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     تهران اسالمي آزاد ، دانشگاهدندانپزشکي دانشکده ،پريودنتولوژي گروه ،دانشيار. 1

 استاديار گروه زيست شناسي جانوري، دانشکدة علوم زيستي، دانشگاه خوارزمي .2

 يدندانپزشک عموم .9

 چکيده
تاکنون انواع مختلفي از غشاهاي غير قابل جذب به منظور بازسازي ساختار بافت پريودنتال آسيب ديده مورد استفاده سابقه و هدف: 

 هايچسبندگي سلول يميزان و نحوهاز نظر انواع غشاهاي غير قابل جذب  يمقايسه ،حاضر يتجرب يقرار گرفته است. هدف از مطالعه

PDL (perio dental ligament) سفاتازف لکالينآ واکنش ،ءبقا نرخ ميزان ،هدف اين به نيل براي. باشدآزمايشگاهي مي حيطانساني در م 

  .شدند بررسي ،رنظ مورد غشاهاي با مجاورت از پس هاسلول مورفولوژي و
 هايمورد مطالعه قرار گرفتند. سلول IMTEC OVIDو  GBR-200 ،TXT-200 غير قابل جذب يغشا سه: هامواد و روش

 11در  متريميل 99در محيط کشت بر روي غشاها با ابعاد  cell/ml 104ي دندانهاي پرمولر با دانسيته PDL از شده جدا فيبروبالست

 يوسيلهب هاداده. شدند فيکس الکتروني و نوري ميکروسکوپ توسط ارزيابي براي هاساعت انکوبه گرديد. سپس نمونه 22چاهک  براي 

 آناليز گرديدند. one-way ANOVA آماري آزمون

بيشترين ميزان چسبندگي را به لحاظ  GBR-200و  TXT-200 يغشاها ،مورد بررسي يغشا 9نتايج نشان داد که از ها: یافته

. (=22/2p)دار بود آماري معني از نظربود که اين تفاوت  IMTEC OVID يمربوط به غشا يمورفولوژي داشته و کمترين چسبندگ

-MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl) و ALP (alkaline phosphatase) شاخصاز نظر  هاميزان چسبندگي سلول ،همچنين

2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) ،يبر روي غشاها TXT-200  وGBR-200 از نظر تفاوت اين اما ، بيشتر از گروه ديگر بود

  .(=20/2pو  =2/2pبه ترتيب )دار نبود آماري معني

 در فيبروبالست هاينتايج بهتري را در تغييرات مورفولوژيک سلول GBR-200و  TXT-200غشاهاي  رسدينظر مه ب گيري:نتيجه

 که باشد غشاها به چسبيده هايکم بودن تعداد سلول،  MTTو  ALP هايشاخص نبودن دارمعني علت شايد. دادند نشان کشت محيط

  ساخت.نمي رميس را هاشاخص اين دقيق گيرياندازه امکاندر نتيجه 
 

 پريودنتال، نرخ بقاي سلولي، فعاليت آلکالين فسفاتاز، بازسازي غير قابل جذب، چسبندگي سلولي يغشا واژگان کليدي:

 لطفاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Ghasemi M, Foroutan T, Nikzad M. The study of non-absorbable membrane compatibility to human fibroblast 

periodontal ligament. Pejouhandeh 2013;18(3):128-132. 
 

 8مقدمه
 جهت در پريودنتال هايبيماري متداول درماني هايروش

 اين. استتتت گشتتتته معطوف التهاب و ميکروبي پالک حذف

 صتتيقلي و صتتاف و گيريجرم شتتامل هميشتته تقريباً هاروش

  بوده پريودنتال هايجراحي هم گاهي و ريشه سطح نمودن

                                                 
استاديار گروه زيست شناسي  ؛طاهره فروتندکتر  ل مکاتبات:وؤمس نویسنده*

: پستتت الکتروني ؛ جتانوري، دانشتتتکتدة علوم زيستتتتي، دانشتتتگتاه خوارزمي    
foroutan@khu.ac.ir 

