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Introduction:  
In many cases of endodontic treatment like retrograde surgery and perforation correction, because the materials are 
placed adjacent to vital connective tissue, biocompatibility and non cytotoxicity are of great importance and improve 
healing process. 
Among so many introduced materials, amalgam has been used for many years as a low cytotoxic material. 
Mineral Trioxide Aggregate (MTA) has been introduced as a new material with high biocompatibility and 
cementogenesis stimulation. 
The purpose of this study was the comparison of the cytotoxicity of amalgam and MTA on L929 cell culture using 
light microscope. 
Materials & Methods:  
Different dilutions of fresh and set materials were placed adjacent to flasks of L929 in DMEM media for 24h, 48h, 
72h and 4 and 6 days. Then qualitative evaluation of cell morphology by light microscope were done.  
Results:  
In qualitative evaluation on L929 cells with light microscope, fresh-neat amalgam had a moderate cytotoxic effect as 
proliferation inhibition, whereas fresh MTA had a low cytotoxic effect. Set materials had no cytotoxic effects. 
Conclusion: 
According to our findings, MTA revealed a lower degree of cytotoxicity than amalgam. Thus MTA could be used 
nearby the vital connective tissue. 
Key words:  
Amalgam, mineral trioxide aggregate, tissue cytotoxicity, L929 cell lines culture. 
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  چکيده
  :مقدمه

ها، از موادي استفاده مي شود كه در مجاورت  هاي اندودنتيك از جمله جراحي هاي رتروفيل جهت تصحيح پرفوراسيون در بسياري  از درمان
 يم اين ويژگي ها باعث افزايش فرآيند ترم. نسج زنده قرار مي گيرند و بنابراين بايستي داراي سازگاري بافتي و عدم سميت سلولي باشند

  .مي گردند
  .از ميان بسياري از مواد معرفي شده، آمالگام ساليان زيادي مورد استفاده قرار گرفته است و داراي سميت سلولي كمي بوده است

ماده نسبتاً جديدي است كه با خاصيت سازگاري نسجي باال و تحريك روند سمنتوژنز معرفي گرديده ) MTA(مينرال تري اكسايد اگريگيت 
  .است
  . توسط ميكروسكوپ نوري بودL929 بر روي محيط كشت ساول هاي فيبروبالست  MTA از اين مطالعه مقايسه سميت سلولي آمالگام و هدف

  : مواد و روش ها
ند و سپس رقتهاي د كشت سلولي، كشت داده شcc٥٠هاي  فالسك در L929ست موشي وبالهاي فيبر ابتدا سلول يشگاهيمطالعه آزمااين در 

 روز در محيط ٦ و ٤ ساعت، ٧٢،  ٤٨ ، ٢٤ به مدت (Settled) و سخت شده (Fresh)ه مخلوط شده زدر حالت تا MTAآمالگام و از  مختلف
مورد ارزيابي قرار  يمورفولوژي سلولو ها از نظر كيفي  سپس وضعيت سلول. قرار گرفتند   L929هاي  مجاورت با سلول  و در(DMEM) كشت
  . گرفتند

  :افته هاي
تي متوسطي در ي، آمالگام در حالت تازه مخلوط شده، اثر سيتوتاكسيسinvert توسط ميكروسكوپ  L929هاي  وي سلولر بر انجام شدهيدر بررس
تي بسيار يدر حالت تازه مخلوط شده اثر سيتوتاكسيس MTA  داشت و اين اثر به صورت مهار پروليفراسيون مشاهده شد، در حاليكهNeatغلظت 

 .اد در حالت سخت شده اثر سيتوتاكسيك نداشتندواين  م. كمي را نشان داد
   :نتيجه گيري

هاي همبند زنده  تواند در مجاورت بافت  و ميشت نسبت به آمالگام سازگاري بافتي بيشتري داMTA  انجام شدهبا توجه به ارزيابي كيفي
  . استفاده گردد

  :ی کليدیها واژه
  .L929 فيبروبالست موشي ي سلولرده ،بافتي سميت ، مينرال تري اكسايد اگريگيتآمالگام،

