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  ملخصال

 Chronic  المزمنة األسنانحول   ماأنسجة عينة من جيوب اللثة المصابة بالتهاب )48( شملت الدراسة

periodontitis تحديد معدل عمق الجيبإلى باإلضافةسنة ) 20-60( من كال الجنسين وبأعمار مختلفة  .

ي والمجهر  المجهر الضوئ باستخدامTannerella forsythia  النوعألفرادالزرعية  والشكلية الصفات اعتمدت

 وإنتاجاالندول و Catalase  الختبارنتائج سالبةواظهر النوع بعض الفعاليات االنزيمية باالضافة لالمتألق 

-Esculineالنمو على وسط ولم تستطع االسكولين حللت   النوعأفراد أن إالحامض من تخمر سكر الكلوكوز 

bile salt medium.  عزل الـDNA الغليان طريقة باستخدام Boiling method من جراثيم Tannerella 

forsythia  تقنية أبدتكما ) 1.6-1.8( مايكروليتر وبنقاوة /مايكروغرام  ) 5.2-6.5(تراوحت كميته من اذ 

 من العينات السريرية مقارنة Tannerella forsythia اكبر في الكشف عن تواجد جراثيم كفاءة PCRالـ 

من العينات باستخدام %) 20.8( بنسبة Tannerella  forsythia  عن جراثيماذ تم الكشف ، ق التقليديةائطرالب

 بادئ متخصص باستخدام PCR تقنية الـ باعتماد%) 43.7 (إلى فيما ارتفعت النسبة التقليديةق ائالطر

  .16SrRNA من الجين bp 641لتضخيم القطعة 
  

 تقنية تفاعل البلمرة ،Tannerella forsythia جرثومة ، األسنانحول   ماإصابات: الكلمات المفتاحية

  .المتسلسل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
    The study included (48) Chronic Periodontitis samples were collected from both sexes 

with ages between (20-60) years, in addition to determination the  average of pocket depth. 
Morphological and Classical characteristics of Tannerella forsythia using light and 
fluorescent microscopy were carried , in addition to biochemical tests. The species shown to 
be catalase and indol negative and without acid from glucose but Esculin hydrolysis test was 
positive while no growth was noted on  esculin  bile salt medium. DNA was extracted from 
Tannerella  forsythia  using the boiling method approximately (5.2-6.5) µg/ µl was obtained 
with (1.6-1.8) purity. polymerase chain reaction using species specific primer to amplify 
641bp fragment from 16SrRNA gene was performed. It was found to be a more effective 
method for the detection of Tannerella forsythia  in clinical specimen as it gave (43.7) 
positive isolates compared with (20.8) by using conventional methods. 

 
Keywords: periodontitis, Tannerella forsythia, PCR. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 الداعمة األنسجة يصيب Inflammatory disease بأنه مرض التهابي Periodontitisيعرف مصطلح  

الغين يعانون من حاالت متكررة من هذا من الب% 35للسن تسببه الجراثيم التي تستوطن تجويف اللثة وأن 

 اللثة وحدوث نزف للثة الذي قد يصاحبه تكوين القيح داخل ألنسجةالمرض وما يرافقها من تفاعل التهابي 

االلتهاب باتجاه قمة الجذر و ينتج عنه تحطم  يتقدم أن يمكن اإلصابةالجيوب التي تحيط بالسن وعند استمرار 

  .(Niwa et al., 2011; Tortora et al., 2010)  فقدان السنإلى وربمالسن لالنسجة والعظام الداعمة ل

نوع جرثومي ) 700( من أكثر بأنها غشاء حيوي يضم Dental plaqueوصفت الصفيحة الجرثومية 

 تكراراً هي الالهوائيات السالبة لصبغة وأكثرها األسنانحول   نوع جرثومي من جيوب ما)400(فيما عزل 

 Tannerella forsythia تكراراً هي أكثرها األسنانحول   ماإصاباتها دور مهم في كرام والتي ل

،Dialister pneumosintes، actinomycetemcomitans Aggregatibacter، Treponema denticala، 
Porphyromonas gingivalis العوامل المصيبة  فضالً عن الفايروسات التي تعد منInfectious agents 

