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  چكيده
 در نتايج سازمان بهداشت جهانيبر اساس   .ترين انواع آنمي در دوران كودكي است فقرآهن يكي از شايع كم خوني ناشي از :سابقه و هدف

كاهش اين ، خوني بر تاثير كمبود آهن در ايجاد كم عالوه .برند سطح جهان از آنمي فقرآهن رنج مي بيليون نفر از مردم در 5حدود  2001 سال
در مطالعات دالئل متعددي به عنوان علل دريافت ناكافي مكمل . كودكان و نوجوانان داردنفي بر تكامل جسمي و ذهني تاثيرات مماده معدني 

، هدف از اين اهميت مصرف قطره آهن توجه بهبا  .اشاره كردهاي شيري  توان به ايجاد تغييرات در دندان ميآهن ذكر شده كه از جمله آنها 
  .باشد مي قطره آهنسه نوع هاي شيري بدنبال مصرف  دندانميزان سختي ييرات تغآزمايشگاهي بررسي  مطالعه

سازي در  گروه تقسيم شده، پس از آماده 6سالم به شيري  قداميدندان  90 تعدادحاضر آزمايشگاهي  -در مطالعه تجربي :مواد و روشها
تركيبات فروس سولفات اضافه شد و دو گروه ديگر به عنوان كنترل مثبت ها انواع  گروه از محيط 4در  .ندزا قرار گرفت هاي كشت پوسيدگي محيط

دنس بر روي رميكروها و پاليش، و با تهيه برش لبيولينگواليها از محيط كشت خارج  روز نمونه14پس از گذشت . ندو منفي در نظر گرفته شد
براي مقايسه  .نمونه در هر گروه ثبت شد 15گيري ميكروهاردنس  هاي بدست آمده از اندازه ميانگين داده. مينا و عاج مورد سنجش قرار گرفت

  .استفاده شد LSDو مقايسه چندگانه توسط تست  ANOVA ها از آزمون  داده
بين ميانگين درجه سختي عاج . داري وجود نداشت مطالعه از لحاظ آماري تفاوت معنيگروه مورد  6مينا در  ميكروهاردنس در مقايسه ها يافته

 Mm 250 وعاج، در مينا اتصال ناحيه زير ميزان ميكروهاردنس عاج به ترتيب در .دار آماري مشاهده شد سه عمق مورد مطالعه اختالف معني در
، گروه 75/68±86/11-75/67±75/8-72/68±00/10گروه اول  :از وعاج عبارت بودند مينا اتصال ناحيه Mm 450در وعاج و مينا اتصال ناحيه
- 033/83±22/11، گروه چهارم 64/69±15/10- 63/64±64/10-533/68±27/12، گروه سوم 29/69±01/8-06/73±36/9-22/69±46/12دوم 

- 62/88±47/20-91/91±76/43 گروه ششم ،49/65±20/11-52/63±46/14-080/60±83/9گروه پنجم  ،01/16±68/71-60/17±88/70
با  6دار بين گروه  ها مشخص شد كه اين اختالف به تفاوت آماري معني دوي گروهدر مقايسه دو به ). =P 001/0هر سه مورد .(56/26±04/85

  .داري ندارند ديگر از لحاظ آماري اختالف معني ها ي باشد و گروه مربوط ميها  ساير گروه
  .ندارد ار دندانهاي آهن تاثيري بر دمينراليزاسيون ساخت رسد كه مصرف مكمل اساس نتايج اين مطالعه به نظر ميبر  :گيري نتيجه

 .زا محيط كشت پوسيدگي ، ميكروهاردنس، دندان شيري،فقرآهن ،آنمي ،قطره آهن :كليد واژگان

  16/12/1391:تاريخ تأييد مقاله                29/11/1391: تاريخ اصالح نهايي    6/3/1391: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
ي در ترين انواع آنم كم خوني ناشي از فقرآهن يكي از شايع

بهداشت شيوع كم  سازمان جهاني .دوران كودكي است
. )1(است كرده گزارش درصد 30 را در جهان خوني فقرآهن

