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Abstract
Introduction:

Anaerobic bacteria in the oral microbial flora are involved in many infections of the
oral cavity and surrounding structures. Fusobacterium nucleatum is believed to differ
from other bacteria in its interaction with oral mucosal epithelial cells. The aim of this
study was to determine the prevalence of Fusobacterium nucleatum in the epithelial
cells of the oral mucosa of patients with periodontitis compared with healthy
individuals.

Materials

In this case-control study, Realtime-PCR technique used to detect the Fusobacterium
nucleatum in gingival samples of 15 patients with chronic periodontitis and 15
individuals with clinically healthy gingival specimens. The results analyzed by
Fisher's exact and Independent t-tests with a significance level of less than 0.05.

& Methods:

Results: The Fisher's exact test showed that the F.nucleatum in patients with periodontitis was
higher than the healthy population. Also Independent t-test showed that average titer
of bacteria in patients with Periodontitis was significantly more than people without
gingival inflammation (p value < 0.001).
Conclusion: There is a statistically significant relationship between periodontitis and the presence
of F.nucleatum in epithelial cells of oral mucosa.
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چکیده
مقدمه :در ایجاد بسیاری از عفونتهای حفرهی دهان و ساختمانهای مجاور آن ،باکتریهای بیهوازی موجود در فلور
میکروبی دهان نقش دارند .اعتقاد بر این است که تفاوت فوزوباکتریوم نوکلئاتوم با سایر باکتریها ،در تداخل آن
با سلولهای اپیتلیوم مخاط دهان میباشد .هدف از این مطالعه ،تعیین وضعیت حضور باکتری فوزوباکتریوم
نوکلئاتوم در سلولهای اپیتلیالی مخاط دهان افراد مبتال به پریودنتیت در مقایسه با افراد سالم بود.
مواد و روشها :این مطالعهی مورد -شاهدی ،بر روی  15نمونهی لثهی بیماران مبتال به پریودنتیت مزمن و  15نمونهی لثه با
ظاهر کلینیکی سالم انجام شد .برای تشخیص حضور فوزوباکتریوم نوکلئاتوم از تکنیک Realtime-PCR
استفاده گردید .نتایج با استفاده از آزمون آماری  Fisher's Exactو  Independent t-testو سطح معنیداری
کمتر از  ۰/۰5مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
يافتهها :آزمون  Fisher’s Exactنشان داد که شانس حضور فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در گروه مورد ،به طور معنیدار
بیشتر از گروه شاهد بوده است .همچنین آزمون  Independent t-testنشان داد که میانگین تعداد فوزوباکتریوم
نوکلئاتوم در افراد مبتال به پریودنتیت ،به طور معنیدار بیشتر از افراد غیر مبتال بود (.)p value > ۰/۰۰1
نتیجهگیری :بین پریودنتیت و حضور باکتری فوزوباکتریوم نوکلئاتوم در سلولهای اپیتلیالی مخاط دهان ،رابطه وجود داشت.
کلید واژهها :فوزوباکتریوم نوکلئاتوم ،پریودنتیت ،مخاط دهان PCR ،متعدد.
تاریخ ارسال1400/02/20 :

تاریخ اصالح1400/05/20 :
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شناسایی وضعیت حضور باکتری در مخاط دهان

