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دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،اصفهان ،ایران
این مقاله حاصل پایاننامه عمومی در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره
 391222میباشد.
این مقاله در تاریخ  92/7/29به دفتر
مجله رسیده ،در تاریخ 92/12/11

مقدمه :سازگاری نسجی مواد پانسمان یکی از مهمترین خصوصیاتی از مواد دندانی است که
باید مورد مطالعه قرار گیرد .از جمله پرمصرفترین داروهای پانسمان هیدروکسید کلسیم
میباشد .هدف از این مطالعه ارزیابی سمیت سلولی داروی کلشیسین و مقایسهی آن با
داروی هیدروکسید کلسیم بود.
موادوروشها :در این مطالعهی تجربی -آزمایشگاهی ،از داروی کلشیسین و هیدروکسید

کلسیم غلظتهای  5 ، 01و  2/5میلیگرم بر میلیلیتری تهیه شد .سلولهای فیبروبالست رده
 C165در محیط کشت قرار گرفت و پس از انکوبه شدن ،غلظتهای تهیه شده از مواد به
محیط کشت اضافه شد .بعد از گذشت زمانهای  22ساعت و  22ساعت و  2روز ،نمک
تترازولیوم به سلولها افزوده شد وکمیت فورمازان حاصله به روش اسپکتروفوتومتری در
دستگاه الیزا اندازهگیری شد .برای ارزیابی کشندگی این دو ماده و پس از اتمام تیمار
دارویی ،سلولها توسط محلول تریپان بلو  1/2درصد رنگآمیزی شده و سلولهای زنده در
زیر میکروسکوپ نوری شمارش شدند .در این مطالعه برای آنالیز دادهها از آزمون
 Kruskal-Wallisو  Mann-Withneyو  T-TESTاستفاده شد.
یافتهها :گروه کنترل بدون اضافه نمودن هیچ غلظتی از مواد دارای بیشترین میزان جذب

نوری بود .میزان جذب نوری در همه غلظتها در مادهی هیدروکسید کلسیم در هر سه زمان
تعیین شده باالتر از کلشیسین بود ( .)p value > 1/15همچنین رنگ آمیزی تریپان بلو نشان
داد که میانگین کشته شدن سلولهای فیبروبالست برای کلشیسین با اختالف معنیداری
بیشتر از کلسیم هیدروکساید بود (.)p value > 1/110
نتیجهگیری :طبق نتایج مطالعهی حاضر ،میزان سمیت سلولی هر دو ماده از گروه کنترل

باالتر و در مورد مادهی کلشیسین هم بیشتر از هیدروکسید کلسیم است .در نتیجه اینطور
بهنظر میرسد که مادهی هیدروکسید کلسیم همچنان بهعنوان مطلوبترین انتخاب برای
پانسمان داخل کانال در بین جلسات درمانی درمان ریشه مورد استفاده است.
دواژهها :هیدروکسید کلسیم ،کلشیسین ،سمیت سلولی ،سلولهای فیبروبالست