 باردار، زنان در آهن فقر خوني كم شيوع آمارها طبق اما

 50- 60 توسعه حال در در كشورهاي كودكان و نوزادان
 .)2(درصد مي باشد

تكامل جسمي و  تاثيرات منفي بركاهش اين ماده معدني 

رسد كمبود آهن  به نظر مي. دكان و نوجوانان داردذهني  كو
فتاري و عملكرد شناختي كودكان منجر به مشكالت ر

مبود آهن در آغاز زندگي گردد، به نحوي كه كودكان با ك مي
حركتي  و  هاي گوناگون سنجش عملكرد هوشي در آزمون

  ).3و2(گيرند مي تري قرار در حد پايين
هاي آهن خوراكي در دسترس  از فراورده هاي زيادي گونه
در حال . گردند در درمان كمبود آهن تجويز مي د كهنباش مي
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تجويز  ،حاضر در كشور ما نيز به عنوان سياست ملي
ماهه جهت پيشگيري  6-24در كودكان  قطره آهن 15روزانه 

با وجود اهميت و هزينه . شود از آنمي فقر آهن انجام مي
يا نامرتب مكمل آهن در  دريافت ناكافي، ن كارباالي اي

در مطالعات دالئل . بسياري از موارد گزارش شده است
كه از جمله  شوند ميي به عنوان علل اين پديده ذكر متعدد
اشاره هاي شيري  ايجاد تغييرات در دندانتوان به  ميآنها 
هاي كودكان به علت مصرف  تغيير رنگ سياه دندان. )4(كرد

 نيز در مورد پوسيدگي دنداني ها و نگراني والدين ملاين مك
 ها به دندانپزشك كودكانيكي از مهمترين علل مراجعه آن

  .باشد مي
ارزيابي اثر احتمالي به  عات انساني و حيواني فراوانيمطال

يكاسيون آهن بر ايجاد و پيشرفت پوسيدگي دندان، دكلسيف
ميكروبي دهان و هاي دنداني، فلور  مينا، غلظت بزاق، رنگيزه

اند و در اين  رد مهم و قابل توجه ديگر پرداختهبسياري موا
  .زمينه نظريات مثبت و منفي و بعضاً متناقضي موجود است

Martinhon )2006(  اثر فروس سولفات در كاهش
هاي بيوفيلم  هاي مينايي و تغيير يون دمينراليزاسيون بلوك

بررسي او . ادشكل گرفته روي آن را مورد مطالعه قرار د
زا از دست رفتن مواد معدني  داد در محيط پوسيدگي نشان

هاي  مينا و درصد تغيير ميكروهاردنس سطحي در بلوك
اند به طور  تحت تاثير فروس سولفات قرارگرفتهمينايي كه 

  . )5(يابد داري كاهش مي معني
 Buzalaf)2006 (هاي مختلف آهن  به بررسي پتانسيل غلظت
در  .دمينراليزاسيون پودرهاي مينايي خوك پرداختدر مهار 

مطالعه وي پاسخ وابسته به دوز در كاهش حالليت مواد 
معدني پودرهاي مينايي مشاهده شد، به طوري كه هنگام 

هاي فسفات در اسيد استيك  افزايش غلظت آهن ميزان يون
 15 بيشترين تأثير مهاري آهن در غلظت .كاهش يافت

mmol/lit هاي باالتر تأثير مهاري  در غلظت. دمشاهده ش
افزايش  آهن بر كاهش حالليت مواد معدني پودرهاي مينايي

  .)6(نيافت
Sales-Peres    تاثير  به بررسي 2007و همكاران در سال

عاج به  ضايعات اروزيو مينا و دهانشويه حاوي آهن بر
براي ايجاد ضايعات  ايشان. پرداختند in situصورت 

 استفاده كردند و چنين  Cocacolaهاي ابهاروزيو از نوش
ليتر دهانشويه فروس  ميلي 10دريافتند كه استفاده از 

دقيقه پس از مصرف  1به مدت  mmol/lit 10 سولفات
و  دار در سايش هاي اروزيو سبب كاهش معني وشيدنين

