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  مقاله اصیل پژوهشی

 مجله دانشکده 

 پزشکی اصفهاندندان

 285تا  277: (3)14: 1397

 

 277 1397 پاییز، 3، شماره 14پزشکی اصفهان، دوره مجله دانشکده دندان

 

 ي فیشورسیالنت متداول، خوداچ شونده و هیدروفیلي آزمايشگاهی ريزنشت سه مادهمقايسه

 
 1الهام خردمند 

 2مریم کرمی نوگورانی 

 2داوود قاسمی تودشکچویی 

 3امیرحسین کوثری 

 

 چکیده
 

اچ  سلف النتیشورسیفنوع  دو .است دهیرس اثبات به یدندان یهایدگیپوس از یریشگیپ در النتیشورسیف نقش :مقدمه
 یسه ماده زنشتیر یسهیو مقا یبررس مطالعه، نیااز هدف  .اندشده یمعرف به تازگی لیدروفیو ه

 .بودمتداول  النتیشورسینوع ف کیبا  لیدروفیه النتیشورسیسلف اچ و ف النتیشورسیف

مولر سوم )از هر دو  دندان 75آن  در کهباشد یم یشگاهیاز نوع آزما یتجرب یصورت مداخله بهپژوهش  نیا ها:مواد و روش
ها پس از شستشو، خشک شده و فک( بدون پوسیدگی انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند. در هر گروه، دندان

درصد،  37ی ژل اسید فسفریک برای پروفیالکسی با پودر پامیس مهیا شدند، سپس شیارهای اکلوزالی به وسیله
M3  خشک و داده شستشو هیثان 15 مدت به نگ،یانجام اچ از پس وته گرف قرار اچثانیه تحت  20به مدت 

 و Itena یکنندهاچخود ،M3متداول  ارپوشیش یاز سه ماده یکیاکلوزال با  یارهایش ،مرحله نیا در .شدند
پوشش داده شدند. دندان Hydrophilic Smartsealو  Self-etching Itena, 3M لیس اسمارت لیدروفیه

بعد از شستشو در جهت  و گرفتهدرصد قرار  5/0ساعت در فوشین  48سازی، به مدت ها پس از آماده
 یبرابر بررس 24 یینماو با بزرگ کروسکوپیومیها با کمک استرنمونه زنشتیر برش داده شدند. ینگوالیباکول
و سطح  گرفتند قرار زیآنال موردویتنی من و کروسکال والیس کیپارامتر ریغ یسپس توسط آزمون آمار و دیگرد
 .دیگرد فیتعر( p value < 05/0) به صورت یداریمعن

 گروه به مربوط زنشتیر زانیم نیشتریب که شد مشخص ،مطالعه نیا در زنشتیر زانیم یسهیمقا با :هایافته
تفاوت  (84/0 نیانگی)م متداول و (2)میانگین  لیدروفیبا گروه ه و( 3)میانگین  بود نگیاچ سلف النتیشورسیف

 تفاوت ،لیدروفیه و M3 گروه دو زنشتیر زانیم نیب یول، (p value < 001/0) داشت یداریمعن یآمار
 .(p value=  21/0) نشد مشاهده یداریمعن یآمار

 .بود لیدروفیه و متداول نوع دو از شتریب اچ سلف النتیشورسیف زنشتیر زانیم که داد نشان پژوهش نیا جینتا :یریگجهینت

 .اچ سلف ،یدندان نشت النت،یشورسیف :هاواژه دیکل

 

 18/6/1397تاریخ پذیرش:  13/5/1397تاریخ اصالح:   11/2/1397تاریخ ارسال:   
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 278 1397 پاییز، 3، شماره 14پزشکی اصفهان، دوره مجله دانشکده دندان 

 و همکاران الهام خردمند النتیشورسیف یماده سه زنشتیر یسهیمقا

 مقدمه

در  یادیبه مقدار ز ی،دگیپوس زانیم یبه طور کل اگرچه

درصد است، کرده  دایکاهش پ یصنعت یکشورها شتریب

ی سطوح در مقایسهها دندان یارهایو ش هاتیپدر  یدگیپوس

ها با فراهم کردن (. شیارپوش1اند )صاف افزایش پیدا کرده

ها و ذرات یک سد فیزیکی، از جمع شدن میکروارگانیسم

 (.2کنند )غذایی در پیت و فیشورها جلوگیری می

ده گردیپوش استفاده اریاز سه نوع ش ،پژوهش نیا در

کیور است که الیت M3متداول  نوعنوع اول از است؛ 

باشد و دارای فلوی مناسب، قابلیت آزادسازی فلوراید و می

 (. 3قابلیت تغییر رنگ بعد از کیور است )

