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  چكيده

تحريـك  لمـس و عوامـل    خـشك كـردن،     درد زودگذر و تيز در پاسخ به تحريكات گرمـايي،          ،حساسيت دنداني  :بيان مساله 

هاي عـاجي     به علت عريان شدن توبول     ،آماده سازي براي پروتز ثابت     پس از زنده  هاي   دندانبيشتر   .است و شيميايي    كننده

كـه  در دسترس هـستند،  كاهش حساسيت  گلوما براي  نيترات پتاسيم و  دي گوناگون، مانند    موا .وندمي ش دچار  حساسيت  به  

  . وابسته استو دقيق بررسي هاي باليني پيوسته تاييد اثربخشي آنها به انجام 

سيت اثر متفـاوت هـستند، بـر كـاهش حـسا     ساز و كار   كه داراي   ياد شده،   اثر دو ماده    ي  با هدف مقايسه    اين بررسي    :هدف

  . انجام گرفتتهران دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي ي به بخش پروتز ثابت دانشكده ه كنندگان مراجع

.  بيمار واجد شرايط انجام شد25در پروتز ثابت ي  پايه   زنده    دندان 75تجربي بود و بر     اين بررسي به شيوه ي       :مواد و روش  

بـا  پروتز ثابت بيمـار     ي  پايه  زنده  هاي   حساسيت دندان  ها، اندازه ي     برگهو تكميل   نخستين  هاي    و بررسي  ه ها پس از معاين  

از پـيش   مـواد و  كـاربرد  از  پس،از تراشپس ، از تراشپيش  )(.V.A.S و) Air sensitivity(استفاده از آزمون حساسيت هوا 

 بـه   ،هـر بيمـار    در .باشداز تراش مي بايستي صفر      پيش   ميزان حساسيت    ،نمونه ها ي   همهدر  . اندازه گيري شد  كردن  سمان  

بدون كاربرد شاهد  به عنوان ، گلوما و يك دندان پايه  ،روي ديگري  بر   ، نيترات پتاسيم  ، روي يك دندان پايه    برصورت تصادفي   

   .ارزيابي شدند t-test و paired t-test از آزمون آماري  استفاده با ها داده. استفاده شدهر گونه ماده ضد حساسيت 

ي  زنـده ي اهـ  نيترات پتاسيم و گلوما در كاهش حساسيت دندان     ي    كه هر دو ماده    ، اين پژوهش نشان داد    هاي هيافت :ها يافته

 ،از سـمان پـيش   و  كاربرد  نيترات پتاسيم در مراحل پس از       ي  ، ولي ماده    پروتز ثابت موثر بودند   براي   شده   تراش داده پايه ي   

 ،هاي گروه گلومـا     دندان  درصد 88 در   ،در ضمن . نشان داد تري  حساسيت بيش كاهش   شده   دياهاي   نسبت به گلوما در زمان    

  . داشتوجود به مدت چند دقيقه ) زق زق(درد خفيف ضربان دار ي گفته شده، ماده كاربرد پس از 

پايه پروتز ثابت تراش زنده ي   هاي   كاهش حساسيت دندان  بر  ) نيترات پتاسيم و گلوما   (استفاده از هر دو ماده       :نتيجه گيري 

اثـري  هـا    در كـاهش حـساسيت ايـن دنـدان        ،   نيترات پتاسيم  ،دو ماده ي  ميان    و در مقايسه    هستند  و موثر   سودمند  ه  خورد

  . بهره جستدرماني برنامه ي  به عنوان يك ،نيترات پتاسيمويژه  به ، مي توان از اين مواد،پس. داردبيشتر 

  پروتز ثابت ،، گلوما حساسيت، نيترات پتاسيم:واژگان كليدي
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  مقدمه 

