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تلفن55989169253252 :

زمینه و هدف :سیل لبهای مواد فیشورسیالنت برای موفقیت درمان بسیار مهم
است .هدف از این مطالعه ،مقایسۀ اثر محلول کلرهگزیدین بر ریزنشت دو نوع
مادۀ مورد استفاده در درمان فیشورسیالنت است.
روش بررسی :سطح اکلوزال  06دندان مولر کشیده ﺷدۀ سالم پس از تمیز ﺷدن،
با اسیدفسفریک  %83اچ ﺷده ،ﺷسته و خشک گردید .دندانها به چهار گروه
مساوی تقسیم ﺷدند و هر گروه با روﺷی خاص سیالنت گذاری ﺷد :گروه:A
باندینگ ) + (DenTASTICکامپوزیت قابل جریان) ،(FLOWS-RITE
گروه :Bباندینگ  +فیشورسیالنت)،(SEAL-RITEگروه :Cکلرهگزیدین2
 + (Consepsis)%باندینگ +کامپوزیت قابل جریان ،گروه :Dکلرهگزیدین
 +%2باندینگ  +فیشورسیالنت .پس از سیالنتگذاری ،نمونهها تحت چرخۀ
حرارتی قرار گرفتند و تمام قسمتهای آنها توسط دو الیۀ الک ناخن به گونهای
پوشیده شد که تنها یک منفذ به فاصلۀ 1/5میلیمتری از لبۀ مادۀ ترمیمی بدون
پوشش باقی بماند .سپس دندانها بهمدت  4ساﻋت در محلول متیلن بلو %2
قرار داده شدند .در نهایت دندانها در جهت باکولینگوالی برشداده شدند و
ریزنشت آنها بهکمک استریومیﻜروسﻜوپ و با استفاده از یک مقیاس درجهبندی
چهارگانه بررسی گردید .آنالیز دادهها توسط آزمـونﻜروسﻜال والیس و مان
ویتنی صورت پذیرفت.
یافتهها :ریزنشت هیچ یک از چهار گروه مورد مطالعه ،با یﻜدیگر اختالف
آمـاری نداشت (.)P>5/55
نتیﺠهگیری :کامپوزیت قابل جریان سیل لبهای مشابهی با فیشورسیالنت معمول
دارد .همچنین کاربرد کلرهگزیدین قبل از سیالنتگذاری ،تأثیر مخربی روی
میزان ریزنشت مواد سیالنت ندارد .مطالعات آزمایشگاهی و بالینی با تعداد
نمونۀ بیشتر در این زمینه پیشنهاد میگردد.

Email: sobhij@yahoo.com

ﻛﻠید واژﮔﺎن :ریزنشت ،فیشورسیالنت ،کامپوزیتقابلجریان ،کلرهگزیدین.

دريﺎفت مقﺎله3131/7/72 :

دريﺎفت مقﺎلۀ اصالحشده3131/2/73 :

اعالم قبولي3131/37/4 :
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مقدمه
سطح اکلوزال دندانها به دلیل پیچیدگی

