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مقدمه :یکی از راههای پیشگیری از پوسیدگی شیارهای دندان کاربرد شیارپوشهاست.
جدیدترین شیارپوشی که تولید شده شیارپوش خود اچ کننده میباشد که نیازی به مرحله اچ
و باند ندارد و کار با این ماده راحت و سریع است .هدف این تحقیق مقایسه ریز نشت سه
ماده شیارپوش خود اچ کننده  Prevent sealو شیارپوش متداول  Clinproو کامپوزیت قابل
جریان  Filtek-Flowبود.
مواد و روشها :این تحقیق به صورت مداخلهای تجربی از نوع آزمایشگاهی انجام شد54 .
دندان پرمولر فك باال بدون پوسیدگی انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند .دندانهای گروه
اول با شیارپوش خود اچ کننده  ،Prevent sealگروه دوم با شیارپوش متداول  Clinproو
گروه سوم با کامپوزیت قابل جریان  Filtek-Flowآماده شدند .بعد از عمل ترموسایکلینگ و
استفاده از نفوذ رنگ با مغروق کردن در فوشین  0/4درصد دندانها برش داده شدند و
ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ بررسی شد و نتایج با آزمون آماری کروسکال والیس
با سطح معنیداری  p value > 0/04مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافتهها :براساس نتایج بیشترین میزان ریزنشت در گروه کامپوزیت قابل جریان Filtek-
 Flowو کمترین میزان ریزنشت در گروه شیارپوش متداول  Clinproدیده شد ،ولی بین
میزان ریزنشت در گروههای مختلف اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد (p = 0/821
.)value

نتیجهگیری :براساس یافتههای این پژوهش ،شیارپوشهای خود اچ کننده و متداول و
کامپوزیت قابل جریان از نظر میزان ریزنشت با یکدیگر تفاوتی ندارند.
کلید واژهها :شیارپوش ،نشت دندانی ،کامپوزیت رزین