مقدمه

دست است .از آنجایی که  F.nucleatumجداسازی شده از

یکی از گونههای شایع در سالکوس لثهی انسان ،باکتری میله

نمونههای مربوط به جفت ،مایع آمینوتیک و غشاهای

ای -دوکی شکل گرم منفی بیهوازی فوزوباکتریوم

کوریوآمینوتیک در مادران با زایمان زودرس بسیار شبیه به

نوکلئاتوم ( )F.nucleatumاست که از میکروبهای بومی

 F.nucleatumدهانی میباشند ،ممکن است رحم در معرض

حفرهی دهان محسوب میشود F.nucleatum .در شرایط

این باکتریها و محصوالت آنها (مثل لیپوپلیساکارید) قرار

عادی ،به ندرت در سایر نقاط بدن تشخیص داده میشود،

بگیرد (.)17-1۴

ولی تحت شرایط بیماری ،یکی از رایجترین گونههایی است

نتایج مطالعهای که اخیراً منتشر شده ،سطوح باالتر

که در مکانهای خارج دهانی یافت میگردد .شیوع این

 F.nucleatumرا در افراد با سن کمتر از  ۵6سال گزارش

باکتری با شدت پریودنتیت و پیشرفت التهاب افزایش مییابد.

نموده )18( ،و با توجه به این که توانایی القای آپوپتوز و

این باکتری به دلیل دارا بودن خاصیت چسبندگی و تهاجم به

مهاجرت سلولهای اپیتلیالی و القای انتقال اپیتلیالی-

درون سلولهای اپیتلیالی مخاط دهان مورد توجه بسیاری از

مزانشیمی این باکتری در ایجاد شرایطی نظیر سرطان ناحیهی

تحقیقات قرار گرفته است (.)1-3

دهان ،سرطانهای دستگاه گوارش و زایمان زودرس مؤثر

 F. nucleatumدر پریودنتیت ،پاسخ میزبان را مستقیماً

هستند ( .)19به نظر میرسد کشف زودهنگام این پریوپاتوژن

شکل داده و عفونت سایر عوامل بیماریزا را افزایش میدهد

در مخاط دهان ،به عنوان محیط کلونیزاسیون اصلی باکتری،

( )۴و به عنوان پریوپاتوژن کلیدی در کلونیزاسیون باکتریایی

در پیشگویی و حتی پیشگیری در برابر سایر بیماریها و

پالک میکروبی نقش دارد ،به گونهای که در صورت عدم

عوارض آنها که بسیار خطرناک هستند ،مفید واقع شود .در

حضور  F.nucleatumکلونیزه کنندههای ثانویه نظیر

صورتی

 P.gingivalisبه میزان قابل توجهی کاهش مییابند (.)۵ ،۲

هیستوپاتولوژیک متعاقب آن در نمونههای مبتال به پریودنتیت

و

یافت شود ،انجام برنامههای مراقبت بهداشت دهان و دندان

همچنین

چسبندگی

و

تهاجم

P.gingivalis

 A. actinomycetemcomitansبه سلولهای  Ca9-22اپی
تلیال را تسهیل نموده و بر پاسخ ایمنی ذاتی (فعال شدن IL-8

و  )hBD-2اثر منفی میگذارد (.)6
این پاتوژن ،موجب فعال شدن التهاب از طریق افزایش

که

حضور

F.nucleatum

و

تغییرات

مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
تاکنون بررسی حضور داخل سلولی باکتریها در نمونهی
انسانی فقط برای دو باکتری A. actinomycetemcomitans

و  P. gingivalisانجام شده است (.)۲0

Damage-associated molecular

هدف از این مطالعه ،بررسی حضور و نفوذ باکتری

 )DAMPs( patternsدر سلولهای اپیتلیالی لثه شده،

 F.nucleatumدر سلولهای اپیتلیالی لثهی افراد مبتال به

جذب ماکروفاژها در بافتهای مختلف دهان و فعال شدن

پریودنتیت مزمن در مقایسه با افراد سالم میباشد .به نظر

استئوکالستها را به دنبال دارد (.)8 ،7

میرسد که بین وضعیت حضور و فراوانی باکتری

 IL-1βو انتشار

مطالعات اخیر ،ارتباط معنیدار پریوپاتوژنها و باکتریوم
های التهابی مانند  F.nucleatumبا Squamous cell

 F.nucleatumدر سلولهای اپیتلیالی لثهی مبتالیان به
پریودنتیت در مقایسه با افراد سالم تفاوت وجود ندارد.