  4و3شماره  / 29 جلد 1384سال /  مشهد ی دانشگاه علوم پزشکیمجله دانشکده دندانپزشک

  
  :مقدمه

مطالعات گذشته نگر متعددی در خصوص میزان 
موفقیت درمان ریشه در طی چند دهه گذشته، موفقیت 

  .)1-3(گزارش نموده اند%  52-95درمان ریشه را بین 
بنابراین انتظار می رود تعدادی از موارد درمان 
ریشه با عدم موفقیت مواجه شود که می تواند ناشی از 
مقاومت میکروبی و تولیدات آنها در سیستم کانال 

اگرچه بسیاری از موارد عدم موفقیت . ریشه باشد
درمان ریشه بطور موفقیت آمیزی با یک درمان 

که  ما از آنجائیجراحی قابل نگهداری می باشد، ا

دلیل پاکسازی ناقص ه بسیاری از موارد عدم موفقیت ب
اکثر ها به کانال ریشه می باشد،  و هجوم آنتی ژن

محققین قرار دادن ماده پرکننده انتهای ریشه را عالوه 
نقش اولیه مواد . )4(بر قطع ریشه توصیه نموده اند

پرکننده انتهای ریشه، سیل کامل سیستم کانال ریشه 
  ه که مانع نفوذ مواد محرک از داخل کانال به بود
  .)4(های اطراف ریشه می گردد بافت

از خصوصیات ایده آل مورد نیاز، جهت مواد 
پرکننده انتهای ریشه، می توان خاصیت چسبندگی و 

عالوه . سیل کنندگی کانال در ابعاد مختلف را نام برد
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ن مواد می بایست غیرسمی بوده و توسط یاین، ا بر
ثبات، .  های پری رادیکوالر به خوبی تحمل گرددبافت

غیر قابل جذب بودن و مقاومت در مقابل رطوبت نیز از 
تاکنون مواد . )5(جمله خواص آن می بایست باشد

متعددی جهت پرکردن انتهای ریشه پیشنهاد شده است 
گوتاپرکا،  زینک اکساید اژنول، : که از جمله می توان به

 گلدفویل و گالس آینومر کاویت، کامپوزیت رزین،
از میان مواد معرفی شده تاکنون هیچیک . )6(اشاره نمود

کلیه خصوصیات مورد نظر جهت یک ماده پرکننده 
  .)4(انتهای ریشه را نداشته اند

 جدیدترین 1(MTA)مینرال تری اکساید اگریگیت 
ماده ای است که جهت سیل راه های ارتباطی میان 

ارجی دندان معرفی شده سیستم کانال ریشه و سطح خ
توانایی آن در سیل کردن بخش قطع شده کانال . است

 )7(بصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است
که در سگ ها به عنوان ماده پرکننده انتهای  و زمانی

ریشه بکار رفته است، سمنتوم روی سطح اکسپوژر 
  .)8(تشکیل شده است

الست های سمیت بافتی آن در محیط کشت فیبروب
  Super EBA و IRMدر مقایسه با ) HGF(لثه انسان 

  .)9(کمتر ولی از آمالگام بیشتر گزارش شده است
ن گزارش شده است که در محیط کشت یهمچن

 در حالت تازه  و پس  MTAفیبروبالست های  انسانی، 
 سمیت کمتری Super EBA ساعت، از آمالگام و 24از 

  .)10(داشته است
ه حاضر ارزیابی سازگاری بافتی هدف از مطالع

MTAط کشت سلول های فیبروبالست ی محی بر رو
L929 بودیکروسکوپ نوریتوسط م .  

  : هامواد و روش 
منظور بررسی   ، بهیشگاهی آزمادر این مطالعه
  روی   برMTAتی آمالگام و یاثرات سیتوتاکسیس

                                                 
1. Mineral trioxide aggregate 

 توسط مورفولوژی سلولی ارزیابی ،L929های  سلول
  .  شدانجام  معکوسیوپ نورمیکروسک

  :  (Qualitative evaluation) ارزیابی کیفی 
های  ، ابتدا سلول انجام شدهدر بررسی

  - یـولـلـک ســانــب( L929وشی ــالست مــروبـبـیـف
   DMEM2 در محیط کشت) انستیتوپاستور ایران

