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موتانس در تشکیل بیوفیلم پالک استرپتوکوکوس باکتری GtfCو  GtfB های مؤثربررسی ژن

 دندانی

 

  2مومنامیرحسین ، ۱فاطمه قره خانی

 ات(مکاتب )مسئولگروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پایه، دانشگاه ازاد اسالمی، واحد همدان، همدان، ایران  -1

 همدان، ایرانگروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پایه، دانشگاه ازاد اسالمی، واحد همدان،  -2

 کانادا(U Q A C )  گروه دانشگاه علمی کاربردی شیکوتیمی  -3

 

 چکیده

 

تشکیل بیوفیلم  موتانس دراسترپتوکوکوس باکتری gtfCو  gtfB های مؤثرهدف از این مطالعه بررسی ژن زمینه و اهداف:

 باشد.پالک دندانی می

 24 با استفاده از نسخهها و رسم نمودارها باشد. آنالیز دادهمی 1یشگاهیآزما -ی تجربیاین پژوهش از نوع مطالعه مواد وروش کار:

 انجام گرفت. SPSSنرم افزار 

ورد مطالعه مایزوله  46مشخص گردید که از  gtfB/Cجهت شناسایی و تعیین ژن  PCRبر اساس نتیجه آزمایش  یافته ها:

 PCRآزمون  ( نتیجه3بودند. شکل ) gtfCرصد( واجد ژن د 4/17مورد ) 8و  gtfBدرصد( واجد ژن  30/41جدایه ) 19تنها 

و برای  gtfB ،bp 517تکثیر شده برای ژن  DNAدهد. طول قطعه را نشان می gtfB/Cهای های مثبت از نظر حضور ژننمونه

 .بود gtfC ،bp 206ژن 

 دنی سطحن مواد معند که باعث حل شدکزیادی اسید می با تخمیر مواد قندی تولید مقدار استرپتوکوکوس موتانسنتیجه گیری: 

 شود.پوسیدگی دندانی حاصل می های دندانی شده و در نهایتمینای دندان و ایجاد پالک

gtfB ژن موتانس، استرپتوکوکوس gtfC ژن ،  واژگان کلیدی  : PCR بیوفیلم، ،

 

 

                                                             
1 Exprimental 

www.SID.ir

http://journal.nums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D8%B1%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journal.nums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86
http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 
 

2 

 مقدمه

رود و از اجزاء اه مواد غذایی در بدن به شمار میگحفره دهان فضایی است غیر منظم و تا حدودی بیضی شکل که اولین توقف

گیرد. لثه قرار می ها وها و حد فاصل میان دندانمختلفی تشکیل شده است. پس از جویدن غذا مقداری از آن در دهان و بین دندان

های تشکیل بیوفیلم دهان و گیرد باعث رشد میکروارگانیسمیاز آنجا که این مواد غذایی مورد استفاده فلور نرمال دهان قرار می

نماید )ساالری، ها، بیماری پریودنتال را ایجاد میشود و در نهایت پوسیدگی دندانها میریشه دندان باکتریایی بر روی سطح و

  (.2013و همکاران،  1؛ جوناید1380

 و هایاخته تک مایکوپالسماها، ها،رچقا ها،باکتری گیرنده بر در و بوده هامیکروارگانیسم از متنوعی گروه شامل دهان فلور

 حدود در و بوده برخوردار نسبی از غالبیت هاسایر میکروارگانیسم به نسبت هاباکتری میان این از .باشدمی ویروسی فلور احتماالً

 در اند،شده دهدا تشخیص مولکولی هایروش با اخیراً که کشت قابل غیر فلور از بیشتری نسبت و به کشت قابل مختلف گونه 350

 سالیواریوس، موتانس، هایگروه شامل هوازی هایمثبت شامل جنس استرپتوکوکوس گرم هایکوکسی .گیرندمی قرار گروه این

باشد می استوماتوکوکوس و پپتواسترپتوکوکوس هایشامل جنس هوازی بی هایاسترپتوکوکوس. باشدمی میتیس آنژینوسوس،

 .(2005اران، و همک 2؛ بونه1380)ساالری، 

 دهنده نشان که هدیشوا هستند و دندانی هایپوسیدگی گسترش برای الزم شرط یک دندانی پالک تشکیل در هامیکروارگانیسم 

  شامل موارد زیر است: باشد دندانی هایپوسیدگی در موتانس استرپتوکوک نقش

 گسترش بین مثبت ( رابطه2ها. پوسیدگی شیوع با پالک و بزاق در موتانس هایاسترپتوکوک تعداد بین مستقیم رابطه (1

 ساکاروز )کمک به اتصال از سلولی خارج ساکاریدهای پلی ( تولید3موتانس.  هایاسترپتوکوک شمار و پوسیدگی ضایعات