باعث  بهداشتتت مناستتب بيمار غالباً همراه به فوق اعمال. استتت

اين در حالي (. 1-9) گرددثبات بافت باقيمانده پريودنشيوم مي

، در راستتتتاي پريودنتال هايدرمان هدف مهمتريناستتتت که 

 و ديده بيآس پريودنشيوم مجدد بازسازي شرايط کردن فراهم

 (.1) باشدمي رفته دست از يا
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 هايکه پس از انجام جراحياستتتت نشتتتان داده  مطتالعات 

ر دهاي اپيتليال ستريعترين رشد را داشته و  ستلول  ،پريودنتال

 عريان ستتطح در پريودنشتتيوم هايستتلول ستتايرزودتر از حالي 

 مراهه به را بافتي بازستتازي امر اينکه  يابندمي تجمع ريشتته

ده تليوم طويل چسبنبافتي با يک اپي شتود مي باعث و نداشتته 

 (.1-2سطح ريشه ترميم شود ) ويبر ر

 Victo نشتتان  1902تحقيقي در ستتال  يو همکارانش ط

 نشاءم پريودنتال ليگامان از که پريودنشيوم از هاييدادند سلول

 عنو بهترين توانندمي( هافيبروبالستتتت ويژهه بت ) انتد گرفتته 

 خصوص اين در(. 1) کنند ايجاد را بافتي بازسازي و چسبندگي

 . غشتتاهااستتت گرديده پيشتتنهاد مختلف غشتتاهاي از استتتفاده

 ،يزيستتت يهمچون يکپارچگي، ستتازگار يخصتتوصتتيات  داراي

، non-regenerative هايمسدود کنندگي سلولي براي سلول

 بافت با سازگاري قابليت و هافضتاستازي جهت مهاجرت سلول  

 دادن قرار با توانمي ،خصوصيات اين به توجه با. (6) باشندمي

 ميمتر طي در همبند بافت و ريشتته عريان ستتطح بين ءغشتتا

ليوم تاز رشتد اپيکالي سلولهاي اپي  ،متعاقب جراحي پريودنتال

به مهاجرت و  ،و با ايجاد فضتتتا کردهو بتافت همبند جلوگيري  

 ليگمان منشتتتا که هاتجمع ستتتلولهايي مانند فيبروبالستتتت

توانايي الزم جهت بازسازي را دارند، کمک  داشته و پريودنتالي

 Lindehy(. اين امر براي نخستتتتين بار توستتتط 7-9) نمود

karring Nyman  (.12) ييد قرار گرفتأمورد ت 1902در سال 

، مشخص گرفته صورت اخير هايسال يتحقيقاتي که ط در

 قرارگيري ينحوه جمله از غشتتاها پارامترهايشتتده استتت که 

 آنها در موجود فرج و خلل ميزان و فايبرها ضتتخامت ايبرها،ف

 تکثير و چستتتبندگي ميزان از متفتاوتي  مقتادير  تواننتد مي

(. در 11و  2، 1وبالستتي را در ستطح غشاها ايجاد کنند )  فيبر

بر روي  2220و همکارانش در سال  Kasajتحقيقي که توسط 

ابل جذب صورت گرفت نشان انواع غشاهاي قابل جذب و غير ق

داده شتتد که مقادير متفاوتي از چستتبندگي بر روي هر يک از  

که  شتتديم آن بر تحقيق اين در لذا. دهدانواع غشتتاها رخ مي

ي ميزان و نحوهي غير قابل جذب را در هاغشتتتااز نوع  9ثير أت

 محيط رد انساني پريودنتال ليگامانچسبندگي فيبروبالستهاي 

in vitro  حاضتتر در ستتال  يمورد بررستتي قرار دهيم. مطالعه

   انجام شد. يدانشگاه خوارزم يدر آزمايشگاه کشت سلول 1909

 مواد و روشها
دندان پره مولر  2ليگتامان پريودنتال   ،يدر اين تحقيق تجرب

