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بررسی اثر نوار سفید کننده دندان بر میزان خشونت سطحی مینا– (مطالعه آزمایشگاهی)
2#

دکتر سعید نعمتی انارکی  1دکتر مراد صدقیانی 1دکتر مینو علی پناهی

دکتر نیما بنی اسد 2دکتر علی مختار

2

 -1استادياربخش ترمیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران
 - 2دستیارتخصصی بخش ارتودنتیكس

سابقه و هـدف :افزایش زبری سطحي مينا پس از درمان های سفيد کننده یكي از مشكالت اساسي این درمانها است که موجب ایجاد
آثار جانبي از جمله کاهش مقاومت مينا دربرابرفشارهای وارده ،جذب رنگدانه ها و استعداد ابتال به پوسيدگي ميگردد  ،هدف از این
تحقيق بررسي اثر محصول  white strip bleachingبر زبری سطحي مينا و مقایسه آن با یک نوع  home bleachingبوده است.
مواد و روشها :این تحقيق از نوع تجربي بود و درآن  90بلوک مينایي که از 21دندان مولر سوم تازه کشيده شده آماده شده بودند به
دو گروه تقسيم شدند .گروه اول تحت درمان با  home bleachingنوع  Day white ACPحاوی پراکسيد هيدروژن  3/1درصد
به مدت  24روز  ،روزانه  1بار و هر بار  90دقيقه قرار گرفت و گروه دوم تحت درمان با  crest white strip supremeحاوی
پراکسيد هيدروژن 24درصد به مدت  12روز ،روزانه  1بار و هر بار  90دقيقه قرار گرفت .خشونت مينا در نمونه ها قبل و بعد از درمان
با پروفایلومتر اندازه گيری شد .جهت مقایسه قبل و بعد نتایج در هر گروه از آزمون  paired sample tو جهت مقایسه تفاوت اعداد
بين دو گروه از آزمون  Independent sample tاستفاده شد.
يافتهها :ميزان خشونت مينا بعد از درمان در گروه  home bleaching,white strip bleachingبه ترتيب 4/00±2/41و
 9/9±0/39بود که نسبت به قبل از آن یعني  1/11±0/03و  9/02±0/20افزایش معني داری را نشان داد ( )P>0/01ولي تفاوت دو
گروه نسبت به هم معني دار نبود)P<0/01( .
نتیجه گیري :به نظر مي رسد که دو ماده  bleachingمورد بررسي باعث افزایش زبری سطحي مينا پس از مصرف مي شوند ولي
تفاوت خاصي از این نظر بين دو گروه وجود ندارد.
کلید واژهها :مينای دنداني ،سطح مينا ،خشونت سطحي ،نوارهای سفيد کننده ،سفيد کردن دندان
وصول مقاله32/3/11 :

اصالح نهایي31/1/21 :

پذیرش مقاله31/9/14 :

جذب رنگدانه ها و استعداد ابطتال بطه پوسطيدگي مطيگطردد.

مقدمه:

()2،1

تحقيقات زیادی بر روی انواع مواد سطفيد کننطده دنطدان انجطام

افزایش زبری سططحي )(roughnessمينطا پطس از درمانهطای

شده است )9-3(.اولين مطالعة باليني در سطال 2393بطه بررسطي

سفيد کننده یا  bleachingیكي از مشكالت اساسي اینگونطه

اثر  home bleachingنوع کرباميد پراکساید بطر بافطتهطای
()4

روشططهای قططدیميتططر اسططتفاده از

درمانها است )2،1( .اساس کليه این درمطان هطا اسطتفاده از یطک

سططخت دنططداني پرداخططت.

عامل اکسيد کننده رنگدانطههطای آلطي موجطود در مينطا و عطا

هيدروژن پراکساید  3/1درصد به عنوان  home bleachingو
()1

ميباشد )2( .هر چند که در تماسهای بعدی دندان بطا بطزاب بطه

به عنوان یک روش استاندارد و کم آسيب شناخته شده است.