 (.2013و همکاران،  4؛ سلطان دالل2009و همکاران،  3دندان( )کوو سطح و به همدیگر به پالک هایمیکروارگانیسم

 هایباکتری شامل و شودمی تشکیل دهان در سخت نسج سطوح روی بر که است میکروبی چسبنده رسوب یک انیدند پالک

 میزبان است، بزاق از شده مشتق اساساً که میزبان ترکیبات همراه به هاآن محصوالت و مردن حال در هایباکتری مرده، زنده،

-می شامل را پالک حجم از درصد 30 حدود که شوندمی احاطه آلی یکسماتر یک با دندانی پالک هایمیکروارگانیسم. باشدمی

 پالک ترکیبات جزو شیاری اگزودای هایپروتئین لثه محل در. شودمی مشتق پالک اجزاء و میزبان محصوالت از ماتریکس. شوند

 میکروبی ترکیبات. شودمی مختلف وحسط به و نیز یکدیگر به میکروارگانیسم اتصال باعث که سیمانی مانند ماتریکس این. شوندمی

و همکاران،  5آرام )هریس برخی در و شودمی تشکیل سریع دندانی پالک مردم برخی در. دارد افراد بین وسیعی تنوع دندانی پالک

2004). 

                                                             
1 Junaid 
2 Boone 
3 Koo 
4 Soltan Dallal 
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 به نسبت دندان و دهان هایعفونت اصلی عامل عنوان به موتانس هایاسترپتوکوکوس اصلی مشخصه از بیوفیلم تشکیل قابلیت

 جز و است اختیاری هوازیبی و منفی کاتاالز و مثبت گرم کوکسی ظاهری، نظر از باکتری این. است ویریدانس هایاسترپتوکوکوس

-می دندان مینای تخریب موجب اسیدالکتیک تولید و سوکروز تخمیر با موتانس استرپتوکوک. شودمی محسوب دهان نرمال فلور

 ساکاریدپلی نوعی که دکستران از دندانی پالک. کندمی استفاده دندانی پالک ساخت برای سوکروز زا باکتری این همچنین. شوند

 . (2005، 1شود )مارشمی ساخته است،

 عوامل محیطی و 

توانند بر روی توزیع فردی مانند رژیم غذایی، قرارگیری در معرض فلوراید، بهداشت دهان، جریان بزاق و عوامل ایمنی می

 های باکتری(. لذا هدف این مطالعه بررسی ژن2001، 2د )باتونی و همکارانور دهانی و ایجاد پوسیدگی دندانی تأثیر بگذارنمیکروفل

 باشداسترپتوکوکوس موتانس مؤثر در تشکیل بیوفیلم پالک دندانی می

 

 زمینه و اهداف

-پالک دندانی می موتانس در تشکیل بیوفیلموساسترپتوکوک باکتری gtfCو  gtfB های مؤثرهدف از این مطالعه بررسی ژن

کی پاستور همدان ماه به کلینیک دندانپزش 3های پالک دندانی افرادی که طی مدت باشد. در این مطالعه تجربی سوآپ نمونه

 با DNAراج . استخکشت بالد آگار استفاده شد یطاسترپتوکوکوس موتانس، از مح یجداساز یبرا مراجعه نمودند، جمع آوری شد.

( صورت گرفت. جهت بررسی Cinna Pure DNA KIT-PR881614های گرم مثبت سیناژن )استفاده از کیت باکتری

درصد(  30/41) یهداج 19مورد مطالعه  نمونه 46از  درصد منتقل شد. نتایج نشان داد1ها بر روی ژل آگارز ، نمونهPCRمحصول 

 یکدیگر با اهتوسط نمونه یدیتول یوفیلمب یجذب نور یزانمبودند.  gtfCدرصد( واجد ژن  4/17مورد ) 8و  gtfBواجد ژن 

ز ک موتانس جداشده ادر این مطالعه بیشترین میزان رشد باکتری استرپتوکو .باشدیم 43/1جذب  یزانم یشترینمتفاوت بوده و ب

 حاصل شد. pH= 5/4گرم بر لیتر ساکارز و  5/0پالک دندان در غلظت 

 

 تحقیقشناسی روش

نرم افزار  24 با استفاده از نسخهها و رسم نمودارها آنالیز داده باشد.می 3آزمایشگاهی -ی تجربیاین پژوهش از نوع مطالعه

SPSS .انجام گرفت 

سترپتوکوکوس ا باکتری gtfCو  gtfBهای مؤثر ( مواد مورد استفاده و تجهیزات مورد نیاز جهت بررسی ژن1در جدول )

 وفیلم پالک دندانی ذکر شده است.در تشکیل بی موتانس

                                                             
1 Marsh 
2 Batoni 
3 Exprimental 
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 (: تجهیزات و وسایل مورد نیاز1جدول )

  

 

 

 

پزشکی سیب )پاستور شهر همدان( ماه به کلینیک دندان 3ی مدت های پالک دندانی افرادی که طدر این مطالعه سوآپ نمونه

ی تایوگلیکوالت )شرکت مرک آلمان( قرار گرفت و بالفاصله ها در محیط نگهدارندهمراجعه نمودند، جمع آوری شد. سپس، سوآپ

ها بعد از کشت در ده شد و نمونهاز محیط کشت بالد آگار استفا استرپتوکوکوس موتانس،برای جداسازی  به آزمایشگاه انتقال یافت.