افزايش حساسيت دنـداني بـا درد تيـز و مـوقتي و             

 ،ن شده در پاسخ به تحريكات گرمايي      زودگذر از عاج عريا   

 و يا شيميايي    عوامل تحريك كننده   ،سلم خشك كردن، 

  . )2 و 1( مشخص مي شود

تـرين و در عـين        يكي از شـايع    ،حساسيت دنداني 

هـاي دندانپزشـكي     تـرين بيمـاري     يكي از دردناك   ،حال

بزرگـساالن جمعيـت     درصـد    15 تـا    8/9 در حدود . است

هـستند و در    نـاراحتي دچـار     ايـن   بـه   كشورهاي اروپايي   

با افزايش طول   . ن ديده مي شود   يكساميان زنان و مردان     

افــزايش حــساسيت . )4 و 3( مــستقيم داردي عمــر رابطــه 

 ميليـون نفـر در ايـاالت متحـده       40 از   تردنداني در بيـش   

دو ميليـون  ، دربردارنده ي عاج. )5( امريكا ديده شده است   

بـا تـراش    . )6( در هر سانتي متر مربع اسـت       دنداني   توبول

   ،ي شـود و در نتيجـه   مـ كاسـته    ضـخامت عـاج      ، از دندان

  . )6(د نفوذ پذيري عاج و آسيب پالپي افزايش مي ياب

ايجـاد  بـاره ي سـاز و كـار         كه امروزه در  ديدگاهي،  

هيدروديناميك ديدگاه  ،  استپذيرفتني  حساسيت دنداني   

ــستورم  ــت) Brannstrom(بران ــن . اس ــدگاه اي ــان دي   بي

 در جريـان مـايع توبـولي در اثـر           ،تغييراتي كـه  ،  مي كند 

 باعـث تحريـك     ،ايجـاد مـي شـوند     گوناگون  هاي   ركمح

بـه دپالريـزه شـدن    ، بارورسپتورها مي شوند و در نتيجـه      

  . )7 و 5( مي گردندمنجر اعصاب 

پژوهشگران توانسته انـد پيونـدي مـستقيم ميـان          

ها و شارژ برانگيخته شده      حركت مايع در توبول   اندازه ي   

 بـه  كـه حركـت رو  شـوند،  در اعصاب پيدا كنند و متوجه  

 ي پاسـخ  ،آندرون  مايع نسبت بـه حركـت رو بـه          بيرون  

گرما باعث انبساط مايع درون     . مي آورد  به وجود    شديدتر

 ،مي شوددرون  حركت مايع به سمت      ،توبولي و در نتيجه   

 سرما باعـث انقبـاض مـايع درون توبـولي           ،در صورتي كه  

  . )8( مي كند بيرون را ايجادشده و جريان به سمت 

هاي   كه رشته  ،ندا هنشان داد هشگران  پژوبسياري از   

، گرمـا  سرما، مانند  كه در اثر تحريكاتي، هستند Aعصبي

  نـه  و  شـوند    روي عـاج عريـان فعـال مـي        بـر   و فشار هوا    

 اعمال گـردد   زيادياگر گرما به مدت.  Cرشته هاي عصبي

  Cرشته هـاي عـصبي  بيفزايد، و دماي مرز پالپ و عاج را 

ـ  ،  Aفعال مي شوند و رشته هاي جـايي  ه تنها در اثـر جاب

، بـه   پـس . )8( توبولي فعـال مـي گردنـد       زايده هاي    سريع

ايـن  آغـاز   هـاي عـاجي باعـث        عريان شدن توبول  راستي  

مي شود و عاج مي تواند در اثر تـراش دنـدان و             رخدادها  

 ،در هر دوي اين شرايط    .  عريان شود  ،يا در اثر تحليل لثه    

كـه افـزايش    زود،  افـ بايد  . بيمار احساس ناراحتي مي كند    

هم ) Bleaching(  بليچينگ هاي از درمان پس  حساسيت  

هاي  توبولساز و كار بسته شدن      با دو   . )5( ايجاد مي شود  

اعصاب و جلوگيري از دپالريزه شـدن    اثر بر روي    عاجي و   

  . )8 و 5(از ميان برد وان حساسيت دندان را مي تآنها 

در هـا    اندرمـان حـساسيت دنـد     بـراي   موادي كه   

 ماننـد  ،اعـصاب روي ترس هـستند، مـوادي مـوثر بـر        دس

عـاجي،  هـاي    مواد مسدود كننده توبول    و   نيترات پتاسيم 

، اسـتانوس فلورايـد   داراي   كـه    ،هـا  نمـك  /ها يونشامل  

، اگزاالت پتاسيم،   استانوس فلورايد / تركيب سديم فلورايد  

ــروس ــسيد ف ــد، اك ــهاســتراتيوم كلراي  /، اســيدهاي آمين

سـيلرهاي  ، چون   ها ، رزين وتارآلدئيدگل، مانند   ها پروتئين

  .)5( هستند متيل متاكريالت و عاجي

اثـر   اعـصاب  روي بر كه ،است اي ماده ،پتاسيم نيترات

و  تحريك اعصاب را افزايش مي دهـد      ي  ، آستانه   گذاشته

يون سديم به درون عصب     گذر  از دپالريزه شدن عصب و      

 كند مي جلوگيري
پايه ي  براه  ديدگ اين   ،البته. )11 و   10،  9،  5(

اثر ساز و كار    حيوانات بوده و    عاج  بر روي   ها   بررسينتايج  

 .)10( انـسان آزمـايش نـشده اسـت      عـاج   اين ماده بر روي     

 تجمـع  ،اين مـاده استفاده كه با چنين پنداشته مي شود،    

ي سـلولي احاطـه كننـده       بيرونـي   يون پتاسيم در مـايع      

ــصاب    ــث دپالريزاســين اع ــه و باع ــزايش يافت ــصاب اف   اع

پيرامـون  يـون پتاسـيم   انـدازه ي معمـول     . )10( مي شـود  

 بـه  ،مي باشد و زماني كـه    ليتر  / ، چهار ميلي مول     اعصاب

، C  بـر اعـصاب    ،و يا بيشتر برسـد    ليتر  / مول   هشت ميلي 

A. Betaو Delta  A. هنگامي كـه   ،البته. داشت خواهد اثر

استفاده مي شـود،  عاج بيروني هاي پتاسيم بر سطح    نمك
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تـا در   بگذرانـد   هـا را     پتاسيم بايد مسير توبـول    هاي   يون

و ليتـر  / هشت ميلي مـول اعصاب به غلظت پيرامون مايع  

 كـه   ،اسـت دشـوار   بـسيار   فنـي   يا بيشتر برسند و از نظر       

ي گـذر   جاي گفته شده و انـدازه   ها را در     غلظت اين يون  

و هنـوز   كـرد   گيـري    هاي عاجي انـدازه    ها را از توبول    يون

 .)10( دست نيامده استه  بزمينه  در اين   ر  هايي فراگي  يافته

درون در وجـود آن   بيـانگر   يون نيترات مداركي    باره ي   در

اين يـون در پاسـخ بـه        . در دسترس هست  ها   پالپ دندان 

 باعـث وازوديالتاسـيون و كـاهش        ،تحريكات اعصاب پالپ  

 و P، ماننـــــد مـــــاده ي آزادســـــازي نوروپپتيـــــدها

CGRP(calcitonin gene-related peptide)مــي شــود  .

