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  چكيده 

باشد، اما استفاده از فيشورسيالنت بخاطر احتمال  ميري از پوسيدگي دندان، استفاده از فيشورسيالنت ي پيشگيها از موثرترين روش :مقدمه

آلودگي با بزاق در حين كار با مشكالتي همراه است، لذا هدف از اين مطالعه ارزيابي ميزان ريزنشت فيشورسيالنت در شرايط ايزوله و مدت 

  .بودآنها با يكديگر  ي مختلف آلودگي با بزاق و مقايسهها زمان

يك  .تايي مورد مطالعه قرار گرفت 23سالم انسان در چهار گروه  عدد دندان پرمولر 92 آزمايشگاهي در اين مطالعه تجربي :ها مواد و روش

سوم و چهارم پس  در گروه اول سيلنت تراپي تحت شرايط ايزوله انجام گرديد، در گروه دوم، .ايجاد شد ها شيار عمودي در سمت باكال دندان
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Introduction: Fissure sealant therapy is one of the effective methods to prevent dental caries but because of saliva 

contamination, this method is accompanied by some problems. The aim of this study was to investigate the microleakage of 

fissure sealant in isolated state in different time periods of contamination with saliva. 

Materials & Methods: In this in vitro experimental study, Ninety-two extracted human premolars were investigated in 

this study. A vertical groove was prepared on the buccal surface of each tooth and then the teeth were divided into four 

groups with 23 teeth in each group. Sealant therapy was done in isolated condition in the first group. The groove of each 

tooth in the second group was contaminated with saliva for 5s after washing up acid and then was dried and filled by fissure 

sealant. The groove of each tooth in the third group was contaminated with saliva for 10s after washing up acid and then was 

dried and filled by fissure sealant. This process was done for the forth group as well except for the contamination time with 

saliva which was 15 seconds in this group. Next, the teeth were undergone thermocycling for 2000 cycles. After that, the 

teeth were immersed in a 0.5% basic fuchsine solution for 24h. Finally, the teeth were sectioned longitudinally in buccal-

lingual direction and were examined and a ranked scale was used to score dye penetration. Mann-Whitney and Kruskal-

Wallis tests were used for data analysis through SPSS 15 software. 

Results: In this study, Group 1 with 60.9% grade 1 leakage (no leakage) showed better results than other groups but 

statistical analysis did not demonstrate any significant differences in the degree of microleakage of sealants between isolated 

state and 5 second contamination state (P=0.8). 

Conclusion: According to the results of this study, saliva contamination after washing up acid for 5s did not induce any 

further microleakage.  
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سپس  .ثانيه با بزاق آلوده شده و سپس خشك گرديد و سيلنت روي آن قرار گرفت 15و  10، 5شيار بترتيب به مدت  از شستشوي اسيد،

ميزان نفوذ رنگ در حدفاصل  .ور شدند ساعت در محلول فوشين غوطه 24دور در دستگاه ترموسيكل قرار گرفته سپس به مدت  2000 ها دندان

با  SPSSنتايج در نرم افزار  .به كمك استريوميكروسكوپ مورد بررسي قرار گرفت در بعد باكولينگوالي، ها ن و رزين پس از برش دنداندندا

   .تحليل شد Kruskal-Wallis ،Mann-Whitneyي ها با استفاده از آزمون 15ويرايش 

ي دوم، ها به ترتيب در گروه .بود ها درجه چهار بهتر از ديگر گروه يزنشترو بدون  ريزنشتعدم % 9/60در اين مطالعه گروه اول با  :ها يافته

داري وجود  تفاوت معني ثانيه 5به مدت  سيلنت در شرايط ايزوله و آلوده شده با بزاق ريزنشتشد ولي بين  ميبيشتر  ريزنشتسوم و چهارم، 

  ).=8/0P( شتندا

ثانيه مشكلي را از  5به مدت ) قبل خشك كردن(رسد آلودگي با بزاق پس از شستن اسيد  يمبا توجه به نتايج اين مطالعه به نظر  :نتيجه گيري

  .فيشورسيالنت ايجاد نخواهد كرد ريزنشتلحاظ 

 .ريزنشت، فيشورسيالنت، آلودگي با بزاق :ي كليديها واژه
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  مقدمه