ايشان . گردد درصد تغييرات ميكروهاردنس سطحي مينا مي
دار سايش  هاي عاجي كاهش معني بررسي نمونه درهمچنين 

عاج را پس ار كاربرد دهانشويه مشاهده كردند در حالي كه 
دار  كروهاردنس عاج اختالف آماري معنيدرصد تغييرات  مي

  . )7(داد نشان نمي
Kato  ن بار وارنيش آهن را براي اولي) 2009(و همكاران

دان گاو مورد ضايعات اروزيو دن برآن را  اثر ،مطرح نموده
تواند  نتايج نشان داد كه وارنيش آهن مي. ندبررسي قرار داد

هاي اروزيو  از حالليت ميناي دندان در حضور نوشيدني
داري در  عالوه بر اين تفاوت آماري معني. پيشگيري نمايد

كاهش سايش مينا با كاربرد وارنيش آهن در مقايسه با 
  .)8(وارنيش فلورايد يافت

Thakib  اي بر روي خاصيت ضد  مطالعه 2003در سال
 ,Fer in sol, Feromin) نوع مكمل آهن پوسيدگي چهار

Ferotonic, Ferose)   انجام داد% 100و  %50در دو غلظت .
استرپتوكك  وي در تحقيق خود از محيط كشت حاوي

نتايج  .موتانس جهت ايجاد پوسيدگي مصنوعي استفاده كرد
مكمل ديگر آهن  سه   Ferose نشان داد كه به جز نوع

  .)9(زائي ندارند خاصيت پوسيدگي
Bueno  به مقايسه تاثير ژل آهن با يا بدون   2010 در سال

نتايج . فلورايد بر روي ضايعات مينايي دندان گاو پرداخت
اين تحقيق نشان داد كه ژل آهن در حضور يا عدم حضور 

% 40ودتواند از حالليت ميناي دندان تا حد فلورايد مي
  .)10(پيشگيري نمايد

عدم وجود  گرفتن اهميت مصرف قطره آهن و با در نظر
هاي شيري بدنبال  ت در زمينه تغييرات ساخنار دندانتحقيقا

فراورده حاضر با هدف مقايسه تحقيق مصرف قطره آهن، 
قطره آهن ايراني با يك نمونه خارجي و قطره آهن تهيه شده 
با قند زايليتول از نظر تغييرات ايجاد شده در سختي سطح 

  .صورت پذيرفتدندان 
  

  :مواد و روشها
  

 قداميدندان  90تعدادحاضر مطالعه تجربي آزمايشگاهي در 
كشيده يا تروما شيري كه به علت كمبود فضا يا لقي دندان 

جهت  ها از اين دندانتمامي . ند، انتخاب شدندبودشده 
 اختالالت تكاملي، شكستگي مينايي، تغيير رنگ و پوسيدگي،

بررسي پالپ چمبر تغييرات پاتولوژيك داخلي يا خارجي 
صورت وجود هر يك از اين موارد از مطالعه خارج  رد ،شده
ي طرح آوري تا زمان اجرا جمع ها پس از همه نمونه .شدند
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جهت  .نددماي اتاق نگهداري شد در در آب مقطر و
 C.E.Jناحيه  ازدندان ريشه  ها، تاج و سازي نمونه  آماده

ه اتاقك پالپ ب محتواي باقيمانده در بقاياي پالپ و ه،قطع شد
اتاقك پالپ با كامپوزيت پر سپس . كامل تخليه شد طور

اي به  پنجره شده آمادههاي  سطح باكال دندان در .گرديد
 ،متر با برچسب كاغذي گذاشته شده سانتي 4/0×4/0 ابعاد

سپس برچسب  .الك ناخن پوشانده شد اطراف برچسب با
 شد آب شسته گاز و اضافات چسب با، برداشته شده

   .)1شكل(

  
 در متر سانتي 4/0×4/0 اي به ابعاد پنجره سازي آماده - 1شكل

  ها سطح باكال دندان

 ،قبل از قرار دادن در محيط كشت و بالفاصلهدر اين مرحله 
روز  30خنثي به مدت  PHبا % 10ها در فرمالدئيد دندان

