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 بخش پروتز متحرك -28دهم پ ستانین ابانیپاسداران خ بانایتهران / خ  - مجبد پورشهابدکتر  نویسنده مسئول مکاتبات: #

         22564571Email:Pourshahab125@yahoo.com  تلفن:  

  

  کنسیآلب دایکاند یچسبندگ زانیمبر Bآکروپارس و مولوپالست  نریال رسافتیتاث سهیمقا

یشگاهیزماآمطالعه در 

پورشهابصادق مجید دکتر 
#١ 

4 مرجان صادق پورشهاب 3 دکتر سپند قاسمی 2 رستگاریانحسین  دکتر 

  

  می تهران دانشگاه آزاد اسال یواحد دندانپزشک، یدندان يپروتز هابخش اریاستاد  -١

   بخش میکروبیولوژي، واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران  اریاستاد  -2

  دندانپزشک  -3

  ي دندانپزشکی دانشجو -4

  

  :خالصه

رنگ و  رییکنندگان از دنچر تغ از مشکالت استفاده یکی و است دهاندر حفره  قارچیعفونت  نتری عیشا سیازیدیکاند سابقه و هدف:

 نیا ،پروتز متحرك يها در درمان نرهایبا توجه به استفاده فراوان از سافت ال .است کنسیآلب دایکاند یعفونت قارچ ر اثرب یآلودگ

  .انجام شد کنسیآلب دایقارچ کاند یچسبندگ زانیبر م نریال افتنوع س دو ریتأث سهیبا هدف مقا قیتحق

 Bآکروپارس و مولوپالست  نرینمونه ازسافت ال 24انجام شد. تعداد  یاهشگیآزما طیدر مح یبه روش تجرب قیتحق نیا ها: روش و مواد

 40مدت زمان  براي ها قرار داده شدند. سپس لوله کنسیآلب دایسلول در واحد حجم از کاند 1061 ونیسوسپانس يحاو هاي داخل لوله

 نیاز ا ینیو مقدار مع شدند قرار داده لیاستر يولوژیزیسرم ف تریل یلمی1در گرفته سپس داخل انکوباتور قرار قهیدق 120و 

شده با استفاده  لیتشک هاي یتعداد کلون ونیساعت انکوباس 48و  24کشت شد. بعد از  يسابور ژلوز يحاو تیپل يبر رو ونیسوسپانس

  قرار گرفت. تحلیلمورد   TWO WAY ANOVA آماري آزمون باو یافته ها  شمارش شدند ينور کروسکوپیاز م

) و 2025±509دقیقه به ترتیب ( 120و  40در زمان هاي  Bمیزان کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس به سافت الینرمولوپالست ها: افتهی

بود و با گذشت زمان میزان چسبندگی کاندیدا در هر ) 2533 ± 408و () 2183 ± 498) و به سافت الینر آکروپالس (2483 509±(

  .ولی بین دو نوع سافت الینرتفاوت معناداري دیده نشد)p > 05/0افزایش معنی داري داشت (دو سافت الینر 

و با افزایش زمان  ندارند گریکدینسبت به  کنسیآلب دایکاند یاز لحاظ چسبندگ یخاص يبرتر نریسافت ال نوعدو نیا: يریگ جهینت

  یابد.  کاندیدا آلبینکس به آنها افزایش می میزان چسبندگی

  

   کنسیآلب دایکاند ،یچسبندگ زانیم نر،یسافت الواژه ها:  دیکل

  

1/8/90پذیرش مقاله:        25/7/90 اصالح نهایی:    4/90/ 14وصول مقاله:

  :  مقدمه

قارچ مخمـر   لهیکه بوس شود یاطالق م يماریبه ب سیازیدیکاند 

ــد ــاز جــنس کاند (yeastlike)مانن ــ جــادیا دای و  شــود یم

  )1(است.حفره دهان در انسان  یعفونت قارچ نیتر عیشا

 باشـد  یطلب م فرصت يها سمیکروارگانیجزء م کنسیآلب دایکاند

درصـد در   65تـا   45بالغ سـالم و   افراددرصد در 60که حدوداً 

   )2(.شود یم دهیکودکان سالم د

ـ  جادیا ییتوانا دایانواع گوناگون کاند  85در  یعفونت را دارند ول

  گـر ید ياهـ  بوده و گونـه  کنسیآلب دایدر صد عامل عفونت، کاند

  )4،3(کنند. جادیعفونت را ا توانند یکمتر م یبا درصد فراوان

تعـداد   شیافـزا  يدهـان بـرا   از جمله عوامل مستعدکننده حفره

مــواد  ،ییایدیــکاند يهــا عفونــت جــادیو ا دایــکاند يهــا یکلــون

  طورنیو هم یدهان لیو پارس یلیآکر يمثل پروتزها یمصنوع
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ــرا ــتمیس طیش ــیا س ــخص یمن ــکی ،ش ــ خش ــرف ده ان، مص

