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  تهران یواحد دندانپزشک ی. دانشگاه آزاد اسالم کسیبخش اندودونت اریاستاد -1

  اندودونتیست   -2

  

  :خالصه

  مواد  ینسج يکننده سازگار نییاز موارد تع شهیر يبه مواد پرکننده انتها دهیچسب يها سلول تیو کم تیفیک ف:سابقه و هد

  CEM دیرتروگر یمیبه سه ماده ترم  يا بالست لثه برویف يسلولها یچسبندگ یکم زانیم سهیبا هدف مقا قیتحق نیباشد. ا یم

GeriStore    وMTA  .انجام شد  

 طیو د ر داخل مح دیگرد هیته شیاز هر ماده مورد آزما سکیعدد د 8تعداد  آزمایشگاهی -یمطالعه تجرب نیار د ها: روش و مواد

ها توسط  سکیهفته د کیساعت و  72، 24 یبازه زمان 3 یبعد از ط  ،قرار گرفت يا لثه بروبالستیف يسلولها يحاو یکشت سلول

هاي  میزان چسبندگی سلول. شدانجام  یالکترون کرسکوپیم ریدر ز یمارش سلولشدند و ش بتاز الکل ثا یمتفاوت يها و غلظت ومیاسم

  شد.محاسبه  Tukeyهاي مختلف با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون مقایسات چندگانه  در گروه فیبروبالست

 MTAبه ماده  )CEM )24/0±4/1 ،()4/0± 6/8) ،(2/0±2/8هاي فیبروبالست چسبیده به ماده  سلول نتایج نشان داد میزان ها: افتهی

 24هاي  ) به ترتیب در زمان2/0±4/0 ،()2/0±2/0)، (2/0± 6/0( Geriostore) و به ماده 37/0±8/6)، (8/2 96/0±)، (4/0 24/0±(

 شیده مورد آزمابه سه ما دهیچسب يسلولها نیانگیم نیب يدار یاختالف معن یدر هر سه مقطع زمانو  هساعت و یک هفته بود 48و 

  )p >05/0. (وجود داشت

مربوط به ماده  یچسبندگ زانیم نکمتری وساعت  72در زمان   CEMمربوط به ماده  یسلول یچسبندگ نیشتریب: يریگ جهینت

GeriStore   در طول زمان در  یسلول یچسبندگ زانیم. هفته بود کیدر زمانCEM   وMTA  اما در  ه ویافت شیافزاGeristore  

  هش یافت. کا

  

  ، فیبروبالست، چسبندگی سلولی، مواد پر کننده انتهاي ریشه  Geristore ،CEM  ،MTAواژه ها:  دیکل

  

  22/5/90پذیرش مقاله:       31/4/90 اصالح نهایی:    22/3/90وصول مقاله:
  

  

  مقدمه:

دندان،  شهیر يانتها يها یبه دنبال جراح ها یاز نگران یکی

آنها  یعیو اتصال طب میودنشیو پرمجدد استخوان  يریگ شکل

مجدد  يدرمان، بازساز جهینت نیتر آل دهیباشد. ا یم گریکدیبه 

ها به سطح استخوان،  سلولطبیعی  یو چسبندگ میودنشیپر

  )1(.باشد یم شهیسمنتوم و ماده پرکننده ر

ها به ماده مورد استفاده  سلول یچسبندگ زانیتوجه به م عدم

 جادیتواند منجر به عدم ا یم شهیر يبه عنوان پرکننده انتها

 تیشده قابل جادیا میصورت ترم نیگردد و در ا  یواقع يبازساز

 )2(.به دندان را نخواهد داشت یعیباز گرداندن عملکرد طب

مواد پرکننده  به دهیچسب يسلولها تیو کم تیفیک نیهمچن

  مواد  ینسج يکننده سازگار نییاز موارد تع شهیر يانتها

  )3(. باشد یم
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 ياز مواد به عنوان ماده پر کننده انتها یعیوس فیط امروزه

توان به  یکه از آن جمله م ردیگ یکانال مورد استفاده قرار م

 کویت ،نومری،گالس آSuper EBA,MTAت،یآمالگام،کامپوز

(ساخت کارخانه :GeriStore)4(.اشاره نمود رهیو غ

DENMAT Santa Maria , USA (نومریگالس آ کی 

 ياست که به عنوان ماده پرکننده انتها  dual cure ینیرز

صورت گرفته  قاتیتحق یگردد. در برخ یاز آن استفاده م شهیر

  يا و لثه ودنتالیبافت پر يبروبالستهایمشاهده شده است که ف

و     Camp نیهمچن  )6،5،1(.گردند یمتصل م  Geristoreبه 

ه با ادامه ک دندیرس جهینت نیخود به ا یهمکاران در بررس

incubation    اتصال سلولها بهGeristore  شیافزا   

 Denstply(ساخت کارخانه   MTA )1( .ابدی یم

Philadelphia  USA ياز مواد پرکننده انتها یکی زی) ن 

 دیپورتلند، اکس مانیمخلوط از س کیباشد که  یم شهیر

میکروسکوپ  یدر بررس باشد. یم Gypsumو  سموتیب

به صورت  ها بروبالستیف یچسبندگ زیماده ن نیا الکترونی

قرار گرفته است. در مطالعات صورت گرفته  یمورد بررس  یفیک

با   MTAبه سطح  دهیچسب بروبالستیف يسلولها تیفیک

 یسمان دندانپزشک کی رایاخ )7،1( .ابدی یگذشت زمان بهبود م

 باتی) شامل ترک يعسگر يدی) (شرکت تولCEM( دیجد

 ،می، فسفات کلسمیکلس دی(مانند اکس میساز کل یمتفاوت

 ی)معرف میکلس دیو کلر میکلس دیدروکسیه م،یکربنات کلس

 دییآن مورد تا یکیزیشده است. که خواص ف

ISO 6876:2001هیآن شب یکینیاستفاده کل و باشد یم 

MTA  يزمان سخت شدن، ثبات ابعاد ،است و هر دو سمان 

صورت  قاتیاز تحق امچکدیدر ه ) 8-11(.مشابه دارند PHو 

 یها به صورت کم بالست برویف یچسبندگ زانیگرفته م

در مورد  یحیموردمطالعه قرار نگرفته است تا بتوان قضاوت صح

 سهیبا هدف مقا قیتحق نیلذا ا .ردیانتخاب ماده مناسب انجام گ

به سه  يا لثه  بالست برویف يسلولها یچسبندگ یکم زانیم

CEM دیرتروگر یمیماده ترم ,MTA ,GeriStore   با روش

 SEM(Scaning Electron Microscope) یکم زیآنال

   .انجام شد

  

