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  ۲۲/۲/۸۷ :       تاريخ پذيرش مقاله۱۴/۱۱/۸۶ :تاريخ دريافت مقاله

  :دهيچک

  هـا مـار ي دندان و بيدگيجاد پوس ي از عوامل موثر در ا     استرپتوکوکوس موتانس ژه  ي  بو  ي دهان استرپتوکوک ها  :نه و اهداف  يزم

ک يـ  ي پــاتوژن حفــره دهــان      هـا   حذف باکتر  ک ها، برا  يوتي ب ي به آنت  ييايش مقاومت باکتر  يبا افزا  .ناخته شده اند  ودنتال ش يپر

ر ين مطالعـه  تـاث  يـ ن منظـور در ا ي بـه همـ  .رديـ  قـرار گ ي توانـد مـورد بررسـ   يک هــا مـ  يـ وتيد، از جمله استفــاده از پروب     يروش جد 

 قـرار   ي به سطوح، مورد بررس    ي دهان ند اتصال استرپتوکوک ها   يک بر فرا  يوتي پروب  سمي ارگان کي به عنوان    لوس فرمنتوم يالکتوباس

  . گرفته است

 ريسـا  و اسـترپتوکوکوس موتـانس   ه  ي سـو  ۴۰ بـه همـراه      ATCC35668 استرپتوکوکوس موتانس ه استاندارد   يسو : ي بررس روش

لم در  يوفيـ ل ب يقـدرت تـشک   .  قرارگرفت يورد بررس  افراد داوطلب م   يدگي پالک و پوس    جداشده از نمونه ها    ي دهان استرپتوکوک ها 

ک يـ وتيه پروب ير سـو  يسپس تـاث  . لم انتخاب شد  يوفيل ب يه ها در تشک   ين سو يتريد و قو  ي گرد يابي ارز يه ها با روش رنگ سنج     ين سو يا

 ۳۰ان و    بـه طـور همزمـ      يرني اسـت  ي پلـ  ت ها يتر پل يکروتيبر اتصال استرپتوکوک ها در م       )ATCC9338 لوس فرمنتوم يالکتوباس(

   . قرار گرفتيستم مورد بررسيقه قبل از ورود استرپتوکوک به سيدق

ک قبل يوتيه پروبي که سو  يک مربوطه بود که در زمان     يوتيج نشان دهنده کاهش اتصال استرپتوکوک ها در حضور پروب         ينتا :افته ها ي

 اتـصال بـا     ها گاهيزه شدن جا  يل کلون ي به دل  کاهش اتصال احتماال   .شتر شد يستم شده بود کاهش اتصال ب     ياز استرپتوکوک وارد س   

  . باشدي ها من باکتريانکنش بيم و يه استرپتوکوکيک قبل از ورود سويوتيه پروبيسو

 در   توانـد راه مـوثر     ي باشد، کاهش اتصال مـ     ي م ماريو ب  يدگيجاد پوس ين فاکتور در ا   ين و اول  يچون اتصال مهمتر   :يريجه گ ينت

  .اشد دندان بيدگيسک پوسيکاهش ر

   لوس فرمنتوميالکتوباس ،کيوتي پروب، دندانيدگيپوس ، اتصال،استرپتوکوک : د واژه هايکل

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٦ ...  بر اتصال استرپتوکوک هاي دهانيالکتوباسيلوس فرمنتومتاثير پروبيوتيک /      

