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  فیلر بیهاي فیلردار و اثر ادهزیو تک بطري بر ریزنشت سیلنت
  
  

  ** سمانه سوري، * سارا توسلی حجتی
  

  دندانپزشکی دانشگاه شاهد يکودکان، دانشکده گروه آموزشی دندانپزشکی استادیار *
  دندانپزشک  **
  
  

  چکیده 
هاي با فیلـر بـاال و پـایین،     تولید سیلنت .شود ریزنشت است  یلنتتواند سبب شکست در درمان فیشورسکه می  یکی از عواملی :بیان مساله

  . ه استبراي کاهش این امر پیشنهاد شد سازي سطح  آماده گوناگونهاي  هاي ادهزیو در زیر سیلنت و سیستم به کاربرد انواع سیستم سفارش
  .فیلر طراحی گردیدبی شورسیلنت فیلردار و اي فیبطري بر ریزنشت لبه ادهزیو تک اثرتعیین تجربی با هدف  بررسیاین  :هدف
ها در هر دندان. شدندبخش تایی   10گروه  چهارپرمولر انسانی سالم به طور تصادفی به  يشدهدندان کشیده 40در این بررسی :روش مواد و
+ اچینـگ   )3، (⊕ Delton Fs)ت فیلـردار  سیلن+ اچینگ  )2، (clinpro)فیلر بی  سیلنت+ اچینگ  )1: شدند مهر و مومزیر  دستور يبرپایهگروه 

دو  میان ي دمایی رخهچ 500 زیرها دندان. سیلنت فیلردار+  Single Bond)(باندینگ + اچینگ  )4، فیلربی سیلنت +   Single Bond)(باندینگ 
 و تهیـه  از هر دندان سه مقطـع . دندگردیشناور ساعت  24به مدت  درصد 1 در متیلن بلوسپس گراد قرار گرفته و سانتی يدرجه 55 و 5 دماي

  والـیس   -کروسـکال  آزمـون  ازاسـتفاده   بـا  گـروه ر چهـار  میـانگین ریزنشـت د  . شـد بررسـی   برابـر  40با بزرگنمایی توسط استرومیکروسکوپ
(Kruskal-Wallis) دگردی واکاوي و مقایسه.  

هـا  گـروه  میـان ریزنشـت  میـانگین  میزان گونه تفاوت آماري در یچو ه داراي درجاتی از ریزنشت بوده   بررسیمورد هاي گروه يهمه :ها یافته
  .< p )05/0( مشاهده نگردید

  .بر کاهش میزان ریزنشت نداشتاثري  Single Bond)(بطري  باندینگ تک ز سیستمااستفاده  افزودن فیلر به سیلنت و :گیرينتیجه
  ، فیلر، سیستم باندینگ سیلنت، فیشورریزنشت :گان کلیديواژ
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  درآمد
 وهـاي  ههـاي پیشـگیري از پوسـیدگی حفـر    یکی از روش

) فیشور سیلنت(کننده  هاي مسدود شیارهاي دندانی استفاده از رزین
 تـوان بـه   مـی  ،هـا سـیلنت  نبـودن در موفـق   ثروم واملع از .است

با توجه  .)1( اشاره کردسیلنت و دندان  میانهاي  دیوارهریزنشت از 
هـا در کـاهش پوسـیدگی شـیارهاي      به موفقیت روزافزون سیلنت

مـواد دندانپزشـکی و    گونـاگون هاي  کمپانی ،سطوح جونده امروزه
 راسـتاي ه راهکارهایی در یدر پی تولید انواع مواد و اراپژوهشگران 

تـوان بـه تولیـد     مـی ، که هستندها  اي سیلنت کاهش ریزنشت لبه
بـه کـاربرد انـواع    پیشـنهاد  هـاي بـا فیلـر بـاال و پـایین،       سیلنت

 گونــاگونهـاي   در زیـر سـیلنت و سیسـتم    هـاي ادهزیـو   سیسـتم 
   .)2( نمودسازي سطح اشاره  آماده