 ریسـا  و فی، بهداشت ضعکیستمیس يها و کورتون کیوتیب یآنت

  )5(.باشد یموارد م

پروتزکامـل   يهـا  نردردرمانیتوجه به استفاده از انواع سافت ال با

ـ ا ، )6،7(مارانیب يبرا یدهان سیازیدیاز کاند یو مشکالت ناش  نی

بـه   کـنس یآلب دایکاند یچسبندگ زانیم یبا هدف بررس قیتحق

 يهـا  زمـان  یدر طـ  Bآکروپارس و مولوپالست ينرهایالسافت 

 یپزشــکســاعت در بخــش پروتــز متحــرك واحــد دندان 48و24

  انجام شد. 1389در سال  یدانشگاه آزاد اسالم

  مواد و روش ها:

انجام  یشگاهیآزما طیدر مح یتجرب عهبصورت مطال قیتحق نیا

  :شد

 12 تعداد قیتحق نیدر ا :شیمورد آزما يها نمونه هیته -1

 12ساخت کارخانه آکروپارس و تعداد  نریسافت ال نمونه از

 120و  40 یبازه زمان 2در   Bمولوپالست نرینمونه از سافت ال

دو نوع سافت  نیا هیته ي. براگرفتقرار  یابیمورد ارز قهیدق

و ارتفاع  متر یلیم 5 شکل به قطر اي استوانه ینرحفراتیال

 عی. سپس پودر و مادیگرد جادیمتر  در گچ داخل مفل, ا یلیم1

 يا شهیطبق دستور کارخانه سازنده در ظرف ش نریسافت ال

به قوام مناسب، در  دنیو پس از رس شدهجداگانه مخلوط 

و با قراردادن  ریخته شدگچ  يشده بر رو جادیداخل حفرات ا

پاسکال به مدت  80و تحت فشار هآن مفل بست يسلفون بر رو

و سپس  برداشته شد نریسافت ال اضافات .گردیدپرس  قهیدق 2

. پس از گرفتپاسکال قرار 100تحت فشار  قهیدق 10به مدت 

. گرفتقرار درجه  37 يها داخل رکاب و در آب با دما آن مفل

قطع و  رتبعد حرا قهیدق 120و جوش گرم سپس تا دماي 

شده  آماده نریسپس سافت الدماي آب به دماي اطاق رسید. 

