادف    ماندهيباق يليآكر يها الكقطعه از پ 200. سپس تعداد ديگرد نييتع نوري كروسكوپيم
سـاعت در دمـاي اتـاق     8و مدت  قرار داده )يمنف(كنترل  ليآب مقطر استر نيوهمچن يمورد بررس ميو در محلول سه آنز ميتقس ييتا

 يو داده هـا بـا كمـك تسـتها     محاسـبه مانند مرحله قبل  نيسلول هاي كانديداي چسبيده به قطعات رز ميزانمجددا غوطه ور شدند؛ 
ANOVA  وt teast  با استفاده از نرم افزارSPSS شدند. سهيمقا 

 نپپسي ،39/2±76/0 نييدر محلول پاپا  يپس از ضدعفون ديد دانيدر هر م يليآكرمتصل صفحات  دايكاند يسلول ها ميزان ها: افتهي
 بين سـه محلـول تفـاوت معنـي داري وجـود داشـت.       و. بود 66/9±54/1 ،منفي كنترل گروه در و  22/8±29/1 الزآمي و 47/1±14/7

)001/0 =P ،(الزيآمـ  ميكه آنـز  يدر حال نمودرا پاك  يليآكرمتصل شده به قطعات  يدايكاند ياز سلول ها درصد 9/78 آنزيم پاپايين 
 .  نمودبه قطعات دنچر را پاك  دهيچسب يدايكاند ي% سلول ها4/27تنها و  بوده يحداقل خواص پاك كنندگ يدارا

 را دارد. يليآكر رزين به قطعات دهيچسب پالك كانديداييدر كاهش  ريتاث نيشتريب نييپاپا به نظرمي رسد آنزيم :يريگ جهينت
 رزين اكريليك، پپسين، بيوفيلمها: ليد واژهك

 9/4/92 پذيرش مقاله:  5/3/92 اصالح نهايي: 15/12/91 وصول مقاله:
 

 

 :  مقدمه

و  دنيدر جو تاللرا از جمله اخ ياديمشكالت ز يدندانيب
)P)4-1.كنديم جاديبد دهان ا يو بو ييبايصحبت كردن، كاهش ز

P 
 يها برادندان ينيگزيجا ياز روش ها ،يدندان يبه ب انيمبتال

روش، استفاده از  نيتر عيكنند كه شايدرمان استفاده م
)P)6،5.است (Denture)ادنچريكامل متحرك ساده  يپروتزها

P 
 انتظار 

را  يعيطب يمشابه دندان ها يفيوظا توانندرود كه دنچرها بيم
ها، دندان ينيگزيبا وجود موثر بودنشان در جا يانجام دهند ول

 لياز جمله سوزش دهان و احساس درد، تحل يرضخود عوا
را  كيپاتولوژ عاتيضا يو مهم تر از همه، برخ جياستخوان ر

)P)7 .دارند بدنبال
P ك،يعوارض پاتولوژ نيا نياز مهم تر يكي 

است؛ به  تيبه نام دنچر استومات عيشا يمخاط يهابالت عهيضا
 كه از دنچر كامل استفاده  يكه حدود دو سوم افراد يطور

)P)9،8.مبتال شوند اين ضايعه كنند، ممكن است بهيم
P  عوامل

از  ي(ناشيپروتز يبه دو دسته كل ت،يتكننده دنچر استوما جاديا
 ختلفم ياز گونه ها ي(اغلب ناش يدنچر) و عفون يتروما
پاتوژن  انيم نيشوند كه در ا يم مي) تقسيدهان يدايكاند
 كنسيآلب دايكاند ت،يدنچر استومات جاديو عمده در ا ياصل
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 ان،ياز مبتال درصد 93در  دايگونه كاند نيكه ا ياست، به طور
)P)12-10 .شده است زولهيا

P به صورت پالك  ،يعوامل عفون نيا
از  ايكه معموال درصورت بلع  دبندن يدنچر نقش م يرو ييها

 يتوانند منجر به عفونت ها يدهان م دهيد بيمخاط آس قيطر
 يهايماريب يو حت يپنــومون دا،يبــا قارچ كاند ستمكيس

)P)13.شوند منوساپرسيبخصوص در افراد ا يقلب
P يريشگيپ يبرا 

از جمله عدم استفاده از  يمختلف يراه ها ت،ياز دنچر استومات
 8تا  6دنچر در طول شب، خارج كردن دنچر از دهان به مدت 

 يدر شبانه روز، مراجعه به دندانپزشك در فواصل زمان ساعت
و  تيدنچر استومات يجهت غربالگر نهيور معامنظم به منظ

