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چکيده
مقدمه :هلیکوباکتر پیلوری نوعی میکروارگانیسم گرم منفی متحرک و مارپیچی شکلی است
که به قطعیت با بیماریهای گوارشی در ارتباط میباشد .اخیراً پالک دندانی بهعنوان منبع
محتمل عفونت آن مطرح گردیده است .دو مارکر مهم تهاجمی معرفی شده Vac A
( )Vacuolating toxinو  )Cytotoxin-associated gene A) Cag Aاین میکروارگانیسم در
واقع آللهای ژنهای سایتوتوکسین آن محسوب میگردند .هدف از مطالعه مقدماتی حاضر
بررسی حضور این مارکرهای تهاجمی در پالک دندانی بیماران مبتال به گاستریت بود.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی ،نمونههای جدا شده پالک دندانی  24بیمار مبتال به
گاستریت که به بخش اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی یک بیمارستان مراجعه نموده
بودند برای انجام آزمایش  (Polymerase Chain Reaction) PCRفرستاده شد و در
آزمایشات بهعمل آمده تالش برای پیدا نمودن سوشهای  Vac Aو  Cag Aهلیکوباکتر
پیلوری صورت گرفت.
یافتهها DNA :مربوط به هلیکوباکتر پیلوری در  2نمونه از نمونههای پالک دندانی مشخص
گردید که هر  2نمونه برای سوش  Vac Aمثبت بودند و نیز  4نمونه از نمونههای مذکور
برای سوش  Cag Aمثبت گزارش شدند.
نتيجهگيري :سوشهای پاتوژنیک جدا شده از پالکهای دندانی در این مطالعه نشان میدهند
که در برخی از بیماران امکان حضور بیش از یک مارکر ویروالنس هلیکوباکتر پیلوری در
پالک دندانی وجود دارد ،اما به انجام مطالعات بیشتری برای تأیید این فرضیه نیاز است.
کليد واژهها :پالک دندانی ،هلیکوباکتر پیلوری ،گاستریت
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مقدمه
هليكوباكتر پيلوري ( )Helicobacter pilori: HPباكتري
گرم منفي متحرک و مارپيچي شكلي است كه در واقع بيهوازي
ميباشد اما در شرایط هوازي نيز رشد مينماید .این
ميكروارگانيسم از پاتوژنهاي عمده دستگاه گوارش محسوب
ميشود و نقش آن بهعنوان ریسك فاكتور گاستریت فعال مزمن،
زخمهاي پيتيك معده و دوازدهه ،آدنوكارسينوماي معده و نوع
خاصي از لنفوما بهخوبي شناخته شده است] .[1-6بهطور متوسط
پنجاه درصد از جمعيت دنيا و بيش از  08درصد جمعيت
كشورهاي درحال توسعه به عفونت گوارشي  HPآلوده
ميباشند] .[7 ،0انسان منبع عمده این ميكروارگانيسم در طبيعت
بهشمار ميرود و دو راه سرایت عمده شناخته شده آن (مدفوعي-
دهاني) و (دهاني -دهاني) ميباشد] .[4بنابراین ،حفره دهان
نقش تعيينكنندهاي را در پروسه سرایت  HPدر انسان ایفا
ميكند].[3 ،4
عفونت گوارشي  HPبهصورت موفقيتآميزي با آنتيبيوتيك
تراپي سيستميك ،قابل درمان است و بهميزان  08-08درصد
پس از یك دوره درماني موسوم به سه دارویي ریشهكن
ميگردد] .[1با این وجود عفونت مجدد گوارشي ،در تعداد زیادي
از بيماران درمان شده مشاهده ميگردد] [0و این عفونت مجدد،
معضل مهمي سر راه درمان آن محسوب ميشود] .[6 ،18وجود
مخازن بالقوه  HPو جایگاههایي غير از معده در بدن بهعنوان
مكانيسم كلونيزاسيون مجدد و عود عفونت گوارشي آن مطرح
شده است].[1 ،18
پالک دنداني یك محيط ميكروآئروفيليك ایدهآل را
براي بقاي  HPفراهم مي آورد به صورتي كه مجموعه
ميكروارگانيسم هاي نهفته در یك ماتریكس متشكل از
موادي مانند گليكوپروتئين ها این بيوفيلم را تشكيل مي دهد
و منجر به تكثي ر و حفاظت از جمعيت ميكروبي مي گردد.
هم چنان كه باكتريهاي مقيم این بيوفيلم ،توانایي پاتوژن
شدن را نيز دارند] .[0-18بنابر یك فرضيه HP ،با ورود به
این بيوفيلم از دسترس آنتي بيوتيك ها مصون مانده و زمينه
عود مجدد عفونت گوارشي خود را فراهم مي كند] .[3نوابي و
هم كاران پس از متاآناليز مطالعات انجام شده در این زمينه
بدین نتيجه رسيدند كه در  40درصد از بيماران مبتال به عفونت

