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Introduction:  
In most cases, after the surgical procedures were completed, the area was covered with a surgical pack. Dentin 
hypersensitivity is one of the common problems after periodontal surgeries. Calcium Hydroxide is an inexpensive 
and available material used for desensitizing. The purpose of this study was to evaluate the cytotoxicity of mixture 
of calcium hydroxide and periodontal dressing on L929 fibroblasts.  
Materials & Methods: 
In this study Rat fibroblasts were used. For preparing extracts, we added 0, 1, 5 and 10 mg of calcium hydroxide to 1 
gr of periodontal dressing. Then, they were placed in autoclave followed by 5cc of basal media (DMEM).A control 
group consisting of L929 fibroblasts plus basal media was also considered. After 24, 48 and 72 hours incubation, we 
examined the numbers (quantity) as well as the morphology of the cells (quality). For quantitative evaluation (MTT 
assay) after adding Tetrazolium salt to cells, we read the optical density of each plate using ELISA reader. The data 
were analyzed statistically using chi-square and Kruskal wallis test. 
Results: 
All of the plates had the same quality but the cells in the control group showed more proliferation. All of the plates 
had plenty of vital and normal fibroblasts but in comparison with the control group the cells had developed less 
proliferation. Statistical test analysis of the data showed a significant difference between the optical density of the 
experimental plates and the control group indicating that the number of vital cells in control group was significantly 
greater than the test groups. 
Conclusion: 
Because the number of active vital cells in the plates with periodontal dressing was equal to other plates but less 
than control group, it can be concluded that the cytotoxic effects in the different plates were related to periodontal 
dressing, not Calcium hydroxide. 
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  چکیده
 :مقدمه

ـ                 پـس از   . یده مـی شـود    در بیشتر موارد وقتی جراحی پریودنتال تکمیل می گردد، ناحیه مورد عمل توسط پانسمان پریودنتال پوش
یکی از موادی که جهت     . باشد  های عاجی از جمله مشکالت شایع بیماران بعد از جراحیهای لثه می             حذف پانسمان مزبور، حساسیت   

برای محققین حاضر این تصور وجود داشت که راهی بیابند تـا بتواننـد از               . رفع این مشکل استفاده شده، هیدروکسیدکلسیم است      
از طرفی این ظـن وجـود داشـت کـه بـه واسـطه تـوان قلیـایی بـاالی                     . با پانسمان های پریودنتال استفاده کنند     این ماده همراه    

هـدف  . هیدروکسید کلسیم ممکن است که همراه نمودن آن با خمیر پانسمان پریودنتال اثرات سوئی بر روی بافت لثه باقی گـذارد        
 در  L929 نتال حاوی هیدروکسید کلسیم بر روی سلولهای فیبروبالسـت        از این مطالعه بررسی اثرات سیتوتوکسیک پانسمان پریود       

  . محیط آزمایشگاه بود
  : مواد و روش ها

سـلولها  .  سلولهای فیبروبالست موش انجام گردیده است      L929این مطالعه از نوع تجربی بوده و در محیط آزمایشگاهی روی رده             
بمنظور تهیه عـصاره مـورد      . مورد ارزیابی قرارگرفتند   )MTTتست  (کمی  و  ) مشاهده در زیر میکروسکوپ نوری     (روش کیفی  به دو 

 محـیط  5cc هیدروکسیدکلسیم مخلوط گردید، سپس اتوکال و شـده و در   10 وmg 5،1،0  نظر خمیر پانسمان پریودنتال با مقادیر
بـه عنـوان محـیط کـشت         ساعت عصاره تهیه شده      72 و   48،  24پس از انکوباسیون در زمانهای      .  قرار داده شد   DMEMکشت  

برای گروه کنترل فقـط   . ساعت مورد بررسی قرار گرفتند72 و 48، 24استفاده شد و سلولها از لحاظ مورفولوژی بعد از زمان های      
   پـس از    MTTآزمـایش کمـی بـه روش       در.  فاقد عـصاره اسـتفاده شـد       DMEM و محیط کشت     L929از سلولهای فیبروبالست    

گیـری و بـا    هـا انـدازه    در هر یـک از نمونـه   ELISA reader جذب نوری توسط دستگاه، به سلولهامواضافه نمودن نمک تترازولی
  .مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت Chi-squareو  Kruskal wallisاستفاده از آزمون 

  :یافته ها
کـه در نمونـه کنتـرل، سـلولها رشـد           در وضعیت یکسانی قرار داشتند در حالی      ) کیفی( های مورد نظر در بررسی مورفولوژیک       نمونه

پلیت های مورد نظر حـاوی تعـداد زیـادی از سـلولهای فیبروبالسـت زنـده و واجـد خـصوصیات سـلول                         .بیشتری را نشان دادند   
تجزیـه و تحلیـل آمـاری       . فیبروبالست نرمال بودند ولی نسبت به نمونه کنترل، سلول ها رشـد و پرولیفراسـیون کمتـری داشـتند                  