 نياز موثرتر يكيو  است شده شنهاديپ ،دنچر تيوضع يبررس
 يبهداشت و كنترل پالك با شستشو تياقدامات، رعا نيا

كننده مناسب  يضدعفون يو استفاده از محلول ها يكيمكان
) P)14.است

Pمانند  يمختلف ييايميكننده شيمواد ضدعفون
 دروژن،يه ديها، پراكسالكل د،يتارآلدهاگلو ن،يديكلرهگز

رغم  يوجود دارند كه عل ميسد تيپوكلريها و هفنول دوفورها،ي
)P)19-15.ستنديو عوارض ن بياز معا يكه دارند، خال ييهاتيمز

P 
در  يمخاط يتهايباعث بروز حساس ييايميمواد ش نياز ا يبعض

 ديرپوكليه ميمانند سد يابعضيافراد استفاده كننده شده و 
 يبررو يرنگ دنچر و خورندگ رينامطبوع باعث تغ يعالوه بر بو

. شونديم زين يدهان يفلزات مورد استفاده در پروتزها
 وياستفاده از ماكرو ايبوده و  يخواص سم يدارا دهايگلوتارالده

 يدر ثبات ابعاد يراتييتغ عثبا توانديم نيز  دنچر يدر ضد عفون
)P)18 ،17 .شوددنچر 

P يمواد خانگ ريتاث يبررو يعاتمطال راياخ 
)P)22 كيتيپروتئول يمهايمانند سركه و آنز

P يجهت ضدعفون 
و مزايا و  انجام شده است يدهان يو پروتزها ليآكر نيرز

و همكاران    Canay معايبي براي هر كدام ذكر شده است.
 ونيزاسيكلون يرا بر رو يينو پاپا نيپسيتر يمهايآنز ريتاث

را در كنترل  نييكرده و پاپا يبررس ليآكر نيرز يرو ييدايكاند
را با اثر  نيپپس يموثر گزارش نمودند ول دايكاند ونيزاسيكلون

)P )21.محدود گزارش نمودند
P ها و قارچ ها  يها بر باكتر ميآنز

 لياز تشك ،يميقد يبردن جرم ها نيبر از ب وهمؤثرند و عال

ست كه ا يدر حال نيكنند؛ ا يم يريجلوگ زين ديجد يپالك ها
  .ندارند يزنده ضرر يبافت ها يها برا ميآنز

 يمحلول ها ريتاث زانيم تعييناز انجام مطالعه حاضر  هدف
 يجهت كنترل پالك تجرب نييو پاپا نيپپس الز،يآم يميآنز

 آلوده بوده است. ليآكر نيقطعات رز يبررو كنسيآلب دايكاند

 مواد و روش ها:

 زير انجام شد:* مطالعه به روش تجربي و در مراحل 

  ليالف: ساخت قطعات آكر

-درون مفل، با استفاده از گچ استون(مولدستن يقالب گچ كي
موم نازك  هيال كيمنظور  نيا يشد. بـرا هيپارس دندان) ته

 يمفل گذارميلي متر  55× 55×5/0  ) در ابعادرانيا-(تكفام
 لميوفيب يشده و بعد از مرحله حذف موم، به قالب گچ

تهران) زده شد. در زمان خشك شدن -كي، مارل(آكروپارس
 – كي(آكروپارس، مارل يپختن ليپودر و مونومر آكر لم،يوفيب

با هم مخلوط شدند و سپس در  يا شهيش وانيل كي در) تهران
انجام و مفل در  يگذار ليآكر (Dough)  يريمرحله خم

آلمان قرار گرفت. پس از -(Kavo) كيدروليدستگاه پرس ه
 ليفل تحت فشار، در ظرف مخصوص پخت آكرم قهيدق 45

 قهيدق 20بعد از به جوش آمدن آب، به مدت  وگذاشته شد 
 يليو ورقه آكر ديدرون ظرف نگهداشته و سپس مفل باز گرد

به  يليبرش ورقه آكر يبرداشته شد. برا اطيحاصله با احت
استفاده  سيو هندپ يفلز سكياز دميلي متر  10×10 قطعات

 كي يليقطعه آكر 220مراحل،  نيتبه تكرار امر 10. باديگرد
 ) 1بدست آمد. (شكل  كسانيو با ضخامت  زهاندا كيشكل و 

 
 
 
 
 

 ساخته شده جهت تشكيل قطعات آكريلي  -1شكل 
 پالك كانديدايي تجربي



 