باکتریهاست(.)9 ،8کلرهگزیدین یک مادۀ ضدمیﻜروبی

مورفولوژی ،بیش از نیمی از پوسیدگیها را در کودکان

است که نقش مهمی بر کاهش میزان استرپتوکوکوس

مدرسهای در بر میگیرد در حالی که این سطح ،تنها

موتانس در بزاق و پالک دندانی دارد ( .)15،11مطالعات

 %2/5کل سطح دندانهای دائمی را تشﻜیل میدهد (،1

متعدد خاصیت ضدپوسیدگی این ماده را به اثبات

 .)2از اینرو ،امروزه اغلب مطالعات مربوط به پوسیدگی،

رساندهاند( )6و نشان داده شده که وارنیش کلرهگزیدین

بر پایۀ پیشگیری از پوسیدگی سطح اکلوزال صورت می-

میتواند استرپتوکوکوس موتانسها را در پیت و فیشورها

گیرد( .)3فیشور سیالنت یک روش اثبات شده و مؤثر

به طور مشخصی کم کند ( .)12،13به دلیل این خاصیت

برای پیشگیری از پوسیدگیهای سطح اکلوزال است(،4

ضدباکتریایی ،استفاده از کلرهگزیدین در حفرات تراش،

 .)5در حالی که سیالنتها اغلب برای پیشگیری از ایﺠاد

پیش از قراردادن مواد ترمیمی ،پیشنهاد شده است .ﻋالوه

پوسیدگی اولیه استفاده میشوند ،برخی مشاهدات نشان

بر خاصیت ضدمیﻜروبی ،کلرهگزیدین بهﻋنوان یک

دادهاند که استفاده از این مواد روی ضایعات کوچک،

مهارکنندۀ قوی Matrix Metalloproteinasesﻋمل

باﻋث مهار یا کاهش پیشرفت پوسیدگی میشود (.)6، 5

میکند و از طریق مهار فعالیت کالژنولیتیک در ﻋاج

بنابراین ﻋالوه بر کاربرد پیشگیرانه ،استفادۀ درمانی از

دندان ،استحﻜام باند مواد ترمیمی به دندان را بهتر میکند

فیشور سیالنت نیز قابل بحث است .ضمن اینﻜه کاربرد

(.)9،14

این روش ،در صورت انتخاب بیمار مناسب ،از لحاظ
اقتصادی مقرون به صرفه میباشد (.)2،4

مطالعات بسیار اندکی دربارۀ تأثیر استفاده از محلول
کلرهگزیدین بر روی ریزنشت مواد مورد استفاده در

تأثیر فیشور سیالنتها در پیشگیری از پوسیدگی

فیشور سیالنت صورت گرفته است .لذا با توجه به

وابسته به گیر طوالنی مدت آنها به سطح دندان و برقراری

اهمیت روزافزون موضوع پیشگیری در دندانپزشﻜی

یک سیل محﻜم است( .)2،2توانایی سیل مواد ترمیمی در

نوین ،و جایگاه درمان فیشور سیالنت و کلرهگزیدین در

مهار پیشرفت پوسیدگی ،مهمتر از خاصیت ضدپوسیدگی

این زمینه ،در این مطالعۀ آزمایشگاهی قصد داریم تا تأثیر

آنهاست .بنابراین سیل لبهای مواد ترمیمی برای موفقیت

استفاده از کلرهگزیدین را بر ریزنشت دو مادۀ پر کاربرد

درمان فوقالعاده مهم است( .)5اگرچه در برخی مطالعات،

در درمان پیت و فیشور سیالنت (فیشور سیالنت معمول

تمیزکردن و ﻋریض نمودن شیارهای باریک با یک فرز،

و کامپوزیت قابل جریان) بررسی و مقایسه کنیم .بدین-

گیر بیشتر مواد ترمیمی را نشان داده است ،ولی یافتههایی

وسیله مشخص میگردد که آیا کاربرد کلرهگزیدین

در دیگر مطالعات وجود دارد که نشان میدهند این مسأله

تأثیری بر ریزنشت فیشور سیالنت معمول یا کامپوزیت

هیچ سود اضافهای بر باندینگ سیالنتها ندارد .از سوی

قابل جریان میگذارد یا خیر؟ و در صورت داشتن تأثیر،

دیگر ،استفاده از اسید اچ به تنهایی ،حدود  %25از

ریزنشت را کاهش میدهد یا باﻋث افزایش آن میگردد؟

میﻜروارگانیسمهای زندۀ داخل پیت و فیشورها را از بین

به ﻋالوه ،آیا ریزنشت فیشور سیالنت و کامپوزیت قابل

میبرد .لذا برداشت بافت سالم دندان با استفاده از فرز

جریان ،بدون کاربرد کلرهگزیدین ،متفاوت است یا خیر؟

یک تﻜنیک تهاجمی غیرضروری و ناخوشایند است (،2

و در صورت داشتن تفاوت ،کدام ماده برای درمان پیت و

.)6

فیشور سیالنت ارجحیت دارد؟
استفاده از محلولهای ضدﻋفونی کننده روی پیت و

فیشورها ،یﻜی از روشهای موجود برای کاهش یا حذف
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) USAبه گونهای قرار داده شد که حداقل یک سوم

روش بررسي
برای این مطالعۀ آزمایشگاهی ،تعداد زیادی دندان

شیب کاسپها را بپوشاند و به مدت  45ثانیه کیور شد.

