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  کاربرد فلوراید موضعی بر استحکام باند برشی فیشور سیالنت اثر
 
  

  *** سمیرا پور سعید، ** صغري یاسایی، * بحرالعلومی زهرا
  

  شهید صدوقی یزدو خدمات بهداشتی درمانی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  يگروه آموزشی کودکان، دانشکده استادیار* 

ي دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشکدهگروه آموزشی ارتودنسی،  انشیارنشگاه علوم پزشکی شیراز، دعضو مرکز تحقیقات ارتودنسی دا** 
  شهید صدوقی یزد

  دندانپزشک*** 
  
  

 چکیده
  تواننـد  کان مـی کـه دندانپزشـ   ،هـایی اسـت  تـرین روش هـا و فلورایـد موضـعی یکـی از مهـم     پیت و فیشور سیالنت استفاده از: لهابیان مس

  فلوراید، اثـر منفـی بـر بانـد      دارايکه کاربرد مواد  ،شدانگاشته میپیش از این . براي پیشگیري از پوسیدگی در کودکان و نوجوانان به کار برند
همان جلسه  و درنت از فیشورسیالپیش توان فلورایدتراپی را میدر صورتی که این باور اثبات نشود . فیشور سیالنت دارد همچونمواد چسبنده 

  .انجام داد
  . بودها روي گیر پیت و فیشور سیالنتبر از اچ کردن پیش کاربرد فلوراید موضعی  اثر بررسیپژوهش، هدف از این  :هدف

ن درگچ هر دندا. سالم انسان استفاده شد يمی کشیده شدهیدندان پرمولر دا 28 آزمایشگاهی از يگونهتجربی از بررسی در این : مواد و روش
سطح . شدندبخش تایی  14گروه  دوتصادفی به  يگونهها به دندان. که سطح باکال عمود بر محور طولی بلوك گچ باشد ،به صورتی مانت شد

و  پاكها با رابرکپ و خمیر پامیس نمونه يهمه. دگردیصاف و یکنواخت  (grit)گریت  600ها با استفاده از کاغذ سیلیکون دندان يباکال همه
 15به مدت  ،سپس. دقیقه به کار رفت 4روي سطوح مینا به مدت بر  APFژل ، قبل از اچ کردن آزمایشدر گروه . شسته و خشک شدند ،سپس

. انجام شد درصد 37ثانیه با اسید فسفریک  30اچینگ به مدت  ،در هر دو گروه .اچ گردیددر گروه شاهد سطح مینا تنها  ثانیه شسته و خشک شد
روي بـر   F (Helio Seal F)فیشور سیالنت هلیو سـیل  . دگردیثانیه خشک  15ثانیه شسته و  30آب و هوا به مدت  يافشانهها با نهنمو ،سپس

. نوردهی انجـام شـد  از آن، و پس ها به کار رفت عمود بر سطح باکال دندان يگونهمیلی متر به  3×3فاده از سیلندرهاي با است ،میناي اچ شده
اسـتحکام بانـد برشـی بـا اسـتفاده از      . ساعت در آب مقطر قرار گرفتند 72ماتریکس پالستیکی با دقت برداشته شد و نمونه ها به مدت  ،سپس

 بر مترمیلی 1هد  کراس سرعتبا ها نمونه. گیري شداندازه) DARTEC Universal Testing Machine(دارتک  آزمون استحکام کششی دستگاه
  .دگردیانجام ) Mann-Whitney test(ویتنی -آزمون منها با استفاده از داده واکاوي. داده شددقیقه برش 

ـ . بود مگاپاسکال 66/19±27/4آزمایش گروه  و در 7/17±28/5 شاهدمیانگین استحکام باند برشی در گروه : هایافته داري اتفاوت آماري معن
  ).< p 05/0(استحکام باند برشی دو گروه دیده نشد یان م

  .ندارد اثراستحکام باند برشی فیشور سیالنت به مینا  براستفاده از فلوراید  :نتیجه گیري
  .فیشور سیالنت، استحکام باند برشی، فلوراید: واژگان کلیدي

