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چكيده
مقدمه :بیماران دریافت کننده درمان ارتودنسی دچار تغییراتی در محیط دهان از قبیل افزایش سطوح میکروارگانیسمها در
حفره دهان و بیوفیلمهای دندانی میشوند .با توجه به نقش استرپتوکوک موتانس در ایجاد و شروع پوسیدگی ،هدف از این
مطالعه ارزیابی و مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در قسمتهای مختلف پالکهای متحرک ارتودنسی است.
روش بررسي :در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی قبل از استفاده از پالک متحرک نمونه در  3ناحیه (بایت پالک در مجاورت
دندان  ،6فنر و سطح داخلی پالک متحرک در مجاورت دندان  )6گرفته شده و یک ماه پس از تحویل پالک ارتودنسی نیز
نمونهگیری مجدد انجام و در محیط کشت مایتیس سالیواریس آگار حاوی  %0/001کلریت پتاسیم کشت داده شده و سپس
میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در این نواحی تعیین شد .سپس دادهها با استفاده از آزمونهای  Paired sampleو
ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتايج :نتایج نشان داد که شاخص پالک به طور قابل مالحظهای بعد از استفاده از پالک متحرک افزایش یافت (.)p<0/05
تفاوت قابل مالحظه ای در میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در بین فنر و بایت پالک وجود داشت( )p<0/05اما در
مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در ناحیه فنر و بدنه پالک ،در مجاورت دندان  6به لحاظ آماری تفاوت
معنیداری مشاهده نشد (.(p>0/05
نتيجهگيري :این مطالعه لزوم کنترل دقیق بهداشت دهان بیماران تحت درمان با پالکهای ارتودنسی متحرک جهت پیشگیری
از پوسیدگیهای دندانی را نشان داده و بر آموزش بهداشت دهان توسط ارتودنتیست تأکید دارد.
واژههاي کليدي :وسایل ارتودنسی متحرک ،استرپتوکوکوس موتانس ،بهداشت دهان
*(نویسنده مسئول)؛ تلفن ،03177175391 :پست الکترونیکیameneh_emami@yahoo.com :
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مقدمه
پوسیدگیهای دندانی و بیماریهای پریودنتال احتماالً