 نیز نشان داد که اختالف معنی داری بین میزان جذب نوری درگروه کنترل با سایر گروههـا وجـود    MTT از تستهای حاصل داده
  .دارد یعنی درصد سلولهای زنده در گروه کنترل باالتر از سایر گروه ها بود

  : نتیجه گیری
شد ناشـی از مـاده         مورد آزمایش مشاهده می    گیری کرد که اثر سمیت اندکی که در چهار گروه           توان چنین نتیجه     از این مطالعه می   

رشـد سـلولها نبـوده     باشد و هیدروکسید کلسیم در هیچ یک از غلظتهای مورد استفاده دارای اثرات سوء بر پانسمان پریودنتال می  
  .است

  : واژه های کلیدی
  .، پانسمان پریودنتالL929هیدروکسیدکلسیم، فیبروبالست، سلول 
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  :مقدمه
جراحی های پریودنتال عموماً پس از انجام، توسط        
پانسمان های پریودنتال پوشیده مـی شـوند از طرفـی           
حساسیت عاجی پس از انجام جراحی های فوق ممکن         
است به وجود آید به طوری که برخـی از بیمـاران بـه              

ــین عار  ــل هم ــودداری   دلی ــی خ ــام جراح ــه از انج  ض

  . می کنند
هیدروکسید کلسیم مـاده ای اسـت کـه بـرای رفـع             
حساسیت های عاجی تا کنون به صورت مـستقیم بـر           

  .)1(روی عاج عریان  به کار می رفته است
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ــسیم مــی  ــا هیدروکــسید کل ــد ب ــاهش قطــر  توان ک
توبولهای عاجی، سبب کاهش حـساسیت هـای عـاجی          

ک میتوز فیبروبالستهای پالپ،    تحری  همچنین با  )1(گردد
فیبروبالستهای پالپ  . باعث تکثیر این سلولها می شود     

تولید الیاف کـالژن درون توبـولی، سـبب اسـکلروز            با
نهایـت باعـث کـاهش     در شدن توبولهای عاجی شده و 

 در سـال  Huang  .)1(قطر توبولهـای عـاجی  مـی شـود      
 بــــا )3(1980  و همکــــاران در ســــال Reit  و)2(2002

ــتفاده از     آز ــه اس ــد ک ــشان دادن ــددی ن ــشات متع مای
هیدروکسید کلسیم موجب کاهش نفوذپذیری می شود       
و همچنین در اثر افزایش غلظت یون کلسیم در اطراف          
.  الیاف عصبی، تحریک پذیری اعصاب کاهش می یابـد        

جهت سـهولت کـاربرد، سـرعت        هیدروکسید کلسیم از  
  .اشـد اثر و ارزانـی آن مـاده ای بـسیار مطلـوب مـی ب              

هیدروکسید کلـسیم دارای خاصـیت ضـد باکتریـال از           
  .)4و5( نیز می باشدLPSطریق لیز بخش لیپیدی 

Huang    ــه ســیلرهای ــارانش نــشان دادندک  و همک
حاوی هیدروکسید کلسیم در بـین سـایر مـواد مـورد            
آزمایش دارای کمترین اثـر سـمی بـر روی سـلولهای            

  . )2( انسان در محیط کشت هستندPDLفیبروبالست 
در زمینه اثرات پانسمان پریودنتـال در انـساج لثـه           

ــت    ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــات مختلف  و Kretch. مطالع
همکارانش اثر چهار نوع خمیر پانـسمان پریودنتـال را          

 بررسی نمودند و    Helaبر روی محیط کشت سلولهای      
که دو نوع خمیر پانسمان حاوی اوژنـول         متوجه شدند 

 کمــی بــر روی مهــاری  اثــرWondrpak و PPCشــامل 
 و همکـاران اثـر دو       Hildebrand .)6(رشد سلولها دارنـد   

دو  و) Wondrpak و PPC(نوع پانسمان حاوی اوژنـول      
 را  ) بـدون اوژنـول    PPC و   Coe-pak(نوع بدون اوژنول    

 در. )2(بر روی سلولهای فیبروبالست بررسـی نمودنـد       
 بیـشترین و    Wondrpak سـاعت،    8این مطالعه، بعـد از      

PPC ــر ســمی را   دارای ــرین اث ــول کمت ــر روی  اوژن ب
 بیـشترین و    Coe-pak ساعت   24از   بعد. سلولها داشتند 

PPC ــر ــرین اث ــول کمت ــدون اوژن ــر روی   ب ســمی را ب
  .)7(سلولها داشتند

Coe-pak        خمیر پانسمان پریودنتال است که بطـور ،
  شـامل دو خمیـر     رایج مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد         

