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 1گروه ميكروبشناسي ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج
 2گروه ميكروبشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران
 3گروه پروتزهاي دنداني ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل
3

گروه ارتودنسي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران

 5گروه پريودنتولوژي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
 6گروه پريودنتولوژي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي زنجان
(دريافت مقاله -32/5/22 :پذيرش مقاله)32/3/30 :

چكيده
زمينه :پالکهاي باکتريايي ،مهمترين عوامل اتيولوژيكي عفونتهاي لثهاي (پريودنتال) ميباشند .ورود دستگاه ارتودنسي (براکت ،بند و
سيم) به حفره دهاني تجمع ميكروارگانيسمها و توسعه بيوفيلمها را تسهيل نموده و بيماريهاي پريودنتال مهمترين مشكالت پزشكان و اين دسته
از بيماران ميباشند .شناخت عوامل اتيولوژيكي جهت انجام اقدامات پيشگيرانه و درمان اين ضايعات ،حائز اهميت است و مطالعه حاضر با
هدف ارزيابي کلينيكي و ميكروبي عفونتهاي لثهاي بيماران تحت درمان ارتودنسي ثابت صورت گرفت.
مواد و روشها :با مراجعه به سه کلينيک دندانپزشكي استان البرز 65 ،بيمار تحت درمان ارتودنسي ثابت انتخاب شدند و در ماه سوم و
دوازدهم درمان پس از ارزيابي پارامترهاي کلينيكي شامل شاخص لثهاي ،خونريزي لثه و عمق پاکت ،نمونهگيري ميكروبي از پالکهاي زير
لثهاي

بيماران

صورت

پذيرفت.

استخراج

DNA

نمونهها

با

استفاده

از

کيت

انجام

و

شناسايي

همزمان

 16S rRNAصورت گرفت.
يافتهها :بررسيهاي مولكولي عدم حضور  Aggrigatibacter actinomycetemcomitansرا نشان داد و تغييرات گذراي فراواني
 Porphyromans gingivalisدر نمونه پالکهاي زيرلثهاي بيماران را تائيد نمود (در ماه سوم درمان)  20/1±0/31درصد و (در ماه  12درمان)
 2/7±0/16درصد ،)P=0/02( ،همچنين ارزيابيهاي کلينيكي بروز تظاهرات ژنژيويت با درجه متوسط و ثبات اين ضايعه التهابي را تا انتهاي
درمان در اين بيماران ثابت کرد.
نتيجهگيري :پژوهش حاضر عدم تأثير  Porphyromans gingivalisو  Aggrigatibacter actinomycetemcomitansرا در افزايش
ژنژيويت مزمن در بيماران تحت درمان ارتودنسي ثابت ،اثبات نمود و نشان داد اين درمان طوالني مدت بيماران را مستعد پريودنتيت نمينمايد.
واژگان کليدي :مالتيپلكس پيسيآر ،اگريگيتي باکتر اکتينومايستم کوميتانس ،پورفيرومنس جينجيواليس ،ژنژيويت ،دستگاه ارتودنسي
* استان البرز ،شهرستان کرج ،گروه میکروبشناسی دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
E-mail :samirabahmani29@yahoo.com
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 Aggrigatibacter actinomycetemcomitansو  Porphyromans gingivalisتوسط تكنيک  Multiplex PCRبر اساس ژن