 151     و همكاران يجعفر يدكتر عباسعل
 

آنها درون  ،يليشدن قطعات آكر دراتهياز ده يريجلوگ يبرا
سپس غوطه ور و  ليآب مقطر استر يحاو ليظرف استر كي

 .شدند ينگهدار خچاليو تا زمان استفاده، در  شده  اتوكالو

 : روش تهيه سوسپانسيون سلولي كانديداب

بر روي محيط  (ATCC 10231) كشت كانديدا آلبيكنس با
 30كشت تازه سابرودكستروزآگار و انكوباسيون آن در حرارت 

ساعت، كلني هاي تازه اين قارچ تهيه شد.  48درجه به مدت 
ميلي ليتر سرم  كيك كلني از قارچ مذكور در داخل سپس ي

نئوبار  مو با استفاده از ال هيته ونياستريل سوسپانس زيولوژييف
 يرقت ها هيو  با ته ديشمارش گرد دا،يكاند يتعداد سلولها

واحد كولوني بر ميلي متر   1× 106متناوب، سوسپانسيون 
كشت  طيبا مح 50به  50سپس با نسبت  ،ديسلول تهيه گرد

  1× 103  ونيصورت سوسپانس نيسابروبراث مخلوط شد و بد
 .بدست آمدواحد كولوني بر ميلي متر 

 :ليقطعات آكر يرو يتجرب لميوفيب هي: روش تهج

ساعت در  12قطعه آكريلي تهيه شده، به مدت  220تعداد  ابتدا
 ATCC)   كانديدا آلبيكنس 1×103محلول سابروبراث حاوي  

 37و در حرارت  rpm100 با سرعت كريش يبر رو(10231
 يپس از انكوباسيون برا )20(.ديور گرد غوطه گراديدرجه سانت

به قطعات  دهيچسب يدايكاند يسلول ها هيتعداد اول نييتع
قطعه از قطعات دنچرآلوده  20تعداد  يدنچر، قبل از ضدعفون

انتخاب و سپس سه  يبطور تصادف دا،يكاند ونيشده با سوسپانس
استريل شستشو داده  يولوژيزيمحلول سرم فميلي متر  2 بار با

درصد  80شدند و پس از خشك شدن بالفاصله با متانول 
 ولهيو ستاليرنگ كر يدر ظرف حاو قهيدق 1و به مدت  كسيف

 يزيرنگ آم يليغوطه ور شدند. قطعات آكر يزيجهت رنگ آم
شستشو داده شدند و  لياستر يولوژيزيشده بالفاصله با سرم ف

عد از خشك شدن، سلولهاي كانديداي چسبيده به قطعات ب
 400×زايس با بزرگنمايي نوري آكريلي، با كمك ميكروسكوپ

 دانيشمارش شده و ميانگين سلول هاي شمارش شده در سه م
 يسلولها هيمحاسبه و به عنوان تعداد اول كروسكوپيم ديد

 )21، 24( د. رفته شبه قطعات دنچر در نظر گ دهيچسب يدايكاند

مواد  يو ضدعفون يپاك كنندگ زانيم ي:روش بررسد

 :مورد مطالعه

ميكروگرم بر  100 يابتدا غلظت ها  يمطالعه تجرب نيا در
 پپسين (Serva, USA)آنزيم هاي آميالز ميلي ليتر

(Germany, Merck)پاپايين ،(Serva, USA )  به كمك
 Phosphate Buffered) فسفات نيمحلول بافر سال

Saline, PBS) درمحدوده pH  ديگرد هيته2/7برابر. 
آلوده شده با  يليآكر يقطعه از پالك ها 200تعداد  سپس

 ميتقس ييتا 50گروه  4به  يبطور تصادف دايكاند ونيسوسپانس
 تريل يليم 10 يحاو ليگروه از آنها در سه بشر استر 3شدند و 

ها را به طور كامل  لي(آكر يمورد بررس يمهايمحلول آنز
به  لياسترآب مقطر  يند) و گروه چهارم در بشر حاوبپوشا

ساعت در دماي اتاق  8عنوان گروه كنترل، غوطه ور و بمدت 
 )2نگهداري شدند (شكل  (rpm 100) كريش يرو

 

 روش غوطه وري قطعات آكريل آلوده شده در -2شكل 
 جهت ضد عفوني هاي مورد بررسي هاي آنزيم محلول

 
و آب  ميآنز يبا محلول ها ليكرقطعات آ ونياز انكوباس پس

شسته و بعد  لياستر يولوژيزيمقطر، بالفاصله سه بار با سرم ف
و به مدت  كسيفدرصد  80از خشك شدن بالفاصله با متانول 