  

  
  
  

 
 

                  Shiraz Univ Dent J 2010; 11(1): 63-67 25/11/88 :،  تاریخ پذیرش مقاله 3/5/88 :تاریخ دریافت مقاله

  وه آموزشی کودکان، یزد، خیابان امام خمینی، ابتداي بلوار دهه فجر، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، گربحرالعلومی زهرا :ي مسوول مکاتباتنویسنده
  zbahrololoom@yahoo.com :پست الکترونیک   0351-6256200 :تلفن

ي پژوهشی اصیلمقاله  
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  درآمد
ــی از اهــداف دندانپزشــکی کودکــان، پیشــگیري از      یک

ها با جلـوگیري از ورود مـواد   سیالنت. هاي دندانی استپوسیدگی
. دنکنمی ها از پوسیدگی پیت و فیشورها جلوگیريغذایی و باکتري

ها را بررسی نموده و در سیالنت اثر، الینی گوناگونیهاي بپژوهش
. انـد ساله، این مواد نتایج خوبی داشته 10ماهه تا  16هاي بررسی

خاصیت نشان داده که ) Longitudinal(طوالنی مدت  بررسییک 
هـا کـه در دوران   نتسـیال پیـت و فیشـور    پیشگیري از پوسیدگی

  .)1( ماندمی رجابسال نیز  بیستتا شود کودکی استفاده می
براي جلوگیري گوناگونی هاي امروزه دندانپزشکان از روش

از  بخشـی هـا  فیشورسیالنت. کننداز پوسیدگی دندانی استفاده می
هــاي روشدیگـر  هـاي پیشــگیري بـوده و بایـد در کنــار    برنامـه 

پیش . )2( دنگیر وراید تراپی مورد استفاده قرارفل همچونپیشگیري 
موضـعی از فلورایـد بـر روي     يکه استفاده ،بودین بر ااز این باور 
از محلول اسید اچ باعث کاهش استحکام باند پیت پیش سطح مینا 

کـه   ،شـد به همین دلیل پیشـنهاد مـی  . شودها میسیلنتو فیشور
از کاربرد فلورایـد موضـعی، در روي دنـدان قـرار      پسها سیالنت

  رد فلورایـد و یـا   از کـارب پـیش  ها یـا  د و قرار دادن سیالنتننگیر
توجیهی که در این . از فلوراید تراپی انجام شودپس دیگر  يجلسه

و داشـته  که فلوراید بـا مینـا واکـنش     ،رابطه وجود داشت این بود
فلوراید کلسیم . دهدفلوئورو آپاتیت و فلوراید کلسیم را تشکیل می

ینا کند و منیرالیزه شدن مکه آهسته فلوراید آزاد می ،اي استماده
. کنـد اسید مقـاوم مـی   يدهد و آن را در برابر حملهرا افزایش می

فلوراید کلسیم باعـث کـاهش اسـتحکام    به ویژه تشکیل این مواد 
  .)3( شودباند رزین به مینا می

کـه درمـان    ،شـد  آشـکار و همکاران  (Low)بررسی لو در 
فیشورسیالنت مورد  پنج گونهاستحکام باند  ،APFمیناي اچ شده با 

 بررسـی ، ایـن پژوهشـگر در   همچنین. دهدآزمایش را کاهش می
فیشورسیالنت، ترمیم بالینی همچون که اعمال  ،پیشنهاد کرد دیگر

از بـی درنـگ پـس    هاي ارتودنسی نبایـد  کامپوزیت و باند براکت
  . )5و  4( انجام شود APFهاي کاربرد محلول

و  (Garcia- Godoy) گـودي  پژوهشی گارسیادر  ،همچنین
فلورایـد را بـر اسـتحکام    بی و با هاي اچینگ که اثر ژل، مکارانه

، بـه ایـن نتیجـه    نمودنـد هاي ارتودنسی بررسی باند برشی براکت
که استحکام باند برشی در گروهی که از اسید فسفریک با  ،رسیدند