گوارشي هليكو باكتر ،این ميكروارگانيسم در پالک دنداني نيز حضور داشته
است].[11
در مورد نقش هليكو باكتر پيلوري در بروز بيماريهاي گوارشي،
تفاوت ژنوتيپهاي متفاوت مطرح شده و اعتقاد بر این است كه ویروالنس
سوشهاي مختلف این ميكروارگانيسم براي ایجاد این عوارض متفاوت
ميباشد] .[11دو مطالعه انجام شده در این زمينه تأثير تهاجمي دو سوش
 )Cytotoxin-associated gene A( CagAو VacA
( )Vacuolating toxinرا بر سلولهاي اپيتليال بيشتر
ميدانند] ،)[11 ،13اما در زمينه تأثير بيشتر یكي از این دو سوش
نيز در ميان مطالعات تناقضات واضحي بهچشم ميخورد.
چنانچه عدهاي از محققان ،ژن  Cag Aرا داراي ویروالنس
باالتري نسبت به ژنوتيپهاي  Vac Aدانستهاند و این ژن را با
كارسينوم معده مرتبط دانستهاند در حاليكه به اعتقاد ایشان ،ژن
 Vac Aارتباط بيشتري را با پروسههاي التهابي نشان
ميدهد] .[14-16اما گروهي دیگر ،ژن  VacAرا داراي
ویروالنس باالتري ميدانند] .[17-10در حاليكه از دیدگاه گروه
سوم ،تفاوت معنيداري ميان ویروالنس این دو سوش یافت
نگردیده است] .[10بهنظر ميرسد تفاوت منطقه جغرافيایي در
بروز این تناقضات تأثيرگذار بوده است] .[13 ،11-10در
صورتيكه ژنوتيپ ميكروارگانيسم یافتشده در پالک دنداني
داراي نسبت قابل توجهي از سوشهاي با ویروالنس باال باشد
فرضيه دخالت هليكو باكتر موجود درپالک دنداني در عود عفونت
گوارشي آن ،قوت بيشتري خواهد گرفت] .[18هدف تحقيق
حاضر ،بررسي سوش غالب هليكوباكتر پيلوري در پالک دنداني
بيماراني بوده كه مبتال به عفونت گوارشي حاصل از این
ميكروارگانيسم بودهاند و بدین منظور ،جستجو براي پيدا نمودن
هر دو سوش مهاجم ( Vac Aو  )Cag Aاز طریق روش
 )Polymerase chain reaction) PCRصورت گرفته است.
اپيدميولوژي آلودگي افراد به هليكوباكتر پيلوري در مناطق
مختلف تنوع باالیي دارد و این ميزان آلودگي در كشورهاي
درحال توسعه در سطح قابل توجهي گزارش شده است .قدر
مسلم اینكه به مانند تنوع سوش ميكروارگانيسم در دستگاه
گوارش ،تنوع سوش آن در پالک دنداني نيز محتمل است و در
یك منطقه جغرافيایي خاص مانند كشور ایران نيز در ابتدا نياز به
انجام یك بررسي مقدماتي براي تعيين سوش این
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ميكروارگانيسم در پالک دنداني احساس ميشود .مطالعه حاضر
در واقع ،نخستين تالش در كشور ما جهت تعيين ژنوتيپ هليكو
باكتر موجود در پالک دنداني محسوب ميگردد.
مواد و روشها
جمعآوري نمونههاي پالک دندانی :مطالعه حاضر بهصورت
مقطعي انجام گرفت و طي آن بيماران ارجاعشده به بخش
اندوسكوپي بيمارستان افضليپور دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مورد بررسي قرار گرفتند .بيماران باالي  10سالي كه پس از
معاینه متخصص داخلي و انجام آزمایشات مربوطه تشخيص
گاستریت ناشي از هليكوباكتر پيلوري براي ایشان داده ميشد
وارد مطالعه گردیدند .براي این بيماران درمان سه دارویي هليكو
باكتر آغاز نگردیده بود و همچنين بيماراني كه تعداد دندانهاي
طبيعي ایشان براي جمع پالک كافي نبود یا از دندان مصنوعي
كامل استفاده ميكردند وارد مطالعه نشدند .همچنين بيماران با
پرسش از تعداد دفعات مسواک زدن روزانه انتخاب گردیدند و
كليه بيماران انتخاب شده ،روزانه یكبار از مسواک استفاده
مينمودند .با توجه به مطالعات مشابه انجام شده در این زمينه و
نيز با در نظرگيري قدرت مطالعه برابر  08درصد و d = 8/81
حجم نمونه  48نفري براي بيماران مبتال به گاستریت در نظر
گرفته شد].[11 ،16 ،10
جمعآوري نمونههاي پالک دنداني توسط دندانپزشك
آموزش دیده دراین زمينه انجام گردید و بدین منظور جمعآوري
در سه ناحيه مولر ،پرمولر و انسيزور از فك باال و پایين انجام شد.
براي پالکهاي باالي لثه با خراشيدن سطوح دنداني توسط
كورت و براي پالکهاي زیر لثهاي پس از تعيين عميقترین
نقطه پاكت دور دندان توسط پروب پریودونتال با كنهاي كاغذي
استریل شده با اشعه گاما ميزان مورد نظر از پالکهاي دنداني از
نواحي تعيين شده جمعآوري گردید .نمونهگيري از پالک دنداني
بيماران با موافقت ایشان انجام گردید و نام بيماران براي نمونهها
ثبت نشد.
استخراج  :DNAنمونههاي پالک بالفاصله فریز شده و تا
زمان استخراج در  -18درجه سانتيگراد نگهداري گردید.
ده ميكروليتر پروتئيناز  Kو  188ميكروليتر بافر ليزیز
(mmol/L300 ، mmol/L Tris-HCl200, mmol/L EDTA25
871