پژوهش  نیاستفاده شده در ا یهاپوش اریدوم از ش نوع

تحت عنوان  گردیده است،وارد بازار  ریاخ یهاسالکه در 

 آنها از استفاده کهباشند یمکننده اچخود یهاارپوشیش

 شده نگیباند و شستشو نگ،یاچ مراحل حذف به منجر

 کاهش کار، زمان کاهش به منجر تواندیم نیبنابرا است،

 لیقب از ییفاکتورها حذف و یکیتکن یخطاها لیپتانس

دسته از  کی (.4) شود حد از شیب نمودن خشک ای نگیاچ

ارائه شده است  یفرانسو یکارخانهکه توسط  نوع مواد نیا

(Prevent seal, Itena, France ،)Itena  نام دارد. آنها

هایی از جمله قابلیت آزادسازی فلوراید مدعی هستند ویژگی

کیور را دارد. قوام این ماده با و سفت شدن با الیت

ی سازندگان آن، باشد و به عقیدهی کم میویسکوزیته

ا مینای دندان را دارد. عقیده بر آن مگاپاسکال ب 21اتصال 

باشد، شونده باال می است که میزان ریزنشت در مواد خوداچ

 (.5شود )که کمبود مطالعات در این زمینه احساس می

 باشدیم یتیکامپوز سیبا ب لیدروفیه ارپوشیشسوم  نوع

 یایمزا یدارا وآلمان ارائه شده  Detaxتوسط شرکت  که

 ترعیتر و سراست که کاربرد آن را راحت یمنحصر به فرد

در این مزایا، قابلیت استفاده از آنها  یاز جمله. کندیم

 لهأمس مورد نیا در نیبنابرا ،باشدیمرطوب م طیمح

به  آن گرید یهاتیمزاز ی دارد. کمتر تیحساس ،شنیزولیا

مقاومت  ،نانو زیدر سادرصد  50 لریف یداشتن محتوا لیدل

 کاربرد امکان و یعال یچسبندگ ،فلوی مناسب سایشی باال،

 به نوع دو در ارپوشیش نیا .باشدیم نگیباند به ازین بدون

 یمعمول اپک نوع: Smartseal & loc F :است آمده بازار

 و ترانسپرنت نوع :Smartseal & loc، دیهمراه با فلورا

 (.6) دیفلورا بدون شفاف

ای، در مطالعه 2011در سال  (7)کانر و همکاران 

و  با (Enamel locریزنشت یک سیالنت سلف اچ جدید )

 Ultra Seal)را  معمول النتیس کیبا  نگیاچ دیبدون اس

XT Plus) طور به اچ سلف النتیشورسیفکه  کردند سهیمقا 

 ای متداول النتیس به نسبت یشتریب زنشتیر یامالحظه قابل

 .داد نشان داچیاس با اچ سلف النتیس

 یسهیمقا یبر رو ،2015در سال  (8همکاران ) وشولد 

آماده طیدندان تحت شرا 90 النتیسشوریف زنشتیر زانیم

 کار کردند. ،شدندیگروه م 3متفاوت که شامل  یساز

سلف اچ بدون  ویادهز یلهیوسه ب ی،سازگروه اول آماده

سلف اچ  ویبا ادهز یسازگروه دوم آماده ،یاچ قبل دیاس

 یلهیوسه ب یسازگروه سوم آماده و یاچ قبل دیهمراه اس

 کرویم زانیم یریگپس از اندازه روش متداول انجام شد.