 ايگونـه سدیم فلوراید استفاده شده بود استحکام باند برشـی بـه   

و  (Meng)پـژوهش منـگ   در  .)6( ر بودبیشتر از گروه دیگ دارامعن
از اچ کـردن مینـا    پـس  APFکـه کـاربرد    ،شـد آشـکار  همکاران 

  .)7(دهد هاي ارتودنسی را کاهش میاستحکام باند براکت
از خـالی  ها به دندان در صـورتی کـه دنـدان    باند سیالنت

ایـن   مطـب در . رسـد مـی بیشترین اندازه رطوبت و دبري باشد به 
کـردن و   پـاك از  پـس ها بایـد  که سیالنت ،ستله بدان معناامس

سطح دندان توسط خمیر پروفیالکسی یا پامیس بـه  شدن پالیش 
از خمیر  ، کهشودمیسفارش معموالً  بارهدر این  ،بنابراین. کار روند

کردن سطح دندان استفاده  پاك برايفلوراید است بی پامیس که 
 پرتـودهی ده که گزارش ش هاهمقالبرخی در  ،دیگرسوي از . گردد

هاي اچینگ فلوراید، ژلداراي مینا در برابر خمیرهاي پروفیالکسی 
ثر زیادي بر ااز اچ کردن  پسهاي فلوراید فلوراید یا محلولداراي 

  .  )11-8( هاي ارتودنسی نداردها و براکتروي باند سیالنت
به ویژه در کودکان بـا  و  این نکته در دندانپزشکی کودکان

 افزونکه به دلیل این. اهمیت باشد دارايتواند ید، میپوسیدگی شد
 تـوان در همـان جلسـه بـراي کـودك     بر استفاده از فلورایـد مـی  

دهـان را   ریزجاندارانترمیم انجام داد و میزان  فیشورسیالنت و یا
از انـواع  هـاي پیشـین   بررسـی کـه در  با توجه به ایـن . کاهش داد

پژوهش نیز، در این  شده ادهستففلوراید و فیشورسیالنت ا گوناگون
موضعی بـر روي اسـتحکام    APFاثر کاربرد بر آن شد، تا تصمیم 

  . گرددباند فیشورسیالنت بررسی 
  

  مواد و روش 
دنـدان پرمـولر    28از  آزمایشگاهی -تجربی بررسیدر این 

ها آوري دندانگرد. پوسیدگی استفاده شدبی سالم و  يکشیده شده
ها در سرم فیزیولوژي ر این مدت دنداند. درازا کشیدماه به شش 

 1/0ها از محلول تیمول کردن دندانبراي گندزدایی . نگهداري شد
که سطح باکال  ايگونههر دندان در گچ به . گردیداستفاده  درصد

 ،سـپس . دندان عمود بر محور طولی بلوك قرار گیـرد مانـت شـد   
) گریـت  600( ها توسط کاغذ سیلیکون کاربایدسطح باکال دندان

 گیـر  بـراي تا سطح یک دست و هماهنگی از مینـا   ،دگردیصاف 
فیزیولوژي  مدت در سرم يهمهها در نمونه. سیالنت به دست آید

تایی  14 گروه دوتصادفی به  يگونهها به دندان. نگهداري شدند
براي دقیق بودن مساحت سطح مورد بررسـی، از   .بخش گردیدند

متر میلی سه ها سوراخی به قطرناز آ یکهایی که در هر برچسب
   دندان یکی از و بر روي سطح باکال هرشد شده بود استفاده  ایجاد
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  . دگردیها چسبانده برچسب
ها با رابرکپ دندان بود، دندان 14که شامل شاهد در گروه 
از پالك شده و سپس شسته و  خالیتا ، دگردیپاك و خمیر پامیس 

ثانیه با ژل اسید  30نا به مدت اچ کردن می ،سپس. دندگردیخشک 
ــد) Vivadent-Lichtenstein( درصــد 37فســفریک  در . انجــام ش

ثانیه اسید را شسته و به  30آب به مدت  يافشانهبعد با  يمرحله
، کاراز این  پس. هوا، دندان خشک شدي افشانهثانیه با  15مدت 