ــد  ــزود، باي ــدان اف ــر دن ــاده در خمي ــن م ــاي كــه از اي  ه

  . استفاده شده است) Sensodyne( سانسوداين

گلوتارآلدئيد  از تركيبي )Gluma desensitizer( گلوما

. اســـت )متـــاكريالت اتيـــل هيدروكـــسي(  HEMAو

ها و اسيدهاي    نيباعث كوآگوالسيون پروتئ  ،  گلوتارآلدئيد

 اين ماده يك    ،شود و در ضمن    ها مي  درون توبول ي   آمينه

 مي توانـد  ، نيزHEMA .، هستموثر نيزي   كنندهگندزدا  

 هـيچ   ،گلوما. باشدهاي عاجي موثر     توبولبسته شدن   در  

اما اشكال  ،  نداردچسبندگي با ساختارهاي عاجي     تداخلي  

 كه به علت وجود گلوتارآلدييد باعث آسيب        ،آن اين است  

بـه علـت      با آن مي شـود و      مدتبلندبه لثه در اثر تماس      

كند و در   ايجاد   مي تواند درماتيت تماسي      HEMAوجود  

هاي التكس را هـم       توانايي سوراخ كردن دستكش    ،ضمن

 در استفاده از آن بايد دقت كرد و         ،پس. )12 و   7،  5(ست  دارا

 اين ماده   ،در ضمن . )13( بهتر است از رابردم استفاده شود     

 درون  در عميقيفوذ ن،در نتيجه حل شدني است    در آب   

اين ماده برگشت پذير بـوده و       اثر  . داردعاجي  هاي   توبول

هـاي عـاجي     به تدريج اثر خود را از دست داده و توبـول          

  . )12( باز مي شونددوباره 

ــامير  ــال  ) Pamir(پ ــاران در س ــه ، 2005و همك ب

، سـديم  پنج درصد  نيترات پتاسيم    يسه ماده   ي  مقايسه  

 پرداختنـد و نتيجـه    Prompt L Popو دو درصـد  فلورايد

هـاي   بيـشتر از محـرك    دمـايي   هاي    كه محرك  ،گرفتند

   باعـث نـاراحتي بيمـاران مـي شـوند وهـر سـه         ،مكانيكي

ناراحتي بيمـاران را هـم      ، اندازه ي    ضد حساسيت ي  ماده  

هـاي   و هم در برابـر محـرك      دمايي  هاي   در برابر محرك  

   .)14(دهند  كاهش مي چشمگيرگونه اي  به ،مكانيكي

) Cuesta Frechoso( فرچوسو گوستا ،2003 سال در

ي  بـه مقايـسه      ،انجام دادند و در آن     پژوهشي   و همكاران 

پرداختند و به اين    پنج و ده درصد     اثر ژل نيترات پتاسيم     

ي يـاد شـده    مـاده   درصـد  10 كه غلظت    ،نتيجه رسيدند 

 را نـشان داد و   ساعت كاهش حساسيت بيشتر   48از  پس  

 بـسيار  ، سـاعت 96از پـس  غلظـت مـاده   تفاوت اثر دو  بر  

ــه ايــن نتيجــه رســيدند،در ضــمن. شــدافــزوده   كــه  ، ب

 تـا چهـار روز       درصد 10ژل نيترات پتاسيم    ماندگاري اثر   

  . )9(است مسلم 

) William Lockart(ويليام لوكارت  ،2002 سال در

هـا از    براي تـراش دنـدان    آن،  انجام دادند و در     پژوهشي  

همـراه بـا   ) Ultra high speed(  سـرعت بـاال  وسيله اي با

 كردند استفاده (Air coolant) هوايي ي كننده خنك
)9

 

و
 

15( ،

پنبـه بـه اسـتانوس      بـا   ها   دندان،  از تراش ، پس   در ضمن 

  مواد ضد حساسيت است    و خود جز  ،كه اين ماده  (فلورايد  
 كـه هـيچ   ،اين نتيجـه رسـيدند    به   و   شدند آغشته   ))7 و   5(

نكروز پالپ پرتونگاري به   شواهد  پايه ي   يك از نمونه ها بر    

 100(نيز مشاهده نـشد     باليني  نشدند و هيچ عاليم     دچار  

  بــا توجــه بــه اســت كــه گفتنــي  .)15( ) موفقيــتدرصــد

 خـود يـك عامـل       ، اسـتانوس فلورايـد    ، موجود ه هاي مقال

، مداخله گر در كاهش حساسيت دنداني بوده و در نتيجه         

  . يستنزياد قابل استناد وي يافته هاي بررسي 

بـر  ، 2002و همكارانشان در سـال      ) Pereira(پريرا  

 كه برش داده بود ،روي يك دندان مولر سوم كشيده شده    

ي گلوما  ، به مقايسه    كرده بود بخش   كوادرانت   چهار  و به   

)Gluma (اگزاژل   و )Oxagel (بررسـي،  در اين   . پرداختند

 استفاده  شد و بـه ايـن    )(SEM ميكروسكوپ الكتروني  از

 كه هر دو ماده انسداد ناقص توبولي ايجاد         ، رسيدند نتيجه

روي بر   كه اين مواد     ،پس از اچ كردن سطوحي    . مي كنند 

بـر   كـه    ، ديدند كه سـطح اچ شـده اي        ، شدند مصرفآنها  
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سطح درمان نـشده    ، مانند   روي آن از اگزاژل استفاده شد     

روي آن از گلومـا     بـر    كـه    ، ولـي سـطح اچ شـده اي        ،بود

  . )16( هنوز انسداد ناقص داشت ،استفاده شده بود

ي سـه مـاده     ي   نيازي به مقايـسه      2000در سال   

و گلوما ) super seal(و سوپر سيل ) pain free(پين فري 

 پرداخـت  شده داده تراش هاي در كاهش حساسيت دندان   

 كـاهش  باعـث  مـواد  اين ي همه  كه ،و به اين نتيجه رسيد    

 بـيس  يدارا كـه  پـين فـري   شـود و   مي ها دندان حساسيت

در كـاهش حـساسيت      كمتـر اثـري   اسـت،    اسيد اگزاليك

  . )17(د نسبت به محرك سرما دار

بررسـي  ، در   اطالعاتكمبود  با توجه به تناقضات و      

كـاهش   در پتاسـيم  نيتـرات  و گلومـا  اثر ي مقايسه به كنوني

بـه عنـوان    ي زنـده      شده تراش داده هاي   حساسيت دندان 

 بـه بخـش پروتـز       انكنندگ هپروتز ثابت در مراجع   پايه ي   

ــشكده ــت دان ــشگاه،دندانپزشــكيي  ثاب آزاد اســالمي   دان

حـساسيت ايـن    مهـار   در  بررسي   نتايج اين    .پرداخته شد 

  . سودمند استا بسيار  هدندان گونه

  