میزان فیلر، به دو گـروه   يپایههاي مورد استفاده بر سیلنت
ـ . شوندمی بخشفیلر بی فیلردار و  ر بـه طـور اساسـی    افزودن فیل

موجب کاهش ضریب انبساط حرارتی، کـاهش انقبـاض ناشـی از    
فیلـردار   يو مـاده  )3( پلیمرایزاسیون و افزایش سختی مـاده شـده  

 به فیلر همچنین. شودمی اکلوزالی دچار خمش زیر فشارهايکمتر 
مـاده در   شـدن  هو قابـل دیـد   سـایش  بـه  مقاومت شدن بهتر امید

 از همین امر سبب شده بسیاري. )4( گرددمیاضافه ي بالینی معاینه

 شمارينتایج  ولی .)5( کنند تبلیغ بیشتر را فیلردار سیلنت سازندگان،
اي در  که میزان ریزنشت لبـه  ،استآن  يدهنده نشان هابررسیاز 

 .)6( فیلردار است هايگونهفیلر کمتر و یا مساوي بی  هايگونه
یش بانـد وکـاهش   افـزا  بـراي هایی که از روش دیگر یکی

 بانـدینگ  ها پیشنهاد شده است، کاربرد یک الیـه ریزنشت سیلنت
)Bonding Agent( آدو  در آغاز. زیر این مواد است(Addo)  و هیت

(Hitt) ، افزایش باند و  برايکاربرد یک الیه ادهزیو زیر سیلنت را
هـاي  بررسـی  ،از آن زمـان . )8و  7( نـد کاهش ریزنشت مطـرح کرد 

متناقضـی در  هـاي  این زمینه انجام یافته و گـزارش  درگوناگونی 
 که استفاده از ،سته اشد بیان. مورد تایید یا رد آن ابراز شده است
شـیارها، کـاهش    درونهـا بـه    این مواد باعث افزایش نفوذ رزیـن 

گردد   ها در کوتاه مدت می سیلنتبالینی ریزنشت و بهبود موفقیت 
 يکه افزودن الیـه  ،اندیان داشتهبها بررسیاز  رخیدر مقابل ب. )9(

  .)11و  10( باندینگ در زیر سیلنت گیر آن را بهبود نبخشیده است
ریزنشـت امکـان پیشـگویی     هـاي بررسیاز آنجا که انجام 

و در  )1( سـازد فراهم میمطب اي مواد را در  لبه مهر و مومتوانایی 
ي گونهي اثر شده در زمینههاي انجام بررسیمجموع به علت آنکه 

بانـدینگ در   يمادهکاربرد  اثرو نیز ) فیلربی فیلردار و یا (سیلنت 
 بررسی کنونی اند،ه نمودهیبهبود کارآیی سیلنت نتایج متفاوتی را ارا

ریزنشـت   بطـري بـر   کاربرد سیستم ادهزیو تک تعیین اثربا هدف 
  .فیلر انجام شدبی اي دو نوع فیشورسیلنت فیلردار و  لبه
  

  روش مواد و 
براي  که سالم انسانی پرمولر دندان 40 تجربی بررسیاین  در

گونـه   از هـر  خـالی درمان ارتودنسی خارج شده و از نظر ظاهري 
 مـاه  6حـداکثر طـی    پوسیدگی، سایش اکلوزالی یا تـرك بودنـد،  

از کشیده شدن با آب و برس  پسها، این دندان. ندگردیدگردآوري 
 .دندگردینگهداري  اتاق دماي در مقطر آب درون و شده شسته کامال

تایی قرار  گروه ده 4تصادفی در ي به گونهها بعد دندان يدر مرحله
  .در هر گروه به شرح زیر انجام شد گرفتند و مراحل کاري

و شیارهاي ها هحفر:  )فیلربی  سیلنت+ اچینگ ( گروه اول
   درصـــد 37فســفریک   ســطح اکلــوزال، ابتــدا بــا ژل اســید     