 )NaCl, 1.2% SDSبه نمونههاي پالک دنداني اضافه گردید.
نمونهها به مدت  11ساعت دربن ماري  11درجه انكوبه شدند.
سپس از حجم مساوي فنول و كلروفرم استفاده گردید DNA .با
ایزوپروپانول بهصورت كالف تشكيل گردید و با اتانول  71درصد
شسته شد .پليت  DNAاز هر نمونه خشك و در  38ميكروليتر
آب مقطر استریل حل گردید] .[18براي تعيين كميت و كيفيت
 DNAاز دستگاه اسپكتروفتومتر استفاده گردید DNA .داراي
غلظت  18تا  188نانوگرم و كيفيت  1/7-1وارد آزمایش PCR
گردید .براي بررسي كيفيت  DNAاستخراج شده از الكتروفورز
ژل آگارز  1/1درصد نيز استفاده شد .سپس DNAهاي استخراج
شده تا زمان استفاده در  -18درجه نگهداري شد].[14
تکنيک  :PCRبراي شناسایي باكتري  HPدر نمونههاي
پالک دندان از یك ست پرایمر كه آنتيژن  16كيلو دالتوني را
تكثير مينماید استفاده شد .این پرایمرها قطعه  100جفتبازي را
تكثير مينمایند .سپس نمونههاي  DNAمثبت هليكو باكتر
پيلوري ،از نظر حضور ژنهاي  Vac Aو  Cag Aمورد بررسي
قرار گرفت .به این صورت كه از پرایمرها براي شناسایي ژن
 Cag Aاستفاده شد .همچنين ژن  Vac Aنيز با یك جفت
پرایمر اختصاصي شناسایي گردید .براي تعيين حضور هر كدام از
آللها از یك جفت پرایمر اختصاصي مختص به همان آلل
استفاده گردید .پس از انجام هر  ،PCRنمونهها داخل دستگاه
 PCRقرار داده شد تا قطعات تكثيري مورد نظر بهدست آید.
در هر آزمایش از نمونه كنترل مثبت و منفي و كنترل آلودگي
(بدون  )DNAبراي تایيد  PCRاستفاده گردید .شاهد مثبت
عبارت از نمونه بيوپسي بيماري كه با تست اوره آز مثبت بودن
آن تأیيد شده بود و براي كنترل آلودگي آب بهجاي  DNAالگو
استفاده گردید .در انتها محصوالت تكثيري با الكتروفورز ژل
آگارز مورد بررسي قرار گرفته و پس از رنگ آميزي ژل با اتيدیوم
بروماید باندهاي مورد نظر تحت نور ماوراء بنفش رویت
گردید] .[.10از واكنش زنجيرهاي پليمراز براي ژن كدكننده آنزیم
اوره آز استفاده گردید .ژن كدكننده آنزیم اوره آز ( )ureCیك ژن
حفظ شده است و كمتر مورد تغييرات ژنتيكي قرار ميگيرد .براي
هر یك از پرایمرها غلظت بهينه مواد بهكار رفته در واكنش
زنجيرهاي پليمراز در حجم  11ميكروليتر شامل یك و نيم
ميكروليتر از كلرید منيزیم  18ميلي موالر 1/1 ،ميكروليتر بافر
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 1 ،x18ميكروليتر از پرایمر  glmM1-Fو 18( glmM2-R
پيكومول) جدول  8/1 ،1ميكروليتر از  18( dNTPميليموالر)،
 8/1ميكروليتر آنزیم  1 ،Taq DNA polymeraseميكروليتر از
 DNAنمونههاي پالک دنداني ميباشد].[18
برنامه دمایي واكنش زنجيرهاي پليمراز براي تكثير ژن
كدكننده آنزیم اوره آز بهترتيب یك مرحله بهصورت  04درجه
سانتيگراد  1دقيقه ،سپس  38چرخه دمایي بهترتيب 08 :درجه
سانتيگراد  1دقيقه 17 ،درجه سانتيگراد  1دقيقه 71 ،درجه
سانتيگراد  1دقيقه و یك مرحله نهایي  71درجه سانتيگراد 18
دقيقه ميباشد  7ميكروليتر از محصوالت واكنش زنجيرهاي