این مقاله در تاریخ  22/5/11به دفتر
مجله رسیده ،در تاریخ  22/11/1اصالح
شده و در تاریخ  22/12/24تأیید
گردیده است.
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مقدمه
پوسیدگی دندان از شایعترین بیماریهای باكتریایی است كه
انسان را مبتال میسازد .از رایجترین محلهای نفوذ پوسیدگی
پیتها و فیشورهای سطوح اكلوزال هستند.
 06درصد از پوسیدگیهای دندان در سطح اكلوزال یافت
میشوند و درصد باالی پوسیدگی در این سطح بهعلت وجود
پیتها و فیشورهای این ناحیه است[ ،]1بهخصوص در
دندانهای مولر اول تازه رویش یافته در كودكان استعداد ایجاد
پوسیدگی در این ناحیه باالست و پیشگیری از ایجاد پوسیدگی
در این ناحیه از اهمیت باالیی برخوردار است .معموالً دو نوع
شیار در سطح اكلوزال وجود دارند یک نوع شیارهایی به شکل
 Vكه كم عمق و عریض هستند و خود بهخود تمیز میشوند.
نوع دیگر شیارهای به شکل  Iكه عمیق و باریک بوده و كامالً
تنگ هستند .این شیارها مجرای بسیار باریکی داشته و هر چه
به سمت محل اتصال مینا و عاج گسترش مییابد بزرگتر
میشوند .این شیارها مستعد به ایجاد پوسیدگی هستند[.]2
سیالنت تراپی به معنای استفاده از موادی به نام شیارپوش
به منظور مهر و موم كردن شیارهای عمیق سطح اكلوزال
دندانی و بدین ترتیب پیشگیری از پوسیدگی در شیارها
میباشد[ .]1مزایای مواد مسدود كننده شیارها این است كه
هیچگونه دخالت غیر قابل برگشتی برای استقرار آنها ضرورت
ندارد .نگرانیهایی در مورد قرار دادن مواد مسدود كننده شیارها
روی ضایعات پوسیدگی عاجی تشخیص داده نشده وجود دارد
ولی شواهد نشان میدهد كه پوسیدگی تا زمانی كه مسدود
كننده ،شیار را بسته نگاه میدارد پیشرفت نمینماید[.]3
همچنین در مطالعهای نشان داده شده كه پوسیدگیهای قابل
رویت در گرافی پس از مسدود شدن برای دوره  16ساله اصال
پیشرفتی نکردهاند[.]4
یک ماده مناسب برای پوشاندن شیارهای سطح اكلوزال
دندان باید قدرت چسبندگی به مینا برای مدت طوالنی را داشته
و برای نسوج دیگر حفره دهان بیخطر باشد .این مواد باید
سیالیت خوبی داشته و ریزنشت نداشته باشند و كاربرد كلینیکی
آنها در دهان كودكان ساده و راحت باشد[.]5
مواد زیادی از سال  1555تاكنون بهعنوان شیارپوش معرفی
شدهاند كه هر كدام دارای مزایا و معایبی هستند .شیارپوشهای
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خود اچ كننده كه به تازگی ارایه شدهاند قابلیت استفاده به
صورت یک مرحلهای و بدون استفاده از اسید و باندینگ
بهصورت مجزا را دارا هستند .یکی از انواع آن شیارپوش
 Prevent Sealاست كه سازندگان آن مدعی هستند بدون
انجام مراحل اچینگ و باندینگ میتوان از آن استفاده كرد.
خاصیت برتر این شیارپوش آزاد سازی فلوراید و ویسکوزیته كم
آن میباشد[.]0
 KaKabouraو همکاران[ ]7در سال  ،2662دریافتند كه
یک كامپوزیت رزین با ویسکوزیته پایین در فیشورهای وسیع و
كم عمق دارای قابلیت نفوذ بیشتری نسبت به شیارپوشهای
متداول میباشد.
 Duangthipو  ]8[Lussiدر یک مطالعه آزمایشگاهی در
سال  2663ریز نشت سه نوع ماده شیارپوش متداول و كامپوزیت
قابل جریان و كامپومر قابل جریان را مورد مقایسه قرار دادند،
نتیجه نشان داد كه شیارپوش متداول نسبت به دو ماده دیگر
دارای حداقل میزان ریزنشت میباشد كه علت آن را نوع اسید
بهكار رفته برای اچینگ و همچنین فرم شیار در نظر گرفتند.
 Coronaو همکاران[ ]5در یک مطالعه كلینیکی در سال
 ،2665گیر دو نوع ماده شیارپوش معمولی ( )Flurosheildو
كامپوزیت قابل جریان را مورد مقایسه قرار دادند و نتایج حاكی
از آن بود كه كامپوزیت قابل جریان دارای گیر مطلوبی در همه
دندانهای دایمی و شیری میباشد و میزان گیر ماده كامپوزیت
قابل جریان بر روی دندانهای شیری بیشتر از گیر ماده
شیارپوش معمولی بود در صورتی كه میزان گیر كامپوزیت قابل
جریان و شیارپوش بر روی دندانهای دایمی از نظر آماری
تفاوت قابل توجهی را نشان نداد.
 Dukicو  ]16[Glavuniaدر سال  2660به این نتیجه
رسیدند كه كامپوزیت قابل جریان با اچ از هر لحاظ گیر بهتری
نسبت به مواد خود اچ كننده دارند.
در سال  2660مهران و زمانی[ ]11به این نتیجه رسیدند
كه تفاوت چندانی بین میزان ریزنشت شیارپوش متداول با
شیارپوش خود اچ كننده وجود ندارد ولی با كامپوزیت قابل
جریان تفاوت قابل مالحظه بود.
 Mascarenhasو همکاران[ ]12در سال  2668با
مطالعهای كه بر روی دندانهای مولر اول  78بچه  0تا  5ساله
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انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند كه از لحاظ گیر و عود
پوسیدگی تفاوت چندانی بین دندانهایی كه در آنها از عامل
اتصال دهنده استفاده شده بود (باندینگ  )scotch bondو
آنهایی كه استفاده نشده بود در طی  2سال وجود نداشت.
قاسمی و همکاران[ ]13در سال  2665دو نوع شیارپوش