(Gibco BRL, Scotland) کشت سلولیهای السکدر ف  
، FCS  %10همراه با) Nunc, Denmark( سی سی 25
mµ2 گلوتامین، – آل Iu/ml100 ،پنی سیلین µg/ml100 

) 12.5mµ HEPES)Gibco BRL, Scotland استرپتومایسین،
داده تا  3ژو پاساکشت  CO2 5%  و 37ºCو در دمای 

فولوژی به حد وراز لحاظ تعداد و مسلول ها اینکه 
 پس از جدا کردن ).ژ پاسا3-4پس از (برسند  4وبمطل
 EDTA -  فالسک توسط تریپسین حسط ها از لوسل

)Gibco BRL, Scotland(یاتی ابی حارش و ارزی، شم
 ،trypan blue exclusion test  با استفاده از تستاه ولسل

 6 چاهک های پلیت  در104cell/ml×5عداد تانجام شد و 
 ، Denmark ،Nunc(انه مخصوص کشت سلولی خ

6well plate (مواد مورد ارزیابی  مراه و یا بدون هبه
سپس وضعیت مورفولوژیک این . کشت داده شدند

و  MTA (Proroot-dentsply) ها در مجاورت با سلول
افزوده شده در محیط کشت در ) ، ایرانسینا(آمالگام 

 و سخت شده (Fresh)های تازه مخلوط شده  حالت
(Settled)توسط میکروسکوپ (Zimens, Germany) 

Invertمورد ارزیابی قرار گرفت  .  
تی آمالگام تازه یارزیابی کیفی اثرات سیتوتاکسیس) 1

   L929:های   بر سلول(Fresh)مخلوط شده 

 پودر و gr4/0یک کپسول یک واحدی آمالگام حاوی 
gr4/0سپس . کارخانه مخلوط شد  جیوه طبق دستور  
cc5/0 محیط کشت DMEM به آمالگام تازه مخلوط 

   DMEMسپس محیط کشت . شدضافه شده ا

                                                 
2. Dulbecco's Modified Eagle's Medium  
3. Passage 
4. Confluent  
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 در نظر (Neat)مبنا محلول و به عنوان جمع آوری 

 از آن رقتهایسپس .گرفته شد
2
 و 1

100
با استفاده  1

 از µl100مقدار .  تهیه شدDMEM محیط کشت از
   فالسک حاوی 3رقتهای مختلف را به  و neatمحلول 
 (Confluence) و انبوه کامالً طبیعیکه  L929های  سلول

ی و ژتغییرات مورفولو سپس.  شدبودند، افزوده
 72 و 48، 24خصوصیات عمومی سلولها پس از 

 روز بعد از افزودن 6 و 4ساعت و همچنین پس از 
آمالگام تازه مخلوط شده به محیط کشت، از نظر 

 با 2 و میزان گرانولیتی1قابلیت اتصال به سطح پلیت
استفاده از میکروسکوپ نوری معکوس مورد ارزیابی 
  .قرار گرفته و با استفاده از دوربین دیجیتال ثبت گردید

تی آمالگام سخت یارزیابی کیفی اثرات سیتوتاکسیس) 2
    L929:شده بر سلولهای 

یک کپسول یک واحدی آمالگام طبق دستور 
 ساعت در 24  ازکارخانه سازنده مخلوط شد و پس

منظور سخت   بهc37°و درجه حرارت % 100رطوبت 
 محیط کشت cc5سپس .  انکوبه گردید)settled (شدن

DMEM  ساعت 24به آن افزوده و مجدداً به مدت 
 5/0، 5/1 و 3 مقادیر انکوباسیون پس از. انکوبه شد

محیط ( آمالگام سخت شده یناز محلول روی ی سیس
  L929 فالسک سلولی 3را برداشته و به ) DMEMکشت 

حجم  وریکه ط بود افزودیم، به(confluence)انبوه  هک
 cc5 به DMEMکلی هر فالسک به وسیله محیط کشت 

 ساعت، 48 ساعت، 24گذشت از سپس نتایج بعد . رسید
از نظر قابلیت اتصال به سطح پلیت  روز 4 ساعت و 72

و میزان گرانولیتی با استفاده از میکروسکوپ نوری 
ابی قرار گرفته و با استفاده از معکوس مورد ارزی