ک لی

اصالح شده و در تاریخ  92/12/22تأیید
گردیده است.
مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
 333 :)1(31 :3131تا 113
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مقدمه
هدف اصلی از درمان ریشه تا حد ممکن کاهش و حذف
باکتریها از سیستم کانال ریشه توسط دبریدمان مکانیکی و
شیمیایی میباشد .طیف وسیعی از مواد ضد میکروبی بدین منظور
مورد استفاده قرار گرفتهاند[ .]1در واقع یک درمان اندودونتیک
موفق بستگی به تشخیص صحیح ،پاکسازی مؤثر و حذف
عفونت و پرکردگی کافی و مناسب کانالهای ریشه دارد[.]2 ،3
استفاده از داروهای داخل کانال در بین جلسات درمانی
سالهاست که بهعنوان عملی روتین در درمان ریشه و بهعنوان
عملی ضمیمه برای کنترل باکتریها انجام میگردد .منطق
استفاده از این مواد دارای دو بعد است .اول اینکه این مواد
دارویی ممکن است باعث کاهش فلور میکروبی به کمتر از
حدی شوند که قبالً توسط شکلدهی و آماده سازی مکانیکی
کانال بهدست آمده است ،به ویژه با نفوذ به مناطقی که امکان
دسترسی به آنها توسط وسایل معالجه ریشه و مواد شستشو
دهنده وجود ندارد .دوم اینکه باقی ماندن یک ماده ضد
میکروبی در فاصلهی بین جلسات درمانی ،ممکن است باعث
کاهش احتمال عفونی شدن دوباره کانال شود یا اینکه خطر
تکثیر باکتریهای باقیمانده را کاهش دهد[.]4 ،5
سازگاری نسجی یکی از مهمترین خصوصیات مواد قرار
داده شده در داخل کانال در بین جلسات درمانی و مواد
پرکنندهی کانال میباشد ،چرا که رها سازی اجزای مشخصی از
مواد تشکیل دهندهی سیلرها و مواد پانسمان ممکن است
واکنشهای مختلفی در بافت پری اپیکال ایجاد کند[.]2 ،3 ،6-9
لزوم استفاده از مواد دارای سازگاری بافتی در دندانپزشکی
ترمیمی و اندودانتیکس احتیاج به وجود تستهای بررسی
سمیت سلولی را ایجاب میکند تا خصوصیات یک ماده تحت
نظر قرار گیرد و ضررهای بالقوهی آن بر بافتهای حفرهی
دهان قبل از استفادهی کلینیکی از آنها مشخص گردد.
تستهای بررسی سمیت سلولی سنجشی از میزان مرگ سلولی
در اثر مواد مورد بررسی یا مواد استخراج شده از آنها را فراهم
میکنند .کلمهی سمیت سلولی ( )cytotoxicityبرای توصیف
اتفاقات آبشار مولکولی استفاده میشود که با سنتزهای
ماکرومولکوالر تداخل میکنند و باعث آسیبهای ساختاری و
مولکولی واضحی میگردند[.]11
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بهطور واضح یکی از الزمهها و خصوصیات اصلی مواد مورد
استفاده در داخل کانالها و همچنین سیلرها ،غیر سمی بودن و
سازگاری آنها با بافتهای اطراف است[.]11
بهمنظور به حداقل رساندن عوارض موضعی و یا
سیستمیک ،سازگاری بافتی تمامی مواد اندودونتیک توسط
تستهای مختلف  inVitroو  inVivoباید قبل از استفاده
کلینیکی بررسی شود[.]12
تستهای آزمایشگاهی سمیت سلولی بهعنوان اولین گام در
راه آزمایش مواد دندانی و یا پزشکی جدید یا تغییر یافته مورد
قبول واقع شدهاند .با وجود اینکه تستهای آزمایشگاهی از
نظر پارامترهای اندازهگیری زنده ماندن سلولها متفاوت
میباشند ،یکی از اهداف اصلی آنها برقراری ارتباط سمیت در
میان مواد است .مواد اندودونتیک بهطور معمول در تماس با
بافتهای پری اپیکال و یا بافتهای پالپال قرار دارند ،بنابراین
این مواد باید بهطور ایده ال با این بافتها سازگار باشند .مرگ
سلولی گسترده و یا آغاز پاسخ التهابی شدید برای این مواد
مطلوب نمیباشد.
سمیت سلولی میتواند از طریق تست رنگسنجی
( MTT )Sigma-USAبا فرمول ( Methylthiazol
3-(4,5- Dimethylthiazol-2-( )Tetrazolium Assay
yl)-2,5- diphenyltetrazolium bromide, a yellow
 )tetrazoleانجام شود .این تست تنها سلولهای زنده را

تشخیص میدهد که اندازهگیری سمیت سلولی ،تکثیر و یا
فعالیت سلولی را امکانپذیر میسازد[ .]13این تست بر
قابلیتهای آنزیم دهیدروژناز میتوکندری تمرکز دارد .این آنزیم
در سلولهای زنده قادر است tetrazolium salt 3, 4[4,5-
dimethylthiazol-2-yl]-2,
5 diphenyltetrazoliumbromideرا که مادهای زرد رنگ و

