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 بررسی سمیت سلولی درموباند بر روی محیط کشت سلولهای قلب انسان رده

H9C2با روش رقیق سازی عصاره 
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 خالصه 
 مقدمه
اکتیل سیانوآکریالت که با نام تجاری درموباند معروف استاغلب در انواع جراحی ها به عنوان -2اخیرا 

از این رو می بایست دارای سازگاری بافتی و عدم سمیت سلولی . چسب جایگزین بخیه استفاده می شود
بوسیله  H9C2 سلولی درموباند بر روی سلولهای قلب انسان ردههدف این مطالعه بررسی سمیت . باشد

 .بود MTTassayروش 
 کار وشر

کشت سلولی، کشت داده شدند و سپس از  cc  54در فالسک های  H9C2در این مطالعه ابتدا سلولهای 
پس از  گرم ساخته شد و 3/1یک کپسول درموباند بلوک های پلیمری به شکلهای استوانه ای با وزن تقریبی 

سپس . انکوبه گردید( settled)به منظور سخت شدن C 31و درجه حرارت% 144ساعت در رطوبت  24
به مدت پنج شبانه بر روی شیکر انکوباتور قرار  DMEM این بلوک ها با توجه به وزن، درون محیط کشت

مورد نظر عصاره تهیه بر اساس وزن بلوک . داده شد تا تمام مواد موثره حل شدنی آن در محیط آزاد گردد
و  24،42عصاره آزاد شده از درموباند بمدت .شده با رقت های مختلف برای افزودن به سلولها آماده گردید

روز در محیط کشت و در مجاورت با سلولها، وضعیت سلولها از نظر کیفی و کمی مورد  5و  4ساعت  12
 .ارزیابی قرار گرفتند

 نتایج
ساعت، بین کلیه رقتهای عصاره حاصل از چسب با گروه کنترل  12پس از  MTTدر بررسی نتایج آزمون 

همچنین (. P>0.05)که هیچگونه عصاره ای دریافت نکرده بودند اختالف معنی داری وجود نداشت 
سلولها شد که این مطلب نشاندهنده عدم وجود سمیت % 15عصاره مذکور باعث کاهش و عدم رشد تنها 

توسط میکروسکوپ فاز  H9C2در بررسی کیفی بر روی سلولهای . قلب می باشددرموباند برای سلولهای 
 .معکوس، عصاره آزاد شده از درموباند اثر سیتوتوکسیسیتی پس از یک هفته نشان نداد

 جه گیریینت
با توجه به ارزیابی کیفی و کمی انجام شده علیرغم اینکه درموباند ماده توکسیک از خود نشت می کند اما 

 .ماده برای سلولهای قلب انسان سمیت سلولی ندارد بر این
 MTT، سمیت سلولی، درموباند، H9C2رده سلولی اپتلیال قلب انسانی  :یکلمات کلید
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