علت جذب مواد معدني از بزاب برگشت نسبي در تغييرات زبری

با توجه به نتایج حاصل از تحقيقات گذشته روش های متفاوتي

سطحي مينا به محدوده طبيعي ممكن اسطت مشطاهده شطود.

()9

جهت شناخت و جلوگيری از آثار سوء مواد سفيد کننده جهطت
()2

از جملطه

اما در کل این افزایش ميزان خشونت سطحي باعث ایجطاد آثطار

درمانهای سطفيد کننطده دنطدان ارائطه شطده اسطت.

سویي از جمله کاهش مقاومطت مينطا در برابطر فشطارهای وارده،

راههایي که اخيراً و به ميزان زیادی استفاده ميشود اسطتفاده از

 #نويسنده مسئول مكاتبات :دکتر مينو علي پناهي ،دستيارتخصصي بخش ارتودنتيكس ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دندانپزشكي تهران ،پاسداران ،نيستان دهم ،پالک  4تلفن03211049123 :
پست الكترونيکdr.minooalipanahi@yahoo.com :
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دندان است هطر چنطد کطه در ایطن زمينطه مقطاحت و تحقيقطات

گروه( Home Bleaching:سفید کردن خانگی)

انگشت شمار بوده و با عنایطت بطه اینكطه در تمطامي تحقيقطات

بعد از انجام اقدامات فوب ،سطحي از بلوک دنداني که در خطار

گذشطته هيگگطاه سطنجش مسطتقيمي بطين دو گطروه home

آکریل بود درمطان گردیطد .ژل  home bleachingدر ایطن

 bleachingو White stripها صورت نگرفته بود لذا ما را بطر

تحقيق از نوع  3/1 ACP Day whiteدرصد بود ،و طبطق

آن داشت تا در این تحقيق اثر نوار سطفيد کننطده را بطر ميطزان

دسطتور کارخانطه سطازنده بطه طریقطه دو تيطوبي Auto mix

خشونت سطحي مينا به صورت آزمایشگاهي بررسي کنيم.

مخلوط گردید .سطح هر نمونه روزانه  1بار و هر بار 90دقيقه با
ژل فوب آغشته شد .ضخامت ژل روی سططح هطر دنطدان طبطق

مواد و روش ها:

دستور کارخانه سازنده به ميزان  2ميلي متر بود  ،هر بار درمان

این تحقيق از نوع تجربي بوده و با توجه به مطالعات مشطابه بطر

در یک روز جداگانطه و کطل درمطان  home bleachingدر

روی  90بلوک مينایي تهيه شده ازدندان های مطولر سطوم تطازه

 24روز متوالي انجام شد .نمونه ها در فواصطل درمطاني در سطرم

کشيده شده به شرح زیطر انجطام شطد )9-20( .روش نمونطهگيطری
مبتني بر هدف و به صورت تصادفي ساده بود.در این تحقيق از
)whiteACP
کارخانطططططططه

(Day

bleaching

dental

 homeسططططاخت

Discusامریكطططططططا و

( White strip supremeسطاخت کارخانطه crest
امریكا) به عنوان عوامطل سطفيد کننطده دنطدان اسطتفاده شطد.
نمونهها به مدت  49ساعت در محلول 0/1درصد تایمول قطرار
داده شدند و در مطرحله بعد هر دندان بطا دیسطک الماسطي بططه

فيزیولوژی نگهداری شدند.
گروه ( White Stripنوار سفید کننده)
بر روی سطحي از بلطوک دنطداني کطه در خطار آکریطل بطود و
بایسطتي درمطان مطي شطد  White stripحطاوی پراکسطيد
هيدروژن  24درصد طبق دستور کارخانه سازنده  1بار در روز و
هر بار  90دقيقه به مدت  12روزبر روی نمونه ها قرار داده شطد
و نمونههادر فواصل درماني در سرم فيزیولوژی نگهداری شدند.