 (.1ساعت انکوبه شد )شکل  48گراد به مدت درجه سانتی 37دمای 

هایی که برای رشد زا بخصوص باکتریهای بیماریمحیط کشت عمومی است که به منظور تکثیر و جداسازی باکتریبالد آگار 

 5ایه مانند تریپتون که منشاء پروتئینی دارد، کلرید سدیم آگار و رود. این محیط از یک محیط پبه مواد مغذی نیاز دارند، بکار می

 درست مطالعه جهت. توان کاوش کردها را نیز میبعالوه در این محیط وجود همولیزین در باکتری ت.درصد خون تشکیل شده اس

 بر خطی کشت لوپ برای انجام از اگر. نمود مشاهده و گرفته نور مقابل در را پلیت بایستی دار،خون آگار روی بر همولیتیک واکنش

. رشد کند دارد کمتری اکسیژن که محیط در عمق بتواند ارگانیسم تا برده، فرو آگار در را آن باید شودمی استفاده بالد آگار روی

 را هاپلیت انتومی دیگر، روش در گردد.می تشدید وسیله بدین هاارگانیسم از برخی در اکسیژن به حساس هایهمولیزین تولید

 (.1391گرماگذاری کرد )ایراجیان و همکاران،  نیز هوازیبی طریق به اکسیژن به حساس همولیزین واکنش مشاهده جهت

( VM 3262861491.10886.0500محیط بالد آگار )با مارک تجاری شرکت مرک کشور آلمان با کد تجاری  برای ساخت

 دیجیتالی ترازوی با برداشته کشت محیط پودر از گرم برای یک لیتر 34 مقدار کشت محیط قوطی روی دستورالعمل مطابق ابتدا

 تجهیزات مورد نیاز ردیف تجهیزات مورد نیاز ردیف

 (Pars center-Iranبشر) 15 (Pars center-Iranچسب ) 1

 16 (Pars center-Iranپلیت) 2
-NANOLYTICژل داک )

Germany) 

 CT100C (Citizen)ازوی دیجیتال تر 17 (Pars center-Iranمیکروتیوپ) 3

 (KiaGenورتکس ) 18 (Pars center-Iranارلن) 4

5 
-Pars centerکیت رنگ آمیزی گرم)

Iran) 
 (Eppendorf, Germanyسمپلر ) 19

 (Pase Azma-Iranهود المینار) 20 (Pars center-Iranچراغ الکلی) 6

7 
 Pars center-Iran) الم نئو بار)

 (Pars center-Iranالمل)
21 

 FSA-Iran Fanavaranانکوباتور )

Sahand Azar) 

 اسپکتروفتومتر 22 معرف تست اکسیداز -معرف تست کاتاالز 8

 (WiseSpinسانتریفوژ ) 23 (Pars center-Iran الکل ) 9

 (Pas Azma-Iranمیکروسکوپ نوری) 24 (Pars center-Iranفالکون) 10

 (Pas Azma-Iranاتوکالو) 25 (Biofil-Usaفیلترسر سرنگی ) 11

 26 (Merck-Germanyروغن ایمرسیون) 12
 BIONEER XPترموسایکلر )

cycler-Korea 

 کشت بالدآگارمحیط 27 (Merck-Germany آنس) 13

 )سیناژن( DNAکیت استخراج  28 (Pars center-Iranآب مقطر) 14
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 آب داخل به کشت محیط پودر کردن حل جهت سپس کرده مخلوط مقطر آب از متناسب مقدار با سپس شد. وزن آزمایشگاه

اده از محیط بعد از سرد شدن و جهت استف شد اتوکالو کشت محیط سپس گردید. استفاده مالیم و مناسب شعله و حرارت از مقطر

سانتی متری منتقل نموده به  10های گراد آن را در شرایط استریل در زیر هود و کنار شعله به پلیتدرجه سانتی 45تا دمای 

 (.1صورتی که محیط دو، سوم از فضای پلیت را پر کند )شکل 

 
 محیط بالد آگار(: 1) شکل

 بین از هاحباب شعله، از با استفاده شد، تشکیل هوا هایحباب هاآن سطح در هچنانچ هاپلیت داخل در محیط پخش از پس

 گراددرجه سانتی 37 حرارت در ساعت 24 مدت به هاپلیت شده، ساخته هایمحیط منجمدشدن و آماده از پس .شودبرده می