در گروه  جیکیکرولیم زانیکه م دندیرس جهینت نیها به اجیکیل

ه ب یساز( و گروه آمادهدرصد 1/1) متداول یسازآماده

( درصد 8/0) نایسلف اچ پس از اچ کردن م ویادهز یلهیوس

 سف ویادهز یلهیوسه تنها ب یسازکمتر از گروه آماده اریبس

 .بود( درصد 4/49) اچ

 یهاروش یلهیوسه دندان را ب 30 ،(9) و همکاران مهران

 قرار دادند و النتیس شوریمختلف تحت درمان ف یسازآماده

که روش  افتندیدر جیکیکرولیم زانیم یریگپس از اندازه

 ویادهز یلهیوسه ب یسازمتداول و روش آماده یسازآماده

نه تنها  جیکیکرولیم زانیاز لحاظ م ی،اسلف اچ دو مرحله

 .ندهست کیبه هم نزد اریبلکه بس دارندن یداریتفاوت معن

 یمطالعه کی در 2011 سال در (10) همکاران و ایریب

 ارپوشیش نوع دو زنشتیر زانیم یابیارز به یشگاهیآزما

 زانیکه م دندیرس جهینت نیمتداول پرداختند و به ا وسلف اچ 

یبه طور معن Enamel Loc اچ سلف ارپوشیدر ش زنشتیر
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 279 1397 پاییز، 3، شماره 14پزشکی اصفهان، دوره مجله دانشکده دندان

و  داچیهمراه با اس Concise یهاارپوشیاز ش شتریب یدار

Concise + Prompt L-Pop باشد.یم 

نژاد دانش و یقاسم یشگاهیآزما یمطالعه یهاافتهی اما

 یداریمعن تفاوت چیه که دهدیم نشان 2009 سال در( 11)

 ارپوشیش کی با شوندهخوداچ ارپوشیش زنشتیر زانیم نیب

 سه هر و ندارد وجود انیجر قابل تیکامپوز کی و متداول

 سطح در ارهایش کردن لیس یبرا توانندیم ،ماده نوع

 مواد نوع تفاوت نیا لیدل احتماالً که شوند استفاده اکلوزال

 باشد.یمطالعه م اتیو خصوص یمصرف

 یسهیبا مقا 2012در سال  (12) همکاران وشولتر 

 النتیشورسیف با Embrace یلدروفیه النتیشورسیف

به این نتیجه رسیدند که فیشورسیالنت  Helioseal متداول

هیدروفیل به طور واضحی نسبت به فیشورسیالنت متداول 

 اتیخصوص وتر تری )گیر ضعیفخصوصیات ضعیف

 دارد. (ترنییپا یسطح

 زانیم یبر رو ،2013در سال  (13) و همکاران انیباقر

 کیدروفوبیو ه کیلیدروفیه یهاالنتیسشوریف جیکیکرولیم

در  جیکیکرولیم زانیکه م دندیرس جهینت نیکار کردند و به ا

 با همراهخشک  ایدندان با رطوبت  یسازگروه آماده

 صورت به دندان یسازآماده و لیدروفیه النتیشورسیف

 کینزد هم به دروفوبیه النتیشورسیف با همراه خشک

 و یمصنوع بزاق با نداند یسازبوده است اما در گروه آماده

 شتریب جیکیکرولیم زانیم ،لیدروفیه النتیشورسیف از استفاده

 .بود مذکور گروه دو از

 زانیم یبه بررس ،2016در سال  (14) و همکارانگولو 

آماده طیشرا یط لیدروفیه یهاالنتیس شوریف جیکیکرولیم

پرداختند و  زریاچ هراه با ل دیو اس ییاچ به تنها دیبا اس یساز

به  جیکیکرولیم زانیم ،که در گروه دوم دندیرس جهینت نیبه ا

 .کرد دایکاهش پ یداریطور معن

 نیا در شده انجام متفاوت و ادیز مطالعات به توجه با

به  ازیکه ن یوجود اختالف نظرها و نقاط مبهم و نهیزم

گوناگون کاربرد  یهادارند، از جمله روش یشتریمطالعات ب

 یسهیمقا به ازین و لیدروفیه و کنندهاچخود یهاپوشاریش

 یسهیمقا ،پژوهش نیا از هدف هم، کنار در دو نیا

 و Itena یشونده خوداچ ارپوشیش و لیدروفیه ارپوشیش

 نیا خاص یسازآماده طیشرا یط M3 متداول ارپوشیش

مولر سوم  یشده دهیکش یهاو در کنار هم در دندان مطالعه

 .است بوده

 زانیمطالعه آن بود که م نیصفر در مورد ا یهیفرض

 و شوندهخوداچ متداول، النتیشورسیف یسه ماده زنشتیر

 ندارند. یتفاوت گریکدیبا  لیدروفیه

 