  .دوربین دیجیتال ثبت گردید
  

                                                 
1. Anchorage dependent 
2. Granulation 

   بر MTAتی یارزیابی کیفی اثرات سیتوتاکسیس) 3
   (Fresh): حالت تازه مخلوط شده در L929  های سلول

mg10 از پودر  MTA در cc1 محیط کشت DMEM 
 بدست mg/ml10که غلظت نهایی  حل شد به طوری

 سپس . در نظر گرفته شد)neat(آمده که به عنوان مبنا 

از آن رقتهای 
10
 و 1

100
 محیط کشت با استفاده از 1

DMEM آمالگام یابیه مراحل، مطابق ارزیو بق تهیه شد 
  .دیانجام گرد

   در MTAتی یارزیابی کیفی اثرات سیتوتاکسیس) 4
  :  در حالت سخت شده L929های  سلول

 محیط کشت cc1 در MTA از پودر mg10مقدار 
DMEM آمالگام انجام یابیو مطابق با ارز مخلوط 

  .دیگرد
  :فته هااي

  :بررسی نتایج ارزیابی کیفی
های فیبروبالست از لحاظ مورفولوژی،  سلول

، (Anchorage dependent) دوکی شکل، وابسته به سطح
 .بدون گرانول و دارای انتشار یکنواخت می باشند

ها، گرانوالسیون و جدا شدن  ین گردشدن سلولبنابرا
 و غیرطبیعی دها از کف به معنی شرایط نامساع سلول

 مطالعه به یفی کیابی در ارز.باشد برای رشد آنها می
  . انجام نشدیل آماری بوده و تحلیفیصورت توص

تی آمالگام در ینتایج ارزیابی کیفی اثرات سیتوتاکسیس )1
   :(Fresh)حالت تازه مخلوط شده 

 روز بعد از افزودن ماده، تفاوت 4ها تا  کلیه فالسک
، Neat روز در غلظت 4پس از . قابل توجهی نداشتند

 به تعداد کم و (adherent)ها چسبیده به کف  سلول
 به تعداد (round)های جدا شده از کف و مدور  سلول

در رقت. فراوان مشاهده شد
2
ها   وضعیت سلول1

ها به صورت انبوه  اما سلول. طبیعی تر بود
(Confluence)های گرد و معلق نیز   نبودند و سلول

رقت اما در .مشاهده شد
100

 طبیعی  وضعیت کامال1ً
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 روز از افزودن ماده، در غلظت 6بعد از گذشت  .بود
Neat سلولهای چسبیده به کف به تعداد بسیار کم و 

گرانوله با غشاء به تعداد بسیار زیاد سلولهای مدور، 
نسبت به روز چهارم  ها مشاهده شد و وضعیت سلول

 در رقت .)1شکل (بدتر بود 
2
های چسبیده به  ، سلول1

های مدور به  به تعداد زیاد و سلول) adherent(کف 
مقدار کمتر مشاهده شد اما میزان تراکم سلولی به طور 

 از رقت واضحی کمتر
100

 در رقت ).2شکل (بود  1

100
 انبوه و دارای وضعیت طبیعی "ها کامال سلول 1

در نتیجه آمالگام در حالت تازه مخلوط . )3شکل (بودند 
تی دارد یاثر سیتوتاکسیس L929های  روی سلول ره بدش
دت یک ها به م قابل توجه است که محیط کشت فالسک(

  .)هفته تعویض نشده بود
نتایج ارزیابی کیفی اثرات سیتوتاکسیسیتی آمالگام در  )2

   L929:ای ه بر سلول(Settled)حالت سخت شده 

 ساعت 72 ساعت، 48 ساعت، 24ها در  کلیه سلول
 روز بعد توسط میکروسکوپ نوری بررسی شدند 4و 
تا روز چهارم از نظر رشد و پرولیفراسیون سلولی  و
 وضعیت مناسبی بودند و تفاوت قابل توجهی بین در

در نتیجه .  مشاهده نشد5/0 و 5/1 و cc3های  غلظت
اثر   L929های  آمالگام در حالت سخت شده بر سلول

  .)6و5و4اشکال (سیتوتاکسیسیتی ندارد
  

  
  