 بیبه ترت زبر در سه نوع نرم, متوسط وپرداخت  يتوسط مولتها

 شیوارن و،م بوسیله قلم شیپس از اتمام مراحل پول شد. شیپول

 پخش  کنواختیطور  به نریسطح سافت ال يمخصوص رو

قطعات مورد نظر به مدت  شیوارن نشد خشک از پس .گردید

  .گرفتقرار  لیاستر يولوژیزیساعت در سرم ف 24

 48کشت  :يمخمر يها از سلول ونیسوسپانس هیته -2

که در  5027با کد استاندارد  کنسیبآل دایساعته از کاند

 یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پزشک یقارچ شناس شگاهیآزما

  اصالح شده  يسابور کشت ژلوز طیدر مح ،موجود بود رانیا

 20گرم عصاره مخمر و 10گرم گلوکز،20) که شامل ی(خنث

 دایاز کاند يسپس مقدار .دش هیبود ته تریآگار در هر ل رمگ

 يولوژیزیساعت در سرم ف 48کشت شده بعد از  کنسیآلب

 ونیسوسپانس نیکه ا درآمد ونیبصورت سوسپانس لیاستر

  .در واحد حجم بودقارچی  سلول 1×106 يحاو

   :یقارچ ونیها با سوسپانس مجاور نمودن نمونه - 3

و در  بطور جداگانه کسانیشده با قطر و سطح  هیته هاي نمونه

غوطه ور  ونیسوسپانس نیدر ا قهیدق 120و  40 یفواصل زمان

به حداقل  يبرا .گرفت قرار گراد  سانتی درجه 37و در  شده

 کینمونه  يهر سر يبه ازا شیآزما نیح يرساندن خطاها

  شد. هیته یمنف دشاه

به سافت  ییدایکاند يسلول ها یچسبندگ یبررس - 4

 ها ) نمونه قهیدق 120و  40بعد از گذشت مدت زمان ( :نرهایال

. سپس شد شستشو لیاستر يولوژیزفی سرم با و شده خارج

و  شده قرار داده لیاستر يولوژیزیسرم ف تریل یلمی1در ها نمونه

 دهیچسب یاحتمال يمخمر هاي تا سلول شد شدت تکان دادهه ب

بصورت معلق  يولوژیزفی سرم در و شده جدا آن از ها به نمونه

 نی) از ا λ100( ینیاز آن مقدار مع پس) 4(.دیایدر ب

بصورت  يکشت سابورو يظرف محتو يبر رو ونیسوسپانس

 یاز وجود عوامل قارچ نانیاطم يو برا داده شدخالص کشت 

 Plateگوشه  کی در ها نمونه ،نرهایسافت ال يبررو یاحتمال

درجه قرار داده  37کشت شده و در انکوباتور  يبصورت نشاکار

رشد کرده به  هاي یساعت تعداد کلون 48و  24بعد از شد. 

YX100 ينور کروسکوپیم لهیوس Nikon  در بزرگنمایی

 یکه کلون شدندشمارش  Colony Counter  توسط 10

 شیمورد آزما هاي به نمونه کنسیآلب دایکاند یچسبندگ زانیم

  )1. (شکل را نشان میداد
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  البیکانس در محیط کشت کولونی هاي کاندیدا-1شکل   

  

  ها: یافته

در  يریتاث نریکه نوع سافت ال مطالعه نشان داد جینتا

 شیبا افزا یول). p=111/0(ندارد کانسیآلب دایکاند یچسبندگ

در هر دو  یچسبندگ زانیم قهیدق 120به  قهیدق 40زمان از 

  )  p=015/0( کند یم دایپ يدار ینوع اختالف معن

   نرینوع  سافت ال دوبه  کنسیآلب دایدکان یچسبندگ زانیم 

در  قهیدق 120و  40 يها درزمان Bکروپارس و مولوپالستآ

  ) دیده می شود.1جدول (

  

به دو نوع سافت الینر  کنسمیزان چسبندگی کاندیدا آلبی -1جدول 

   به تفکیک زمان 

  