 آلوده هایمحیط این از بنابراین. است هاطمحی بودن آلوده گرنمایان کنترل، هایمحیط این روی بر باکتری رشد. گرماگذاری شد

 جلوگیری آن آب تبخیر از نحویبه چهچنان و است پایدار هفته یک مدت به یخچال داخل در آگار بالد محیط .کرد استفاده نباید

 .شودمی بیشتر آن پایداری شود،

 
 در محیط بالدآگار استرپتوکوک موتانسرشد باکتری (: 2) شکل

های تشکیل شده بر روی محیط کشت، الم ، از کلنیاسترپتوکوکوس موتانسهای مشکوک به د کلنیبه منظور تایی

های بیوشیمیایی کاتاالز، اکسیداز و های گرم مثبت، آزمونی کوکسیمیکروسکوپی تهیه و رنگ آمیزی گرم انجام شد. با مشاهده
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های جداشده انجام و باکتری تعیین هویت شد یتول یر روی سویهتخمیر قندهای مانوز، سوربیتول، سالیسین، هالوز، الکتوز و مان

 (.1994و همکاران،  2؛ نوواک2002، 1)فاکالم

 96از پلیت  های دندانی بیمارانجداشده از پالک استرپتوکوکوس موتانسهای باکتری منظور بررسی تشکیل بیوفیلم کلنیبه 

به  BHI broth 3 یطنموده، سپس از مح یهمک فارلندته یمبق استاندارد نرا ط هایاستیرن استفاده شد، ابتدا باکترخانه پلی

برای کنترل   ساعت قرار داده شد. 48به مدت  درجه 37و در انکوباتور شد  یحها تلقبه چاهک یو باکتردرصد  2 روزاکاهمراه س

 48بعد از فیلم مثبت استفاده شد. بیو PTCC35688 استرپتوک موتانسسویه تازه و برای کنترل مثبت از  هاییطاز مح یمنف

 لمتانو ی،باکتر یوفیلمب تثبیت و جهت یهتخل یها به آرامچاهک یهمههای منفرد جهت خارج ساختن سلول انکوباسیون، ساعت

 الیسترنگ کر یه،اتاق قرارگرفت. بعد از تخل یها اضافه شده و در دمابه چاهک یقهدق 10مدت  یکرولیتر بهم 200 یزانخالص به م

رنگ و شستشو با  یه. بعد از تخلگرفت اتاق قرار یرنگ و دما یندر مجاورت ا یقهدق 20شده و به مدت افزوده  w/v درصد 1 یولهو

 لدر طو ااالیزاریدر ها با دستگاهچاهک یرا به آن اضافه نموده و جذب همهی درصد حجم 33 یالگالس یکاست یداس ،آب مقطر

 (. 3شکل ) نانومتر، قرائت شد 550موج 

 

 یافته ها

کند که ژن ( تولید میI-GTF ،SI-GTF ،S-GTF) 4موتانس سه نوع گلوکوزیل ترانسفرازاسترپتوکوکوس ادبیات پژوهش

شود در مراحل ابتدایی سنتز گلوکان از ساکارز دخالت دارد و غیرقابل حل در کد می GTF-I( توسط gtf-Bگلوکوزیل ترانسفراز )

 کد های(. ژن2002و همکاران،  6؛ یانو2002و همکاران،  5باشد )یوشینمل مهم حدت این باکتری میآب است. این ژن از عوا

GtfB و GtfC در معرض  و ،(همولوژی درصد 95)مشابه دارند  بسیار آمینه اسید ترکیب یک یکدیگر قرار دارند، به نزدیک

 سوکروز یا گلوکز حد از حضور بیش شرایط در یا و محیط شدن اسیدی به پاسخ در هاژن یکسان قراردارند. این نظارتی فرآیندهای

 و کاتابولیسم هاآن از دهد. یکیقرار می تاثیر تحت را هاژن این فیزیولوژیکی بیان بر عالوه بسیاری عوامل. شوندمی بیان محیط در

 در کاتابولیسم تنظیم ، پروتئینRegM است.  استرپتوکوک موتانس مهاری کننده تنظیم یک ، کهRegM مانند پروتئین عواملی

 شده است. عملکرد ( شناختهCCPA)  Aکنترل کاتابولیت پروتئین عنوان به و همچنین استافیلوکوک، باکتری و استرپتوکوکوس

 بردن بین از در  که ژن بیان شدن فعال و جایگزینی متناوب کربن منابع از استفاده در دخیل هایژن مهار اساس  بر آن نظارتی
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 منجر به در استرپتوکوک موتانس RegM شدن فعال باشد. غیراست، می داشته نقش سلول از حد از بیش حصوالت کربنم

( که بر Al-2)خودالقاگر سنتزکننده کد  luxSها: گردد. سایرعوامل حاصل از ژنمی gtfB/C پروموتر بیان در قوی بسیار کاهش