که قابل گذاشتن و برداشتن توسط بیمار بوده و از آنها

شایعترین بیماریهای مزمن در جهان هستند( .)1پوسیدگیهای

برای ایجاد حرکات جزئی دندانی Retention ،و درمانهای

دندانی ،نوعی بیماری عفونی میکروبی دندان ها است که با حل

میوفانکشنال استفاده میشود .این اپالینسها ،سبب

شدن و تخریب بافتهای آهکی دندانها توسط تودهای از

تجمع بیوفیلم روی سطوح دندانی و اجزاء مختلف دستگاه

باکتریهایی که قادر به ایجاد محیطی با شرایط اسیدی کافی

(نواحی نگه دارنده کالسپها ،فنرها و آکریل )Base plate

(اسیدوژنیک) برای حذف محتوای معدنی بافتهای دندانی

میگردند( .)16نشان داده شده است که قرارگیری وسایل ثابت

هستند ،همراه میباشد( .)2در واقع دو بیماری عمده دهان

ارتودنسی منجر به تجمع و گیر بیوفیلم باکتریایی میشود

(پوسیدگی ،بیماریهای پریودنتال) حاصل عدم تعادل در فلور

و ممکن است سبب بروز دمینرالیزاسیون مینا و التهاب لثه

میکروبی است که میتواند سبب ظهور باکتریهای بالقوه

شود( .)6،10،17-22اگرچه اثر درمانهای ارتودنسی ثابت بر

پاتوژن گردد(.)3

روی کلونیزاسیون دهانی میکروارگانیسمهای پوسیدگیزا

عوامل محیطی و فردی مانند رژیم غذایی ،قرارگیری در

پیش از این بیان شده است( ،)23به خوبی مشخص نیست که

معرض فلوراید ،بهداشت دهان ،جریان بزاق و عوامل ایمنی

آیا وسایل متحرک نیز میتواند باعث افزایش استرپتوکوک

میتوانند بر روی توزیع میکروفلور دهانی و ایجاد پوسیدگی

موتانس در حفره دهان شوند یا خیر( .)5بدین منظور و با توجه

دندانی تأثیر بگذارند( .)4،5یکی از عواملی که میتواند سبب

به اثرات منفی درمانهای ارتودنسی بر روی تجمع پالک و

تغییر توازن حفره دهان گردد ،درمان ارتودنسی است .بیمارانی

متعاقب آن پوسیدگی و مشکالت دیگر ،در این مطالعه

که تحت درمان ارتودنسی قرار میگیرند ،تغییراتی را در حفره

میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در قسمتهای

دهان نشان میدهند که شامل کاهش  PHبزاق ،ایجاد

مختلف پالکهای متحرک ارتودنسی مورد ارزیابی قرار

محلهای گیر اضافی برای ذرات غذایی و استرپتوکوک موتانس

گرفت.

است .این تغییرات سبب افزایش سطح این میکروارگانیسم در

روش بررسي

بزاق و بیوفیلم دندانی میشود(.)6،4-12

این مطالعه یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی بوده است که

استرپتوکوک موتانس دستهای از استرپتوکوکها هستند که

بدین منظور بیماران به روش نمونهگیری آسان از مراجعین به

در رده باکتریهای اسیدوژنیک قرار میگیرند( )13و حضور آنها

بخش ارتودنسی متحرک دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی

در محیط دهان به وجود دندانها وابسته است ،به طوری که

یزد ،به طور تصادفی انتخاب شدند .با توجه به مطالعات و با در

بعد از درآمدن دندانهای پیشین و همراه با رویش دندانهای

نظر گرفتن خطای نوع اول  %5و توان آزمون  %90برای رسیدن

مولر از دهان شیرخواران قابل جداسازی است .بنابراین تثبیت

به اختالف معنیدار به اندازه  2/5واحد در میانگین تعداد

اولیه آن طی  1-4سال اول زندگی رخ میدهد که منشأ آن نیز

باکتری و با توجه به  S=3/5تعداد  30نمونه مورد نیاز میباشد.

معموالً بزاق مادر است( .)14،15استرپتوکوک موتانس با ایجاد

که شامل  30بیمار 15 ،پالک متحرک دارای بایت بالک خلفی

پوسیدگی دندان انسانها به خصوص در ابتدای آن رابطه دارد و

و  15پالک متحرک ساده است و به این ترتیب  190کشت

کلونیزاسیون آن به حضور بافتهای سخت وابسته است و میزان

خواهیم داشت.

موتانس به عنوان یک نشانگر پیشآگهی برای پوسیدگی دندانی
شناخته شده است(.)5

دستگاههای متحرک نوعی از دستگاههای ارتودنسی هستند
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و مشکالتی که روی فلور میکروبی دهان تأثیر واضح بگذارد،

نمونهگیری با استفاده از سوآپ استریل از محلهای مورد

عدم وجود مشکالتی که روی توان مسواک زدن بیمار اثر بگذارد

نظر انجام شد .نمونهها در لولههای حاوی محیط ترانسپورت

و عدم استفاده از دهان شویه کلرهگزیدین در  3هفته گذشته

قرار داده شده و سریعاً به آزمایشگاه میکروبشناسی دانشکده

بود.

پزشکی منتقل گردید .بعد از هموژنیزه کردن نمونه توسط

در ابتدای مطالعه ،آموزش بهداشت دهان به بیماران توضیح

 Vortexدر لولههای حاوی  PBSرقت سریال 10-1-10-5تهیه

داده شد ،یک ماه پس از آموزش بهداشت ،از بیماران قبل از

شده و در محیط کشت مایتیس سالیواریس آگار حاوی

تحویل پالک ارتودنسی ،پالک ایندکس تهیه شد که با این

 %0/001کلریت پتاسیم کشت داده شد و در دمای  37درجه

روش ،سطح بهداشت بیماران قبل از استفاده از پالک متحرک

سانتیگراد به مدت  49ساعت در شرایط بیهوازی و سپس 24

ارزیابی شد.