قطر  0/9ميلي متر ) (Diatech dental A-GCAساخت

روش سنجش خشونت سطحی مینا در سطح هر نمونه:

کشور سوئيس و زیر آب روان در جهت مزیودیستالي به دو نيمه

ميزان خشونت سطحي کليه نمونههطا قبطل از درمطان و بعطد از

باکال و لينگوال تقسيم شدند ,این نيمه دندانها به صورت کطامالً

درمان با دستگاه پروفایلومتر سنجش شطد و نتطایج بطه تفكيطک

تصادفي به یكي از دو گروه  home bleachingو White

گروه – نمونه و گروه -روش در جداول مربوطه ثبت گردید.

stripتقسيم شده و در آخر ،در هر گروه از هر نيمه یک بلوک

با توجه به تبعيت داده ها از توزیع نرمال ( با استفاده از آزمطون

دنداني به ابعاد  1×1×9ميلي متر ( )22-29ساخته شد .سپس این

 )Sample kolmogrov -smirnovجهت مقایسه قبل و

بلوکها بعد از کدگذاری در اکریل شفاف )Bayer Dental

بعطد نتطایج در هطر گطروه از آزمطون  Paired Sample tو

ساخت کشور آلمان) به صورت سيلندریک به قططر  12ميلطي

جهطططت مقایسطططه تفطططاوت اعطططداد بط طين دو گطططروه از آزمطططون

متر و ارتفاع  22ميلي متر مانت شدند.

 Independent Sample tاستفاده گردید  .کليه عمليات

ميزان خشونت سطحي مينا در هر بلوک دنداني (نمونه) قبطل و

آماری بطا اسطتفاده از نطرم افطزار  SPSSو بطا در نظطر گطرفتن

بعطد از مداخلطه بوسطيلة پروفطایلومتر (Hommel werke

خطای نوع اول آماری برابر  0/01انجام شد.

)turbo roughness v3.34آلمان اندازه گيطری شطده و
در جداول مربوط ثبت گردید .قابل ذکر است که تمام نمونطههطا
قبل و بعطد از درمطان در سطرم فيزیولطوژی و در دمطای محطي
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نوارهای سفيد کننده به عنوان روش دیگری برای سفيد کطردن

نگهداری شدند.

203

دکتر سعيد نعمتي انارکي و همكاران

white strip bleaching home bleachingبعد از

يافتهها:
نشان داد که هر دو ماده سفيد کننده دندان موجب افزایش

که این افزایش در هر دو گروه معنادار بوده است ))P>0/01

زبری سطحي مينا پس از استفاده مي شوند ولي در این زمينه

ولي در دو گروه نسبت به هم تفاوت معنادار نميباشد. .

با هم تفاوت خاصي ندارند .با توجه به جدول  ،2ميانگين زبری

( )P=0/0ميزان  Rz, R max , Raدرنمونه های گروه

سطحي ) (Raپس از استفاده از مواد بليگينگ نسبت به Ra

 white stripافزایش عددی بيشتری را نسبت به نمونه های

اوليه افزایش نشان داد و این اختالف معنادار بود)P>0/01( .

گروه  home bleachingنشان مي دهد ولي این تفاوت معني

ولي در دو گروه نسبت به هم تفاوت معناداری را نشان ندادند

دار نمي باشد)P<0/01( .

