التیام ،دوره  ،۰شماره 193۰ ،2-1۷ :1

Eltiam, 6 (1): 2-10, 2020

التیام
eltiam.ivsa@gmail.com

اثرات درمانی پروبیوتیکها در بیماری پریودنتال
یگانه مهرانی
رزیدنت جراحی دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
Email: mehrani.yeganeh@um.ac.ir

چکیده
بیماری پریودنتال یکی از بیماریهای شایع در دامهای کوچک میباشد ،این بیماری دارای دو مرحله میباشد .در مرحله انتهایی
فاز التهابی در بیماران باعث التهاب در ساختارهای اطراف دندان به وسیله میکروارگانسیمها میگردد .میکروارگانسیمها بر روی
ساختار دندانها پالک تشکیل میدهند .اولین و شایعترین عالمت بیماری در دام کوچک بوی بد دهان است .سایر عالیم بیماری
شامل تغییر رنگ ،رسوبات دندانی ،زخم مخاطات ،تحلیل لثه ،نمایان شدن ریشه می باشد.
پروبیوتیکها ،میکروارگانیسمهای زنده و مشخصی هستند که درصورت مصرف در انسان یا حیوان ،با اثر بر روی فلورمیکروبی بدن
باعث اعمال اثرات مفید بر سالمتی میزبان میشوند .پروبیوتیکها در پیشگیری از عفونتهای کاندیدایی ،کاهش پوسیدگیهای
دندانی ،درمان بیماریهای پریودنتال موثر میباشند .این مقاله به کاربرد پروبیوتیکها در درمان بیماری پریودنتال میپردازد.
واژههای کلیدی :پروبیوتیک ،پریودنتال،عالئم ،التهاب

مقدمه
ب ی م اری پریودنت ال ( )Periodontal diseaseیکی از

در ص ورت عدم اقدام درمانی ممکن اس ت وض عیت وخیمتر

بیماریهای دهان و دندان است که بافتهای نگهدارنده دندان

ش ده و اس تخوان نگهدارنده دندان هم دچار آس یب گردد و

را درگیر مینماید .بیماری پریودنتال لثه اختاللی اس ت که به

احتمال از دس ت رفتن دندان افزایش یابد .بیماری پریودنتال

علت عفونت و التهاب در لثه و استخوان اطراف دندانها ایجاد

نتیجه پاسخ التهابی در هنگام تشکیل پالکهای دندانی است

می ش ود ،این مش ک ل در مراح ل اولی ه ک ه ژنژیوی ت

ک ه در اثر عوام ل مختلف مث ل ب اکتری ده انی در ن احی ه

( )Gingivitisن امی ده میش ود ب ا عالئمی همچون تورم و

پریودنتال رخ میدهد .بیماری پریودنتال یکی از ش ایعترین

التهاب لثه ،تغییر رنگ و قرمز شدن لثه ،بوی بد دهان و گاهی

بیماریهای دهانی در س گها و همچنین در گربهها میباشد.

خونریزی بروز میکند اما در مراحل پیش رفتهتر ،پریودنتیت

در حقیقت این بیماری از س نین  9سالگی به بعد در دامهای

نامیده میش ود .این وض عیت باعث س س ت ش دن پیشرونده

کوچک رخ میدهد ( .)2تقریبا  ۰۷درصد گربهها و  ۰۷درصد

اتص االت دندانی و بافتهای اطراف دندانی میشود ،در نتیجه

سگها درجاتی از بیماری را نشان میدهند (.)9

ب اف ت لث ه دچ ار تحلی ل ش ده و به عقب میرود .در موارد

اولین و شایعترین عالمت بیماری در دام کوچک بوی بد دهان

شدیدتر ،میتوان بخشی از ریشه دندانی را مشاهده نمود (.)1

اس ت .س ایرعالیم بیماری شامل تغییر رنگ ،رسوبات دندانی،
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زخم مخاطات ،تحلیل لثه ،نمایان ش دن ریشه میباشد .روش

 )involvementو درجاتی از حرکت دندان ( Degree of

تش خیص بیماری پریودنتال اندازه گیری عمق پاکت دندانی

 )tooth mobilityمیباش د .رادیوگرافی برای اندازهگیری

( ،)Periodontal probing depthمیزان نمایان شدن لثه

تخریب اس تخوان آلوئوالر در بیماران پریودنتال الزامی اس ت

( ،)Gingival recessionدرگیری ش کاف ( Furcation

(.)2 ,1

مراحل ایجاد بیماری پریودنتال

تصویر -1روند بیماری پریودنتال .تورم ،قرمزی،نمایان شدن ریشه در تصاویر فوق نشان داده شده است.
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پریودنتیت