محلول در آب است به کریستالهای  formazanبه رنگ آبی
تیره تبدیل نماید[ .]14در میان مواد موجود برای پانسمان کانال
در بین جلسات درمانی ،هیدروکسید کلسیم رایجترین استفاده را
در کلینیک دارد[ .]15معرفی هیدروکسید کلسیم توسط
 ]16[Hermanدر سال  1921آغاز فصل جدیدی در زمینهی
دندانپزشکی بود .موفقیت کلینیکی با این ماده به طور عمده
مربوط به  pHبازی آن میباشد و بستگی به توانایی آن در
تجزیه ی سریع به یون های کلسیم ( )Ca++و هی دروکسیل
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( )OH -دارد[ .]11چندین خاصیت بیولوژیکی ،از جمله فعالیت
ضد میکروبی[ ،]11جلوگیری از تحلیل دندان[ ،]19 ،21و القای
ترمیم با تشکیل بافت سخت[ ]21به این ماده نسبت داده شده
است .مشخص شده که استفاده از کلسیم هیدروکساید در بین
جلسات درمانی تأثیری بر کاهش درد ندارد .همچنین استفاده از
این ماده در دندانهای با پالپ زنده مزایای کمی دارد[.]22
در مطالعهای نشان داده شده است که سیلرهای با پایه
هیدروکسید کلسیم برای سلولهای اولیهی لیگامان پریودنتال
( )PDLسمی میباشند .این مطالعه که در سال  2112توسط
 Huangو همکاران[ ]23انجام شد ،اثر سه سیلر ،اولی با بیس
رزین ،دومی با بیس زینک اکساید اوژنول و سومی با بیس
هیدروکسید کلسیم ،از نظر اثر سمیت سلولی بر سلولهای
اولیهی لیگامان پریودنتال توسط تست  MTTمورد بررسی قرار
گرفت .نتیجه این بود که هر سه نوع سیلر برای سلولهای
لیگامان پریودنتال سمی بودند.
مطالعهی دیگری در رابطه با سمیت سلولی هیدروکسید
کلسیم در سال  2111توسط  Willershousenو همکاران[]11
با هدف بررسی سازگاری بیولوژیکی  5نوع سیلر مورد استفاده
در پرکردن کانال انجام گرفت .در این مطالعه رشد سلولی،
قابلیت زنده ماندن ( )viabilityسلولها ،مورفولوژی سلولی،
محتوای پروتئین سلولها و میزان ترشح پروستاگالندین E2
بهعنوان پارامترهای اندازهگیری سمیت سلولی این سیلرها در
نظر گرفته شد .محتوای پروتئین سلولی در  5نوع سیلر بهطور
قابل توجهی کاهش یافت .اما قابلیت زنده ماندن سلولها در
سیلر حاوی هیدروکسید کلسیم به میزان قابل توجهی کاهش
یافت.
گل حسرت با نام سورنجان تلخ گیاهی از خانوادهی  lilyبه
نامهای Colchicium autumnale (autumn crocus,
) meadow saffronو )Gloriosa supreba (glory lily
است[ .]24عصارهی این گیاه از  31آلکالوئید متفاوت تشکیل
شده است[ ]25که از اصلیترین آنها میتوان کلشیسین را نام
برد[ .]26 ،21استفاده از کلشیسین برای درمان آرتریت نقرسی،
بیماریهای دیگر مثلث مدیترانهای ،بیماری بهجت،
پسوریازیس و سایر بیماریها به زمانهای دور برمیگردد[،29
 .]21اثرات ثابت شدهی ضد درد و ضد التهابی داروی
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کلشیسین به دلیل فعالیت آن علیه حرکت دیاپدز و کموتاکسی
نوتروفیلها است[.]31
در مطالعهای که برای بررسی اثر کلشیسین بر جنین انسان
انجام شد به این نتیجه رسیدند که کلشیسین تراتوژن عمدهای
برای انسان محسوب نمیشود و احتماالً اثر سمی ندارد[.]31
همچنین استفاده بیخطر آن در دوران بارداری گزارش شده
است[.]32
با توجه به ویژگیهای گفته شده در مورد کلشیسین و
هیدروکسید کلسیم ،هدف از این مطالعه بررسی سازگاری بافتی
این دو ماده است تا شاید بتوان در آینده از داروی کلشیسین به
عنوان داروی ضد درد و ضد التهاب در کانال دندان استفاده نمود.
موادوروشها

در این مطالعهی تجربی -آزمایشگاهی ،از پودر هیدروکسید
کلسیم ( )Merck-Germanyو پودر کلشیسین ( Sigma
 )Aldrich-USAاستفاده شد .در این مطالعه جهت بررسی
سمیت سلولی مواد مورد آزمایش با استفاده از تست ،MTT
سلولهای فیبروبالست لثهای با ردهی  C165از انستیتو پاستور
ایران تهیه گردیدند .سلولهای انتخاب شده برای رشد در
محیط کشت Roswell park memorial (RPMI 1640-
 )Sigma Aldrich-USAو ( FCS )Fetal calf serumده
درصد با مشخصات ( )NY Co, USAو آنتیبیوتیک
(پنیسیلین و استرپتومایسین) قرار گرفته و درون انکوباتور با
 CO2پنج درصد و در دمای  31درجهی سانتیگراد انکوبه
شدند .سلولها قبل از اینکه با مواد مورد آزمایش مجاور شوند،
کشت داده شدند.
وقتیکه  11درصد فالسک پر از سلولهای رشد یافته شد،
با استفاده از آنزیم Trypsine/ ( Try/EDTA
 )EthyleneDiamineTetraacetic Acidسلولها از کف
فالسک جدا شده و به داخل لولهی فالکون ریخته شد و
سانتریفوژ انجام گردید .سپس مایع فوقانی تخلیه شده و
سلولها در  2سیسی سوسپانسیون وارد شدند .با استفاده از الم
نئوبار شمارش سلولها انجام گرفت ،بهطوری که در هر پلیت
 )114( 11111سلول کشت داده شد.
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برای تهیهی غلظت مناسب از داروهای مورد آزمایش مقدار
 111میلیگرم از پودر هیدروکسید کلسیم با ترازوی دیجیتال
( )OHAUS. Co- USAوزن شده و با  1میلیلیتر آب مقطر
استریل مخلوط شد .این کار باعث ایجاد یک محیط ذخیره
( )stockبرای مراحل بعدی کار شد .غلظت این محلول بهدست
آمده  111میلیگرم در هر میلیلیتر بود .از این ذخیرهی بهدست
آمده ،غلظتهای  11و  5و  2/5میلیگرم بر میلیلیتر از دو
مادهی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین تهیه شد.
سپس غلظتهای ذکر شده همگی به مدت  31دقیقه در
دمای  121درجهی سانتیگراد در اتوکالو ()Farazmehr-Iran
استریل شدند .این مراحل برای داروی کلشیسین هم به همین
ترتیب اجرا گردید و سلولهای کشت داده شده تریپسینه و
شمارش شدند.
در پلیت  12خانه سلولهای شمارش شده اضافه گردیدند.
در هر چاهک  11111سلول کشت داده شد و یک میلیلیتر هم
محیط کشت Roswell park memorial ( RPMI
 )instituteاضافه گردید و پس از  24ساعت 12 ،ساعت و 1
روز غلظتها بررسی شدند .بهمنظور کنترل شرایط برای هر سه
زمان ،محیط کشت ( )mediumو سلولها ،بدون غلظتهایی
از کلشیسین و هیدروکسید کلسیم در نظر گرفته شد.
تست:MTT
 )Sigma-USA( MTTنمک تترازولیوم قابل حل در آب است
که هنگامی که در محیط کشت آماده میشود و یا در آب حل
میگردد تشکیل یک محلول زرد رنگ میدهد.
 MTTحل شده ،با شکسته شدن حلقهی تترازولیوم توسط
آنزیم دهیدروژناز تولید شده توسط سلولهای زنده ،به مادهای
به نام  formazanتبدیل میشود که بنفش رنگ بوده و غیر
قابل حل در آب است .این ماده و در نتیجه این تغییر رنگ فقط
در میان سلولهای زنده انجام میشود .نتایج بهدست آمده از
این تست نه تنها تعداد سلولهای زنده را مشخص میکند بلکه
میزان فعالیت متابولیک سلولها را هم مشخص میکند .در
نتیجه روش  MTTایندکسی حساس برای ارزیابی سمیت
سلولی مواد دندانی در نظر گرفته میشود[.]13
این تست یکی از شایعترین روشها برای بررسی سمیت
سلولی داروها ،ضدعفونی کنندههای دهان و محصوالت حاوی
034