  :مواد و روش ها

  :يا لثه بروبالستیف يسلول ها هیته- 1

حجم نمونه  نییبا توجه به فرمول تع یمطالعه تجرب نیا در

و توان  05/0برابر  (α)1نوع  يخطا زانیو با در نظر گرفتن م

به دست  يارهایو انحراف مع نیانگیتوجه به مو با  8/0آزمون 

عدد  8هر گروه  يتعداد حجم نمونه برا  pilot آمده از مطالعه

 human gingival)یسلول لثه انسان .دیگرد نییتع

fibroblast )  ( NCBI Codce C165 ) به منظور انجام

کشت  طیمح شد. هیته رانیپاستور ا تویاز انست قیتحق نیا

  ،  fetalbovin serum درصد 10يسلولها حاو

penicillinوamphotercin B   وstreptomycin   و

 5مرطوب  طیبا شرا گرادیدرجه سانت 37 طیسلولها در مح

سلولها به تعداد الزم جهت  نکهیا يبرا .رگرفتقرا    CO2درصد

  .قرار گرفت  passageبار تحت 5برسد  شیانجام آزما

  ها به روش سکید هیته يبرا نمونه ها: هیته روش

Rabeahe پس از مخلوط کردن )12(.عمل شد MTA   ساخت

ساخت )  CEMو (DenstplyPhiladelphiaUSAکارخانه

) مطابق دستور کارخانه آنها را درون  يعسگر يدیشرکت تول

متر  یلیم 5 متر و ضخامت یلیم 6به قطر یکیلوله پالست کی

داده شد که . سپس اجازه میپک کرد  ورضخامت توسط کندانس

  شوند. در مورد  setشده هیتوص طیشرا مواد مطابق زمان و

GeriStore)ساخت کارخانهDENMATSanta 

Maria,USA    (وریک تیسطح ماده توسط دستگاه الKerr 

 600mw cm2با نور هالوژن) با قدرت (
که در فاصله استاندارد 

بق (ط هیثان 30به مدت  دمتر از سطح ماده قرار دار یلیم 2

ساعت  1مواد به مدت  هیشد.کل وریدستور کارخانه سازنده )ک

 37مرطوب و درجه حرارت  طیبا محCO2درون انکوباتور

  .درجه  قرار داده شدند

   ها: نمونه يبر رو یسلول کشت-2

هر بازه  يسلول، برا یتعداد کاف ها و بعد از آماده شدن نمونه

ته شد و هر در نظر گرفچاهکی 96محیط کشت عدد کی یزمان

سلول 104قرار داده شد و تعداد   چاهک کیدرون  سکید

 96well. هر کدام ازدیبه هر خانه اضافه گرد بروبالستیف



62  و همکاران مهدي وطن پور  دکتر 

  28 / پیاپی1390تابستان / دوم/ شماره هشتممجله تحقیق در علوم دندانپزشکی/ دوره  

  

  
  

culture plate کیساعت و  72ساعت،  24 يهادر زمان 

درصد 5درجه و  37با درجه حرارت  طیهفته در مح

CO2فتنای انیبه دنبال پا)13(. قرار گرفتند ونیتحت انکوباس 

با فشار  PBSبار توسط 3ها   سکید زمان مورد  نظر، همه

  .شستشو داده شدند

ساعت  2ها به مدت  سکیها ابتدا د سکیثبوت د جهت

درصد قرار گرفتند و بعد از آن  5/2 دیئگلوتارآلددرون محلول 

و در مرحله  بار با آب مقطر شسته شدند 5 قهیدق 20به مدت 

اسمیوم   درصد 1ول ساعت درون محل 2به مدت  يبعد

 يشده در آب مقطر قرار داده شده و سپس برا قیرقتتراکساید

 نیبار توسط  آب مقطر شسته شدند در آخر 5 قهیدق 20

،  25 يالکل با غلظت ها توسطبیبه ترتابگیري ،مرحله ثبوت

خشک شدن به مدت  يبرا نمونه هاانجام شد و 95و  75، 50

  )13(. نده شدآزاد قرار داد يساعت در هوا 24

:ها با سکیسطوح د یبررس-3 SEM

 ومینیورق از جنس آلوم کی يثابت شده بر رو يها سکید

 20به مدت sputter coater(Hunmer 2)درون دستگاه

نانومتر بر  15نازك طال به قطر  هیال کیتا گرفتند قرار قهیدق

ها توسط  سکی.در مرحله بعد دردیها قرار گ سکیسطح د

 Field Emissionکرسکوپیمبه  یومینیمهمان ورق آلو

Scanning Electron Microscope  (Hittachi      

S4160, Stanford, CA)  انتقال داده شد.  

شد و در هر  میتقس یبه چهارقسمت فرض سکیهر د سطح

که  SEMبرابر توسط اپراتور 300 یینقطه با بزرگنما 2ربع 

خاب شد . و عکس انت،از نحوه انجام مطالعه نداشت یاطالع

از آن صورت گرفت.شمارش تعداد سلول ها در هر  يبردار

و در صورت عدم تواق دو  دیعکس توسط دو نفر انجام گرد

فوق مراحل  .دیگردثبت  یجداول خال مشاهده گر عدد کمتر در

هفته  تکرار  کیساعت و   72ساعت ،  24زمان  3هر  يبرا

   .دیگرد

 One way  توسط  تست جیداده ها نتا ياز جمع آور پس

ANOVA و از  یگروهها در هر مقطع زمان نیب سهیمقا يبرا

هر   یبررس يبرا  repeated measured ANOVAتست

به   tukeyمختلف استفاده شد.   از تست يگروه در زمانها

  .شد استفاده یلیعنوان  آزمون تکم

  :جینتا

 یسلول یچسبندگ نیشتریبمقایسه گروه ها  نشان داد 

 و) 2/8± 2/0هفته( کیدر زمان   CEMوط به ماده مرب

در   GeriStoreمربوط به ماده  یچسبندگ زانیم نکمتری

مقایسه گروه  1در جدول .میباشد )2/0± 2/0هفته( کیزمان  

  شود. ها به تفکیک زمانهاي مورد مطالعه دیده می

  

 يها سکیبه د دهیچسب يتعداد سلولها نیانگیم - 1جدول 

 24 يدر زمان ها Geristoreو  CEM   ،MTAساخته شده از 

  هفته کیساعت و  72ساعت ، 

  

  

 نینگایم نیب يدار یاختالف معن یدر هر سه مقطع زمان

.وجود داشت شیبه سه ماده مورد آزما دهیچسب يها سلول

)05/0 < p  ،(ANOVA يساعت تعداد سلول ها 24پس از 

به طور   CEMشده از ماده هیته يها سکیبه د دهیچسب

 tukey’s post Hoc)بود شتریب   MTAاز يدار یمعن

05/0 < p  (اما باGeriStore نداشت.اما  يدار یتفاوت معن

 از شتریب CEMدهیچسب يها تعداد سلول نیگانیم

GeriStore  نیتفاوت ب نیهمچن .بودMTA و

GeriStoreدار نبود یمعن زین.  