نرمال

Gingival sulcus
Cementoenamel junction
لثه
مالیم
متوسط
شدید
سطح اتصاالت

استخوان

تصویر  -5تصویر شماتیک وضعیت نرمال و درگیر بیماری پرییودنتال .در وضعیت نرمال اتصال لثه به تاج دندان نمایش داده شده است .درحالیکه در وضعیت درگیر
سطح اتصالی لثه از دندان جدا شده و براساس میزان سطح لثه عقب نشینی به ترتیب مالیم ،متوسط و شدید طبقه بندی شده است.

میزان تحلیل لثه و
نمایان شدن در بررسی
رادیولوژی

تصویر  -9نمای رادیوگرافی از وضعیت تحلیل لثه در بیماری پریودنتال
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تصویر  -8دربررسی بالینی میزان تحلیل لثه در هنگام بیماری پریودنتال نمایان شده است.

هدف از درمان بیماری جلوگیری از پیشرفت ضایعات به سایر

به کمک پروبیوتیکها در س گ و گربه ص ورت گرفته اس ت.

نواحی و همچنین جلوگیری از تخریب بافت نرم و کنترل علت

اس تفاده از پروبیوتیکها در مدیریت بیماری دهانی در انسان

التهاب میباش د .درمان ش امل برداشت پالک دندانی ،رعایت

مورد توجه قرار گرفته اس ت اما اس تفاده از آنها در کنترل

به داش ت ده انی ،الواژ دهانی و اس تفاده از روش جراحی

بیماری پریودنتال در س گ و گربه بس یار محدود بوده اس ت.

میباشد (.)2

روند تغییرات بیماری در انسان و دام کوچک تفاوتی ندارد.

مطالعات بسیار محدودی در زمینه مدیریت بیماری پریودنتال

نقش پروبیوتیکها در درمان:
واژه پروبیوتی ک از دو کلم هی یون انی "پرو" و "بیوتیک" به