  :  مقدمه

 ن اشکال عفونـت هـا  ين و گران تري دهـان معمول تر   عفونت ها 

  هـا  مـار ي و ب  ي دنـدان   ها يدگيپوس.  دهند يل م ي را تشک  يانسان

ـ گرچـه فلورا  . دافراد جامعه وجود دار   % ۹۵ودنتـال در   يپر  و  يدتراپي

 در وقـوع    يرانه منجر به کاهش قابـل تـوجه       يشگي پ گر روش ها  يد

 ي هنوز عفونـت بـه طـور واقعـ         ي شده اند ول   ي دندان  ها يدگيپوس

 دنــدان و يدگـيــدر پوس). ۲و۱(ده اســت ـدود نــشـرل و محـــکنتــ

بـه   ي دهان  ها ن عامل اتصال باکتر   يودنتال مهمتر ي پر  ها ماريب

.  باشـد  ي به سطوح مختلف دهـان و دنـدان مـ          توکوک ها ژه استرپ يو

 از  ريشگيـ  پ سم بـرا  يـ ک مکان ي به عنوان    يکروبي م ر اکولوژ ييتغ

 که مقاومت   يياز آنجا  ت است و  يک مسئله با اهم   ي يدندان يدگيپوس

ـ ش اسـت،    يک ها در حـال افـزا      يوتي ب ي ها به آنت   باکتر افتن مـواد   ي

  هـا  مـار ي و درمان ب   ريشگي پ دتر و بهتر برا   ي جد يکروبيضدم

  ها  باکتر اتصال  ن مواد بر    ير ا ي تاث يو بررس ) ۴و۳(دهان و دندان    

  .  رسدي به نظر م ضرورهان به سطوح مختلفد

ـ  ي پـاتوژن حفـره دهـان   ها  حذف باکتر  برا ـ ک روش جد  ي د، ي

 قـرار   ي توانـد مـورد بررسـ      يک هـا مـ   يوتياز جمله استفـاده از پروب    

  اسـت کـه بـرا      يدبخـش يک راه ام  يک ها   يوتيوباستفاده از پر  . رديگ

کمـک  ) ديـ مف(  ضرري ب ها توان از باکتريمبارزه با عفونت ها م    

  ).۱ ( پاتوژن نمودسم هايکروارگانين ميگزيگرفته آنها را جا

 هـستند   يـي  زا ماريربي غ سم ها يکروارگاني م ک ها معموالً  يوتيپروب

ـ تـاکنون ا  . ت دارنـد  ر مثبـ  يزبان تاث ي م ولوژيزي و ف  يکه بر سالمت   ن ي

 ه ا    معـد   هـا  مـار يز در کنتـرل ب    يت آم ي ها به طور موفق    کتربا

ل اطالعـات   يـ ن دل يبـه همـ   .  مورد استفاده واقـع شـده انـد        روده ا 

ک هـا در دهـان و اثـر      يـ وتيون پروب يزاسـ ي در ارتباط بـا کلون     شتريب

ـ دال. از است ي دندان مورد ن   يياي باکتر لم ها يوفي آنها بر ب   ياحتمال ل ي

ک هـا در دهـان      يوتي عمل پروب  سم ها ي وجود دارد که مکان    متعدد

 ــ روده ا    ه ا  دستگاه معد  گر قسمت ها  يمشابه با عمل آن در د     

سم هـا   يـ کروارگاني م يي مقاومت دارو  يش جهان يل افزا يباشد و به دل   

 را  شتريقات ب يک ها معلوم شده و تحق     يوتيضرورت استفاده از پروب   

ـ هـدف از ا ). ۵ ( طلبـد  ينـه مـ   ين زم يدر ا  ر ي تـاث ين مطالعـه بررسـ  ي

نـد اتـصال    يک بـر فرا   يـ وتيک پروب ي به عنوان     فرمنتوم لوسيالکتوباس

  . باشدي مي دهاناسترپتوکوک ها

  : مواد و روش ها

   :ط رشدي و شرايياي باکتره هايسو

 دنـدان و  يدگي پوسـ  از نمونه هاييايه باکتر يسو ۴۰ق  ين تحق يدر ا 

  و  سـال  ۲۵ن سـن    يانگيب هر دو جنس با م     پالک دندان افراد داوطل   