  مواد و روش

 بيمـار  25 دندان در   75 بر روي    بررسي تجربي اين  

  هبشرايط ورود . )19 و 18، 17، 12، 9( م شدورود انجا شرايط با

  :بررسي عبارت بودند از

پروتـز  درمان  كه به   ،  سه دندان زنده  دست كم   داشتن    .1

  .داشتندنياز ثابت 

ــتن  .2 ــومي   داش ــاز بــيو ســالمت عم بــه بــودن  ني

و يـا مـصرف     ) آنتـي بيوتيـك   (پادزيـست   پروفيالكسي  

  )20( كورتون مكمل

 حساسيت  ،زيرا،  ال س 50 تا   30 سنيدامنه ي    داشتن   .3

 .)1( ي ديده مي شودسندامنه ي بيشتر در اين 

در مـدت  داشتن حـساسيت بـه مـواد مـورد اسـتفاده       ن .4

مواد ضـد حـساسيت و       از نكردن استفادهو   )21(بررسي  

، ضـد   التهـاب  هيستامين، ضـد   آنتي مانند يا از داروهايي  

  در و پيش ي هفته شش مدت در آنالژزيك يا و افسردگي

  )14(زمان بررسي     

  )14( ندادن يا شيرباردار نبودن   .5

ــتن   . 6 ــانداش ــشكل پريودنت ــود و  )22(ل م ــساسيت نب ح

 از تراشپيش دنداني 

گـسترده  پوسـيدگي   بـدون   بررسـي   هاي مورد    دندان  .7

 كـه بـا     ،اسـت پذيرفتني  پوسيدگي  آن اندازه از    (باشند  

 . )22() برودميان پرپ دندان از 

، (RCT) ، درمان ريـشه   ها داراي اكسپوژر پالپ    دندان  .8

كه پس از پرپ دندان    باشند،  نشكستگي و يا پركردگي     

  . )21 و 17، 14، 1( بماندبرجا 

پس از توضيح كامل عمل پژوهشي بـراي بيمـار و            

 پـژوهش بـه شـرح زيـر انجـام      ،اعالم رضايت كتبي بيمار   

  :پذيرفت

ضد حساسيت نيترات   ي  ماده  بررسي از دو    در اين   

 كيميـا در ايـران و     ي  ساخت كارخانـه    سه درصد   پتاسيم  

 يــا هيدروكــسي اتيــل HEMAآلدئيــد و گلوتــار (گلومــا 

  در Heraeus Kultzerيســاخت كارخانــه ) متــاكريالت

 .  به عنوان مواد ضد حساسيت استفاده شد،آلمان

 مـورد بررسـي بيمـار يكـي بـه            خلفي ز سه دندان  ا

نيتـرات  مـاده   ديگري  بر  شاهد به شمار آمد،     عنوان نمونه   

ونگي چگـ . داده شـد  قـرار   گلومـا   دندان آخر   بر  پتاسيم و   

گوناگون قرار گرفتن در گروه هاي      براي  ها   انتخاب دندان 

  گونه اي، كه به  به شيوه تصادفي انجام گرفت، ،بررسي

 . سه گروه يكسان بود در ها دندانپراكندگي گونه ي 

حـساسيت  انـدازه ي    تعيين  براي  ساده ترين روش    

دنداني استفاده از جريان پوار هواي يونيـت دندانپزشـكي          

ي  ثانيه و در فاصله   يك  هوا به مدت     كه گونه، ينا به .است

 ،هـاي مـورد نظـر       از سطح باكال دنـدان     ييك سانتيمتر 

پـوار هـوا    بررسـي،    محرك در ايـن      ،پس. دميده مي شود  

 يسانتيمتري يك   ثانيه و به فاصله     يك   كه به مدت     ،بود

هـاي مجـاور دنـدان       دنـدان . از دندان بيمار استفاده  شد     

گاز دندانپزشكي و انگشتان دسـت       به وسيله ي  مورد نظر   

 ،ســپس. )23 و 17، 14، 9، 2( عمــل كننــده محافظــت  شــدند

ــار بر  ــساسيت بيمـ ــزان حـ ــه ي ميـ ــش  پايـ ــط كـ   خـ
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McGill Visual Analog Scale (VAS) ،  از عدد صفر تـا

  .ده اندازه گيري  شد

VAS سانتيمتر  10بلندي   يك خط كش به       شامل

ي  نشانه   ،آن )عدد صفر (سمت چپ   . است )ده صفر تا    از(

ي  نـشانه  ، و سمت راسـت آن     )بي دردي كامل  ( دردنبود  

 خـط كـش را در دسـت         ، بيمـار  .اسـت  تحمل ناپذير درد  

پوار به وسيله ي    از تحريك دندان مورد نظر      ه و پس    گرفت

 كـه  ،روي خط كش نـشان داد بر هوا، با انگشت عددي را     

 بايــد. )27 و 17، 14( درد او بــودي انــدازه ي نــشان دهنــده 

كـه در يـك     است،  زماني قابل اعتماد     VASتوجه داشت   

درد ، انـدازه ي     )دسـت كـم دوبـار     (بيمار در چند مرحله     

  . )24( سنجيده شود و با هم مقايسه شوند

پـيش از   هـا    حـساسيت دنـدان   در آغاز، انـدازه ي      

از تزريق بي حسي نسبت بـه محـرك پـوار    پيش تراش و   

 در زيـر    دنـدان  ،سـپس . ه و يادداشـت شـدند     هوا سنجيد 

در خط خاتمـه تـراش       ،سراميك قرار گرفت   -تراش متال 

صورت چمفر ه صورت شولدر بول و در لينگوال ب   ه  باكال ب 

و از تـراش آن  پس حساسيت دندان ، اندازه ي  سپس .بود

ساعت دست كم دو     مواد ضد حساسيت و      كاربرداز  پيش  

 اثر بـي حـسي   ،با توجه به اينكه  (از تزريق بي حسي     پس  

نـسبت   ،))25( مـي رود  ميان   دقيقه از    60س از   در پالپ پ  

حـساسيت زدا    مـواد    ،و سـپس  سـنجيده شـد     به محرك   

مـصرف  از مصرف گرديد و پـس  دستور كارخانه برپايه ي   

تحويل زمان  در  . ه شد حساسيت سنجيد ي   اندازه ،آنها نيز 

حـساسيت  اندازه ي  ،از سمان كردن هم   پيش  پروتز ثابت   

 كار از آغاز فرآيند   كه، است يگفتن .گرديد ارزيابي ها دندان

كشيد و در اين مـدت از      به درازا    يك ماه    ،تا تحويل پروتز  

 به ها  كه اين روكش   ،رزيني استفاده شد   موقت هاي روكش

 سـاخت  )TempBond( تمپوباند اوژنول بي سمان ي وسيله

 توزيــع ،سـپس  .بودنـد  شـده  سـمان  )Kerr( كـر  ي كارخانـه 

بودن توزيع  طبيعي  جه به   با تو . ها بررسي شد   داده طبيعي

 وناسـمير  - كولموگـورو آمـاري ، آزمون نتايجبرپايه ي آنها  

)Kolmogorov-Smirnov( ــون از ــاي آزم ــاري ه    زوج T آم

)T-Test, Paired T-Test(  شداستفاده .  