فاکتورهای ض دمیکروبی و باکتریوس ینهای متعددی تولید

معنی "برای حیات" منش ر گرفته اس ت .این واژه اولین بار

میکنن د ک ه ش ام ل آنتیبیوتی که ا ،غیرآنتیبیوتیکها و

توس ط  Stillwellو  Lillyدر س ال  13۰5به منظور توض یح

پپتیدهای ض دمیکروبی حلقوی اس ت .تولید اسیدهای آلی از

مواد ترش حی به وس یله یک میکروارگانیس م که رش د یک

جمله اس یدالکتیک و اسید استیک از مواد ضدمیکروب دیگر

میکروارگانیسم دیگر را تحریک میکند استفاده شد و بنابراین،

میباشند (.)۰ ,5

متض اد واژه آنتیبیوتیک اس ت( .)4پروبیوتیکها توانایی مهار

معمولترین میکروارگ انس یم ه ای پروبیوتیکی ب ه دو گروه

میکروب ه ای بیم اری زا را دارن د .همچنین ف اکتوره ای

ب اکتریه ا و ق ارچه ا تقس یم میش ون د .بعض ی از این

ض دمیکروبی متعددی مانند باکتریوس ینها ،اس یدهای آلی

میکروارگ انیس م ه ا س وی ه ه ای انتخ ابی ب اکتری ه ای

مختلف و بیوس ورف اکت ان ته ا را تولی د میکنن د (.)۰ ,5

الک ت وب اس ی ل وس ( )Lactobacilliو بیفی دوب اکتریوم

پروبیوتیکها ،میکروارگانیسمهای زنده و مشخصی هستند که

( )Bifidobacteriumهس تن د ،گرچ ه گون ه ه ایی از

درص ورت مص رف در انس ان یا حیوان ،با اثر بر روی فلور

ان ت روک وک وس ( ،)Enterococcusاس ت رپ ت وکوکوس

میکروبی ب دن ب اعث اعمال اثرات مفید بر س المتی میزبان

( )Streptococcusو اش رشیاکالی ()Escherichia coli

میش وند ( .)۰ ,5مش خص هی مهم باکتریهای پروبیوتیک،

نیز برای این منظور اس تف اده می ش ون د .از مخمره ا نیز

توان ایی این باکتریها برای س رکوب ازدیاد ارگانیس مهای

سارکارومیس سروزیزیه (،)Saccharomyces cerevisiae

بیماریزا و قدرت بیماریزایی آنها میباشد .باکتریهای تولید

ساکارومیسس بوالردی ( )S. boulardiiرا میتوان به عنوان

کننده اس یدالکتیک ،جایگاههای مورد نظر جهت قرارگیری

پروبیوتی ک ن ام برد .بیش تر باکتریهای الکتوباس یلوس و

باکتریهای بیماریزا را اش غال کرده و از اتص ال باکتریهای

بیفی دوب اکتریوم بیخطر تش خیص داده ش دهان د .ب ه جز

ب یم اری زا و اثرات آنه ا جلوگیری می نم این د .همچنین

س ترپتوکوکوس و انتروکوکوس ،س ایر باکتریهای مولد اسید
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الکتیک به ندرت برای انسان و حیوان بیماریزا هستند (.)۰

تصویر  :5نمای میکروسکوپ الکترونی از پروبیوتیکها

ب ه منظور بهبود ق ابلی ت زن ده مانی پروبیوتیکها ،امروزه از

چیزی ک ه در این می ان مهم بوده و در اکثر مط العات به آن

تکنیک ریزپوش انی با پوش شهای مختلف هیدروکلوئیدی

توجه کمی ش ده است ،آزادسازی هدفمند و قوی باکتریهای

(کاراگینان ،زانتان ،ژالتین ،آلژینات ،کیتوزان و  )....اس تفاده

پروبیوتیک در ارگانهای مختلف میباشد (.)11

میش ود .در این میان آلژینات س دیم بهطور گس تردهتری در

پیش گیری از عفونتهای کاندیدایی ،کاهش پوس یدگیهای

ریزپوش انی پروبیوتیکها مورد اس تفاده قرار گرفته اس ت (,3

دن دانی ،درم ان بیم اریهای پریودنتال موثر میباش ند .در

 .)1۷همچنین بیان ش ده است که مخلوط کردن گلیسرول با

مطالعهای اثرات ضدپوسیدگی پروبیوتیکها به اثر بازدارندگی

آلژینات در پوشینهسازی پروبیوتیکها ،بقای این باکتریها را

ارگانس یمهای پروبیوتیک از تش کیل بیوفیلم ،کاهش تولید

در شرایط انجماد شدید بهبود میدهد ( .)11عالوه بر حفاظت

گلوکان توسط استرپتوکوک موتانسف کاهش رشد باکتریهای

مناس ب باکتریهای پروبیوتیک از عوامل نامس اعد محیطی،

کاریوژنیک نسبت دادهاند)12،19( .

جدول  :1میکروارگانیسمهایی که به عنوان پروبیوتیک بررسی شدهاند.
Lactococcus

Enterococcus

Streptococcus

Bifidobacterium

Lactobacillus

B.adolescentis
L.acidophilus
L.brevis
L.casei
L.curvantus
L.fermentum
L.gasseri
L.johnsonii
L.reuteri
L.rhamnosus
L.salivarius

B.animalis
L.lactis subsp.
cremoris

B.bifidum
E.faecalis
B.breve

S.thermophilus
E.faecium

L.lactis subsp.
lactis

B.infantis
B.longum
B.thermophilum

Others
Leuconostoc
mesenteroides
Pediococcus
acidilactici
E.coli Nissle
1917

Yeast

Propionibacterium

Kluyveromyces lactis

P.freudenreichii

Saccharomyces boulardii

P.freudenreichii subsp.shermanii

Saccharomyces cerevisiae

P.jensenii

۰

التیام ،دوره  ،۰شماره 193۰ ،2-1۷ :1

Eltiam, 6 (1): 2-10, 2020

تاثیرات پروبیوتیکها:
کاهش پوسیدگی دندان در کودکان ()15

 Devkarو ه م ک اران در س

بر مهار رشد پاتوژنها در شرایط آزمایشگاهی و بالینی ()1۰

 Streptococcus oralisو  S. uberisبر مه ار رش

درم ان بیم اران مزمن پریودنت ال (م دیریت پس از جراحی)