زینک اکساید و روغن    یکی از خمیرها حاوی     : می باشد 
یـک مـاده    ( و لوراتیدول    ،)برای ایجاد حالت پالستیکی   (

خمیـر دیگـر حـاوی اسـید چـرب          . ، می باشد  )ضدقارچ
  ) یـک مـاده باکتریواسـتاتیک     (مایع، رزین، کلروتیمـول     

ــد ــارانش خـــصوصیات Haugen. )8(مـــی باشـ  و همکـ
به دندان    را Wondrpak و   Coe-pak، Peripacچسبندگی  

  .)9(م مورد آزمایش قرار دادندو بافتهای نر
Haugen و همکــــاران اثــــرات ســــمی Coe-pakو  

Peripac  و Wondrpak ــوط ــازه مخل  را در دو حالــت ت
  شده و سخت شده  بـر روی محـیط کـشت سـلولهای              

در این تحقیق نشان داده شد . اپی تلیال بررسی نمودند
.  که هر سه ماده دارای اثرات سمی بـاالیی مـی باشـند            

ـال آزمایـش بر روی محیـط کـشت ســلول،         در هر ح  
ــرات ســمی    ـــابی اث ــرای ارزی ــدکی ب ــاربرد ان دارای ک

چـرا کـه عناصـر سـمی        . پانسمان پریودنتال می باشد   
موجود در پانـسمان پریودنتـال توسـط بـزاق، خـون،            

همچنـین  . )10(مایع بافتی و دفاع سلولی رقیق می شوند       
Alpar  ــاران و ــس )11(همک ــواد پان ــزان ســمیت م مان  می

 :پریودنتال مختلف را بر روی سـه نـوع سـلول شـامل            
 و سـلولهای    )HGF(سلولهای فیبروبالست لثـه انـسان       

ــسان   ــشأ اســتخوان  )Hobl(شــبه اســتخوانی ان ــا من  ب
 بررســی )3T3(آلوئــوالر و فیبروبالســت هــای مــوش 

ــد ــب     . نمودن ــه اغل ــد ک ــشخص ش ــه م ــن مطالع   در ای
: عــصاره هــای مــواد پانــسمان پریودنتــال شــامل     

Vocopak ،Peripak و Barricaid دارای اثــر مهــاری بــر 
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ــه HGFروی رشــد ســلولهای  ــی باشــند، درحالیک     نم
Coe-pak   ــیون ــزان پرولیفراسـ ــشخص میـ ــور مـ  بطـ

 را در مقایــسه بــا نمونــه هــای کنتــرل HGFســلولهای 
  .کاهش داد

 PH و   1/74 هیدروکسیدکلسیم دارای وزن ملکولی     
هیـدروژن  ،   درصـد  09/54کلسیم  .  است 11-12حدود  

 درصـد آن را تـشکیل       19/43 درصد و اکـسیژن      72/2
شکل پودر  ه  کریستالهای آن نرم، گرانوله یا ب     . می دهد 
مــزه هیدروکــسید کلــسیم کمــی تنــد و حالــت . هــستند

   CO2هیدروکــسید کلــسیم بــه آســانی بــا . قلیــایی دارد
ــشکیل   ــده و تـ ــب شـ ــوا ترکیـ ــدCaCo3هـ ــی دهـ   .  مـ

   از دســت هیدروکــسید کلــسیم وقتــی مــی ســوزد آب 
  هیدروکـسید کلـسیم   .  مـی کنـد  CaOمی دهـد و ایجـاد      

ماده ای است که به مقدار جزئـی در آب، گلیـسرول و             
ــی در   ــوده، ول ــل حــل ب ــول   شــکر قاب ــر محل ــل غی   الک

 بـاال مـی باشـد و مـواد          PHاین مـاده دارای     . می باشد 
 PHمختلفی که با آن ترکیب می شوند می تواننـد روی     

  .آن تأثیر بگذارند
این مطالعه آن بود که در محیط آزمایشگاهی   هدف  

ــر روی ســلولهای    ــب ب ــن ترکی ــرات ای ــه بررســی اث ب
  . بپردازیمL929فیبروبالست 

  :مواد و روش ها
در این مطالعه، بـرای بررسـی میـزان تـاثیر مـواد             

 ،L929از ســلولهای فیبروبالســت از نــوع  مــورد نظــر،
مراحل آماده سازی به روش زیـر انجـام         . استفاده شد 

 انجـام شـد بـرای ایـن کـار       Reteriveابتدا عمـل . رفتگ
 را از تانـک ازت خـارج کـرده و بـرای             L929سلولهای  

ــذف  ــده  (DMSOح ــول نگهدارن ــلولها )محل ــار 3، س  ب
شستشو داده شدند برای این منظور ابتدا یـخ سـلولها           

ذوب کــرده و ) RPMI 1640( محــیط کــشت cc2را بــا 
الین  نرمـال سـ    cc3،  سپس بـه سوسپانـسیون حاصـل      