نماید. تنظیم می GtfDو  GtfB)کد کننده فاکتور راه اندازی( که تولید  ropAاثر دارد و همچنین  gtfCو  gtfBبیان ژن 

 موتانس از یافته جهش سویه یک در. گذاردمی تاثیر GTFS فیزیولوژیکی بر بیان VicRK سیگنال انتقال سیستم همچنین،

 .شد هدهمشا ، gtfB ژن بیان افزایش همچنین و ،gtfD ژن بیان در توجهی قابل کاهش سیستم، این فاقد

 هایمکانیسم تحت شده و مشخص درصد همولوژی( 50)دیگر قرارگرفته و ترکیب اسیدآمینه آن با  های ژن از دور  gtfD ژن

 گلوکان ساختار و سنتز ،GTFS از غیر شود. بهتحریک می مس یون توسط اختصاصی طور نیز به آن بیان. است نظارتی مختلف

 دندان پالک در و است، متغیر بیوفیلم ماتریس در گلوکان ساختار است. بنابراین، گلوکوزیداز -6،1آلفا  موتاناز و آنزیم توسط نیز

ها به غالب هستند. گلوکان نیز در تشکیل پالک دندان و چسبیدن محکم میکروارگانیسم آب در نامحلول ساکاریدهای پلی بالغ،

و  2؛ صالحی2005و همکاران،  1ح مینا نقش دارد )کامیاسطح دندان و در نتیجه تجمع اسید و شروع دکلسیفیکاسیون در سط

 (. 2011همکاران، 

 

گانیسم مانند را اکوسیستم گویند. فعالیت هر میکروارها مرتبط با آن فعالیت کرده و زنده میزیستگاه خاصی که میکروارگانیسم 

 بیولوژی هر باشد. این نقش توسط خواصدارا میها در زیستگاه خاص، مربوط به نقشی است که آن در بین اجتماع میکروارگانیسم

باشد. به طوری که هر یک مناسب رشد و گردد. دهان به عنوان یک اکوسیستم با چندین زیستگاه میتوده یا جمعیت مشخص می

لثه، بزاق، ناحیه ها، ها، زبان، سطوح دندانها، گونهتوان مخاط، لبهای دهان را میفعالیت تعدادی میکروارگانیسم است. زیستگاه

 (.2013های مصنوعی نام برد )جوناید، ها و سطح دندانلوزه

شود. با کشیدن دندان، های دهان هرگز بصورت طوالنی پایدار نبوده و همواره دستخوش تغییرات وسیعی میخواص زیستگاه

ر حسب بکوسیستم دهان ایرات موقت کند. تغیگذاشتن دندان مصنوعی، جرم گیری و پرکردن دندان، اکوسیستم دهان تغییر می

های موجود در بدن ها و بزاق، دهان را از دیگر زیستگاهها نیز ممکن است اتفاق بیفتد. دنداننوع غذای مصرفی و آنتی بیوتیک

هریک های دائمی، های شیری و دندانهای دندانهای شیری و دورهسازد. قبل از رویش دندانانسان و سایر موجودات متمایز می

 آورند.شرایط اکولوژی خاصی را در دهان بوجود می

های شود و شامل باکتریپالک دندانی یک رسوب چسبندة میکروبی است که بر روی سطوح نسج سخت در دهان تشکیل می

باشد. بان میهای در حال مردن و محصوالت آنها به همراه ترکیبات میزبان که اساساً مشتق شده از بزاق میززنده، مرده، باکتری

درصد از حجم پالک را شامل می شوند. ماتریکس از  30شوند که حدود های پالک دندانی با یک ماتریکس آلی احاطه میارگانیسم

شوند. این های اگزودای شیاری جزو ترکیبات پالک میشود. در محل لثه پروتئینمحصوالت میزبان و اجزاء پالک مشتق می
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شود. ترکیبات میکروبی پالک دندانی ها هم به یکدیگر و هم به سطوح مختلف میه باعث اتصال ارگانیسمماتریکس مانند سیمانی ک

 (.2017شود و در برخی آرام )سامارانکی و همکاران، تنوع وسیعی بین افراد دارد. در برخی مردم پالک دندانی سریع تشکیل می

باشد. این باکتری اری است که فلور حفره دهانی در انسان میهوازی اختیاسترپتوکوک موتانس، کوکسی گرم مثبت و بی

های دهانی تاکنون گونه از استرپتوکوک 25( . 2004و همکاران،  1خوردگی دندان است )ریانمهمترین عامل پوسیدگی و کرم

کنند. عدم تعادل بین میکروفلور دهانی موجب های خاصی از دهان را اشغال میها، جایگاهاست. هر یک از این گونهکشف شده 

سید الکتیک موجب صدمه به سوکروز و تولید ا های دهان و دندان خواهد شد. استرپتوکوک موتانس با تخمیرپیدایش بیماری

