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  ايرانهاي  لمللي انجمن اندودنتيستا همايش بينشانزدهمين 
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 L2  تحقيقاتيسخنراني 

بر ميزان كمي چسبندگي سلولهاي  Geristore و MTA ، CEM مقايسه سه ماده
  فيبروبالست لثه اي

  
  1، دكتر مهدي وطن پور2، دكتر زهره خليلك1عشريي احسان اثن

  
  دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي تهراناستاديار، گروه اندودنتيكس، دانشكده  - 1
 دانشيار، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي تهران - 2
  

يكي از نگرانيها به دنبال آماده سازي و پر كردن انتهاي ريشه قطع شده شكل گيري مجدد استخوان و : مقدمه و هدف
عدم توجه به ميزان چسبندگي سلولها به ماده مورد استفاده به  .باشد ميپريودنشيم و اتصال طبيعي آنها به يكديگر 

كيفيت و كميت سلولهاي چسبيده  .گردد عنوان پركننده انتهاي ريشه مي تواند منجر به عدم ايجاد بازسازي واقعي مي
با هدف مقايسه ميزان اين تحقيق  .به مواد پركننده انتهاي ريشه از موارد تعيين كننده سازگاري نسجي مواد مي باشد

با روش  CEM,MTA ,GeriStoreهاي لثه اي به سه ماده ترميمي رتروگريد  كمي چسبندگي سلولهاي فيبرو بالست
  .انجام شده است SEMآناليز كمي 

محيط كشت سلولي حاوي  عدد ديسك از هر ماده مورد آزمايش تهيه گرديد و در داخل 8تعداد : مواد و روشها
ها توسط اسميموم  ساعت و يك هفته ديسك 72، 24بازه زماني  3ست لثه اي قرار گرفتند بعد از طي سلولهاي فيبروبال

  .هاي متفاوتي از الكل ثابت شدند و شمارش سلولي در زير ميكرسكوپ الكتروني انجام گرديد و غلظت
چسبندگي مربوط به  در زمان يك هفته و كمترين ميزان  CEMبيشترين چسبندگي سلولي مربوط به ماده  :نتايج
  .ساعت و يك هفته بود 72در زمان  GeriStoreماده 

به  Geristoreيابد اما در مورد  افزايش مي  MTAو   CEMميزان چسبندگي سلولي در طول زمان در : نتيجه گيري
  .شود علت پايه رزيني و افزايش سميت به مرور زمان از ميزان چسبندگي سلولي كاسته مي
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