به دهیچسب يسلولها زانیساعت م 72 یمقطع زمان در

CEMاز شتریب يدار یبه طور معنGeriStore وMTA 

از شتریب يدار یبه طور معن MTAيسلولها نیبوده . همچن

GeriStore 05/0(.بود < p  ،(tukey’s post Hoc  

به  CEMدر یچسبندگ زانیهفته م کی یمقطع زمان در

 نیا زیو نp) > 05/0 (بود MTAاز شتریب يدار یطور معن

 GeriStoreاز شتریب يدار یبه طور معن CEMدر زانیم

  ساعت  24

X ±SE

  ساعت   72

X ±SE

  هفته 1

X ±SE
CEM24/0±4/14/0± 6/82/0±2/8

MTA24/0± 4/096/0± 8/237/0±8/6

Geristore2/0± 6/02/0±4/02/0±2/0
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 شتریب يدار یبه طور معن زین MTAبه یچسبندگ زانیمبود.

  .ودب GeriStoreاز

با افزایش CEMوMTAماده  دو میزان چسبندگی سلولها به 

  داري افزایش یافت.زمان به طور معنی

در  Geristoreمیزان چسبندگی سلولی به دیسکها  براي  

  ) 1. (نمودار شماره  نداشته استمعنی داري  تفاوت طول زمان

،  CEMبه مواد   دهیچسب يتعداد سلولها راتییتغ -1نمودار 

MTA  وGeristore ساعت 72ساعت ،  24در طول زمان  

  هفته کیو  

  

MTAاي به ماده  لثه هايچسبندگی فیبروبالست -1شکل 
  

Geristoreاي به ماده  لثه هايچسبندگی فیبروبالست -2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CEMلثه اي به ماده  هايچسبندگی فیبروبالست -3شکل 

  

  :بحث

مورد استفاده   دیرترو گر یوان ماده پر کردگکه به عن يمواد

 کوالریراد يانساج پر يرا برا تیحداقل سم  دیبا رندیگ یقرار م

و  Safaviانجام شده توسط يها یداشته باشند . طبق بررس

 یکیمواد  نیها به ا  سلول یچسبندگ تیفیو ک تیهمکاران کم

 دنیچسب نی. همچن)3( دباش یم ینسج يسازگار يها از شاخص

 شهیر يسلولها و منتشر شدن آنها در سطح مواد پر کننده انتها

 شهیر يمواد پر کننده انتها تیفیک یبررس ياز شاخص ها یکی

  )2(. باشد یم

بالست ها به سطوح  برویف هیاول یدار چسبندگ یمعن شیافزا

مرحله  نیباشد. ا یم يبهبود مراحل شینشان دهنده افزا

در پروسه بهبود زخم به حساب  زیمرحله ن نیحساس تر ییابتدا

  )14(.دیآ یم

کانال  ستمیس نیارتباط ب دیبا دیماده پرکننده رتروگر کی

 ماده نی. ادینمامهروموم  یو انساج اطراف آن را به خوب شهیر

و  يثبات ابعاد يقابل حل در انساج، دارا ری،غ یسم ریغ دیبا

ورد مواد مبا توجه به این که باشد.  ینسج يسازگار يدارا

فوق  طیشرا ههم يدارا کسیاندودانت ياستفاده در درمان ها

 عرضه شهیر يبه عنوان ماده پر کننده انتها    MTA نبود

 کی، تحر ویواکتیماده ب کیماده به عنوان   نی. ا)15(دیگرد

شناخته  ینسج يسازگار يکننده ساخت نسج سخت و دارا

 يسازگار ،ییایمیدر مورد خواص ش یشود و مطالعات مختلف یم

   )16(.است دهیردآن منتشر گ یکینیکل يو کاربرد ها ینسج

  

 ییاستاندارد طال کیبه عنوان  قیتحق نیدر ا لیدل نیبه هم

  .مورد استفاده قرار گرفته است
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CEM   ییو از لحاظ توانا )17(شد یمعرف 2006در سال 