 توسط کـورت    ک ماه گذشته،  يک در   يوتي ب يعدم مصرف هرگونه آنت   

ــتر ــکياسـ ــازيل دندانپزشـ ــ گرد جداسـ ــتاندارد يســـو. ديـ ه اسـ

ـ  مقاز بـرا يـ  ن(ATCC 35668) بـا  استرپتوکوکوس موتانس سه  ي

س يتـ ي بالد آگـار و م     ط کشت ها  يه ها بر مح   يهمه سو  .ديه گرد يته

 وس آگار ساخت کارخانه مرک آلمان و در اتمـسفر حـاو           يواريسال

گراد کـشت و گرمخانـه      ي درجـه سـانت    ۳۷ د کربن و دمـا    ي اکس د

ـ    . شـد  گذار ت يـ  و ک  ييايميوشـ ي ب اـا کمـک تـست هـ      ـ سـپس ب

ـ RAP ID STRع ي سـر ييشناسـا  ر يسـا ه دو گـروه موتـانس و  ـ ب

  . ديم گردي تقسي دهاناسترپتوکوک ها

 از مرکز PTCC1638 و  ATCC9338ا ب فرمنتوملوسيالکتوباس

د يه گرد يران ته ي ا يعفون  و ي صنعت ها باکتر ون قارچ ها و   يکلکس

  .ديگرد  و نگهدار آگار کشت MRSط کشتيو در مح

  :ت يتر پليکروتي ها به روش ملم باکتريوفيل بيتشک

 جدا شده از     ها لم توسط باکتر  يوفيل ب ي سنجش قدرت تشک   برا

ط کـشت   ي در محـ    مک فارلنـد   ۵/۰ ردابا استاند  معادل   يونيسوسپانس

TSB ـ تر از ا  يکرولي م ۲۵۰ .استفاده شد  درصد سوکروز    ۱ حاو ن ي

 ي چـاهک  ۹۶ت  ـيـ ر پل ـتـ يکروتياهک در م  ـر چ ـه ه ـون ب ـيسوسپانس

ط ي محـ   شاهد تنهـا حـاو      چاهک ها  .ال داده شد  ـرن انتق ي است يپل

ـ  سـاعت محتو   ۲۴پس از   .  باشند يم  ات چاهـک هـا خـارج و هـر         ي

ل شسته  ي استر ولوژيزيتر سرم ف  يکرولي م ۳۰۰ مرتبه توسط    ۳چاهک  

  ها ت باکتر ي تثب قه برا ي دق ۱۵تر اتانل به مدت     يکرولي م ۲۵۰ .شد

پـس از خـشک شـدن     . واره و کف چاهک به کار رفـت       يمتصل به د  

ستال يتر رنگ کر  يکرولي م ۲۰۰قه با   ي دق ۵ت ها به مدت     يچاهک ها پل  

لم يوفيـ د ب ي تول يسپس سنجش کم   .ند شد زيدرصد رنگ آم  ۲وله  يو

 درصـد بـه     ۳۳ک  يد است ير اس ـتيکرولي م ۲۰۰ردن  ـه ک ـافـوسط اض ـت

ـ   ـر چـ  ـه ـ  ـ جـ  يررسـاهک و ب ـ ورـذب ن ـ گ کرـ رن ولـه  يستال وي

ــوج     ــول م ــر در ط ــگ ب ــالل رن ــود در ح ــط  nm۴۹۲ موج توس

ـــ انجــام گ ELISA READERاهـدستگــ ــاـدر نه. تـرف ت ـي

 بـه صـورت    (OD)ذب نـور زوله ها بر اساس جي االس بندـک

  . )۶( صورت گرفت ريز

                     

   =ODک باکتري ن جذب نوريانگيم

ODc=      شاهد چاهک ها بران جذب نوريانگيم
                                  c D O<OD :  Non Adherent

         OD2<OD < c DO: Weakly adherent 
Moderately adherent: 2ODc< OD < 4ODc            
Strongly adherent: 4ODc < OD  

لم آنهـا از  يوفيـ ل بيدا چسبنده که قدرت تـشک   ي شد ه ها يسپس سو 

. مرحله بعد انتخاب شدند برابود شتريه بيبق



٤٧ / آرزو طهمورث پور و همكاران                                   )                           ۱۳۸۷ بهار ۱ شماره ۲سال ( مجله ميکروب شناسي پزشکي ايران 