پليمراز روي ژل آگارز  1درصد اجرا شد .حضور باند  104جفت
بازي در نمونههاي پالک نشاندهنده حضور باكتري پيلوري در
نمونه ميباشد] .[14بهمنظور تعيين ژنوتایپهاي پيلوري از
پرایمرهاي  Vac , Cagاستفاده گردید كه مشخصات آنها در
جدول  1آورده شده است .مراحل انجام  PCRبراي تعيين هر
ژنوتایپ مانند روش قبل بود .تنها تفاوت در دماي اتصال
پرایمرها بود كه دماي  68درجه سانتيگراد ،بهترین اتصال را
ایجاد نمود .پرایمرها از شركت روبين طب گستر (تهران) تهيه
گردید.

جدول  .0توالی پرايمرهاي استفاده شده در مطالعه حاضر
Size (bp) of PCR
producT
104
304
 110یا 106

Sequence

Primer name

Gene

AAG CTT TTA GGG GTG TTA GGG GTTT
AAG CTT ACT TTC TAA CAC TAA CGC
GAT AAC AGG CAA GCT TTT GAG G
CTG CAA AAG ATT GTT TGG CAG A
ATG GAA ATA CAA CAA ACA CAC
CTG CTT GAA TGC GCC AAA C

glmM1-F
glmM2-R
CagA-F1
CagA-B1
VA1-F
VA1-R

glmM

یافتهها
در مطالعه حاضر از  41بيماري كه تشخيص گاستریت ناشي
از هليكوباكترپيلوري براي ایشان داده شده بود نمونهگيري از
پالک دنداني انجام گردید ( 18مرد و  11زن) .ميانگين سني
بيماران  41/76 + -1/6سال بود .پس از انجام  PCRبر روي
كليه نمونههاي جمعآوري شده وجود هليكو باكتر پيلوري در 4
نمونه پالک دنداني تأیيد گردید كه پس از تعيين ژنوتيپ،
مشخص گردید هر  4نمونه براي ژن  Vac Aمثبت بوده و دو
نمونه براي ژن  Cag Aنيز مثبت گزارش گردیدند .بهعبارت
دیگر مثبت بودن توأم دو نمونه پالک دنداني براي هر دو ژن
 Vac Aو  Cag Aبا استفاده از  PCRتأیيد گردید .محصول
 PCRبا استفاده از پرایمر  glm 1-fو  glm 2-Rبهمنظور تأیيد
حضور هليكو باكتر پيلوري در شكل  1مشاهده ميگردد .در این
شكل ارقام  1 ،4 ،1و  6بيانگر مثبت بودن پالک دنداني براي
 HPو رقم  3بيانگر كنترل مثبت ميباشد .اشكال شماره  1و 3
نيز نشان دهنده نتایج مربوط به  PCRنمونهها از نظر دو ژن
 Vac Aو  Cag Aميباشد ( 1و  0مشخصكننده وزن مولكولي
است) .در هر دو شكل ،ارقام  1تا  1مربوط به نتيجه پالک

cagA
vacA

دنداني ،رقم  6مربوط به كنترل مثبت ( نمونههاي مربوط به
بيوپسي) و رقم  7مربوط به كنترل منفي (بدون  )DNAميباشد.
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1
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1 3

1

→104bp
شکل  .1محصول  PCRژن glmM

0

7

6

1

4

1 3

1

→106bp
→110bp
شکل  .4محصول  PCRژن Vac A
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1

392bp
→

شکل  : 3محصول  PCRژن CagA

بحث
كشف ماركرهاي ژنتيكي  Vac Aو  Cag Aبه نوعي مؤید
تنوع ژنومي هليكو باكتر پيلوري ميباشد و آثار تفاوت در ژنوتيپ
هليكو باكتر پيلوري بر پيشآگهي باليني عوارض ناشي از آن از
قبيل زخمهاي پپتيك در تحقيقات متعددي با استفاده از PCR
مورد بررسي قرار گرفته است] .[10این دو ژنوتيپ هليكو باكتر
پيلوري در واقع شایعترین انواع با ویروالنس باالي آن محسوب
ميشوند چنانچه در نمونههاي  PCRمربوط به معده شيوع كلي
عفونت هليكو باكتر سوش  Cag Aدر كشورهاي خاورميانه در
محدوده  16 -78درصد بهدست آمده است] [11و این رقم در
مطالعه  Maedaو همكاران در ژاپن براي سوش  Cag Aمعادل
 70درصد گزارش شده است] Yakoob .[16و همكاران گونه
 Cag Aرا در ارتباط بيشتري با زخمهاي پپتيك و كارسينوماي
معده و در مقابل آللهاي مربوط به  Vac Aرا با التهاب بافتي
ناشي از هليكو باكتر پيلوري مرتبط دانستهاند] .[11این در
حاليست كه در این زمينه ميان نتایج مطالعات  ،تناقض به چشم
ميخورد چنانچه  Nguyenو همكاران حضور سوش  Vac Aرا
با افزایش ریسك اولسر پپتيك مرتبط دانستهاند] [17اما
 Uchidaو همكاران ارتباط نزدیك سوش  Vac Aرا با وقوع
كارسينوماي معده بيان نمودهاند] .[10قدر مسلم اینكه تناقضات
مذكور در تعيين سوش داراي ویروالنس باالتر براي عود اولسر
پپتيك مشكل تعيين آن در پالک دنداني را نيز پيچيدهتر
مينماید.
 Argentو همكاران نشان دادند كه گونه  Vac Aبر
فسفوریالسيون  Cag Aتأثير بر جاي نميگذارد .این یافته نشان
ميدهد كه دو سوش  Vac Aو  Cag Aدر پروسه اثر بر
872