سپس سانتریفوژ .  افزودیمDMSOبرای رقیق تر شدن     
شستـشوی  (گردیده و سـوپرناتانت آن حـذف گردیـد          

 cc4در مرحله بعد به رسـوب سـلولی باقیمانـده           ). اول
نرمال سالین افزوده شد و رسوب سلولی به صـورت          

ــسیون درآورده ــانتریفوژ،سوسپانـ ــا     سـ ــردیم تـ کـ
 ایــن ).شستــشوی دوم(ســوپرناتانت آن حــذف شــود 

  .مرحله شستشو یکبار دیگر نیز تکرار شد
پس از مراحل شستشو به رسوب حاصـله، محـیط          
کشت اضـافه شـد سـپس سوسپانـسیون حاصـل بـه             

.  منتقل شده و انکوباسیون انجـام دادیـم        ml50فالسک  
 روز و پر شـدن سـلولها در کـف       5 تا   3پس از گذشت    

، سلولها پاسـاژ داده     ) شدن سلولها  Confluent(فالسک  
 cc5/0برای  این منظور به فالسک حاوی سلول،  .دندش

 دقیقــه 2اضــافه شــده و بــه مــدت  %) 25/0(تریپــسین 
انکوبه گردید تا سلولها از کف فالسک جدا شدند و بعد 
از این عمل برای حذف تریپسین، سه بار شستشو بـه           

سلولها پس از مرحله    . وسیله محلول هانکس انجام شد    
ر چند فالسـک کـشت      آخر شستشو، شمارش شده و د     

 بـار پاسـاژ دادن، سـلولها جهـت          3پس از   . داده شدند 
  .آزمایشات آماده بودند

چهار نوع نمونه تهیه     برای تهیه عصاره مورد نظر،    
  .شد

گرم خمیر پانسمان پریودنتـال      1شامل  : نمونه اول 
که از مخلوط نمودن متناسـب هـر یـک از خمیـر هـای               

Base و Catalystتهیه شد .  
 گرم خمیر پانسمان پریودنتال     1  شامل    :نمونه دوم 

 میلـی گـرم پـودر    1، بـا  Setting timeکه قبـل از اتمـام   
  .هیدروکسید کلسیم مخلوط گردید

 گــرم خمیــر پانــسمان   1  شــامل :نمونــه ســوم 
 میلی گـرم پـودر      5پریودنتال که مطابق روش فوق  با        
  .هیدروکسید کلسیم مخلوط گردید



    

  
    283                          ...)دکتر حمیدرضا عرب و ... (ا هیدروکسید کلسیم بر بررسی اثرات خمیر پانسمان همراه ب

 
 

ــارم  ــه چه ــامل :نمون ــر 1  ش ــرم خمی ــسمان  گ  پان
 میلی گرم پودر هیدروکسید کلسیم      10پریودنتال که با    
  .مخلوط گردید

در این مطالعه، جهـت بررسـی اثـر عـصاره مـواد             
مـــشاهده در زیـــر ( مـــورد نظـــر از دو روش کیفـــی

 )MTTبا استفاده از تست ( و کمی )میکروسکوپ نوری
  .استفاده شد

  :بررسی کیفی: الف
ز چهـار نمونـه     برای انجام این آزمایش، هـر یـک ا        

فوق به منظور حذف هرگونه آلودگی احتمالی، اتوکالو        
.  قـرار داده شـدند     DMEM محیط کشت    cc5شده و در    

 سـاعت   72 و   48،  24پس از انکوباسیون در زمانهـای       
عــصاره تهیــه شــده جــایگزین محــیط کــشت ســلولها  

   و DMEM در محـــیط کـــشت ســـلولها قـــبالً. گردیـــد
10 %FBS بــــه همــــراه پنــــی ســــیلین mg/ml100 و 

پـس از    . کشت داده شـدند    mg/ml100استرپتومایسین  
اینکه عصاره مورد نظر جایگزین محیط کشت گردیـد،         

ــای  ــاظ  72 و 48، 24در زمانه ــلولها از لح ــاعت س  س
میکروسکوپ نوری مـورد    در زیر    )کیفی( مورفولوژی

ــد  ــرار گرفتن ــار،    .بررســی ق ــام ک ــهولت انج ــرای س   ب
  .ر داده شوندنمونه های فوق در سه گروه قرا

  :گروه اول
 این گروه، به لوله های آزمایش حاوی هر کـدام     در

 اضـافه   DMEM محیط کـشت     cc5فوق،  از چهار نمونه    
 ساعت به منظور به دست      24شده و نمونه ها به مدت       

پس . آوردن عصاره مواد مورد آزمایش، انکوبه شدند      
ــیط  ــیون، مح ــشت از انکوباس ــاوی DMEM ک ــه ح   ک
ــک از چ  ــر ی ــصاره ه ــایش   ع ــورد آزم ــه م ــار نمون   ه