 بـا قـدرت      هـا  بـاکتر  بر اتصال    فرمنتوملوس  ير الکتوباس يتاث

  :اتصال باال

ـ ت استفاده گرد  يتر پل يکروتيز از روش م   ين مرحله ن  يدر ا  ـ د بـه ا   ي ن ي

 اسـترپتوکوک هـا  ق شـده از  يک درصد رقيب که کشت شبانه  يترت

% ۱کامل شده بـا  TSB ط کشت يدر محبا قدرت اتصال باال  يدهان

ق ي رق %۱ ) لوس فرمنتوم يالکتوباس( ک مورد نظر    يوتيو پروب سوکروز  

 ۲۰۰ در روش اول. ه شـد يـ  تهMRS brothط کشت يشده در مح

 بـه چاهـک هـا     ط فـوق    يتر از مخلوط هم حجم از دو مح       يکروليم

  شـاهد فقـط حـاو      ت انتقال داده شد، چاهـک هـا       يتر پل يکروتيم

گـر ابتـدا    يدر روش د  .  بودنـد  ي دهان ون استرپتوکوک ها  يسوسپانس

 ک ها وارد چاهک ها شده و يوتيون پروب يتر از سوسپانس  يکرولي م ۱۰۰

ـ ون اسـترپتوکوک هـا اضـافه گرد       يقه بعـد سوسپانـس    ـي دق ۳۰ در . دي

  و پـس از      PBSتر  يکروليم ۱۰۰ن مرحله ابتدا    ي شاهد ا  چاهک ها 

 سـاعت   ۲۴پـس از    . تـر اسـترپ اضـافه شـد       يکرولي م ۱۰۰قه  ي دق ۳۰

بـار   ۳  و  از چاهـک هـا خـارج       ييون محلول ها ومواد غذا    يانکوباس

قـه  ي دق۵بـه مـدت   % ۲ولـه  يستال وي انجام و با کر PBSشستشو با

جـذب  % ۳۳ک  يد اسـت  يو پس از افـزودن اسـ        انجام شد  زيرنگ آم 

 ELISA رنگ موجـود در حـالل رنـگ بـر توسـط دسـتگاه      نور

READER  درصـد    شاهدسه با چاهک هايمقا خوانده شد و با

 محاسبه  زان جذب نور  يق کاهش م  ي ها از طر   کاهش اتصال باکتر  

   .)۷( ديگرد

  : آمارز هايآنال

 انجـام   Excelق بـا اسـتفاده از نـرم افـزار           ين تحق ي در ا  ز آمار يآنال