)ESPE, St.Paul, Minn/(3M  مـدت   و بـه  شدهثانیه اچ  20به مدت
 خشـک  ثانیـه  10 مـدت  بـه  هـوا  مالیـم  فشار با و شسته ثانیه 30

   فیلـــربـــیقرارگیـــري فیشورســـیلنت  پـــس از . گردیدنـــد
clinpro )ESPE, St.Paul, Minn/(3M   در سطح اکلوزال، با سوند بـه

آرامی به شیارها هدایت شد به طوري که به عمـق شـیارها نفـوذ    
عمل پلیمریزاسیون به در نهایت . کرده و حباب هوا تشکیل نگردد

  .ثانیه انجام شد 40مدت 
کـردن    پـس از اچ :  )رفیلـردا  سـیلنت + اچینگ ( گروه دوم

فیشورسیلنت فیلـردار بـا نـام تجـاري        ول،ه اها مطابق گرودندان
Delton Fs ⊕ (Dentsply/Caulk, Millford, Del)    در سـطح اکلـوزال

   .ثانیه کیور گردید 40فت و به مدت قرار گر
از اچ پس :  )فیلربیسیلنت + باندینگ+ اچینگ( گروه سوم

  بانـدینگ  يمـاده ها مطـابق گـروه اول، یـک الیـه     کردن دندان
)ESPE, St.Paul, Minn/(3M  Single Bond  بـه   ویـژه  بـرس توسـط

با فشار مالیم هوا پخش  ،زده شد، سپسها هشیارها و حفر يهمه
فیلـر در  بـی  فیشورسیلنت  سپس. ثانیه کیور گردید 20به مدت و 

   .شدثانیه کیور  40سطح اکلوزال قرار گرفت و به مدت 
 چپس از ا): سیلنت فیلردار+  باندینگ + اچینگ( مچهار گروه

باندینگ مطابق گروه سوم، فیشورسـیلنت   يکاربرد الیه و مودنن
 .گردیدثانیه کیور  40ت گرفت و به مد قرار اکلوزال سطح در فیلردار
در صورت وجود . هاي مارجین با سوند بررسی شد لبه يهمهسپس 
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  بررسیمواد مورد استفاده در  :1جدول 
 

 شماره ساخت شرکت آزاد سازي فلوراید میزان فیلر مواد تشکیل دهنده ویژگی مواد

Delton FS سیلنت فیلردار 
باریوم ، Bis-GMA، تري اتیلن گلیکول دي متاکریالت، منومر

سدیم فلوراید ، تیتانیوم دي اکساید، آلومینوفلوروبورسیلیکات گالس
 

 Dentsply 537220 + درصد 55

Clinpro  فیلر بیسیلنت 
Bis-GMA تترابوتیل آمونیوم ، تري اتیلین گلیکول دي متاکریالت

  سیلیکا، دي کلراید متیل سیالن، تترافلوروبورات
 

 3M SPE 7423 + درصد  6

ُSingle Bond Bonding agent MDP-Bis-GMA-HEMA ،سیلیکا، آغازگر نوري، دي متاکریالت ،
 آب، اتانل، آمین آروماتیک

- - 3M SPE 1122 

  
  

ترکیبات  مواد، .گردیدمراحل قرارگیري ماده تکرار  يهمه ،صـنق
   .سته اآمد 1سازنده در جدول  ينام کارخانه و

درون آب مقطر در ها  نمونه يههماز طی این مراحل، پس 
بـه   ،سـپس . ساعت نگهداري شـدند  24در دماي اتاق به مدت و 

 55 و 5 دمـاي  ،هاي حرارتی متناوبسیکلزیر سیکل  500 شمار
 30ها در هـر محفظـه    شدن نمونهشناور مدت زمان  .قرار گرفتند