دکتر بهناز برکتین و همکاران

پراکسید میباشد .امتیاز این روش در سادگی ،سرعت و قابلیت
تکرار آن است[.]33
هر کدام از غلظتها برای هر سه زمان مورد نظر (24
ساعت و  12ساعت و  1روز) ،در نظر گرفته شد و برای هر
غلظت سه چاهک اختصاص داده شد.
پس از  24ساعت و  12ساعت و  1روز ،محیط کشت
( )mediumتخلیه شد و شستشو با Phosphate-( PBS
 )buffered salineانجام شد .سپس میزان  411میکرولیتر از
مدیوم و  41میکرولیتر  MTTافزوده شد و در انکوباتور به مدت
 24ساعت انکوبه شد .سپس به آرامی مدیوم تخلیه شد و 411
میکرولیتر  )Dimethyl sulfixide( DMSOاضافه گردید و
به مدت  2ساعت در تاریکی قرار داده شد .در مرحله ی بعدی
محلول به پلیت  96خانه منتقل شد و کمیت formazan
حاصله به روش اکسپکتروفتومتری در طول موج  511نانومتر
تعیین گردید.
تستشمارشسلولی:
در این آزمایش از رنگآمیزی تریپان بلو برای بررسی میزان
تغییر در نفوذپذیری غشاء سلولی جهت اندازهگیری سمیت
سلولی استفاده شد .رنگ مذکور تنها زمانی میتواند به داخل
سلول نفوذ کند که غشاء سلولی به سبب سمیت سلولی مادهی
مورد استفاده آسیب دیده باشد .برای انجام این آزمایش
سلولهای فیبروبالست لثهی انسانی با ردهی  C165در
پلیتهای  24خانه کشت داده شدند .پس از  24ساعت انکوبه
شدن ،مواد مورد آزمایش با رقتهای مورد نظر به چاهکهای
مربوطه اضافه شدند و پس از اتمام تیمار دارویی در زمانهای
مجاورت مورد نظر (دو داروی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین
پس از  24ساعت و  12ساعت و  1روز) ،سلولها توسط محلول
تریپان بلو  1/4درصد رنگ آمیزی شده و سلولهای زنده بر
روی الم نئوبار و در زیر میکروسکوپ نوری شمارش شدند.
برای مقایسهی دادههای بهدست آمده از تست MTT
نمونهها ابتدا در  1گروه در نظر گرفته شد.
گروه اول :شامل نمونههای کنترل (حاوی سلولهای
فیبروبالست لثه و محیط کشت  RPMIبدون اضافه نمودن
هیچ غلظتی از مواد)
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گروه دوم :شامل نمونههای حاوی غلظت  11میلیگرم بر
میلیلیتر از هیدروکسید کلسیم
گروه سوم :شامل نمونههای حاوی غلظت  5میلیگرم بر
میلیلیتر از هیدروکسید کلسیم
گروه چهارم :شامل نمونههای حاوی غلظت  2/5میلیگرم
بر میلیلیتر از هیدروکسید کلسیم
گروه پنجم :شامل نمونههای حاوی غلظت  11میلیگرم بر
میلیلیتر از کلشیسین
گروه ششم :شامل نمونههای حاوی غلظت  5میلیگرم بر
میلیلیتر از کلشیسین
گروه هفتم :شامل نمونههای حاوی غلظت  2/5میلیگرم
بر میلیلیتر از کلشیسین
در هر یک از گروهها  9داده بهدست آمد 3 .مورد از دادهها
مربوط به انکوباسیون در  24ساعت بود (که پس از اضافه
نمودن غلظتها به سلولها در زمان  24ساعت جذب نوری
اندازهگیری شد) .همچنین  3مورد از دادهها مربوط به
انکوباسیون  12ساعته بود (که در زمان  12ساعت پس از
افزودن غلظتها به سلولها جذب نوری اندازهگیری شد) .و 3
داده نیز مربوط انکوباسیون  1روز (که این نمونهها نیز پس از
1روز جذب نوری در آنها اندازهگیری شد).
در این مطالعه جهت تحلیل دادهها از آزمون Kruskal-
 Wallisو  Mann-Whitneyو  T-testاستفاده شد.
افتهها
ی 
میانگین جذب نوری کلسیم هیدروکساید و کلشیسین در
زمانها و غلظتهای مختلف به ترتیب در جدولهای  1و 2
نشان داده است .در تست  MTTمقایسهی گروههای ذکر شده
در باال در زمانهای خاص با استفاده از آزمون من-ویتنی نشان
داد که بین دو گروه با غلظت  11میلیگرم بر میلیلیتر در زمان
 24ساعت (مقایسهی دو مادهی هیدروکسید کلسیم و
کلشیسین) اختالف معنیدار بود ( )p value = 1/145و
کلشیسین از هیدروکسید کلسیم سمیت بیشتری نشان داد.
این اختالف معنیدار ( )p value = 1/146در گروه  12ساعت
و 1روز ( )p value = 1/143هم در غلظت  11میلیگرم بر
میلیلیتر دیده شد .مقایسهی گروههای ذکر شده در باال در
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زمانهای خاص با استفاده از آزمون من-ویتنی نشان داد که
بین دو گروه با غلظت  11میلیگرم بر میلیلیتر در زمان 24
ساعت (مقایسهی دو مادهی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین)
اختالف معنیدار بود ( )p value = 1/145و کلشیسین از
هیدروکسید کلسیم سمیت بیشتری نشان داد .این اختالف
معنیدار ( )p value = 1/146در گروه  12ساعت و  1روز
( )p value = 1/143هم در غلظت  11میلیگرم بر میلیلیتر
دیده شد.
جدول  .0میانگین جذب نوری هیدروکسید کلسیم در زمانها و
غلظتهای مختلف
زمان
 24ساعت