  افته ها ي

از آزمون   ها داده پراكندگي بودن طبيعي بررسي براي

ــورو ــميرو -كولموگ ــك ) Kolmogorov-Smirnov( اس ي

ها  زماني   در همه    ، كه اي استفاده گرديد و از آنجا      ونهنم

و براي هر سه گروه مقدار احتمال محاسبه شده از مقدار           

ها در همه    بودن داده طبيعي  فرض  است،  تر   بزرگ 001/0

 بنـا بـر   ،از تـراش پـيش  در زمان . پذيرفته شده بودموارد  

ي  همـه حـساسيت در  بررسـي، انـدازه ي   شرايط ورود به  

  .ونه هاي هر سه گروه برابر با صفر بودنم

از تراش در   پس  حساسيت  ي   ي اندازه  براي مقايسه 

از شـاهد،  گلومـا و   نيتـرات پتاسـيم،  بـه  سه گروه وابسته    

) Repeated measures(تكرار شده  هاي اندازه آماري روش

) 05/0p>) 176/0=p  كه با  ،گرديد و مالحظه شد    استفاده

حساسيت در اين   اندازه ي    نظر   دار آماري از  ا معن ياختالف

  .سه گروه وجود ندارددر ميان زمان 

دو به دوي اين سه گروه بـا توجـه        ي  براي مقايسه   

 (Paired T Test) زوجي  Tبه يكسان نبودن آنها از آزمون

 هـر سـه  در مقايـسه   كـه   ،استفاده شد و مالحظه گرديـد     

ي  ، مقايـسه نيترات پتاسيم و گلومـا   گروه   ي مقايسه (گروه

 مقـدار ) شـاهد گلومـا و    ي   مقايسه ،شاهد و يترات پتاسيم ن

001/0p< )000/0 مورد سه هر درp=( ي همه بنابراين ،بوده 

   تـرين  كـم  .داشـتند  آمـاري  ادارمعنـ  اخـتالف  هـم  با ها زوج

بيشترين  و )2/2( پتاسيم نيترات گروه در حساسيت ي اندازه

  .)1 جدول (مشاهده شد) 44/8(شاهد در گروه آن 

از سمان در پيش ميزان حساسيت ي  مقايسه  براي  

از  شـاهد    گلومـا و   نيتـرات پتاسـيم،   بـه   سه گروه وابسته    

روش آماري اندازه هـاي تكـرار شـده اسـتفاده گرديـد و              

 اين سه گـروه   ) 001/0p<) 000/0=p  كه با  ،مالحظه شد 

. داشـتند دار آمـاري    ااز نظر ميزان حساسيت اختالف معن     

 سـه گـروه بـا توجـه بـه           دو به دوي اين   ي  براي مقايسه   

 زوجـي اسـتفاده شـد و     Tيكسان نبـودن آنهـا از آزمـون   

نيتـرات  ي  مقايـسه   ( كه هـر سـه مـورد         ،مالحظه گرديد 

ــيم و    ــرات پتاس ــسه نيت ــا، مقاي ــيم و گلوم ــاهدپتاس   ، ش

 >001/0p مقـدار ) در اين زمان  شاهد  گلوما و   ي  مقايسه  
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ا ه زوجي   همه، بنابراين    بوده )p=000/0 در هر سه مورد   (