()P<0/01
جدول  -1میزان  Raبر حسب  mبه تفكیك گروهها

جدول  -3میانگین  R zبر حسب  mبه تفكیك گروهها قبل و

قبل و بعد از درمان

بعد از درمان

ميزان Ra
گروههای
مورد مطالعه

P value

9/02±0/20

9/9±0/39

0/13±0/30

P>0/1

1/11±0/03

4/00±2/1

2/29±2/11

P>0/01

P>0/01

P>0/2

قبل از درمان

Home
bleaching
White Strip
bleaching
نتيجه آزمون

بعد از
درمان

تفاوت قبل و
بعد از درمان

P>0/002

دره )  (R maxدر هر دو گروه  white strip bleachingو
 home bleachingبعد از استفاده از این مواد نسبت به R
maxاوليه افزایش نشان مي دهد که این افزایش در هر دو
گروه معني دار بوده است ( )P>0/01ولي اختالف بين دو
گروه معني دار نمي باشد)P=0/0( .
جدول  -2میزان  R maxبر حسب  mبه تفكیك گروهها قبل و
بعد از درمان

Home
bleaching
White Strip
bleaching
نتيجه آزمون

ترین

Home
bleaching
White Strip
bleaching

قبل از درمان

بعد از درمان

P value

20/11±4/11

29/21±9/13

4/91±1/93

P>0/02

21/14±9/31

12/34±20/09

0/30±3/39

P>0/2

P>0/02

P>0/02

P>0/1

بحث:
این مطالعه آزمایشگاهي نشان داد که هر دو ماده سفيد کننده
دندان باعث افزایش زبری سطحي مينا مي شوند ،ولي بين دو
گروه اختالف معنادار آماری مشاهده نگردید .به عبارت دیگر
عليرغم ترکيب ،رژیم مصرف و غلظت متفاوت مواد مورد
استفاده هر دو ماده تغييرات سطحي مينا را بروز دادند.
در این مطالعه از دستگاه پروفایلومتر (Hommel werke
turbo roughness v3.34ساخت آلمان ) برای اندازهگيری

تفاوت قبل و
بعد از درمان

P
value

20/23±22/3

12/02±3/93

4/91±24/31

P>0/4

مطالعات و مقاحت تنها به بررسي مولفه  Raپرداخته شده ولي

21/14±9/31

12/34±20/09

0/30±3/39

P>0/1

مطالعه حاضر به بررسي دو مولفه دیگر یعني  Rmaxو Rz

P>0/9

P>0/9

قبل از درمان

بعد از درمان

خشونت سطحي مينا استفاده شد که در حال حاضر روشي
مرجع و دقيق در این زمينه شناخته مي شود.

P>0/9

ها

)(Rz

در

هر

دو

()3-21

پرداخت. Ra .بيانگر ميانگين زبری سطحي مينا

طبق جدول  ،9ميزان  1تا از بلند ترین قله ها و  1تا از پست
دره

گروههای
مورد مطالعه

نتيجه آزمون

طبق جدول  ،1حداکثر فاصله بين بلندترین قله و پست ترین

ميانگين
Rmax
گروههای
مورد مطالعه

ميزان
Rz

تفاوت قبل و
بعد از درمان

گروه

مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي /دوره دهم /شماره سوم  /پایيز  /2931پياپي 93

()2

در اکثر

Rmax

بيانگر حداکثر زبری سطحي مينا و  Rzبيانگر ميانگين  1تا از
بلندترین قله ها و  1تا از پست ترین دره ها مي باشد.

()29،24
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تحقيق بر روی  90نمونه در دو گروه  21نمونه انجام شد و

استفاده از این مواد نسبت به  Rzاوليه افزایش نشان ميدهد

بررسي اثر نوار سفيد کننده بر ميزان خشونت مينا...
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بررسي مولفه  R maxوRZتوس

دستگاه خود تائيد دیگری

ميدهند .این مطالعه به مانند مطالعه ما به صورت آزمایشگاهي

بر نتایج حاصل از بررسي  Raاست ،با در نظرگرفتن شرای

انجام گردید و عالوه بر این مشخص گردید که روش office

یكسان برای همه نمونه ها ،تغييرات  RZو R max

زبری را بيشتر افزایش مي دهد )3(.هر چند که به دليل استفاده

افزایش زبری سطحي مينا را در تمامي نمونههای گروه نوار

از  etchingقبل از روش  officeمي تواند روی زبری سطحي

سفيد کننده و نمونه های گروه  home bleachingپس از

و نتيجه تحقيقات اثر گذار باشد

تفاوت معناداری در  R maxوRZنيز بين دو گروه وجود

Homeو نيز اثر اچينگ قبل از استفاده از مواد سفيد کننده

نداشت.