ساعت در شرایط هوازی گرمخانه گذاشته شد .کلنیهای

برای اندازهگیری سطوح دندانی که دارای پالک بودند به

مشکوک به استرپتوکوک موتانس توسط آزمایشات بیوشیمیایی

بیمار قرص آشکارکننده پالک داده شد تا به خوبی آن را

مانند (رنگآمیزی گرم) ،تخمیر مانیتول و سوربیتول،

جویده و با حرکات زبان تمام سطوح دندانی (خصوصاً سطوح

هیدرولیزاسکولین و آرژینین ،کاتاالز ،حساسیت به

باکال و لینگوال) به خردههای قرص آغشته شود .سپس سطوح

باسیتراسین ،تعیین هویت شد .جهت شمارش کلنیهای

دارای پالک که اکنون رنگ گرفتهاند را شمرده و با توجه به

استرپتوکوک موتانس ،پلیتهای  MSAحاوی  20-300کلنی

تعداد کل سطوح دندانی موجود در دهان فرد و سطوح رنگ

شمارش شده و تعداد کلنیها مشخص شد .کشت میکروبی

گرفته ،درصد سطوح دارای پالک (پالک ایندکس ) مشخص

توسط کارشناس میکروبیولوژی در دانشکده پزشکی (بخش

شد(.)24

میکروبیولوژی) انجام شد .دادههای جمعآوری شده با استفاده

2iU

سپس از روی سطوح باکال دندانهای مولر اول دائمی ،نزدیک

از آزمونهای  Paired sampleو ویلکاکسون مورد تجزیه و

حاشیه لثه نمونهبرداری شد .میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک

تحلیل قرار گرفتند و سطح معنیداری کمتر از  0/05در نظر

موتانس در این زمان به عنوان گروه کنترل ثبت گردید .سپس

گرفته شد.

برای بیمار پالک متحرک ارتودنسی تهیه گردید .پالکهای

نتايج

ارتودنسی به دو دسته ساده (بدون بایت پالک و دارای بایت

در این مطالعه از  29بیمار ،قبل و بعد از استفاده از پالک

پالک خلفی) تقسیم شدند .یک ماه پس از تحویل پالک

متحرک ارتودنسی ،نمونه پالک دندانی برداشته و شاخص پالک

ارتودنسی نمونهگیری مجدداً انجام شد .به این صورت که در

و نیز کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس تعیین شد.

بیماران دارای پالکهای متحرک چه ساده و چه دارای بایت

میانگین شاخص پالک ،قبل و بعد از استفاده از پالک

بالک خلفی از روی سطوح باکال دندانهای مولر اول

متحرک ارتودنسی ،معنیدار شد ( .)p<0/001به عالوه

نزدیک حاشیه لثه و از روی سطح داخلی بدنه اصلی پالک

در مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در

ارتودنسی مجاور سطح لینگوال دندانهای مولر اول دائمی

سطح بایت بالک در مجاورت دندان  6و در بدنه پالک در

نمونهبرداری شد .ضمناً در بیماران دارای پالک متحرک همراه با

مجاورت دندان  6تفاوت معنیداری به لحاظ آماری

بایت بالک خلفی عالوه بر موارد فوق از سطح داخلی بایت بالک

وجود داشت(جدول ،)1اما تفاوت معنیداری از لحاظ

نیز نمونهبرداری شد .به عالوه در کلیه پالکهای متحرک دارای

آماری در میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در

فنر ،عالوه بر سطوح ذکر شده ،از قسمت فنر نیز نمونهبرداری

حاشیه لثه قبل و بعد از استفاده از پالک وجود نداشت

گردید.

