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 یدرمانراهبردهای از میکروبیولوژی تا  ؛عفونتهای مقاوم به درمان عنوان: مروری بر

یکی از دالیل شایع عفونتهای پایدار پس از درمان ریشه کلونیزاسیون میکروارگانیسمهایی است که به درمان معمول مقاومت نشان می خالصه: 
شناسایی ویژگیها و نحوه مقابله با میکرو ارگانیسمهای مقاوم امری دهند. لذا بمنظور رسیدن به نتایج موفقیت آمیز پس انجام درمان غیر جراحی 

این عفونتها، ویژگیهای ساختاری آنها و ضروری است. در این مطالعه سعی شده است جدید ترین اطالعات در مورد ترکیب باکتریولوژیک 
  . رسدبران ضجدیدترین پروتکلهای درمانی علیه آنها جمع آوری و به سمع و نظر حا

 

 

Title: A Review on Recalcitrant Endodontic Infections; from Microbiological Concerns to Management 

Strategies 

Abstract: One of the most frequent reasons for persistent post-endodontic infections is colonization of 

therapy-resistant microorganisms. Therefore, in order to gain successful results following orthograde 

endodontic (re-)treatments, a thorough knowledge about the characteristics of and therapeutic 

strategies against the above mentioned microorganisms will be mandatory for the clinicians. In this 

study, efforts have been done to obtain updated evidence about bacteriologic composition of these 

infections as well as the most recent management protocols.      