بهمني و همكاران

مقدمه

ارزيابي کلينيكي و پارا کلينيكي بيماران تحت درمان 305/

کلینیکی و میکروبی افزایش شکلگیري پاکت پریودنتال

پالکهاي باکتریایی ،مهمترین عوامل اتیولوژیکی

و تغییر میکروفلور زیرلثهاي را در اثر بند ارتودنسی اثبات

عفونتهاي لثهاي (پریودنتال) و پوسیدگی دندانها

نمود در حالیکه این شرایط همانند وضعیت پالکهاي

میباشند .بیماريهاي مذکور شایعترین اختالالت دهان و

باکتريهاي

دندان و مهمترین عوامل از دسترفتن دندانها شناخته
شدهاند ( 1و .)2
بروز بیماريهاي پریودنتال و پوسیدگی دندان با برهم
خوردن تعادل اکولوژیکی دهان مرتبط است (.)1-4
مطالعات به روشنی اثبات کرده است که به دنبال انجام
ارتودنسی و ورود اپلیانسهاي آن (براکت ،بند و سیم)
به حفره دهانی تعادل اکولوژیکی دهان برهم میخورد
( ،)3-7زیرا که این اپلیانسها با ایجاد سطوح و فضاهاي
اضافی تجمع میکروارگانیسمها و توسعه بیوفیلمها را
تسهیل نموده و شرایط مناسبی براي پیشرفت این

بیماريهاي

پریودنتال

با

افزایش

،Porphyromans

gingivalis

 Tannerella forsythiaوTreponema denticola

بوده است ( .)17-21میکروارگانیسمهاي ویژهاي با
بیماريهاي پریودنتال مرتبطاند (Aggrigatibacter .)14
actinomycetemcomitans

و

Porphyromans

 gingivalisمهمترین شاخصهاي پیشبینی بیماريهاي
پریودنتال میباشند ( 21 ،2 ،1و .)22
باکتريAggrigatibacter actinomycetemcomitans

با بیماري پریودنتیت مهاجم موضعی مرتبط است و
 Porphyromans gingivalisنیز با توانایی تولید

شده تا عفونتهاي لثهاي و پوسیدگی دندان مهمترین

پروتئاز ،اندوتوکسین و اسیدهاي چرب ،از مهمترین

مشکالت پزشکان و این دسته از بیماران باشند

عوامل اتیولوژیکی زخمها و عفونتهاي پریودنتال و

(.)11-13 ،8

پریودنتیت مزمن محسوب میشود ( 2 ،1و .)23

شواهد زیادي باکتريهاي خاص و محدودي را در

از آنجا که بروز ژنژیویت و بزرگ شدن لثه به کرات در

تشکیل پالکهاي ایجاد کننده این بیماريها معرفی نموده

بیماران تحت درمان ارتودنسی مشاهده شده است ( )4و

است ( 14 ،12 ،9 ،8 ،2 ،1و .)11

در شرایطی که اغلب بیماريهاي پریودنشیوم با عارضه

امروزه تحقیق در زمینه تغییرات کمّی و کیفی

ژنژیویت آغاز میگردند ،همچنین حرکت دندانها و

پریودنتوپاتوژنها در پالکهاي زیرلثهاي ناشی از دستگاه

افزایش فعالیت استئوکالستها در طول درمان ارتودنسی

ارتودنسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است ( .)11هم

( ،)4شکلگیري فرضیه جدیدي بر اساس مستعد شدن

ارزي مطالعات میکروبی با ارزیابی شاخصهاي پریودنتال
چون پالک و جینجیوال ایندکس ،عمق پروبینگ پاکت و
خونریزي لثهاي ،تغییرات مهمّی که در ترکیب
باکتريهاي افراد تحت درمان به وقوع میپیوندد را
آشکار نمود ( ،)11این در حالی است که تا به حال دائمی

بیماران تحت درمان ارتودنسی به بیماري خطرناک
پریودنتیت را تقویت نمود و از آنجا که شناخت عوامل
اتیولوژیکی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و درمان
جهت رفع پیشروي این ضایعات در بیماران ارتودنسی،
حائز اهمیت است؛ سبب گردید مطالعه حاضر با هدف

یا گذرا بودن تغییرات کلینیکی وضعیت پریودنتال بیماران

ارزیابی کلینیکی شاخصهاي پریودنتال به همراه تعیین

به روشنی مشخص نشده است ( .)13چندین مطالعه

فراوانی پریودنتوپاتوژنهاي اصلی در نمونه پالکهاي

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-09-26

ضایعات ایجاد مینمایند ( .)8-11 ،4همین امر سبب

فاکتورهاي ویروالنس زیاد چون کالژناز ،همولیزین،

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 1333

/ 306طب جنوب

زیرلثهاي بیماران ارتودنسی به روش Multiplex PCR

هستند به دور آنها نصب شد و مطالعات نشان داده است

انجام گردد.