ثانیه بـه طـول    30دقیقه و  1ثانیه و کل زمان یک سیکل کامل، 
ي همهآپیکالی در آپکس  مهر و مومبرقراري  ، برايسپس .انجامید
سـه تـا چهـار     با حـداقل عمـق  یک  کالس يها یک حفرهدندان
مهـر و  ها توسط آمالگام کـامالً  شد و آپکس دنداند متر ایجامیلی
متـري  میلـی ي یـک  ها تا فاصلهسطوح دندان يهمه .دگردی موم

نـاخن  سـیلنت در سـطح اکلـوزال بـا دو الیـه الك       يمجاور لبه
   .ها محدود شود پوشانده شد تا نفوذ رنگ تنها به مارژین

متیلن  ساعت در ظروف جداگانه حاوي 24ها به مدت نمونه
ها شسته و خشک بعد دندان يدر مرحله. شدنددرصد شناور  1بلو 

آکریل شفاف خود سخت قرار گرفتند  درونشده و به صورت کامل 
و آب  توسط دیسک الماسی از هر نمونه. و براي برش آماده شدند

طـولی و   موازات محورمتر به میلی 1به ضخامت  سه مقطعجاري 
   .گردید فراهمباکولینگوالی  راستايدر 

 آمده در زیر استرومیکروسکوپ با بزرگنماییدستمقاطع به 
بنـدي آگـاهی نداشـت     گـروه  يشیوهتوسط فردي که از  برابر 40

زان نفوذ متفـاوتی در شـیارها   از آنجا که سیلنت می .شدندارزیابی 
   بــراي. دارد و بــه تبــع آن میــزان نفــوذ رنــگ نیــز متغیــر اســت

   و )Hebling( هبلینــگروش  يبرپایــه بررســی میــزان ریزنشــت

ه، دستگا جمتر مدراستفاده از میلیبا  .)12( عمل شد) Feigal( فیگال
-نفـوذ رنـگ انـدازه    ابتدا طول نفوذ سیلنت در شیار و سپس مقدار

میزان نفـوذ  (به صورت نسبت ریزنشت سپس میزان  گیري شده و
نسبت در هر مقطع هم بـراي  این . برآورد شد )طول سیلنت/ رنگ

ـ هم براي شیب لینگوال تعیـین   شیب باکال و نهایـت  در و د گردی
به عنوان ریزنشـت   نگین این دو نسبت در هر دو شیب کاسپمیا

 فـراهم از هر دندان سـه مقطـع    که آنجا از .شدآن مقطع ثبت می
میانگین نسبت ریزنشت در سه مقطـع میـزان ریزنشـت    ، ه بودشد

بـه دسـت    اطالعـات  يمقایسهبراي  .شددندان در نظر گرفته می
والـیس   -سـکال کرو از آزمـون  ،گـروه  4از میزان ریزنشـت  آمده 

 انجام پذیرفت SPSS 5/11 افزارعملیات آماري با نرم .استفاده شد
  .در نظر گرفته شدادار به عنوان سطح معن  p>05/0و 
 

 ها یافته
حداقل و حداکثر میزان ریزنشت و انحراف معیار میانگین و 

با توجه . شده است آورده 2در جدول  گوناگونگروه درمانی  4در 
+  فیلربی( 3گروه  کمترین و) فیلربی( 1گروه  ،جدولبه نتایج این 

ــان داد   ) بانــدینگ ــزان ریزنشــت را نش    آزمــون .بیشــترین می
ــکال ــیس -کروس ــان وال ــاري  داد، نش ــتالف آم ــ اخ    دراداري معن

 هاي مورد بررسی وجود نـدارد گروه میاننسبت ریزنشت  میانگین
)05/0>p میـزان  در ، آزمـون  بنـابر نتـایج ایـن   ، دیگربه بیان . )   

ـ  یفیلر تفاوتبی سیلنت فیلردار و ریزنشت  . گـزارش نشـد  ادار معن
ـ  بر کـاهش اثري کاربرد عامل باندینگ،  ،همچنین میـزان  ادار معن