، کـه از    L929می باشد، به جای محیط کشت سلولهای        
قبل در پلیت های مورد نظر کشت داده شده انـد قـرار             

سـپس سـلولها از لحـاظ مورفولوژیـک بعـد از             .گرفت

 سـاعت در زیـر میکروسـکوپ        72 و 48،  24زمان های   
یـک نمونـه نیـز کـه         .نوری مورد بررسی قرار گرفتنـد     

بـدون   ،DMEM و محیط کـشت      L929ی  حاوی سلولها 
عصاره مواد مورد نظـر مـی باشـد بـه عنـوان نمونـه               

 نمونه قبل، در هر یک از زمانهای فـوق          4کنترل همراه   
تــصاویر میکروســکوپی  .مــورد بررســی قــرار گرفــت

مربوط به هر یک از نمونه ها به رایانه منتقل شده و از  
  .آن عکس گرفته شد

  :گروه دوم
 به لوله های آزمـایش حـاوی هـر              در این گروه،  

 DMEM محـیط کـشت      cc5فـوق،   کدام از چهار نمونـه      
 سـاعت بـه منظـور      48اضافه شده و نمونه ها به مدت        

به دست آوردن عصاره مواد مـورد آزمـایش، انکوبـه           
 کـه   DMEM کـشت    پس از انکوباسیون، محـیط    . شدند

حاوی عصاره هر یک از چهار نمونـه مـورد آزمـایش            
، کـه از    L929ای محیط کشت سلولهای     می باشد، به ج   

قبل در پلیت های مورد نظر کشت داده شده انـد قـرار             
  . گرفت

  :گروه سوم
در این گروه، به لوله های آزمایش حـاوی هـر                

 DMEM محـیط کـشت      cc5فـوق،   کدام از چهار نمونـه      
 سـاعت بـه منظـور       72 اضافه شده و نمونه ها به مدت      

ه  آزمـایش، انکوبـ     مـورد  به دست آوردن عصاره مواد    
 کـه   DMEMپس از انکوباسیون، محـیط کـشت        . شدند

ه مـورد آزمـایش     نـ حاوی عصاره هر یک از چهار نمو      
، کـه از    L929می باشد، به جای محیط کشت سلولهای        

قبل در پلیت های مورد نظر کشت داده شده انـد قـرار             
 .گرفت
      :بررسی کمی: ب

ــا اســتفاده از   ــی ســلولها ب ــت بررســی کم        جه
MTT assay  نمونه ها طبق روش شرح داده شده تهیـه ،
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ــای L929ســلولهای . شــدند ــت ه ــه 96 در پلی ــه ب    خان
 (Well)گونه ای کـشت داده شـدند کـه در هـر چاهـک     

ــلول فیبرو2500 ــت  سـ ــراه  L929بالسـ ــه همـ    200 بـ
سـپس بـه هـر      .  باشد DMEMمیکرو لیتر محیط کشت     

 اختـصاص داده   چاهک3یک از نمونه های مورد نظر، 
  . شد

زولیوم، میزان جذب   پس از اضافه نمودن نمک تترا     
ــتگاه    ــا توســـط دسـ ــه هـ ــر یـــک از نمونـ   نـــوری هـ

ELISA reader انـــدازه گیـــری و یادداشـــت شـــده و   
داده های بـه دسـت آمـده مـورد بررسـی و تجزیـه و                

در این مطالعه جهت تحلیـل      . تحلیل آماری قرار گرفتند   
  .تفاده شد اسKruskal- wallisداده ها از آزمون  

 :یافته ها
مـشاهده مورفولـوژی    (بررسی کیفـی سـلولها      ) الف

  )سلولها در زیر میکروسکوپ نوری
   :نتایج گروه اول

 ســلولها بعــد از )کیفــی(در بررســی مورفولوژیــک 
هـا     تمام نمونـه   ، ساعت 72 و   48 ،24هریک از زمانهای    

فولوژی سلولی در وضعیت یکسانی قرار      از لحاظ مور  
های مـوردنظر حـاوی تعـداد زیـادی از            داشتند و پلیت  

ــده و واجــد خــصوصیات    ســلولهای فیبروبالســت زن
سلول فیبروبالست نرمال  بودند ولی نسبت به نمونـه          

  . کنترل سلولها رشد و پرولیفراسیون کمتری داشتند
  : نتایج گروه دوم

در ایــن گــروه نیــز ماننــد گــروه قبلــی در بررســی 
 72 و   48 ،24ای  مورفولوژیک بعد از هر یـک از زمانهـ        

 از لحـاظ    )بجـز نمونـه کنتـرل     (ساعت تمام نمونـه هـا       
 .در وضعیت یکسانی قرار داشـتند     مورفولوژی سلولی   