به صورت روزافزون توجه دندانپزشكي به  امروزه

شگيري از پوسيدگي قبل از تشكيل آن معطوف شده يپ

در اين رابطه استفاده سيستميك و موضعي از  .است

كاربرد ) فيشورسيالنت(فلورايد و همچنين شيارپوش 

استفاده از فلورايد بيشتر باعث كاهش  .فراواني يافته است

ير كمتري بر روي شود و تاث ميپوسيدگي سطوح صاف 

دارد، لذا جهت  اكلوزالپيشگيري از پوسيدگي سطوح 

بيشتر از شيارپوش  اكلوزالپيشگيري از پوسيدگي سطوح 

  .گردد مياستفاده 

اولين ماده شيارپوش كه با استفاده از روش اسيداچ در 

رفت عبارت بود از يك  به كار مي 1960اواسط دهه 

به عنوان  ها التاما سيانوآكري .تركيب سيانوآكريالت

شيارپوش مناسب نبودند چرا كه به مرور زمان در محيط 

مواد  .گرديدند تخريب مي ها دهان توسط باكتري

براي پيشگيري از  ها مسدودكننده رزيني شيارها و حفره

براي اولين بار  60پوسيدگي شيارها و حفرات اواخر دهه 

  )1(.به دندانپزشكي معرفي شدند

اشكال متعددي از مواد رزيني  1960در اواخر دهه 

مورد بررسي قرار گرفتند و مشخص گرديد كه رزين 

چسبنده نسبت به تخريب مقاوم مي باشد و يك پيوند 

محكم با ميناي اچ شده ايجاد مي كند اما استفاده از اين 

 .مواد نيز در بعضي از موارد با شكست همراه بود

ت كافي شايعترين دليل شكست كاربرد شيار پوش عدم دق

محافظت از  .باشد ميدر ايزوالسيون مناسب ميناي اچ شده 

ميناي اچ شده در مقابل آلودگي كليد موفقيت در روش 

   .اسيد اچ عنوان شده است

Thomson  و همكاران اثر آلودگي با بزاق را روي

طبق  .استحكام باند فيشورسيالنت به مينا بررسي كردند

نت به مينايي كه بعد از تحقيق آنها بين استحكام باند سيال

ه تفاوتي دآلودگي با بزاق شسته شده است و ميناي غيرآلو

مشاهده نشد و در استحكام باند سيالنت به ميناي آلوده 

)2(.شده و شسته نشده كاهش قابل توجهي مشاهده گرديد
 

و همكاران نشان داد كه استفاده از  Heblirgمطالعه 

اي حدواسط بر  يهبه عنوان ال One bottle ادهزيوهاي

كاهش ميزان ريزنشت سيالنت برروي ميناي آلوده با بزاق 

  )3(.كاهش مي دهد% 9/6 موثر بوده و ميزان ريزنشت را

Duangthip آزمايشگاهي و همكاران در يك مطالعه 

مواد ريزنشت قدرت نفوذ و  ،سوم دندان مولر 120روي 

 Concise، Optibond system، Opti bond system(سيالنت 

+Concise(  را هنگامي كه تحت شرايط مختلف) بدون

آلودگي با بزاق و  ،وجود رطوبت ،رطوبت و بدون آلودگي

آلودگي با بزاق بدون خشك  ،سپس خشك كردن آن

آنها نتيجه  .به كار برده شوند را ارزيابي نمودند )كردن
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  گرفتند كه در حضور آلودگي با بزاق استفاده از