انـدازه ي   كمتـرين   . داشتندآماري  ادار  با هم اختالف معن   

و بيـشترين   ) 68/0(حساسيت در گروه نيتـرات پتاسـيم        

  .بوده است) 24/6(شاهد ميزان حساسيت در گروه 

مـصرف  ميـزان حـساسيت در اثـر     ي  مقايسه  براي  

از پس  ،  از تراش پس  نيترات پتاسيم در سه زمان      ي  ماده  

 از روش آماري انـدازه هـاي   ،از سمان پيش  ماده و   كاربرد  

  كـه بـا    ،استفاده شـد و محاسـبات نـشان داد         تكرار شده 

001/0p<) 000/0=p (   حـساسيت در ايـن سـه       اندازه ي

دو بـه دوي  ي مقايسه . دار آماري داردا اختالف معن ،زمان

بـا اسـتفاده از     گوناگون  هاي   حساسيت در زمان  اندازه ي   

از پـس   (د   كـه در هـر سـه مـور         ،داد زوج نشان    T آزمون

از پـيش   از تـراش و     پـس   ،  مـاده پـس از كـاربرد      تراش و   

، انـدازه ي    )از سـمان  پـيش   ماده و   پس از كاربرد    ،  سمان

 در هر سـه مـورد     (دار آماري دارد    احساسيت اختالف معن  

000/0=p( حـساسيت  ي   تـرين انـدازه    آن، كـم   بـر  ، افزون

ي  اندازهو بيشترين ) 68/0( از سمان پيشبه زمان   مربوط

  .)2 جدول(بوده است مربوط  )5/8( تراش از پسان به زم

كـاربرد  حـساسيت در اثـر     ي انـدازه ي     مقايسه  در  

كـاربرد  از  پـس   ،  از تراش پس  در سه زمان    ماده ي گلوما    

از سمان از روش آماري انـدازه هـاي تكـرار           پيش  ماده و   

، >001/0p  كه با  ،استفاده شد و محاسبات نشان داد      شده

دار اسـه زمـان اخـتالف معنـ       ن  حساسيت در ايـ   ي   اندازه

حساسيت در  اندازه ي   دو به دوي    ي  مقايسه  . آماري دارد 

نـشان   زوج Tبـا اسـتفاده از آزمـون          گوناگون  هاي   زمان

پـس از كـاربرد     از تـراش و     پس  ( كه در هر سه مورد       ،داد

ماده و  كاربرد  از  پس  ،  از سمان پيش  از تراش و    پس  ،  ماده

دار آمـاري   اف معن ميزان حساسيت اختال  ،  )از سمان پيش  

 و در هــر ســه مــورد >001/0p در هــر ســه مــورد(دارد 

000/0=p(    ،به ، حساسيتاندازه ي ترين  كم، افزون بر آن

از آن بـه پـس      و بيـشترين    ) 74/2(از سـمان    پيش  زمان  

  .)3جدول  (بوده استمربوط ) 1/9(تراش 

در شاهد ميزان حساسيت در گروه ي  مقايسه  براي  

از پـيش  مـاده و  پـس از كـاربرد    ،از تـراش پس سه زمان  

استفاده شد و    هاي تكرار شده   سمان از روش آماري اندازه    

ساسيت  ح ي ، اندازه >001/0p  كه با  ،محاسبات نشان داد  

ي  مقايـسه . دار آمـاري دارد   ادر اين سه زمان اختالف معن     

بـا  گوناگون  هاي   حساسيت در زمان  اندازه ي   دو به دوي    

از تـراش و    پـس    كـه    ، داد نشان زوج   Tاستفاده از آزمون    

 دار آماري وجود ندارد   ا اختالف معن  ،از استعمال مواد  پس  

)05/0p>(  ،  پـس از   ،  از سـمان  پـيش   از تراش و    پس  ولي

 ميـزان حـساسيت اخـتالف    ،از سمانپيش ماده و كاربرد  

در هـر    و   >001/0p در هر دو مـورد    (دار آماري دارد    امعن

ــورد ــر آن، )p=000/0 دو م ــزون ب ــرين م، اف ــزان  كمت ي

آن و بيشترين   ) 24/6(از سمان   پيش  به زمان   ،  حساسيت

  .)1نمودار  ( بوده استمربوط) 44/8(از تراش به پس 

 ،دست آمده ه  هاي آماري ب   با توجه به نتايج بررسي    

، بي درنـگ    داري را هم  اده كاهش حساسيت معن   هر دو ما  

از سـمان   پيش  (هم با گذشت زمان      آنها و مصرف  پس از   

 نيترات پتاسيم ي  ، ولي ماده    شان دادند ن) ها كردن روكش 

ها نـشان داد و      حساسيت دندان  ي اندازه در بيشتر يكاهش

روي بـر   كـه  ، دنـداني 25 در ،در ضمن. تر بوده است موثر

ي مـاده   مصرف   پس از    ،استفاده شد ي گلوما   آنها از ماده    

 درد خفيـف    ،) درصـد  88( عـدد از آنهـا       22در  ياد شـده    

   كه،ت چند دقيقه مشاهده شد به مد)زق زق(ضربان دار 

  .نامطلوب اين ماده نام برد ي عارضه عنوان به از آن توان مي
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  شاهدگلوما و  نيترات پتاسيم،به  مواد در سه گروه وابسته كاربردها پس از  حساسيت دنداناندازه ي هاي آماري  شاخص :1جدول 
  

   95 اطميناني فاصله 

 براي ميانگيندرصد 

 حد پايين حد باال

  

 حداكثر

  

 حداقل

  

 انحراف معيار

  

 ميانه

  

 ميانگين

  

 شمار

  آماري هاي صخشا     
  

 گروه

 نيترات پتاسيم 25 2/2 2 041/1 0 4 77/1 63/2

  گلوما 25 76/4 5 026/2 0 8 924/3 596/5

 شاهد 25 44/8 9 317/1 5 10 896/7 984/8

  

  

  ه نيترات پتاسيم در سه زمان اندازه گيريحساسيت در گرواندازه ي هاي آماري  شاخص :2جدول 
  

 95 اطمينان يفاصله

  راي ميانگيندرصد ب

 حد پايين حد باال

  

  حداكثر

  

  حداقل

  

  انحراف معيار

  

  ميانه

  

  ميانگين

  

  شمار

  شاخص هاي آماري

  

  زمان

  از تراشپس 25 5/8 9 541/1 6 10 864/7 136/9

   مادهربرداز كا پس 25 2/2 2 041/1 0 4 77/1 630/2

 از سمانپيش  25 68/0 1 69/0 0 2 395/0 965/0

  

  

  در سه زمان اندازه گيريگلوما حساسيت در گروه اندازه ي هاي آماري  شاخص: 3جدول 
    

 95 اطميناني فاصله 

 راي ميانگيندرصد ب

 پايينحد  حد باال

  

  حداكثر

  

 حداقل

  

 انحراف معيار

  

 ميانه

  

  ميانگين

  

  شمار

  شاخص هاي آماري

  

  زمان

  از تراشپس 25 1/9 5/9 109/1 7 10 642/8 558/9

   ماده كاربرد ازپس 25 76/4 5 026/2 0 8 924/3 596/5

 از سمانپيش  25 74/2 3 64/1 0 5 063/2 417/3
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نيترات پتاسيم  گلوما كنترل

  
  ضد حساسيتي ماده گونه ي زمان اندازه گيري و پايه ي  ميانگين حساسيت بر :1نمودار 
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 بحث 