  . استريل شدند
 -Brainگرم 7/3 زاي تهيه شده شامل محيط پوسيدگي

Heart Infusion، 5/0 گرمyeast extracted ، 2  گرم
ليتر آب مقطر  ميلي 100گرم گلوكز بود كه در  1 ساكاروز و

) ساعت24- 18( روليتر كشت تازهميك 100حل شده، 
به اين ATCC NO25175 استرپتوكك موتانس استاندارد 

براي هر . تنظيم شد 4حدود  محيط PH   .محيط اضافه شد
تركيبات  در نظر گرفته شده، لوله آزمايشها يك  يك از نمونه

 لوله آزمايشمورد نظر دارويي به همراه محيط كشت به 
   .)11(ندمنتقل شد

هاي دارويي مورد آزمايش شامل قطره آهن خوراكي  نمونه
 قطره آهن ايران، فروس سولفات ساخت شركت خوارزمي

Irovit  ساخت شركت Vitane Pharma  قطره آهن آلمان و
. نددوب زايليتولساخت دانشكده داروسازي شيراز محتوي 

  )1جدول(
  نمونه هاي دارويي مورد آزمايشتركيب  - 1جدول

  شركت و كشور سازنده  تركيبات  نام ماده

هر (فروس سولفات هفت آبه و سديم ساخارين به عنوان شيرين كننده  mg 125  خوارزميقطره آهن 
  ايران - خوارزمي  )يون آهن mg25ميلي ليتر آن حاوي 

هرميلي ليتر آن حاوي (فروس سولفات،طعم دهنده طبيعي توت فرنگي  Irovit  mg 75  طره آهنق
mg15 يون آهن(  Vitane Pharma - آلمان  

هر ميلي ليتر آن حاوي (فروس سولفات و زايليتول به عنوان شيرين كننده  mg125  قطره آهن حاوي زايليتول
mg25  يون آهن وg1 زايليتول(  

 -داروسازي  شيرازدانشكده 
  ايران

  Feo4S*7H2O فروس سولفات
M=278/02 g/m  Alfa Aesar - آلمان 

  
ي كه نمونه در آن محيطبر اساس تركيبات مورد استفاده در

   :ندهيه شدت عددي به قرار زير 15ه گرو 6 قرار گرفت،
+ مصنوعيزاي  پوسيدگي كشت محيطليتر  ميلي 25 :1گروه 

  .ليتر قطره آهن ساخت شركت خوارزمي ميلي 1
+ مصنوعيزاي  پوسيدگي كشت محيطليتر  ميلي 25 :2گروه 

 Vitaneتساخت شركIrovit  ليتر قطره آهن ميلي 1

Pharma .  
+  مصنوعيزاي  پوسيدگي كشت محيطليتر  ميلي 25 :3گروه 

ليتر قطره آهن حاوي زايليتول ساخت دانشكده  ميلي 1
  . داروسازي  شيراز

+  مصنوعيزاي  پوسيدگي كشت محيطليتر  ميلي 25 :4گروه
  .Merckفروس سولفات ساخت شركت  ميلي ليتر 1

  .مصنوعيزاي  پوسيدگي كشت محيطليتر  ميلي 25 :5گروه 
بدون حضور استرپتوكك  كشت محيطليتر  ميلي 25 :6گروه 

  موتانس 
درجه به  37ها در شرايط ميكروائروفيل در دماي  همه گروه

 ساعت 48هر  .ندگرفت روز تحت انكوباسيون قرار 14مدت 
پس از  .شدند ها به محيط جديد منتقل نمونه محيط تعويض و

جهت بررسي آماده  وز محيط خارج ها ا اتمام اين مدت دندان
كه ميكروهاردنس بطور غيرمستقيم مقدار از آنجا  .)12(شدند
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اين آزمون براي  دهد، واد معدني مينا و عاج را نشان ميم
براي تعيين . تغييرات سطح دندان انتخاب شدارزيابي 