 carcinomaدهان ،آتروسکلروزیز و سرطان در سایر اندامها
را تأیید و  F.nucleatumرا به عنوان ریسک فاکتور سرطان

مواد و روشها

های حفرهی دهان معرفی نمودهاند (.)13-۵

در این مطالعهی مورد -شاهدی و مقطعی ،تعداد  1۵نمونه از

شواهد بسیاری در ارتباط پریودنتیت و زایمان زودرس در
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دست رفتن چسبندگی کلینیکی بیشتر از  ۴میلیمتر) که به

( )F.nucleatumدر افراد مبتال به پریودنتیت به طور معنی

منظور جراحی لثه به بخش جراحی لثهی دانشگاه آزاد اسالمی

داری بیشتر از افراد غیرمبتال بود ( )p value > 0/001به

واحد خوراسگان و مراکز خصوصی مراجعه کردند به عنوان

عبارت دیگر میتوان با اطمینان  0/999نتیجه گرفت که بین

گروه مورد و همچنین گروهی از بیماران با لثهی سالم از نظر

التهاب لثه و حضور ( )F.nucleatumرابطه وجود دارد

بالینی و فاقد عالیم التهاب لثه که به منظور افزایش طول

(جدول .)1

کلینیکی تاج مراجعه کرده بودند 1۵ ،نمونه به عنوان گروه
شاهد انتخاب شدند .کلیهی بیماران در محدودهی سنی -۲۵

جدول  :۱میانگین ( )F.nucleatumدر دو گروه مبتال و غیر

 ۴۵سال بودند .سیگاری و باردار نبوده و داروی خاصی

مبتال به التهاب لثه

مصرف نمیکردند .همچنین طی  6ماه گذشته ،آنتیبیوتیک
دریافت نکرده و درمان پریودنتالی انجام نداده بودند.
نمونهبرداری توسط متخصص جراحی لثه تحت بیحسی
موضعی انجام شد و نمونهها بالفاصله پس از جراحی در
فرمالین بافر شدهی خنثی (مجتمع صنایع شیمیایی دکتر
مجللی ،تهران ،ایران) ( )pH = 7قرار گرفت و ظرف  1ساعت
به آزمایشگاه پاتولوژی منتقل شد و در کمتر از  ۲۴ساعت در
آزمایشگاه طی مراحل روتین پروسس بافتی به صورت بلوک
های پارافینی درآمد.
سپس برش نمونهها جهت استخراج  DNAو واکنش
زنجیرهای پلیمراز انجام شد .میزان باندهای افزایش یافته
توسط دستگاه  Real time PCRمجهز به سیستم فلورسنت

شاخص

گروه

گروه

آماری

مورد

شاهد

میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر

۹۹۳/۳
1۴۶/۷
۹۰
۲1۰۰

۲۳/۹
15/۴
۰
۲۰۰

درصد نمونه های گروه شاهد F.nucleatum ،مثبت بود و
آزمون  Fisher's Exactنشان داد که درصد مثبت شدن
( ) F.nucleatumدر گروه مورد به طور معنیداری بیشتر
از گروه شاهد میباشد (نمودار .)1

۱۰۰

 )Camberley, UKخوانش شد.
نرمافزار  SPSSنسخهی version 22, IBM ( ۲۲

۲۸.۶

۴۰
۲۰

پایاننامهی

 ۲3810۲01911013انجام شده است.

درصد

گرفت.