  .(Boyanova et al., 2009 ; Yoo  et al.,2007) الحادة والمزمنة األسنانحول   مااتإلصاب
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 األسنانحول  من جيوب ما) Bacteroides forsythusسابقاً  (Tannerella forsythiaعزلت جرثومة 

 ، فيماBacteroidesجنس  ضمن اً مبتكراًنوعبوصفها  (1986) وجماعته Tannerالعميقة وافترضت من قبل 

 Bacteroides  يقتصر على النوع Bacteroides جنس إن) Shah and Collins) 1989 الباحثان عد اقترحي

fragilis تم تصحيح وصف جنس األساس التابعة له وعلى هذا واألنواع Bacteroides وبالتالي فأن 

Bacteroides forsythus  خارج جنس اًعضوعد Bacteroides. الباحث أما  Paster1994( هوجماعت (

 ضمن جنس ن لم يكBacteroides forsythus أن فقد اقترحوا 16SrRNAواعتماداً على تحليل تتابع الجين 

Bacteroides وان Bacteroides forsythus جنس بالتحليل العنقودي لعالقة  ذوPorphyromonas   وبمعدل

 أعيد 16SrDNA تحليل تتابع ابقة و المعلومات الس على"ا واعتماد)%86(قدره و 16SrRNAتشابه في تتابع 

   .Tannerella (Sakamoto et al., 2002) لجنس األولتصنيفها وعدت النوع 

هوائية  ، الاإلرضاءصعبة والمغزلية الشكل العصوية المن الجراثيم السالبة لصبغة كرام  تعد  كما

  ماإصاباتل متكرر من ، غير مكونة للسبورات، غير متحركة، غير منتجة للصبغات تعزل بشكإجبارية

  .(Brooks et al.,  2010 ; Kawasea et al., 2010) قناة الجذر للسن وإصابات المختلفة األسنانحول 

 هي السائدة في عينات Porphyromonas gingivalis و Tannerella forsythia، فأن اإلنسانفي و   

 مما األسنانحول   ماإصاباتعوامل خطورة مشاركته ب ثبت  المصابة وكال النوعيناألسنانحول   ماأنسجة

  .(van Winkelhoff  et al., 2002) اإلصابةيفترض عالقتهما مع بدء وتقدم 

 عوامل ضراوة قوية إلنتاجها األسنانحول   كممرضات ماTannerella forsythiaوصفت جراثيم    

 وعوامل  Immunosuppressive وعوامل كابحة للمناعة Adhesions تتشمل القدرة على تكوين الملزنا

 (BspA) بروتين سطحي متعدد الوظائف يسمى إنتاجها فضال عن Antiphagocytic factors ةمضادة للبلعم

 Coaggregation،Fibronectin and  fibrinogen binding ،Epithelial مثل أمراضيتهاالمسؤول عن 

attachment and invasion أنسجةهذه العوامل تحمي الجرثومة من دفاعات  وتحفيز السايتوكينات االلتهابية 

 ,.Saito et al) وتقدمهااألسنانحول   ماإصابات إحداثاللثة وتسمح بالنمو المتزايد للجراثيم التي تشارك في 

 العديدة األنواع واحدة من د تعإذ األسنانحول   ماإصابات في عالج ياً ضرورها تشخيصيعد .(2009

 إصابات والتي تمتاز بمقاومتها للمضادات الحيوية فضالً عن حدوث األسنانل حو  ماإصاباتالمنتشرة في 

  . (Gomes et al., 2006) فقدان السن إلىمتكررة تؤدي في النهاية 

 التي األساسيةالعينات السريرية على توفير عوامل النمو ق الزرعية في تشخيصها من ائتعتمد الطر   

ير الظروف الالهوائية المثلى لنموها فضالً عن ذلك يمكن اعتماد الطرق  توفإلى باإلضافةتحتاجها الجرثومة 

 المناعي غير المباشر ق المضادة لها كما في تقنية التألاألجسام أوالمناعية للكشف عن مستضد الجرثومة 

Indirect immunoflouorescence assay وتقنية االليزا ELISA وتقنية DNA probes فضالً عن الكشف 
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 ,.Benzoyl - DL- arginine- haphthylamide  (Boyanova et al   الخاصة بها مثلاألنزيمية نظمةاألعن 

2009).   