ميكروهاردنس، سطح دندان در ناحيه پنجره به صورت 
قطعه به دست آمده به . مت تقسيم گرديدعمودي به دو قس

گرفت كه كل سطح دندان به جز  اي داخل آكريل قرار گونه
هاي آماده شده با  نمونه. ناحيه برش خورده پوشانده شود

پاليش ) grit800،1200،600 (هاي كاغذي ساينده  ديسك
محلول حاوي ذرات  پاليش نهايي با استفاده از. ندشد

بر روي  Mm 5/0 و Mm 03/0آلومينيوم اكسايد 
   ).2شكل( هاي مخصوص انجام شد پارچه

  
نماي دندان برش خورده و آكريل گذاري شده   -2شكل

 پس از پاليش
  

ر نيروي اعمال شده با توجه به ساختار دندان شيري، مقدا
ثانيه در  30گرم در مدت  25ها به ترتيب  در سطوح نمونه
براي تعيين ميكروهاردنس . )13و12( نظر گرفته شد

indentation  ميكرومتري از سطح دندان  200در فواصل
در مينا، در زير ناحيه اتصال عاج و مينا و سپس در دو نقطه 

ميكرومتري در عاج با اسنفاده از دستگاه  200به فواصل 
هاي بدست آمده از  داده. انجام شد ميكروهاردنس ويكرز

عمق متفاوت ثبت  5گيري ميكروهاردنس هر نمونه در  اندازه
ين اعداد به دست آمده از ثبت ميكروهاردنس ميانگ. شد

سپس . نمونه در هر گروه محاسبه شد 15درهر عمق براي 
ه مورد مطالعه با استفاده گرو 6ميانگين اعداد بدست آمده در

 LSDو مقايسه چندگانه توسط تست  ANOVAاز روش 
  ).>05/0P( مورد مقايسه و تحليل قرار گرفت

 
  :ها يافته

  
گرفتن در  ها پس از قرار سختي نمونه در ارزيابي ميزان

  :بدست آمدهاي متفاوت نتايج زير  محيط
داري  ه مورد مطالعه اختالف آماري معنيگرو 6در مقايسه 

ميكرومتري از سطح  200درجه سختي مينا در عمق ميان 
، هرچند ميزان سختي )=211/0P(دندان وجود نداشت 

محيط كشت بدون حضور ( 6بدست آمده در گروه 
نتايج . گروه ديگر بيشتر بود 5، از )استرپتوكك موتانس

ميكرومتري  400بدست آمده از درجه سختي مينا در عمق 
داري از لحاظ   روه مورد مطالعه نيز اختالف معنيگ 6در بين 

در اين عمق نيز بيشترين ميزان  ).=074/0P(آماري نداشت 
 بهميزان سختي عاج نسبت . ثبت شده بود 6سختي در گروه 

گيري شده بسيار كمتر  سختي مينا در تمامي سطوح اندازه
   ).2جدول( بود

  

  و عاج دندان شيري پس از قرار گرفتن در محيط كشت (kgf/m2)ميانگين درجه سختي مينا  -2جدول
  
  

  گروه ها
  

Mean±SD  

200 Mm  سطح از
 دندان

400 Mm  سطح از
  دندان

ناحيه  در زير
  اتصال مينا وعاج

ناحيه  Mm 250در 
  اتصال مينا وعاج

ناحيه Mm 450 در 
  اتصال مينا وعاج

  75/68±86/11  75/67±75/8  72/68±00/10  29/273±62/175  57/392±61/185  1 گروه

  29/69±01/8  06/73±36/9  22/69±46/12  90/201±62/57  60/317±01/72  2 گروه

  64/69±15/10  63/64±64/10  533/68±27/12  71/265±17/93  350±03/107  3 گروه

  88/70±60/17  68/71±01/16  033/83±22/11  27/201±07/82  93/351±42/164  4 گروه

  49/65±20/11  52/63±46/14  080/60±83/9  93/237±75/62  80/337±70/86  5 گروه

  04/85±56/26  62/88±47/20  91/91±76/43  20/285±42/78  53/432±71/147  6 گروه

  
  در هر سه ناحيه عاجي بيشترين ميزان سختي مربوط به 

  
بين . بود 5زان سختي مربوط به گروه و كمترين مي 6گروه 
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 ميانگين درجه سختي عاج در زير ناحيه اتصال مينا وعاج،
عاج اختالف  و مينا اتصال ناحيه Mm 450و Mm 250در