کند. پالک دندانی از دکستران که شود. همچنین این باکتری از سوکروز برای ساخت پالک دندانی استفاده میمینای دندان می

 (.1996، 2شود )لوچهنوعی پلی ساکارید است ساخته می

-Glucosyltransferase(Gtf) - Ag I/II(PAc or P1) :عبارتند از  آنتی ژن استرپتوکوکوس موتانس 

 Lipoteichoic acid(LTA)- Collagen binding protein cnm 

 هیم.درار میهر کدام را مورد بررسی ق  آنتی ژن از نظر ساختار و عملکرد با یکدیگر متفاوتند که به تفکیک 4این 

 Glucosyltransferase(Gtf) 
های موجود در حفره دهان اکتریب گلوکوزیل ترنسفراز یک آنزیم خارج سلولی است که در برخی 

ساکارز موجود در مواد غذایی را به گلوکان تبدیل می کند و از این   این آنزیم وجود دارد.   Streptococcus mutans نظیر

 (.2004و همکاران،  3)کروگر طریق باعث ایجاد پوسیدگی در سطح دندان می شود

 N-terminal catalytic و    terminal glucan-binding domain (GBD) C-بخش اصلی  2این آنزیم از 

domain    .تشکیل شده است 

که گلوکان  GtfD کند.می که گلوکان نامحلول در آب تولید   GtfBکند :را حمل می   Gtf استرپتوکوکوس موتانس سه ژن

 (.2004همکاران،  وکند )کروگر د میکه غالبا گلوکان نامحلول و کمی گلوکان محلول تولی GtfC محلول در آب تولید می کند و

 Ag I/II(PAc or P1) 
یک پروتئین سطحی با چندین    P1 است. پروتئین  P1 پروتئین استرپتوکوک موتانس های سطحیژنیکی دیگر از آنتی

( I/II (Agژن های دیگر این پروتئین آنتیشود. نامکد می  spaP باشد که توسط ژنبخش )دومین( و چندین عملکرد می

های بزاق )الیه نازکی از پروتئین  salivary pellicle  به استرپتوکوک موتانس است. این آنتی ژن باعث اتصال باکتری  PAc یا

 (.2008و همکاران،  4شود )کرولیپوشانند( میکه سطح دندان را می
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(، A regionای )اسید آمینه 82اسید آمینه، بخش غنی از آالنین حاوی سه قسمت تکراری 38ترمینال حاوی   N قطعه

(  P regionای )اسیدآمینه 39(، بخش مرکزی غنی از پرولین حاوی تکرارهای V regionاسید آمینه ) 144بخش متغیر حاوی 

 (.2008)کرولی و همکاران،  باشدمی  LPXTG  حاوی موتیف C terminal و بخش

 Lipoteichoic Acid(LTA) 
LTA  های گرم مثبت است. ساختارد در دیواره باکترییکی از اجزای اصلی موجو LTA  های های مختلف باکتریبین گونه

 (.2014و همکاران،  1باشد )هانگهای بلند ریبیتول فسفات یا گلیسرول فسفات میگرم مثبت متفاوت است و شامل زنجیره

LTA باشد.از اجزای اصلی غشای خارجی این باکتری می استرپتوکوک موتانس موجود در LTA سترپتوکوک ا مسئول اتصال

 (.2014)هانگ و همکاران،  باشدبه هیدروکسی آپاتیت )از اجزای اصلی عاج دندان( می موتانس

 Collagen-Binding Protein Cnm 
که دومین حفاظت شده متصل شونده به کالژن است و   Aتشکیل شده است. دومین  B و A از دو دومینcnm  پروتئین

و همکاران،  2ری)اولیس دومین تشکیل شده از نواحی تکراری غنی از ترئونین متصل شونده به دیواره باکتری استکه  B دومین

2014.) 

cnm های متعلق به سروتیپ نامعمولعمدتاً در گونه f یا k  و ریشه دندان تصور  به دلیل ترکیب کالژنی عاج شود.یافت می

 (.2014ری و همکاران، )اولیس بخشدهیل میپوسیدگی این سطوح را تس  cnm شود کهمی

نیاز به  ماند. تشکیل بیوفیلمتصل شده یروی سطح یکدیگر دراست که به  ییهایکروارگانیسممرکب از م یوفیلم کمپلکسیب

وفیلم را هایی که بی. میکروارگانیسمدهدمی خها به یک سطح دارد و ازدیاد جمعی باکتریایی به دنبال آن راتصال اولیه باکتری

باشند. هوازی با ترکیبی که در نقاط مختلف دهان متفاوت است میهای بیدهند عمدتا استرپتوکوک موتانس و باکتریتشکیل می

ها به طور معمول در توان به فوزوباکتریوم و اکتینوباکتریا اشاره نمود. این باکتریهوازی دخیل در بیوفیلم میهای بیاز زمره باکتری

ها تجمع یافته و موجب ها بر روی دندانضررند ولی بدون حذف الیه زیستی توسط مسواک این باکترید دارند و بیدهان وجو

-یم یجادا یدیاسیط های مختلف محیدراتکردن کربوه یزهمتابول طریق از استرپتوکوکوس موتانس گردند.های دندان میبیماری

 یجادو عامل ا بوده هاباکتری ینا یاصل ییزایماریعامل ب یخارج سلول وکانگل سنتز برای استرپتوکوک موتانس  یتقابل کند.