 )18(، القا ساخت بافت سخت )11(سخت شدن در حضور رطوبت

 يباشد . از سو یم سهیقابل مقا  MTAبا )17( لیس تیو قابل

آن بهتر  )19(الیباکتر یآنت تیو خاصفلو، اي ضخامت الیهگرید

    بر CEMيهایبا توجه به برتر باشد. یم  MTAاز

MTA  به نظر يضروراین مطالعه ماده در  نیا یلزوم بررس 

  .دیرس یم

Geristore نیبا رز افتهی رییتغ نومرینوع گالس آ کی 

نواقص  نیو همچن شهیر ياست که به عنوان ماده پرکننده انتها

در  یکم جیکیماده ل نیا شده است. شنهادیدندانها پ يلثه ا ریز

به وجود  یکم تیماده حساس نیا )20( .دارد MTA  حد

 بروبالستیمطالعات ادعا شده که ف یبعض یرطوبت دارد و ط

با توجه   )1(. ماده را دارند نیبه ا یچسبندگ تیقابل يلثه ا يها

به سطوح  یتوان انتظار چسبندگ یماده م نیا ینیرز تیبه ماه

که وجود  يرا داشت و لذا در موارد یآماده شده دندان

 یروند جراح یمتعدد محتمل است و ط یفرعسوراخهاي 

ندارد مورد  دوجو قیهمه آنها به طور دق يامکان آماده ساز

   .گیرد قرار می زیتجو

ها  سکیچسبنده به سطح د يتعداد سلول ها یررسب

 فیو همکاران آن توص  Mustafaکه قبال توسط یمطابق روش

متد  کیشده بود انجام شد و نشان داده شده که روش حاضر 

. در دیآ یبه حساب م یسلول یچسبندگ نییتع يمناسب برا 

که از  ییسلولها توسط عکس ها یچسبندگ زیروش آنال نیا

  )13(. شود یبه دست آمده است انجام م یاقفمناطق ات

که  یاز مراحل یکی یچسبندگ یمراحل بررس یط در

مورد  دهیچسب ياست که سلولها نیدارد ا ییبسزا تیاهم

موضوع در آن است که صرف  نیا تی.اهمرندیقرار بگ شیآزما

 یبافت ونیسلول و ماده موجب شروع رژنراس نیب یکیزیتماس ف

اتصال  نیشود که ا یآغاز م یفقط هنگام پروسه نیشود و ا ینم

در شود .بر قرار  ممحکو به صورت  یسلول ياستطاله ها سطتو

 3 سکیاز ثابت کردن نمونه ها هر د قبل یشگاهیآزمااین روش 

 ییشستشو داده شده تا سلولها  محلول فسفات بافريبار توسط

 یشده باق هیدر خلل و فرج مواد ته ایندارند  یکه چسبندگ

که  ییها ندارند جدا شود و تنها سلول یاند و اتصال محکم ندهما

  )13(.شوند یبررس سکیدارند در سطح د یواقع یچسبندگ

 یسلول یچسبندگ زانیم یبررس يروشها ریاز سا استفاده

 یامکان بررس نکهیعالوه بر ا   Ki67ای    MTTمانند

خصوصیات ، شکل و  شیماده مورد آزما یسطح اتیخصوص

مواد پر کننده  را بر  سلولها نشان  ریو تاث دهیچسب يها سلول

باشد  ینم صذکر شده مشخروشهاي در  نیدهد عالوه بر ا ینم

صرفا در تماس  ایداشته  یشده چسبندگ ییشناسا يکه سلولها

موارد  یبعض یشگاهیآزما يروشها نیبا مواد بوده اند  ا یکیزیف

و فقط  دیرا مشخص نما دهیچسب يسلولها تیکم ستیقادر ن

  )21(.دهد یقرار م شیمواد را مورد آزما یستیتوتوکسیس

 به یلثه انسانبالست برویف يها مطالعه از سلول نیدرا

استفاده شد. مطابق مطالعات انجام  شیعنوان سلول مورد آزما

فیبروبالست لیگامان  و يا لثه بروبالستیف يشده سلولها

مشابه  یندگچسب اتیو خصوص کیاز نظر مورفولوژ پریودونت

دو  نیتوان از ا ید و مطابق مطالعه انجام شده منباش یم  گریکدی

  )1(. استفاده نمود گریکدی يسلول به جا

را  یکینیکل طیدر مطالعه، شرا یرده سلول نیاز ا  استفاده

و امکان انجام آن  يریآن تکرارپذ تیمز ونماید یم يبازساز

  ISOتوسط نیهمچن باشد و یم شیهمه مواد مورد آزما يبرا

   )22(. است شده شنهادیپ یتیسیتوتوکسیس هیاول يها یبررس يبرا

با گذشت  CEMو MTAمطالعه حاضر در مورد مواد در

که احتماال به علت  ابدی یم شیها افزا سلول یکم زانیزمان م

در مطالعه خود  Balto.باشد یمواد تازه مخلوط شده م تیسم

 هیتازه ته  MTAدر معرضها  سلول يعنوان کرد مورفولوژ

نداشته  حبر سط یگسترش بوده، يساعت ) به فرم کرو 4شده (

 تیاز سم یباشد که احتماال ناش یاز سوبسترا جدا م بایو تقر

ها در  سخت شده سلول يها در نمونه کهیباشد در حال یماده  م

و  ابندی یگسترش م یتوپالسمیس دیزوا قیسطح ماده از طر

 يها سلول اتیو خصوص رندیگ یمحالت مسطح به خود 

شده در توافق با  امنظر مطالعه انج نیو از ا چسبنده را دارند.
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    )7(.باشد یمطالعه فوق م

و  Oviirمطالعه حاضر در توافق با مطالعه گرید يسو از

زمان سخت شدن از  شیاست که عنوان نمودند با افزا  همکاران

 يسلولها ونیفراسیپرول زانیروز م 12ساعت به  24

 دیسف   MTAدر مجاورت تیوسینسمنتوبالست و کرات

است که با   نیا دهیپد نیا یاحتمال لیدل  )23(.ابدی یم شیافزا

شود و به دنبال آن سلولها  یسختر م  MTAگذشت زمان

  .از سطوح سخت شده جدا شوند  یتوانند به راحت ینم

ت ساعت تفاو 24که در زمان نشان دادمطالعه حاضر  جینتا

  و MTAدهیچسب يها لسلو زانیم نیب يدار یمعن

GeriStore   يدر زمان ها یعنیوجود ندارد و با گذشت زمان 

دار  یمعن MTAاختالف به نفع نیهفته ا کیساعت و   72

  Campبه دست آمده از مطالعه جیبا نتا جینتا نیشده است. ا

 انزیم    Campباشد ( در مطالعه یو همکاران در تناقض م

گزارش شده است)  شتریب GeriStoreسلولها به یچسبندگ

 یمورد بررس يها تناقض به علت تفاوت در زمان نیکه احتماال ا

یمورد مطالعه در بررس يباشد. ( زمانها یدو مطالعه م نیدر ا

Camp     3  ،6  ،24  ،48   ساعت بوده است).   72و

  Fluorometricallyدر مطالعه فوق یروش بررس نیهمچن

ها و ارتباط آنها با  سلول يشکل ظاهر یبوده که امکان بررس

  )1(.مواد وجود نداشته است

 یکم زانیحاصله م جیمطالعه حاضر با توجه به نتا در

  MTAاز يدار یبه طور معن CEMبه دهیچسب يسلولها

  و همکاران  که  Asgariباشد که با توجه به مطالعه یم شتریب

 MTAبر خالف CEMیه ساختار سطحداشتند ک دیتاک

   نیبه دنت هیشب اریبس  ژنیفسفر و اکس ،میکلس عیاز نظر توز

  

  

  

  

  

( به عنوان  نیدنت تیآپات یدروکسیه يها ستالیو کر ودهب

 هیشب گریکدیبه  اریبس زین CEMعاج) و بیترک نیتر یاصل

به دهیچسب يها تعداد سلول شیباشند احتماال علت افزا یم

CEM 24(.دباش یم(  

به ماده دهیچسب يها سلول زانیمطالعه م نیا در

GeriStore يدار یبه طور معن ونیدر طول زمان انکوباس 

هفته به صفر  کیساعت و  72 یو در بازه زمان ابدی یکاهش م

  رسد . یم

تواند  یساعت  م 24 یسلول در بازه زمان یوجود چسبندگ 

و با گذشت زمان به علت  باشد  ونیبه علت زمان کوتاه انکوباس

ماده  بیکه در ترک یسخت نشده سم يها نیآزاد شدن رز

   .رود یم نیسلولها از ب یوجود دارد چسبندگ

و   Bonsonمطالعه حاضر در تشابه با مطالعه  جینتا

   GeriStoreدر آن مطالعه عنوان شده که  همکاران است.