که بندها مکانهاي مناسبی جهت گسترش پالکهاي

مواد و روشها

باکتریایی ایجاد مینمایند ( 14و  .)17بنابراین طبق دالیل

در این مطالعهي توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی11 ،
بیمار از مراجعه کنندگان به بخش ارتودنسی  3کلینیک
تخصصی دندانپزشکی شهرستان کرج در استان البرز بر
اساس معیارهاي زیر انتخاب گردیدند )1 :وضعیت
سالمت پریودنتال در پیش از شروع درمان ارتودنسی )2
قرار گرفتن دستگاه ارتودنسی ثابت حداقل در یک فک
بیماران  )3حضور تظاهرات کلینیکی ژنژیویت در هنگام
نمونهگیري میکروبی  )4عدم استعمال دخانیات  )1عدم
مصرف آنتیبیوتیک در  3ماه پیش از نمونهگیري  )1عدم
ابتالء به بیماريهاي سیستمیک.

پس از ارائه شرح کاملی از مطالعه به بیماران و والدین
برخی از آنها (افراد زیر  18سال) تمامی بیماران رضایت
کتبی خود را جهت انجام معاینات کلینیکی و نمونهگیري
میکروبی اعالم داشتند .پس از نصب دستگاه ارتودنسی
ثابت در دهان بیماران ،آموزش رعایت بهداشت ویژه
درمان ارتودنسی به آنان داده شد .در طی این مطالعه
بیماران در دو زمان در طول درمان یکساله خود مورد
ارزیابی کلینیکی و میکروبی قرارگرفتند؛ مرحله اول  3ماه
پس از شروع درمان و قرارگرفتن براکتها و بندها در
حفره دهان و مرحله دوم در ماه دوازدهم درمان یک
دهانی بود.
در مطالعه حاضر دندانهاي خلفی فک باال و پایین
بهعنوان دندانهاي شاخص در نظر گرفته شدند ،زیرا
تحقیقات نشان دادند رعایت بهداشت دندانهاي مولر
نسبت به اینسایزرها ،کانینها و پره مولرها مشکلتر
است .عالوه بر آن به دنبال ارتودنسی حلقههاي از پیش
ساختهاي به نام بند که فاقد تطابق کامل با این دندانها
http://bpums.ac.ir

بهترین مکان براي بررسی اثر وسایل ارتودنسی بر
وضعیت میکروبی و پریودنتال بیماران پیشبینی شدند و
در مطالعه حاضر مورد ارزیابی میکروبی و کلینیکی
قرارگرفتند.
معاینات کلینیکی بیماران توسط یک معاینهگر که آموزش
الزم جهت تشخیص وضعیت پریودنتال بیماران را دیده
بود ،با بهکارگیري آینه و پروب

پریودنتال

( )Williams,USAانجام پذیرفت .در طی این مطالعه
وضعیت پریودنتال بیماران با ارزیابی  3پارامتر کلینیکی
ایندکس لثهاي ( ،)GI: gingival indexمیانگین
پروبینگ ( ) PD: probing depthو شاخص خونریزي
لثهاي ( )BOP: bleeding on probingدر نواحی
مزیال ،مدیال و دیستال سطوح بوکال -لینگوال یا پاالتال
دندانهاي شاخص تعیین گردید BOP .بهعنوان یک
شاخص قابل اطمینان در تشخیص ابتالء لثه به ژنژیویت
در نظر گرفته شد و ژنژیویت از طریق حرکت مالیم
پروب در شیار لثهي دندانهاي شاخص و مشاهده
خونریزي تعیین گردید GI .به منظور ارزیابی شدت
ژنژیویت به کار رفت و برمبناي امتیازبندي از  1تا  3در
نظر گرفته شد ،عدد صفر نشانگر لثه سالم از نظر
کلینیکی ،عدد  1التهاب خفیف ،عدد  2التهاب متوسط و
عدد  3التهاب شدید را نشان میداد PD .معرف عمق
پاکت بود و توسط قرارگرفتن پروب پریودنتال در شیار
لثه دندانهاي شاخص ارزیابی شد ( 1و .)2
وضعیت پریودنتال بیماران به شرح زیر طبقهبندي گردید:
الف) وضعیت سالم پریودنتال :عدم خونریزي لثه و پاکت
پریودنتال (.)PD≤4mm
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هفته پیش از برداشتن دستگاه ارتودنسی ثابت از حفره