متداول  Filtek-Flowو Embraceرا با دو نوع كامپوزیت قابل
جریان  Clinproو فلوزرایت ( Flows-Rite, pulpdent.
 )Oakland. MA. USAاز لحاظ میزان ریز نشت مورد
مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند كه كامپوزیت قابل
جریان  Clinproبیشترین ریز نشت و كامپوزیت قابل جریان
 Flows-Riteكمترین میزان ریز نشت را دارد.
 Guvenو همکاران[ ]14در سال  2667در یک مطالعه
آزمایشگاهی به بررسی استحکام باند برشی شیارپوش خود اچ
شونده ( Enamel loc )premier, USAبا شیارپوش معمولی
 Heliosealو  Clinproپرداختند و به این نتیجه رسیدند كه اوالً
استحکام باند برشی شیار پوش خود اچ شونده بهطور معنیداری
پایینتر از دو نوع شیارپوش متداول دیگر میباشد و ثانیاً
استحکام باند برشی شیارپوشهای معمول همراه یا بدون استفاده
از باندینگ خود اچ كننده تفاوت معنیداری را نشان نمیدهند.
بنابراین با توجه به سهولت استفاده از شیارپوشهای خود اچ
كننده در كودكان و سرعت بیشتر استفاده از آنها و از آنجایی
كه مطالعات كمی ریزنشت این شیارپوشها با انواع متداول را
مورد مقایسه قرار دادهاند ،هدف از این مطالعه ،مقایسه
آزمایشگاهی ریزنشت شیارپوش خود اچ كننده  prevent sealو
كامپوزیت قابل جریان  Filtek-Flowو شیارپوش  Clinproدر
دندانهای پرموالر كشیده شده فک باال بود.
مواد و روشها
این تحقیق به صورت مداخلهای تجربی از نوع آزمایشگاهی
بود 45 .عدد دندان پرمولر كه به دلیل نیاز به درمان ارتودنسی
كشیده شده و همگی فاقد ترمیم ،ترک یا پوسیدگی بودند ،پس
از دو ماه نگهداری در محلول نرمال سالین و تیمول  6/2درصد
با استفاده از تیغ بیستوری كامالً تمیز شده در آب مقطر
نگهداری شدند .دندانها بهطور تصادفی به  3گروه  15تایی
تقسیم شدند.
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گروه اول :دندانها پس از شستشو و خشک شدن برای
پروفیالكسی با پودر پامیس مهیا شدند .پس از آن بهوسیله ژل
اسید فسفریک  37درصد ( Etchant, 3M ESPE,
 )Minesuta, USAبه مدت  26ثانیه شیارهای اكلوزالی اچ
شدند پس از اچینگ دندان به مدت  15ثانیه شستشو داده و
خشک شد .در مرحله بعد شیارپوش fissure ( Clinpro
 )sealant, 3M ESPE, Minesuta, USAدر شیارهای
اكلوزالی قرار داده شد و اضافات آن توسط اپلیکاتور مویی گرفته
شد و حبابها با سوند خارج شدند .سپس  26ثانیه توسط
دستگاه الیت كیور ( )Dentamerica,Tiwanبا خروجی 566
 mW/cm2نوردهی شدند و در انتها نمونهها در آب مقطر قرار
داده شدند[.]12
گروه دوم :در این گروه تمام مراحل قبل از قرار دادن
شیارپوش مشابه گروه اول انجام گرفته طبق دستور كارخانه
سازنده سطح دندان به مدت  26ثانیه با عامل اچ كننده اچ شد.
سپس عامل اتصال دهنده عاجی سینگل باند Single Bond
( )3M ESPE, Minesuta, USAطبق دستور كارخانه سازنده
به كار رفته به مدت  26ثانیه مورد تابش با دستگاه الیت كیور
قرار گرفت و در نهایت كامپوزیت قابل جریان Filtek-Flow
( )3MESPE, Minesuta ,USAروی شیارها تزریق شد و به
مدت  26ثانیه كیور شد و در انتها نمونهها در آب مقطر قرار
داده شدند[.]12
گروه سوم :نمونههای آماده شده را به مدت  15ثانیه خشک
كرده و ماده شیارپوش fissure sealant, ( Prevent seal
 )Itena, Paris, Franceرا داخل شیارها وارد كرده و سپس با
سوند حبابها چک شدند و سپس به مدت  26ثانیه كیور شده و
در آب مقطر قرار داده شدند[.]12
نمونهها تحت تأثیر  566سیکل حرارتی بین دمای  5و 55
درجه سانتیگراد قرار گرفتند كه مدت استقرار در هر دما 26
ثانیه بود .زمان انتقال بین دو دمای فوق  16ثانیه طول كشید.
تمام نمونهها پس از چرخه حرارتی جهت قرار گرفتن در
محلول رنگی آماده گشتند .آپکس تمام دندانها و ناحیه انشعاب
ریشهها توسط موم چسب سیل شد .تمام سطوح ریشه و تاج
دندانها تا فاصله یک میلیمتری لبه سیالنتها توسط  2الیه
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الک ناخن پوشانده شد تا از تداخل ریزنشت سایر نواحی با
ناحیه مورد نظر و مخدوش شدن نتایج جلوگیری شود.
پس از خشک كردن كامل الک ناخن ،دندانهای هر گروه
بهطور جداگانه داخل محلول رنگی فوشین  6/5درصد و در
دمای  37درجه سانتیگراد در انکوباتور ( )Behdad, Iranبه
مدت  24ساعت قرار گرفتند[.]15
بعد از گذشت  24ساعت نمونهها شسته شدند بهصورت
باكولینگوالی توسط دیسک الماسی برش داده شدند .در هنگام
برش اسپری آب جهت خنک كردن دیسک و جلوگیری از
آسیب دیدن شیارپوش بهكار رفت .مقاطع تهیه شده جهت
بررسی میزان ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ
( Trinocular zoom stereo microscope, SMP200,
 )HP, USAبا بزرگنمایی  10برابر مورد مطالعه قرار گرفتند.
درجهبندی میزان ریزنشت با استفاده از استریومیکروسکوپ
و به واسطه نفوذ رنگ در مرز سیالنت و دندان بر اساس
طبقهبندی زیر انجام گرفت:

درجه صفر = بدون نفوذ رنگ
درجه یک = نفوذ رنگ كمتر از  566میکرومتر
درجه  = 2نفوذ رنگ بیشتر از  566میکرومتر[]13
سپس تمام اطالعات بهدست آمده مورد تجزیه و تحلیل
آماری تحت آزمون آماری كروسکال والیس قرار گرفتند.
یافتهها
فراوانی درجات ریزنشت گروههای مورد مطالعه در جدول 1
نشان داده شده است .بیشترین میزان ریزنشت در گروه
كامپوزیت قابل جریان  Filtek-Flowدیده شد و كمترین
میزان ریزنشت در گروه شیارپوش متداول  Clinproدیده شد،
اما مقایسه میانگین برای ریزنشت در  3گروه مورد مطالعه نشان
داد كه بین میانگین ریزنشت در این  3گروه اختالف آماری
معنیداری وجود ندارد (( )p value = 6/128جدول .)2

جدول .0درصد و فراوانی درجات ریزنشت در گروههای مورد مطالعه
درجه ریزنشت
6
1
2
تعداد كل

Prevent Seal

Clinpro

Filtek Flow

تعداد (درصد)
(11 )73/3
(1 )0/00
(3 )26
15

تعداد (درصد)
(11 )73/3
(2 )13/3
(2 )13/3
15

تعداد (درصد)
(0 )46
(4 )20/0
(5 )33/3
15

جدول  .9مقایسه میانگین ریزنشت گروههای مورد مطالعه با یکدیگر
گروه
شیارپوش

Prevent Seal

شیارپوشclinpro
كامپوزیت قابل جریان Filtek-Flow

تعداد
15
15
15

بحث
پیشرفتهای روزافزون در تولید مواد دندانپزشکی باعث تولید
سیالنتهای خود اچ كننده شده است كه دیگر نیاز به مراحل
اچینگ و باندینگ ندارند .در این مطالعه میانگین ریزنشت یکی از
این شیارپوشها به نام  Prevent sealبا شیارپوش رایج
 Clinproو كامپوزیت قابل جریان  Filtek-Flowمقایسه شد و
نتایج این مطالعه نشان داد كه اختالف آماری معنیداری بین
میانگین ریزنشت این نوع شیارپوش با دو ماده دیگر وجود ندارد.
969

میانگین رتبهای ریزنشت
26/87
26/3
27/87

P value

6/128
میانگین ریزنشت در این سه گروه
اختالف آماری معنیداری ندارد.