فسفاتاز  نیلآلکا زیسمنتوژنز و ن يالزم برا يها مانع بروز ژن

ماده است  نیا ینسج يشود که نشان دهنده عدم سازگار یم

 لبه طور کام  MTAشده در مورد  ادی يژن ها کهیدر حال

       )25(.ابدی یبروز م
  

  :يریگ جهینت

 کیبه عنوان ,CEMهمطالع از این حاصل جیبا توجه به نتا

ه کرده به عنوان ماد هیهم ارا يبهتر جیکه نتا یمحصول داخل

  . ردیمورد استفاده قرار گ دیرترگر يها یدر جراح یانتخاب

با توجه به نمودار رسم شده ممکن است در صورت ادامه 

  CEMدهدر دو ما یچسبندگ زانیم شیمورد آزما يزمان ها

يرا ضرور شتریب یبرابر شود که لزوم بررس MTAو

  .سازد یم 
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دكتر زهره خليليك 1 دكتر مهدي وطن پور #1دكتر احسان اثناعشري 2

1- استادیار بخش اندودونتیکس . دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران

2-  اندودونتيست 

خلاصه:

سابقه و هدف: کیفیت و کمیت سلولهای چسبیده به مواد پرکننده انتهای ریشه از موارد تعیین کننده سازگاری نسجی مواد 
میباشد. این تحقیق با هدف مقایسه میزان کمی چسبندگی سلولهای فیبرو بلاست لثهای  به سه ماده ترمیمی رتروگرید CEM  GeriStore و   MTA انجام شد. 

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی- آزمايشگاهي تعداد 8 عدد دیسک از هر ماده مورد آزمایش تهیه گردید و د ر داخل محیط کشت سلولی حاوی سلولهای فیبروبلاست لثهای قرار گرفت،  بعد از طی 3 بازه زمانی 24 ،72 ساعت و یک هفته دیسک ها توسط اسمیوم و غلظتهای متفاوتی از الکل ثابت شدند و شمارش سلولی در زیر میکرسکوپ الکترونی انجام شد. ميزان چسبندگي سلولهاي فيبروبلاست در گروههاي مختلف با استفاده از آزمون آناليز واريانس يك طرفه و آزمون مقايسات چندگانه Tukey محاسبه شد.

یافتهها: نتايج نشان داد ميزان سلولهاي فيبروبلاست چسبيده به ماده CEM (24/0±4/1)، (4/0± 6/8)، (2/0±2/8) به ماده MTA (24/0± 4/0)، (96/0± 8/2)، (37/0±8/6) و به ماده Geriostore (2/0± 6/0)، (2/0±4/0)، (2/0±2/0) به ترتيب در زمانهاي 24 و 48 ساعت و يك هفته بوده و در هر سه مقطع زمانی اختلاف معنی داری بین میانگین سلولهای چسبیده به سه ماده مورد آزمایش وجود داشت. (05/0< p)

نتیجهگیری: بیشترین چسبندگی سلولی مربوط به ماده CEM  در زمان 72 ساعت و کمترین میزان چسبندگی مربوط به ماده GeriStore  در زمان یک هفته بود. میزان چسبندگی سلولی در طول زمان در CEM  و MTA  افزایش يافته و اما در Geristore  كاهش يافت. 

کلید واژه ها: Geristore ،CEM ، MTA ، فيبروبلاست، چسبندگي سلولي، مواد پر كننده انتهاي ريشه 

وصول مقاله:22/3/90

اصلاح نهايي:
31/4/90
    پذيرش مقاله: 22/5/90

مقدمه:


یکی از نگرانیها به دنبال جراحیهای انتهای ریشه دندان، شکلگیری مجدد استخوان و پریودنشیم و اتصال طبیعی آنها به یکدیگر میباشد. ایدهآلترین نتیجه درمان، بازسازی مجدد پریودنشیم و چسبندگی طبیعی سلولها به سطح استخوان، سمنتوم و ماده پرکننده ریشه میباشد.(1)

عدم توجه به میزان چسبندگی سلولها به ماده مورد استفاده به عنوان پرکننده انتهای ریشه میتواند منجر به عدم ایجاد بازسازی واقعی گردد و در این صورت ترمیم ایجاد شده قابلیت باز گرداندن عملکرد طبیعی به دندان را نخواهد داشت.(2) همچنین کیفیت و کمیت سلولهای چسبیده به مواد پرکننده انتهای ریشه از موارد تعیین کننده سازگاری نسجی مواد 
میباشد. (3)

امروزه طیف وسیعی از مواد به عنوان ماده پر کننده انتهای کانال مورد استفاده قرار میگیرد که از آن جمله میتوان به آمالگام،کامپوزیت،Super EBA,MTA،گلاس آینومر، كويت و غیره اشاره نمود.(4)GeriStore: (ساخت کارخانه DENMAT Santa Maria , USA) یک گلاس آینومر رزینی dual cure  است که به عنوان ماده پرکننده انتهای ریشه از آن استفاده میگردد. در برخی تحقیقات صورت گرفته مشاهده شده است که فیبروبلاستهای بافت پریودنتال و لثهای  به Geristore  متصل می گردند.(6،5،1)  همچنین Camp    و همکاران در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که با ادامه incubation   اتصال سلولها به Geristore  افزایش 
مییابد. (1) MTA  (ساخت کارخانه Denstply Philadelphia  USA ) نیز یکی از مواد پرکننده انتهای ریشه میباشد که یک مخلوط از سیمان پورتلند، اکسید بیسموت و Gypsum میباشد. در بررسی میکروسکوپ الکترونی این ماده نیز چسبندگی فیبروبلاستها به صورت کیفی  مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعات صورت گرفته کیفیت سلولهای فیبروبلاست چسبیده به سطح MTA  با گذشت زمان بهبود می یابد. (7،1) اخیرا یک سمان دندانپزشکی جدید (CEM) (شرکت تولیدی عسگری ) شامل ترکیبات متفاوتی از کلسیم (مانند اکسید کلسیم، فسفات کلسیم، کربنات کلسیم، هیدروکسید کلسیم و کلرید کلسیم )معرفی شده است. که خواص فیزیکی آن مورد تایید 
ISO 6876:2001میباشد و استفاده کلینیکی آن شبیه MTA  است و هر دو سمان، زمان سخت شدن، ثبات ابعادی و PH مشابه دارند.(11-8 ) در هیچکدام از تحقیقات صورت گرفته میزان چسبندگی فیبرو بلاستها به صورت کمی موردمطالعه قرار نگرفته است تا بتوان قضاوت صحیحی در مورد انتخاب ماده مناسب انجام گیرد. لذا این تحقیق با هدف مقایسه میزان کمی چسبندگی سلولهای فیبرو بلاست لثهای به سه ماده ترمیمی رتروگرید CEM ,MTA ,GeriStore  با روش آنالیز کمی (Scaning Electron Microscope)SEM انجام شد. 