مولر طی فاصلۀ زمانی شش ماه جمعآوری شد .این

در گروه دیگر ،همین روند با استفاده از کامپوزیت قابل

نمونهها ،ﻋمدتاً دندانهای مولر سومی بودند که اغلب به

جریان)(FLOWS-RITE™ Pulpdent®, USA

روش جراحی از فک باال یا پایین خارج شدهاند .تعداد

صورت گرفت .در گروههای سوم و چهارم تمام مراحل

کمی دندان مولر اول و دوم نیز جمعآوری گردید .در

مشابه دو گروه ذکر شده ،ولی بدون استفاده از

طول جمعآوری نمونهها ،کلیۀ دندانها در آب مقطر و

کلرهگزیدین انﺠام شد.

دمای اتاق نگهداری میشدند .در پایان ،سطح اکلوزال

برای نزدیکتر شدن به شرایط بالینی ،استرسهای

دندانها مورد ارزیابی قرار گرفت ،دندانهای پوسیده،

حرارتی با استفاده از دستگاه ترموسایﻜل(Naft-

ترک خورده و ترمیم شده به همراه دندانهایی که حفره و

)MashinInd, Mod 86-1, Iranبه دندانها وارد

شیار کم ﻋمق و اندک داشتند ،کنار گذاشته شدند و65

گردید .این ﻋمل در بین آب  5و  55درجۀ سانتیگراد و

ﻋدد دندان مولر بدون پوسیدگی ،ترک یا ترمیم قبلی

به تعداد  555مرتبه انﺠام گرفت و زمان انتقال بین حمام-

انتخاب گردید .سطح اکلوزال دندانها ،بدون کاربرد هیچ-

ها  35ثانیه بود.پس از این مرحله ،تمام قسمتهای دندان

گونه روش اناملوپالستی تهاجمی و با توجه به میزان

توسط دو الیه الک ناخن و سپس موم به گونهای پوشیده

دبریهای سطحی ،با استفاده از برس پروفیالکسی(در

شد که تنها یک منفذ به فاصلۀ 1/5میلیمتری از لبۀ

سرﻋت کم) تمیز شده و سپس نمونهها به طور تصادفی

مادۀترمیمی بدون پوشش باقی بماند .سپس نمونهها به

به  4دسته مساوی تقسیم شدند (.)n=15

مدت  4ساﻋت در محلول متیلنبلو %2غوطهور شدند.

قبل از انﺠام هر کاری سطح اکلوزال تمام دندانها

در مرحلۀ بعد الک ناخن و موم از روی نمونهها

توسط پوار هوا خشک گردید و با ژل اسید فسفریک %38

زدوده شده و نمونهها پس از شستوشو با آب و خشک

)(ETCH-RITE™ Pulpdent®, USAبه مدت

کردن ،توسط یک الیۀ آکریل خود سخت شونده پوشانده

 35ثانیه اچ شد .سپس به مدت  25ثانیه شستوشو داده

شدند .بعد از اتمام پلیمریزاسیون رزین آکریلی ،دندانها

شد و به مدت  15ثانیه توسط هوای  Oil freeخشک

توسط دیسک الماسی در جهت باکو لینگوالی برش طولی

گردید.در دو گروه از نمونهها ،پیت و فیشورهای سطح

داده شدند و میزان نفوذ رنگ در زیر استریومیﻜروسﻜوپ

اکلوزال توسط برس مویی بهمحلول کلرهگزیدین

) (Olympus, Japanبا بزرگنمایی  ×25مورد ارزیابی

(Consepsis®Ultradent, USA)%2آغشته شدند و

قرار گرفت .برای پدید آمدن امﻜان مقایسۀ نتایج با

با پوار هوا بدون آنﻜه خشک شود ،کنار زده شد .در ادامه

یﻜدیگر میزان نفوذ رنگ به ترتیب زیر رتبهبندی شد:

یک

الیۀ

باندینگ ™UNO

(DenTASTIC

) Pulpdent®, USAبر روی سطح قرار داده شد و به
مدت  5ثانیه با پوار مالیم هوا خشک وسپس به مدت 25
ثانیه توسط دستگاه الیت کیور( Bonart Co., LTD.,
 )Taiwanکیور گردید .پس از اتمام باندینگ ،در یﻜی از
این دو گروه روی حفرات و شیارهای سطح اکلوزال
فیشورسیلنت Pulpdent®,

 :Score 0بدون نفوذ رنگ
 :Score 1نفوذ رنگ به یک دوم خارجی ضخامت
سیالنت
 :Score 2نفوذ رنگ به یک دوم داخلی ضخامت
سیالنت
 :Score 3نفوذ رنگ به داخل و زیر شیار

™(SEAL-RITE
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برای مقایسۀ میزان ریزنشت در چهار گروه از

 Score 3مشاهده شده ،به ترتیب مربوط به گروه سیل

آزمونﻜروسﻜال والیس و مان ویتنیاستفاده شد به گونهای

شده با کامپوزیت قابل جریان و بدون کاربرد

که ( .)P≤5/55معنادار باشد.

کلرهگزیدین و گروه سیل شده با فیشور سیالنت و بدون
کاربرد کلرهگزیدین میباشد.
در بررسی اولیه ،آزمون کروسﻜال والیس برای

یافتهها
میزان ریزنشت در گروههای مورد بررسی در جدول

مقایسۀ  4گروه انﺠام شد که نتیﺠۀ آن بیمعنا بود .لذا در

 1آمده و در نمودار  1نمایش داده شده است.در هر 4

این حالت ،نتیﺠۀآزمون مان ویتنی(جدول )2برای

گروه مورد بررسی Score 0 ،کمترین تعداد را شامل

 P≤5/55نیز بیمعنا خواهد بود .بر این اساس ،اختالف

میشود به گونهای که تمام دندانهای گروه سیل شده با

آماری معناداری بین ریزنشت هیچ یک از گروههای مورد

کامپوزیت قابل جریان و کاربرد کلرهگزیدین ،نفوذ رنگ

مطالعه یافت نشد.

به زیر مادۀ ترمیمی را نشان میدادند .بیشترین و کمترین
جدول  :3میزان ريز نشت در  4ﮔروه مورد مطﺎلعه بر اسﺎس Scoreهﺎی مشخص شده
*

scores

گروه ها

Mean±Sd

3

2

1

5

گروه A

5

3

5

2

3.75 ± 1.5

گروه B

3

2

4

1

3.75 ± 2.5

گروه C

4

5

6

5

3.75 ± 2.62

گروه D

4

6

3

2

3.75 ± 1.7

آزمون p-value = 0.992 ، Kruskal-Wallis
* گروه  :Aکامپوزیت فلو بدون کاربرد کلرهگزیدین
گروه  :Bفیشور سیالنت بدون کاربرد کلرهگزیدین
گروه  :Cکامپوزیت فلو با کاربرد کلرهگزیدین
گروه  :Dفیشور سیالنت با کاربرد کلرهگزیدین
جدول  :7مقﺎيسۀ ﮔروههﺎی مورد مطﺎلعه بﺎ يکديگر بﺎ استفﺎده از آزمون Mann-Whitney
*

گروهها

P-value

AوB

0.884

AوC

0.767

AوD

1.00

BوC

0.885

BوD

1.00

CوD

0.77

* گروه  :Aکامپوزیت فلو بدون کاربرد کلرهگزیدین
گروه  :Bفیشور سیالنت بدون کاربرد کلرهگزیدین
گروه  :Cکامپوزیت فلو با کاربرد کلرهگزیدین
گروه  :Dفیشور سیالنت با کاربرد کلرهگزیدین
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8
7
6
score 0