 على وفرتها أيضافحسب بل الممرضة تعتمد على ضراوة السالالت   الاإلصابةوبشكل عام فأن شدة   

 التقدير الكمي مثل ألغراض  ومن هذا المفهوم فأن استخدام وتطبيق التقنيات الجزيئية الحساسةألنسجةافي 

  تساعد في تحديد نوع معين من جراثيم الفم وبالتالي يمكن تقييم قوة ارتباطه مع Real time- PCRتقنية 

    .(Saito et al., 2009) امراضيتها

ينية وتق الزرع الرائ باعتماد طرTannerella forsythiaاستهدف البحث عزل وتشخيص جراثيم     

بوصفها طريقة حساسة وسريعة ونوعية للكشف  PCRكيميوحيوية ومقارنتها مع تقنية الـ واالختبارات ال

 فضالً عن استخدام طريقة سريعة وبسيطة الستخالص الـ األسنانحول   وجيوب ماإصابات من هاعن

DNAها من.  

  ق العملائالمواد وطر

 إلـى  والمـراجعين    Periodintitis األسنانحول    عينة من المرضى المصابين بالتهاب ما      48جمعت    

حول الـسن     ما إلصابات أعراضلديهم  من الذين    في جامعة الموصل     األسنانالمستشفى التعليمي لكلية طب     

عمـق  العمر والجـنس و  كجمعت معلومات  كما  ملم 3 ≥ بعمق Periodontal pocketمع جيب حول السن 

  .األسنانحول   بأمراض ماالمختص سناناألالجيب من قبل طبيب 

  :اآلتية  الخطواتبإتباع (Loo et al., 2009)جمعت العينات اعتماداً على الطريقة المتبعة من قبل 

  .عزل منطقة الجيب باستخدام القطن •

 . الصفيحة الجرثومية فوق اللثة باستخدام القطنإزالة •

 .Periodontal probeقياس عمق الجيب باستخدام  •

ب الى قاعدته وترك لمدة دقيقة واحدة ثم رفع ووضع في  لداخل الجيPaper point الخيط الخاص إدخال •

 إلـى نقـل   باستخدام ملقط معقم ثـم    Normal saline وسط ناقل 3سم)  0.5( ابندروف حاوية على أنبوبة

 .)Zuger et al., 2007 ( جزئينإلىالمختبر وقسمت 

  .هاعزل الزرع واالختبارات الخاصة بإلجراء : األول    

  .PCRباستخدام تقنية الـ يصها  لتشخ :الثاني    

  

   والتنميةاألولي العزل أوساط

 TSA( Trytic soy agar(  وسط باستخداملها  األوليالعزل  الخاصة باألوساطلقحت العينات على 

 فيتامين غرامايكرو م)1( وخالصة خميرة  0.4)%(  واأللياف خالي من دم خروف) % (5 بإضافةوالمحور 

K )Sabet et al., 2003(ووسط  Brucella agar  بإضافة والمحور) من 3سم/مايكروغرام  )5( دم و)%5 
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ضنت في ظروف الهوائية ح) Meurman et al ., 1997( Kفيتامين  3سم/مايكروغرام ) 10( وHeminمادة 

 أيام 5 -7 ْم لمدة 37 في درجة حرارة (Oxiod)جهز من شركة م Gaspak anaerobic systemباستخدام 

 انتخبت بعدها المستعمرات النقية المطابقة للمواصفات األولي الخاص بالعزل الوسطالنمو على بعد ظهور 

حضر كما  Yeast-Cysteine-Blood agar (YCB)المظهرية للجرثومة ولقحت على الوسط الخاص بالتنمية 

 Heminدة من ما)% (0.001و Kفيتامين )% 0.0001( بإضافةوالمحور ) Gersdorf et al., 1993( جاء في