مواد و روش ها:

1-تهیه سلول های فیبروبلاست لثهای:

در این مطالعه تجربی با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه و با در نظر گرفتن میزان خطای نوع 1 (α) برابر 05/0 و توان آزمون 8/0 و با توجه به میانگین و انحراف معیارهای به دست آمده از مطالعه pilot  تعداد حجم نمونه برای هر گروه 8 عدد تعیین گردید. سلول لثه انسانی (human gingival fibroblast )  ( NCBI Codce C165 )به منظور انجام این تحقیق از انستیتو پاستور ایران تهیه شد. محیط کشت سلولها حاوی10 درصد  fetalbovin serum  ،


penicillinوamphotercin B   و streptomycin  و سلولها در محیط 37 درجه سانتیگراد با شرایط مرطوب 5 درصدCO2    قرارگرفت. برای اینکه سلولها به تعداد لازم جهت انجام آزمایش برسد 5 بار تحت passage  قرار گرفت .

روش تهیه نمونه ها: برای تهیه دیسک ها به روش  Rabeahe عمل شد.(12) پس از مخلوط کردن MTA  ساخت کارخانه DenstplyPhiladelphiaUSA) وCEM ) ساخت شرکت تولیدی عسگری ) مطابق دستور کارخانه آنها را درون یک لوله پلاستیکی به قطر6 میلیمتر و ضخامت 5 میلیمتر ضخامت توسط کندانسور  پک کردیم. سپس اجازه داده شد که مواد مطابق زمان و شرایط توصیه شده set  شوند. در مورد   GeriStore(ساخت کارخانهDENMATSanta Maria,USA   ) سطح ماده توسط دستگاه لایت کیورKerr (با نور هالوژن) با قدرت 600mw cm2 که در فاصله استاندارد 2 میلی متر از سطح ماده قرار دارد به مدت 30 ثانیه (طبق دستور کارخانه سازنده )کیور شد.کلیه مواد به مدت 1 ساعت درون انکوباتور CO2 با محیط مرطوب و درجه حرارت 37 درجه  قرار داده شدند.

2-کشت سلولی بر روی نمونهها: 

بعد از آماده شدن نمونهها و تعداد کافی سلول، برای هر بازه زمانی یک عددمحيط كشت 96 چاهكي در نظر گرفته شد و هر دیسک درون یک چاهك  قرار داده شد و تعداد 104سلول فیبروبلاست به هر خانه اضافه گردید. هر کدام از96 well culture plate در زمان های 24 ساعت، 72 ساعت و یک هفته در محیط با درجه حرارت 37 درجه و 5 درصد CO2تحت انکوباسیون قرار گرفتند. (13)به دنبال پایان یافتن زمان مورد  نظر، همه دیسکها  3 بار توسط PBS با فشار شستشو داده شدند.

جهت ثبوت دیسکها ابتدا دیسک ها به مدت 2 ساعت درون محلول گلوتارآلدئید 5/2 درصد قرار گرفتند و بعد از آن به مدت 20 دقیقه 5 بار با آب مقطر شسته شدند و در مرحله بعدی به مدت 2 ساعت درون محلول 1 درصد  اسميوم تتراكسايد رقیق شده در آب مقطر قرار داده شده و سپس برای 20 دقیقه 5 بار توسط  آب مقطر شسته شدند در آخرین مرحله ثبوت، ابگیری به ترتیب توسط الکل با غلظت های 25 ، 50 ،75 و 95 انجام شد ونمونه ها برای خشک شدن به مدت 24 ساعت در هوای آزاد قرار داده شدند. (13)

3-بررسی سطوح دیسک ها با: SEM 

دیسک های ثابت شده بر روی یک ورق از جنس آلومینیوم درون دستگاه sputter coater(Hunmer 2)به مدت 20 دقیقه قرارگرفتند تا یک لایه نازک طلا به قطر 15 نانومتر بر سطح دیسک ها قرار گیرد.در مرحله بعد دیسک ها توسط همان ورق آلومینیومی به میکرسکوپ Field Emission Scanning Electron Microscope  (Hittachi      S4160, Stanford, CA)  انتقال داده شد.

سطح هر دیسک به چهارقسمت فرضی تقسیم شد و در هر ربع 2 نقطه با بزرگنمایی 300 برابر توسط اپراتور SEM که اطلاعی از نحوه انجام مطالعه نداشت، انتخاب شد . و عکس برداری از آن صورت گرفت.شمارش تعداد سلول ها در هر عکس توسط دو نفر انجام گردید و در صورت عدم تواق دو مشاهده گر عدد كمتر در جداول خالی ثبت گردید. مراحل فوق برای هر 3 زمان 24 ساعت ، 72  ساعت و یک هفته  تکرار گردید. 

پس از جمع آوری داده ها نتایج توسط  تست  One way ANOVA برای مقایسه بین گروهها در هر مقطع زمانی و از تست repeated measured ANOVA  برای بررسی  هر گروه در زمانهای مختلف استفاده شد.   از تست tukey  به عنوان  آزمون تکمیلی استفاده شد.

نتایج:

مقایسه گروه ها  نشان داد بیشترین چسبندگی سلولی مربوط به ماده CEM  در زمان یک هفته(2/0 ±2/8) و کمترین میزان چسبندگی مربوط به ماده GeriStore  در زمان  یک هفته(2/0 ±2/0) میباشد.در جدول 1 مقایسه گروه ها به تفکیک زمانهای مورد مطالعه دیده میشود.