توسط یـک   F (Vivadent-Lichtenstein) هلیوسیل فیشورسیالنت
متـر عمـود بـر    میلـی  3و ارتفاع  3با قطر شفاف  تیوپ پالستیکی

ها به به این ترتیب که دندان .سطح باکال روي دندان قرار گرفت
 داشته تیوپ با دست نگهدر حالی که صورت افقی قرار داده شد و 

 مـدت  و بهقرار گرفت آن  درونسرنگ، درون  فیشورسیالنت شد،
بـا  ) آپادانـا تـک، ایـران   (آریالوکس  کیور الیت دستگاه با ثانیه 20

از بـاال و  (نـوردهی شـد    مربـع  متـر سـانتی /وات میلی 450شدت 
برداشـته  با استفاده از سوند ماتریکس پالستیکی  ،سپس. )پیرامون

حـرارت   يساعت در آب مقطر و درجه 72ها به مدت و نمونه شد
  . گردیدنداتاق نگهداري 

 شدن از پالك باخالی  برايها دندان ،در گروه آزمایش نیز
ــامیس  ــاكپ ــدند پ ــک ش ــته و خش ــپس. ، شس ــد ،س  ژل فلورای

APF(Sultan-Brezil) دسـتور شـرکت سـازنده بـر روي     ي پایه بر
هاي آغشته به ژل در سطح باکال به سطح مینا توسط میکروبراش

  سطح بـا آب شسـته و بـا     ،دقیقه به کار رفت و سپس چهارمدت 
پـیش،  این گروه نیز همانند گـروه  در  .دگردیهوا خشک  يافشانه

 پـیش ها هماننـد گـروه   سیالنت. اچینگ به همان شیوه انجام شد
توسط سیلندرها روي سطح باکال اچ شده گذاشته شد و نـوردهی  

   .)1(گردید انجام سمت  پنجثانیه از هر  20به مدت 
آزمـون   هـا، در دسـتگاه  گروه نمونـه  در هر دواز آن، پس 

ساخت کشـور انگلسـتان در    HC10 مدل استحکام کششی دارکت
بـر   مترمیلی 1ها با سرعت کراس هد حد فاصل سیالنت و دندان

نیـروي برشـی    زیر اثـر متر میلی یکتیغه  يو ضخامت لبهدقیقه 
شکسـت بـراي هـر دو     نیروي. تا شکست ایجاد شود، قرار گرفتند

بنـدي و  ثبت شده و پس از دستهي خود هاي ویژهگروه در جدول
و با  SPSSاري ـافزار آمرمـاز ن فادهـاست گذاري توسط رایانه و بارمز

  . واکاوي گردیدند ویتنی -مان آماريآزمون 
  

  هایافته
  کاربرد فلوراید موضعی  اثر بررسی، شـژوهـپن ـدف از ایـه

در . ها بودروي گیر پیت و فیشور سیالنتبر از اسید اچینگ پیش 
نتایج  پایاندر و شد نه بررسی نمو 28 روي هم رفتهبررسی، این 

میزان استحکام بانـد برشـی بـه     .به دست آمدبه شرح جدول زیر 
و سـطح  مان ویتنی واکـاوي گردیـد   واریانـس و ي آزمون وسیله

با توجه . ها در نظر گرفته شددادهواکاوي براي  درصد 95اطمینان 
  .نشد دیدهدو گروه  میانداري اتفاوت معن  p< 05/0 به

  
  

 فیشور سیالنت در دو گروه) مگاپاسکال(میانگین استحکام باند برشی جدول 
  آزمایش و شاهد

  
  دامنه  میانگین و انحراف معیار گروه
 75/8 -63/25 7/17±28/5 شاهد

  42/12-63/25  66/19±27/4  آزمایش
  
  

 بحث
هاي پیشگیري از پوسـیدگی در کودکـان و   ترین روشمهم

در طی . استت و کاربرد فلوراید نوجوانان استفاده از فیشور سیالن
ها در پیشگیري از گذشته، نقش پیت و فیشور سیالنت يدههسه 