سلولهاي اپيتليالي بدن ميزبان بر یكدیگر اثر تقویتي ندارند و
این امر بهصورت بالقوه سبب ميگردد تا از آسيب بيش از حد
سلولي جلوگيري گردد] .[13اما  Nagiyevو همكاران مشخص
نمودند كه حضور  Cag Aسبب ميگردد تا ویروالنس ژنوتيپ
 Vac Aبهصورت معنيداري افزایش یابد كه این مسأله مغایر
نتيجه مطالعه  Argentو همكاران ميباشد] .[14این در حاليست
كه  Paniaguaو همكاران هيچگونه ارتباط معنيداري را ميان
ماركرهاي ویروالنس  Vac Aو  Cag Aپيدا ننمودهاند].[10
شواهد حاصل از مطالعات  Nagiyev ،Argentو  Paniaguaكه
همگي تداخل این دو سوش را در نمونههاي بيوپسي معده
بيماران بررسي نمودهاند نشان ميدهد كه تا كنون نحوه تأثيرات
متقابل دو ماركر مورد نظر در معده نيز به قطعيت مشخص
نگردیده است].[13 ،14 ،10
در مطالعه حاضر فراوني سوش  Vac Aدر نمونههاي پالک
دنداني معادل  0درصد و فراواني  Cag Aبرابر  4/1درصد
بهدست آمد .نتایج مطالعه  Assumpcaoو همكاران با مطالعه
حاضر مغایرت دارد زیرا در مطالعه آنها  00درصد از نمونههاي
پالک دنداني حاوي هليكو باكتر پيلوري با ميكروارگانيسم موجود
در معده تشابه ژنوتيپي ( Vac Aیا  )Cag Aداشته و به اعتقاد
ایشان هليكو باكتر پيلوري موجود در پالک دنداني با عود
بيماريهاي گوارشي شدید ناشي از این ميكروارگانيسم در ارتباط
است اما در همينحال  Assumpcaoو همكاران بيان نمودهاند
كه نميتوانيم امكان كلونيزاسيون دهاني موقتي هليكو باكتر را
كه بهدليل رفالكسهاي مكرر در این بيماران صورت بگيرد رد
نمایيم].[18
از ارقام پایين بهدست آمده براي حضور این دو نوع سوش
هليكو باكتر پيلوري در مطالعه حاضر دو فرضيه قابل طرح باشد:
اینكه هليكو باكتر پيلوري موجود در پالک دنداني سوش غالبي
به غير از دو سوش با ویروالنس باال ( Vac Aو  )Cag Aداشته
باشد كه این فرضيه دخالت هليكو باكتري موجود در پالک
دنداني را در عود مجدد مشكالت گوارشي مربوط به آن كمرنگ
مينماید و فرضيه دوم :جستجوي سوشهاي با ویروالنس باال
در پالک دنداني تا كنون با دقت كافي انجام نگرفته و نيازمند
انجام مطالعات بيشتر و احتماالً با تغيير روش  PCRميباشد زیرا
تفاوت تكنيك مورد استفاده  PCRدر تحقيقاتي از این دست از