  :بحث

در  يریتـات  نـر یمطالعـه نشـان داد کـه نـوع سـافت ال      جینتا

 40زمـان از   شیبا افـزا  یول .ندارد کنسیآلب دایکاند یچسبندگ

 دایـ قـارچ کاند  یچسـبندگ  زانیم اختالف قهیدق 120به  قهیدق

  .باشد یدار م یمعن سافت الینر نوع  دودر هر  کنسیآلب

در  2007و همکـارانش درسـال    Tari  توسـط  اي مطالعـه 

 شیزمـان بـر افـزا    تـاثیر   یدانشگاه استانبول بـا هـدف  بررسـ   

سـافت   يبر رو کنسیآلب دایکاند یو چسبندگ یخشونت سطح

 3از  شیآزمـا  نیا در که .انجام شد شگاهیآزما طیدر مح نرهایال

ــه ســافت ال ــرینمون ــد  ن ــ(اســتفاده کردن , ســکوژلوی ،ژل یوفی

قبـل و   کـنس یآلب دایـ کاند یچسبندگ زانیکه مB)مولوپالست

موارد پس  یدر تمام شد. يریگ شده اندازه تعیین ي بعد از دوره

 یچسـبندگ  زانیـ و م یخشـونت سـطح   زانیـ از گذشت زمان م

  سکوژلیو نریته در سافت ال. الب افتی  شیافزا کنسیآلب دایکاند

  )9(ها بود. نمونه  ریاز سا شتریب اریبس زانیم  نیا

نشـان داد کـه پـس از     زین میکه ما انجام داد یقیتحق جینتا

 یبه طور معنـ  کنسیآلب دایکاند یچسبندگ زانیگذشت زمان م

 ما مشابه بود. قیبا تحق قیتحق نیا جی. نتاابدی یم شیافزا يدار

را  یچسـبندگ  زانیـ م شیعامـل افـزا  ، شـان یا قیـ البته در تحق

 زانیـ مـا م  عـه در مطال .اعـالم نمودنـد   یخشونت سطح شیافزا

و از  نشده بـود  يریگ بعد از گذشت زمان اندازه یخشونت سطح

  .بود هاي مطالعه ما محدودیت

 2004و همکارانش در سال  Bulad توسط گرید يا مطالعه

بـه   کـنس یآلب دایـ و نفـوذ کاند  ونیزاسیبا هدف  نظارت بر کلون

 نیـ مواد انجـام  شـد. ا   نیا يآن بر رو تاثیرو  نریداخل سافت ال

 ,B , Flexorمولوپالســت نمونــه شــامل 6 يبــر رو قیــتحق

Permaflex Luci-soft, Eversoft and Ufi Gel 
hard C    .سـاعت   1 ينمونه ها برا قیتحق نیا درانجام گرفت

هـا را   د و سپس نمونـه درجه قرار گرفتن 37 يدر انکوباتور با دما

سـپس   نـد. شستشـو داد  دهینچسـب  هـاي  برداشـتن سـلول   يبرا

و شـمرده شـدند   ينـور  کرسـکوپ یو بـا م  يزیها رنگ آم یکلون

ــود کــه تفــاوت  قا    نیــبــه ا قیــتحق جــهینت    بــلشــکل ب

کـه سـطح صـاف     ییهـا  ها در نمونه یدر تعداد کلون يا مالحظه

  )10(داشتند  مشاهده نشد.

 قیدر تحق رایما کامال مطابقت داشت ز قیبا تحق جهینت نیا

ســافت  دو یدگنچســب نیبــ يا تفــاوت قابــل مالحظــه زیــمــا ن

  .نشد دهینردیال

و همکـارانش در   Vural  کـه توسـط   گـر ید يا در مطالعه

بـه   کنسیآلب دایکاند یچسبندگ ي سهیبا  هدف مقا 2010سال 

  میزان چسبندگی            

  نتیجه آزمون  دقیقه 120  دقیقه 40  سافت الینر

 B509±2025  509±2483  05/0<pمولوپالست 

 p>05/0  2533±408  2183±498  آکروپارس

  __>8/0p<  8/0p  نتیجه آزمون
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 دو از، انجام شـد  سکوژلیو و Bنرمولوپالستینوع  سافت ال دو

بود استفاده شـد و   ینیترشح ب يگریبزاق و د یکیبدن که  عمای

ها در  ک از نمونهیهر  .دانجام ش یشگاهیآزما طیدر شرا شیآزما

 دوو بـه مـدت   گرفت قرار  سی سی  5/1 ي به اندازه عیداخل ما

ــاتو  ــاعت در انکوب ــته رس ــد گذاش ــپس و  ش ــونس ــا   یکل ــا ب ه

  گردید. شمارش ينور کروسکوپیم

 دایـ کاند یشکل بـود کـه چسـبندگ    نیبه ا قیتحق ي جهینت

  بـه میـزان قابـل تـوجهی      سـکوژل یو نـر یبه  سافت ال کنسیآلب

 شـتر یب یخشـونت سـطح   ادیز یچسبندگ نیا لیدل .بود شتریب

  )11(شده است. هیتوج  Bنسبت به مولوپالست سکوژلیو

  دو نــوع  رایــمــا مشــابه نبــود ز قیــبــا تحق قیــتحق نیــا جینتــا

 بـا یتقر یخشـونت سـطح   میده  نمـوده بـود  که ما استفا يا ماده

  .مشابه داشتند

ــا ــ  ب ــه عــدم وجــود تفــاوت واضــح ب دو ســافت  نیتوجــه ب

 قهیدق 120و  40 هاي در زمان   Bو مولوپالست نرآکروپارسیال

به هر دو سـافت   کنسیآلب دایکاند یو در ضمن وجود چسبندگ

 یخاصـ  يبرتردو ماده  نیا قه،یدق 120و  40 هاي در زمان نریال

و  ندارند گریکدینسبت به  کنسیآلب دایکاند یاز لحاظ چسبندگ

اسـتفاده  مقرون بـه صـرفه تر  توان از لحاظ اقتصادي از نمونه  می

 زمـان  شیبا افزا نریسافت ال نوع  چون در هر دو ییسو ازنمود. 

 کنسیآلب دایکاند یچسبندگ زانیم قهیدق 120به  قهیدق 40از 

رعایت بهداشت پروتـز توسـط بیمـاران بـا     یافت، مسئله  شیافزا

  گیري شود. دقت بیشتري پی
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