مذکور دندانهاي خلفی نسبت به دندانهاي پیشین

ارزيابي کلينيكي و پارا کلينيكي بيماران تحت درمان 307/

بهمني و همكاران

ب) ژنژیویت :حضور خونریزي لثه و عدم شکلگیري

اسالمی واحد کرج منتقل گردیدند و تا بررسیهاي

پاکت پریودنتال ()PD≤4mm

مولکولی در فریزر  -21ºCنگهداري شدند.

ج) پریودنتیت :حضور  BOPو شکلگیري پاکت
پریودنتال (.)9( )PD>4mm
بعد از ارزیابی کلینیکی بیماران ،نمونهگیري میکروبی از
پالکهاي زیرلثهاي در نواحی بوکال  -لینگوال یا پاالتال
دندانهاي شاخص به شرح زیر صورت پذیرفت:
بهوسیله قرار دادن  2تا  3رول پنبه استریل به دور
دندانهاي شاخص ،ناحیه نمونهگیري از دیگر بخشهاي

شکل  :1فرآیند نمونهگیري از پالکهاي زیرلثهاي

حفره دهان جدا شده؛ پس از خشک کردن دندانها

استخراج  DNAنمونهها با استفاده از کیت DNPTM

چندین کن کاغذي ()Endodontic point ISO 40

( )CinnaGene Co, Iranصورت پذیرفت .بررسیهاي

درون شیار لثهاي دندانهاي شاخص فروبرده شدند و

مولکولی

دو

بهمدت  11ثانیه نگه داشته شدند (شکل )1؛ فوراً کنهاي

پریودنتوپاتوژن

کاغذي به میکروتیوبهاي انتقالی حاوي  1میلیلیتر

actinomycetemcomitans

محلول فسفات بافر سالین با غلظت  1برابر منتقل

 gingivalisدر نمونههاي تهیه شده با به کارگیري

گردیدند و با رعایت زنجیره سرد ،میکروتیوبها به

تکنیک  Multiplex PCRبر اساس ژن 11S rRNA

آزمایشگاه میکروبیولوژي دانشکده علوم دانشگاه آزاد

انجام گرفت ( 21و  .)22پس از تهیه مخلوط اصلی در

جهت

شناسایی

همزمان

Aggrigatibacter

و

Porphyromans

حجم نهایی  21میکرولیتر (مراجعه به جداول  1و ،)2
جدول  )1توالي پرايمرها
´5´- TGT AGA TGA CTG ATG GTG AAA ACC-3
´5´- ATT GGG GTT TAG CCC TGG TG-3
´5´-ACG TCA TCC CCA CCT TCC TC-3

جدول  )2غلظتها و حجمهاي واکنشگرها جهت تهيه
مخلوط اصلي

)Pg-specific forward primer(PgF
)Aa-specific forward primer(AaF
)Conserved reverse primer( C11R

 ),Veriti 96well, USAطبق پروفایل حرارتی اشاره
شده در جدول  3در  37سیکل تنظیم گردید .در پایان،

محلول بافر( PCRبا غلظت  11برابر)
چهار باز سازنده 11( DNA
میلیموالر)
یون کلرید منیزیم ( 21میلیموالر)
پرایمرهاي فوروارد (غلظت 11
میکروموالر براي هر پرایمر)
پرایمر معکوس (غلظت  11میکروموالر)
آنزیم تگ پلیمراز با شروع داغ
آب مقطر
DNAالگو