 12ساعت

 1روز

غلظت
11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml
11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml
11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml

میانگین
1/42
1/51
1/45
1/33
1/44
1/11
1/316
2/16
2/16

انحرافمعیار
1/115
1/115
1/15
1/13
1/21
1/21
1/12
1/11
1/15

جدول  .2میانگین جذب نوری کلشیسین در زمانها و غلظتهای
مختلف
زمان

غلظت

میانگین

انحرافمعیار

 24ساعت

11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml
11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml
11 mg/ml
5 mg/ml
2/5 mg/ml

1/22
1/24
1/32
1/25
1/23
1/31
1/24
1/24
1/21

1/115
1/111
1/121
1/115
1/115
1/115
1/111
1/12
1/12

 12ساعت

 1روز

در مقایسهی گروههای  5میلیگرم بر میلیلیتر از هر ماده
(هیدروکسید کلسیم و کلشیسین) با آزمون Mann-Whitney
در  24ساعت اختالف معنیدار مشاهده شد (p = 1/15
 .)valueدر زمانهای  12ساعت ( )p value = 1/146و  1روز
( )p value = 1/15هم همین نتایج بهدست آمد.
با مقایسهی گروههای  2/5میلیگرم بر میلیلیتری از دو
مادهی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین در  24ساعت (1/143
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=  )p valueو  12ساعت ( )p value = 1/15و  1روز (= 1/15
 )p valueاختالف معنیداری بهدست آمد.
بهطور کلی مقایسه دو مادهی کلشیسین و هیدروکسید
کلسیم با استفاده از آزمون من-ویتنی اختالف معنیداری در
مورد میزان جذب نوری نشان داد (.)p value > 1/111
آزمون  Mann-Whitneyهر یک از این گروهها هم
اختالف معنیداری با گروه کنترل نشان دادند (p > 1/111
 )valueدر واقع بیشترین درصد جذب نوری مربوط به گروه
کنترل (گروه  )1میباشد .در این گروه میزان جذب نوری در سه
سطح زمانی ذکر شده یکسان بود.
آزمون  kruskal-wallisبین غلظتهای مختلف برای 21
نمونه مادهی هیدروکسید کلسیم ( 11و  5و  2/5میلیگرم بر
میلیلیتر) از نظر جذب نوری اختالف معنیداری نشان داد
(.)p value > 1/111
این آزمون برای کلشیسین هم مورد استفاده قرار گرفت و
برای غلظتهای مختلف از کلشیسین در  21نمونه از نظر
جذب نوری اختالف معنیداری نشان داد (.)p value > 1/111
آزمون  Mann-Whitneyبین غلظت  11و  5میلیگرم بر
میلیلیتر برای مادهی هیدروکسید کلسیم اختالف معنیداری
نشان داد ( )p value > 1/111اما این اختالف برای
کلشیسین از لحاظ آماری معنیدار نبود (.)p value = 1/1
اختالف بین دو غلظت  11و  2/5میلیگرم بر میلیلیتر
برای هر دو مادهی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین معنیدار
بود (.)p value > 1/111
اختالف بین دو غلظت  5و  2/5میلیگرم بر میلیلیتر برای
مادهی هیدروکسید کلسیم معنیدار نبود ( .)p value = 1/1این
اختالف برای مادهی کلشیسین هم از لحاظ آماری معنیدار
نشد (.)p value = 1/1
با توجه به نمودار  1برای هیدروکسید کلسیم اختالف میزان
جذب نوری ( )Optical densityبا استفاده از تست Mann-
 Whitneyدر تمام غلظتها تنها بین زمانهای  12ساعت و 1
روز معنیدار نبود (.)p value= 1/1
در مورد نمودار  2و مادهی کلشیسین هم با توجه به نتایج
و اعداد بهدست آمده و مقایسهی آنها با استفاده از تست
 Mann-Whitneyتفاوت معنیدار تنها در غلظت  11میلیگرم
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بر میلیلیتر و بین  24ساعت و  1روز اختالف معنیدار مشاهده
شد (.)p value = 1/146
 1روز