  .ریزنشت نداشت
  

  بررسیهاي مورد جدول توصیفی میزان ریزنشت در گروه :2جدول 
 

  رمعیا انحراف  میانگین  ریزنشت حداکثر  ریزنشت حداقل  شمار  هاگروه
  22/0  66/0*  1  33/0  10  )فیلر بیسیلنت (1گروه 
  26/0  77/0*  1  40/0  10  )سیلنت فیلر دار( 2گروه 
  31/0  84/0*  1  0  10  )باندینگ+ فیلر بی سیلنت ( 3گروه 
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  بحث 
ــونیدر  ــیلنت بررســی کن ــی ریزنشــت س ــرب     Clinpro فیل

رد مو) فیلر درصد 55( ⊕Delton Fs سیلنت فیلردارو  )فیلر درصد 6(
که میـزان   ،بودآن بررسی بیانگر این  ينتیجه. بررسی قرار گرفت
داري افیلر نسبت به سیلنت فیلردار تفاوت معنبی ریزنشت سیلنت 

 .)p  < 05/0(  نداشت
فیلـر  بیهاي فیلردار و ریزنشت بر روي سیلنتهاي بررسی

، ندبیان داشت )Boj(بوژ  و )Park( پارك .اند نموده هیارا متفاوتی نتایج
یري در میزان ریزنشت ایجاد نکرده و ریزنشت تأثافزودن فیلر  که

داري اتفاوت معن(Pismashield)  و فیلردار )Delton( فیلر بیسیلنت 
کولی  کهدر حالی .همخوانی دارد بررسی کنونیکه با  ،)14 و 13( ردندا
)Cooley (و کافمن )Kofman (فیلربی سیلنت  ، کهگزارش نمودند 
)Delton(،  ریزنشـــت کمتـــري نســـبت بـــه ســـیلنت فیلـــردار 

(Prismashield) 15و  6( نمایدایجاد می( .  
ریزنشـت،   هـاي بررسـی هاي به کار رفتـه در  تفاوت روش

از . )6( باشـد هاي در نتایج گزارش تفاوت يکنندهممکن است بیان
زیــرا اســت مولکــول رنــگ  يثر بــر ریزنشــت انــدازهوعوامــل مــ
در . وسی با اندازه و وزن مولکولی رنگ داردارتباط معک ،نفوذپذیري

 و فوشین قلیاییمول / گرم 319 بلواین رابطه وزن مولکولی متیلن
بلـو و  ، متـیلن ریزنشـت  هـاي بررسیدر . )16( استمول / گرم 585

 يرونـد و مـاده   فوشین بازي هر دو به طور وسیعی بـه کـار مـی   
ها بررسیاز  ماريش. )6( است استانداردي در این زمینه معرفی نشده

اند زیـرا  ریزنشت به کار برده بررسیبلو را به عنوان رنگ در متیلن
بـاالیی از رنگدانـه    يبلو ارزان بوده، راحت تهیه شده، درجهمتیلن

 .)16( سـت هاداشته و وزن مولکولی آن کمتـر از توکسـین بـاکتري   
 شـمار  ،ریزنشـت هـاي  بررسـی ثر بر نتایج ویکی دیگر از عوامل م

فراهم نشت رنگ در مقاطع  .استشده از یک ترمیم  فراهمطع مقا
یـک تـرمیم ممکـن اسـت تفـاوت       گونـاگون هاي از قسمتشده 

بر این، تفاوت مهم دیگـر ناشـی از    افزون .داري را نشان دهداعنم
 همچنـین  .اسـت بندي نفوذ رنـگ   گیري و رتبههاي اندازهسیستم

کننـده  ارت مشـاهده بسیار بستگی به مهها بررسیارزیابی در این 
   .)17(دارد 

ریزنشت از نظر کاربرد ترموسیکل نیز متفـاوت  هاي بررسی
که ترموسـیکل   ،آن استها بیانگر بررسیاز  شمارينتایج . هستند