ثر این مواد دخالت دارنـد،  اکه بر روي دوام و عواملی پوسیدگی و 
 شـده کـه  سفارش  پیشینارجاعات و  هاهدر مقال. شده استآشکار 
 قـرار فلورایـد   جریـان هـا در  ها، دنـدان از قرار دادن سیالنت پیش

  . نگیرند
 میاناستحکام باند  يمقایسهبررسی کنونی براي از این رو 

از فلورایـد اسـتفاده    شاهدسیالنت و مینا در دو گروه که در گروه 
پـیش از کـاربرد سـیلنت     APFکه از ژل  آزمایشو در گروه شد ن

نشان بررسی از این به دست آمده نتایج . استفاده گردید، انجام شد
دو  میان از لحاظ استحکام باند برشی چشمگیريف که اختال ،داد

بـا نتـایج   بررسـی  از ایـن  به دست آمـده  نتایج . گروه وجود ندارد
، بیشارا )Thoronton(، درنتن )Takahashi(هاي تاکاهاشی پژوهش

)Bishara(گرت و، ب)Bogert (همخوانی دارد يوگود گارسیا و )و  8

فلوراید با افزودن صورت  بهبررسی نخست، سه در البته . )12-14، 10
ي همـه در . هاي کم در محلول اسید فسفریک بـوده اسـت  غلظت

مناسـب  کارکرد مانع  کارکه این  ،شده استها روشن پژوهشاین 
  .شودمینا نمی يمواد اچ کننده

اســتحکام و گیــر ، )EL-Housseiny(نی یبررسـی الحســ در 
ید قرار گرفته فلورا جریانهایی که در فیشورسیالنت بر روي دندان

بررسی و بالینی بودند هم به صورت آزمایشگاهی و هم به صورت 
 جریانکه در  ،که بیشترین استحکام باند در گروهی بود ،شدآشکار 
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کـه  هایی بررسیاز برخی با بررسی کنونی  .فلوراید قرار گرفته بود
بـراي سـخت شـدن     ماوراي بنفشکه از نور پیش  يدههسه  در

   هـا پـژوهش از ایـن  . گردید همخـوانی نـدارد  می سیالنت استفاده
  ). 7و  5، 4( اشاره کرد گمن و هاي لوبررسیتوان به می

فلورایـد بـه کـار     يگونه همچونالبته ممکن است عواملی 
کاربرد فلوراید و فیشور  میانزمانی  يرفته، زمان اچینگ و فاصله

  . شودهاي گوناگون در میان بررسیهمخوانی ناسیالنت سبب 
کم هاي اندازهدیگري نشان داده که وارد کردن هاي بررسی

هـاي اسـید فسـفریک و یـا اسـتفاده از      ها و ژلفلوراید در محلول
از قـرار دادن  پیش از اچ کردن و پس هاي اسیدي فلوراید محلول
. بر روي استحکام باند مـواد چسـبنده نـدارد    چشمگیري اثررزین، 
اهمیـت   دارايهاي ارتودنسی براکتاین امر در باندینگ  ،بنابراین

دکلسیفیکاسیون مینا را  میزان چرا که کاربرد فلوراید موضعی ،است
  . )14و  13( دهدکاهش می

در ایـن   همکـاران ي و وگود گارسیاکه پژوهشی همچنین، 
که استحکام باند برشی در گروهـی   ،نشان داد انددادهزمینه انجام 

 افـزوده درصد  5/0فلوراید  ، سدیمدرصد 60که به اسید فسفریک 
 درصد 38که اچ کردن با اسید فسفریک  ،شده بیشتر از گروهی بود

از اچ کردن پیش  .)6( نشده است افزودهانجام شده و فلورایدي هم 
که سطح دندان از پالك و  ،و استفاده از سیالنت باید مطمئن بود

   اچینـگ تـداخل ایجـاد    يشود، زیـرا بـا پدیـده   پاك دبري کامالً 
  . از پودر پامیس استفاده شدبررسی در این  دلیلبه همین . کندمی