جدول 1 - میانگین تعداد سلولهای چسبیده به دیسک های ساخته شده از CEM  ، MTA و Geristore در زمان های 24 ساعت ، 72 ساعت و یک هفته

		

		24 ساعت 

X ±SE

		72  ساعت 

X ±SE

		1 هفته 

X ±SE



		CEM

		24/0±4/1

		4/0± 6/8

		2/0±2/8



		MTA

		24/0± 4/0

		96/0± 8/2

		37/0±8/6



		Geristore

		2/0± 6/0

		2/0±4/0

		2/0±2/0





در هر سه مقطع زمانی اختلاف معنی داری بین میانگین سلولهای چسبیده به سه ماده مورد آزمایش وجود داشت. (05/0 < p ،  (ANOVAپس از 24 ساعت تعداد سلول های چسبیده به دیسک های تهیه شده از ماده CEM  به طور معنی داری از MTA   بیشتر بود (tukey’s post Hoc 05/0 < p ) اما با GeriStore تفاوت معنیداری نداشت.اما میانگین تعداد سلولهای چسبیده CEM بیشتر از  GeriStore    بود. همچنین تفاوت بین MTA و GeriStore نیز معنی دار نبود.

در مقطع زمانی 72 ساعت میزان سلولهای چسبیده به CEMبه طور معنی داری بیشتر از GeriStore و MTA بوده . همچنین سلولهای MTA به طور معنی داری بیشتر از GeriStore بود.(05/0 < p ،  (tukey’s post Hoc

در مقطع زمانی یک هفته میزان چسبندگی در CEM به طور معنی داری بیشتر از MTA بود) 05/0 < (p و نیز این میزان در CEM به طور معنی داری بیشتر از GeriStore بود. میزان چسبندگی به MTA نیز به طور معنی داری بیشتر از GeriStore بود.

میزان چسبندگی سلولها به دو  ماده MTAوCEMبا افزایش زمان به طور معنی داری افزایش یافت.

 میزان چسبندگی سلولی به دیسکها  برای Geristore در طول زمان تفاوت معني داري نداشته است. (نمودار شماره  1 )

نمودار 1- تغییرات تعداد سلولهای چسبیده  به مواد CEM ، MTA و Geristoreدر طول زمان 24 ساعت ، 72 ساعت

 و یک هفته



شكل 1- چسبندگي فيبروبلاستهای لثهاي به ماده MTA




شكل 2- چسبندگي فيبروبلاستهای لثه اي به ماده Geristore




شكل 3- چسبندگي فيبروبلاستهای لثه اي به ماده CEM


بحث:

موادی که به عنوان ماده پر کردگی رترو گرید مورد استفاده  قرار میگیرند باید  حداقل سمیت را برای انساج پری رادیکولار داشته باشند . طبق بررسی های انجام شده توسط Safavi و همکاران کمیت و کیفیت چسبندگی سلول ها به این مواد یکی از شاخصهای سازگاری نسجی میباشد (3). همچنین چسبیدن سلولها و منتشر شدن آنها در سطح مواد پر کننده انتهای ریشه یکی از شاخص های بررسی کیفیت مواد پر کننده انتهای ریشه می باشد. (2)

افزایش معنیدار چسبندگی اولیه فیبرو بلاست ها به سطوح نشان دهنده افزایش مراحل بهبودی میباشد. این مرحله ابتدایی حساس ترین مرحله نیز در پروسه بهبود زخم به حساب می آید.(14)

یک ماده پرکننده رتروگرید باید ارتباط بین سیستم کانال ریشه و انساج اطراف آن را به خوبی مهروموم نماید. این ماده باید غیر سمی ،غیر قابل حل در انساج، دارای ثبات ابعادی و دارای سازگاری نسجی باشد. با توجه به این که مواد مورد استفاده در درمان های اندودانتیکس دارای همه شرایط فوق نبود MTA    به عنوان ماده پر کننده انتهای ریشه عرضه گردید(15). این ماده به عنوان  یک ماده بیواکتیو ، تحریک کننده ساخت نسج سخت و دارای سازگاری نسجی شناخته میشود و مطالعات مختلفی در مورد خواص شیمیایی، سازگاری نسجی و کاربرد های کلینیکی آن منتشر گردیده است.(16) 

به همین دلیل در این تحقیق به عنوان یک استاندارد طلایی مورد استفاده قرار گرفته است.

CEM  در سال 2006 معرفی شد(17) و از لحاظ توانایی سخت شدن در حضور رطوبت(11) ، القا ساخت بافت سخت(18) و قابلیت سیل (17) با MTA  قابل مقایسه می باشد . از سوی دیگر ضخامت لايهاي، فلو و خاصیت آنتی باکتریال(19) آن بهتر از MTA  می باشد. با توجه به برتریهای CEM بر     MTA  لزوم بررسی این ماده در این مطالعه ضروری به نظر می رسید.

Geristore یک نوع گلاس آینومر تغییر یافته با رزین است که به عنوان ماده پرکننده انتهای ریشه و همچنین نواقص زیر لثه ای دندانها پیشنهاد شده است. این ماده لیکیج کمی در حد  MTA دارد. (20) این ماده حساسیت کمی به وجود رطوبت دارد و طی بعضی مطالعات ادعا شده که فیبروبلاست های لثه ای قابلیت چسبندگی به این ماده را دارند .(1)  با توجه به ماهیت رزینی این ماده می توان انتظار چسبندگی به سطوح آماده شده دندانی را داشت و لذا در مواردی که وجود 
سوراخهای فرعی متعدد محتمل است و طی روند جراحی امکان آماده سازی همه آنها به طور دقیق وجود ندارد مورد تجویز قرار میگیرد. 