 12ساعت

 24ساعت

3/1
2/5
2/1
1/5
1/1
1/5
1/1

 2/5میلیگرم بر
میلیلیتر

 5میلیگرم بر
میلیلیتر

 11میلیگرم بر
میلیلیتر

نمودار  .0جذب نوری هیدروکسید کلسیم در زمانها و
غلظتهای مختلف
 1روز

 12ساعت

 24ساعت
1/3
1/2
1/1
1/1

 2/5میلیگرم بر
میلیلیتر

 5میلیگرم بر
میلیلیتر

 11میلیگرم بر
میلیلیتر

نمودار .2جذب نوری کلشیسین در زمانها و غلظتهای مختلف

سلولهاتوسطتستتریپانبلو

شمارش
در بررسی کشندگی دو مادهی هیدروکسید کلسیم و کلشیسین
با استفاده از رنگآمیزی تریپان بلو بعد از هر یک از زمانهای
 24ساعت و  12ساعت و  1روز آزمون  kruskal-wallisدر
بین غلظتهای مختلف از هیدروکسید کلسیم ( 21نمونه)
اختالف معنیداری نشان داد ( )p value = 1/115این اختالف
برای کلشیسین ( 21نمونه) معنیدار نبود (.)p value = 1/1
همچنین با استفاده از تست من -ویتنی مشخص گردید که
برای مادهی هیدروکسید کلسیم ،مقایسهی زمانهای  24و 12
ساعت در کل در غلظتهای مختلف اختالف معنیدار بود
( .)p value = 1/114این اختالف معنیدار در مقایسهی
زمانهای  24ساعت و  1روز هم مشاهده شد (p = 1/11
 .)valueاما میان زمانهای  12ساعت و  1روز اختالف
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معنیداری مشاهده نشد ( .)p value = 1/6برای مادهی
کلشیسین تنها میان زمانهای  24ساعت و  1روز اختالف
معنیدار بود (.)p value = 1/153
توسط آزمون  tنشان داده شد که بهطور کلی اختالف
میانگین میزان جذب نوری بین دو مادهی کلشیسین (± 1/94
 )14/4و هیدروکسید کلسیم ( )1/26 ± 1/125معنیدار بود
( .)p value > 1/111میانگین کشندگی سلولهای
فیبروبالست در تست تریپان بلو برای کلسیم هیدروکساید
( )11/66 ± 13/42و برای کلشیسین ( )25/61 ± 15/53بود
که این دو با  p value > 1/111اختالف معنیداری داشتند.
بحث
استفاده از داروهای ضد میکروبی داخل کانال در بین جلسات
درمانی ،راهی برای کنترل عفونت ریشه به شمار میآید.
داروهای بسیاری بهعنوان پانسمان ضد میکروبی داخل کانال
در جلسات بین درمان ،هم برای کاهش بار میکروبی و هم
برای کاهش درد و تورم بعد از درمان ریشه بهکار میروند .بر
خالف ادعاهای گوناگون ،هیچ دارویی ایدهال نبوده و تناقضات
بسیار زیادی در کارایی و درستی عملکرد آنها وجود دارد[.]34
کتب مرجع درمان ریشه بر این موضوع اجماع نظر دارند که
یک داروی داخل کانال عالوه بر اینکه باید یک داروی ضد
میکروبی مؤثر باشد ،نبایستی برای بافت پری اپیکال آزار دهنده
و سمی باشد[.]35-31
یکی از روشهای ارزیابی سازگاری نسجی مواد مورد
استفاده در دندانپزشکی ،ارزیابی سمیت سلولی آنها در شرایط
آزمایشگاهی است .اگرچه آزمایشهای کاربردی معتبرتر
میباشند ،ولی بررسی سمیت سلولی بهطور آزمایشگاهی و در
شرایط کامالً کنترل شده و تکرارپذیر سبب میشود که تأثیر
رقت ،زمان ،و نوع مادهی بهکار برده شده به دقت مورد ارزیابی
قرار گیرد[ .]31فیبروبالست نوعی سلول است که ماتریکس
خارج سلولی و کالژن را سنتز میکند .فیبروبالستها شایعترین
سلولهای بافت همبند میباشند[ ]39و معموالً برای بررسی
سمیت سلولی مواد ،از این سلولها استفاده میشود.
علیرغم استفاده گسترده از هیدروکسید کلسیم بهعنوان
پانسمان در بین جلسات درمان بهنظر میرسد این دارو توانایی
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حذف کامل میکروارگانیسمها را ندارد .در مطالعهای که توسط
 Waltimoو همکاران[ ]41انجام شد مشاهده گردید که قارچ
کاندیدا آلبیکانس نسبت به فرم محلول کلسیم هیدروکساید
مقاوم است .در مطالعهای که در سال  2111توسط برکتین و
همکاران[ ]41با هدف مقایسهی اثر ضد میکروبی کلسیم
هیدروکساید و کلشیسین انجام شد ،نشان داد که در گروه قارچ
کاندیدا آلبیکانس سه غلظت  1/5 ،1/25و یک میلیگرم بر
میلیلیتر از داروی کلشیسین فعالیت بازدارنده از رشد نشان
دادند و غلظت یک میلیگرم بر میلیلیتر آن عالوه بر اثر
بازدارنده از رشد ،اثر کشندگی هم بر روی این قارچ داشته
است ،در صورتیکه در مورد کلسیم هیدروکساید ،فعالیت
بازدارنده از رشدی در هیچ کدام از غلظتها مشاهده نشد.
بنابراین در مطالعهی حاضر تصمیم بر آن شد که غلظتهای
بیشتر از یک میلیگرم بر میلیلیتر استفاده شود و از آنجا که
بهنظر میرسد تاکنون مطالعهی مشابهی انجام نگرفته است،