5

score 1

4

score 2

3

score 3

2
1
0
گروه D

گروه C

گروه A

گروه B

نمودار  :3مقﺎيسۀ تصويری میزان ريز نشت در  4ﮔروه مورد مطﺎلعه
گروه  :Aکامپوزیت فلو بدون کاربرد کلرهگزیدین
گروه  :Bفیشور سیالنت بدون کاربرد کلرهگزیدین
گروه  :Cکامپوزیت فلو با کاربرد کلرهگزیدین
گروه  :Dفیشور سیالنت با کاربرد کلرهگزیدین

بحث
در زمینۀ دندانپزشﻜی پیشگیری مواد دندانی

معمول بوده و میتوان با کاهش درصد موارد تﺠدید

متعددی برای پیشگیری از پوسیدگیهای دندانی ﻋرضه

سیالنت ،موارد ﻋود پوسیدگی ،وقت و هزینه را کاهش

شدهاند .اخیراً بیشتر توصیهها به کنترل پالک ،استفاده از

داد (.)12

فلوراید و کاربرد سیالنتها معطوف شده است .تأثیر

مطالعات

متعددی

خاصیت

ضدپوسیدگی

فلوراید در پیت و فیشور دندانها ،حداقل است ،اما

کلرهگزیدین را به اثبات رساندهاند( .)12،13،18در

مطالعات نشان دادهاند که بروز پوسیدگی پس از کاربرد

بسیاری از پژوهشها به این نتیﺠه رسیدهاند که بیشترین

فیشور سیالنت کاهش مییابد( .)15استفاده از کامپوزیت

میزان کاهش باکتریهای پوسیدگیزا توسط وارنیش

قابل جریان به ﻋنوان پیت و فیشور سیالنت در دندان-

کلرهگزیدین بهدست میآید .طبق اکثر این مطالعات،

پزشﻜی اخیراً رواج پیدا کرده است ( .)16تاکنون بررسی-

دهانشویه کلرهگزیدین تأثیر خیلی زیادی در پیشگیری

های گوناگونی فیشور سیالنتها را با کامپوزیتهای قابل

از پوسیدگیها ندارد (.)11

جریان مقایسه نمودهاند که نتایج بهدست آمده ،با توجه

هدف ما در این مطالعه ،مقایسۀ ریز نشت فیشور

به روش کار و نوع مواد به کار برده شده متفاوت است.

سیالنت معمول با کامپوزیت قابل جریان و نیز بررسی

با توجه به برتریهای کامپوزیت قابل جریان ،در صورتی

تأثیر استفاده از محلول کلرهگزیدین ،به ﻋنوان یک مادۀ

که قابلیت استفاده از این مواد به ﻋنوان سیالنت وجود

ضدمیﻜروبی ،بر ریزنشت این دو ماده است .ارزیابی

داشته باشد ،جانشین مناسبی برای فیشور سیالنتهای

ریزنشت حاشیهای روش مناسبی برای بررسی توانایی
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سیالنت در پیشگیری از هﺠوم باکتریایی و به دنبال آن