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جمله عللي است كه ميتواند بر نتایج آن تأثيرگذار باشد چنانچه
 Goosenو همكاران با استفاده از ارزیابي Heminested PCR
بدین نتيجه رسيدند كه این روش اختصاصي هيچگونه پاسخ
مثبت كاذبي را بههمراه ندارد و با استفاده از آن رقمي معادل 3
درصد براي ميزان حضور هليكو باكتر پيلوري در حفره دهان
بهدست ميآید].[11
همچنين بنابر نظریه  Ishiharaو همكاران گونههاي مختلف
باكتریایي دهان از رشد سوشهاي هليكو باكتر پيلوري جلوگيري
ميكنند و با توليد پروتئينهاي مشابه باكتریوسين مانع
كلونيزاسيون این ميكروارگانيسم در حفره دهان ميگردند].[11
این مسأله نيز ميتواند به پایين گزارش شدن ميزان حضور
سوشهاي هليكو باكتر در مطالعه حاضر منجر شده باشد.
در مطالعه حاضر نتيجه آزمایش  PCRدر دو نمونه پالک
دنداني براي هر دو سوش  Vac Aو  Cag Aمثبت گردید .هر
چند این یافته را در ميان  41نمونه گرفته شده ميتوان تصادفي
فرض نمود اما احتمال حضور همزمان دو سوش مذكور در پالک
دنداني نيز بایستي در نظر گرفته شود.
 Wangو همكاران به مقایسه ژنوتيپ هليكو باكتر پيلوري،
ميان معده و بزاق بيماران پرداختند و نتایج مطالعه ایشان تأیيد
نمود كه دریك مقطع زماني و در یك بيمار امكان وجود بيش از
یك نوع از ژنوتيپ هليكو باكتر پيلوري وجود دارد كه با نتيجه
مطالعه حاضر مطابقت دارد] .[13اما مطالعه  Wangو همكاران
دو تفاوت عمده با مطالعه حاضر دارد یكي اینكه در آن،
جستجوي هليكو باكتر پيلوري موجود در دهان بهجاي پالک
دنداني در بزاق انجام شده است و دوم اینكه به درصد باالیي از
توافق ميان ژنوتيپ نمونههاي جدا شده از دهان با معده دست
یافته است ( 01درصد براي حداقل یك تشابه ژنوتيپي) كه از این
لحاظ مشابه نتایج مطالعه  Assumpcaoو همكاران
ميباشد] .[13،18اما در همين زمينه ممتاز و همكاران فاكتورهاي
ویروالنس هليكو باكتر پيلوري را ميان بزاق دهان و معده
متفاوت ارزیابي نمودهاند و اعالم داشتهاند كه در  30/0درصد از
موارد ،سوش هليكو باكتر پيلوري موجود در بزاق یك بيمار با
نمونه حاصل از معده همان بيمار متفاوت است كه با نتایج مطالعه
 Wangو همكاران مغایرت دارد] .[14 ،13در حاليكه بيشترین
یافتههاي حضور هليكو باكتر در دهان مربوط به پالک دنداني