  
  
  

  
  

  
بروبالست در مجاورت آمالگام تازه مخلوط ی فیسلول ها : 1شکل 

  .ب شده اندیل ها  گرد تخرسلو. Neat)غلظت (شده 

 
 
 
 
 

  
  
  

  
بروبالست در مجاورت آمالگام تازه مخلوط ی فیسلول ها : 2شکل 
تعداد . ب شده اندی از  سلول ها گرد تخریتعداد). 2/1غلظت (شده 

  . شودی فعال و سالم مشاهده می سلول هایادیز
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
بروبالست در مجاورت آمالگام تازه مخلوط ی فیسلول ها : 3شکل 
  . باشندیسلول ها اکثرا بصورت فعال و سالم م). 100/1غلظت (شده 

  
 
 
 

  
  
  
  

 تازه مخلوط شده MTAبروبالست در مجاورت ی فیسلول ها : 4شکل 
ب شده، ی از  سلولها بصورت گرد و تخریادیتعداد ز). Neat غلظت(

  .. شودیمشاهده م
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تازه مخلوط شده MTAبروبالست در مجاورت ی فی سلولها :5شکل 
  .ب شده استی از  سلولها بصورت گرد و تخریتعداد). 2/1غلظت (
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 تازه مخلوط شده MTAبروبالست در مجاورت ی فیسلول ها : 6شکل 
  . بصورت سالم و فعال استیاکثر  سلولها). 100/1غلظت(

  
 در MTAتی یتاکسیسنتایج ارزیابی کیفی اثرات سیتو  )3

   L929:حالت تازه مخلوط شده بر سلولهای 

فالسک با  چهارم تفاوت معنی داری در دو تا روز

رقت های
10
و1

100
 Neatوجود نداشت، اما در فالسک 1

 و جدا (round)های مدور   سلولMTAبه علت رسوب 
 روز پس از 6. ده شدشده از کف به تعداد بیشتر مشاه

 ها، در رقت افزودن ماده به محیط کشت سلول
100

1 

، نرمال و چسبیده به (Confluence) انبوه  سلولها کامالً
.  بودند و پرولیفراسیون مشاهده نشد(adhearent)کف 

قت ردر 
10
 و (round)، تعدادی از سلولها مدور 1

در غلظت . شده بودند و وضعیت نرمال نبودگرانوله 
Neatها بیشتر به حالت مدور  ، سلول(round) پراکنده ،

و با تراکم سلولی کم حضور داشتند و وضعیت 
  پرولیفراسیون سلولی تحت تاثیر قرار گرفته 

 دارای اثر Fresh  در حالتMTA  بنابراین. بود
 است و اثر L929های  سیتوتاکسیسیتی کم بر سلول

وی پرولیفراسیون سلولی نسبت به  رمهاری آن بر
اشکال  (باشد و قابل توجه نیست آمالگام کمتر می

  .)10 و9و8و7
  
  

  
 ست MTAب شده در مجاورت یبروبالست تخری فیسلولها : 7شکل 

  . شودیمشاهده م) Neatغلظت(شده 
  
  

  
   گرد ی کمیبروبالست سالم و فعال که تعدادی فیسلولها : 8شکل 

  . شودیمشاهده م) 10/1غلظت ( ست شده MTAه اند در مجاورت شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   گرد ی کمیبروبالست سالم و فعال که تعدادی فیسلولها  : 9شکل 
  . شودیمشاهده م) 100/1غلظت ( ست شده MTAشده اند  در مجاورت 

  
 
 
  
  

  
  

) گروه کنترل(بروبالست دست نخورده ی فیها سلول : 10شکل 
  . شودیمشاهده م
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   بر MTAتی ینتایج ارزیابی اثر سیتوتاکسیس) 4
   : در حالت سخت شدهL929های  سلول

 روز 6روز و  4 روز، 3 ساعت، 24نتایج پس از 
تحت ارزیابی قرار گرفت، اما تا روز ششم نتایج قابل 

روز از افزودن ماده در رقت  6پس از . توجه نبود
cc5/0 و cc5/1در . ه نشد اختالف قابل توجهی مشاهد