 DMEM (double و در محلول شتتتتدهبتتا کتورت جتتدا  

modified eagle medium)  ستتتيلينپني %1که شتتتامل- 

. داده شد قرار است،سرم گاوي جنيني  %12 استرپتومايسين و

 آزمايشتتگاه به ستتاعت يک از کمتر زمان مدت در آنها ،ستتپس

 يسازي در طجدا از پس فيبروبالست هايسلول و شده منتقل

 يغشاها يبر رو 2cell/cm 122ي با دانسيته ،چهار پاساژ -سه

 22 محيط کشتتتت که از حاوي خانه 22هايموجود در پليت

. ه شدندريخت بودند، استتريل شتده   UVستاعت قبل با اشتعه   

 9×9 تحقيق اين در استتتفاده مورد جذب قابل غشتتاهاي ابعاد

 IMTECو  GBR-200، TXT-200 و شتتامل انواع مترميلي

OVID  قابل غشاي 2 از يک هر به هابود. شتش خانه از پليت 

 محلول باپس از شستشو  هاخانه تمامي. يافت اختصاص جذب

 در  ها. پليتشتتدندجايگزين    DMEM محلول ، توستتطبافر

 22 به مدت 2CO %1 با مرطوب هواي در و درجه 97 دماي

 ساعت انکوبه شدند.  

 از:  فسفات آلکالين تست

 عنوان يک پارامتر برايه تستتتت فعاليت آلکالين فستتتفاتاز ب

هاي استتتبوبالستتتي مطر  خصتتوص ستتلوله فعاليت ستتلولي ب

استتتت. براي اين منظور از کيت ستتتنجش آلکالين فستتتفاتاز  

(Product No. 85, Sigma-Aldrich)  استتتفاده گرديد. در

 -راتيتس يکنندهتثبيت محلول يوسيلهب هاسلول ،روش فوق

 92مدت ه ثانيه تثبيت شتتده و ستتپس ب  92به مدت  ،استتتن

قرار گرفتتت. در متتک ديتتازونيوم دقيقتته در معرم محلول ن

 مدته ب و شده شسته مقطر آب با بار دو هاسلول ،بعد يهمرحل

 ستتپس.  ندشتتد آميزيرنگ هماتوکستتيلين محلول با دقيقه 9

 .گرفتند قرار مطالعه مورد نوري ميکروستتکوپ در زير هاستتلول

در تجزيته و تحليتل آمتاري و به منظور بررستتتي اختالف بين    

 one-way)آنتتاليز واريتتانس يتتک طرفتته  آزموناز هتتا، گروه

ANOVA) .استفاده گرديد 

   :MTT تست

 MTT تستتتت از ،هالستتتنجش نرخ بقاي ستتتلو به منظور

. اين تست براي سنجش ميزان يا نسبت تکثير گرديداستتفاده  

 يسنجي بر پايهو بر استتار روش رنگ اشتته ستلولي کاربرد د 

فورمازان انجام هاي آبي رنگ احيا و شتکستته شتدن کريستال   

 ٪90 باالي روش اين حساسيتالزم به ذکر استت که   گيرد.يم

به شر  زير  MTTتستت   ،اتمام انکوباستيون  از پس. باشتد مي

انجام گرفت: ابتدا محيط کشت رويي دور ريخته شد و هر کدام 

استتتتريل  PBS با کامل طور به غشتتتاها حاوي هاياز خانه

به   MTTحيط حاوي الندا م 122شستشو داده شدند. سپس 

 ستتاعت در انکوباتور حاوي 2هرخانه اضتتافه گرديد و به مدت 

2CO  گراد قرار داده شدند. در طي ستانتي  جهدر 97دماي در

توستتط ستتيستتتم ستتوکستتينات    MTTمحلول  ،انکوباستتيون

غشتتا  مايع روي هر ،ستتاعت 2از پس احيا شتتد.  ،دهيدروژناز
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استتتريل شستشو داده شد و سپس  PBSمجدداً برداشتته و با  

