
 

 

 
 

 

 وسیواریبر استرپتوکوک سال نیگر نیانیندوسیتراپی با واسطه ا کینامیفتود یکروبیاثر ضدم یبررس
 

 چکیده

در افراد مبتال به پوسیدگی دندانی و  سالیواریوس میکروارگانیسمی است که مکررا   استرپتوکوک سابقه و هدف:
 تراپی نیز به عنوان یک روش درمانی ضدمیکروبی موثر و فتودینامیک .شود های پریودنتال از حفره دهان جدا می  بیماری

های روتین  های غیرقابل دسترسی درمان میکروبی قوی همراه با دسترسی بهتر به مکان است و آثار ضد نوین؛ مورد توجه
تراپی بر استرپتوکوک سالیواریوس و نتایج  بودن تعداد مطالعات انجام شده بر روی تاثیر فتودینامیک نشان داده، به علت کم

تراپی با واسطه ایندوسیانین گرین بر استرپتوکوک  میکمیکروبی فتودینا متضاد، این تحقیق با هدف بررسی اثر ضد
 .سالیواریوس در دانشکده دندانپزشکی آزاد اسالمی تهران انجام شده است

نمونه(  ۵۴روی  مجموع بر در نمونه و نهگروه شامل  گروه )هر پنجروی  بر Experimental این تحقیق ها: مواد و روش
  روی استرپتوکوک سالیواریوس ماده واسط ایندوسیانین گرین )پریوگرین( بر تر ونانوم  ۰۱۸با استفاده از لیزر دایود 

ATCC=0707 د:بو مطالعه به شرح زیر های مورد گروه .انجام شد 
 استرپتوکوک سالیواریوس با ایندوسیانین گرین -۲استرپتوکوک سالیواریوس به تنهایی )کنترل منفی(  –۱

 ۰۱۸استرپتوکوک سالیواریوس با واسط ایندو سیانین وتابش لیزر  -۵نانومتر  ۰۱۸یزر استرپتوکوک سالیواریوس باتابش ل -۳
 ۰۸وات در  میلی ۲۸۸تابش لیزر به صورت ممتد و توان  .استرپتوکوک سالیواریوس با کلرهگزیدین )کنترل مثبت( -۴نانومتر 

 ثانیه با انرژی دانسیته
 میکروبی کشت از پس رشد عدم  هاله قطر گیری اندازه ثیرضدمیکروبی؛معیارتا گرفت. صورت مربع متر سانتی بر ژول ۲۰.۱۴

 .شد استفاده )SPSS, version) ۲۱افزار نرم و Man-U-Whitney آماری آزمون از ها گروه بین آن مقایسه جهت که بود
 + )لیزر تراپی فتودینامیک تاثیر از سالیواریوس استرپتوکوک بر نانومتر ۰۱۸ دیود لیزر تاثیر مطالعه این براساس ها: یافته

 .برسد صفر به باکتری رشد شد سبب ۰۱۸ لیزر تابش .بود بیشتر دار معنی طور هب کلرهگزیدین و تنها ایندوسیانین ایندوسیانین(،
ایندوسیانین  + ها: کلرهگزیدین، لیزر رشد به ترتیب موثرترین عدم  های هاله براساس میانگین قطر ،۰۱۸پس از لیزر 

داری میان این سه گروه از جهت تاثیر  یک تراپی( و در نهایت ایندوسیانین بودند، هر چند آزمون آماری تفاوت معنا)فتودینام
 .میکروبیال نشان نداد آنتی

تحت شرایط اجرای این تحقیق، تابش لیزر؛ لیزر + ایندوسیانین و ایندوسیانین تنها توانستند از کلونیزاسیون  گیری: نتیجه
میکروبی بیشتری بر  تاثیر ضد Infrared نانومتر از نوع  ۰۱۸د و در این میان تابش لیزر دیود با طول موج میکروبی بکاهن

 .استرپتوکوک سالیواریوس داشت

 nm ۰۱۸ عدم رشد، لیزر دیود  فتودینامیک تراپی، ایندوسیانین گرین، استرپتوکوک سالیواریوس، هالههای کلیدی:  واژه

 

  1ماندانا خطیبی
 2افشین احمدیان

 3سیمین لسان
یم رضایی  4مر

 * ۴هومن ابراهیمی
 
 

 
 

 
 
 