 يزيجهت رنگ آم ولهيو ستاليرنگ كر يدر ظرف حاو قهيدق 1
داده  شوشست لياستر يولوژيزيغوطه ور و بالفاصله با سرم ف

سلول هاي كانديداي چسبيده به قطعات  انيشدند. در پا
× 400زايس با بزرگنمايي  نوري آكريلي، با كمك ميكروسكوپ

 دانيشمارش شده و ميانگين سلول هاي شمارش شده در سه م
 دايكاند يمحاسبه و به عنوان تعداد سلولها كروسكوپيم ديد
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شدند.  هدر نظر گرفت يبه قطعات دنچر بعداز ضدعفون دهيچسب
 ياطالعات و ورود در نرم افزار آمار يمع آورپس از ج
SPSS16 انحراف  -نيانگي(م يفيآمار توص يتوسط روش ها

و  هي، تجزT testو  ANOVAيآمار ي) و آزمونهااريمع
 انجام شد ليتحل

 ها: يافته

 20به  دهيچسب يدايكاند يسلول ها ،يقبل از انجام ضدعفون
 به 32/11±15/3 يعنيمحاسبه و عدد حاصل  يليقطعه آكر

در نظر گرفته شد. پس از  دايكاند يسلولها هاولي تعداد عنوان
 يدايكاند يسلول ها ،يزيو شستشو و رنگ آم يانجام ضدعفون

تعداد  تيشمارش شدند. وضع يليبه قطعات آكر دهيچسب
قطعات  يبر رو دهيچسب يدايشمارش شده كاند يسلولها

 يمد نظر و گروه كنترل (آب مقطر) ط ميدر سه نوع آنز يليآكر
تعداد  نيانگيم سهينشان داده شده است. به منظور مقا 1 نمودار
 زيمد نظر از آزمون آنال يشمارش شده در گروهها يسلولها

به  جهيكه نت ديطرفه) استفاده گرد كي ANOVA(  انسيوار
نظر  مورد يها هگرو نيرا ب يدار يدست آمده اختالف معن

 ) P= 001/0(نشان داد، 
بر  دهيچسب يدايشمارش شده كاند يتعداد سلولها نيانگيم

 نيبا كمتر نييدهد پاپا ينشان  م يليقطعات آكر يرو
و سپس  داياثر را در برطرف كردن كاند نيشتريب ن،يانگيم

 روه(گ ليو در آخر آب مقطر استر الزيو بعد از آن آم نيپپس
 زانيم .ا داشته استاثر ر نيكمتر نيانگيم نيشتريكنترل) با ب

به صورت درصد در  شيمورد آزما يمحلولها ياثر پاك كنندگ
 نشان داده شده است.  1جدول 

 
ديداي چسبيده بر روي سلول هاي شمارش شده كان ميزان  -1نمودار

 قطعات آكريلي بر حسب نوع محلول 

سلولهاي شمارش شده كانديداي چسبيده بر روي  ميزان -1جدول
 قبل و بعد از انجام پروتكل مورد بررسيدر گروههاي قطعات آكريلي 

 )T testو درصد پاك كنندگي هر ماده (ضدعفوني 
 

 شاخص        
 بعد از پروتكل قبل از پروتكل گروه

 درصد كاهش
 P-value (پاك كنندگي)

 پپسين

15 /3 ± 32/11 

 001/0از كمتر 9/36 14/7 ± 47/1

 001/0از كمتر 9/78 39/2 ±76/0 ينيپاپا

 001/0از كمتر 4/27 22/8 ± 29/1 آميالز

آب مقطـــــــر 

 (كنترل)

54/1± 66/9 7/14 025/0 

 
 نييپاپا ميجدول مشخص است، محلول آنز نيهمانگونه كه در ا

 وردم يمهايآنز نيدر ب يقدرت پاك كنندگ نيشتريب يدارا
 ياز سلولها درصد 9/78كه توانسته  يبوده است، بطور يبررس
در  نيا د؛يرا جدا نما ليشده به قطعات آكر متصل يدايكاند
 يحداقل خواص پاك كنندگ يدارا الزيآم مياست كه آنز يحال

به  دهيچسب يدايكاند يسلولها درصد 4/27تنها  كهيبوده، بطور
 )1(جدول  .قطعات دنچر را جدا نموده است

 

 بحث:

 مينوع آنز 3محلول  ياثربخش زانيم يابيمطالعه با هدف ارز نيا
 ينشان م جينتا نيانجام گرفته است. ا ييايديكاند لميوفيبر ب