مقايسه و بررسي وضعيت حساسيت در سـه گـروه          

ي در مرحلـه    شـاهد   ، گلومـا و     پتاسـيم نيترات  به  وابسته  

 كـه   ،نشان داد ) از مداخله پيش  از تراش و      پيش  (معاينه  

حساسيت در هر سه گروه يكسان بوده و اختالف         ي   اندازه

هاي هر سه    داري وجود نداشت و اين يكساني ويژگي      امعن

كـار مـشخص   آغاز ، در حساسيتاندازه ي   گروه را از نظر     

از تراش ، پيش   حساسيت ي اندازه ،كه است گفتني .كند مي

مي بايـستي  بررسي  بنابر شرايط ورود به     ،در هر سه گروه   

 .صفر باشد

 در بررسي وضعيت حساسيت در سه گروه وابـسته        

از تراش و   پس  در زمان   شاهد  ، گلوما و     نيترات پتاسيم  به

انــدازه ي  در دارا معنــي اختالفــ،مــوادكــاربرده از  پــيش

سه گروه وابسته در اين زمان مشاهده       در ميان   حساسيت  

حـساسيت  اندازه ي    در اين مرحله     ، پس ).<05/0p(نشد  

ميانگين حساسيت در گـروه   . بودهمسان  در هر سه گروه     

و  1/9،  و در گروه گلوما    5/8 ،نيترات پتاسيم در اين زمان    

پـس در ايـن زمـان  در         . بوده است  44/8،  شاهددر گروه   

 پيـشين هر سه گروه افزايش حساسيت نسبت بـه زمـان           

  . وجود داشت) از تراشپيش (

حــساسيت در ســه گــروه ي انــدازه ي در مقايـسه  

شاهد پـس از اسـتفاده   ، گلوما و   نيترات پتاسيم به  وابسته  

 ).>001/0p(دار آماري مشاهده شـد  ااختالف معناز مواد،  

يـاد شـده    حساسيت در سه گروه در زمان       زه ي   اندا،  پس

  زوجــي ي در مقايــسه . بــا يكــديگر متفــاوت بــوده اســت

، نيتـرات پتاسـيم و      گروه هاي نيتـرات پتاسـيم  و گلومـا         

دار آماري  ا  در اين زمان اختالف معن      شاهد، گلوما و    شاهد

  كاهش حـساسيت در ايـن      ، پس ).>001/0p(وجود دارد   

حساسيت اندازه ي  ترين   مك. سه گروه متفاوت بوده است    

و بيـشترين   ) 2/2(در اين زمان به گروه نيتـرات پتاسـيم          

  . بوده استمربوط ) 44/8(شاهد به گروه آن 

حــساسيت در ســه گــروه ي انــدازه ي در مقايـسه  

از پيش  در زمان   شاهد  ، گلوما و    نيترات پتاسيم به  وابسته  

، )>001/0p(دار آماري مشاهده شـد      االف معن اخت،  سمان

بـا  يـاد شـده    ميزان حساسيت در سه گروه در زمان   ،پس

هاي  زوجي گروه ي   در مقايسه . يكديگر متفاوت بوده است   

، گلومـا و    شاهد، نيترات پتاسيم و     نيترات پتاسيم و گلوما   

دار آمـاري وجـود دارد      ادر اين زمان اخـتالف معنـ      شاهد  

)001/0p<(  ،    اختالف اندازه ي   تفاوت  ي  كه نشان دهنده

ي  اندازهترين   كم .استدر اين سه گروه     كاهش حساسيت   

و ) 68/0 (حساسيت در اين زمان به گروه نيترات پتاسيم       

  .  بوده است)24/6(شاهد به گروه آن بيشترين 

 ي  مادهمصرفميزان حساسيت در اثر     ي   مقايسه در

از ، پـيش    از تـراش  ، پـس    نيترات پتاسـيم در سـه زمـان       

دار اف معنـ  اخـتال ،از سمانكاربرد، پس از مصرف و پيش     

 كاهش حـساسيت در ايـن سـه         ،پس. آماري مشاهده شد  

انـدازه ي  مشاهده شـد و  ي ياد شده   ماده  باره ي   زمان در 

بـاال  هـاي    حساسيت در اين گـروه در هـر يـك از زمـان            

انـدازه ي  دو بـه دوي  ي در مقايـسه   .متفاوت بوده اسـت   

مصرف، پس از مـصرف،     از  پيش  هاي   حساسيت در زمان  

دار آمـاري   ااز سمان اخـتالف معنـ     ش  پيش از مصرف، پي   

تـرين   كـم ). >001/0p در هر سـه مـورد  (نشان داده شد    

و ) 68/0(از سـمان    پـيش   حـساسيت در زمـان      اندازه ي   

پـيش  از تراش و    پس  بيشترين ميزان حساسيت به زمان      

 بـاز هـم نتيجـه    ،پـس  .بوده استمربوط ) 8/5(مصرف از  

 در هـر    كه ميزان حساسيت در اين گروه     گرفته مي شود،    

 در اثـر    ،پـس . متفـاوت بـوده اسـت     باال  هاي   يك از زمان  

پـس از   بي درنگ    هم   ،اين ماده كاهش حساسيت   مصرف  

  بنـابراين،  . هم بـا گذشـت زمـان مـشاهده شـد           ومصرف  

  .مدت هم داردي ياد شده اثري بلند ماده 

ي  مادهمصرف ميزان حساسيت در اثر   ي   مقايسه در

مـصرف و   از   پـس    مـصرف، از  ، پـيش    گلوما در سه زمـان    

 ،پس. دار آماري مشاهده شد   ا اختالف معن  ،از سمان پيش  

 كــاهش ،ايــن مــاده در ايــن ســه زمــان مــصرف در اثــر 

دو بـه دوي    ي  در مقايسه   . حساسيت دنداني مشاهده شد   

مصرف، پس از   از  پيش  هاي   حساسيت در زمان  اندازه ي   

مـصرف،  از  پـس   ،  سمانمصرف، پيش از مصرف، پيش از       

در (دار آماري نشان داده شد      ااختالف معن  ، از سمان  پيش
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ترين ميـزان حـساسيت در       كم). >001/0p هر سه مورد  