های مورد نظر حاوی تعـداد زیـادی از سـلولهای             پلیت
فیبروبالســـت زنـــده و واجـــد خـــصوصیات ســـلول 
فیبروبالست نرمال بودند ولی نسبت به نمونـه کنتـرل          

  .سیون کمتری را نشان دادندسلولها رشد و پرولیفرا

   :نتایج گروه سوم
در این گروه نیز ماننـد دو گـروه قبـل در بررسـی              

 72 و   48 ،24مورفولوژیک بعد از هر یـک از زمانهـای          
 از لحـاظ    )بجـز نمونـه کنتـرل     (هـا     ساعت تمـام نمونـه    

. مورفولوژی سلولی در وضعیت یکسانی قرار داشـتند       
دی از سـلولهای    های مورد نظر حاوی تعـداد زیـا         پلیت

فیبروبالســـت زنـــده و واجـــد خـــصوصیات ســـلول 
فیبروبالست نرمال بودند ولی نسبت به نمونه کنتـرل،         

 .ها رشد و پرولیفراسیون کمتری داشت سلول
   MTT assay  بررسی کمی سلولها با) ب

، MTTبرای مقایسه داده های بدست آمده از تست         
  . )1ل جدو( نمونه ها در پنج گروه تقسیم بندی شدند

ــروه اول ــرل   : گ ــای کنت ــه ه ــامل نمون ــاوی (ش ح
 بـدون اضـافه     DMEM و محیط کـشت      L929سلولهای  

  . )نمودن عصاره
ــروه دوم ــصاره   : گ ــاوی ع ــای ح ــه ه شــامل نمون

  . پانسمان پریودونتال به تنهایی
شــامل نمونــه هــای حــاوی عــصاره : گــروه ســوم

پانسمان پریودنتال همراه با یک میلی گرم هیدروکسید        
  . کلسیم

شـامل نمونـه هـای حـاوی عـصاره          : گروه چهارم 
پانسمان پریودنتال همراه با پنج میلی گرم هیدروکسید 

  .کلسیم
 شــامل نمونــه هــای حــاوی عــصاره :گــروه پــنجم

پانسمان پریودنتال همراه با ده  میلی گرم هیدروکسید         
  . کلسیم

 تـا از    3 . داده بدسـت آمـد     9در هر یک از گروه ها       
کـه  ( ساعت بـود   24نکوباسیون در   داده ها مربوط به ا    

پس از اضافه نمودن عصاره بـه سـلولها در زمانهـای            
).  جذب نوری انـدازه گیـری شـد   ، ساعت72  و    48 ،24

 48 تـا از داده هـا مربـوط بـه انکوباسـیون              3همچنین  
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 جذب  ، ساعت 72 و   48،  24که در زمانهای    (ساعته بود   
ز  داده نیـ   3و  ) نوری در نمونـه هـا انـدازه گیـری شـد           

که این نمونه ها نیز     ( ساعت   72مربوط به انکوباسیون    

ــد از  ــا   72 و 48، 24بع ــوری در آنه ــذب ن ــاعت ج   س

  ). اندازه گیری شد
  

  
  در گروههای مورد آزمایش) OD(بررسی توزیع فراوانی و میانگین سطوح جذب نوری  : 1جدول 

   5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد صددر تعداد  میزان جذب نوری

 7/66 6 8/77 7 4/44 4 8/77 7 3/33 3 %85کمتر از 

90 %- 85% 3 3/33 1 1/11 4 4/44 2 2/22 1 1/11 

 2/22 2 - - 1/11 1 1/11 1 3/33 3 %90بیشتر از 

 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9  کل

  84/0±51/0  81/0±38/0  84/0±36/0  83/0±41/0  88/0±047/0  میانگین و انحراف معیار

  X2 = 9.7                     df = 4                           P-value = 0.045    نتیجۀ آزمون
 
  

شود که بیـشترین      بر اساس جدول فوق مشاهد می     
) 1(مربـوط بـه گـروه    % 90درصد جذب نـوری بـاالی    

جـذب نـوری    در این گروه    . باشد  یعنی گروه کنترل می   
  آزمـــون . باشـــد در ســه ســـطح فــوق یکـــسان مــی   

Kruskal-wallis  های فوق از نظر جذب نوری         بین گروه
و بـا  =P) 045/0( تفاوت آماری معنـی داری نـشان داد  

 مشخص گردید که ایـن تفـاوت بـین      ویتنی-منآزمون  
  بــا بقیــه گــروه هــا  ) 56/4بــا میــانگین رتبــه ( 1گــروه 

روه هـا بـا یکـدیگر در        بقیـه گـ   . )P= 003/0( می باشـد  
  .میزان جذب نور تفاوت معنی داری نداشتند

  : بحث
های عاجی از مشکالت شایعی اسـت کـه           حساسیت

بسیاری از بیماران به اشکال گونـاگون از آن شـکایت           
یکــی از عــواملی کــه ســبب بــروز ایــن مــشکل . دارنــد