 هاو روش مواد

ی تجربی از نوع پژوهش به صورت مداخلهاین 

دندان مولر سوم انتخاب  75آزمایشگاهی انجام شد. تعداد 

های مناسب با سطح اکلوزالی شدند. پس از انتخاب نمونه

سطح  کامالً سالم و بدون هرگونه ترک یا نواقص مینایی،

 در ،اتاق یدما در یو تا آغاز بررس یسازها پاکدندان

 ییتا25 گروه سه به یتصادف طور به و یدارنگه نیسالنرمال

 .شدند کار جداگانه طور به و میتقس

و  شده خشک ها پس از شستشو،دندان اول: گروه در

 به سپس .شدند ایمه سیپام پودر با یالکسیپروف یبرا

 Acid etch, 3Mدرصد ) 37 کیفسفر دیاس ژل یلهیوس

ESPE. St.Paul, MN, USA )یارهایش هیثان 20مدت  به 

 هیثان 15مدت  بهگرفته و پس از آن  قرار اچ تحت یاکلوزال

  ارپوشیش ،مرحله نی. در اشدند خشک و شدهشستشو داده 

Clinpro(Clinpro,3M ESPE USAب ) یلهیوسه 

 آن اضافات وقرار گرفت  یاکلوزال یارهایدر ش رکاتویاپل

با سوند  ،هرگونه حباب و شد گرفته ییمو کاتوریاپل توسط

-800)دستگاه  توسط هیثان 20ها نمونه سپس. دیخارج گرد

Fibop A3 5W LED, China 21000 mw/cm )تیال

 در آب مقطر قرار گرفتند. نهایت در و شدهکیور 

، شستشو از پس اول گروه مانند هادندان :دوم گروه در

 به سپس .شدند یالکسیپروف ،سیپام پودر باشده و  خشک

 هیثان 20 مدتبه درصد  37 کیفسفر دیاس ژل یلهیوس

 بهآن  از پسگرفته و  تحت اچ قرار ی،اکلوزال یارهایش
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 280 1397 پاییز، 3، شماره 14پزشکی اصفهان، دوره مجله دانشکده دندان 

 و همکاران الهام خردمند النتیشورسیف یماده سه زنشتیر یسهیمقا

. در شدند خشک یکم و شدهشستشو داده  هیثان 15مدت 

 & Smartseal&Loc (Smartseal ارپوشیش ،مرحله نیا

Loc, Detax, Germanyدر کاتوریاپل یلهیوسه ( ب 

 و شد گرفته آن اضافات وقرار گرفت  یاکلوزال یارهایش

 هیثان 20 ،هانمونه سپس. دیهرگونه حباب با سوند خارج گرد

 .گرفتند قرار مقطر آب در نهایت در و شده وریک

پس از  یها مانند دو گروه قبلنمونه :سوم گروه در

 به س،یبا پودر پام یالکسیپروف وکردن  خشکشستشو، 

 Itena ارپوشیش یماده و شده خشک مجدداً هیثان 15مدت 

(Prevent seal, Itena, France )قرار گرفت.  ارهایش در

سوند  یلهیوسه ب حبابگونه  هر ،قبل یهاسپس مانند گروه

 20 به مدت ،انتظار هیثان 15از  بعد هانمونه .دیخارج گرد

 گرفتند. کیور شده و در آب مقطر قرار هیثان

 یدما نیب یحرارت کلیس 500 ریثأت تحت هانمونه یتمام

گراد در دستگاه ترموسیکل ی سانتیدرجه 55 ± 2و  5 ± 2

(Vafaei industrial firm manufacturer of 

Uelonopark industrial devices, Isfahan, Iran قرار )

بعد از  بود. هیثان 20 ،هر دما گرفتند که مدت استقرار در

قرار گرفتن در  جهت یحرارت یچرخه یانجام مرحله

شهیانشعاب ر یهیناح ها وتمام دندان پکسآ ،یمحلول رنگ

 سطوح تمام سپس و شده لیس یها توسط موم چسب به خوب

 نیمارج به یمتریلیم 1 یفاصله تا هادندان تاج و شهیر

پوشش داده شدند  ناخن الک یهیال دو توسط ،ارپوشیش

 و نظر مورد یهیناح با ینواح ریسا زنشتیر تداخل از تا

 شدن خشک ازپس  .شود یریجلوگ جینتا شدن مخدوش

 جداگانه طور به گروه هر یهادندان ناخن، الک کامل

 (Merk, Germany) درصد 5/0 نیفوش یرنگ محلول داخل

 ,Behdad) انکوباتور در گرادیسانت یدرجه 37 یدما در

Iran )گرفتند قرار ساعت 48 مدت به. 