گونه فیشور سیالنت  Clinproو Embraceو دو گونه

کاهش خطر ایﺠاد پوسیدگیهای ثانویه است .بنابراین؛

کامپوزیت قابل جریان  Filtek flowوFlows-rite

ریزنشت معیار کلیدی برای ارزیابی کارآیی سیالنت

بایﻜدیگراختالف آمارینداشت .آنان ﻋلت احتمالی این

دندانپزشﻜی است (.)19

تشابه در ریزنشت را به کاربرد ﻋوامل باندینگ برای

در این پژوهش از روش اناملوپالستی استفاده نشد،

کامپوزیت قابل جریان مرتبط دانستند .زیرا پژوهشها

تا تأثیر مواد مورد مطالعه بدون برداشتن از سطح دندانها

نشان میدهد که استفاده از ﻋوامل باندینگ بر ریزنشت و

مشاهده گردد .همچنین از سیستم باندینگ برای تمام

دوام مواد رزینی تأثیر میگذارد (.)12

گروههای مورد آزمایش استفاده گردید تا گروهها بیشترین

با این وجود ،تحقیقات دیگری نیز وجود دارند که

همانندی را با یﻜدیگر داشته باشند .به ﻋالوه نمونهها

نتایج آنها با یافتههای کنونی متفاوت است .یافتههای یک

تحت چرخۀ حرارتی قرار گرفتند تا شرایط محیط دهان

پژوهش آزمایشگاهی توسط نو ( )Kwonو همﻜاران،

حین خوردن و آشامیدن تا حدودی بازسازی گردد و

نشان داد با وجود الگوی تگ همانند در سه گونه

سپس ریزنشت نمونهها با روش نفوذ نشانگر رنگی

کامپوزیت قابل جریان Tetric-Flow ،Filtek-Flow

متیلنبلو بررسی گردید .تستهای ریزنشت که توسط

و  Charmfil Flowبـا سیالنت Ultrraseal XT

تﻜنیکهای نفوذ رنگ در محیط آزمایشگاهی صورت

 ،plusریزنشت در سه گونه کامپوزیت باال بیشتر از

میگیرند ،نسبت به روشهای صورت گرفته در حفرۀ

سیالنت مورد استفاده بود .بر پایۀ بررسی دانتیپ

دهان ،ریزنشت بیشتری از مواد دندانپزشﻜی را نشان می-

( )Duangthipو همﻜاران نیز ،ریزنشت یک فیشور

دهند .این مسأله احتماالً به دلیل ﻋوامل مختلفی از جمله

سیالنت رایج در مقایسه با یک کامپوزیت و کامپومر قابل

انتشار آسانتر رنگ نسبت به باکتریها و محصوالت

جریان کمتر بوده که نویسندگان ﻋلت این تفـاوت را گونۀ

آنهاست .همچنین پروتئینسازی توسط باکتریها در حفرۀ

اسید به کار رفته برای اچینگ و همچنین شﻜل شیار بیان

دهان سیل مواد را بهتر میکند .بر این اساس ،مواد ترمیمی

نمودهاند( .)12در بررسی کنونی ،همۀ نمونهها با یک گونه

در شرایط کلینیﻜی ریزنشت کمتری نسبت به محیط

اسید ،اچ شده و دندانهای گردآوریشده نیز بهگونهای

آزمایشگاهی خواهند داشت (.)19

تصادفی میان گروههای مورد بررسی تقسیم شد تا گروهها

در این مطالعه ،بین ریزنشت فیشورسیالنت و

کمترین تفاوت ممﻜن را با یﻜدیگر داشتهباشند.

کامپوزیت قابل جریان تفاوت آماری قابل توجهی یافت

در این پژوهش ،کاربرد کلرهگزیدین تفاوت آماری

نشد .نتایج این پژوهش با برخی از بررسیهای دیگر

مشخصی روی میزان ریزنشت گروه فیشور سیالنت یا

صورت گرفته همخوانی دارد .بر پایه یافتههای پاردی

کامپوزیت قابل جریان نشان نداد .با توجه به کم بودن

( )Pardiو همﻜاران ،اختالف معناداری میانریز نشت

تعداد مطالعات در زمینۀتأثیر کلرهگزیدین بر ریزنشت

چهار نوع ماده ،یعنی فیشور سیالنت بدون فیلر Delton

فیشور سیالنت یا کامپوزیت قابل جریان ،و نیز ﻋدم تشابه

و کامپوزیت قابل جریان  Filtecو کامپومر

دقیق هیچ یک از مطالعات با پژوهش کنونی ،نمیتوان

قابلجریان Dyract Flowوگالسآینومر Vitremer

مقایسهای مناسب بین این مطالعه و دیگر مطالعات انﺠام

گزارش نشد .آنان ﻋلت این مسأله را استفاده از تﻜنیک

داد .با این وجود ،به تعدادی از پژوهشهای صورت

اسید اچ برای هر چهار ماده و همچنین کنترل راحت

گرفته در زمینۀتأثیر کلرهگزیدین بر مواد ترمیمی اشاره

رطوبت در محیط آزمایشگاهی بیان کردند ( .)1در بررسی

میکنیم.