  دکتر هومن ابراهیمی  مسئول: دۀنویسن
  :پست الکترونیکی

 
 ۸0۱۲۳۰0۸۱۰0 :                                    شماره تماس

 

 

 مقاهل ژپوهشی
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 پیشینه و هدف

 هوازی بی اختیاری مثبت گرم استرپتوکوک یک سالیواریوس وکاسترپتوک

شده و  ها و حیوانات جدا طور عمده از حفره دهان انسان که به است
(. این باکتری ۱) بخشی از فلور طبیعی میکروبی دهان و بزاق است

های فعالی است که در حفره دهانی نوزادان وجود  اولین باکتری جزو
( ۲) گردد تگاه تنفسی فوقانی، کولونیزه میهای دس دارد و در سلول

های پریودنتال  عالوه در افراد مبتال به پوسیدگی دندانی و بیماری هب
 حضور در گردد؛ ضمنا   صورت ویژه در حفره دهان کلونیزه می نیز، به

باکتری بیماریزای  این دلیل مینه به نماید؛ کپسول تولید تواند می ساکروز
 مهمترین ازوالکتوباسیل  توکوک موتانساسترپ طلب پس از فرصت
 های عفونت لثه؛ التهاب دندانی؛ های پوسیدگی در پاتوژن های باکتری

 خون جریان به راهیابی صورت در و باشد می گلو و گوش ناحیه
 .)۳) گردد نوتروپنیک بیماران در سمی سپتی موجب تواند می

 قرن ابتدای در که است روشی فتودینامیکی میکروبی سازی غیرفعال

 و ها ارگانیسم میکرو ها، سلول شدن فعال غیر باعث و شده کشف بیستم
 به حساس ترکیب یک روش این در شود. می نور   سطه وا به ها مولکول

 اکسیژن فعال های واسطه تولید باعث خاص موج طول با نور یک و نور

 هدف های سلول بردن بین از باعث فعال های واسطه این شود؛ می

 سال از (۵-۴-۰) گردند می تومورال های وسلول ها میکروب جملهاز

 عنوان به تراپی دینامیک فتو نتایج روی زیادی تحقیقات بعد به ۱0۲۵

 مری، ریه، کانسر قبیل از هایی سرطان درمان برای مهاجم غیر روش یک

 ۱0۹۴ سال در Daughterty نهایت در و شد انجام پوست و مثانه

 درمان موفقیت با را پوست سرطان به مبتال بیماران روش این با توانست

 و دندانپزشکی   رشته در چشمگیری طور به اخیرا   روش این کاربرد کند.
 و دهان سرطان (،۹) قارچی و باکتریایی های عفونت درمان برای

 دلیل به ضمنا   است. گرفته قرار توجه مورد دهان های   بدخیمی تشخیص

 این از استفاده دهان حفره در رایج های اندرم ناقص و نسبی دسترسی

 .(8)رسد می نظر به مناسب روش
 حساسگرهای از ستفاده  فتودینامیکی میکروبی سازی غیرفعال  تاریخچه

 درمانی شیمی از قبل زمان به ها میکروب حذف منظور به نوری

 های رنگ آثار ارزیابی با بیستم قرن ابتدای در  Paul Ehrilch .گردد می بر

Aniline اصول توانست حیوانی، و میکروبی های سلول روی 

درمانی جدید را ایجاد نماید.  شیمی   کرده و پایه را فرموله بودن انتخابی
 گذاری پایه را فتودینامیکی یمیکروب سازی غیرفعال اصول او، تحقیقات

 (.9د)نمو
 در که است آنیونی تایزر فتوسنسی یک نیز  ((ICGگرین ایندوسیانین

 نوری اکسیداسیون به منجر و شده فعال نانومتر  0۵۸ تا ۰۱۸ موج ولط

 های پروتئین به باند حالل، محیط به ماده این جذب میزان (.۱۸) گردد می

 و تاثیرفتودینامیک شامل کلی اثرات دارد بستگی غلظت و پالسمایی
 فرم در  ICG .باشد می آن گرمایی اثرات واسطه به نیز مقداری و فلورسانس

 برای را ترکیب تا شود می ترکیب %5 میزان به آیودید سدیم با سدیم نمک

 کاربردهای از بسیاری در نماید. سازی بهینه پزشکی کاربردهای

 گردد. می تزریق هدف های سلول در مختلف های غلظت در  ICG پزشکی،

 صورت به  ICGمورد در دندانپزشکی در شده انجام تحقیقات بیشتر
های پریودونتولوژی به   کاربرد آن در درمان و شده جامان آزمایشگاهی