استتتيد بتا  همراه  %2/2النتدا ايزوپروپتانول استتتيتديتک      122

خانه اضتافه گرديد. انکوباسيون در حرارت   هيدروکلريک به هر

دقيقه انجام شتتتد. الکل باعث ليز  12اتاق و دور از نور به مدت 

فورمازان غير محلول از شده و در نتيجه ستيتوپالستم ستلولي    

يل رنگ تشک گردد. به اين ترتيب،خارج ميل ستيتوپالسم سلو 

. در شتتودميشتتده را محلول نموده و باعث رنگي شتتدن محيط 

 692طول موج  جذب نوري محلول به دستتتت آمده در ،نهايت

به عنوان طول نانومتر  172و مرجع موج  طولبه عنوان نانومتر 

در دستتتتگاه  جهت اطمينان از صتتتحت نتايج، ستتتنجشموج 

Elisa Reader ه ثبت رسيد. ب 

در تجزيه و تحليل آماري و به منظور بررستتتي اختالف بين 

 one-way)آنتتاليز واريتتانس يتتک طرفتته  آزموناز هتتا، گروه

ANOVA) .استفاده گرديد 

 هایافته

 هاينام به جذب قابل غير غشتتاي نوع ستته از مطالعه اين در

GBR-200 ،TXT-200  وIMTEC OVID .استتتفاده گرديد 

 هايغشا در پهن هايبيشتترين تعداد ستلول   ،در ميان غشتاها 

TXT 200  62/2بتته تعتتداد0  وGBR-200  بتته تعتتداد

10/10 ، در غشاي آنهاو کمترين IMTEC OVID  به تعداد

92/12/2  آزمون آماري (1)جدول  مشتتتاهتده گرديد .one 

way ANOVA   اختالف بين گروه هتتا را از نظر مورفولوژي

 . (1)شکل  (>221/2p)نشان داد دار معني

ستته گروه ذکر شتتده از نظر نرخ بقا و ميزان تکثير ستتلولي و 

تفاوت  ،آميزي آلکتالين فستتتفتاتاز  واکنش نستتتبتت بته رنتگ   

و  =20/2p به ترتيب) ندادند نشتتتان بتا يکتديگر   داريمعني

12/2p=)  (2شکل  و 2)جدول.

 
 .سلولي به تفکي  غشاها هاي مورد بررسي بر حسب مورفولوژيتوزیع نمونه. 8جدول 

 

 نام غشاء
 مورفولوژي

 ميزان سلولهاي دوکي ميزان سلولهاي گرد ميزان سلولهاي پهن

TXT 200 62/2  0 12/2  22/0 72/2  62/9 

GBR-200 10/1  0 92/2  22/9 90/2  22/11 

IMTEC OVID 92/1  2/2 92/1  22/2 19/9  10 

CD 96/2 22/10 61/2  22/0 20/2  02/10 

 اند.بيان شده (SD)انحراف معيار  ها به صورت ميانگين داده                         

 

 

 و آلکالين فسفاتاز به تفکي  غشاها. MTTهاي مورد بررسي بر حسب شاخص . توزیع نمونه2جدول شماره 

 ALPميزان  MTTميزان  نام غشاء

TXT 200 17/2  922/2 72/7  6/26 

GBR-200 922/2  269/2 79/19  0/29 

IMTEC OVID 212/2  201/2 67/6  92 

CD 22/2  910/2  

 : آلکالين فسفاتاز.ALP اند.بيان شده (SD)انحراف معيار  ها به صورت ميانگين داده    

 

 

 

 

 

 

 رنگ شده با . سلولهاي فيبروبالست دندان پره مولر2ِشکل 

ت ي واکنش مثبهاي رنگي نشاندهندهآلکالين فسفاتاز. توده

 ×.222باشد. بزرگنمايي به کيت آلکالين فسفاتاز مي

. سلولهاي فيبروبالست دندان پره مولرِ کشت 1شکل 

 ×.122 بزرگنمايي. DMEMشده در محيط 
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 بحث
ثير انواع غشتتتاهاي غير قابل جذب أت ي حاضتتتر،در مطالعه