(جدول.)2
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جدول  : 1مقایسه کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در سطح بایت پالک و بدنه پالک در مجاورت دندان 6
شاخص

سطح بایت بالک در مجاورت دندان 6
بدنه پالک در مجاورت دندان 6

ميانگين

انحراف معيار

P-value

47/06
14/3

41/3
27/07

0/001

جدول  :2مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در حاشیه لثه قبل و بعد از استفاده از پالک
شاخص

ميانگين

انحراف معيار

P-value

22/7
29

26/5
30/3

0/44

کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در حاشیه لثه قبل از استفاده از پالک
کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در حاشیه لثه بعد از استفاده از پالک

نتایج این مطالعه نشان داد که در مقایسه میزان کلونیزاسیون

اما در مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در

استرپتوکوک موتانس در ناحیه فنر و سطح بایت پالک در

ناحیه فنر و بدنه پالک ،در مجاورت دندان  6به لحاظ آماری

مجاورت دندان  6تفاوت آماری معنیداری وجود دارد (جدول.)3

تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول.)4

جدول  :3تعیین و مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در ناحیه فنر و سطح بایت در مجاورت دندان 6
ميانگين

شاخص

3/77
میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در ناحیه فنر
میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در سطح بایت بالک در مجاورت دندان 47/06 6

انحراف معيار

P-value

5/1
46/3

0/029

جدول : 4تعیین و مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در ناحیه فنر و بدنه پالک در مجاورت دندان 6
ميانگين

شاخص

3/77
میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در ناحیه فنر
میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در بدنه پالک در مجاورت دندان 14/3 6

انحراف معيار

P-value

5/1
27/06

0/262

بحث و نتيجه گيري
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که میانگین شاخص پالک

وسایل ارتودنسی سبب تغییر شرایط میکروبیولوژیک تمام حفره

در زمان قبل از استفاده از پالک ( )%67/1و بعد از استفاده از

دهان نمیشود و تغییرات ،محدود به دندانهای دارای وسایل

پالک ( )%90/2میباشد و تفاوت این دو از لحاظ آماری

ارتودنسی است .الزم به ذکر است که در آن مطالعه افزایش رشد زیر

معنیدار میباشد .این نتایج بیانگر این است که استفاده از

لثهای باکتری

پالک متحرک موجب افزایش گیر پالک در دهان بیماران در

مورد ارزیابی قرار گرفته بود(.)6

مدت یک ماه شده است .برخی مطالعات نیز نتایج مشابهی با
این مطالعه گزارش نمودهاند(.)5،16،25
مطالعه  Paolantonioو همکاران گزارش نمودند که حضور
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Actinobacillusactionomycetumcomitance

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان کلونیزاسیون
استرپتوکوک موتانس در سطح بایت پالک در مجاورت دندان 6
و در بدنه پالک در مجاورت دندان  6به ترتیب  47/06±41/3و
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 14/3±27/07میباشد و تفاوت بین این دو به لحاظ آماری

 Gibbonsو همکاران همچنین گزارش نمودند که

معنیدار بود ( .)p=0/01با توجه به این که مطالعه مشابهی در

چسبندگی استرپتوکوک موتانس عمدتاً به وسیله موسین با

این زمینه موجود نیست ،امکان مقایسه وجود ندارد .اما به نظر

وزن مولکولی باال و تا حد کمی نیز به وسیله پروتئینهای

می رسد که ویژگی سطحی ناحیه بایت پالک و مجاورت آن با

اسیدی غنی از اسیدآمینه پرولین موجود در بزاق بهبود پیدا

شیار و حفرات سطح اکلوزال و عدم شستشوی طبیعی این

میکند( .)23میزان کلونیزاسیون اندک استرپتوکوک موتانس

ناحیه با بزاق در مقایسه با بدنه پالک که در تماس با مخاط

در ناحیه فنر را نیز نباید نادیده گرفت ،زیرا مطالعات نشان

میباشد ،موجب این اختالف شده باشد.