های پاتوژن پریودنتال از موفقیت نسبی    رسد با توجه به جرم نظر می
توان به همراه  های کم  برخوردار باشد. از طرف دیگر، استفاده از لیزر

های مختلف    تواند اثرات موثری بر باکتری می ICG فتوسنسی تایزر
 (.۱۱-۱۲های پریودنتال داشته باشد)   نیز پاکت بیوفیلم دهان و

که مکررا درمقاالت به اثبات  باکتریایی لیزر استفاده از اثرات ضد
شده بر اثر نور لیزر در سلول هدف، بافت یا  رسیده به تاثیرات ایجاد

ارگانیسم بستگی دارد. این تاثیرات ممکن است فتوشیمیایی، تولید 
های    های فعال )فتوگرمایی و مکانیسم   گونه های آزاد و دیگر   رادیکال

های    های شیمیایی یا واکنش   نور(؛ شکستن باند  کاهشی به واسطه
مکانیکی ناشی از نور، امواج شوک که به وسیله پراکندگی پالس تولید 

 فتوشیمیایی تاثیرات باعث تنها توان کم های   لیزر عموما   باشد. شوند، می

 بر لیزر مختلف انواع که اند داده نشان مطالعات زا تعدادی شوند. می

ویژه لیزر  دارند. به باکتریایی ضد اثرات متفاوت های   ارگانیسم میکرو
باکتریال بر مینا، عاج و  قادر به ایجاد اثرات آنتی Erbium دیود و

 .(37-۱۵های پوسیده هستند)   بافت
نقش آن  با توجه به حضور استرپتوکوک سالیواریوس در دهان و

( و با توجه ۱۴-۱۰) های پریودنتال  در بروز پوسیدگی دندانی و بیماری
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میکروبی موثر و  تراپی به عنوان درمان ضد به اینکه امروزه فتودینامیک
میکروبی قوی همراه با دسترسی بهتر  نوین معرفی گردیده و آثار ضد

(، ۴) داده های روتین نشان   قابل دسترسی درمان های غیر  به مکان
بودن تعداد مطالعات انجام شده بر روی تاثیر  عالوه به علت کم به

(، ۳.۱تراپی بر استرپتوکوک سالیواریوس و نتایج متضاد ) فتودینامیک
تراپی با  این تحقیق با هدف بررسی اثر ضدمیکروبی فتودینامیک

گرین بر استرپتوکوک سالیواریوس در دانشکده  واسطه ایندوسیانین
 آزاد اسالمی تهران انجام شد.  دندانپزشکی

 ها مواد و روش

و   In Vitroحاضر به صورت (Experimental) تحقیق آزمایشگاهی
 های زیر انجام شد:    با مواد و روش

 استاندارد سویه حاوی های پلیت شامل بررسی مورد جامعه

 SPSS افزار نرم از استفاده با نمونه تعداد و سالیواریوس استرپتوکوک
version ۲۱  (one way Anova power Analysis) گرفتن نظر در با 

۸.۲ β=، ۸.۸۴ ۵۴α= مورد گروه پنج از یک هر در نمونه 0) نمونه 

  بود. هدف بر مبتنی گیری نمونه روش و بررسی(
 بررسی و میکروبی کشت مشاهدات طریق از ها داده آوری جمع

  گرفت. صورت رشد عدم  هاله

 استاندارد سویه=ATCC) 0707) کد با سالیواریوس استرپتوکوک

 سازمان از که بوده دهان حفره از جداشده های گونه با متناسب

 شناسی میکروب آزمایشگاه در و تهیه ایران صنعتی علمی های  پژوهش

 Blood agar محیط در تهران اسالمی آزاد دانشگاه دندانپزشکی دانشکده

 مدت به و (آلمانMerk  شرکت ساخت های  لیتپ) شد داده کشت
 انکوبه گردید.  C ۳۹ ساعت در دمای ۵۰-۲۵

متر و  دارای پروب با قطر یک سانتی Infra redتوان  از لیزر دیود کم
)ساخت شرکت  ۰۱۸مربع در طول موج  متر سانتی 7.085مساحت 

Thor ژول ۲۰/۱۴ تهدانسی انرژی با لیزر این شد. انگلستان( استفاده 

 ثانیه ۰۸ مدت به وات( ۲/۸) وات میلی ۲۸۸ توان با مربع متر سانتی بر
 شد. تابانده پلیت از متر سانتی یک از کمتر فاصله با ممتد صورت به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سازی غیرفعال در ها باکتری حذف برای مناسب دانسیته انرژی