 توسط و شدهها شسته نمونه ،ساعت 48از گذشت  بعد

 به( Tc 3000, Vafaei, Iran) دندان یدهنده برش دستگاه

 از دندان یطول محور جهت در و ینگوالیباکول صورت

 جهت آب ،برش هنگامدر  .شدند داده برش ارپوشیش وسط

 دنید بیآس از یریجلوگ و دستگاه یغهیت کردن خنک

 جهت شده هیته مقاطع. شد برده کار به دندان، و ارپوشیش

 ریز 3 تا صفر یدرجه نیب ،زنشتیر زانیم یبررس

 یینمابزرگ با( SMP200, USA) کروسکوپیومیاستر

 .گرفتند قرار مطالعه مورد برابر 24 حدود

به واسطه نفوذ رنگ در  یالبه زنشتیر زانیم یبنددرجه

 .گرفت انجام ریز یبندطبقه طبق دندان و ارپوشیشمرز 

 رنگ نفوذبدون  :صفر یدرجه زنشتیر

 نایم فاصل حد 3/1 تا 0 نیب رنگنفوذ  :1 یدرجه زنشتیر

 ارپوشیش و

 فاصل حد 3/2 تا 3/1 نیب رنگنفوذ  :2 یدرجه زنشتیر

 ارپوشیش و نایم

 نایم فاصل حد 3/2 از شتریب رنگنفوذ  :3 یدرجه زنشتیر

 ارپوشیش و

 کیپارامتر ریغ آزمون از ،گروه سه یسهیمقا جهت

ها از گروه یدو به دو یسهیمقا یبرا ووالیس کروسکال

 .شد استفادهویتنی من کیپارامتر ریآزمون غ
 

 هاافتهی

 & 3m.Smartseal) مطالعه مورد گروه سه در زنشتیر زانیم

Loc, Itena )تفاوت ویتنیمن کیپارامتر ریغ آزمون طبق 

 (. p value < 05/0)دادند  نشان گریکدی با یداریمعن یآمار

درجه در (درصد 100) هانمونه یتمام ،Itena گروه در

 .گرفتند قرار 3 ی

 (درصد 40) هانمونه اکثر ،Smartseal & Loc گروه در

 28) ،1 یدرجه در هانمونه درصد( 28) ،صفر یدرجه در

 .بودند 2 یدرجه ،ماندهیباق درصد 4 و سه یدرجهدرصد( 

درجه به متعلق یفراوان درصد نیشتریب زین M3 گروه در

ها به ترتیب در نمونهسایر  آن از بعد و (درصد 60) صفر ی

 2 یو درجه (درصد 14) 1 یدرجه (،درصد 20) 3 یدرجه

 قرار داشتند. (درصد 4)

ویتنی من آزمون گروه، سه زنشتیر یسهیمقا در

 گروه به نسبت گروه هر در زنشتیر زانیم که داد نشان
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 دهندیم نشان یداریمعن اختالف(، Itena) اچ سلف

(001/0 > p value) زنشتیر ییدودوبه یسهیمقا در اما 

 یداریمعن یآمار تفاوت M3 و Smartseal نیب هاگروه در

 .(p value=  21/0) شودینم مشاهده

 اچ سلف گروه به متعلق ،زنشتیر زانیم نیشتریب نیبنابرا

 .بود M3 یعنی متداول گروه به متعلق آن نیکمتر و Itenaی عنی

 

 
 های مختلفریزنشت در گروه فراوانی: درصد 1 نمودار

 
 پژوهشمواد مورد استفاده در  :1 جدول

 دکنندهیشرکت تول مشخصات و یمصرف ینام ماده

Scotch bond Etchant gel 3MESPE (USA) 

Clinpro Sealant 3MESPE (USA) 

Smart seal&LocF Detax (Germany) 

Prevent seal (self-etching) Itena (France) 

Basic fushine Merc (Germany) 

Timol Merc (Germany) 

Pumice Pishrodandan (Iran) 

Aplicator (WBRUSH) Arandandanteb (Iran) 