دادهاند که قالبهای ایجادکننده گیر (کالسپ ،اسپرینگ)crib ،

در این بررسی ،هر چند میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک

باعث گیر و پخش مواد غذایی و باکتری در حین درمان

موتانس در حاشیه لثه بعد از استفاده از پالک ارتودنسی افزایش

ارتودنسی میشوند و میتوانند در کاهش موضعی

داشت ولی از نظر آماری تفاوت معنیداری نبود .مطالعات نشان

دمینرالیزاسیون مینا و شروع پوسیدگیها مشارکت داشته

Appliance

باشند( .)30هر چند که میانگین کلونیزاسیون استرپتوکوک

میتواند اثر مطلوبی بر روی چسبندگی و کلونیزاسیون

موتانس در بدنه پالک ارتودنسی بیشتر از فنر میباشد

استرپتوکوک موتانس داشته باشد( .)5البته الزم به ذکر است

ولی تفاوت آن از نظر آماری معنیدار نمیباشد که یکی از

که محل برداشتن نمونه نیز دارای اهمیت میباشد ،زیرا در

دالیل آن خشونت سطحی بیشتر آکریل نسبت به سیم استیل

صورت وجود پوسیدگی در محل نمونهگیری تأثیر استفاده از

میباشد.

دادهاند که ایجاد نواحی گیر اضافی ناشی از وجود

پالک ارتودنسی به صورت واقعی نمود پیدا نمیکند(.)5

pH

در مطالعهای که توسط  Thalca Hamidو همکاران در سال

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که بین میانگین میزان

 2011میالدی بر روی بررسی شیوع کلونیزاسیون استرپتوکوک

کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس در ناحیه فنر و سطح بایت

موتانس در قسمتهای مختلف بخش پاالتالی پالکهای

پالک در مجاورت دندان  6تفاوت آماری معنیداری وجود دارد

متحرک ارتودنسی انجام گرفت ،مشخص گردید که بیشترین

( .)p=0/029باالتر بودن میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک

میزان کلونیزاسیون در ناحیه خلفی ـ جانبی پالک اتفاق افتاده

موتانس در ناحیه سطح بایت پالک در مجاورت دندان  6به

است که میتواند به دلیل وجود ضمایم متصل به پالک در این

علت بافت سطحی و ناهمواریهای موجود در آکریل و نیز

ناحیه باشد( .)31همان طور که در این مطالعه نیز مشاهده شده

موقعیت آن در مقایسه با فنر از جنس  Stainless stenمنطقی

است در مجاورت فنر و سایر ضمایم چسبندگی پالک و

به نظر میرسد .مطالعه  Forsbergو همکاران نشان داد که در

کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس بیشتر است.

بیشتر بیماران ،دندانهای چسبیده به آرچ وایر توسط حلقههای

پالکهای متحرک ارتودنسی از سیمهای استیل ضدرنگ با

االستومری دارای میکروارگانیسمهای بیشتری در بیوفیلم

قطرهای

پایه

نسبت به انسیزورهای بسته شده با سیمهایی از جنس استیل

 Polymethacrylateتشکیل شدهاند و دارای واکنشهای

هستند( .)26گزارش شده است که دو خصوصیت مواد بر روی

مونومر -پلیمر متفاوتی هستند( .)16استفاده از نسبت مونومر

چسبندگی باکتریها تأثیر دارند .که شامل خشونت سطحی و

به پلیمر متفاوت با نسبتی که سازنده توصیه کرده است ،منجر

انرژی آزاد سطح میباشد( .)27مواد با خشونت سطحی بیشتر

به شکلگیری تخلخلهایی بر روی سطح بیس پلیت آکریلی

یا با انرژی آزاد سطحی بیشتر باکتریهای بیشتری را نسبت به

خواهد شد که موجب اختالل در پالیش کردن پالک و پاکسازی

سطوح صاف و با انرژی آزاد سطحی کمتر به خود جذب

روزانه میشود بنابراین موجب افزایش گیر و چسبندگی

میکنند(.)29

میکروبیال خواهد شد(.)32
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گزارش شده است که دنچرهای رزین آکریلی موجود در