 بررسـی یک  يکه نتیجهها ندارد در حالیاثري بر ریزنشت سیلنت
  . هاي ترموسیکل شده باالتر استریزنشت در نمونه که ،نشان داد

 سازي در ، نیاز به یکسانریزنشت ایجـراي فهم بهتر نتـب ،نابراینـب
   .)6( وجود داردها بررسی
گــزارش  پژوهشــیطــی ، و همکــاران )Barroso(اروســو ب
بـه طـور     Fluroshieldکه استحکام باند سـیلنت فیلـردار   ،نمودند

در این گزارش  .بیشتر است Clinproفیلر بی ي از سیلنت چشمگیر
، به فیلر بیشـتر  )فیلر درصد Fluroshield )50 د بیشتراستحکام بان

افزایش میزان فیلر سبب  ، کهشد بیاناین ماده نسبت داده شده و 
افزایش مقاومت به سایش و احتماالً افـزایش مقاومـت مکـانیکی    

افـزایش فیلـر بـا کـاهش انقبـاض ناشـی از        .)18( شودسیلنت می
گـذار  اثـر  نشت سیلنت میزان ریز تواند درکاهشپلیمریزاسیون می

مـورد سـیلنت    کاهش ریزنشـت در  پژوهشیاما در هیچ . )19( باشد
 به طور کلـی گرچـه اسـتحکام بانـد و    . است فیلردار گزارش نشده

گردیده اما این ارتباط اثبات ن ،ریزنشت ارتباط معکوسی با هم دارند
کنندگی، میـزان  مرطوب هاي ویژگی ، کهرسد نظر می به. )20( است

از دیگر عوامـل  که اي فیشورسیلنت لبه مهر و مومتطابق و نفوذ، 
  .باید مورد توجه قرار گیرندمینه ن زای  در ،هستندمؤثر بر ریزنشت 

نیز در مورد میزان گیر سیلنت فیلردار و هاي بالینی بررسی
 و )Waggoner( واگنـر  .انـد گزارش نمودههمانندي فیلر نتایج بی 

ه کردن که اضاف ،داشتند بیان )Barrie( باري و )Boksman( باکسمن
ــر ذرات ــري فیشورســیلنت بــه فیل    ســیلنت گیــر بهبــود در اث

  . )22و  10، 21( رددان
میکروسکوپ الکترونی تفـاوتی در نفـوذ   هاي بیشتر بررسی

زارش شیارهاي سطح جونده، گ درونفیلر به بی سیلنت فیلردار و 
ي  نفوذ کامل مـاده  ه، کحتی بیان شده است. )24 و 23، 14(اند ننموده

نیست و این احتمال وجود  ضروريمسدودکننده براي گیر سیلنت 
را مسدود نماید  ي گردنی شیار دندانی ماده تنها ناحیه این که ،دارد

  .)20(به دست آید و نتایج قابل قبول بالینی نیز 
کـه اسـتحکام    )Barroso( باروسو بررسی جزدر مجموع به 

فیلـر   بی بیشتر از سیلنت اي معنادار گونهه باند سیلنت فیلردار را ب
ریزنشت، میکروسکوپ الکترونی و هاي بررسیگزارش کرده است؛ 

ایـن  . اندبرتري براي افزودن فیلر به سیلنت گزارش ننمودهبالینی 
هاي دارند سیلنتکه بیان می ،است کارخانه ادعاي خالف بر هایافته
بر این سیلنت افزون . دارند شیارها برتري مهر و مومدار براي فیلر

از نظـر   Clinproاي حدود دو برابـر  با هزینه ⊕ Delton Fsفیلردار 
  . نیستاقتصادي نیز مقرون به صرفه 

  کاهش میزان  رايـررسی بـبن ـگري که در ایـدی ينبهـج
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  بانـدینگ بـه عنـوان     يالیـه  یـک  از استفاده ،شد بررسی ریزنشت
ي بررسی نتیجه. شده و سیلنت بود میناي اچ میانحدواسط  يماده

