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 فارسی دهيچک

ن  مانند. ایان و شییکد دهی کانار ریشییه باقی میها حتی پس از دبریدمبسیییاری از میکروارنانیسییم :نهيزم

ی  سیلرهای اندودنتری ی مطلب ضرورت بکارنی ی  یک با خی یید می واص ضی   رایخا کند.دمیکروبی مناسب را تای

سرام یب یلرهایس  سب  یکیولوژیب خواص دیدل به که اندشده  یمعرف یکیو شان  خود از که یمنا   اندداده ن

 . شوند استفاده اندو یهادرمان در موفق لریس کی بعنوان توانندیم

سرامیکی     ضدباکتریایی اثر هدف از این مطالعه تعیین  :هدف سیلر بیو -Endoseal-MTA، MTA سه 

fillapex  وSureSeal  اورئوس به روش   و اسیییتافیلوکوکوسهای انتروکوک فکالیس  میکروارنانیسیییم بر

 باشد.  انتشار آناری  می

ر کارخانه تهیه  متری طبق دسییتوسییانتی 01های ا محیط مولر هینتون آنار در پلیتابتد: هاروش و مواد

های انتروکوکوس فکالیس و اسیتافیلوکوکوس اورئوس روی محیط مولر هینتون آنار   شیدند. سیپس باکتری  

شدند  ستفاده از پانچر، چاهک  پس از آن ؛ تلقیح  سب  با ا سیلر های منا صله  در هر پ برای هر    3-2لیت به فا

ه چاهک  و بنه سازنده در شرایط استرید آماده    کارخاسیلرها طبق دستور    متر از یکدیگر ایجاد شدند. سانتی 

ش  این آزمون برای مجموعه  . ندشد  ساعت انکوبه  22سرانجام پلیت های آماده شده به مدت    .نددها منتقد 

سیلر و هر باکتری   شد.   01هر  شد در اطراف هر چاهک  ی ها هالهبار تکرار  شد. اندازهعدم ر اطالعت   نیری 

سیییطح  در  Tukeyو  ANOVAشیییدند و با آزمون های آماری  24spssارپس از جمع آوری وارد نرم افز

 مورد تحلید قرار نرفتند. Pvalue<0.05معناداری 

 اسیتافیلوکوک اورئیوس  بیاکتری  هیای عیدم رشید بدسیت آمیده در نیروه       مییانگین قطیر هالیه   : هاا  افتهي

 ،61/00 ،12/00ترتیییب   بیییهEndoseal-MTA وMTA-Fillapex،Sureseal بییرای سییییلرهای 

 بییاکتری  هییای عییدم رشیید در نییروه  هالییه  میلیمتییر بدسییت آمیید. همچنییین میییانگین قطییر    16/03

 میلیمترو بییرای دو سییییلر دیگییر صیییفر  MTA-Fillapex،16/03 سییییلر بییرای انتروکییوک فکیییالیس  

 بدست آمد.

ضدباکتریایی در برابر      : یريگ جهينت سیلرهای مورد مطالعه اثر  شان داد که تمامی  صد از مطالعه ن نتایج حا

سیلرهای     ستافیلوکوکس اورئوس دارند؛ در حالی که  در برابر هیچ اثری  SuresealوEndoseal-MTAا

کتریایی  ضییدبا اثرMTA-Fillapexدر نروه باکتری انتروکوک فکالیس تنها نداشییتند. انتروکوک فکالیس 

 مناسبی نشان داد.

 خاصیت ضد باکتریایی،سیلرهای بیوسرامیکی. انتروکوک فکالیس، ،استافیلوکوک اورئوس :گاندواژيکل
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Abstract 

Background: Many microorganisms remain in root canal and dentinal tubules even 

after debridement and root canal preparation. This confirms the need for the use of 

appropriate antimicrobial endodontic sealers. Recently, bioceramic sealers have been 

introduced that can be used as a successful sealer in endodontic treatments due to 

their well-known biological properties. 

Objective: The aim of this study was to determine the antibacterial effect of 

Endoseal-MTA, MTA-fillapex and SureSeal on enterococcal faecalis and 

Staphylococcus aureus by agar diffiusion test. 

Materials and Methods: At first, the Muller Hinton Agar medium was prepared in 

10 cm plates according to the order of the factory. Then, Enterococcus faecalis and 

Staphylococcus aureus were cultured on a muller hinton agar medium. Using a punch, 

appropriate wells were made in each plate at a distance of 2-3 cm from each other. 

Sealers were prepared according to the manufacturer in sterile conditions and 

transferred to the wells. Subsequently, the prepared plates were incubated for 72 

hours. The inhibition zones around each well were measured. This test was repeated 

16 times for each sealer. Data were analyzed using spss24 by ANOVA and Tukeys's 

test(the level of significance was set at Pvalue<0.05). 

Results: The mean diameter of the inhibition zones in the Enterococcus faecalis 

group for the MTA-Fillapex, Sureseal and Endoseal-MTA seals were 11.56, 11.62, 

13.68 mm, respectively. Also, the mean inhibition zones in Staphylococcus aureus 

group for MTA-Fillapex13.65mm and for two other sealers were zero. 

Conclusion: The results of this study showed that all sealers had antibacterial 

activity against Staphylococcus aureus, while Endoseal-MTA and Sureseal sealers had 

no effect on Enterococcus faecalis. In the enterococcal faecalis group, only MTA-

Fillapex showed an appropriate antibacterial effect. 

Key words: Antibacterial activity, Bioceramic sealers, Enterococcus      faecalis, 

Staphylococcus aureus 
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