بررسی تعداد سلول های چسبنده به سطح دیسک ها مطابق روشی که قبلا توسط Mustafa  و همکاران آن توصیف شده بود انجام شد و نشان داده شده که روش حاضر یک متد مناسب برا ی تعیین چسبندگی سلولی به حساب می آید. در این روش آنالیز چسبندگی سلولها توسط عکس هایی که از مناطق اتفاقی به دست آمده است انجام میشود. (13)

در طی مراحل بررسی چسبندگی یکی از مراحلی که اهمیت بسزایی دارد این است که سلولهای چسبیده مورد آزمایش قرار بگیرند.اهمیت این موضوع در آن است که صرف تماس فیزیکی بین سلول و ماده موجب شروع رژنراسیون بافتی نمی شود و این پروسه فقط هنگامی آغاز میشود که این اتصال توسط استطاله های سلولی و به صورت محکم بر قرار شود .در این روش آزمایشگاهی قبل از ثابت کردن نمونه ها هر دیسک 3 بار توسط محلول فسفات بافري  شستشو داده شده تا سلولهایی که چسبندگی ندارند یا در خلل و فرج مواد تهیه شده باقی ماندهاند و اتصال محکمی ندارند جدا شود و تنها سلولهایی که چسبندگی واقعی دارند در سطح دیسک بررسی شوند.(13)

استفاده از سایر روشهای بررسی میزان چسبندگی سلولی مانند MTT    یاKi67   علاوه بر اینکه امکان بررسی خصوصیات سطحی ماده مورد آزمایش ، شکل و خصوصیات سلولهای چسبیده و تاثیر مواد پر کننده  را بر  سلولها نشان نمی دهد علاوه بر این در روشهای ذکر شده مشخص نمی باشد که سلولهای شناسایی شده چسبندگی داشته یا صرفا در تماس فیزیکی با مواد بوده اند  این روشهای آزمایشگاهی بعضی موارد قادر نیست کمیت سلولهای چسبیده را مشخص نماید و فقط سیتوتوکسیستی مواد را مورد آزمایش قرار میدهد.(21)

دراین مطالعه از سلولهای فیبرو بلاست لثه انسانی به عنوان سلول مورد آزمایش استفاده شد. مطابق مطالعات انجام شده سلولهای فیبروبلاست لثهای و فيبروبلاست ليگامان پريودونت از نظر مورفولوژیک و خصوصیات چسبندگی مشابه یکدیگر  میباشند و مطابق مطالعه انجام شده میتوان از این دو سلول به جای یکدیگر استفاده نمود. (1)

استفاده از این رده سلولی در مطالعه، شرایط کلینیکی را بازسازی مينمايدو مزیت آن تکرارپذیری و امکان انجام آن برای همه مواد مورد آزمایش میباشد و همچنین توسطISO  برای بررسیهای اولیه سیتوتوکسیسیتی پیشنهاد شدهاست. (22) 

در مطالعه حاضر در مورد مواد MTA و CEM با گذشت زمان میزان کمی سلولها افزایش می یابد که احتمالا به علت سمیت مواد تازه مخلوط شده میباشد.  Balto در مطالعه خود  عنوان کرد مورفولوژی سلولها در معرض MTA  تازه تهیه شده (4 ساعت ) به فرم کروی بوده، گسترشی بر سطح نداشته و تقریبا از سوبسترا جدا میباشد که احتمالا ناشی از سمیت ماده  می باشد در حالیکه در نمونههای سخت شده سلولها در سطح ماده از طریق زواید سیتوپلاسمی گسترش مییابند و حالت مسطح به خود میگیرند و خصوصیات سلولهای چسبنده را دارند. و از این نظر مطالعه انجام شده در توافق با مطالعه فوق می باشد.(7)  

از سوی دیگر مطالعه حاضر در توافق با مطالعه Oviir و همکاران  است که عنوان نمودند با افزایش زمان سخت شدن از 24 ساعت به 12 روز میزان پرولیفراسیون سلولهای سمنتوبلاست و کراتینوسیت در مجاورت MTA   سفید افزایش می یابد.(23)  دلیل احتمالی این پدیده این  است که با گذشت زمان MTA  سختر می شود و به دنبال آن سلولها نمی توانند به راحتی  از سطوح سخت شده جدا شوند.

نتایج مطالعه حاضر نشان دادکه در زمان 24 ساعت تفاوت معنیداری بین میزان سلولهای چسبیده MTA و   GeriStore  وجود ندارد و با گذشت زمان یعنی در زمان های 72  ساعت و یک هفته این اختلاف به نفع MTA معنی دار شده است. این نتایج با نتایج به دست آمده از مطالعه Camp  و همکاران در تناقض میباشد ( در مطالعه Camp    میزان چسبندگی سلولها به GeriStore بیشتر گزارش شده است) که احتمالا این تناقض به علت تفاوت در زمانهای مورد بررسی در این دو مطالعه میباشد. ( زمانهای مورد مطالعه در بررسی Camp      3 ، 6 ، 24 ، 48  و 72  ساعت بوده است). همچنین روش بررسی در مطالعه فوق Fluorometrically   بوده که امکان بررسی شکل ظاهری سلولها و ارتباط آنها با مواد وجود نداشته است.(1) 

در مطالعه حاضر با توجه به نتایج حاصله میزان کمی سلولهای چسبیده به CEM به طور معنیداری از MTA  بیشتر میباشد که با توجه به مطالعه Asgari و همکاران  که 

تاکید داشتند که ساختار سطحی CEM بر خلاف MTA 

از نظر توزیع کلسیم، فسفر و اکسیژن  بسیار شبیه به دنتین 

بوده و کریستالهای هیدروکسی آپاتیت دنتین ( به عنوان اصلی ترین ترکیب عاج) و CEM نیز بسیار به یکدیگر شبیه می باشند احتمالا علت افزایش تعداد سلولهای چسبیده به CEM می باشد.(24) 

در این مطالعه میزان سلولهای چسبیده به ماده GeriStore در طول زمان انکوباسیون به طور معنیداری کاهش می یابد و در بازه زمانی 72 ساعت و یک هفته به صفر میرسد .

 وجود چسبندگی سلول در بازه زمانی 24 ساعت  میتواند به علت زمان کوتاه انکوباسیون  باشد و با گذشت زمان به علت آزاد شدن رزینهای سخت نشده سمی که در ترکیب ماده وجود دارد چسبندگی سلولها از بین میرود. 

نتایج مطالعه حاضر در تشابه با مطالعه Bonson  و همکاران است. در آن مطالعه عنوان شده که GeriStore   مانع بروز ژنهای لازم برای سمنتوژنز و نیز آلکالین فسفاتاز میشود که نشان دهنده عدم سازگاری نسجی این ماده است در حالیکه ژن های یاد شده در مورد MTA  به طور کامل بروز مییابد.(25)     

نتیجه گیری :

 با توجه به نتایج حاصل از این مطالعهCEM,به عنوان یک محصول داخلی که نتایج بهتری هم ارایه کرده به عنوان ماده انتخابی در جراحی های رترگرید مورد استفاده قرار گیرد. 

با توجه به نمودار رسم شده ممکن است در صورت ادامه زمان های مورد آزمایش میزان چسبندگی در دو ماده CEM  و MTA برابر شود که لزوم بررسی بیشتر را ضروری
 میسازد .
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