ـ که نشان داد، کنونی    بانـدینگ زیـر سـیلنت در     يرد الیـه ـکارب
  فیلـر نقشـی    بـی فیلـردار و   هـاي  سـیلنت  کاهش میزان ریزنشـت 

  .)  p< 05/0(نداشت 
که براي  ،پیشنهاد نموده است )Stavridakis(س یداکیراستاو

شـیارهاي   درونه هاي ویسکوز و با فیلر باال بجریان بهتر سیلنت
بانـدینگ کمـک کننـده     يمـاده واسط  يباریک کاربرد یک الیه

مرطوب کننده و سیال  يباندینگ به عنوان یک الیه يماده. است
 ،بنـابراین . نمایـد و با ویسکوزیتی پایین در زیر سیلنت عمـل مـی  

هاي ویسکوز بهتر پخش شده و سطح شـیارها را بـه طـور    سیلنت
   ، کـه کنـد  کید مـی ات، وي با وجود این. یندنمامناسبی مرطوب می

ایـن   بـه تنهـایی   )Marginal integrity( ايتطابق لبه هايبررسی
هـاي  سیلنت براي بهتري جریان باندینگ واسط حد يالیه که ادعا

  توانـد اثبـات    نمـی را،  نماید فیلردار و با ویسکوزیتی باال ایجاد می
  .)2( کند

باندینگ عـاجی را بـه    يدهکاربرد ما و فیگال) Hitt(هیت 
عنوان راهی براي افزایش قدرت باند سیلنت به سـطح آلـوده بـه    

کاربرد عامل باندینگ بر روي  ، کهبزاق معرفی کرده و بیان کردند
. )8(بر افزایش استحکام باند ندارد  یريتأثو خشک، چ شده میناي ا
 و افـزایش بـر کـاهش ریزنشـت     ،دیگـر  آزمایشگاهی هايبررسی

ـ   يهنگام کاربرد الیهام باند سیلنت استحک ویـژه در  ه بانـدینگ ب
  . )26، 25، 9( کید داشتندأمحیط مرطوب ت

  هاي سیستم که ،داشتند تاکید، همکاران و )Symons( سیمونز
ـ    يچسبنده ه عاجی میزان گیر سیلنت را در شـیارهاي عمیـق و ب

 ). 27( اند بخشیده اند، بهبودویژه در شیارهایی که کامالً خشک نشده
 ،ساله بیان داشت 2طی پژوهش بالینی یز ن) Boksman(باکسمن 

بی  که کاربرد عامل باندینگ تفاوتی در میزان گیرسیلنت فیلردار و
کـاربرد ادهزیـو را   گرچه  )Asselin( اسلین .)10( کند فیلر ایجاد نمی

 در عین .داندگذاري سیلنت، سبب کاهش ریزنشت میاز جايپیش 
این روش سبب صرف وقت و هزینه شده و نیز  که ،رددا تاکید ،حال

بـه   پذیرش آن ،بنابراین .دهدخطر آلودگی رطوبتی را افزایش می
  .)28( داردنیاز طوالنی مدت بالینی آزمایشگاهی و  هايبررسی

 

  گیري نتیجه
نتایج بررسی ها و شرایط حاکم بر این با توجه به محدودیت

  : به دست آمدزیر 
و هـا  هحفـر  مهـر و مـوم   برايد استفاده شده از موا یکهیچ  .1

 .ریزنشت نبودندبردن  میاناز شیارها قادر به 
 Clinpro) ( فیلربیو ) ⊕ Delton Fs( سیلنت فیلردارگونه دو  .2

 . در کاهش ریزنشت ایجاد نکردنداداري تفاوت معن
کاهش ریزنشت دو در Single Bond) ( کاربرد عامل باندینگ .3

 .سیلنت مؤثر نبود گونه
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