Opti bond  يا به همراه به تنهاييConcise  براي كاهش

  )4(.و افزايش قدرت نفوذ سيالنت سودمند است ريزنشت

Lussi  و Duangthip  دندان  140در يك مطالعه روي

و قدرت نفوذ  ريزنشتاثر آلودگي با بزاق را روي  ،مولر

آنها اينگونه نتيجه گرفتند  .فيشورسيالنت بررسي نمودند

 Air polishingسيستم  كه روش تميز كردن غيرتهاجمي با

و استفاده از محيط خشك كيفيت سيالنت را بهبود 

  )5(.بخشد مي

Barroso  روي آزمايشگاهي و همكاران در يك مطالعه

دندن مولر دائمي دو ماده فيشورسيالنت با بيس رزيني  40

)Fluroshield, clinpro(  را در شرايط آلوده و غيرآلوده با

آنها به اين نتيجه رسيدند كه در  .بزاق با هم مقايسه نمودند

  سيالنت داراي فيلر ،شرايط غيرآلوده با بزاق

)(Fluro shield  استحكام باند برشي باالتري نسبت به

Clinpro استحكام  ،داشت ولي در شرايط آلوده با بزاق

  )6(.باند برشي دو ماده پايين و مشابه يكديگر بود

Saayman وان اثر و همكارانش در مطالعه اي تحت عن

 Dyract-AP آلودگي با بزاق بر ريزنشت حفرات پر شده با

به اين نتيجه رسيدند كه آلودگي با  Prime & Bond NTو 

بزاق اثر چنداني بر ريزنشت مناطقي از مينا و عاج كه كه 

  )7(.با اسيدفسفريك اچ شده بودند نداشت

Hevinga  ريزنشتي بين دار معنياختالف آماري 

هاي سالم و پوسيده گزارش كرد و عنوان سيالنت در شيار

در شرايط  Adhesiveنمود كه استفاده از يك سيستم 

  )8(.گردد مي ريزنشتآلودگي با آب باعث كاهش 

Hevinga  در يك مطالعههمچنين و همكاران  In vitro 

ي ها تأثير آلودگي ،دندان مولر سوم كشيده شده 128روي 

ت در شيارهاي و عمق نفوذ سيالن ريزنشتمختلف روي 

شرايط مورد  .پوسيده و سالم را مورد بررسي قرار دادند

آلودگي با  ،شامل آلودگي با آب بررسي در اين مطالعه

آلودگي با بزاق و سپس خشك كردن آن با هوا و  ،بزاق

هم چنين دو حالت استفاده از  ،شرايط بدون آلودگي بود

 سيالنت به تنهايي و استفاده از سيالنت به همراه

Adhesive  مورد بررسي قرار گرفت و اين چنين نتيجه

سيالنت  ريزنشتداري بين  اختالف آماري معنيكه  گرفتند

استفاده از  .در شيارهاي سالم و پوسيده مشاهده گرديد

در شرايط آلودگي با آب به طور  Adhesiveيك سيستم 

  )8(.را كاهش داد ريزنشتقابل توجهي 

Yazici دگي با بزاق را روي و همكاران تأثير آلو

 Selfetchingو Etch and rinse adhesive ،ريزنشت

adhesive آنها روي سطح باكال و لينگوال  .بررسي كردند

تهيه  V، حفرات كالس CEJدندان مولر در محل  40

 ،با بزاق Adhesiveنمودند و نتيجه گرفتند كه آلوده شدن 

 شتريزنآن تأثيري در ميزان سخت شدن  قبل و بعد از

  )9(.نداشت Adhesiveهيچ يك از دو نوع 

در صورت قرار گرفتن ميناي اچ شده در برابر بزاق به 

 .سرعت يك اليه سطحي پوشاننده چسبنده ايجاد مي گردد

 اين اليه پوشاننده پس از قرارگيري در معرض بزاق ايجاد

توان آن را به طور كامل با شستشوي  گردد و نمي مي

نمود مگر اينكه ميناي اچ شده اسپري آب و هوا خارج 

  )3(.براي مدت يك ثانيه يا كمتر در معرض بزاق قرار گيرد

اگر آلودگي با بزاق پس از خشك كردن دندان بعد از 

اچينگ باشد طبق مدارك موجود بايد مراحل كار مجدداً 

اما اگر آلودگي با بزاق در مرحله پس از  .تكرار شود

دندان رخ دهد آيا شستشوي اسيد و قبل از خشك كردن 

باز بزاق توانايي نفوذ به خلل و فرج حاصل از اچينگ را 

خواهد داشت؟ اگر بزاق توانايي نفوذ به خلل و فرج از 

وراي آب حاصل از شستشوي اسيد را دارد، براي اين كار 

چه مدت زمان الزم دارد؟ لذا هدف اين مطالعه ارزيابي 

دگي با بزاق فيشورسيالنت در شرايط آلو ريزنشتميزان 

   .بودي مختلف پس از شستن اسيد ها در زمان
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  ها مواد و روش