 مربع متر سانتی بر ژول 37-77 محدوده در فتوداینامیک توسط میکروبی

باشد؛ بر این اساس انرژی دانسیته در محدوده میانی این بازه  می
وات )جهت حذف  7.8رفته  کار ( که با توان به88/35تنظیم گردید )

وات 3بایست کمتراز  گرمایی؛ توان می آسیب بافتی ناشی از تاثیر
ژول بر  37-77محدوده انرژی دانسیته  باشد(؛ زمان تابش در

ثانیه  07گیرد؛  ثانیه قرار می 07-330مربع که در بازه بین  متر سانتی
 تعیین گردید. 

 کشور ساخت ،Perio Green) گرین نورایندوسیانین به حساس ماده

 غلظت به (DMSO) سوکساید متیل دی حالل داخل که بود آلمان(

(100mg/ml) تواند می رنانومت 837 موج طول در غلظت این شد. تهیه 

 .(0) گردد نوری اکسیداسیون سازی فعال موجب
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( یک ماده با اثرات باکتریوستاتیک و باکتریسید CHXکلرهگزیدین )
ها و  های گرم مثبت و منفی، قارچ است که بر روی هر دو نوع باکتری

 CHX، 3907های لیپوفیل موثر است. در سال  برخی از ویروس
دلیل  های پریودنتال به ی از پیشگیری و درمان بیماریعنوان بخش به

کننده پالك آن مورد مطالعه و توصیه پژوهشگران قرار  اثرات مهار
درصد )ساخت شرکت بهسا،  7.8(. از کلرهگزیدین 30) گرفت

 ایران( در این آزمایش استفاده شد.

واریوس پس از رشد استرپتوکوک سالی این بررسی قطر هاله عدم در
گروه  جز کنترل منفی( و بدون مداخله )در  ها به کلیه گروه مداخله )در

گیری و  متری اندازه کش میلی کنترل منفی(؛ معیار ارزیابی بود و با خط
ای در  رشد یک منطقه دایره متر گزارش شد. هاله عدم برحسب میلی

 های کلنی آن در که است بیوتیک آنتی یا واسط ماده محل اطراف
 حساسیت گیری اندازه برای تواند می مهار منطقه کنند. نمی رشد باکتری

 .(38) شود استفاده نیز باکتری
 استاندارد غلظت به میکروبی سوسپانسیون آزمایش؛ اجرای جهت

  های میکروپلیت توسط سمپلر به میزان یک  درچاهک فارلند مک نیم
وسیانین به همین حسب گروه مورد نظر ایند سی ریخته شد و بر سی

هایی که تحت  بار برای نمونه میزان به سرم اضافه شد. این کار یک
هایی که تحت تابش لیزر  تابش لیزر قرار گرفتند و یکبار برای نمونه

 قرار نگرفتند در محیط استریل انجام شد.

 مطالعه های مورد گروه

پتوکوک -1  وس به تنهایییوار یسال استر
 در cfu/ml5/3×378مک فارلند به غلظت  7.5باکتری  سوسپانسیون

گار به روش  9 ها به  پخش و سپس پلیت Spread cultureپلیت بالدآ
درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار ۳۹ساعت در دمای  80-08مدت 

رشد تشکیل نگردید.  ساعت هاله عدم 80-08داده شد. پس از 
 )بدون مداخله(

پتوکوک -2 ین به تنهایی: با ایندوسیانینوس یوار یسال استر   گر
 cfu/ml5 /3×378مک فارلند به غلظت  7.5سوسپانسیون باکتری 

 Spread cultureبه روش  BA  پلیت 9صورت یکنواخت در سطح  به
پخش شد، سپس حفر چهار چاهک در هر پلیت به فواصل مشخص 

گرین  ها با ایندوسیانین کردن چاهک های حاوی باکتری و پر در محل
((100mg/ml سازی برای انکوباسیون  انجام و به این ترتیب آماده

 قرار تاریک اتاق در دقیقهپنج  مدت به حاصل پلیت پذیرفت. صورت
 باکتری با تماس برای کافی زمان گرین سیانین ایندو رنگ تا شد داده