قاسمی ( )Ghasemiو همﻜاران نیز میزان ریزنشت دو
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ترکان( )Turkunو همﻜاران ،هیچ اثر منفی از

سیالنت ،به این نتیﺠه رسیدند که افزودن کلرهگزیدین

 Consepsisرا بر ریزنشت حفرههای کالس  Vبا دو

ریزنشت را در دندانهای سیل شده افزایش میدهد (.)24

 Prompt L-Popگزارش

در مطالعۀ آنان ،بر خالف این پژوهش ،کلرهگزیدین پیش

نﻜردند( .)25نتیﺠهای همانند رااونز( )Owensو

از اچ کردن سطح مینا به کار رفته بود .همچنین ،از سیستم

همﻜاران ،با استفاده ازادهزیو PQ1گزارش کردند(.)21

باند متفاوتی پس از اچ کردن استفاده کرده بودند .این

پژوهش شفیعی و همﻜاران نیز نشان داد که کاربرد

ﻋوامل میتوانند ﻋلت تفاوت در نتیﺠۀ دو مطالعه را

محلول  Consepsisبر ریزنشت حفرههای کالس V

توجیه کنند.

ادهزیو  CSEBو

کامپوزیت رزین باند شده با چهار سیستم ادهزیو CSEB

تفاوتهای موجود میان مواد گوناگون ،مدت زمان

 SBMP ،EX ،و  iBاثری نامطلوبنداشت(.)25

اچ کردن ،نوع باندینگ و غیره میتواند ﻋلت تفاوت در

مطالعۀ ساالری ()Salariو همﻜاران نیز نشان داد که

این مطالعه با دیگر پژوهشها باشد .استفاده از دندانهای

بهکاربردن آنتیباکتریالکلرهگزیدین ،%2هیپوکلریت %5/2

مولر سوم دائمی(ﻋمدتاً) بهجای مولر نخست دایمی از

و هیدرژنپراکساید  %3قبل از باندینگ رزین ،موجب

محدودیتهای این پژوهش به شمار میآید که دلیلآن در

افزایش ریزنشت ترمیم کامپوزیتی نمیشود .آنان در

دسترس بودن این دندانها جهت بررسیاست .به ﻋالوه،

توجیه این مسأله بیان کردند که کلرهگزیدین به دلیل

سطح مینا در محیط دهان دارای خشونت طبیعیاست ،که

داشتن شارژ مثبت قوی یونی ،به آسانی به گروه فسفات

دلیل آن وجود شیارهای رتزیوسو آسیبهایکوچﻜیاست

متصل میشود .لذا تمایل زیادی به اتصال به سطح دندان

که در کنار رسوب مینرالها ایﺠاد میشوند ( ،)25این

دارد .این تمایل با اچ کردن سطح دندان افزایش مییابد

حالت در شرایط پژوهش کنونی فراهم نبود .همچنین از

که باﻋث wettabilityخوب سطح ﻋاج توسط این ماده

آنﺠا که مطالعۀ ما در محیط آزمایشگاهی)(in vitro

میشود .در نتیﺠه از افزایش میزان ریزنشت جلوگیری

صورت گرفته است ،کنترل رطوبت به صورت کامل به

میکند( .)22کانامویی ( )Kahnamoeeو همﻜاران نیز

دست میآمد .این ﻋوامل ممﻜن است که ﻋلت تشابه

در مطالعهای مشابه به این نتیﺠه رسیدند که استفاده از

ریزنشت  4گروه مورد بررسی را بیان کند .بنابراین

کلرهگزیدین به ﻋنوان ضدﻋفونی کنندۀ حفره اثری بر

پیشنهاد میشود که مطالعات تﻜمیلی مشابه و با آلودگی

میزان ریزنشت لبۀ جینﺠیوالی حفرات کالس V

بزاق در این زمینه انﺠام گیرند.