این

طرح

پژوهشی

۱۰۰

۶۰

آماری ،با سطح معنیداری کمتر از  ،0/0۵مورد استفاده قرار
با

۱۲۰

۸۰

 )Corporation, Armonk, NYو آزمون ()Fisher's Exact

کد

> ۰/۰۰1

در  100درصد (تمامی ) نمونه های گروه مورد و ۲8/6

( genesig Advanced Kit; Primerdesign Ltd,

و آزمون ( )Independent t-testبه منظور تجزیه و تحلیل

p value

۰

شاهد

مورد

نمودار  :۱درصد مثبت بودن  F.nucleatumدر دو گروه

یافتهها
مطالعهی مذکور بر روی  30عدد نمونه ( 1۵نمونهی مبتال به
پریودنتیت مزمن و  1۵نمونهی سالم) انجام شد (جدول .)1
آزمون  Independent t-testنشان داد که میانگین

37۲

با توجه به این که میانگین ( )F.nucleatumدر دو گروه
مبتال به پریودنتیت و غیر مبتال ،به طور معنیداری باهم تفاوت
داشت ،مقدار ( )F.nucleatumمیتواند جهت تمایز افراد
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مبتال به پریودنتیت از غیر مبتال ارزش تشخیصی خوبی داشته

ولی تنها به عنوان پاتوژنهای فرض شده با بیماری پریودنتال

باشد .برای نیل به این هدف ،از  ROC Curveاستفاده شد که

در نظر گرفته میشوند (.)۲1

سطح زیر منحنی ( 9۲/9درصد =  )Aucو نقطهی برش ()130

بر طبق نتایج حاصل از مطالعهی حاضر ،فرضیهی صفر رد

جهت تمایز افراد مبتال و غیرمبتال به پریودنتیت با حساسیت

میگردد ،لذا بین التهاب پریودنتال و حضور F.nucleatum

 93/3درصد و ویژگی  9۲/9درصد به دست آمد.

در اپیتلیوم لثه ارتباط معنیداری وجود داشته و میتوان از

حساسیت  93/3درصد به این معناست که اگر فردی که
تیتر ( )F.nucleatumباالی  130دارد را به عنوان مبتال تلقی
کنیم 93/3 ،درصد مبتالیان را به درستی تشخیص میدهیم
(نمودار .)۲

میانگین  F.nucleatumموجود برای تمایز افراد مبتال به
پریودنتیت از افراد سالم استفاده نمود.
معموالً برای بررسی میزان بیماریزایی باکتری ،سه
فعالیت بیولوژیکی (میزان چسبندگی باکتری ،میزان نفوذ
باکتری و میزان  IL-8تولید شده توسط سلولهای میزبان)
اندازهگیری میشود ( .)۲1نتایج در این مطالعه میزان
چسبندگی و نفوذ باکتری  F.nucleatumرا به داخل سلول
های اپیتلیالی مخاط دهان نشان داد.
با توجه به باالتر بودن معنیدار میزان F.nucleatum

موجود در سلولهای اپیتلیالی مخاط افراد مبتال به پریودنتیت
مزمن نسبت به افراد سالم از نظر پریودنتال ،میتوان
 F.nucleatumرا به عنوان گونهای از پریوپاتوژنهای مهاجم
که قدرت اتصال و نفوذ باالیی در سلولهای اپیتلیالی دارند،
در نظر گرفت.
نمودار  :2منحنی راک

توانایی القای انتقال اپیتلیالی -مزانشیمی ،F.nucleatum
تغییر فنوتیپ سلول از اپیتلیال به مزانشیم و مهاجرت سلولها

ویژگی  9۲/9درصد به این معناست که اگر فردی که تیتر

را سبب میشود ،این فرایند در متاستاز سرطان ،جنینزایی و

( )F.nucleatumکمتر از  130دارد را به عنوان غیرمبتال

بهبود زخم نقش ایفا میکند ( .)۲۲بر همین اساس ،این باکتری

(سالم) تلقی کنیم 9۲/9 ،درصد از غیرمبتالیان را به درستی

با بیماریهای سیستمیک مختلفی نظیر آتروسکلروزیز و سرطان

تشخیص دادهایم.