 80 -08 مدت به ℃70 انکوباتور در ها پلیت کلیه سپس باشد. داشته

 گردید. بررسی رشد عدم هاله تشکیل سپس؛ و شد قرارداده ساعت

پتوکوک سال -3  نانومتر:  018وس با لیزر دایود یوار یاستر
در  cfu/ml5 /3×378مک فارلند به غلظت  7.5سوسپانسیون باکتری 

پخش شد سپس لیزر دیود با  Spread cultureبه روش  BAپلیت  9
شخص به نانومتر بر روی چهار ناحیه با فواصل م  810طول موج 

متر از  ثانیه به صورت ممتد با فاصله کمتر از یک سانتی ۰۸مدت 
به مدت  ℃70ها در انکوباتور  پلیت تابانده شد. سپس کلیه پلیت

رشد  ساعت قرارداده شد و سپس تشکیل هاله عدم 08-80
 استرپتوکوک سالیواریوس بررسی گردید.

پتوکوک سال -4 ینیوار یاستر و  وس با واسط ایندوسیانین گر
 نانومتر:  018لیزردایود

به  cfu/ml5 /3×378مک فارلند به غلظت  7.5سوسپانسیون باکتری 
 Spread cultureبه روش  BA پلیت 9صورت یکنواخت در سطح 
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چاهک در هر پلیت به فواصل مشخص در  0پخش شد، سپس حفر 
گرین  ها با ایندوسیانین کردن چاهک های حاوی باکتری و پر محل

(100mg/ml)  انجام شد. سپس در مرحله بعد لیزر دیود با طول موج
 ۰۸نانومتر بر روی چهار ناحیه با فواصل مشخص و به مدت   810

متر از پلیت تابانده  ثانیه به صورت ممتد با فاصله کمتر از یک سانتی
 ساعت 80- 08 مدت به ℃70 انکوباتور در ها پلیت کلیه سپس شد.

 سالیواریوس استرپتوکوک رشد دمع هاله تشکیل سپس شد. قرارداده

  گردید. بررسی

یوس با کلر هگزیدین)کنترل مثبت(: -۵ پتوکوک سالیوار  استر
به  cfu/ml5 /3×378 مک فارلند به غلظت 7.5سوسپانسیون باکتری 

 Spread cultureبه روش  BA  پلیت 9صورت یکنواخت در سطح 
ص پخش شد، سپس حفر چهار چاهک در هر پلیت به فواصل مشخ

 7.8ها با کلرهگزیدین  کردن چاهک های حاوی باکتری و پر در محل
ها در  درصد محصول شرکت بهسا صورت پذیرفت. سپس کلیه پلیت

ساعت قرارداده شد. سپس  80- 08به مدت  ℃70انکوباتور 
 رشد استرپتوکوک سالیواریوس بررسی گردید. تشکیل هاله عدم

 مراحل کار به شرح زیر دنبال شد:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 مک فارلند  ۸.۴پلیت حاوی استرپتوکوک سالیواریوس به غلظت  ۵۴آماده سازی 

 blood agarکشت در محیط 

 (SS)تهیه سویه استاندارد استرپتوکوک سالیواریوس

    پلیت حاوی استرپتوکوک سالیواریوس 0:  ۱گروه 

پلیت حاوی استرپتوکوک سالیواریوس  0:  ۲گروه 
 ایندوسیانین گرین+ 

+ پلیت حاوی استرپتوکوک سالیواریوس  0: ۳گروه 
 نانومتر ۰۱۸تابش لیزر دابود 

ایندوسیانین گرین + پلیت حاوی استرپتوکوک سالیواریوس  0: ۵گروه 
 نانومتر ۰۱۸تابش لیزر دایود + 

+ پلیت حاوی استرپتوکوک سالیواریوس  0:  ۴گروه 
 درصد ۸.۲کلرهگزیدین 

 مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد میان گروه ها 

 اندازه گیری قطر هاله عدم رشد 

-00درجه سلسیوس به مدت  32قرار گیری كلیه پلیت ها در انكوباتور 
 ساعت 08
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 ایندوسیانین گرین            پلیت       تابش لیزر        کلرهگزیدین
 

 گروه یک: 
 
 

 گروه دو :  

 
 
 
 

 گروه سه: 

  
 

 
 گروه چهار: 

 
 
 
 
 

 گروه پنج: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های مطالعه طرح شماتیک گروه

 درجه حرارت محیط؛ جنس و واریته باکتری و استریلیزاسیون محیط
 ها؛ مشابه و تحت کنترل بود. در این مطالعه برای تمام گروه