شود، جراحی های لثه است که سبب عدم رضـایت            می

تـا کنـون   . رمانهای لثه می گـردد   برخی از بیماران از د    
 شـده    درمانهای بـسیاری بـرای ایـن مـشکل پیـشنهاد          

 از جمله ایـن مـواد کـه ارزان قیمـت و کـامالً در                .است
باشد هیدروکسیدکلسیم است که تأثیر آن        دسترس می 
  .)12(های فوق به اثبات رسیده است بر حساسیت

تـوان بـه طـرق مختلـف          هیدروکسید کلسیم را مـی    
مود از جمله اسـتفاده مـستقیم بـرای نـواحی           استفاده ن 

اکسپوز عاج که نیاز بـه درمـان در جلـسات متعـدد و              
 یکی دیگر از راههای استفاده .مراجعه مکرر بیمار دارد 

ــاهش حــساسیت  ــسیم جهــت ک ــای  از هیدروکسیدکل ه
عاجی مـی توانـد اضـافه نمـودن ایـن مـاده بـه خمیـر                 

العـه  لـذا هـدف در ایـن مط       . پانسمان پریودنتـال باشـد    
بررسی اثـرات افـزودن هیدروکسیدکلـسیم بـه خمیـر           
پانــسمان پریودنتــال روی ســلولهای فیبروبالســت در 
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بنابراین دالیـل اسـتفاده از      . شرایط آزمایشگاهی است  
  : به شرح زیر استسلول فیبروبالست 

از کـل جمعیـت لثـه را تـشکیل          % 65اوالً این سلول      
ی بافـت   دهد و بیـشترین تعـداد را در بـین سـلولها             می

دوماً مسؤول بازسازی بافت همبند     . )11(همبند لثه دارد  
لثه است یعنی اینکه الیاف مختلـف از جملـه کـالژن را             

 .نمایـد   ساخته و الیاف از بـین رفتـه را فاگوسـیت مـی            
   .باشــد ســوماً در محــیط آزمایــشگاه قابــل کــشت مــی

می توان از سلولهای اپی تلیالی نیز استفاده نمـود کـه            
های مطالعه حاضـر عـدم اسـتفاده از ایـن           از محدودیت 

چنین سلولها به دلیل عدم وجـود امکانـات الزم بـرای            
ــت    ــوده اس ــوق ب ــلولهای ف ــشت س ــر. ک ــسمان  اگ پان

پریودنتال همراه بـا هیدروکـسید کلـسیم تـأثیر شـدید         
  برروی نسج لثـه نداشـته باشـد در مطالعـات کلینیکـی            

ی هـا   می توان به ارزیابی تأثیر آن بر روی حـساسیت         
  . عاجی پرداخت

در این مطالعه هـم ارزیـابی کیفـی شـامل بررسـی             
مورفولوژیک بـا میکروسـکوپ نـوری و هـم ارزیـابی            

 ســلول جهــت لکمــی بــا بررســی آزمایــشات فانکــشنا
میتوکنـدریایی بـا اسـتفاده       کفایت سیستم دهیدروژناز  

 از نکــات مثبــت ایــن . صــورت گرفــت MTT assayاز
یفــی در زیــر اســت کــه آنچــه بــصورت کآن مطالعــه 

ــیله     ــد بوسـ ــشاهده گردیـ ــوری مـ ــکوپ نـ   میکروسـ
MTT assayاز آنجا کـه  .  بصورت کمی نیز ارزیابی شد

 کـه یـک تـست کالریمتریـک اسـت بـه        MTT assayدر
ــلول    ــدری سـ ــت دهیدروژنارمیتوکنـ ــابی فعالیـ ارزیـ
فانکشنال در تبدیل نمک تترازولیوم زرد رنـگ بـه یـک         

  ان پرداختـه   ترکیب ارغـوانی نـا محلـول بنـام فورمـاز          
ای   واکــنش تنهــا در ســلول زنــده،مــی شــود بنــابراین

پـذیرد کـه عـالوه بـر زنـده بـودن از نظـر                 صورت می 
   .متابولیک فعال است

) کمــی(ر ایــن مطالعــه در بررســی مورفولوژیــک د
زمایش زنـده بودنـد     آسلولها در تمام گروههای مورد      

ولی در گروه کنترل نسبت به چهار گروه دیگر سلولها          
در چهــار گــروه فــوق .  بهتــری را نــشان دادنــدرشــد

لحاظ موروفولوژیـک در وضـعیت یکـسانی         سلولها از 
 همچنـین در بررسـی درصـد سـلولهای          .قرار داشـتند  

 گروه کنترل نـسبت بـه سـایر         MTTزنده توسط تست    
بـه  . گروهها درصـد سـلولهای زنـده بیـشتری داشـت          

عبارت دیگر تفاوت معنـی داری بـین گـروه کنتـرل بـا              
و میـزان   ) P-value=003/0( گروهها وجود داشت     سایر