بوده است اما بهنظر ميرسد ارزیابي تشابه سوشهاي با
ویروالنس باال بر خالف مطالعه حاضر ،بيشتر با استفاده از بزاق
دهان صورت گرفته است.
همانگونه كه ذكر گردید در مطالعه حاضر ،نتيجه PCR
نمونه پالک دنداني براي دو سوش مهاجم مد نظر ،تنها براي 4
بيمار از مجموع  41بيماري كه تشخيص گاستریت ناشي از
هليكو باكتر پيلوري برایشان داده شده بود مثبت گزارش شد كه
این تعداد كم باعث گردید امكان استفاده از آزمونهاي آماري
براي جستجوي رابطه مشخص فراهم نشود .این مسأله از جمله
محدودیتهاي مطالعه حاضر محسوب ميگردد.
همچنين براي مشخص شدن جنبههاي بيشتر موضوع حاضر
پيشنهاد ميگردد كه طراحي مطالعات آینده به گونهاي باشد تا
گروه شاهد غير مبتال به گاستریت و نمونه مخاط معده بيماران،
همزمان با نمونه پالک دنداني ایشان مورد ارزیابي  PCRقرار
گيرد تا بتوان در دو حيطه ابتال یا عدم ابتال به گاستریت و نيز
حضور توامان سوشهاي مهاجم در پالک دنداني و مخاط معده
به مقایسه آماري پرداخت.
نتيجهگيري
نتایج مطالعه حاضر بهعنوان یك ارزیابي مقدماتي ،امكان
وجود سوشهاي داراي ویروالنس باالي هليكوباكترپيلوري را در
پالک دنداني بيماران مبتال به گاستریت تأیيد مينماید و نيز
نشان ميدهد كه در برخي از بيماران ،امكان حضور بيش از یك
ماركر داراي ویروالنس باال از هليكو باكتر پيلوري در پالک
دنداني وجود دارد .بهنظر ميرسد تأیيد تشابه ژنوتيپي هليكو باكتر
پيلوري موجود در پالک دنداني با سوشهاي داراي ویروالنس
باال در دستگاه گوارش ( Vac Aو  )Cag Aنياز به انجام
تحقيقات بيشتري با تغيير روش  ،PCRدستهبندي بيماران در
گروههایي با شرایط مختلف مانند ابتال یا عدم ابتال به پریودونتيت
دارد .مشخص شدن این سوشها در پالک دنداني نشان خواهد
داد كه حذف پالک دنداني با درمانهاي دندانپزشكي مانند
جرمگيري و رعایت دقيق بهداشت دهان و دندان توسط بيماران
به موفقيت درمان آنتي بيوتيكي هليكو باكتر پيلوري و جلوگيري
از عود گاستریت ناشي از آن كمك مينماید.
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.پژوهشي به مجري آن اعطا شده منتج گردیده است
بدینوسيله از آن معاونت محترم بهواسطه حمایت مالي تحقيق
.حاضر قدرداني ميگردد