های  گیری قطر هاله در نهایت پس از بررسی تشکیل و اندازه
افزار آماری  ها از طریق نرم رشد؛ مقایسه این متغیر میان گروه عدم

SPSS,version (21) و آزمون آماریMan-U-Whitney   .انجام شد
ها  مورد بررسی و نداشتن توزیع نرمال دادههای  با توجه به سایز نمونه

گروه؛ این آزمون ناپارامتری جهت ایجاد مطابقت بین  و استقالل هر
 .ها به کارگرفته شد گروه

 ها هـیافت

نمونه در هر 0  نمونه ) ۵۴های موردبررسی دراین تحقیق؛  تعداد نمونه
 گروه مورد بررسی( بود. پنجیک از 

 استرپتوکوک بر نانومتر 810 دیود یزرل تاثیر مطالعه این براساس

 ایندوسیانین )لیزر+ایندوسیانین(، تراپی فتودینامیک تاثیر از سالیواریوس

 شد سبب 810 لیزر تابش بود. بیشتر دار معنی طور به کلرهگزیدین و تنها

 هاله قطر معادل پلیت قطر دلیل همین به برسد. صفر به باکتری رشد

 لیمتر(.می07) گردید گزارش رشد عدم
 ترتیب به رشد عدم های هاله قطر میانگین اساس بر 810 لیزر از پس

 در و تراپی( )فتودینامیک ایندوسیانین + لیزر کلرهگزیدین،  ها: موثرترین

 میان معناداری تفاوت آماری آزمون چند هر بودند، ایندوسیانین نهایت

 .نداد نشان میکروبیال آنتی تاثیر جهت از گروه سه این
 گانه  های پنج رشد براساس گروه میانگین قطر هاله عدم -1ل جدو

 
 ها گروه

رشد )به تعداد  میانگین قطر هاله عدم
 تکرارها( برحسب میلیمتر

 * 7 گروه کنترل منفی
 متر میلی 70/57± 70/7 با ماده واسط ایندوسیانین گرین

 متر میلی 07 878با لیزردایود 
 متر میلی 90/57±  85/7 ن گرینو ایندوسیانی 878با لیزردایود 

 متر میلی 58±  38/7 %8/7با کلر هگزیدین 
 P  75/7 نتیجه آزمون

 
 رشدی تشکیل نشد.  * هاله عدم

 درنظرگرفته شد( 75/7)سطح معنی داری کمتراز 
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 بحث

های تحقیق حاضر نشان داد که میان پنج گروه مورد مطالعه، تاثیر  یافته
 تراپی فتودینامیک تاثیر از سالیواریوس استرپتوکوک بر نانومتر  810دیود لیزر

کلرگزیدین بیشتر است.  )لیزر+ایندوسیانین(، ایندوسیانین تنها و
 سبب شد رشد باکتری به صفر برسد.  837تابش لیزر 

 به رشد عدم های هاله قطر میانگین براساس ،837 لیزر از پس
 تراپی( )فتودینامیک نینلیزر+ایندوسیا کلرهگزیدین، ها: موثرترین ترتیب

چند آزمون آماری تفاوت  و در نهایت ایندوسیانین تنها بودند، هر
 داری میان این سه گروه از جهت تاثیر آنتی میکروبیال نشان نداد. معنا

 سالیواریوس استرپتوکوک رشد کامل فقدان نیز Panas (۱۴) تحقیق

د بالفاصله نانومتر و کاهش رش  ۵۵۴پس از تابش لیزر با طول موج 
  ۰۳۴ای طول موج  دقیقه را در مقایسه با تابش پنج دقیقه 35پس از 

های متفاوت   ها و زمان نانومتر گزارش کردند. اگرچه در طول موج
 Inتابش، به هرحال از جهت سرکوب کامل رشد باکتری این مطالعه

Vivo  همسو با بررسی In Vitro باشد. ما می 
تراپی را  ( فتودینامیک30ای دیگر ) لعهاین محقق و همکاران در مطا

باکتری مورد استفاده  جایگزینی برای استفاده سیستمیک از داروهای ضد
های پریودنتال از جمله استرپتوکوک سالیواریوس عنوان  در درمان

گرین  + ایندوسیانین 837کردند، در مطالعه ما نیز گروه لیزر 
ندازه گروه کلرهگزیدین ممانعت تراپی( توانست تقریبا  به ا )فتوداینامیک