 IMTEC OVIDو  GBR-200 ،TXT 200ي غشا 9شتامل  

يبروبالست ليگمان فهاي چستبندگي ستلول   يبر مقدار و نحوه

هاي اين يافته گرفتت.  قرارپريودنتتال انستتتاني مورد بررستتتي  

 GBR-200و  TXT 200غشاهاي تحقيق مبين آن استت که  

 ستتتفيبروبال هاينتايج بهتري در تغييرات مورفولوژيک ستلول 

 .  دهندمي نشاناز خود  کشت محيط در

Change  و همکارانش چسبندگي سلولي فيبروبالست را به

الکتيک اسيد و پليبا بيس inion GTRXغشاهاي قابل جذب 

 ePTFE با بيس GTN1 (gore-Tex) غير قابل جذب يغشا

(expanded Polytetrafluoroethylene)  و  کردهبررستتتي

 ايغشاه به هانشتان دادند که چگونه چستبندگي فيبروبالست  

 PRP (platelet فاکتورهاي خارجي مثل يرثأت تحت مختلف

rich plasma) غشاي ،شده بررسي غشاهاي ميان در. باشدمي 

Inion  يغشا بيشترين ميزان چسبندگي و ePTEF   کمترين

 شکل ايستاره هاي(. سلول1زان چستبندگي را نشتان داد )  مي

 گرديدمشتتاهده  Inion يغشتا  ستتراستر  در  کم فاصتله  با پهن

 سلول بود(. اين چسبندگي 22 ز)محدوده هر دو سلول  کمتر ا

 ميکروستتکوپي  ستتاختار علته ب ،غشتتاها به هامتفاوت ستتلول

 ،داراي تخلل ستتطو  ناصتتاف و به اين معني که ود. ب غشتتاها

ثير قرار داده و أميزان چستتتبندگي را به طور خاصتتتي تحت ت

 اب ايبا ستتايز متفاوت فايبرها و ستاختار  شتتبکه  Inion يغشتا 

از خود  را هاسلول گيچسبند ترينمطلوب ،ستطحي  خشتونت 

 چسبندگي روي مهاري اثر ،غشاها سميت همچنين .داد نشتان 

داراي سميت متوسط بوده  ePTFG يغشا و داشتته  هاستلول 

 قتحقي در. است که ستبب کاهش  پتانستيل چستبندگي شده   

و  ePTFG بيس دليله ب جذب ابلق غير غشتتاهاي ،حاضتتر

ن با اي وليداراي کمترين چستتبندگي ستتلولي بودند  ،ستتميت

ميزان چسبندگي سلولي به لحاظ موروفولوژي  نبيشتريوجود، 

و کمترين  TXT-200و  GBR-200هاي ستلولي بر روي غشا 

 .  گرديدمشاهده  IMTEC OVID يدر غشا ميزان چسبندگي

Takata  فيبروبالست هايو همکارانش   چستبندگي سلول 

 Bioو  Tissue guide (TG) جذب قابل غشتتتاهاي هبت 

mend (BM)  کالژن وبتتا بيسرا Epiguide ،resoulote 

 Gortexغير قابل جذب  يالکتيک استتتيد و غشتتتارا با بيس

 به هاچسبندگي فيبروبالستنشتان دادند که ميزان   مقايسته و 

 است جذب قابل غير غشتاهاي  از بيشتتر  جذب قابل غشتاهاي 

 تاخصتوصي  بين در فاکتور مهمترين حاضتر،  يمطالعه در(. 6)