 1برابر

2/1میکرولیتر

محصوالت حاصل بهروش الکتروفورز روي ژل آگارز

 1/1میلی موالر

1/21میکرولیتر

 1/2درصد مورد بررسی قرار گرفتند (شکل  .)2پس از

 2میلیموالر

 2میکرولیتر

1/21میکروموالر

1/12میکرولیتر

1/1میکروموالر
 2/1واحد

1/21میکرولیتر
 1/1میکرولیتر
1/21میکرولیتر
11میکرولیتر

______
______

براي انجام فرآیند  Multiplex PCRنمونهها ،دستگاه
ترموسایکلر (

applied biosystem thermal cycler
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ثبت تمامی اطالعات کلینیکی و میکروبی بیماران در
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 )2tailedو مربع کاي ( )Chi square testاستفاده

جدول  )3تغيير پارامترهاي پريودنتال در طول درمان
ارتودنسي
پارامترها
پورفیرومنس جینجیوالیس

درمان()T3

مراحل چرخهي

(±)٪انحراف معیار

 3ماه پس از

جدول  )3پروفايل حرارتي دستگاه ترموسايكلر

شاخص خونریزي لثهاي***

()T12

شکل  )2الکتروفورز محصوالت Multiplex PCR

میانگین عمق پروبینگ**
(میانگین±انحراف معیار)

P value
T3/T12

شاخص لثهاي*
(میانگین±انحراف معیار)٭

ماه دوازدهم درمان

گردید و  P<1/11معنیدار در نظر گرفته شد.

1/89±1/11

2/11±1/32

1/19

1/11±1/17

2±1/17

1/13

74±1/41

97/22±1/11

1/113

21/1±1/41

2/7±1/11

1/12

مدت زمان مراحل

دماي مراحل

Initial Denaturation

 1دقیقه

91°C

Denaturation

 41ثانیه

91°C

GI(gingival index), **PD(probing depth), ***BOP(bleeding
Standard Deviation(SD), Mean, P<0.05.٭on probing),

Annealing

 11ثانیه

19°C

Extension

 91ثانیه

72°C

ارزیابی درصد فراوانی شاخص خونریزي لثه ()BOP

Final Extension

 11دقیقه

72°C

Initial Denaturation

 1دقیقه

91°C

Denaturation

 41ثانیه

91°C

Annealing

 11ثانیه

19°C

Multiplex PCR

±٪انحراف معیار

*

بیماران در زمانهاي  T3و  T12بهترتیب  74±1/41و
 97/22±1/11گزارش شد و آنالیزهاي آماري افزایش
معنادار این شاخص کلینیکی را بهدنبال درمان
ارتودنسی نشان دادند (( )P= 1/113جدول .)4

يافتهها

میانگین شاخص لثهاي ( )GIدر دو زمان مورد بررسی

 21/9±4در این مطالعه شرکت کردند .ارزیابی مولکولی

بررسیهاي آماري این افزایش را معنیدار نشان نداد

دو پریودنتوپاتوژن اصلی در مطالعه حاضر نتایج جالبی را

(( )P=1/19جدول  .)4مطالعه حاضر بروز تظاهرات

به همراه داشت ،در هیچ یک از نمونههاي بررسی شده

ژنژیویت با درجه متوسط در لثه دندانهاي شاخص را

باند  311bpباکتري A. actinomycetemcomitans

بهدنبال نصب بند ارتودنسی از همان ابتداي درمان و

شناسایی نشد؛ در صورتی که حضور و افزایش غیر

ثبات این ضایعه التهابی را در بیماران تا انتهاي درمان

معمول  Porphyromans gingivalisبا فراوانی

به وضوح نشان داد.