پلیکل  ، کهشد روشن )15( و همکاران) Main( نبررسی مایالبته در 
  . شودکامل با اچ کردن برداشته می يگونهایجاد شده به 

  پروفیالکسی  خمیرهاي در فلوراید بودن يزمینه در هاییبررسی     
از فیشورسـیالنت از  پـیش  موالً در پروفیالکسی مع. نیز وجود دارد

 در ،ولـی . شـود مـی  فلورایـد اسـت اسـتفاده   بـی  خمیر پامیس که 
 کـه  ،شـده  آشـکار که در این زمینه انجام شده است هایی پژوهش

 روي اسـتحکام بانـد  بـر  ثـري  اپروفیالکسی با خمیرهاي فلوراید 
 و (Sol)سـول  کـه توسـط    پژوهشیحتی در . )8( ندارد هاسیالنت
 پروفیالکسی انجـام  گوناگونمواد  يمقایسه يدر زمینه همکاران

 ها در گروهـی کـه از بیکربنـات   که گیر سیالنت ،شد دیده گردید
 سدیم و گروهی که از خمیر فلوراید دار اسـتفاده گردیـد بیشـتر از   

 کــه بــراي ،پروفیالکسـی و گروهــی بـود  بــی کـه  شــاهد گـروه  
ـ  .)16(شـد  اسـتفاده   فلورایـد بی  يمادهپروفیالکسی از  س اگـر  ـپ

بانـد سـیالنت    بر روي اسـتحکام  اثرياستفاده از فلوراید موضعی 

از فیشـور  پـیش  توان فلوراید تراپـی را  می نداشته باشد با اطمینان
 ،کار این اسـت برتري بالینی . می انجام دادیهاي داسیالنت دندان

بـه   نیـازي  را انجـام داد و  کـار توان در یک جلسه هـر دو  که می
بـر ایـن   افـزون   .نیسـت فلوراید تراپی  برايبعدي بیمار  يمراجعه
فلوراید تراپی انجام شود، باعث افزایش فلوراید مینا در آغاز، وقتی 

از فیشور سـیالنت در  بخشی اگر  ،بنابراین. شودو استحکام آن می
که در  زیریناز دست برود میناي هاي گوناگون هاي معاینهفاصله

ـ د قرار گرفته به علت تشکیل فلورایـد کلسـیم کـه    برابر فلورای ه ب
. کند مقاومت بیشتري در برابر پوسیدگی داردفلوراید آزاد می تدریج

پس توان اي بودن مییک جلسه برايکه  ،اي بیان کنندشاید عده
در حالی که . از فیشور سیالنت، فلوراید تراپی را در مطب انجام داد

توانـد باعـث   شده که فلورایـد مـی   آشکار (Kula)ال وبررسی کدر 
  . )17(شود محیط هاي تخریب سطحی سیالنت

در دو گروه، چشمگیر تفاوت آماري  نبودشاید یکی از دالیل 
شوي و  زمان ناکافی کاربرد فلوراید بر سطح میناي دندان و شست

این پژوهش پیش که در  ،درست است .دقیقه باشد چهارآن پس از 
در کـاربرد خمیـر    ولـی فلورایـد شسـته شـده اسـت      ،از اچ کردن

شـود در آن  از فیشورسیالنت اسـتفاده مـی  پیش پروفیالکسی که 
پـژوهش  در این  ،همچنین .شودنیز دندان کامال شسته میهنگام 

شـود شکسـت در   روشن که بررسی باند انجام گیرد که  ،بهتر بود
که به ، رخ داده استیا در باند شکست  خود فیشورسیالنت بوده و

همچنین در  .شدنانجام بخش ، این SEMدر دسترس نبودن علت 
اند، البته عمل ترموسایکلینگ قرار نگرفتهزیر ها دندان پژوهشاین 

 يدر نتیجـه ، هـا یکسـان بـود   نمونه يهمهراي ـرایط بـون شـچ
  .آوردوجود نمیه ب يتغییربررسی کنونی 

