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 چکیده

نیوم دی اکساید با دارا بودن خواص ضدمیکروبی، خواص فوتوکاتالیستی، نانوذرات تیتا سابقه و هدف: 

درخشندگی و ضریب شکست باال، هزینه ی پایین و پایداری شیمیایی باال، دارای کاربردهای گسترده ای در 

المت ن ها بر ساطالعات کافی در رابطه با تاثیر آپزشکی و دندانپزشکی هستند. علی رغم کاربردهای وسیع، 

سان وجود ندارد. این مطالعه با هدف تعیین اثر سایتوتوکسیته غلظت های مختلف نانوذرات تیتانیوم دی ان

 MTT: Mosmann’s Tetrazolium)روش   فیبروبالست های لثه ای انسانی به ویاکساید بر ر

Toxicity) .صورت گرفت 

 52، 21، 52، 01در این مطالعه آزمایشگاهی، نانوذرات تیتانیوم دی اکساید با غلظت های  مواد و روش ها: 

در محیط کشت  C165سلول فیبروبالست لثه ای انسانی رده  01111میکروگرم بر میلی لیتر بر روی  011و 

DMEM  01به همراه٪ FBS    ساعت 55و  24، 52اثر داده شد سپس وایتالیتی سلول ها در زمان های 

میزان جذب  ELISA READERمورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از دستگاه  MTTبا استفاده از روش 

 .آنالیز شد 12/1و با سطح معناداری  ANOVAنوری سنجیده شد. سپس داده های به دست آمده با آزمون 

اثرات سایتوتوکسیک نانوذرات تیتانیوم دی اکساید بر روی سلولهای فیبروبالست لثه ای انسانی با  يافته ها: 

اثر  کنترلهمچنین با  (.P < 110/1افزایش غلظت )با کنترل اثر زمان( افزایش یافت )اثر وابسته به دوز(. )

ساعت(  55، 24، 52سه زمان ) همچنین در هر (.P< 110/1غلظت، تغییرات زمان به طور مستقل معنادار بود )

 بود.   011و کمترین مربوط به غلظت  01مربوط به غلظت  OD (Optic Density)بیشترین میانگین 

 01مربوط به غلظت   )کم ترین سمیت( viabilityن باالترین میزانتیجه گیری کلی نشان داد  نتیجه گیری: 

 48در زمان  011مربوط به غلظت  )بیش ترین سمیت( viability ساعت و کم ترین میزان 24زمان و در 

 ساعت می باشد.

 assay، دنانوذرات تیتانیوم دی اکسای ،، فیبروبالست های لثه ای انسانسایتوتوکسیسیته کلمات کلیدی: 

MTT. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

Objectives: Titanium dioxide nanoparticles with antimicrobial properties, 

photocatalytic properties, high luminosity and refractive index, low cost and 

high chemical stability, have wide applications in medicine and dentistry. 

Despite their wide range of applications, there is insufficient information on 

their impact on human health. The aim of this study was to determine the 

cytotoxic effect of different concentrations of titanium dioxide nanoparticles on 

human gingival fibroblasts (MTT: Mosmann's Tetrazolium Toxicity). 

Materials and Methods: In this in vitro study, titanium dioxide nanoparticles 

with concentrations of 10, 25, 50, 75 and 100 μg / ml were applied on 10,000 

human gingival fibroblast cells (C165) in DMEM culture medium with 10% 

FBS. Then, the vitality of the cells was evaluated at 24, 48 and 72 hours using 

MTT method and the amount of optic density was measured using ELISA 

READER. Then, the obtained data were analyzed by ANOVA test with a 

significance level of 0.05. 

Results: The cytotoxic effects of titanium dioxide nanoparticles on human 

gingival fibroblast cells increased with increasing concentration (controlling the 

effect of time) (dose-dependent effect). (001/0> P). Also, by controlling the 

effect of concentration, time changes were significantly independent (P <0.001). 

Also, in all three times (24, 48, 72 hours), the highest mean OD (Optic Density) 

was related to the concentration of 10 and the lowest was related to the 

concentration of 100. 

Conclusion: The general conclusion showed that the highest rate of viability 

(lowest toxicity) is related to the concentration of 10 at 24 hours and the lowest 

rate of viability (maximum toxicity) is related to the concentration of 100 at 48 

hours. 

Keywords: Cytotoxicity, Human gingival fibroblasts, MTT assay, Titanium 

dioxide nanoparticles 
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