 (.2005و همکاران،  3)ساسواتی انسان است در یهای دندانیدگیی پوسکننده

 

 با توجه به ادبیات مطرح شده، فرضیه مورد بررسی در تحقیق حاضر به شرح زیر تعریف شده است:

 

 در تشکیل بیوفیلم پالک دندانی مؤثر است. رپتوکوکوس موتانساستدر باکتری  gtfCو  gtfB ژن -
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 نتیجه گیری

های دندانی جمع آوری شده از کلینیک دندان پزشکی سیب )پاستور همدان( انجام نمونه از پالک 61این مطالعه بر روی 

-نمونه از کل مورد 46در مجموع  انتخابی و اختصاصی نشان داد که های کشتبر روی محیط هانتایج حاصل از کشت نمونهگرفت. 

 .ها، از نظر استرپتوکوک مثبت بودند

 انتخابی و اختصاصی های کشتبر روی محیط هانتایج حاصل از کشت نمونه(: 2جدول )

 تعداد )درصد( نتیجه آزمایش

46( 41/75) کشت مثبت استرپتوک  

های غیر استرپتوککشت نمونه  (59/24 )15  

 

 
 های پالک دندان( نتایج حاصل از کشت نمونه1نمودار )

ها و شمارش گونه باکتریایی عامل پالک دندان در این مطالعه، با توجه به آزمایشات صورت گرفته و  بررسی محیط کشت

پوسیدگی  عاملین ترمهم مورد 46درصد(  41/75با ) استرپتوکوک موتانساطالعات بدست آمده بدین ترتیب بود که باکتری 

مورد و زنان  31درصد(  4/67شناسایی شده در این مطالعه در مردان ) موتانساسترپتوکوکرود. همچنین تعداد شمار میدندان به

که شامل  یاییباکتر یهاگونه یرسادرصد( و  03/18های جنس الکتوباسیل با )مورد بود. پس از آن باکتری 15درصد(  6/32)

 شوندیجاد پالک دندان محسوب میموثر در ا یعوامل بعددرصد(  56/6ها و ... با )اکتینومیسسمانند  یمثبتگرم  یهایباکتر
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 19ایزوله مورد مطالعه تنها  46مشخص گردید که از  gtfB/Cجهت شناسایی و تعیین ژن  PCRبر اساس نتیجه آزمایش 

های نمونه PCR( نتیجه آزمون 3بودند. شکل ) gtfCژن  درصد( واجد 4/17مورد ) 8و  gtfBدرصد( واجد ژن  30/41جدایه )

و برای ژن  gtfB ،bp 517تکثیر شده برای ژن  DNAدهد. طول قطعه را نشان می gtfB/Cهای مثبت از نظر حضور ژن

gtfC ،bp 206 .بود 

 

و  9، 5، 3های مثبت، کنترل منفی، نمونه، کنترل bp 100. از سمت چپ نشانگر gtfBمربوط به ژن  PCRنتایج (: 3) شکل

 باشند.مثبت می bp 517با طول باند  gtfBاز نظر وجود ژن  10

 

با  gtfCاز نظر وجود ژن  7و  6، 1های ، نمونهbp 100. از سمت چپ نشانگر gtfCمربوط به ژن  PCRنتایج  (:4)شکل 

 باشند.مثبت می bp 206طول باند 

 

+ - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

500 bp 

100 bp 

100 bp 

200 bp 

L 1 2 3 4 5 6 7 8 
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 گیریجهبحث و نتی

تواند عامل ایجاد باکتریمی پزشکی، مسواک نزدن و استفاده از خالل دندان به منظور تمیز کردن آن، میانجام خدمات دندان

های دهانی به ویژه استرپتوک موتانس، از عوامل مؤثر در ایجاد پوسیدگی گذرا ناشی از استرپتوک موتانس گردد. استرپتوکوک

-های بدست آمده، پوسیدگی(. بر اساس گزارش2013نتال شناخته شده است )سلطان دالل و همکاران، های پریوددندان و بیماری

کنند، ولی ندرتا به اگرچه تعداد زیادی میکروارگانیسم از حفره دهان عبور می. جود دارددرصد افراد جامعه و 95های دندانی در 