 اشكالها وأجراء الفحوصات التشخيصية الخاصة ةللحصول على مستعمرات منفردة نقية من الجرثومة ودراس

  .(Yoo et al., 2007)بها 

  .Light Microscopeالفحص باستخدام المجهر الضوئي   -1

ثم حضرت مسحات جافة من المستعمرات النقية وصبغت بصبغة كرام وفحصت باستخدام المجهر الضوئي 

  .)(Tortora et al., 2010   ةصورت باستخدام كاميرا رقمي

  Fluorescent Microscope.الفحص باستخدام المجهر المتألق     -2

 Acridin orangeالبرتقالية  حضرت مسحات جافة من المستعمرات النقية وصبغت بصبغة االكردين    

  / في كلية الطب البيطريرقمية  خدام كاميرا وصورت فوتوغرافياً باستثم المتألقالمجهر وفحصت باستخدام 

  ).(Tortora et al., 2010 جامعة الموصل

 الكتاليز  واختبار االختبارات الكيميوحيوية التشخيصية التي تضمنت اختبار تحلل االسكولينأجريت       

 Esculine bile salt وسط فينمو الوالقدرة على  الحامض من تخمر سكر الكلوكوز إنتاج و  االندولوإنتاج

  .(Braham and Moncla., 1992 ; Gersdorf et al., 1993)كما ورد في 

 Boiling method طريقة الغليان باستخدامDNAاستخالص الـ ب التشخيص الجزيئي فتم أما       

(Freschi et al., 2005)   وتم قياس تركيز الـDNAالـ  عن األوليي رالترحيل الكهربائي للتح ثم ته ونقاو

DNA ت مشاهدة الهالم على موت على هالم االكاروزUV-Transilluminator وصورت النتيجة بكاميرا 

  .(Sambrook et al., 1989)رقمية 

  تحضير البادئ

   بشكل مجفد والتتابع لهذا البادئ هوBIONEERجهز البادئ من قبل شركة 

  

size Primers for T. forsythia 
641bp Tf- F    5- GCG TAT GTA ACC TGC CCG CA-3  

Tf- R   3- TGC TTC AGT GTC AGT TAT ACC T-5  
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 مايكروليتر ماء مقطر معقم للحصول على 96.9 أضيف (Forward)لتحضير البادئ األول األمامي  

 مايكروليتر ماء مقطر 133.9 إليه أضيف (Reverse)مايكروليتر ولتحضير البادئ الثاني / بيكومول100

 ولتحضير (Stock solution)ل الخزين لومايكروليتر وهذا يمثل مح/  بيكومول100على معقم للحصول 

Working solution بيكومول20 تم تخفيف البادئ للعمل به للحصول على التركيز النهائي المناسب للبادئ  /

  .(Loo et al., 2009)مايكروليتر 

   خليط التفاعل

  :ي الذي يتكون حسب تعليمات الشركة المصنعة من مايكروليتر من الحجم التفاعل25تم تحضير 

  التركيز  الحجم  المكونات
Go Taq®Green master mix, 2X 12.5µl 1X 

Up stream primer, 10µM 0.25- 2.5µl 0.1- 1.0µ 
Down stream primer, 10µM 0.25- 2.5µl 0.1-1.0µ 

DNA template 1-5µl <250 ng 
Nucleuse- Free water to 25µl N.A 

  

 المرحلـة  األتي وتم تشغيل وبرمجة الجهاز حسب البرنامج Thermal Cycler جهاز إلى األنابيبنقلت       

 لمـدة  o م60 ثانية و 30لمدة o م95( دورة 35المرحلة الثانية )  لمدة دقيقة واحدةo م95(االولى دورة واحده 

   .) دقائق7لمدة o م72(المرحلة الثالثة )  لمدة دقيقة واحدةo م72 ثانية و 30

  

   :الترحيل الكهربائي 

 في جهاز الهجرة الكهربائيـة بوجـود   DNA Ladder زوج قاعدي من 100 مع PCRوضعت نواتج        

ت مشاهدة الهـالم    م دقيقة وت  60 فولت لمدة    100 هالم االكاروز المصبوغ بااليثديوم برومايد وجهز بـ         %1