حداقل و حداکثر جذب نوری که رابطه مستقیم با تعداد          
سلولها دارد در گروه کنترل بـاالتر از سـایر گروههـا             

  . بود
حــاوی ) 1( کــه قــبالً گفتــه شــد، گــروه همــانطوری

به تنهایی بود و  ) Coe-pak(عصاره پانسمان پریودنتال    
های زنده و فعال در این گـروه        از آنجا که درصد سلول    

تـوان    با سایر گروههای مورد آزمایش برابر بـود مـی         
چنین نتیجه گیری نمود کـه اثـر سـمیت انـدکی کـه در              

  گــروه مــورد آزمــایش مــشاهده شــد ناشــی از  چهــار
ــال   ــسمان پریودنت ــاده پان ــوده اســت و) Coe-pak(م  ب

ــورد    ــای م ــک از غلظته ــسیم در هیچی ــسید کل هیدروک
رشـد سـلولها     این آزمایش اثرات سوء بـر     استفاده در   
در مطالعات دیگر نیز اثر مـواد پانـسمان         . نداشته است 

 پریودنتال مختلف برروی سلولهای فیبروبالست مورد     
  . بررسی قرار گرفته است

Hildebrandــاران ــاده   )7( و همک ــوع م ــار ن ــر چه  اث
 ، حاوی اوژنول PPC:پانسمان پریودنتال مختلف شامل

Wondrpak ، Coe- pak ،  PPC  بدون اوژنول را برروی 
ــلولهای ــد  L929س ــی نمودن ــه  . بررس ــن مطالع    در ای

 ساعت مورد بررسـی قـرار       8،  6،  2 ،1نمونه ها بعد از     
 این مطالعه نشان داد که هـر چهـار نـوع مـاده              .گرفتند
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ــسیتی   ــرات سایتوتوکسیـ ــایش دارای اثـ ــورد آزمـ مـ
همچنـین در  .  بودنـد  L929محدودی برروی سـلولهای 

 کـه در مطالعـه    Coe-pakطالعه فـوق مـاده پانـسمان   م
 ســاعت دارای 24حاضــر نیــز اســتفاده شــد، بعــد از  

بیشترین اثر سمی برروی سلولها نسبت به سایر مواد         
  . مورد آزمایش بود

Alpar   میــــزان )11(1999 ســــال درهمکــــاران و 
 :سازگاری سلولی چهارنوع پانسمان پریودنتال شـامل      

Coe-pak و Voco pacو  Peri pac و Barricard را در 
) HGF(محیط کشت سلولهای فیبروبالست لثـه انـسان         

ــد  ــی نمودن ــه . بررس ــن مطالع ــور  Coe-pakدر ای  بط
 را در   HGFمشخص میـزان پرولیفراسـیون سـلولهای        

در مورد تـأثیر    . های کنترل کاهش داد     مقایسه با نمونه  
مــراه پانــسمان پریودنتــال  ههیدروکــسید کلــسیم بــه

ای انجام    ولهای فیبروبالست تاکنون مطالعه   برروی سل 
 نـشان داد کـه   )2(2002در سـال  Huang . نگرفته اسـت 

بین سایر مواد    سیلرهای حاوی هیدروکسید کلسیم در    
ــرروی     ــمی ب ــر س ــرین اث ــایش دارای کمت ــورد آزم م

 انـسان در محـیط کـشت        PDLسلولهای فیبروبالسـت    

دی بنابراین نتایج مطالعه حاضر هیچگونه تضا     . هستند
. با نتایج سایر مطالعات انجام شده در این زمینه ندارد         

مـده از آزمایـشات کـشت       آدر هر حـال نتـایج بدسـت         
توان بطور کامل به شـرایط موجـود در           سلولی را نمی  

محــیط دهــان تعمــیم داد چــرا کــه بــسیاری از اجــزاء  
پانسمان پریودنتال که در محیط کشت ممکن است اثر         

اشـند در محـیط دهـان       سمی برروی سـلولها داشـته ب      
توسط بزاق، خون، مـایع میـان بـافتی و دفـاع سـلولی              

  . رقیق شده و یا از بین می روند
  : نتیجه گیری

اضافه نمودن هیدروکسیدکلسیم به خمیر پانسمان      
هـای عـاجی بعـد از         پریودنتال جهت کاهش حـساسیت    

های لثه باعث افزایش خاصیت سمی پانـسمان     جراحی
های فیبروبالست لثه نمی گردد     پریودنتال برروی سلول  

ایـن مـاده جهـت برطـرف         و لذا پیشنهاد می شود اثـر      
هـای عـاجی کـه یکـی از           نمودن و یا کاهش حـساسیت     

می باشـد،    شکایات عمده بیماران بعد از جراحیهای لثه     
  . در کلینیک ارزیابی شود
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