در ). =P 001/0هر سه مورد ( مشاهده شددار آماري  معني
شد اين تفاوت مربوط ها مشخص  مقايسه دو به دوي گروه

ها تفاوت آماري  باشد كه با ساير گروه مي 6به گروه 
ها از لحاظ آماري اختالف  ساير گروه. داري دارد معني
  )1نمودار(. داري نداشتند معني

  
  

  عمق متفاوت 5گروه مورد مطالعه در  6ميكروهاردنس دندان شيري در - 1نمودار
  

  :بحث
  

خوني ناشي از آن يكي از مشكالت شايع  فقر آهن و كم
، بويژه در كشورهاي در حال همگاني در جهان سالمت

شيوع باالي آنمي فقر آهن در كودكان و . توسعه است
كه در مطالعات آن با اختالالت ذهني و جسمي  ارتباط

، ضرورت پيشگيري از اين بيماري را مختلف  مشاهده شده
  .)2(سازد مشخص مي

براي درمان كم خوني فقرآهن از چندين روش تجويز مكمل 
شود كه تجويز خوراكي به صورت قطره و  ستفاده ميآهن ا

شور ز كمبود آهن در كترين شيوه پيشگيري ا شربت متداول
  .شود ما محسوب مي

توانند سبب تغيير رنگ سياه  داروهاي محتوي آهن مي
 Mehranاين مطلب در مطالعات . هاي كودكان شوند دندان

)2009( ،Makarem )2006 ( وShojaipour )2010(  كه بر
هاي  هاي شيري در مجاورت قطره دانروي تغيير رنگ دن

  ).14-16(تائيد شده است اند، آهن انجام شده
 قطره نوع سه تاثير آزمايشگاهي بررسي هدف با مطالعه اين
صورت  شيري هاي دندان سطحي تغييرات ميزان بر آهن

 كه دندار قرار دسترس در آهن هاي قطره از انواعي. پذيرفت
 مواد ساير با همراه موارد برخي در و متفاوت هاي غلظت با

 از تحقيق اين در. دنشو مي تهيه ها ويتامين يا و معدني
 ساخت آهن قطره و Irovit و خوارزمي آهن هاي قطره

 آهن قطره دو. شد استفاده شيراز داروسازي دانشكده
 حاوي، بوده جامعه افراد دسترس در Irovit  و خوارزمي

 ويتامين يا روي مانند ديگر هاي مكمل بدون سولفات فروس
ساخارين به عنوان  خوارزمي آهن در قطره. باشند مي

ده است كه از تركيبات به دارو اضافه ش كننده شيرين
 ساخت آهن قطره كاربرد علت .باشد زا مي غيرپوسيدگي

 زايليتول كننده شيرين تاثير بررسي نيز داروسازي دانشكده
  .بود سولفات فروس با همراهي در
 6 بين متفاوت عمق دو در مينا ميكروهاردنس مقايسه در

 متفاوت كشت هاي محيط در قرارگيري از پس گروه
 مطالعه نتايج همچنين. نشد مشاهده آماري تفاوت هيچگونه
 در ميكروهاردنس تغييرات ميزان كه داد نشان حاضر
 با يدار معني آماري تفاوت زا پوسيدگي كشت هاي محيط
 تركيبات حضور اما دارد زا غيرپوسيدگي كشت محيط
 از مثبت كنترل گروه و يكديگر با ها محيط در آهن مختلف
 دمينراليزاسيون ميزان در داري معني تفاوت آماري لحاظ
 Bueno و )8( 2009در سال  همكاران و  Kato.نكرد ايجاد