 اما حالت ، بودند(Confluence) سلولها انبوه cc3رقت 
ها نسبت به دو رقت  نرمال نداشتند و وضعیت سلول

تر بود  در نتیجه در بررسی کلی  دیگر کمی نامناسب
MTAهای  وی سلول ر به حالت سخت شده برL929  

  . شتتی ندایاثرات سیتوتاکسیس
  :بحث

یسه ای سمیت در این مطالعه ما به بررسی مقا
 پرداختیم زیرا این دو MTAسلولی دو ماده آمالگام و 

ماده امروزه در بسیاری از درمان های اندودنتیک 
  استفاده شده در تماس مستقیم با نسج زنده قرار 
می گیرند و بایستی دارای خاصیت سازگاری بافتی 

از دیرباز آمالگام به عنوان ماده ای شناخته . باشند
نیز نه MTA .  سمیت نسجی می باشدشده که دارای

تنها دارای خاصیت سازگاری بافتی بوده بلکه روند 
مطالعات دیگر نیز اهمیت . سمنتوژنز را تقویت می نماید

  .)10-13(سازگاری بافتی این دو ماده را مدنظر قرار دادند
در این مطالعه جهت بررسی سمیت سلولی مواد را 

ت شده بررسی در دو  حالت تازه مخلوط شده و سخ
زیرا مواد تازه مخلوط شده سمیت بیشتری . نمودیم

داشته و در ضمن سخت شدن مواد متابولیکی را آزاد 
می نمایند  که ممکن است سیتوتوکسیک باشند ولی در 
حالت سخت شده، ترکیب کلی ماده به یک ثبات 

در مطالعه دکتر ترابی نژاد در . شیمیایی رسیده است
 در Keiser و )12(1998 در سال Osorio، )9(1995سال 

   نیز مواد در این دو حالت بررسی )10(2000سال 
  .شده اند

در رابطه با متد بدست آورن رقتهای موثر مواد از 
 استفاده نمودیم که مطابق با Serial Dilutionروش 

  .)10( بوده است2000 در سال Keiserروش آقای 
اد در تی مویبه طور کلی برای تعیین سیتوتوکسیس
  :دندانپزشکی روشهای متنوعی وجود دارد

آزمایشات قابلیت نفوذ که یکپارچکی و تمامیت  •
 یا آزاد کردن مواد Vital dyeغشای سلول را بوسیله 

 .نشان دار اندازه گیری می کنند

آزمایشات و مطالعات مرفولوژیک که تغییرات  •
 .سلول را بررسی می کنند

شی از  که مواد ناReplicationآزمایشات  •
 پرولیفراسیون را بررسی می کنند 

 که مواد ناشی از Functional assayآزمایشات  •
های   سلول را برای تامین انرژی مورد نیاز یا فعالیت

 .آنابولیک بررسی می کنند

در این مطالعه ارزیابی کیفی بصورت بررسی 
. مرفولوژیک با میکروسکوپ نوری صورت گرفت

 و )11(1996 در سال Christopherمطالعات هیستولوژیک 
  براساس پاسخ بافت )14(1997دکتر ترابی نژاد در سال 

 بر روی )Qiang Zhu )12پری آپیکال بوده و مطالعه
پاسخ سلولی استئوبالست در مجاورت مواد رتروفیل 

  بوده و همگی جنبه کیفی داشته اند، invitroبه صورت 
 سال  و همکارانش درOsorioدر حالیکه مطالعه آقای 

 و Crystal violet و MTT Assay که بررسی با )12(1998
 با دو تکنیک )9(1995مطالعه دکتر ترابی نژاد در سال 

Agar Overlayو  Radio chromium release method و 
 MTT  با تکنیک )10(2000 در سال Keiserمطالعه آقای  

Assayبه بررسی کمی سمیت سلولی مواد پرداخته اند  .  
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ن مطالعه سلول فیبروبالست را جهت بررسی در ای
برگزیدیم، زیرا اوالً این سلول در پروسه ترمیم اکثر 
نسوج همبندی مهمترین نقش را دارد و از نظر 

ثانیاً به میزان فراوان . متابولیک بسیار فعال می باشد
های  های همبندی حضور دارند و در درمان در بافت