کامپوزیتی ترمیم شده با رزین چسبانندۀ سلف اچ یک
مرحلهای ندارد (.)23

نتیجهﮔیری

برخالف نتایج همانند یادشده ،در بررسی تولونگولو

شرایط این مطالعه و نتیﺠۀ آن نشان میدهد که

( )Tulungoluو همﻜاران ،اثری مخرب از کاربرد

فیشور سیالنت معمول و کامپوزیت قابل جریان از لحاظ

محلول کلرهگزیدین بر ریزنشت دو ادهزیـو  Syntacو

ریز نشت مزیتی بر یﻜدیگر ندارند و استفاده از هر دو

 Prime & Bondدر دندانهای شیری گزارش شد

ماده برای سیل کردن شیارهای اکلوزالی امﻜانپذیر است.

( .)25ﻋلت این اختالف شاید تفاوت ساختار ﻋاج

از طرف دیگر ،کـاربرد محلــول  Consepsisدارای

دندانهای شیری نسبت به ﻋـاج دندانهای دائمی باشد.

کلرهگزیدین دو درصد بر ریزنشت فیشور سیالنت

معمارپور و همﻜاران نیز ،در بررسی ریزنشت حاصل از

 Seal-Riteو کامپوزیت قابل جریان Flows-Rite

افزودن یک مادۀ ضد باکتریایی قبل از قرار دادن فیشور

اثری نامطلوب ندارد .بنابراین ،ممﻜن است این محلـول
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انﺠام مطالعات مشابه با تعداد نمونۀ بیشتر در-1
خصوص تأثیر کاربرد کلرهگزیدین بر مواد سیلکننده
انﺠام مطالعات مشابه با تعداد نمونۀ بیشتر برای-2
مقایسۀ ریزنشت فیشور سیالنتهای مختلف

 پیش از،را بتـوان بـهﻋنـوان گنـدزداییکنندۀ حفره
سیالنتگذاری اسـتفاده نمـود و از برتریهای ضد
 از آنﺠا که مواد سیل. بهره جست،باکتریایی آندر ترمیم
 انتخاب بهترین،کنندۀ مختلفی در بازار وجود دارند

مطالعه بر روی سیستمهای باندینگ متفاوت-3

تﻜنیک و ماده برای پیت و فیشور سیالنت نیاز به

 و درIn Vivo انﺠام مطالعات مشابه به صورت-4

 پیشنهادات زیر در، از این رو.مطالعات بیشتری دارد

شرایط دهانی

-خصوص دستیابی به ماده و روش ایدهآل در سیالنت
:گذاری ارائه میگردد
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Background and Objectives: Marginal seal of the materials
is extremely important in sealant therapy. The aim of this
study was to compare the effect of chlorhexidine onmicroleak
age of two materials used as pit-and-fissure sealants.
Subjects and Methods: The occlusal surface of sixty
extracted non-carious molars were cleaned, etched with 38%
phosphoric acid, rinsed and dried. The teeth were randomly
divided in 4 groups, Group A: Bonding agent (DenTASTIC
UNO™)+flowable composite (FLOWS-RITE™ ), Group B:
Bonding agent + fissure sealant (SEAL-RITE™), Group C:
chlorhexidine 2% (Consepsis®) + bonding agent + Flowable
composite, Group D: Chlorhexidine 2% + bonding agent +
fissure sealant. Following sealant placement, the teeth were
thermocycled,then coated with two layers of nail lac, leaving
exposed a 1.5-mm window around the sealant margins.
Finally the specimens were immersed in 2% buffered
methylene blue for 4 hours, sectioned longitudinally in a
buccolingual direction and analyzed for leakage using a
stereomicroscope. A 4-criteria ranked scale was used to score
dye penetration and data were analyzed statistically using the
Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.
Results: All materials exhibited dye penetration to some
extension and no statistically significant difference was
observed among the groups (P>0.05).
Conclusion: The findings of this study showed that flowable
composite resin had similar marginal seal as the conventional
sealant. In addition, using chlorhexidine 2% prior to sealant
placement seems to have no adverse effect on sealing ability
of pits and fissure materials; however, further in vitro and in
vivo studies are necessary.
Keywords: Microleakage,
composite, Chlorhexidine.
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