پـس  به زمان آن  و بيشترين   ) 74/2(از سمان   پيش  زمان  

 ،پـس .  بوده است  مربوط) 1/9(پيش از مصرف    از تراش و    

حساسيت در  اندازه ي   كه    گيري مي شود،    باز هم نتيجه    

. متفاوت بوده اسـت باال ي ها اين گروه در هر يك از زمان    

 هـم   ،اين ماده كـاهش حـساسيت     مصرف  در اثر   بنابراين،  

هم با گذشـت زمـان مـشاهده         ومصرف  پس از   بي درنگ   

  .مدت هم دارداثر بلندپس اين ماده . شد

 در شـاهد ميزان حساسيت در گـروه      ي  در مقايسه   

مـصرف و پـيش از      از  مـصرف،  پـس      از  پـيش   سه زمـان    

 كـاهش   ،پـس . ماري مشاهده شد  دار آ ااختالف معن سمان  

بـاره ي مـاده ي يـاد شـده     حساسيت در اين سه زمان در 

ــشاهده  ــدم ــسه . گردي ــه دوي ي در مقاي ــدازه ي دو ب ان

پيش از مصرف، پس از مـصرف،       هاي   حساسيت در زمان  

پيش از مصرف، پيش از سمان و پس از مصرف، پـيش از             

پيش از مصرف و پـس از مـصرف       كه   ،مشاهده شد سمان  

 در ، پــس.دار آمــاري وجـود نداشـت  اخـتالف معنـ  مـواد ا 

 اين دو زمان كاهش حساسيتي مـشاهده نـشد  ي مقايسه  

)05/0p> .( در پــيش از اخــتالف حــساسيت نبــود علــت

 در  ،اين بـود كـه    شاهد،  در گروه   مصرف و پس از مصرف      

. ضد حـساسيتي اسـتفاده نـشد      ي  اين گروه از هيچ ماده      

پـس   سمان و    ازمصرف، پيش   از  ي پيش   ولي در مقايسه    

دار آماري مـشاهده  ااختالف معناز مصرف، پيش از سمان    

 در  ، كه نشان مـي دهـد      ،)>001/0p در هر دو مورد   ( شد

 از ، پـيش از تراشپس  هاي   زماني  اين گروه در مقايسه     

سمان كاهش حـساسيت    پس از مصرف، پيش از      سمان و   

بـا  شـاهد   علت كاهش حـساسيت در گـروه        . وجود داشت 

اسـكلروزه در پاسـخ بـه تـداوم         عـاج   اد  ، ايج گذشت زمان 

انــدازه ي تــرين  كــم. تحريكــات بــا گذشــت زمــان بــود

آن و بيشترين   ) 24/6(از سمان   پيش  حساسيت در زمان    

مربـوط  ) 44/8(مـصرف  از پـيش   از تراش و    پس  به زمان   

بـا گذشـت    كـه،    مي توان نتيجه گرفـت       ،پس. بوده است 

تـا   هـم    استفاده از مواد ضد حساسيت    بي  زماني طوالني     

 ولـي در    ،كـاهش حـساسيت ايجـاد مـي شـود         اندازه اي   

مـواد ضـد   مصرف كاهش حساسيت با اندازه ي مقايسه با  

 اين ميزان كاهش ناچيز و در ضمن با گذشـت    ،حساسيت

مـصرف   بـا    ،در حالي كه  رخ مي دهد،    مدت زمان طوالني    

كـاهش حـساسيت ايجـاد      ، بي درنگ    مواد ضد حساسيت  

  . مي شود

 ،دست آمده ه  هاي آماري ب   ج بررسي با توجه به نتاي   

بـي درنـگ     هـم    ،دارياهر دو ماده كاهش حساسيت معن     

از سـمان   پيش  (هم با گذشت زمان      آنها و مصرف  پس از   

نيتـرات  ي  ، ولـي مـاده      نـشان دادنـد   )  هـا  كردن روكش 

هـا   حساسيت دنـدان  اندازه ي    در    بيشتر يپتاسيم كاهش 

 هـر دو    ،اسـت كـه    گفتني   .نشان داد و موثر تر بوده است      

 در  ،در ضمن . مدت دارند بلند  فوري و هم    اثري   هم   ،ماده

 ،استفاده شد ي گلوما   روي آنها از ماده     بر   كه   ، دنداني 25

درد )  درصـد  88( عـدد از آنهـا       22در  مصرف آن،   پس از   

به مدت چند دقيقه مـشاهده      ) زق زق (خفيف ضربان دار    

نامطلوب ايـن   ي   كه مي توان از آن به عنوان عارضه          ،شد

  .ماده نام برد

ــال د ــويباخ 2000ر س ــزارش) Schupbach(، ش  گ

مـدت بـر كـاهش حـساسيت        ، كه گلوما اثـري بلنـد        كرد

بررسي كنـوني   كه با نتايج  ،هاي تراش خورده دارد    دندان

بـر كـاهش    تنها اثر گلومـا را      همخوان نيست، زيرا ايشان     

 ولـي بـا     ،هاي تراش خورده بررسي كرد     حساسيت دندان 

ــاده  ــر مقي م ــود ديگ ــشده ب ــسه ن ــشور . )5( اي ــد كي   آنان

)Anand kishore ( خود به اين نتيجـه رسـيد  بررسي در، 

در كاهش حساسيت دندان    پنج درصد   كه نيترات پتاسيم    

بررسي كنوني   كه با نتايج     ،تراش خورده بسيار موثر است    

، گـزارش كـرد  ) Susana(سـوزانا  ولي  ،  )14( همخواني دارد 

ــدازه  هــر كــه  ،ســيم بيــشتر باشــددرصــد نيتــرات پتاان

 ، مي يابـد   كاهش بيشتر ها پس از تراش      حساسيت دندان 

به آسيب  مي تواند سبب ،ولي اين افزايش نيترات پتاسيم    

كنـوني  بررسـي   در  ) Nagata(ناگاتا  . )17( شود لثه   پالپ و 

ها  كاهش حساسيت دندان   در پتاسيم مطلوب نيترات  اثر به

 همخـواني   كامالبررسي كنوني    كه با    ،از تراش رسيد  پس  

 اظهــار 2005 در ســال و همكــاران) Pamir( پــامير .دارد
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هاي  كاهش حساسيت دندان   در پتاسيم كه نيترات  ،كردند

 كه با نتايج    ،تراش خورده در پروتز ثابت بسيار موثر است       

  . داردهمخوانيبررسي كنوني 

    

  ه گيري نتيج

 ،دست آمده ه  ب هاي آماري  با توجه به نتايج بررسي    

بي درنـگ    هم   ، را يداراه كاهش حساسيت معن   هر دو ماد  

از سـمان   پيش  (هم با گذشت زمان      آنها و مصرف  پس از   

نيتـرات  ي  ، ولـي مـاده      نـشان دادنـد   ) هـا  كردن روكـش  

هـا   حساسيت دنـدان اندازه ي  در  بيشتريپتاسيم  كاهش  

 ، دنـداني  25 در   ،در ضـمن  . تر بوده است  نشان داد و موثر   

  از  پـس  ،اسـتفاده شـد   ا  ي گلومـ  روي آنها از مـاده      بر  كه  

 درد خفيـف    ،) درصـد  88( عدد از آنها     22در  مصرف آن،   

 كه مي توان    ،ضربان دار به مدت چند دقيقه مشاهده شد       

  .نامطلوب اين ماده نام بردي از آن به عنوان عارضه 

  

****** 
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Statement of Problem: Dentin hypersensitivity is characterized by a short and sharp pain that 

arises when thermal, evaporative, mechanical or osmotic stimuli are applied to exposed dentin. 

Most of vital teeth after preparation for fixed crowns encounter dentin hypersensitivity. There 

are some available categories of materials such as Gluma desensitizer and potassium nitrate 

designed for treating this problem which needs more clinical evaluation to confirm their 

efficiency. 

Purpose: This study was performed to compare the effect of Gluma desensitizer and potassium 

nitrate on reduction of hypersensitivity of prepared teeth for full crowns.  

Materials and Method: This research was performed on 75 vital teeth in 25 patients who 

needed a fixed prosthesis treatment. After completing routine examinations, the hypersensitivity 

of teeth was determined with the air sensitivity test. The measurement was done by a VAS 

scale before preparation, after preparation, before using desensitizers, after using desensitizers 

and before cementation. Each tooth was randomly assigned in one of the three groups 

(potassium nitrate, gluma and control).  

Results: It was shown that both desensitizers decreased dentinal hypersensitivity in vital teeth 

prepared for fix prosthesis; but potassium nitrate was more effective after application and 

before cementation. Meanwhile in 88% of the cases which gluma was used on, a vascular pain 

(with pulse) was seen. 

Conclusion: Considering the results, both desensitizers were effective in decreasing dentinal 

hypersensitivity in vital teeth prepared for fix prosthesis; but potassium nitrate showed better 

results. Therefore, this substance can be used in a therapeutic protocol. 

 

Key words: Hypersensitivity, Potassium nitrate, Gluma desensitizer, Fixed prosthodontics 
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