پاتوژنها در ش رایط آزمایش گاهی و بالینی مورد ارزیابی قرار

()1۰

دادن د .تحقیق ات نش ان داد ک ه پروبیوتیکها در س المت

ت اثیرات مثبتی بر روی بیم اریه ای دهان و عفونت مخمری

پریودنتال موثر میباشند (.)14

()1۰

 Iniestaو همک اران در س ال  2۷12اثرات تجویز خوراکی

افزایش معنادار س طح اس تخوان آلوئول در بررسی رادیولوژی

پ روب ی وتی ک  Lactobacilli reuteriرا مورد بررس ی

()13

قراردادن د ،پروبیوتی ک ب اع ث ک اهش پ اتوژن ه ای بیماری

کاهش باکتری اس ترپتوکوکوس ( )S. mutansدر بیماری

پریودنتال گردید (.)1۰

مزمن پریودنتال ()2۷

 Näseو همکاران در س ال  2۷۷1نش ان دادند که استفاده از

اث رات مه ارکنن ده قوی بر روی پ اتوژن ه ای گرم منفی

پروبیوتی ک  Lactobacillus rhamnosusب اعث کاهش

بیماریزای پریودنتال ()21

پوسیدگی دندان در کودکان میگردد (.)15

تشکیل بیوفیلم بر روی دندان  -مانع از تاثیر عوامل بیماریزا

در برررس ی موارد انسانی بیشترین روش مورد استفاده ،روش

بر روی بافت دهان ()22

خوراکی میباش د ،روش خوراکی ش امل  .1 :استفاده طوالنی

 Nackaertsو همکاران در س ال  2۷۷۰تغییرات رادیولوژی

مدت از قرصهای پروبیوتیک  .2 ،محصوالت لبنی میباشد.

اس تخوان آلوئول در درمان بیماری پریودنتال با باکتریهای

میتوان از پروبیوتی که ا ب ه عنوان درم ان جایگزین بیماری

مفی د اس ترپتوکوکوس ( Streptococcus sanguinis,

پریودنتال اس تفاده کرد .برای بررس ی دقیقتر نیاز به انجام

)Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis

آزمایشهای بیشتر است .با توجه به مطالب گفته شده میتوان

را مورد ارزی ابی قرار دادن د ۰ .س گ نر ب ا درگیری مالیم

به آینده اس تفاده از پروبیوتیکها در درمان بیماری پریودنتال

پریودنتال ،به صورت موضعی در محل عارضه باکتری خالص با

امی دوار بود ،نی از ب ه تغییر در روشهای اس تفاده از آن در

س وزن کن د تزریق گردی د .در پایان مطالعه افزایش معنادار

حیوانات میباشد.

ال  2۷12اث رات

سطح استخوان آلوئول ،بعد از  12هفته مشخص گردید (.)13

مدلهای درمانی انجام شده:
Lactobacillus plantarum
Streptococcus oralis
Streptococcus uberis
Lactobacilli reuteri

در مطالعات انس انی انجام ش ده ،پروبیوتیکها باعث تغییراتی
مثب ت ،در مدیریت و درمان بیماری پریودنتال ش ده اند .نام
برخی از این پروبیوتیکها در ادامه بیان شده است)14 ، 19( :
Lactobacillus rhamnosus
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Abstract in English

Evaluation of Application of Probiotics in Periodontal Disease
Yeganeh Mehrani
Resident of veterinary surgery, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
Email: Mehrani.yeganeh@um.ac.ir

Periodontal disease is the number one health problem in small animal patients. Periodontal disease is
generally described in two stages, gingivitis and periodontitis .
Periodontitis is the later stage of the disease process and is defined as an inflammatory disease of the
deeper supporting structures of the tooth (periodontal ligament and alveolar bone) caused by
microorganisms. It is caused by plaque buildup on teeth. The plaque is a smooth membrane, adhesive,
contaminated with saliva bacteria and debris .
Normal gingival tissues are pink in color, and have a thin, knife-like edge, with a smooth and regular
texture.
The first clinical sign of gingivitis is erythema of the gingiva. This is followed by edema, gingival
bleeding during brushing or after chewing hard/rough toys, and halitosis.
Probiotics are live micro-organisms administered in adequate amounts with beneficial health effects
on the host.The presence of these organisms is an indicator of good periodontal health .
Probiotics are effective in preventing candidiasis, reducing dental caries, and treating periodontal
diseases. This article discusses the use of probiotics in the treatment of periodontal disease.
Key Words: Probiotic, Priodental, Clinical Signs, Inflammatory
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