 
 مورد یهاگروه کیبه تفک زنشتیدرجات ر یفراوان عیتوز :2 جدول

 3 یدرجه 2 یدرجه 1 یدرجه صفر یدرجه هاگروه

M3 15 4 1 5 

Smartseal 10 7 1 7 

Itena 0 0 0 25 
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 در سه گروه مورد مطالعه زنشتیر یارتبه نیانگیم یسهیمقا یبرا سیآزمون کروسکال وال جینتا :3 جدول

 هاگروه تعداد یارتبه نیانگیم اسکوئریکا یآزاد یدرجه یداریاحتمال معن

* 100/0 2 945/34 84/0 25 3M 

   2/1 25 Smart 

   3 25 Itena 

 
 مختلف یهاگروه در زنشتیر ییدو به دو یسهیمقا یبرا یتنیوآزمون من جینتا :4جدول 

 هاگروه تعداد یارتبه نیانگیم یداریاحتمال معن

001/0* 
50/34 
50/16 

25 
25 

Smart 

Itena 

218/0 
84/27 
16/23 

25 
25 

Smart 

3M 

001/0* 
50/35 
50/15 

25 
25 

Itena 

3M 

 *: p value 001/0  >  

 

 بحث

صفر در مورد عدم تفاوت  یهیفرض ،حاضر یانجام مطالعه با

 متداول، النتیشورسیف یسه ماده زنشتیر زانیم انیم

 زانیرد شد و تفاوت در م لیدروفیه و شوندهخوداچ

 .دیمختلف مشاهده گرد یهاها در گروهزنشتیر

 یارپوشدر ش یزنشتر میزان ،مطالعه نیا جیاساس نتا بر

 یشترب یداریبه طور معن یگراز دو گروه د (Itena)سلف اچ 

( و 10)همکاران  و ریابی یمطالعه بامطالعه  این ییجه. نتبود

و  یاریاما ب داشت،( تطابق 7) همکاران و ین کانرهمچن

کننده خوداچ یهاپوشیارش یننشان دادند ب (10) همکاران

یج توجه به نتا با تفاوت وجود دارد. یزنشتهم از لحاظ ر

 یهایارپوشش ییلهوسه مطالعه ب ینبهتر است ا آنها، یمطالعه

 متفاوت هم انجام شود. یکنندهخوداچ

 نژاددانش و قاسمی آزمایشگاهی یمطالعه هاییافته

 ریزنشت میزان بین داریمعنی تفاوت هیچ که داد نشان (11)

 یک و متداول شیارپوش یک با شوندهخوداچ شیارپوش

 ماده نوع سه هر و ندارد وجود جریان، قابل کامپوزیت

 استفاده اکلوزال سطح در شیارها کردن سیل توانند برایمی

 .مغایر بود ما یمطالعهمطالعه با  ینا ییجهکه نت شوند

 نتیجه این به (9و همکاران ) مهران یمطالعه در همچنین

 شیارپوش ریزنشت میزان بین چندانی تفاوت رسیدند که

 با ولی نداشت، وجود اچینگ سلف شیارپوش با متداول

که  نشان داد ایمالحظه قابل تفاوت جریان، قابل کامپوزیت

 ماا همسو بود (11) نژاددانشو  یقاسم یمطالعه اب یجهنت ینا

اختالف  یلدل ید. شانداشت همخوانی حاضر یمطالعه با

تفاوت  ،یشگاهیآزما یطوجود شرا ،مطالعات ینا یهایافته

 متفاوت باشد. یهاها و استفاده از دنداندر تعداد نمونه

 زانیکه مداد نشان  (8) همکاران وی شولد مطالعه نتایج

متداول و گروه آماده یسازدر گروه آماده جیکیکرولیم

 ،نایسلف اچ پس از اچ کردن م ویادهز یلهیوسه ب یساز

ف لس ویادهز یلهیوسه تنها ب یسازکمتر از گروه آماده اریبس

 یجهیو نت یافته نیبه اپس بهتر است با توجه  ،بوداچ 

از  ،سلف اچ النتیس شوریقبل از کاربرد ف ضر،حا یمطالعه

 اریبس جیسطح استفاده شود تا نتا یسازآماده یاچ برا دیاس

 گردد. حاصل متداول روش از بهتر یکم یخوب و حت

 یخود رو یپس از انجام مطالعه (12همکاران ) وشولتر 

 جهینت نیبه ا ،با نوع متداول سهیدر مقا لیدروفیپوش هاریش کی

نسبت به  یبه طور واضح لیدروفیه النتیشورسیکه ف دندیرس
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 ترفیضع ری)گ یترفیضع اتیخصوص ،متداول النتیشورسیف