عدد دندان  92 آزمايشگاهي در اين مطالعه تجربي

و بعد از اطمينان از عدم  ندآوري كرد پرمولر سالم جمع

 24به مدت  ها دندان ،وجود هرگونه ترك و پوسيدگي

 .شدند ساعت جهت ضدعفوني در پركلرامين قرار داده

تا شروع تحقيق در داخل نرمان سالين در دماي  سپس

در  ها نمونه .گرديدندنگهداري ) o27-23(معمول اتاق 

و پس از  چرخه حرارتيتمام مراحل تحقيق به جز مرحله 

در سمت  .آميزي در شرايط ذكر شده نگهداري شدند رنگ

 4/1به صورت مصنوعي با فرز روند  ها باكال تمام دندان

ميلي متر در امتداد محور عمودي  5طول توربين شياري به 

ايجاد  )نيم ميلي متر( دندان و به عمق سطح برنده فرز

تايي  23به طور تصادفي به چهار گروه  ها دندان .گرديد

در گروه اول كه گروه كنترل بود شيار تحت  .تقسيم شدند

د، به اين ترتيب كه شيار يتراپي گرد شرايط ايزوله سيالنت

ثانيه تميز و خشك شده و با  30مدت  با آب و هوا به

در مرحله  .ثانيه اچ گرديد 20به مدت % 35اسيدفسفريك 

ثانيه شسته شده و سپس با  5بعد شيار با آب براي مدت 

 سيالنت .پوآر هوا خشك گرديد تا نماي گچي ديده شود

)Concise (3M ESPE, USA ) يك نوع سيالنت

جلوگيري از  به وسيله نوك سوند به منظور) هيدروفوب

ايجاد حباب و اطمينان از نفوذ ماده به داخل شيار قرار 

ثانيه  40داده شد و به وسيله دستگاه اليت كيور به مدت 

  .گرديد كيور 

در سه گروه ديگر نيز به همين شيوه سيالنت در 

قرار داده شد با اين  ها شيارهاي ايجاد شده بر روي دندان

شوي اسيد، شيار به تفاوت كه در گروه دوم پس از شست

در گروه سوم و  .گرفت ثانيه در معرض بزاق قرار  5مدت 

ثانيه بود، سپس  15و  10چهارم زمان آلودگي به ترتيب 

گرفت  شيار با پوار هوا خشك شده و سيالنت در آن قرار 

   .شدو كيور 

در اين مطالعه به منظور آلودگي محيط از بزاق تازه 

   .ي مطالعه استفاده شددهي فرد انجام دهن توليد شده

شده تحت چرخه حرارتي  تراپي ي سيالنتها دندان

 .دور قرار گرفتند 2000درجه سانتيگراد به ميزان  55-5

براي جلوگيري از نفوذ رنگ از  ها سپس آپكس دندان

و كليه سطوح  گرديدپيكال با موم مسدود آرامن وطريق ف

 الك ناخن طتوس متري شيارهاي  ميلي 1ي  دندان تا فاصله

بعد از انجام  .براي جلوگيري از نفوذ رنگ پوشيده شد

در محلول  ها ، دندانها بر روي دندان چرخه حرارتي

سانتي متر باالي  5بصورتي كه رنگ تا % 5/0فوشين بازي 

   .ه شدندساعت قرار داد 24به مدت  نمونه قرار گيرد،

ي رنگ آميزي شده در هر گروه ها به هر يك از دندان

به وسيله دستگاه برش و  ها ي داده شد و سپس دندانكد

ديسك در بعد باكولينگوالي و از وسط شيارهاي ايجاد 

دو  ،هر شيار دندان بدين طريق از .شده برش داده شدند

به عبارت . گرفت رقرانمونه جهت مشاهده در دسترس 

با توجه  .نمونه جهت مشاهده در دسترس بود 184ديگر 

ي مشابه هر ها نفوذ رنگ در شيار ها ونهبه اينكه در كل نم

دو قطعه يكسان بود فقط يكي از آنها در اعالم نتايج در 

ي برش داده شده ها ميزان ريز نشت نمونه .نظر گرفته شد

بندي شده  بوسيله استريوميكروسكوپ مجهز به لنز درجه

براي عدم نفوذ رنگ، :  1درجه  :بصورت زير تعيين شد