 ثالثاً . می گیرنداندودنتیک در مجاورت مواد قرار 
 است و مسئول PDLسلول فیبروبالست سلول مهم 

های  های اطراف دندان در درمان ترمیم بافت
چهارم اینکه از نظر . پرفوراسیون و رتروفیل می باشد

های کشت سلولی قابل تولید بوده و از  تکنیک
در این مطالعه از . خصوصیات الزم برخوردار است
 استفاده L929 رده سلول های فیبروبالست موش

  .نمودیم
Osorio ی لثه انسانیبروبالست های از ف)12(1998 در 

نتایج این مطالعه نشان داد که آمالگام و  . استفاده نمود
MTA سخت شده هیچ اثر سیتوتوکسیک بر سلولهای 
HGFهمچنین .   نداردMTA سمیت سلولی کمتری در 

ان داد مقایسه با آمالگام در حالت تازه مخلوط شده نش
که این نتایج با نتایج مطالعه دکتر ترابی نژاد در 

 با روش آزادسازی کرومیوم نشاندار موافق )9(1995
  . مخالف بودAgar overlayولی با روش 

 به میزان Agar overlay assayاز آنجا که نتایج در 
انتشار مواد لیکیج یافته حاصل از مواد مورد آزمایش، 

آنها و میزان حاللیتشان در همچنین به وزن مولکولی 
آب بستگی دارد، این فاکتورها و فقدان تماس کامل بین 

ها می تواند در درجه سمیت سلولی آنها  مواد و سلول
موثر واقع شود، به طوریکه یک ماده با درجه سمیت 

باال ولی انتشار پایین ناحیه لیز سلولی کمی را نسبت  
تشار بیشتر به ماده ای با درجه سمیت کمتر ولی ان

  .نشان می دهد

 نشان داد که )12(1998 در سال Osorioنتایج مطالعه 
همه مواد مورد آزمایش از جمله آمالگام دارای سمیت 

 که هیچ سمیت سلولی در MTAسلولی بودند به جز  
نتایج مطالعه ما سمیت سلولی . کل تستها نشان نداد

  . نشان دادMTAکمی برای 
 که برروی )10(2000ل  در ساKeiserدر مطالعه 

 MTA انجام شد، نشان داده شد که  PDLفیبروبالست
   Super EBAتازه مخلوط شده سمیت سلولی کمتر از 

 و MTAو آمالگام دارد و در حالت سخت شده بین 
آمالگام هیچ تفاوتی از نظر سمیت سلولی وجود نداشت 

  .که با نتایج مطالعه ما کامالٌ مشابهت دارد
  :نتيجه گيري

 توسط  L929های  وی سلول ردر بررسی کیفی بر
، آمالگام در حالت تازه مخلوط invertمیکروسکوپ 

 Neatتی متوسطی در غلظت یشده، اثر سیتوتاکسیس
داشت و این اثر به صورت مهار پرولیفراسیون 

 در حالت تازه مخلوط MTAکه  مشاهده شد، در حالی
این . ادتی بسیار کمی را نشان دیشده اثر سیتوتاکسیس

دو ماده در حالت سخت شده اثر سیتوتاکسیک 
  . نداشتند
آنجا که نتایج مطالعات سمیت سلولی به صورت  از

 نسبی هستند، بنابراین به طور (invitro)آزمایشگاهی 
مستقیم قابل انطباق با وضعیت کلینیک نمی باشند  زیرا  
در وضعیت کلینیکی ممکن است فاکتورهای دیگری در 

  اد با هم تداخل نمایند یا خصوصیات و مقایسه مو
جنبه های مختلفی عالوه بر سازگاری نسجی مثالٌ 
کیفیت سیل، غیرقابل حل بودن یا غیرقابل جذب بودن 

مطرح باشد، بنابراین نیاز است که تحقیقات ...  و
پیرامون مواد اندودنتیک ادامه یابد تا همه خصوصیات 

  .ایده آل بهتر شناخته شوندمواد 
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  :دانيقدرو تشکر 
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد که هزینه های این پروژه را تقبل و 
پرداخت نموده اند و همچنین از پرسنل محترم 
  پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
  که بدون مساعدت ایشان این تحقیق به سرانجام 

  .نمی رسید تشکر و قدر دانی می گردد
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