ضرورتاً پیشگوییکننده ایجاد ضایعات پوسیدگی در کودکان

دهان بالغین میتواند پاتوژنهای مضری را در حفرات موجود در

نیست .اما این مسئله نشاندهنده نیاز به استراتژیهای

سطوح داخلی و خارجی رزین پناه دهد( .)33یافتههای مطالعه

پیشگیرانه در حین طول دوره درمان از قبیل افزایش فراوانی

دیگری نشان داد که صرف نظر از نوع پالیش سطح

کنترلها یا آموزشهای بهداشت تکراری میباشد( .)5در یک

میکروارگانیسمها میتواند تا عمق  1-2میکرونی به داخل دنچر

مطالعه صورت گرفته در بررسی میزان پوسیدگی بیماران درمان

بیس رزینی نفوذ کند و زنده باقی بماند( ،)34به عالوه

شده ارتودنسی ،مشخص شده افرادی که آموزشهای بهداشتی

 Polymethylmethancryateبه علت انتشار مولکولی آب ،جذب

تکرار شونده را در طول دوره درمانی دریافت کرده و روزانه

طوالنی مدت آب را نشان میدهد و ماکرومولکول را به خارج

دهان خود را با سدیم فلوراید شستشو داده بودند ،به طور قابل

انتشار میدهد .در نتیجه سطح آکریلی وسایل متحرک

مالحظه ای شمار کمتری از ضایعات جدید را در مقایسه با افراد

ارتودنسی به عنوان یک اسفنج با تخلخلهای متعدد عمل

درمان نشده (گروه کنترل) نشان دادهاند(.)36

میکند که میتواند حاوی دبری و میکروارگانیسمها باشد.

با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،استفاده از پالکهای

پیشنهاد شده است که قارچ ها میتوانند در تخلخلهای آکریلی

متحرک ارتودنسی میتواند باعث افزایش کلونیزاسیون

رشد کنند و مواد غذایی ضروری را از طریق انتشار دریافت

استرپتوکوک موتانس در حفره دهان و پالک ارتودنسی شود.

کنند( .)35جنبه مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود این

بنابراین نیاز به رعایت بهداشت دقیق دهان برای پیشگیری از

است که سطح آکریلی در معرض تنشهای مکانیکی قرار دارد

عوارض ناشی از استفاده پالک توصیه میگردد و بر لزوم

که میتواند منجر به ترکها و شکستگیهایی شود و کیفیت

آموزش کامل بهداشت دهان توسط دندانپزشک متخصص

این پالکها را مختل سازد(.)16

ارتودنتیست به کودک و والدین وی تأکید میگردد.

کلونیزاسیون زیاد استرپتوکوک موتانس بر روی وسایل ارتودنسی
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Abstract
Introduction: Patients receiving orthodontic treatment get some alterations in their oral cavity environment

such as an increase in the levels of microorganism in oral cavity and dental biofilms. Therefore, this study
aimed to evaluate as well as to compare the colonization of mutans streptococci in different parts of
removable orthodontic appliances.
Methods: In this descriptive analytic study, samples were obtained before and after use of removable

appliance plaque and amount of colonization of streptococci mutan was determined in 3 areas including
Biteplaque in proximity of first molar teeth, spring, inner surface of removable appliance in proximity of first
molar
Results: Results showed that plague index increased significantly after use of removable appliance.

(P<0.001); There was a significant difference in amount of colonization of streptococci mutans between
spring and biteplaque (p= 0.028)
Conclusion: This study indicated importance of a precise oral hygiene control in patients under treatment

with removable orthodontic appliances for prevention of dental caries.
Keywords: Oral Hygiene; Removable Orthodontic Appliances; Streptococcus Mutans
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