سطح بينابيني  3/1رنگ كمتر از براي نفوذ :  2درجه 

سطح  3/1–3/2براي نفوذ رنگ :  3درجه  ،سيالنت و مينا

سطح  3/2براي نفوذ رنگ بيش از :  4درجه  ،بينابيني

    .بينابيني

، شخصي كه در جلوگيري از سوگيريمنظور ه ب

كرد  مياستريوميكروسكوپ ميزان نفوذ رنگ را مشخص 

پس از تعيين  .نداشتي مختلف دنداني ها اطالعي از گروه

افزار  هاي مختلف نتايج در نرم مقادير ريزنشت در گروه

SPSS  يها با استفاده از آزمون 15با ويرايش  
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Kruskal-Wallis  وMann-Whitney الزم به  .تحليل شد

 بر تعداد α ذكر است كه براي مقايسه چندگانه مقدار

  .مقايسات تقسيم شد

  ها يافته

موارد به علت ناخوانا بودن  در اين مطالعه در بعضي

عدد  23تعداد كل شيارها كمتر از  ،نمونه مورد مشاهده

 .شد

بندي مشخص شده، در  بر اساس درجه ريزنشتميزان 

آلودگي با بزاق :  2 ايزوله، گروه:  1 گروه( هر چهار گروه

 10آلودگي با بزاق به مدت :  3 ثانيه، گروه 5به مدت 

به  )ثانيه 15بزاق به مدت آلودگي با :  4 ثانيه، گروه

   .آورده شده است 1 تفكيك در جدول

همچنين مواردي در هر گروه وجود داشت كه بعلت 

ناخوانا بودن از مطالعه حذف شدند كه اين موارد نيز در 

   .قابل مشاهده است 1جدول 

ها از آزمون  براي تعيين چگونگي اختالف بين گروه

Kruskal-Wallis مون نشان داد كه بين اين آز. استفاده شد

  ).=04/0P(ي وجود دارد دار معنيها تفاوت  گروه

نشان داد كه بين  Mann-Whitneyاستفاده از آزمون 

 2با گروه  4و گروه ) =02/0P( 1با گروه  4گروه 

)03/0P=(  بين ساير . ي وجود دارددار معنيتفاوت آماري

  .ي مشاهده نگرديددار معنيها اختالف آماري  گروه

 43/0در گروه يك،  ريزنشتي معرف ها ميانگين كد

؛ )88/0=معيار انحراف(9/0؛گروه دوم )58/0=معيار انحراف(

و گروه چهارم  )31/1=انحراف معيار( 14/1گروه سوم 

  .)2جدول (بود  )96/0=انحراف معيار( 88/0

نيز نشان داد كه به ترتيب  ها در اين مطالعه توزيع رتبه

 3بيشتر از سايرين و در گروه  4 در گروه ريزنشتميزان 

   بود 1بيشتر از گروه  2و در گروه  2 و 1بيشتر از 

 .)1نمودار (

  

  

  

  بر حسب درجه ريزنشت و گروه ها توزيع فراواني دندان:  1جدول 

 

 
 

 

 

  

  

 تعداد كل
  گروه ايزوله ثانيه 5گروه آلودگي  ثانيه 10گروه آلودگي  ثانيه 15گروه آلودگي 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 1درجه  14 9/60 8 1/38 11 4/52 8 4/44 41

 2درجه  8 8/34 8 1/38 1 8/4 5 8/27 22

 3درجه  1 3/4 4 0/19 4 0/19 4 2/22 13

 4درجه  0 0/0 1 8/4 5 8/23 1 6/5 7

  ناخوانا 0  0/0 2 0/0 2  0/0 5  0/0 9

 كل 23 0/100 23 0/100 23 0/100 23 0/100 92
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 ي مختلفها در گروه ريزنشتميانگين كدهاي معرف :  2جدول 

ثانيه 15گروه آلودگي  ثانيه 10گروه آلودگي   ثانيه 5گروه آلودگي     گروه ايزوله 

 تعداد 23 21 21 18

 ناخوانا 0 2 2 5

88/0  14/1  90/0  43/0 ريزنشتميانگين    

96/0  31/1  88/0  58/0  انحراف معيار 

 