در شرای

بنابراین هر سه مولفه مورد بررسي در این تحقيق بيانگر

استفاده از اچ به این نتيجه رسيدند

تاثيرگذاری این دو نوع ماده سفيد کننده بر مينای سطحي

افزایش مي دهد

()3

دندان هستند یعني هر دو ماده موجب افزایش زبری سطحي

white 2zو  1نوع ماده دیگر بر روی زبری و ریز سختي مينا

آزمایشگاهي که با افزایش دفعات استفاده و نيز
ميزان زبری سطحي را

مطالعه ای دیگرکه به بررسي اثر Day

مينا مي شوند که علت آن احتماح دمينراليزاسيون مينا توس

پرداخته بود نيز در شرای

این ترکيبات با  pHنسبتا اسيدی ( )1/1-1/9است )29(.افزایش

مطالعه را تصدیق مي کند.

در زبری سطحي مينا به معني ایجاد آثار سوئي از جمله کاهش

بر یافته مشابه در ارتباط با اثر بليگينگ بر مينا نشان داد

مقاومت مينا در برابر فشارهای وارده ،افزایش نفوذپذیری و

استفاده از فلوراید مي تواند ميزان تغييرات مينا را کاهش

()20

مطالعه chenوهمكارانش عالوه

جذب رنگدانه ها ( ،)1،2افزایش جذب پالک (استرپتوکک

دهد.

موتانس) تا  11برابر ( )21و در نتيجه استعداد ابتال به پوسيدگي

DEAbreuو همكارانش نيز یافته های مطالعه حاضر را تأیيد

پس از استفاده مكرر از مواد  bleachingاست ،به این ترتيب
که با یكبار پوشيده شدن سطح مينا توس

پالک زمينه برای

تجمع بيشتر باکتری ها و توليد پوسيدگي فراهم مي شود.

()3

مطالعات بيانگر حل شدگي حیه های ارگانيک سطح مينا
)(pellicle ,cuticleو از دست رفتن  integrityحیه بدون

()29

نزدیک به مطالعه ما نتایج این

مينماید.

نتایج تحقيقات
()23،10

علت

Bodoneziو همكارانش و
این

احتمالي

تشابه

را

مي توان به مواد و روش یكسان و نيز استفاده از پروفایلومتر
جهت سنجش زبری ها نسبت داد.
از طرفي نتایج به دست آمده ازاین تحقيق در تناقض بامطالعه
Duschnerو همكارانش مي باشد.

()9

علل احتمالي این

منشور سطحي مينا پس از در معرض قرار گرفتن عامل

تفاوت مي تواند در نحوه آماده سازی و نگهداری متفاوت

بليگينگ به مدت طوحني مي باشد ،این اثر توس حمله عوامل

نمونهها در این مطالعات باشد ،در تحقيقات فوب نمونه ها قبل

اکسيدان به ماتریكس ارگانيک بافت های سخت دنداني ( مينا

از درمان تحت سایش با سری دیسک های کار باید ضخيم قرار

و عا ) ایجاد مي شود.

()1،20،23

از سوی دیگر مطالعات

گرفته و با خميرآلومينيوم اکسایدm

 3پاليش شدند،

آزمایشگاهي موید تغيير نسبت کلسيم به فسفر تا  20نانومتر

همگنين نمونه ها قبل و بعد از درمان با این مواد در محلول

در زیر سطح مينا در برخي روش های بليگينگ مي باشند ,لذا

 %11خمير دندان فلوریده به مدت  1هفته روزی  1بار قرار

مي توانند منجر به افزایش فاصله بين منشور های مينایي شده

گرفتند و در فواصل درمان در بزاب طبيعي جمع آوری شده از

و توجيه کننده زبری حاصله در سطح مينا باشند.

