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 چکیده
ت هیدروکلويید برگش یسايتوتوکسیسیتي ماده قالب گیر یارزيابي مقايسه ا

های سیلیکوني مختلف بر سلول یپذير )آگار( و دو نوع ماده قالب گیر

 انسانيفیبروبالست 
هدف  .استدندانی  گیریقالبمواد  یسازگار یستز یابیدر ارز یگام مهم یسلول یتسم یابیارز زمینه و هدف:

دو  هیدروکلویید برگشت پذیر )آگار( و یسایتوتوکسیسیتی ماده قالب گیر یارزیابی مقایسه ااز مطالعه حاضر 

 بود. انسانیفیبروبالست های سیلیکونی مختلف بر سلول یگیرنوع ماده قالب

دقیقه،  31دقیقه،  01ی )در زمانها( n=3)گروه مختلف  01آزمایشگاهی -این مطالعه تجربی درروش انجام کار: 

های سیلیکون، آگارشامل:  مورد مطالعه مواد .گرفتقرار  مطالعه مورد( ساعت 12ساعت،  01ساعت،  6ساعت، 0

 Viabilityجهت ارزیابی بودند.  ست شدهپلیمریزاسیون و  فرمدو در  و پوتی Lightقوام دو با  و افزایشی تراکمی

با استفاده از نرم ها داده لیو تحل هیتجزشد. استفاده  MTT assayاز تکنیک  ،فیبروبالست انسانیهای سلول

تست پس از و  ، تی مستقل ANOVA، repeated measurement ANOVA  یهاازمون و SPSS 26افزار 

 انجام شد. P<10/1 یسطح معناداربا  Tukeyتجربه 

 فرمدو  )در و افزایشی سیلیکون تراکمی یمیزان سایتوتوکسیسیته مواد قالبگیر یقه،دق 31در زمان  :نتايج

 میزانساعت،  0در زمان (. p<110/1در مقایسه با آگار باالتر بود ) با قوام واش پلیمریزاسیون و ست(

درحال  ، سیلیکون افزایشی(p=120/1ست شده ) سیلیکون تراکمی یسایتوتوکسیسیته مواد قالبگیر

ساعت،  01در زمان  در مقایسه با آگار باالتر بود. با قوام واش( p=116/1) ( و ست شدهp=102/1پلیمریزاسیون )

های با فرم سیلیکون افزایشی، (p=100/1ست شده ) سیلیکون تراکمی یگیرمیزان سایتوتوکسیسیته مواد قالب

 ساعت، 12در مقایسه با آگار باالتر بود. در زمان  با قوام واش( p=110/1) ( و ست شدهp=102/1پلیمریزاسیون )

ست شده (، p=110/1پلیمریزاسیون )های با فرمسیلیکون تراکمی  یمیزان سایتوتوکسیسیته مواد قالبگیر

(126/1=p سیلیکون افزایشی ،)یمریزاسیونپلی هابا فرم (101/1=p( و ست شده )100/1=p با قوام واش در )

ت شده س سیلیکون تراکمی یمیزان سایتوتوکسیسیته مواد قالبگیردقیقه،  01در زمان  با آگار باالتر بود. یسهمقا

(110/1=p)های با فرم ، سیلیکون افزایشی( 120/1پلیمریزاسیون=pو ست شده ) (102/1=p ) پوتی در با قوام

در دو ) سیلیکون تراکمی یمیزان سایتوتوکسیسیته مواد قالبگیردقیقه،  31مقایسه با آگار باالتر بود. در زمان 

وتی در پبا قوام پلیمریزاسیون و ست شده(  فرم)در دو سیلیکون افزایشی  پلیمریزاسیون و ست شده( و فرم

 (.p<110/1مقایسه با آگار باالتر بود )

واش  و یو ست و در دو قوام پوت یمریزاسیونپل فرمدر دو  یو تراکم یشیافزا یلیکوندو س هر :نتیجه گیری

 12تا  یقهدق 01با گذشت زمان از  یتسم یزانبودند که نسبت به آگار معنادار بود و م یتاز سم یدرجات یدارا

مانده  یو باق یریکمتر و حذف مواد قالبگ ینگبا زمان ست یتیکاز مواد سنت استفاده .یافتمی یشساعت افزا

 پیشنهاد می شود. مختلف یبه روش ها یریبعد از قالبگ یاحتمال یها

 االستومريک گیریقالب: زيست سازگاری، حیات سلولي، سمیت، مواد کلمات کلیدی
 



 

 چکیده انگلیسي

Comparative Evaluation of Cytotoxicity of Reversible Hydrocloid 

and Two different Kind of Silicon impression materials on 

fibroblastic Cells  

Background & Aim: Evaluation of cytotoxicity is an important step in evaluating 

the biocompatibility of dental impression materials. The aim of the present study 

was to compare the cytotoxicity of reversible hydrocolloid material (agar) and two 

different types of silicone impression materials on human fibroblast cells.  

Methods: In this in vitro study, 10 different groups (n = 3) were studied at times 

(10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 6 hours, 12 hours, 24 hours). The studied materials 

included: agar, addition and condensation silicones with two textures of light and 

putty in two forms of polymerization and set. MTT assay technique was used to 

evaluate the viability of human fibroblast cells. Data were analyzed using SPSS 26 

software and ANOVA and two-way analysis of variance, independent t-test and 

Tukey test with a significance level of P <0.05. 

Results: At 30 minutes, the cytotoxicity of addition and condensation silicones 

impression materials (in both polymerization and set forms) with wash consistency 

was higher compared to agar (p <0.001). At 1 hours, the cytotoxicity of 

condensation silicones impression material in the set form (p=0.041), addition 

silicones impression material in the polymerizing (p=0.014) and set (p=0.026) 

forms with wash consistency was higher compared to agar. At 12 hours, the 

cytotoxicity of condensation silicones impression material in the set form 

(p=0.017), addition silicones impression material in the polymerizing (p=0.014) 

and set (p=0.007) forms with wash consistency was higher compared to agar. At 24 

hours, the cytotoxicity of condensation silicones impression materials in the 

polymerizing (p=0.005) and set (p=0.046) forms, addition silicones impression 

material in the polymerizing (p=0.010) and set (p=0.011) forms with wash 

consistency was higher compared to agar. At 10 minutes, the cytotoxicity of 

condensation silicones impression materials in the set (p=0.029) form, addition 

silicones impression material in the polymerizing (p=0.048) and set (p=0.014) 

forms with putty consistency was higher compared to agar. At 30 minutes, the 

cytotoxicity of addition and condensation silicones impression materials (in both 

polymerization and set forms) with putty consistency was higher compared to agar 

(p <0.001). 

Conclusions: Both addition and condensation silicones in the two states of 

polymerization and set and in both consistency of putty and wash had degrees of 

toxicity that was significant compared to agar and the degree of toxicity increased 

from 10 minutes to 24 hours. The use of synthetic materials with less setting time 

and removal of impression materials and possible residues after molding in different 

ways is recommended. 

Key Words: biocompatibility, cell viability, cytotoxicity, condensation silicone, 

impression material 
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