رشد باکتریایی بر علیه استرپتوک سالیواریوس ایجاد کند. سایر نتایج 
 کاندیدیا و استافیلوکوک مانند دیگر های ارگانیسم علیه بر تراپی فتوداینامیک

 (.39نیز چنین نتایجی به همراه داشته است )
 یلوکوکاستاف روی بر 8739 درسال (0) همکاران و سنائی تحقیق

 کاهش بر را وایندوسیانین بلو متیلن واسطه با تراپی فتوداینامیک اورئوس؛

 از کمتر تاثیر این اما کرد گزارش موثر میکروبی های کولونی تعداد

 استرپتوکوک روی بر حاضر تحقیق در شد. گزارش کلرهگزیدین

 و Hill تحقیق وجودداشت. مشاهداتی چنین نیز سالیواریوس
 واسطه با تراپی فتوداینامیک از نیز 8739 سال در ( 87) همکاران

 ازسویی است. نکرده حمایت مزمن پریودنتیت درمان در ایندوسیانین

تحت میزان  داشتند اظهار 8738 سال در (83) همکاران و kim  دیگر

تواند آثاری مشابه سایر منابع  تراپی می انرژی مشابه؛ فتوداینامیک
 درمانی مفید واقع گردد. نوری داشته باشد و در مصارف

با اجرای این مطالعه تایید گردید که تابش لیزر تنها، ایندوسیانین 
تراپی نه به یک میزان ولی هر یک قادر به کاهش  تنها و فتوداینامیک

باشند و از این بابت قابل  کولونیزاسیون استرپتوکوک سالیواریوس می
 مقایسه با کلرهگزیدین هستند. 

 بیان 8730 سال در (88) همکاران و Santin سیستماتیک مرور

 گوناگون، های متدولوژی و استفاده های پروتکل به توجه با داشت:

 به مطلوب نتایج مورد دو در فتوداینامیک ضدمیکروبی غیرفعالسازی

 نوری  واسطه بدون لیزر تابش از تر موثر الزاما   و است نداشته همراه

 هرچند نماید، می توجیه را ما تحقیق جهنتی حدودی تا ادعا این باشد. نمی

Ilizirov شده  شناخته پدیده به توجه با ؛8738 سال در (87) همکاران و
ها  بیوتیک سرعت در حال رشد مقاومت باکتریایی نسبت به آنتی و به

 ها بیوتیک حد و نامناسب آنتی از که ناشی از مصرف بدون کنترل، بیش
 تراپی فتوداینامیک را ها گزینجای ترین مناسب از یکی باشد، می

 کند.  عنوان می ضدمیکروبی
 سازی یکسان در دقت موضوع، تازگی به توان می حاضر بررسی مزایای از

 میکروبی، سوسپانسیون ثابت غلظت )دما، آزمایشگاهی مطالعه شرایط

 از استفاده کافی، نمونه تعداد ،...( و میکروب یکنواخت پخش تکنیک

 کرد. اشاره حقیقی نتایج گزارش و ثبت و کنترل گروه
بودن آن است که به علت   In Vitro محدودیت این مطالعه؛

پذیری  تحت کنترل بودن کامل شرایط و کار در محیط ایزوله از تعمیم
 کاهد. نتایج به محیط دهان تا حدودی می

 ری:ـگی نتیجه

ایندوسیانین و  + تحت شرایط اجرای این تحقیق، تابش لیزر؛ لیزر
ندوسیانین تنها توانستند از کلونیزاسیون میکروبی بکاهند و در این ای

تاثیر  Infraredنانومتر از نوع  837میان تابش لیزر دیود با طول موج 
 میکروبی بیشتری بر استرپتوکوک سالیواریوس داشت. ضد

این مطالعه وجود نداشته  هیچگونه تضاد منافع وحمایت مالی در
 .با هزینه شخصی اجراشده استاست. کلیه مراحل تحقیق 
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 اد:ـپیشنه

های  های نوری متفاوت و سایر طول موج اجرای آزمون با واسطه -3
 لیزر بر روی استرپتوکوک سالیواریوس. ضدمیکروبی

  In Vivoاجرای تحقیق  -8

 دیر و تشکر:ـتق

پرسنل آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه  از
اجرای دقیق آزمایش صمیمانه  تهران که در اسالمی علوم پزشکی آزاد

 . شود کوشیدند سپاسگزاری می
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