 نیا ،حاضر یمطالعه در دارد. (ترنییپا یسطح اتیخصوص و

قرار گرفتند و  سهیمورد مقا ،زنشتیدو نوع ماده از لحاظ ر

، البته میزان ریزنشت در گروه نداشتند یداریتفاوت معن

فیشورسیالنت متداول، کمتر از گروه فیشورسیالنت هیدروفیل 

ماده مانند  نیا اتیخصوص ریسا ندهیبهتر است در آ .بدست آمد

 .ردیقرار گ یمورد بررس (12همکاران ) وشولتر  یمطالعه

دو نوع ماده ،رضحا یکه ذکر شد در مطالعه طورهمان

تفاوت  ،زنشتیو متداول از لحاظ ر لیدروفیپوش هاریش ی

نشان  (14) و همکاران ی گولونداشتند. مطالعه یداریمعن

 یسازآماده طیشرا یط ،لیدروفیه یهاالنتیسشوریداد در ف

به طور  جیکیکرولیم زانیم ،زریاچ همراه با ل دیاس یلهیوسه ب

 دایپ کاهش اچ دیاس باتنها  یسازنسبت به آماده یداریمعن

 در زریل با همراه یسازآماده روش از اگر پس .کرد خواهد

 به یبهتر جینتا یحت بود ممکن میکردیم استفاده مطالعه نیا

 .میاوریب دست

 یجهینت با هم (13) همکاران و انیباقر یمطالعه یجهینت

 آنها که کرد توجه دیبا اما شت،دا یهمخوان حاضر یمطالعه

هم  یمصنوع بزاق رطوبت با همراه یسازآماده حالت کی

 باپس  افتاد، اقاتف یادیز زنشتیحالت ر نیداشتند که در ا

 ،بود دهان طیمح در ما ارپوشیش کاربرد نکهیا به توجه

 یهاارپوشیش یبرا ما یمطالعه یجهینت دارد احتمال

 .باشد دیترد مورد یدهان داخل کاربرد در لیدروفیه

یم ،انجام شده و مطالعات گذشته یتوجه به مطالعه با

 اچ متعاقب شستشویکرد که  یریگیجهنت گونهینتوان ا

 پس ماندهباقی مواد حذف به متداول، منجر روش در کردن

 شستشو یمرحله حذف با که صورتی شود، درمی اچینگ از

 توانند ازمی ماندهباقی کننده، موادخوداچ هایسیستم در

 مونومرهای این و نموده جلوگیری مونومرها پلیمریزاسیون

 ریزنشت افزایش نتیجه در و سیل کاهش سبب نیافته واکنش

 یزنشتر یزانکمتر بودن م ینبر ا عالوه .(16، 15گردند )