  .ميتر وصورت النتيجة باستخدام كاميرا رقمية نانو260 عند UV-Transilluminatorعلى 

  

  النتائج والمناقشة

 مزمنة إصابة حالة 48 (100%) إلى وشخصت سريرياً األسنانحول   عينة من جيوب ما48جمعت 

 ) 2,1( كما في الجدولباإلناث للعينات الموجبة للجرثومة هي للذكور مقارنة األكبر النسبة أن النتائج أظهرت

) 3(الجدول يوضح  .)2007( وجماعته عام Martinezذكره الباحث  النتائج متفقة مع ماوقد جاءت هذه 

باستخدام ) 27.3% ( نسبة عزلأعلىسنة ) 20-30( الفئة العمرية أعطت إذالفئات العمرية ونسب العزل 

 قل نسبة عزل اأعطتفقد ) 31-40( الفئة العمرية أما ق الجزيئيةائ الطرباستخدام) 54.5%(  والتقليديةطرق ال

  .باستخدام الطرق الجزيئية) 29.4%( ق التقليدية وائباستخدام الطر %)11.8(
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  التشخيص التقليدي

 العزل أوساطعية الخاصة على زر بمالحظة الصفات الأوال Tannerella forsythiaشخصت جرثومة 

 أيام  5-7ْم لمدة37ارة هوائياً في درجة حر  بعد تحضينها الTryptic soy agar ، Brucella agar األولي

ظهرت إذ  للحصول على مستعمرات منفردة ومتميزة Yeast- cysteine- blood agar (YCB)استخدم وسط 

 (YCB)ملم على وسط 1 أبعادها معتمة محدبة أو المعةاغلب المستعمرات بشكل مستعمرات بيضاء رمادية 

هيئة خاليا  بغة كرام ظهور جراثيم علىبينت نتائج الفحص المجهري باستخدام ص). 1(كما في الصورة 

 ,.Zuger et al) الباحثونأكدهوهذا ما . (2) عصوية سالبة لصبغة كرام غير منتظمة كما موضح في الصورة

 خاليا عصوية الشكل أنها نتائج الفحص أظهرتوعند صبغ المسحات بصبغة االكردين البرتقالية   (2007

 وهذا يطابق وصف (3)كما في الصورة ) تشبه لهب الشمعة( مستدقة نهايات ذات "منحنية قليالمستقيمة او 

  .(de Lillo et al., 2004 ; Leys et    al.,  2002) في دراسات عدة Tannerella forsythiaجرثومة 

لكل من ين ونتيجة سالبة ل نتيجة موجبة الختبار تحلل االسكوTannerella forsythia جرثومة أعطت       

 Esclin-bile على وسط وثبط نموها الحامض من تخمر سكر الكلوكوز إنتاج االندول، إنتاجاليز  الكتاختبار

salt الذي يعد صفة تفريقية عن بقية جراثيم   Bacteriodes (Sakamoto et al., 2002 ; Braham and 

Moncla., 1992).   

 اً المشخصة زرعي(20.8%)درها نسبة قب عزلة Tannerella  forsythia (10)بلغ عدد عزالت جراثيم    

  .(79.2%) عزلة بنسبة قدرها (38) وكيميوحيوياً فيما بلغ عدد العزالت السالبة اًومظهري

 قلة حساسية الطريقة فضالً عن إلى ظهور نسبة عالية في العينات السالبة للزرع الجرثومي يعود إن   

 وصعبة العزل اإلرضاءمن الجراثيم الصعبة  Tannerella forsythia معقدة وبطيئة بسبب كون جراثيم أنها

 العديد من الدراسات إليه زرعية انتخابية خاصة وهذا ما أشارت ألوساط حاجتها إلى باإلضافةوالتشخيص 

(Loo et al., 2009; Suzuki et al., 2004) إلى تحتاج اإلرضاء من انها جراثيم شديدة الحساسية صعبة 

 الوقت إلى باإلضافة وظروف تحضين الهوائية مثلى N-acetylmuramic acid مثل متطلبات غذائية خاصة