ن يانگيـ  م نان برآورد بـرا   ين فاصله اطم  يي بر اساس روش تع    .ديگرد

  .دي گردerror barاقدام به رسم گراف با استفاده از مارها يت

  :يافته ها

  :لم يوفيل بيتشک

 جـذب   ي هـا بـا اسـتفاده از بررسـ         ترلم باک ـيوفـيل ب ـيقدرت تشک 

ـ  شـد کـه   ي بررسـ  ELISA READER توسـط نور ک روش ي

ـ  در ا  . باشد ي م يرنگ سنج   قـدرت    دارا  هـا  ن مرحلـه بـاکتر    ي

 ۳۳. ديلم انتخاب گرديوفيل بي باال در تشکييتوانا شتر و ي ب يچسبندگ

ل يکـه قـدرت تـشک     ) SA(دا چسبنده بوده    يزوله ها شد  يدرصد از ا  

ـ د کـه از ا  داشـتن ييلم باال يوفيب ـ ي اسـترپتوکوکوس   درصـد  ۶۷ن ين ب

ـ  ي غه اسـترپتوکوک هـا  ي و بق  موتانس  در صـد  ۳۹ .درموتـانس بودن

 ۵۴لم متوسـط را نـشان داده کـه          يوفيـ ل ب ي و تـشک   يقدرت چسبندگ 

ز يـ زولـه هـا ن    ي درصـد ا   ۲۵و  درصد آن استرپتوکوک موتانس بـوده       

ط بـه   درصـد آن مربـو     ۳۰ف داشتند که فقط     ي ضع يقدرت چسبندگ 

شـده    جدا  ها  درصد از باکتر   ۳ موتانس بود و     استرپتوکوک ها 

  گونه ها  يلم بودند که همگ   يوفيل ب يتشک  و يفاقد قدرت چسبندگ  

ه اســـتاندارد يســـو. )۲و۱ نمـــودار (نـــد اســـترپتوکوک بودگـــريد

ن ي در ا  ۲۴با شماره   زي ن ATCC35668استرپتوکوکوس موتانس با    

  هـا بـاکتر ء  جز، حاصلهجيد که بر اساس نتا  ي گرد يبررسق  يتحق

 دار در   ي اخـتالف معنـ     آمار ز ها يآنال. دا چسبنده قرارگرفت  يشد

ه هـا  يگـر سـو  يددا چسبنده و  ي شد ه ها ين سو ي درصد را ب   ۵سطح  

ــشان دا ــ. دن  شــده کــه قــدرت  جداســازن اســترپتوکوک هــايب

اسـترپتوکوکوس   داشـتند بـه جـز        ييلم باال يوفيل ب ي وتشک يچسبندگ

 بـا اسـترپتوکوک شـاهد از نظـر اتـصال و             ۲۲ماره  ه ش يجدا موتانس

ـ  د داري تفـاوت معنـ  لميوفيـ ل بيتـشک  اســترپتوکوکوس  .ده نـشد ي

لم را  يوفيـ ل ب ي وتـشک  ين قدرت چـسبندگ   ي باالتر ۲۲ه  ي جدا موتانس

  درصد با باکتر   ۱ دار درسطح    ي تفاوت معن   از نظر آمار   هداشت ک 

  .شاهد نشان داد

تـصال اسـترپتوکوک هـا  بـا          بر ا  الکتوباسيلوس فرمنتوم تاثير  

  :قدرت اتصال باال

ــک     ــين ي ــاال و همچن ــصال ب ــدرت ات ــا ق ــا ب ــترپتوکوکوس ه اس

استرپتوکوک با قدرت اتصال بسيار ضعيف با استفاده از نتايج مرحله           

 روش برعليـه    ۲ با   الکتوباسيلوس فرمنتوم  قبل انتخاب گرديد و تاثير    

اتصال آنها به چاهک ها پلي اسـتيرني ميکروتيتـر پليـت ارزيـابي              

ــد ــيل و  . گرديـ ــم الکتوباسـ ــم حجـ ــوط هـ در روش اول از مخلـ