غلظتهای  11و  5و  2/5میلیگرم بر میلیلیتر مناسب به نظر
میآمد.
داروی کلشیسین بهعنوان داروی ضد التهاب و ضد درد در
درمان نقرس ،تب مدیترانهای و حتی آفتهای راجعه استفاده
میشود .این دارو اثرات ثابت شدهای در جلوگیری از فعالیت
میتوزی دارد[.]24 ،25
در مطالعهی دیگری که در سال  2112توسط  Padeو
همکاران[ ]42با هدف بررسی عوارض استفاده از داروی
کلشیسین در کودکان مبتال به تب مدیترانهای انجام شد153 ،
بیمار مبتال به تب مدیترانهای مورد بررسی قرار گرفتند14 .
بیمار وقتی کلشیسین برای اولین بار برای آنها تجویز شد
کمتر از  2سال و  61بیمار کمتر از  5سال سن داشتند .در این
میان هیچ ارتباطی بین عوارض دارو و سن بیمار ،زمان شروع
بیماری ،طول دورهی درمان و یا هیچ یک از مشخصات بیماری
یافت نشد .همچنین تستهای شمارش سلولهای خونی و
تست عملکرد کلیوی در تمامی بیماران نرمال بود .هیچ کدام از
بیماران استفاده از دارو را قطع نکردند .تنها عارضهی این دارو
آن هم فقط در تعداد کمی از بیماران (تنها  22نفر) ،اسهال بود
که میتوان با کاهش دوز کلشیسین آن را کنترل نمود.
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در مطالعهای که در سال  2111توسط  Diav-Citrinو
همکاران[ ]31با هدف بررسی اثرات جنینی کلشیسین انجام
گرفت 231 ،فرد که در دوران حاملگی در معرض کلشیسین
قرار گرفته بودند پیگیری شدند .میزان آنومالیها در گروه
کلشیسین و گروه مقایسه هر دو در حد پایه جمعیت عمومی
قرار داشت .نتایج این مطالعه نشان داد که قرار گرفتن در
معرض کلشیسین در دوران بارداری با خطر تراتوژنیک بودن
در انسان مرتبط نمیباشد.
مطالعهی دیگری در سال  2116توسط  Keyو
همکاران[ ]43انجام شد .هدف از انجام این مطالعه ارزیابی
میزان سمیت سلولی چند نوع از سیلرهای جدید پرکنندهی
کانال دندان بر روی سلولهای فیبروبالست لثه انسان بود.
بعد از گذشت یک ساعت میزان سلولهای کشته شده
اندازهگیری شد که سیلر حاوی کلسیم هیدروکساید در میان 1
نوع سیلر در رتبهی سوم قرار داشت .بعد از گذشت  24ساعت
سیلر حاوی کلسیم هیدروکساید بیشترین درصد سلولهای
کشته شده را به خود اختصاص داد .که نشان دهندهی سمیت
نسبی این ماده در مطالعهی مذکور میباشد.
در مطالعهی حاضر که با هدف بررسی سمیت سلولی
کلشیسین و هیدروکسید کلسیم و مقایسهی اثر سمی این دو
بهعنوان داروی داخل کانال انجام شد ،نتایج کلی تست MTT
و رنگ آمیزی تریپان بلو نشان از سمیتر بودن کلشیسین
داشتند.
با توجه به نتایج بهدست آمده در همهی زمانهای مورد
نظر کلشیسین در هر سه غلظت و هر سه زمان در نظر گرفته
شده اثر سمی بیشتری نسبت به هیدروکسید کلسیم بر روی
سلولهای فیبروبالست داشت.
بررسی بین غلظتهای مختلف از هیدروکسید کلسیم هم
نشان داد که بهطور کلی در غلظتهای  5و  11میلیگرم بر
میلیلیتر با افزایش زمان خواندن نتایج جذب نوری میزان OD
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( )Optical densityخوانده شده باال میرود .این بدین
معناست که میزان کشندگی و سمیت آن کاهش یافته است .در
مورد مادهی کلشیسین نیز ،به غیر از افزایش میزان کشندگی
از  24ساعت تا  12ساعت و از  24ساعت تا  1روز هیچ یک از
نتایج بهدست آمده از لحاظ آماری معنیدار نبودند .نتایج
بهدست آمده از رنگ آمیزی تریپان بلو نشان داد که غلظتهای
مختلف از مادهی هیدروکسید کلسیم با طوالنی شدن مدت
زمان تا  1روز سمیت کمتری از خود نشان میدهند اما این
روند یعنی کاهش سمیت سلولی با گذشت زمان برای
کلشیسین دیده نشد.
الزم به ذکر است که بسیاری از مواد شستشوی
آنتیباکتریال که در طی پاکسازی و شکلدهی کانال ریشه
استفاده میشوند ،داروی داخل کانال و بعضی ترکیبات موجود
در مواد پرکننده کانال مثالهایی از محرکهای شیمیایی
بافتهای پری رادیکولر هستند .اکثر مواد شستشو دهنده و
داروهای داخل کانال سمی بوده ،سازگاری نسجی ندارند[،45
 .]44اما به هر حال از بسیاری از آنها به صورت مکرر استفاده
میشود چرا که مزایا و تأثیرات مثبت آنها بر معایب و
ضررهای آنها غلبه دارد .با توجه به اثر ضد قارچی قابل توجه
کلشیسین در مطالعات قبلی ،انجام مطالعات بیشتر و
گستردهتر جهت بررسی و ارزیابی سمیت سلولی این ماده به
صورت  in vivoالزم میباشد.
نتیجهگیری