مطالعه  kakabouraو همکاران[ ]7نشان داد كه موادی با
ویسکوزیته پایین در شیارهای وسیع و كم عمق دارای قابلیت
نفوذ بیشتری نسبت به سایر سیالنتهای رایج هستند .هر چند
در تحقیق حاضر بین میانگین ریز نشت شیارپوش ()P.S
 Prevent sealبا دو ماده دیگر اختالف معنیداری مشاهده
نشد ولی طبق ادعای سازندگان این نوع شیارپوش یکی از
خصوصیات مناسب شیارپوش  Prevent sealویسکوزیته پایین
است كه این ماده را مناسب برای ورود به داخل شیارهای
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دندان میسازد .همچنین این خاصیت باعث میشود تا این ماده
در فضاها و تخلخلهای ریز بیشتر نفوذ كرده و ایجاد باند
قویتر با الیههای عمیقتر مینا بکند .به همین جهت پیشنهاد
شده كه این مواد به میزان زیادی از نظر ریزنشت مناسب عمل
میكنند ،چرا كه مرطوب كنندگی شیارپوشها نقش بسزایی در
ایجاد یک باند مقاوم با استحکام باال و ریزنشت كم ایفا میکند.
در مطالعه قاسمی و همکاران[ ]13میزان ریزنشت دو نوع
شیارپوش متداول  Clinproو Embraceبا دو نوع كامپوزیت
قابل جریان  Filtek-Flowو Flows-Riteمقایسه شد .در این
مطالعه هر چند بیشترین میزان میانگین ریزنشت مربوط به
كامپوزیت قابل جریان  Filtek-Flowبود ولی اختالف آماری
معنیداری میان این  4گروه مشاهده نشد .در تحقیق حاضر نیز
با وجودی كه بیشترین میزان میانگین ریزنشت مربوط به گروه
كامپوزیت قابل جریان  Filtek-Flowبود اما بین این  3گروه
اختالف آماری معنیدار بهدست نیامد .البته الزم به ذكر است
كه شیارپوشهای استفاده شده در مطالعه قاسمی و همکاران
هیچكدام خود اچ كننده نبودند.
در برخی مطالعات میزان استحکام باند شیارپوشهای خود
اچ كننده بررسی شده است[ .]14 ،10در مطالعهی ]14[Guven
با بررسی مقایسهای استحکام باند شیارپوش خود اچ كننده
انامل الک با شیارپوشهای معمولی  Helisealو Clinpro
مشخص شد استحکام باند شیارپوش خود اچ كننده كمتر از
سیالنتهای رایج است.
 Van Wykو همکاران[ ]17در سال  2665در یک مطالعه
كلینیکی به مقایسه میزان گیر شیارپوش خود اچ كننده
 prevent sealبا شیارپوش معمول  ultradentدر دورههای
یک و  0ماهه پرداختند .این مطالعه بر روی دندانهای مولر و
پرمولر  14كودک  16تا  14ساله انجام شد .نتایج نشان داد كه
پوشاندن شیارها با تکنیکهای معمول نسبت به كاربرد مواد
خود اچ شونده بهطور معنیداری گیر باالتری دارد.
در مطالعه جوادینژاد و همکاران[ ]18كه شیارپوش خود اچ
كننده  Prevent sealو شیارپوش رایج  Conciseرا از لحاظ
بالینی مورد مقایسه قرار داد به این نتیجه رسید كه گیر
شیارپوش خوداچ كننده  prevent sealدر زمانهای پیگیری ،3
 0و  12ماه نسبت به شیارپوش رایج  Conciseبهطور
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چشمگیری كمتر بود بهگونهای كه پس از  0ماه بیش از دو
سوم شیارپوش خود اچ كننده كامالً از دست رفته بود همچنین
میزان پیوستگی لبهای شیارپوش خود اچ كننده نسبت به نوع
متداول (همراه با اسید اچ و شستشو) در دورههای پیگیری
بهطور معنیداری كمتر بود كه این نتایج احتماالً نشان دهنده
ریزنشت بیشتر در شیارپوش خود اچ كننده میباشد و شاید
دلیل اختالف نتایج این مطالعه با مطالعهی حاضر نوع متفاوت
شیارپوش متداول استفاده شده ،شرایط بالینی و پیگیری
طوالنی مدت میباشد.
در مطالعه  Wadenyaو همکاران[ ]15كه به بررسی
آزمایشگاهی مقایسه استحکام باند مینایی یک شیارپوش خود
اچ كننده با یا بدون اچینگ قبلی با شیارپوش همراه با اسید اچ
در گروه شاهد پرداختند به این نتیجه رسیدند كه استحکام باند
مینایی شیارپوش همراه با اسید اچ بهطور معنیداری باالتر از
شیارپوش خود اچ كننده میباشد و اچ كردن مینا قبل از استفاده
از شیارپوش خود اچ كننده به مدت  16-15ثانیه استحکام باند
مینایی آن را افزایش میدهد.
بیریا و همکاران[ ]26با مقایسهی آزمایشگاهی میزان
ریزنشت یک شیارپوش خود اچ كننده با یک شیارپوش متداول
كه در دندانهای مولر انجام شد ،به این نتیجه رسیدند كه
میزان ریزنشت شیارپوش خود اچ كننده بهطور معنیداری
بیشتر از شیارپوش متداول (همراه با اسید اچ) میباشد كه شاید
دلیل اختالف نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش حاضر ،شرایط
آزمایشگاهی ،تفاوت در تعداد نمونهها ،استفاده از دندانهای
متفاوت و از همه مهمتر نوع متفاوت شیارپوش خود اچ كننده
مورد استفاده میباشد.
در برخی مطالعات مثل مطالعه  Coronaو همکاران[ ]5كه
به صورت كلینیکی انجام شده است مشخص شد كه
كامپوزیتهای قابل جریان بهطور معنیداری گیر بهتری نسبت
به سیالنتهای معمولی دارند .البته در این مطالعه شیارپوش
خود اچ كننده بهكار نرفته است .بهنظر میرسد خصوصیات
مناسب شیارپوشهای  Prevent sealهمچون ایجاد گیر 21
مگا پاسکال با مینای دندان ،آزادسازی فلوراید و ویسکوزیته كم
و سهولت كاربرد ،آن را مادهای مناسب برای پوشاندن شیارهای
سطح اكلوزال دندانهای خلفی كرده است.
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نتیجهگیری
بر اساس یافتههای این پژوهش در میانگین ریزنشت سه ماده
Filtek-  كامپوزیت قابل جریان،Clinpro شیارپوش متداول
 تفاوتی وجودPrevent seal  و شیارپوش خود اچ كنندهFlow
Prevent  بنابراین بهنظر میرسد شیارپوش خود اچ كننده.ندارد
 به دلیل تک جزیی بودن و سهولت كاربرد میتواند مادهseal
.مناسبی برای مسدود كردن شیارهای دندان باشد