ــيل   ــترپتوکوک و در روش دوم الکتوباس ــه  ۳۰اس ــس از ب ــه پ  دقيق

 سـاعت انکوباسـيون     ۲۴پـس از    . کاربردن استرپتوکوک  استفاده شد    

 )  اسـترپتوکوک تنهـا  حاو(شاهد تفاوت جذب نور چاهک ها     

بـرا  ) حاو استرپتوکوک والکتوباسـيل     (و چاهک ها مورد نظر      

نتايج نشان  . محاسبه تاثير پروبيوتيک مورد نظر بر اتصال استفاده شد        

اتـصال  . دهنده کاهش اتـصال در حـضور پروبيوتيـک مربوطـه بـود            

به چاهـک هـا     ) ATCC35668(استرپتوکوکوس موتانس شاهد    

 ۲۱  درحضور پروبيوتيک به ترتيب       ۲و  ۱ستيرن در روش ها     پلي ا 

 درصد کاهش داشت که از نظـر آمـار ايـن تفـاوت              ۵/۳۳درصد و 

 کــه ۲۲ شــماره اســترپتوکوکوس موتــانساتــصال . ودـمعنــي دار بــ

بـا تفـاوت معنـي دار       ( چسبنده ترين استرپتوکوک جداساز شده،      

 ۵/۱۷ دوم و روش ۱۰بــود در روش اول ) ۰ /۰۰۱آمــار در ســطح

درصد کاهش يافت که تفاوت معني دار از نظر کاهش اتصال بـين            

  ). الف ۲ نمودار(دو روش مورد استفاده ديده نشد 

 دقيقـــه قبـــل از ۳۰ الکتوباســـيلوس فرمنتـــومدر روش دوم کـــه 

استرپتوکوک به کار برده شد در اکثر موارد کاهش بيشتر در اتصال            



٤٨ ...  بر اتصال استرپتوکوک هاي دهانيالکتوباسيلوس فرمنتومتاثير پروبيوتيک /      

وش هـا اول و دوم بـه        ايجاد شد که ميانگين کـاهش اتـصال در ر         

  ).  الف۳ نمودار(  درصد به دست آمد۲۶,۲۳ و۱۷,۲۹ترتيب 

 بـر   الکتوباسيلوس فرمنتوم  روش مورد استفاده     ۲به طور کلي در هر      

ـ ـر م ـا غيـ  ـوک هـ  ـوکـرپتـال است ـاتص ر ـشتــ ر بي ـانس تاثيـ  ـوت

وتانس داشـت ولـي از نظـر        ـا مـ  ـوک هـ  ـوکـ ـرپتـه است ـت ب ـنسب

ــي د  ــاوت معنـ ــار تفـ ــشد آمـ ــده نـ ــودار. (ار ديـ ). ب۳ نمـ

  

  

  و ديگر استرپتوکوک ها دهاني) ب استرپتوکوک ها موتانس ) الف تعيين قدرت تشکيل بيوفيلم:۱ نمودار

SA :دا چسبنده ، يشدMA : ، نسبتا چسبندهWA :ف ، ي ضعيچسبندگNA : يبدون قدرت چسبندگ  

   باشدي مATCC35668ه استاندارد با ي همان سو۲۴استرپتوکوکوس موتانس 
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  ه روش مورد استفاد۲ غيرموتانس با )ب استرپتوکوک ها موتانس ) الف تاثير الکتوباسيلوس فرمنتوم بر اتصال:۲ نمودار
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    و بين استرپتوکوک ها موتانس)ب در حضور الکتوباسيلوس فرمنتوم بين دو روش مورد استفاده ) الف مقايسه کاهش اتصال ايجاد شده:۳نمودار

(MUT)  وديگر استرپتوکوک ها دهاني)( NON MUT روش مورد استفاده ۲ در   
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  : بحث 