ي بافت ازگاريس ،شودمي لآايده چسبندگي به منجر که غشاها

ديگر مانند ستتتميت غشتتتاها،  عواملاما حضتتتور  ،غشتتتاها بود

، شتکل و ستاختار آنها، و همچنين سايز تخلل   ءمحتويات غشتا 

 .  دانيميثر ممؤ نيزغشاها را 

به دليل تخلخل  GBR-200 ،در ميان غشتتاهاي قابل جذب

راين . بناباز خود نشان دادميزان چستبندگي بيشتري   ،بيشتتر 

عنوان عاملي در چسبندگي  هب ءشتکل و ستاختار سطحي غشا  

 بستتتري عنوان به هاتخلخل ،ستتي قرار گرفت. در واقعرمورد بر

 تهاجم کرده و عمل خوني يلختته  انتداختن  دامه بت  جهتت 

 مطالعه در(. 12) دهندمي قرار ثيرأت تحت را بستر به هاستلول 

 يرغ غشاهاي به هافيبروبالستت  بيشتتر  چستبندگي  نيز حاضتر 

و فعاليت  گرديدييد أت TXT-200و  GBR-200 جذب قتابل 

 در هاچسبندگي کمتر سلولعلت ه ب MTTلکالين فسفاتاز و آ

 دار نبود.معني،  ePTFE يغشاها متوسط سميت ينتيجه

Adrian Kasaj هايچستتتبندگي ستتتلول ،و همکارانش 

، Totudent (TD) جذب قابل غشاهاي روي بر را فيبروبالست

Resodont (RD)  وBio Gide (BG) کالژني و را بتتا بيس

مقايسه قرار  مورد ePTFEغشتاهاي غير قابل جذب را با بيس  

که غشتتتاهاي قابل جذب همگي افزايش قابل  دريتافتند و  هداد

دهند. از خود نشان مي هادر ميزان چستبندگي ستلول   يتوجه

بيشتتترين ميزان چستتبندگي  TD ر در همين ارتباط، غشتتايد

علت (. 2) در بين غشاها به خود اختصاص داده استستلولي را  

 خارج هايمولکولاين امر را تشتتتديد تکثير ستتتلولي و ماکرو

 اين. (19) داندانسته کالژنه جذب قابل غشاهاي توسط ستلولي 

 در را ستتطحي خشتتونت و هاتخلخل ستتايز همچنين تحقيق

ه ک کندمي بيان همچنين و دانسته موثر هاستلول  ندگيچستب 

ستتازي زرا با in vivo شتترايط نقش تواندنمي in vitroمحيط 

 به هاحاضر نيز چسبندگي کمتر فيبروبالست يدر مطالعه کند.

 سفاتازف آلکالين فعاليت و گرديد ييدأت جذب قابل غير غشاهاي

 سميت ناشي از هابه علت چستبندگي کمترل ستلول   MTT و

 دار نبود.معني ePTFE غشاهاي متوسط

 Alpar قابل  يستازگاري زيستي دو نوع غشا  ،همکارانش و

غير قابل جذب  يو غشتتا Bio guideو  guideشتامل  جذب 

Gor-Tex  کالژن مورد بررسي قرار دادند. در اين تحقيق  بارا

که غشاهاي قابل جذب سازگاري بافتي بسيار  مشخص شدنيز 

و  ePTFEغشاهاي دهند، در حالي که از خود نشان ميخوبي 

 و سازگاري بافتي متوسط تا خفيف داشته ،پلي الکتيک استيد 

 واکنش سبب همچنيناين غشاها  .شوندمي سلولي مرگ باعث

ارجي توستط ميزبان شتده و رشد اپيکالي اپيتيليال و   خ جستم 

 امر اين که کنندميکروبي را  روي اين دو غشتتاء تستتهيل مي 

 را  GTRشده و هدف  ءو غشا هاسلول نتبي فاصله ايجاد ثتباع
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 (.7) دهندميکاهش 

به دليل ستتميت غشتتاهاي غير قابل   زتحقيق حاضتتر ني در

 هايو ماکرومولکول DNAستتتنتز  ، ePTFEجتذب بتا بيس   

 سلولي چسبندگي و شده مختل غشتاها  توستط  ستلولي  خارج

علتتت کم بودن تعتتداد ه . همچنين بتتدهتتدميکتمتري رخ  

از نظر و آلکالين فستتفاتاز  MTT آزمون ،چستتبيده هايستتلول

 دار نبود.معنيآماري 

 يبه آزمايشگاه توانيحاضرم يجمله نقاط ضعف مطالعه از

 in vivoبودن نتايج آن اشاره نمود که لزوم تکرار آن در محيط 

 تعدادبيشتر بودن  . همچنين در صورترستد يبنظر م يضترور 

نتايج نيز افزايش صتتحت اطمينان به  ،مورد آزمايش هاينمونه

هيچ  يدر پژوهش حاضتتتر از حمايت مال ضتتتمناً. يافتاهد خو

استفاده نگرديد. ،مواد مورد آزمايش يشرکت سازنده
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