تواند یم Itenaنسبت به گروه  Smartsealو  M3 یارپوشش

 یناو م ینرز ینتماس ب یشو افزا ینااز اچ کردن سطح م یناش

 (.17) باشدتماس  ییهکاهش زاو جهیو در نت

گروه نیب هاارپوشیش زنشتیر یسهیمقا ،مطالعه نیا در

پوش اریهر سه گروه ش وانجام گرفت  یترعیوس یها

 تاشدند  یدر کنار هم بررس لیدروفیسلف اچ و ه متداول،

 مطالعه نیا یانتخاب یهانمونه .ردیگ انجام یدرست به یابیارز

ی هادندان در مشابه، مطالعات از گرید یتعداد برخالف

ی تر و اندازهمولر سوم انجام شد و حسن آن سطح وسیع

تر میزان تر دندان عقل و در نتیجه ارزیابی دقیقبزرگ

 Itenaباشد. بیشتر بودن میزان ریزنشت در گروه ریزنشت می

یم نیشیپ مطالعات جینتا شدن ترمحکم و دأییت حکم در

در  ،طور که در مطالعه ذکر شدهمان انتویکه البته م باشد

به صورت  نایکردن م اچ جمله از یسازخاص آماده طیشرا

 بهبود را آنسلف اچ،  النتیشورسیجداگانه قبل از کاربرد ف

 ارپوشیش زنشتیر یابیارز ،مطالعه نیا در عالوهه ب .دیبخش

به  و گرفته انجام دیجد ارپوشیش کی عنوانه ب لیدروفیه

 قابل دیجد ارپوشیش نیا ،که نیا به توجه با رسدنظر می

ارپوشیش ریسا به نسبت ،باشدیم مرطوب طیمح در استفاده

 تیحساس از بزاق به یآلودگ که چرا ؛دارد یمهم تیمز ها

 گروه یبرا ارپوشیش گذاشتن و شده برخوردار یکمتر

رسد ، اما با این وجود به نظر نمیگرددیم ترساده اطفال

فیشورسیالنت هیدروفیل از لحاظ کنترل رطوبت، استفاده از 

از اهمیت شایانی برخوردار باشد، زیرا در صورتی که 

کودک همکار باشد، با صرف چند ثانیه وقت بیشتر و 

استفاده از اسپری هوا، سطح دندان کامالً خشک شده و 

شود های متداول میآل جهت استفاده از فیشورسیالنتایده

غیر همکار باشد، احتمال از دست  و در صورتی که کودک

رفتن ایزوالسیون و آلودگی به بزاق وجود دارد که در این 

صورت طبق تحقیقات انجام شده، فیشورسیالنت هیدروفیل 

در محیط آلوده به بزاق هیچ برتری نسبت به فیشور سیالنت 

 Agingامکان انجام همچنین در این مطالعه  .متداول ندارد

نقش هیدروفیل بودن  شدنخص مدت جهت مشیطوالن
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های این مطالعه محدودیتشیارپوش، نبوده و این از 

 باشد.می

 یسهیمقا جهت یکینیکل یمطالعه که شودیم شنهادیپ

 شوندهخوداچ یهاارپوشیش مختلف انواع نیب مدتیطوالن

 مطالعات ،لیدروفیه یهاارپوشیش ینهیزم در و ردیگ انجام

 ارپوشیش ی،بعد مطالعات در نیهمچن .شود انجام یشتریب

 دهیسنج زین یو بزاق مصنوع مرطوب کامالً طیمح در لیدروفیه

 لیدروفیو ه نگیسلف اچ یهاارپوشیبه ش یعدم دسترس شود.

 پژوهش بود. یهاتیاز محدود گریسازنده کارخانجات د

 

 گیرینتیجه

 در زنشتیر زانیم نیشتریب پژوهش، نیا یهاافتهی اساس بر

 یشونده خوداچ ارپوشیش به مربوط ،مطالعه مورد گروه سه

Itena ارپوشیش به مربوط زین زنشتیر زانیم نیکمتر و 

 نظر از M3 با لیدروفیه ارپوشیش نیب. بود M3 متداول

 .نشد دهید یداریمعن یآمار تفاوت ،زنشتیر
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Abstract 
 

Introduction: The preventive role of pit and fissure sealants against dental caries has clearly been 

shown. Two new categories of self-etching (Itena) and hydrophilic (Smartseal & Loc 

F) fissure sealants have recently been marketed. The aim of this study was to 

investigate and compare microleakage of these innovative fissure sealants with a 

conventional sealant material (3M). 

Materials  

& Methods: 
Seventy-five sound extracted third molars from both jaws with no caries or cracks 

were selected for the purpose of this in vitro study and assigned to three groups. The 

teeth were cleaned with pumice powder and water, rinsed, dried and prepared. The 

occlusal pits and fissures were etched using a 37% phosphoric acid ethant gel (3M) 

for 20 s, rinsed for 15 s and dried. In each group, the assigned sealant material was 

applied over the pits and fissures and cured for 20 s: self-etching (Itena), hydrophilic 

(Smartseal & Loc F) and conventional sealant material (3M). The samples were then 

stored in 0.5% volatile fuchsine solution for 48 hours. The samples were then rinsed 

and sectioned in the buccolingual direction. The samples were then investigated at 

×24 magnification under a stereomicroscope for depth of dye penetration. Data were 

analyzed with using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests at a significance level of 

p value < 0.05.  

Results: Comparison of the means showed the highest degree of microleakage in self-etching 

sealant (mean = 3), which was significantly different from the hydrophilic (mean = 2) 

and conventional (G = 0.84) fissure sealants (p value < 0.001). However, there was no 

statistically significant difference between conventional and hydrophilic fissure 

sealants (p value = 0.21). 

Conclusion: The results of the present study showed that the microleakage of self-etching sealant 

was higher than the two other fissure sealants.  

Key words: Dental leakage, Fissure sealant, Self-etching. 
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