 21/1±1/41درصد در ماه سوم درمان ( )T3مشاهده

میانگین عمق پروب ( )PDدر زمانهاي  T3و T12

گردید؛ زیرا که این باکتري اصالً در شرایط سالمتی

بهترتیب  1/11±1/17و  2±1/17میلیمتر گزارش شد

پریودنتال و ضایعات ژنژیویت یافت نمیشود ( .)21با

و مقایسه این شاخص افزایش معنادار  PDرا نشان داد

مقایسه این فراوانی با فراوانی  2/7±1/11درصد باکتري

(()P=1/13جدول  ،)4البته باید بیان نمود در مطالعه

نام برده در ماه دوازدهم درمان ( ،)T12آنالیزهاي آماري

حاضر پاکت پریودنتال ( PD<4میلیمتر) در هیچ یک

کاهش معنادار این باکتري را در انتهاي درمان ارتودنسی

از بیماران مشاهده نگردید .نتایج حاصل از مطالعه

نشان دادند ( ()P=1/12جدول .)4

حاضر تغییر وضعیت پریودنتال بیماران پس از ورود
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بهترتیب  1/89±1/11و  2/11±1/32گزارش گردید و
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اپلیانس بندمولر ارتودنسی را نشان داد و باید بیان

حساسیت و ویژگی مناسب تکنیک Multiplex PCR

نمود که ژنژیویت ناشی از پالکهاي زیر لثهاي در

براي شناسایی پاتوژنهاي بیهوازي گرم منفی نسبت به

نواحی بندمولر بهصورت مزمن باقی مانده و برخالف

روش کشت و  DNAپروب ( 21 ،14و  )22سبب

فرضیه مطالعه حاضر به ضایعه شدیدتر پریودنتیت

بهکارگیري این تکنیک در مطالعه حاضر شد.
نتایج

پیشروي نکرد.

gingivalis

میکروبی

مطالعه

حاضر

را

از

Porphyromans

رایجتر

بحث

 Aggrigatibacter actinomycetemcomitansدر

مطالعه حاضر به مقایسه تغییرات دو پریودنتوپاتوژن

پالکهاي زیرلثهاي بیماران در دوران ابتدایی درمان

و

فراوانی

اصلی

gingivalis

Porphyromans

ارتودنسی

داد.

نشان

پالکهاي زیر لثهاي بیماران تحت درمان ارتودنسی

زیرلثهاي بیماران بررسی شده با فراوانیهاي اعالم

ثابت ،پرداخت ،زیرا که دانستههاي ما در مورد اثر

شده این پریودنتوپاتوژن در مطالعات سرنوچووا

براکت و بند روي باکتريهاي زیر لثهاي بسیار محدود

( )Cernochovaو همکاران ( ،)4لی ( )Leeو

است ( .)14ما تمایل داشتیم در این مطالعه

همکاران ( ،)8لیو ( )Liuو همکاران ( )23و دلمینگ

میکروارگانیسمهاي مهمی که با التهاب و بیماريهاي

( )Delmingو همکاران ( )24بسیار نزدیک بود؛

پریودنتال بسیار مرتبطاند را در ضایعات ناشی از

هرچند مطالعه دلمینگ اثر اپلیانسهاي لینگوالی را

درمان ارتودنسی ارزیابی کنیم.

ارزیابی نمود ولی نتایجی شبیه به نتایج مطالعه حاضر

تعداد کل بیماران شرکت کننده در مطالعه حاضر 11

را اعالم داشت .کاهش معنادار این باکتري در انتهاي

نفر بود که از نظر سن قابل مقایسه بودند و در دو

درمان یکساله مطابق نتایج گزارش شده توسط مطالعه

زمان مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ اگرچه تعداد

ریستیک ( )Risticو همکاران ( )11بود.

نمونههاي بررسی شده کم بود ،امّا نتایج آماري

ما برقراري تعادل اکولوژیکی جدید در حفره دهانی به

معنیداري در این مطالعه بهدست آمد.