ـ ج حاصـله از ا    يبر اساس نتا   ق مـشخص شـد کـه حـضور         يـ ن تحق ي

ــوميالکتوباســ ــوان ATCC9338 لوس فرمنت ــه عن ــ ب ــاکتري  ک ب

 تواند باعث کاهش اتصال استرپتوکوک ها به سـطوح          يم کيوتيپروب

ـ  يـ  توانـد بـه م     ين مطلـب مـ    ي ا که ش گردد ياـورد آزم ـم ن يانکنش ب

ک قبـل از    يـ وتيه پروب ي کـه سـو    يزمـان  . ها نسبت داده شـود     باکتر

شتر يـ د کاهش اتصال ب   يش گرد ياستم مورد آزم  ياسترپتوکوک وارد س  

 با استفاده هم زمان هر دو   دار ي تفاوت معن  زي ن  از نظر آمار   شد و 

ک قبـل از    يـ وتيه پروب ي دهد افـزودن سـو     يم که نشان داشت   باکتر

ون آن را در سطوح مورد      يزاسي کلون )کيوژنيکار(  زا   يدگيپوسه  يسو

ه يکـه سـو     شـود  ي تـصور مـ    ياز طرفـ  . ش داده اسـت   يمطالعه افـزا  

ـ  از ساختمان    ير بخش ييک قادر به تغ   يوتيپروب   بـاکتر  ولـوژ يزيا ف ي

ر يسـا  موتـانس و   اسـترپتوکوک هـا   (لم  ـيوفـيل ب ـيل در تشک  ـيدخ

ـ خواهد بود که ا   ) ي دهان  استرپتوکوک گونه ها  ژه در  ير بـو  ييـ ن تغ ي

ـ  جدا استرپتوکوکوس موتـانس  ارتباط با    ر يـ  و اسـترپتوکوک غ    ۲۰ه  ي

 شتريـ زان ب ي شود که اتصالشان به م     ي مشخص م  ۲۱ه  يموتانس جدا 

ک مورد استفاده قرار گرفتـه و       يوتير پروب يه ها تحت تاث   يگر جدا ياز د 

اسـترپتوکوکوس  ه  زولـه هـا از جملـ      ي ا شتريـ بدر  . افته است يکاهش  

ـ  جدا موتانس ـ ر موتـانس جدا   يـ  و اسـترپتوکوکوس غ    ۳۰ه  ي  و  ۱۷ه  ي

زولـه  يا (ATCC35668بـا    ه شـاهد  ي سو استرپتوکوکوس موتانس 

 از نظــر کــاهش اتــصال در حــضور  دار آمــاريفــاوت معنــت) ۲۴

ده شده که مربوط به پـر       ي روش مورد استفاده د    ۲ن  يک در ب  يوتيپروب

ه يک قبل از ورود سو    يوتيه پروب يسو اتصال توسط    ها گاهيشدن جا 

ـ  جدا استرپتوکوکوس موتـانس   ياز طرف .  باشد يک م يوژنيکار  ۲۲ه  ي

ن و  يجـه پرقـدرت تـر     ين قدرت اتصال را داشـت و در نت        يکه باالتر 

ر ي در نظر گرفته شد، در مقابل تـاث        ي مورد بررس  ن باکتر يپاتوژن تر 

افـت  ي و کاهش اتصال کمتر     مقاومت نشان داد   ک تاحد يوتيپروب

ـ مورد استفاده ا   روش   ۲ ني ب ز  ي ن  دار ي تفاوت معن  و   و ن بـاکتر  ي

ـ    يمورد مطالعه د    ها گر باکتر ي از د  يبرخ  در هـر دو     يده نـشد ول

تـر  يکروتي م يرني اسـت  ي به سـطوح پلـ      ها ن باکتر يال ا ـالت اتص ـح

ــپل ــضور پروب ي ــا در ح ــوتيت ه ــک ي ــوميالکتوباس ــا لوس فرمنت  ب

ATCC9338   ـ انکنش باکتر يـ واند بـه م    ت ي که م  افتيکاهش ، يياي

ـ  اتصال و    ها گاهيرقابت در اتصال به جا     د يـ ت تول ي خاصـ  يا حتـ  ي

ه گـردد   يک توج يوتيه پروب ي توسط سو  يبات با قدرت ضد اتصال    يترک

  .رديشتر قرار گي بيبررس د مورد توجه ويکه با

 ه هـا  ير سو يبا مطالعه تاث  ) ۲۰۰۲( وهمکاران   ين راستا کومل  يدر هم 

ــباکتر ــ لبييايـ ــ (ينـ ــوس الکتـ ــترپتوکوکوس  و سيالکتوکوکـ اسـ

ح يافتنـد کـه تلقـ     يجه دست   ين نت يبر سالمت دهان به ا    ) لوسيترموف

ه يسـو ون يزاسـ يزان کلونيـ  مي دهان ه ها ي قبل از سو   ي لبن ه ها يسو

ن گـزارش   يآنهـا همچنـ    . مـوارد  يدر برخـ   ش نداد مگر  ي را افزا  يلبن

ر ييـ  قادر به تغ   سيالکتوکوکوس الکت ژه  ي بو ي لبن ه ها يکردند که سو  

ــ بــه وي دهــان هــا از بــاکتريات برخــي از خــصوصيبخــش ژه ي