 و آهن وارنيش اثر ترتيب به) 10( 2010در سال  همكاران و
 دادند نشان ،كرده بررسي مينا حالليت ميزان بر را آهن ژل
 مينا دمينراليزاسيون فرايند در سولفات فروس حضور كه

 پيشگيري دندان ميناي حالليت از نموده، ايجاد تداخل
 نوع كه باشد امر اين علت به نتايج در تفاوت شايد. نمايد مي

 و اسيدي هاي محلول مطالعات اين در استفاده مورد محيط
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 اروژن مشابه روشي به دمينراليزاسيون ايجاد حقيقت در
 فروس غلظت مطالعه دو هر در اين بر عالوه .باشد مي

  .باشد مي mmol/lit 10 كاربردي سولفات
و همكاران در   Martinholهاي نتايج اين مطالعه با يافته

و همكاران  در سال    Sales-Peresو مطالعه ) 5( 2006سال 
) 2006(و همكاران  Martinhol. نيز متفاوت است) 7( 2007

 15از غلظت  انجام داده، in situمطالعه خود را به روش 
mmol/lit علت  ايشان .ندفروس سولفات استفاده كرده بود

فروس  يي در حضورميناي ها كولبكاهش دمينراليزاسيون 
اي از فريك فسفات بر روي مينا ذكر  را تشكيل اليهسولفات 

كه از تركيب شدن يون آهن با يون فسفات بر سطح  ندكرد
نيز با ) 2007(و همكاران  Sales-Peres .شود مينا ايجاد مي

كه  ندفروس سولفات نشان دادmmol/lit  10غلظت كاربرد
فات پس از ايجاد ضايعات با فروس سولهمراه دهانشويه 
تواند حالليت ساختمان مينا وعاج را كاهش  اروژن مي

  .)7(دهد
كه بر روي تفاوت اصلي مطالعه حاضر با مطالعات قبلي 

ركيب و غلظت آهن نوع، تاند،  فروس سولفات انجام گرفته
ايجاد رسد علت عمده  باشد كه به نظر مي مورد استفاده مي

با توجه به اينكه هدف . باشد كننده اختالف در نتايج اكتسابي
هاي آهن در تغييرات  حاضر تعيين نقش مكملمطالعه 

هاي  ها در غلظت ، مكملباشد هاي شيري مي ساختار دندان
قطره آهن خوارزمي . ندا هتهيه شده درماني به كار برده شد

 Irovitگرم يون آهن و قطره  ميلي 25ليتر حاوي  در هر ميلي
قطره  .باشد گرم يون آهن مي ميلي 15ليتر حاوي  در هر ميلي

فروس سولفات خالص  آهن تهيه شده حاوي زايليتول و
 25ليتر حاوي  نيز در هر ميلي 4و  3ده در گروه اضافه ش

  .ميلي گرم يون آهن بود
جهت تعيين تاثير ) Buzalaf )2006كه  اي العهمط در

هاي مختلف آهن بر مهار دمينراليزاسيون مينا انجام  غلظت
و در %) 10(حداقل كاهش  mmol/lit 625/0 داد در غلظت

حداكثر كاهش در انحالل مينا را در   15mmol/lit غلظت
  .)6(محيط اسيدي مشاهده كرد

هاي  اثيرات مكملي تتنها دو مطالعه مشابه ديگر به بررس
  Al-shalan. اند آغاز پوسيدگي روي دندان پرداخته آهن  بر

را در آغاز  Fer in sol مكمل آهن 2006همكاران در سال  و
 و  Thakibهمچنين .)17(پوسيدگي دنداني موثر اعالم كرد

مكمل آهن با  4در بررسي  2003همكاران در سال 
هاي  تمامي مكمل نشان دادند كهدرصد  100و  50 هاي غلظت

جز يك مورد مطالعه آنها خاصيت ضد پوسيدگي دارند به 
نيز ) 2003( Thakib .)9(باشد نوع كه حاوي قند مالتوز مي

وكك مشابه اين مطالعه از روش محيط كشت حاوي استرپت
هاي آهن استفاده كرده  موتانس جهت بررسي تاثير مكمل