در دهان و سایر اندامها مرتبط شناخته شدهاست.
 F.nucleatumاز طریق مکانیسم  zippingو اتصال

بحث

مدیاتورهای کمپلکس  FadAسلولهای اپیتلیالی لثه را

بیماری پریودنتال در نتیجهی فعالیت گروهی از باکتریهایی

مورد تهاجم قرار میدهد ( .)۲3 ،۲1تولید و ترشح ،HBD-3

که اکثراً از نوع گرم منفی و بیهوازی هستند به وجود میآید

 HBD-2و  IL-8به دنبال حملهی باکتری به سلولها و بلوغ

که در این میان تعداد کمی از آنها مانند  A.aو

اندوزمال صورت میگیرد .پس از تهاجم ،اندوزومهای

 P.gingivalisبه عنوان پاتوژنهای اصلی بیماری پریودنتال

حاوی  F.nucleatumبه سرعت به لیزوزومها فیوز میشوند

در نظر گرفته میشوند .سایر پاتوژنهای گرم منفی اگرچه

و  F.nucleatumداخل سلولی از طریق تخریب

معموالً با شکلهای مختلف بیماری پریودنتال مرتبط هستند

اندولیزوزومال حذف میشود (.)۲۴
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مطالعهی حاضر این مطلب را نشان داد که قدرت نفوذ

نمونههایی که در شرایط بیولوژیک بدن قرار داشتند ،استفاده

 F.nucleatumبه عنوان یک ویژگی ،این باکتری را قادر می

شد که این امر همراه با محدودیت در جمعآوری نمونههای

سازد تا با تهاجم و سوراخ کردن بافتهای عمقی ،نقش مهمی

با شرایط یکسان بیولوژیک ،مشکالت حفظ و انتقال نمونه به

را در ایجاد بیماری پریودنتال ایفا کند.

محیط آزمایشگاه بود.

طی مطالعهی  Hanو همکاران ( ،)1۴مشخص شد که

اگرچه در سالهای اخیر مطالعات دقیقتر ایمونولوژیک

 F.nucleatumبه سلولهای اپیتلیالی و اندوتلیالی تهاجم می

بر روی  F.nucleatumو مسیرهای التهابی که این باکتری

کند .بنابراین میتواند در رحم ،کلونیزه شده و باعث عفونت

سبب میشود ،انجام گرفته ولی جای مطالعات هیستولوژیک

داخل رحمی شود .محققین اشاره میکنند که باکتریمی

بر روی غشای پایه و تغییرات اتصال بین سلولی تحت تأثیر

گذرایی که در اثر عفونت پریودنتال ایجاد میشود ،انتقال این

این باکتری خالی به نظر میرسد.

باکتری را از حفرهی دهان به رحم تسهیل میکند .سپس
باکتری با قدرت تهاجم خود ،درون اندوتلیوم عروق نفوذ

نتیجهگیری

کرده و خود را به بافتهای اطراف رسانده ،با تحریک سلول

در نمونههای مربوط به افراد مبتال به پریودنتیت مزمن،

های جفت باعث تولید مدیاتورهای التهابی مانند

 F.nucleatumدر تعداد نمونههای بیشتر و به میزان بیشتر

 IL-8میگردد .با نفوذ این مدیاتورها به درون مایع آمنیوتیک

یافت شد .مقدار  F.nucleatumبرابر با  130در  PCRمی

و ایجاد واکنشهای التهابی ،زایمان زودرس رخ

تواند جهت تمایز افراد مبتال به پریودنتیت از غیر مبتال ارزش

میدهد (.)16

تشخیصی خوبی داشته باشد.

در حالیکه تحقیقات انجام شدهی قبلی به جز یک تحقیق
در مورد  ،)۲۵( P.gingivalisبر روی ردهی سلولهای مشابه

سپاسگزاری

سلولهای اپیتلیوم مخاط دهان انسان و با تلقیح باکتری در

بدینوسیله از همکاران گرامی که ما را در انجام این پژوهش

محیط آزمایشگاه انجام شده است ،در این مطالعه از

یاری نمودند ،سپاسگزاری میشود.
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