 استرپتوکوکوس موتانساکولوژیکی بسیار مناسبی برای استقرار  سطح دندان جایگاه. شوندصورت دایمی در دهان جایگزین می

های پالک دندانی باعث ثبات ترکیب مجموعه ها )شیار وسطح دندان( توسط فلور طبیعیجهت اشغال جایگاه است. از طرفی رقابت

طوری که  بهباشد. میبه سطوح مختلف دهان و دندان  موتانساسترپتوکوکوسترین عامل، در پوسیدگی دندان مهمشود. می

در گروه  استرپتوکوکوس موتانسکنند. را به، ارتباط مستقیم با پوسیدگی دندانی گزارش می موتانساسترپتوکوکوسمحققان حضور 

 پلیمری چسبناک و تشکیل بیوفیلم بر سطح مینای دندان را گیرد. این باکتری، توانایی تولید موادویریدانس قرار می آلفا همولیتک

مینای  کند که باعث حل شدن مواد معدنی سطحزیادی اسید می با تخمیر مواد قندی تولید مقدار استرپتوکوکوس موتانسد. دار

 S.mutansیی زایماریب از عوامل مهم یکیشود. پوسیدگی دندانی حاصل می های دندانی شده و در نهایتدندان و ایجاد پالک

 یتجمع یادسطح دارد و ازد یکبه  هاباکتری یهبه اتصال اول یازن یوفیلمب یلها است. تشکیباکتریرسا یندر ب یوفیلمب یلتشک یتقابل

 pHو  های مختلف محیطی مانند نوع مواد غذاییتحت تاثیر استرس های دهانییوفیلم.  بدهدیرخ م به دنبال آن یاییباکتر

 (. 2006و همکاران،  2؛ پترسون2005و همکاران،  1توانند ایجاد شوند )ناپیموگااسیدی می

های استرپتوکوک موتانس جداشده از بیماران با نتایج به دست آمده نشان داد میزان جذب نوری بیوفیلم تولیدی توسط نمونه

باشد. همچنین می 43/1به مقدار  19یکدیگر متفاوت بوده و بیشترین میزان جذب مربوط به باکتری استرپتوکوک موتانس شماره 

مورد مطالعه  نمونه 46از  استرپتوکوک موتانس استفاده شد و نتایج نشان داد که gtfB/Cهای ت شناسایی ژنجه PCRاز روش 

در فرآیند تولید پلیمرهای  gtfهای . ژنبودند gtfCدرصد( واجد ژن  4/17مورد ) 8و  gtfBدرصد( واجد ژن  30/41) یهجدا 19

ها در حالت بیوفیلم نسبت به فرم باشند. افزایش مقدار بیان آنمی گلوکان و اتصال باکتری به سطوح دارای اهمیت زیادی

در حالت بیوفیلم چهار برابر نسبت به  gtfBای نشان داده شد که میزان بیان ژن کند. در مطالعهپالنکتونی این موضوع را تایید می

دهد که این ژن از نظر انتشار عوامل حدت شان میها دیگر ن(. بررسی2002و همکاران،  3یابد )یوشیداحالت پالنکتونیک افزایش می

 باشد.های متفاوت میو ایجاد پالک دارای فراوانی

-گردد که به بررسی مواد ضد میکروبی بر ماده بیوفیلم متشکل از انواع استرپتوکوکبا توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می

وتیکی این باکتری، هرساله انجام شود تا شیوه درمانی مناسب ارائه گردد. بیهای دهانی به منظور کاهش پوسیدگی و پروفایل آنتی

                                                             
1 Napimoga 
2 Peterson 
3 Yoshida 
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دندان را مهار و فلور  یدگیپوس عامل هایباکتری یبه طور انتخاب هایوتیکبا استفاده از پروبشود بتوان همچنین پیشنهاد می

 کرد. یلدهان را تعد یکروبیم
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Study of genes Streptococcus mutans GtfB and GtfC involved in biofilm 

formation of dental plaque 
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Abstract 

Background and Aims: The aim of this study was to evaluate the effective genes of gtfB 

and gtfC of Streptococcus mutans in the formation of dental plaque biofilm. 

 

Materials and Methods: This research is an experimental-laboratory study. Data analysis 

and graphing were performed using SPSS software version 24. 

 

Results: Based on the results of PCR test to identify and determine gtfB / C gene, it was 

found that out of 46 isolates studied, only 19 isolates (41.30%) had gtfB gene and 8 cases 

(17.4%) had gtfC gene. Figure (3) shows the PCR test results of positive samples for the 

presence of gtfB / C genes. The length of the amplified DNA fragment was 517 bp for the 

gtfB gene and 206 bp for the gtfC gene. 

 

Conclusion: Streptococcus mutans produces a large amount of acid by fermenting sugars, 

which dissolves minerals on the surface of tooth enamel and creates dental plaque, and 

eventually tooth decay. 
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