تشکر و قدردانی
 معاونت پژوهشي01/34 این مقاله از طرح تحقيقاتي شماره
دانشگاه علومپزشكي كرمان كه بودجه انجام آن بهعنوان گرنت
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Evaluation of the virulence markers of Helicobacter pylori in dental
plaque of patients with gastritis: A preliminary study

Nader Navabi*, Mohammadreza Bazrafshani, Mehrnaz Tahmasebi Arashloo,
Fatemehsadat Hoseini
Abstract
Introduction: Helicobacter pylori (H. pylori) is a gram-negative motile spiral-shaped bacterium
that is strongly associated with gastroduodenal diseases. Recently, dental plaque has been
implicated as a possible source of H. pylori infection. Two important virulence factors that are
expressed by the alleles of vac A (vacuolating toxin) and cag A (cytotoxin-associated gene A) have
been identified. The aim of this study was to determine whether or not virulence factor genes vac A
and cag A are present in H. pylori retrieved from dental plaque in patients with gastritis.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, dental plaque specimens from 42 patients
with gastritis, referring to the endoscopy section of a hospital, were subjected to polymerase chain
reaction (PCR) assay to detect the presence of cag A and vac A genotypes of H. pylori.
Results: DNA from H. pylori was detected in 4 dental plaque samples. All these 4 samples were vac
A-positive and 2 samples were positive for both vac A and cag A genotypes.
Conclusion: The pathogenic strains isolated from the dental plaque in the present study suggest it
is possible for more than one virulence factor of H. pylori to exist in some patients. However,
further studies are required to confirm this finding.
Key words: Dental plaque, Gastritis, Helicobacter pylori.
Received: 2 Jul, 2013

Accepted: 24 Jun, 2014

Address: Assistant professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry,
Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
Email: n_navabi@kmu.ac.ir
Citation: Navabi N, Bazrafshani M, Tahmasebi Arashloo M, Hoseini F. Evaluation of the
virulence markers of Helicobacter pylori in dental plaque of patients with gastritis: A
preliminary study. J Isfahan Dent Sch 2014; 10(6): 468-476.

0131  بهمن،6  شماره،01  دوره،مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

www.mui.ac.ir

876