ي و يود اما روش ارزيابي پوسيدگي وي مشاهده بصر
كه نسبت به ميكروهاردنس احتمال ده از سوند بود استفا

علت تفاوت در نتيجه مطالعه حاضر با . خطاي بيشتري دارد
ها در  عالوه بر روش ارزيابي نمونه) Thakib)2003 مطالعه 

. باشد هاي به كار رفته و غلظت آنها نيز مي نوع مكمل
مل اين تحقيق جهت حذف عوا هاي مورد استفاده در مكمل
 .زا بودند فاقد هر گونه تركيب قندي پوسيدگيگر  مداخله

آن در افزايش جريان بزاق  زايليتول قند الكلي است كه تاثير
و تسريع رمينراليزاسيون دندان در مطالعات مختلفي بيان 

محيط دهان غير قابل  عالوه بر اين زايليتول در. شده است
پالك كاهش  پتوكك موتانس را درتعداد استر تخمير بوده،

 براي را  مطالعه Milgram 2009سال  در .)18- 20(دهد مي
ماهه كه شربت زايليتول دريافت  15تا  9كودك  118روي 

گرم  8نتايج نشان داد كه دريافت  .انجام داد كردند مي
زايليتول بصورت روزانه در دو يا سه وعده سبب كاهش 

 2008درسال  وي. شود مي %70پوسيدگي دوران كودكي تا 
بيوفيلم  به بررسي تاثير زايليتول بر in vitro يك مطالعهدر 

گونه باكتريايي را تهيه  6بيوفيلم حاوي وي . دنداني پرداخت
نتايج . زايليتول قرار داد% 3و % 1در معرض دو غلظت  ه،كرد

اين تحقيق نشان داد كه زايليتول به طور واضحي از تشكيل 
توان از  نمايد و مي جلوگيري مي in vitroبيوفيلم در محيط 

اثر  ي دهاني كه درها اين ماده براي پيشگيري از بيماري
نتايج ). 21(استفاده كرد ،دنشو تشكيل بيوفيلم ايجاد مي

با توجه به اينكه . مطالعه فوق با مطالعه حاضر مشابهت دارد
گرم  1تهيه شده به صورت  زايليتول در تركيب قطره آهن

وجود زايليتول تفاوت آماري  باشد، يليتر م در ميلي
 Badetعالوه بر اين . ها ايجاد نكرد داري بين گروه معني

)2008()22(، Oscarson )2006()23( و Honkala )2006()24 ( در
ر مطالعات خود به اهميت غلظت زايليتول به منظور تاثير ب

 1نتيجه گرفتند كه غلظت استرپتوكك موتانس تاكيد كرده، 
  .ول در كاهش پوسيدگي موثر نيستزايليتگرم 

در بررسي ساير مطالعات متاسفانه تحقيقي مشابه مطالعه 
طه تري در راب شده بود تا بتوان مقايسه جامعحاضر انجام ن

رسد  در هر حال به نظر مي. با نتايج بدست آمده انجام داد
 تواند بدون نگراني از هاي آهن مي كه مصرف مكمل
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با توجه به اين .  دمينراليزاسيون ساختار دندان توصيه شود
 بنابراينكه تحقيق حاضر در محيط آزمايشگاهي انجام شده 

بررسي و مطالعه بيشتر بر روي حيوانات و انسان به منظور 
آهن بر ساختار دندان  تعيين مكانيسم دقيق تاثير تركيبات

  .شود پيشنهاد مي
  

  :گيري نتيجه
رسد كه مصرف  اين مطالعه به نظر مياساس نتايج بر 

هاي آهن تاثيري بر كاهش يا افزايش دمينراليزاسيون  مكمل
  .زا ندارد گيساختار دندان در شرايط پوسيد

  :تقدير و تشكر
  

تحقيقاتي دكتر پژوهش حاصل بخشي از پايان نامه اين 
هاي آن از  بوده، هزينه 90- 5774حكمت فر به شماره  سميه

سوي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
وسيله از ايشان سپاسگزاري  پرداخت شده است كه بدين

.گردد مي
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