 آنهـا   ينوس بودند که تعداد کلون    يس و سورب  ي اورال استرپتوکوک ها 

 کاهش نشان    دار يک مورد استفاده به طور معن     يوتيدر حضور پروب  

   .)۷(داده است

الک ل پ ي را بر تشک   يکروبيانکنش م ير م ي تاث يز وقت يهمکاران ن  لر و يم

ـ ز به اي کردند ن  ي م ي بررس استرپتوکوکوس موتانس  جـه دسـت   ين نتي

کـه   (يلوس کـازئ  يالکتوباسـ  ها از جملـه       از باکتر  يافتند که برخ  ي

ل پـالک   يدر تـشک  ) ک مطـرح اسـت    يوتيه پروب يامروزه به عنوان سو   

ـ  و ا  نـد ن ک يجاد م يا ياسترپتوکوکوس موتانس کاهش قابل توجه     ن ي

   .)۸(  ها ارتباط داده اندکترن بايانکنش بيجه را به مينت

 مـدت   يد مصرف طوالن  يرات مف يتاث ۲۰۰۲س و همکاران در سال      ين

 ۴ تـا    ۳ن  ا کودکـ  ي دندان  ها يدگيک را بر پوس   يوتي پروب ر حاو يش

 از  يکـ يگزارش کردنـد کـه      نها  آن  ي عالوه بر ا   .ساله گزارش نمودند  

ـ  تواند به عنـوان      ي م (GG)لوس رامنوزوز   ي الکتوباس ه ها يسو ک ي

نوس ي موتانس و سورب   ک در کاهش استرپتوکوک ها    يوتيه پروب يسو

  .)۹(د به کار رو

ق خود مصرف کوتاه مدت محصوالت      يز در تحق  يآهوال و همکاران ن   

ر ييـ  زا تغ  يدگي قرار دادند و در فلور پوس      يک را مورد بررس   يوتيپروب

 موتـانس   در مطالعه آن ها تعداد اسـترپتوکوک هـا        . مشاهده کردند 

افته بـود کـه   ي نسبت به گروه شاهد کاهش  داري به طور معن   يبزاق

 يک در حفـره دهـان     يـ وتي پروب  ها زه شدن باکتر  يل آن را کلون   يدل

  .)۱۰( گزارش نمودند

ر ي گزارش کردنـد کـه مـصرف شـ         ۲۰۰۴کاوا و همکاران در سال      ين

 توانـد در    ي مـ  لوس روتـر  يالکتوباسـ  حـاو ) ماست(ر شده   يتخم

   .)۱۱( ندان موثر واقع گردد ديدگيسک پوسيکاهش ر

ــ ـــمطالع ــشـات مخت ــ ـلف ن ــه الکتوباس ــار  يان داده ک ــا مه ــا ب ل ه

واقـع   ديـ دا در حفره دهـان مف     يوژن و کاند  ـ پات اـه وکـوکـاسترپت

 بــا کــاهش  روتــر و لوس رامنــوزوزيالکتوباســ.  شــونديمــ

ک يـ وتي به عنـوان پروب    يدگي موتانس عامل پوس   استرپتوکوکوس ها 

 موثر  سم ها ي از مکان  يکي.  باشند ي م يدگي از پوس  ريشگيقادر به پ  

 زا گزارش شـده     ماري ب  ها نها با باکتر  آانکنش  يک ها، م  يوتيپروب

  .)۱۲( است
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  :نتيجه گيري

ک هـا از جملـه      يـ وتيجـه گرفـت کـه پروب      ي تـوان نت   ي م يبه طور کل  

 ينيگزيل نمـودن جـا    يل ها قادر به اتصال به سطوح و تعد        يالکتوباس

ند اتصال  ير بر فرا  ي باشند و با تاث    يل استرپتوکوک ها م    اورا گونه ها 

جاد ين عامل در ا   يمهم تر  ن و ي که اول   زا يدگي پوس استرپتوکوک ها 

 دنـدان   يدگي پوس خطر قادر به کاهش      باشد، ي م يدگي و پوس  ماريب

  رفتـار  ن الگـو  يا ا يآ. ودنتال خواهند بود  ي پر  ها ماريگر ب يو د 

 له دنبال خواهد داشـت ؟ بـه هـر حـا           را ب  يجين نتا يدر بدن هم چن   

ـ  با يدگي پوس سک فاکتور ها  ي مختلف بر ر   ک ها يوتير پروب يتاث د ي

 ير برخـ  ين تـاث  يعالوه بر ا   .ردي قرار بگ  شتري ب يبررس مورد توجه و  

ل پـالک   ينـد تـشک   يک هـا  بـر فرا      يـ وتيه پروب ي ثانو ت ها ياز متابول 

ه  تحـت     برخوردار خواهد بود کـ     ي خاص تياسترپتوکوک ها از اهم   

.افــتينــده انتــشار خواهــد   يج آن در آي اســت و نتــا يبررســ
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