 

34.09

48.87 53.5
49.54

0

10

20

30

40
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60

گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4

 

  در چهار گروه ريزنشتميزان رتبه توزيع ميانگين :  1نمودار 

  

  بحث 

در صورتي كه  ،طبق نتايج به دست آمده از اين مطالعه

اگر  ،قبل از خشك كردن آن مينا پس از شستن اسيد و

تغيير  ،ثانيه در معرض بزاق قرار گيرد 10كمتر از 

فيشورسيالنت ايجاد نخواهد  ريزنشتداري در ميزان  معني

   .شد

طي حداقل % 37در اثر اچ كردن مينا با اسيد فسفريك 

شود؛ در  مييي از مينا در اسيد حل ها ثانيه قسمت 20

شود كه در اثر  ميمرحله بعد محيط با آب فراوان شسته 

آن اسيد اضافي و مواد حل شده در اسيد از روي مينا 

د داراي خلل و فرج شسته شده و سطحي كه بعلت اثر اسي

ماند كه كل اين سطوح در اين مرحله  ميشده بر جاي 

مملو از آب است؛ بديهي است اگر اين سطح بطور كامل 

با آب شسته نشود اسيد و اضافات ميناي حل شده در 

بودن ) گريز آب( ماند و به علت هيدروفوب ميمنافذ باقي 

اين  رزين فيشورسيالنت باعث عدم نفوذ فيشورسيالنت در

گردد؛ در مرحله بعد اين  مي ريزنشتنواحي و افزايش 

سطوح بايد خشك شوند تا فيشورسيالنت كه نوعي رزين 

باال و هيدروفوب است بتواند وارد اين منافذ  Flowبا 

است حتي اگر كمي  چون فيشورسيالنت هيدروفوب .شود

رطوبت در اين منافذ باشد فيشورسيالنت قادر به نفوذ به 

ذ نبوده باعث كاهش گير فيشورسيالنت و افزايش اين مناف

لذا آلودگي بعد خشك كردن سطح  .گردد مي ريزنشت

از طرف ديگر براي مقابله  .گردد مي ريزنشتباعث افزايش 

با اين مورد يعني مواردي كه قادر به خشك كردن كامل 

توان از مواد باندينگي استفاده كرد كه  ميسطح نيستيم 

تبه
ن ر

گي
يان

 م
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انتهاي هيدروفوب و هيدروفيل  2 يش دارايها مولكول