 نييپاپا يمياستفاده شده، محلول آنز يمهايآنز نيدهد كه در ب
اثر را در پاك كردن  نيكمتر الزيآم يميو محلول آنز نيشتريب

 يو همكاران با روش  Canay نددار لياز آكر كنسيآلب دايكاند
 ن،ييپاپا يميآنز يولهامشابه مطالعه حاضر، اثر محل باًيتقر
 يبررس كنسيآلب دايكاند يسلولها يرا بر رو الزيو آم نيپسيتر

 5 ن،ييپاپا يدرصد 80از اثر  يبدست آمده حاك جيكردند، نتا
)P)21.بوده است الزياثر بودن آم يو ب نيپسيتر يدرصد

P اثر  جهينت
 9/78و مطالعه حاضر( درصد)Canay)80 در مطالعه نييپاپا

تفاوت وجود  الزيآم ميمشابه است اما در مورد آنز باًي) تقردرصد
ها تفاوت در حجم نمونه ليامر احتماالً بدل نيدارد كه علت ا

و در  يليقطعه آكر 220مطالعه  نيا يها(كه تعداد نمونه
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 نيقطعه بوده است) و هم چن 50تنها   Canay مطالعه
  .بوده است شياختالف در روش آزما

 5و همكاران اثر  Karaagaclioglu گر،يد يمطالعه ا در
را در بر طرف  الزيو آم نيپسيتر ن،يپپس پاز،يپروتئاز، ل ميآنز

نوع  5شده از  هيته ينمونه ها ياز رو كنسيآلب دايكردن كاند
 نيا ينشان داد كه تمام جيكردند، نتا يماده سازنده دنچر بررس

 پازياز و لپروتئ يمهاياما آنز ،مؤثر بودند دايكاند يبر رو مهايآنز
كه  يمؤثرتر بوده، به طور الزيو آم نيپسيتر ن،ينسبت به پپس

صفر گزارش شده  پازيپروتئاز و ل يكشت نمونه ها جهينت
)P)25.است

P مطالعه  جينتاKaraagaclioglu نظر با  نياز ا
مطالعات  نيدارد كه در هر دو ا يمطالعه حاضر هماهنگ

مورد  يمهايآنز ريسااز  يكمتر ريتاث الزيمو آ نيپپس يمهايآنز
باعث  مهايآنز نيا در مطالعه حاضر) داشته اند. نيي(پاپا يبررس

 يو موكوپل ئنيكوپروتيگل يشكستن ماكرومولكولها
هردو  هيموجود در پالك دنچر شده و بر عل يدهايساكار
 نيدر برداشت رسوبات سنگ مهايو قاچها موثراند. آنز هايباكتر

پالك  ليوده و مانع تشكب ديدنچر مف يرو يكروبيپالك م
 يبرا مهايآنز نياست كه ا يدر حال نيا شوند؛يم يكروبيم ديجد

Pندارند.  يزنده ضرر يبافتها

)21( 

 

 يريگ جهينت

بر  يمطلوب ريتأث يميآنز يكه محلول هابه نظر مي رسد 
دارند. محلول  ليقطعات آكر ياز رو كنسيآلب دايحذف كاند

 نيشتريتفاده شده، باس يمهايآنز نيدر ب نييپاپا ميآنز
سطح  ياز رو دهيچسب يدايرا در پاك كردن كاند ياثربخش

تواند  يم ميآنز نياز محلول ا ستفادهدارد ا ليقطعات آكر
باشد. با  ديشبانه دنچر، مؤثر و مف يشستشو و ضد عفون يبرا

پاك  يبر رو نييمانند پاپا ييمهايمطلوب آنز ريتوجه به تأث
 ر،يدر مطالعه اخ ليه قطعات آكرب دهيچسب يداهايكردن كاند

 رينقش و تأث يبا هدف بررس يگريشود مطالعه د يم شنهاديپ
و از جمله  يكروبيم يآلودگ زانيكاهش م يبر رو مواد نيا
 دنچر انجام شود.  يدنچر افراد دارا ييدايكاند لميوفيب
 

 يو قدر دان تشكر

 ديشه يدانشگاه علوم پزشك يو فن آور قاتياز معاونت تحق
و  )474( نامه انيپا نياز ا يمال تيحما ليبدل زدي يصدوق
 يتهاياز سركار خانم غفورزاده كه در انجام فعال نيهمچن

داده اند كمال تشكر و  يارينامه ما را  انيپا نيا يشگاهيآزما
 .ديآ يبعمل م يقدردان
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