()3

چندین داوطلب نگهداری مي شدند ،وجود بزاب و ترکيبات

Richardو همكارانش در مقایسه اثر مواد سفيد کننده به

فلوراید مصرفي مي تواند دليلي بر نتایج به دست آمده از

روش  homeو  officeبا گروه کنترل به این نتيجه رسيدند

تحقيقات فوب و تفاوت آنها با نتيجه این تحقيق باشد .همگنين

که مواد سفيد کننده ميزان زبری سطحي مينا را افزایش

در این مطالعه عوامل بليگينگ در دو برابر زمان پيشنهاد شده
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استفاده نسبت به قبل از آن نشان مي دهد ،ولي همگون Ra

Hosoyaو همكارانش نيز در مقایسه دفعات استفاده از روش
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دکتر سعيد نعمتي انارکي و همكاران

در تماس با دندان قرار گرفته است Gotz .وهمكارانش نيز در

حاوی یونهای فلوراید یا فلورایدتراپي پس از مصرف ترکيبات

مطالعه خود نمونه ها را به مدت  30ساعت (پنج برابر زمان

سفيد کننده تا حدی موجب بهبود خواص مينای سطحي

پيشنهادی سازنده) در تماس با نوار سفيد کننده کرست

دندان مي شود.

()10

تفاوت اثر مواد سفيد کننده بر روی بافت

استفاده نمودند و اختالف معنا داری در ویژگي های سطحي

را نشان مي دهد ،حزم است مطالعات بيشتری جهت ارزیابي

آنها

اثرات این مواد در کلينيک انجام شود زیرا هميشه تحقيقات

همگنين در مطالعه بعدی خود از محلول های فلوریده پس از

()4

نمونه ها نسبت به گروه کنترل مشاهده ننمودند.
بليگينگ استفاده نمودند.

()12

()12،11

کلينيكي موید نتایج تحقيقات حبراتواری نخواهند بود.
بخصوص اینكه در محي

دهان جذب مواد معدني از بزاب به

همگنينRajeshوهمكارانش از یک حیه طال بر روی

طور نسبي موجب برطرف کردن این تاثيرات ،معدني شدن

نمونههای خود قبل از مشاهده با ميكروسكوپ الكترونيكي

دوباره و برگشت وضعيت مينا به محدوده طبيعي مي
()12،9

استفاده کردند که ميتواند برروی زبری سطحي مينا تاثيرگذار

شوند.

باشد )14(.به عالوه  Ozkanوهمكارانش نيز از خميردندان های

فراهم شود نتایج با ثبات و اطمينان بيشتری جهت استفاده

ساینده روی نمونه های بليچ شده خود پيش از بررسي با

دندانپزشكان و مصرف کنندگان این محصوحت ارائه خواهد شد.

پروفایلومتر استفاده کردند.

()11

مطالعه  joinerکه مروری بر

بنابراین چنانگه زمينه برای بررسي کلينيكي بيشتر

نتیجه گیري:

سایر مطالعات انجام شده داشت علت تفاوت موجود در نتایج

با توجه به محدودیت های این تحقيق به این نتيجه مي رسيم

مطالعات را روشهای متفاوت انجام تحقيقات در نظر گرفته

که دو نوع ماده  bleachingمورد بررسي باعث افزایش زبری

است )10(.این نتایج باعث محدود ساختن مصرف این مواد در

سطحي مينا ميشوند ولي هيگكدام افزایش بيشتری را نسبت

دندانپزشكي مي شود .هر چند که بر طبق مطالعات انجام شده

به دیگری نشان نمي دهد و از این لحاظ تفاوت خاصي با

در این زمينه استفاده از موادی همگون خمير دندان های

یكدیگر ندارند.
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