بررسی میزان ریزنشت شیارپوش خود اچ کننده

از محدودیتهای پژوهش حاضر عدم دسترسی به
شیارپوشهای خود اچ كننده سازنده كارخانجات دیگر و كمبود
 در انتها.مقاالت در زمینه شیارپوشهای خود اچ كننده بود
پیشنهاد میشود كه شیارپوشهای خود اچ كننده كارخانجات
دیگر با هم مقایسه شده و مطالعات مشابه در شرایط بالینی
.صورت گیرد
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In vitro comparison of microleakage of a self-etching fissure sealant
with a flowable composite resin and a conventional fissure sealant

Seyed Ebrahim Jabbarifar, Davood Ghasemi, Mehrdad Barekatain,
Farnoosh Alizadeh, Sanaz Tahmourespoor*
Abstract
Introduction: Application of fissure sealants is one of the techniques to prevent occlusal decays.
The most recent pit and fissure sealant produced is the self-etching fissure sealant which does not
require etching and bonding steps and is easy and fast to use. The aim of this in vitro study was to
compare microleakage of Prevent Seal self-etching fissure sealant, Clinpro conventional fissure
sealant and Filtek Flow flowable composite resin.
Materials and Methods: This experimental/interventional study was carried out in the laboratory.
Forty-five extracted maxillary premolars, with no carious lesions, were selected and divided into 3
groups. The teeth in group 1 were sealed with Prevent Seal self-etching fissure sealant, the teeth in
group 2 with Clinpro conventional fissure sealant, and the teeth in group 3 with Filek Flow
flowable composite resin. After thermocycling and using dye penetration by floating in 0.5%
fuchsin, the teeth were sectioned and microleakage was evaluated under a stereomicroscope. Data
were analyzed by Kruskal-Wallis test (α = 0.05).
Results: Based on the results, the highest amount of microleakage was related to Filtek Flow
flowable composite resin and the least amount of microleakage was related to Clinpro fissure
sealant. However, there were no significant differences between the microleakage of all the three
groups (p value = 0.128).
Conclusion: Based on the results of this research study, self-etching fissure sealant, conventional
fissure sealant and flowable composite resin were not significantly different from each other in
relation to microleakage.
Key words: Composite resin, Dental leakage, Pit and fissure sealant
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