دنبال طوالنی شدن درمان را مسبب کاهش دور از

بر اساس پژوهشهاي انجام شده دوران ابتدایی

انتظار  Porphyromans gingivalisدر این بیماران

قرارگرفتن اپلیانسهاي ارتودنسی مهمترین زمان

دانستیم .مطالعه حاضر همانند بررسی کاردوسو -سیلوا

تغییرات اکوسیستم دهانی میباشند ( 11 ،11و  )13و

()Cardoso-Silva

بیشترین تغییرات پارامترهاي میکروبی و پریودنتال در

 A.actinomycetemcomitansرا در هیچیک از

 3ماه ابتدایی درمان بوقوع میپیوندد ( 11و  ،)11به

نمونههاي بیماران بررسی شده ،شناسایی نکرد .با

همین دلیل در طی مطالعه حاضر بیماران در ماه سوم

توجه به اینکه وضعیت پریودنتال بیماران به واسطه 3

درمان بررسی شدند .از طرفی ارزیابی وضعیت

شاخص  GI ،BOPو  PDدر پیش از شروع درمان

پریودنتال و میکروبی بیماران در انتهاي درمان اثر

ارتودنسی ارزیابی شده بود و  11بیمار شرکت کننده

طوالنی مدت وسیله بند را آشکار مینمود.

در مطالعه حاضر در شرایط سالمت پریودنتال به سر
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میبردند ،نتایج ارزیابی  BOPپس از  3ماه از

است .همارزي بررسیهاي کلینیکی و میکروبی در این

قرارگرفتن اپلیانسهاي ارتودنسی همانند نتایج مطالعه

مطالعه امکان بررسی همه جانبهاي را فراهم نمود ،البته عدم

آموزکوئیتو نارانجو ( )Amezquita Naranjoو

امکان بررسی مولکولی پریودنتوپاتوژنهاي دیگر دخیل در

همکاران ( )9بروز خونریزي و التهاب را از همان

ایجاد ضایعات پریودنتال را میتوان از محدودیتهاي این

ابتداي درمان نشان داد.

تحقیق اعالم داشت .پژوهش حاضر عدم ارتباط دو
gingivalis

Porphyromans

با درجه متوسط را تا انتهاي درمان ،دلیل افزایش معنادار

و Aggrigatibacter actinomycetemcomitansرا در

Porphyromans

افزایش تظاهرات بالینی چون ژنژیویت مزمن در بیماران

حضور

تحت درمان ارتودنسی اثبات نمود ،هر چند ورود بند

 Aggrigatibacter actinomycetemcomitansدر

ارتودنسی با برهمزدن اکوسیستم دهان بیماران ،تغییرات

نمونههاي بررسی شده را دالیل عدم شکلگیري پاکت

گذراي  porphyromans gingivalisو فراوانی باالي

پریودنتال و بروز پریودنتیت اعالم داشتیم؛ زیرا که این

این باکتري در ماههاي ابتدایی درمان را سبب گردید؛ به

میکروارگانیسمها مهمترین عوامل اتیولوژیکی بروز

هرحال حضور طوالنی مدت این وسایل در دهان،

پریودنتیت شناخته شدهاند ( 21 ،2 ،1و  .)22و عدم

شرایطی را جهت گسترش پالکهاي مناسب رشد این

فعالیت و درگیري آنها با سیستم ایمنی میزبانان سبب

باکتري فراهم ننمود و همین امر مانع بروز تغییرات

عدم پیشرفت ضایعه التهابی میگردد.

کلینیکی پریودنتیت گشت .ما حضور و افزایش فراوانی

نتایج بهدست آمده در مطالعه حاضر با مطالعه

پریودنتوپاتوژنهاي دیگر را در ایجاد این ضایعات،

ون گاستل ( )Van Gastelو همکاران در بلژیک ( 11و

دخیل میدانیم.

 )11منطبق بود؛ هرچند که ون گاستل عالوه بر

مطالعه حاضر عدم تأثیر دو پریودنتوپاتوژن مذکور را در

مکانهاي بنددار ،وضعیت پریودنتال دندانهاي

افزایش ژنژیویت مزمن در بیماران تحت درمان ارتودنسی

براکتدار را نیز بررسی نمود؛ یکی از مهمترین نتایج

اثبات نمود و نشان داد که قرار گرفتن اپلیانسهاي

اعالم شده توسط تیم ون گاستل عدم تفاوت تغییرات

ارتودنسی ثابت در این درمان طوالنی مدت ،آسیب

پریودنشیوم در دو ناحیه براکتدار و بنددار بود ،با

شدیدي به بافتهاي عمقی پریودنتال وارد نمیسازد و

مقایسه نتایج مطالعه حاضر که تنها وضعیت پریودنتال

بیماران را مستعد پریودنتیت نمینماید ،با این وجود

دندانهاي مولر احاطه شده با بند ارتودنسی را مورد

جهت کسب نتایج قطعی در این زمینه ،مطالعات بیشتري

ارزیابی قرار داد با مطالعه ون گاستل میتوان بیان نمود

الزم است.