  
  گیرينتیجه

ثري بر استفاده از ژل فلوراید ، که ابررسی کنونیبا توجه به 
توان فلورایدتراپی را روي استحکام باند فیشور سیالنت نداشت، می

نـه تنهـا    کـار که ایـن  ، از گذاشتن فیشور سیالنت انجام داد پیش
 يجلسـات مراجعـه   شـمار بلکه  شودباعث افزایش فلوراید مینا می

  .دهدبیمار را نیز کاهش می
  

  هاپیشنهاد
   گونـاگون گري در این زمینـه بـا انـواع    دیهاي بررسی -1

  در صـورت   -2 .هاي فلوراید و دیگر فیشور سیالنت انجام شودژل
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 .مقایسه شود گوناگونزمانی  هايفاصلهها با یکدیگر در سیالنتو گیـر فیشـور    گـردد انجـام  بالینی به صورت  بررسیاین  ،امکان
 

****** 
References 
1. El-Housseiny AA, Sharaf AA. Evaluation of fissure sealant applied to topical fluoride treated teeth. J Clin Pediatr Dent 

2005; 29: 215-219. 

2. Shaw L. Modern thoughts on fissure sealants. Dent Update 2000; 27: 370-374.  

3. Sheykholeslam Z, Buonocore MG, Gwinnett AJ. Effect of fluorides on the bonding of resins to phosphoric acid-etched 

bovine enamel. Arch Oral Biol 1972; 17: 1037-1045. 

4. Low T, von Fraunhofer JA, Winter GB. Influence of the topical application of fluoride on the in vitro adhesion of fissure 

sealants. J Dent Res 1977; 56: 17-20. 

5. Low T, Von Fraunhofer JA, Winter GB. The bonding of a polymeric fissure sealant to topical fluoride-treated teeth. J Oral 

Rehabil 1975; 2: 303-307. 

6. Garcia-Godoy F, Hubbard GW, Storey AT. Effect of a fluoridated etching gel on enamel morphology and shear bond 

strength of orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1991; 100: 163-170.  

7. Meng CL, Li CH, Wang WN. Bond strength with APF applied after acid etching. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998; 

114: 510-513.  

8. Bogert TR, Garcia-Godoy F. Effect of prophylaxis agents on the shear bond strength of a fissure sealant. Pediatr Dent 1992; 

14: 50-51.  

9. Koh SH, Chan JT, You C. Effects of topical fluoride treatment on tensile bond strength of pit and fissure sealants. Gen Dent 

1998; 46: 278-280.  

10. Garcia-Godoy F. Shear bond strength of a resin composite to enamel treated with an APF gel. Pediatr Dent 1993; 15: 272-

274. 

11. Garcia-Godoy F, Dodge WW, Donohue M, O'Quinn JA. Effect of a fluoridated etchant on the shear bond strength of a 

composite resin to enamel. Int J Paediatr Dent 1992; 2: 25-30.  

12. Takahashi Y, Arakawa Y, Matsukubo T, Takeuchi M. The effect of sodium fluoride in acid etching solution on sealant bond 

and fluoride uptake. J Dent Res 1980; 59: 625-630. 

13. Thornton JB, Retief DH, Bradley EL Jr, Denys FR. The effect of fluoride in phosphoric acid on enamel fluoride uptake and 

the tensile bond strength of an orthodontic bonding resin. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1986; 90: 91-101. 

14. Bishara SE, Chan D, Abadir EA. The effect on the bonding strength of orthodontic brackets of fluoride application after 

etching. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1989; 95: 259-260. 

15.  Main C, Thomson JL, Cummings A, Field D, Stephen KW, Gillespie FC. Surface treatment studies aimed at streamlining 

fissure sealant application. J Oral Rehabil 1983; 10: 307-317. 

16. Sol E, Espasa E, Boj JR, Canalda C. Effect of different prophylaxis methods on sealant adhesion. J Clin Pediatr Dent 2000; 

24: 211-214. 

17. Kula K, Thompson V, Kula T, Nelson S, Selvaggi R, Liao R. In vitro effect of topical fluorides on sealant materials. J Esthet 

Dent 1992; 4: 121-127. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