  . في تشخيصها بصورة مباشرة من النماذج المرضيةPCR اعتماد تقنية الـ أهميةوالجهد الكبيرين مما يعزز 

حول   ماإلصابات الجرثومية المسببة األنواع وجود عالقة بين إلى )Slots) 2007 الباحث أشار كما 

 هناك عوامل عديدة مسؤولة عن هذا التعقيد منها أن إلى وأشاروالتي تكون مجتمع جرثومي معقد االسنان 

 إصابات الجرثومية ضمن المجتمع الجرثومي وحساسية المضيف التي تلعب دور مهم في األنواعالتداخل بين 

  . المزمنة والمتقدمةاألسنانحول  ما

 لها عالقة بتقدم Tannerella forsythiaجرثومة  أن إلى)  (2011 وجماعته Honma الباحث أشار 

-Sialidase، Trypsin-Like protease،Nثل  مأمراضيتها نتيجة المتالكها عوامل ضراوة تسهل اإلصابة
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benzoly – Val-Gly- Arg-p- nitroanilide- specific protease ، S-layer والبروتين السطحي BspA 

  .ضيةالمسؤول عن العديد من صفاتها المر

) ملم5.9( بلغ التقليديةطرق الة باستخدام معدل عمق الجيب في العينات الموجب أن النتائج أظهرتكما   

 من ان (Kishi et al., 2010) الباحثون أكده وجود الجرثومة في الجيوب العميقة وهذا ما إلىوهذا مؤشر 

 من (2009) وجماعته Boyanova الباحث نسبة الجراثيم الالهوائية يزداد مع زيادة عمق الجيب، كما استنتج

 العينات المأخوذة أن وأكديزداد مع زيادة عمق الجيب   Tannerella forsythia  ان نسبة عزل جرثومة

  . نسبة عزل اكبرأعطت)  ملم5-7(بعمق 

  التشخيص الجزيئي

 في عزل  مناسبة وسريعة وكفوءة(2005) وجماعته Freschiتعد الطريقة الموصوفة من قبل الباحث 

DNA من جرثومة Tannerella forsythia تركيزاً للـ أعطت إذ DNA (5.2 -6.5) تراوح بين 

 ظهور حزم األولي نتائج الترحيل أبدتكما . (1.6-1.8)مايكروليتر وبنقاوة عالية تراوح بين / مايكروغرام

 DNAة في استخالص الـ  استخدام هذه الطريقإمكانيةواضحة للنماذج قيد الدراسة مما يعطي داللة على 

 باستخدام بادئ (43.7%)بنسبة قدرها )  عزلة21( تم الحصول على نسبة عزل موجبة PCRوباستخدام تقنية 

  وبنسبة(27) فيما بلغ عدد العينات السالبة 16SrRNA  من الجين(641bp)متخصص لتضخيم القطعة 

 ظهور حزمة واحدة بحجم Tannerella forsythia لجراثيم DNA نتائج تضخيم أظهرت كما (%56.3)

(641bp) وبالمقارنة مع مؤشرات الدنا حيث تم مضاعفة قطعة DNA للعينات قيد االختبار انزيمياً ماليين 

 التي ترتبط Tannerella forsythiaباستخدام بادئ متخصص لجراثيم  Invitroالمرات خارج الجسم الحي 

 PCR تقنية الـ أبدت ).4 (هدف وكما موضح في الصورة الDNAبعات المكملة لها على سلسلة على التتا

 Tannerella المستخدمة في عزل وتشخيص جراثيمالتقليدية مقارنة مع الطرق األوليكفاءة عالية في العزل 

forsythia تبين أن نسبة عزلها باستخدام تقنية وPCRالتقليديةق ائ هي ضعف نسبة عزلها باستخدام الطر 

 نسبة عزل قدرها أعطت PCR من أن تقنية (1997) وجماعته Meurmanأكده الباحث  وهذا ما )3(الجدول 

 PCR تقنية أن الباحث على أكد كما (37.9%) الطرق التقليدية وهي ضعف نسبة عزلها باستخدام (%89.7)

  . خاليا5 قليلة اقل من بأعدادحساسة ونوعية ولها القابلية على تشخيص الجرثومة حتى لو كانت 

 تتصف بالدقة والسرعة PCR اختبار تقنية الـ أن إلى )2007( وجماعته Tanner الباحث ارأشكما 

 Tannerella والخصوصية والحساسية العالية لتشخيص المسببات المرضية الصعبة ومنها جراثيم

forsythia.  