با توجه به نتایج بهدست آمده و بیشتر بودن سمیت سلولی
کلشیسین نسبت به هیدروکسید کلسیم اینطور بهنظر میرسد
که مادهی هیدروکسید کلسیم همچنان بهعنوان اولین و
مطلوبترین انتخاب برای پانسمان داخل کانال در بین جلسات
درمانی درمان ریشه مورد استفاده است.
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In vitro comparison of cytotoxic effect of colchicine and calcium
hydroxide on human gingival fibroblast cells

Behnaz Barekatain, Alireza Farhad, Aida Pedram*, Batool Hashemi,
Fariba Heidari
Abstract
Introduction: Biocompatibility of dressing materials is one of the most important properties to be
studied. Calcium hydroxide is one of the most widely used dressing materials. The aim of this study
was to compare the cytotoxic effects of colchicine with those of calcium hydroxide.
Materials and Methods: In this experimental in vitro study, different concentrations (10, 5, 2.5
mg/mL) of calcium hydroxide and colchicine were prepared and added to C165 human gingival
fibroblast cells after they were incubated in the culture medium. After 24 and 72 hours and 7 days
of incubation, tetrazolium salt was added to the cells, and the amount of formazan was determined
by spectrophotometry using an ELISA reader. To assess the cytotoxicity of these two materials and
after drug treatment, 0.4% trypan blue dye was used to stain the cells; viable cells were counted
under a light microscope. Data were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests and ttest.
Results: The control group, without adding any material, had the highest optical density. Optical
density of different concentrations (10, 5, 2.5 mg/mL) of calcium hydroxide at all the time intervals
was higher than that of colchicine (p value < 0.05). In addition, trypan blue dye showed that the
mean of fibroblast cells destroyed by colchicines was significantly higher than that by calcium
hydroxide (p value < 0.001).
Conclusion: Based on the results of this study, the cytotoxic effects of both calcium hydroxide and
colchicine were higher than the control group and cytotoxicity of colchicine was higher than that of
calcium hydroxide. Therefore, it seems that calcium hydroxide is still the best choice for canal
dressing between treatment sessions.
Key words: Calcium hydroxide, Colchicine, Cytotoxicity, Fibroblasts
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