نگ بوسيله انتهاي هيدروفيل خود در يباشند، اين مواد باند 

كند و توسط انتهاي هيدروفوب  ميمنافذ مرطوب نفوذ 

 كشانند، لذا بعد ميخود فيشورسيالنت را نيز به اين منافذ 

Setting  كاهش  ريزنشتقدرت باند بيشتر شده و ميزان

شود در مطالعاتي كه از مواد  يميابد؛ لذا مشاهده  مي

باندينگي كه حاوي دو انتهاي هيدروفوب و هيدروفيل 

در اثر  ريزنشتباشند استفاده گرديده است ميزان  مي

از طرف ديگر بايد  )3و7- 9(؛آلودگي افزايش چنداني ندارد

ماده اي بعنوان فيشورسيالنت استفاده گردد كه قدرت نفوذ 

ر به فرض از ماده اي مثل به منافذ را داشته باشد و اگ

استفاده گردد بعلت عدم  Flowable كامپومر يا كامپوزيت

توانايي نفوذ اين مواد در منافذ ايجاد شده گير 

  .يابد ميافزايش  ريزنشتفيشورسيالنت كم شده و ميزان 

در مطالعه حاضر بعد از شستشوي اسيد از روي ميناي 

يك اليه بزاق بر  يعني داديمدندان را در بزاق قرار  ،دندان

در اين  .ده شدقرار دا بودروي منافذي كه حاوي آب 

بر اساس  ... و ها حالت محتويات بزاق اعم از پروتئين

خاصيت اسمزي تمايل به انتشار به محيط آبي و داخل 

منافذ را دارند، اين انتشار باعث كاهش گير فيشورسيالنت 

ار نياز به خواهد شد اما براي اين انتش ريزنشتو افزايش 

به مدت پنج، ده  ها در مطالعه حاضر دندان .باشد ميزمان 

با توجه به  .و پانزده ثانيه در معرض بزاق قرار داده شدند

رسد زمان پنج ثانيه براي انتشار  ميبه نظر  نتايج تحقيق

محتويات بزاق به داخل منافذ كافي نبوده لذا نتايج دو 

دت پنج ثانيه تفاوت گروه ايزوله و آلودگي با بزاق به م

ند، هرچند بصورت نامحسوس شتي با يكديگر ندادار معني

ميزان نفوذ رنگ در مورد آلودگي با بزاق به مدت پنج 

باشد كه  مين دار معنيثانيه بيشتر بوده ولي اين تفاوت 

توان به انتشار هرچند اندك بزاق  ميعلت اين امر را نيز 

 15و  10( پنج ثانيه ي آلودگي بيش ازها در زمان .ربط داد

كه علت اين  بودريزنشت در گروه غيرايزوله بيشتر ) ثانيه

امر زمان كافي براي نفوذ محتويات بزاق از وراي آب به 

  .باشد ميداخل خلل و فرج حاصل از اچينگ 

با توجه به نتايج اين مطالعه آلودگي با بزاق پس از 

زمينه  ثانيه مشكلي را در 5شستشوي اسيد در حد كمتر از 

اما اگر آلودگي با بزاق پس از  ريزنشت ايجاد نخواهد كرد

شستن اسيد بيش از پنج ثانيه باشد بهتر است جهت 

عمل فيشورسيالنت تراپي  ريزنشتجلوگيري از افزايش 

 .دوباره تكرار شود

با توجه به اينكه مطالعات ديگر در اين زمينه هيچيك 

و مرحله آلودگي با  زمان( باشد مشابه تحقيق ما نمي دقيقاًٌ

توان  ، لذا مقايسه دقيقي نمي)باشد اين مطالعه متفاوت مي

بين اين مطالعه و ديگر مطالعات انجام داد، با اين وجود 

قسمت مطالعاتي كه تا حدي مشابه مطالعه ما بودند در 

  .آورده شدند مقدمه

Thomson همكاران در مطالعه خود به اين نتيجه  و

ين استحكام باند سيالنت به مينايي كه رسيدند كه تفاوتي ب

شسته شده است و ميناي غيرآلوده  ،بعد از آلودگي با بزاق

   .باشد كه نتايجي مشابه نتايج مطالعه ما مي) 2(وجود ندارد

اي نشان  در مطالعه )7(و همكاران Saaymanهمچنين 

دادند كه آلودگي با بزاق تاثيري بر ميكروليكيج ندارد كه 

  .باشد ز نتايجي مشابه نتايج مطالعه ما مياين مورد ني

  و پيشنهادات نتيجه گيري

در طي  چه آلوده شدن ميناي اچ شده با بزاقگر

شود ولي براساس نتايج اين  ميتراپي توصيه ن سيالنت

چنانچه آلودگي ميناي اچ شده با بزاق به مدت  ،مطالعه

داري در  تغيير معني ،ثانيه صورت گرفته باشد 10كمتر از 

فيشورسيالنت ايجاد نخواهد شد و نيازي به  ريزنشت

ولي در صورتي كه ميناي اچ شده  .باشد ميتكرار اچينگ ن

 ،ثانيه در معرض بزاق قرار گيرد 10به مدت زمان بيش از 

فيشورسيالنت  ريزنشتداري در  مطمئناً افزايش معني



              

  

 )همكاران و عليرضا حيدريدكتر (                                           ... مقايسه ميزان ريزنشت فيشورسيالنت              222

 .باشد ميمشاهده خواهدشد و نياز به تكرار عمل اچينگ 

شود مطالعه مشابهي با تعداد نمونه  يشنهاد ميدر پايان پ

  .صورت گيرد In vivoبيشتر و در صورت امكان بصورت 

  

  و قدرداني تشكر

دانيم از زحمات خانم دكتر  ميدر پايان بر خود الزم 

مونا نصيري سوادكوهي كه ما را در تهيه اين مقاله بسيار 

  .ياري دادند كمال تشكر را بنمائيم
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