 بلغ PCRنية  في العينات الموجبة باستخدام تق اقل معدل عمق الجيبأننتائج دراستنا  أظهرتكما       

وهذا مؤشر لدقة التقليدية ق ائطرالة باستخدام بمقارنة مع معدل عمق الجيب في العينات الموج)  ملم4.8(

  .ق الجيب اقل فضالً عن قدرتها على تشخيص الجراثيم حتى لو كان معدل عمPCRوحساسية تقنية 
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 وعمق اإلصابةتلف حسب نوع  نسبة عزلها تخأن من (2009) وجماعته Boyanova الباحث أكدكما       

 و، ) ملم5-7( بعمق جيب (50%)و )  ملم3-5( مع عمق الجيب (37.5 %)الجيب اذ بلغ نسبة عزلها 

  . ملم7 من أكثر بعمق (37.5 %) نسبة العزل أصبحت

حول   بالتهاب ماإصابة حالة )(266 على أجراها دراسته التي أثناء (2009) وجماعته Loo الباحث أما     

 نسبة أن أكد كما PCR باستخدام تقنية (26.3 %) بنسبة إصابةحالة ) 70( تشخيص إلى المزمن سناناأل

  .حاالت المتقدمةالحاالت المزمنة اكبر من نسبة عزلها من العزلها من 
  

  .ق التشخيص التقليديةائ حسب طراألسنانحول   ماإلصاباتالنسب المئوية :   1الجدول 
  

  ق التقليديةائالطر
  الصفة

   مزمنةإصابات

 سالب موجب  48=دالعد

  )78.1%(25  )21.9%(7  )66.7%(32  ذكور

  )81.2(13  )18.8%(3  %)33.3(16  اناث

      )22-60(35  العمر

     5.9  عمق الجيب
  

  .)PCR(الجزيئية ق ائطرال حسب األسنانحول   ماإلصاباتالنسب المئوية  :2 الجدول 
 

  الصفة ق الجزيئيةائالطر

  

   مزمنةإصابات

 سالب موجب  48= العدد

  %)53.1(17  )46.9%(15  %)66.7(32  ذكور

  %)62.5(10  )37.5%(6  )33.3%(16  إناث

      )20-60(35  العمر

     4.8  عمق الجيب
 

    . التشخيص التقليدي مع الجزيئي قيد الدراسةاليجابية النسب المئوية  مقارنة3:الجدول 
  

  ق الجزيئيةائالطر  ق التقليديةائالطر
  العدد  الفئات العمرية

  العينات السالبة  العينات الموجبة العينات السالبة العينات الموجبة

30-20  22 6)27.3(%  16)72.7(%  12)54.5(%  10)45.5(%  

40-31  17  2)%11.8(  15)88.2(%  5)29.4(%  12)70.6(%  

50-41 5  1)20(%  4)80(%  2)40(%  3)60(%  

60-51  4  1)25(%  3)%75(  2)50(%  2)50(%  

  48  10)20.8(  38) 79.2(  21) 43.7(  27) 56.3(  
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  .)X 400(المجهر المتألق   تحتTannerella forsythia خاليا جراثيم :3الصورة

حول   ماإصابات المعزولة من forsythia Tannerella جراثيم  DNAنواتج تضاعف الـ :  4الصورة 

  .  باستخدام بادئ متخصصاألسنان
 

ــصو ــراثيم :1رةال ــستعمرات ج  Tannerella م

forsythia على وسطYCB.   

صورة راثيم : 2ال ا ج تحت  Tannerella forsythia خالي

  .)X 1000(المجهر الضوئي 

M مؤشر الدنا   

Nالسيطرة السالبة   
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