 PDدانستیم و تغییرات گذراي
gingivalis

و

عدم

که بروز آسیبهاي شدید پریودنتال در نواحی بنددار
نسبت به براکتدار تقریباً نادرست است ،اما جهت ارائه

سپاس و قدرداني

نظر قطعی در این زمینه ،مطالعات بیشتري الزم است.

با تشکر از مدیریت و پرسنل محترم کلینیک

از آنجا که تغییرات وضعیت پریودنتال افراد کامالً به

دندانپزشکی حصارک ،فردیس و قائم (عج) که در

تغییرات کمّی و کیفی میکروارگانیسمهاي پالکها وابسته

اجراي این مطالعه همکاري بسیاري نمودند .با تشکر
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ما افزایش خونریزي لثه و ثبات ضایعه التهابی ایجاد شده

پریودنتوپاتوژن

311/ ارزيابي کلينيكي و پارا کلينيكي بيماران تحت درمان

بهمني و همكاران

تکنسین آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم دانشگاه

از دکتر فرزین اصالنی (متخصص ارتودنسی و

آزاد اسالمی واحد کرج جناب آقاي امیر بختیاري که

 دکتر علیرضا باهنر،)ناهنجاريهاي دندانی– فکی

در این تحقیق همکاري بسیاري نمودند و از کلیه

 و تمامی اساتید و پرسنل محترم،)(اپیدمیولوژیست

بیماران تحت درمان ارتودنسی به خاطر همکاري در

بخش پریودنتولوژي دانشکده دندانپزشکی دانشگاه

.اجراي این تحقیق صمیمانه تشکر مینماییم

علوم پزشکی تهران و در نهایت تشکر فراوان از
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Abstract
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Background: Bacterial plaques are the important etiologic factors of gingival (periodontal) diseases. It is
well established that orthodontic appliances (bracket, band and arch wire) playing an important role in
growth of these plaques, therefor periodontal diseases the main problems of orthodontists and these
patients. Recognition of etiologic factors of these diseases is important for prophylaxis and cure
performances, and the aim of present study was evaluation of clinical and microbial of gingival infections
in patients treated with fixed orthodontic appliances.
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Materials and Methods : By refer to the orthodontic department of three dentistry clinics of Karaj city,
65 patients under fixed orthodontic treatment were selected and at third and twelfth month of treatment,
after clinical parameters evaluation such as gingival index, bleeding on probing and probing depth,
microbiological sampling was performed from subgingival plaques of these patients. Whole genomic
DNA of the samples was extracted using a kit, and a 16S rRNA gene segment-based multiplex PCR
method was used to simultaneous detection of Aggrigatibacter actinomycetemcomtans and Porphyromans
gingivalis.
Results: Molecular evaluation of this study showed that Aggrigatibacter actinomycetemcomtans was not
present in tested samples, although transient changes in Porphyromans gingivalis frequency was reported
(%20.1±0.41 (T3) and %2.7±0.16 (T12) P=0.02) , also clinical evaluation revealed appearance of signs
of moderate gingivitis and stability of the inflammatory lesion until termination of treatment in these
patients.
Conclusion: Present study showed that was no meaningful relationship between Porphyromans gingivalis
and Aggrigatibacter actinomycetemcomitans to increase of chronic gingivitis in treated patients with fixed
orthodontic appliances, and this long term therapy did not to prepare patients into periodontitis.
Key words: Multiplex PCR, Aggrigatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromans gingivalis, gingivitis,
orthodontic appliances.
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