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 چکیده

 نیهمچن و دندان عاج و نایم شدنیرمعدنیغ به منجر عامله چند یماریب نیا. است جهان سراسر در دندان و دهان بهداشت جامعه یهاینگران نیمهمتر از یکی دندان یدگیپوس
 فعالستیز شهیش ذرات نانو-(ژلما) التیمتاکر نیژالت هیپا بر یتینانوکامپوز دروژلیه یابیمشخصه و ساخت پژوهش نیا از هدف .شودیم دندان پالپ بافت در یالتهاب یهاواکنش

 یهاسلول تیفعال شیافزا و یسازگارستیز و یریپذبیتخر ،یکیمکان رفتار بهبود منظور به و دندان پالپ-عاج مجموعه یبازساز در عاج یسلول خارج کسیماتر و
 و( یوزن درصد 10و 5 ،2 ،1 ،0) فعالستیز شهیش نانوذراتمختلف  هایغلظت با یستیز شهیش-ژلما یتینانوکامپوز دروژلیه سنتز ابتدا راستا، نیا در. است یادونتوبالست/استئو

، خالصه طوربه. گرفت قرار یبررس مورد نهیبه خواص به دنیرس جهت درصد وزنی(10و 5 ،5/2)مختلف  هایغلظت با انسان دندان عاج یسلول خارج کسیماتر افزودن ادامه در
 عقل دندان ادامه، در. شد یابیمشخصه و ساخته نانوذرات از مختلف یهاغلظت با یتینانوکامپوز دروژلیه ادامه، در. شد یابیمشخصه و سنتز فعالستیز شهیش نانوذره و ژلما ابتدا
 در. گرفت انجام آن یرو بر یسازاصالح مرتبه دو عاج، یسلول خارج کسیماتر به یابیدست منظور به سپس .شد جدا دندان پالپ و نایم از یعاج هیناح و یآورجمع انسان سالم
 کس،یا پرتو پراش یهاآزمون از .دیگرد یابیمشخصه و ساخت افزوده، یستیز شهیش-ژلما نهیبه یتینانوکامپوز دروژلیه بستر به شده ذکر یهاغلظت با یعاج کسیماتر انتها،

 فشار، تحت یکیمکان خواص ب،یتخر ونرخ تورم تیقابل یابیارز ،یروبش یالکترون کروسکوپیم هسته، یسیمغناط رزونانس آزمون ه،یفور لیتبد با فرو سرخ یسنجفیط
 سبب ژلما دروژلیه به یستیز شهیش نانوذرات شیافزا که داد نشان جینتا. شد استفاده هادروژلیه یسازنهیبه و یابیارز منظور به یسلول برهمکنش پالسما، یجرم یسنجفیط
 شهیش در میکلس یهاونی نیب یونی وندیپ جادیا لیدل به ژلما دروژلیه به نانوذرات افزودن که گفت توانیم نیبنابرا. شد لوپاسکالیک 30 تا 9 بازه در هانمونه یفشار مدول رییتغ
 یوزن درصد 10و 5تا  شیشه زیستی نانوذره شیافزا نیهمچن. شد آن در یستیز و یکیمکان ،یکیزیف خواص کنترل به منجر یمریپل رهیزنج در کیلیکربوکس یهاگروه و یستیز

 باعث و نداشته استئوبالست یهاسلول برابر در یسم پاسخ گونهچیه دروژلیه نوع نیا که کرد دییتا جینتا نیهمچن. دیگرد هانمونه یفعالستیز رفتار در یتوجه قابل بهبود باعث
 نظر مد نهیبه نمونه عنوان به فعالستیز شهیش یوزن درصد 5 یحاو دروژلیه نمونه ،یکل جینتا اساس بر. است شده( ژلما دروژلیه نمونه برابر 3/2) ییزااستخوان فاکتور شیافزا

 دییتا کسیا پرتو پراش و فرو سرخ یسنجفیط توسط عاج یسازاصالح یندهایفرآ نه،یبه نمونه به دندان عاج یسلول خارج کسیماتر افزودن از قبل ادامه، در. شد گرفته قرار
 نمونه درکیلوپاسکال  9/18±5/0 از را یفشار استحکام بهبود یامالحظه قابل بصورت عاج، کسیماتر یحاو یهانمونه در فشار تحت یکیمکان خواص از حاصل جینتا. شد

 در بیتخر و تورم زانیم کاهش نیهمچن. داد نشان عاج کسیماتر یدرصدوزن 10 با یستیز شهیش-ژلما دورژلیه نمونه در لوپاسکالیک 8/79±3 به یستیز شهیش-ژلما دروژلیه
 درصد 5/2) عاج کسیماتر از غلظت نیکمتر یحاو نمونه در تیآپات رسوب ج،ینتا نیهمچن. شد مشاهده یستیز شهیش-ژلما دروژلیه نهیبه نمونه به نسبت یورغوطه روز 12 یط

 دروژلیه نمونه به تبنس عاج کسیماتر از باال ریمقاد حضور اثر در یفعالستیز رفتار ینسب بهبود. که تایید کننده رفتار زیست فعالی هیدروژل هیبریدی بود داد نشان را( یوزن
 یریش دندان یادیبن یهاسلول برهمکنش یابیارز. شد دییتا فسفر و میکلس ریمقاد یبررس و شده القاییپالسمای جفت یسنجفیط توسط( یوزن درصد 5) یستیز شهیش-ژلما نهیبه

 138 ± 5/6) هاسلول یمانزنده درصد بلکه ،ندادند نشان را یتیسم گونهچیه تنها نه ک،یادنتوژن/استئو عملکرد یبررس منظور به یعاج کسیماتر یحاو یهادروژلیه با انسان
 فسفاتاز نیآلکال تیفعال زانیم نیهمچن. است داده شیافزا( درصد 2/101 ± 2/12) یستیز شهیش یوزن درصد 5 با ژلما دروژلیه نمونه به نسبت سلول کشت روز 7 یط در( درصد

 ییباال زانیم زین ردنیزاریآل یزیآمرنگ. است شده یستیز شهیش یوزن درصد 5-ژلما دورژلیه به نسبت برابر 8/1 کسیماتر درصد 5 یحاو دروژلیه در کشت روز 7 یط در
 نشان را آن در نانوذرات شتریب شیرها لیتسه و یستیز فعال عوامل حضور لیدل به عاج کسیماتر یوزن درصد 5 خصوص به کسیماتر یحاو یهانمونه در را شدن یمعدن از
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