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 Invivoبزاق    pHن پراكسايد بر وژكننده هيدر دياثر نوار سف يبررس

 
Pگنج كار زاديحور ميمردكتر 

1#
P  اله حشمتدكتر هP

1 
P يپورنظر اليلدكترP3 

 
 تهران واحد دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي، ترميميگروه   استاديار -1
 دندانپزشك -2

 : خالصه

بـه   يمخرب در سـاختار نسـوج دنـدان    راتييتغ جاديدندان امكان ا يدياس كننده ديز مواد سفاز عوارض استفاده ا يكي سابقه و هدف:
اسيدي كه ممكـن    pHبا  OTCمحيط دهان از جمله بزاق است. اين نگراني در مورد مواد سفيد كننده  pHدنبال ايجاد تغييراتي در 

جهـت درمـان    مـاران يب يتقاضـا  شيبا توجه به رونـد رو بـه افـزا    بيشتر است. گيرند، اراست بدون نظارت دندانپزشك مورد استفاده قر
كننـده دنـدان هيـدروژن پـر      دياثر نـوار سـف   قيتحق نيبرخوردار است. در ا يا ژهيو تياز اهم راتييتغ نيا يابيارز دندانها، دكردنيسف

 بررسي شد. Invivo  طيدر شرا يدندانپزشك انيبزاق  دانشجو pHاكسايد بر 
 pH ابتـدا  پس از اخذ موافقت كتبي انجـام شـد.   دانشجوي دندانپزشكي 20و بر روي  كارآزمايي بالينيبه  قيتحق نيا ها: و روش مواد
 دكنندهيشـد. سـپس نـوار سـف     يريـ انـدازه گ  saliva-check ،(GC,USA ( سنجش بـزاق  تيتوسط ك كيدر حالت عدم تحر بزاق

)crest advanced vivid white strip,USAفك باال به مـدت   يشش دندان قدام يدرصد  بر رو 5/9 دياكساپر دروژنيه ي) حاو
بـزاق   pHاول، هفتم و چهاردهم  ينوارها در دهان در روزها يريقرارگ يدقيقه طبق دستور كارخانه استفاده شد. ط 30روز وروزي  14
و  Friedmanبا تست هاي يآمار زينالشد. آ يريپس از اتمام درمان اندازه گ قهيدق 30پس از شروع درمان و  قهيدق 30و  20،  10در 

kruskal-wallis .انجام شد 
) p>2/0.(افـت يپس از شروع درمان نسبت به قبل از شروع درمان كـاهش   قهيدق 10تا  يبزاق در هر سه روز مورد بررس pH ها: افتهي

pH همچنين دياوليه رس زانيبه م قهيدق 60تا  30پس از  بزاق درهر سه روز مورد بررسي .pH      بزاق در پايان دوره درمـان نسـبت بـه
 )p<05/0( .نداد نقبل از شروع درمان تفاوت معناداري نشا

 بزاق ندارد. pHبر  يريدرصد تاث5/9با غلظت  ديپراكسا دروژنيكننده ه ديسف يرسد كه نوارها  يبه نظر م :يريگ جهينت
 هيدروژن پراكسايد، بزاق pH ،كننده دندان دينوار سفها: كليد واژه

 
 30/8/92 پذيرش مقاله:  28/6/92 اصالح نهايي: 15/7/91 وصول مقاله:

 

 

 :  مقدمه

از  يريجلوگ اي شرفتيدر روند پ تواند يبزاق م pH راتييتغ
Pداشته باشد. ريدندان تأث يها يدگيپوس

)1(
P از عوارض  يكي

 راتييتغ جاديكننده اسيدي امكان ا دياستفاده از مواد سف
  به دنبال ايجاد تغييراتي در يندانمخرب در ساختار نسوج د

pH  .محيط دهان از جمله بزاق استP

)2،1(
P در مورد  رانياين نگ

كه OTC اسيدي و خصوصا انواع  pH مواد سفيد كننده با
 ممكن است بدون نظارت دندانپزشك مورد استفاده قرار گيرند،

 مارانيب يتقاضا شيبيشتر است.  با توجه به روند رو به افزا
 تياز اهم راتييتغ نيا يابيدندانها،ارز دكردنيمان سفجهت در

Pبرخورداراست. يا ژهيو

)3(
P كردن، از  ديسف يها روش لبدر اغ

. تركيبات شود ياستفاده م ديپراكسا دروژنيمشتقات ه
 يژگيدارند كه باعث حفظ و يدياس pH ديپراكسا دروژنيه
كه به  ي. موادشود يكردن م رهيآن در زمان حمل و ذخ  يها
شان  يدياس يژگيبه علت و دارند، يكمتر pH ورت مشخصص

)P)4.شوند يدر سطح دندان م يراتييباعث بروزتغ
P  كه  يدر حال

ثبات بوده و  يب ديپراكسا ديكارباما يحاو دكنندهيسف باتيترك
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شود و يم لياوره تبد و ديپراكسا دروژنيدهان به  ه طيدر مح
 pH ث باالبردنتواند باع يدهان م طياوره در مح سميمتابول

Pشود. 

)5،4( 
 لنيات يپل ريكننده دندان ازنوارهاي  انعطاف پذ ديسف ينوارها

 درصد 14تا  5 ديپراكسا دروژنيه يساخته شده اند و حاو
مدت  يتماس با دندان ط نيفعال را ح باتيهستند و  ترك

بار مورد  2تا  1 يو روز كنند ي) آزاد مقهيدق 60تا  5( يكوتاه
)P)8-6.رنديمي گاستفاده قرار 

P متيآسان تر، ق  ادهبا توجه به استف 
 نيها، اOTC ريبا سا سهيدر مقا شتريب ييبايتر و اثرات ز ارزان

از  ياديكه افراد ز يدرمان عموم كينوار در برخي كشورها به 
Pشده است. ليتبد كنند، يآن استفاده م

)7( 
  ،يدندان مورد بررس دكنندهيمحصوالت سف pH  قيتحق نيا در

ساير است و در  ري) متغيباز اري) تا   (بسيدياس ارياز   (بس
 يحاو دكنندهيكه نوار سف ديگزارش گرد مطالعات در اين زمينه

پالك  pH زانيباعث كاهش م "درصد" 5/9 ديپراكسا دروژنيه
Pشود. يدر افراد مورد مطالعه م يدندان

)10،9( 
و  انيم يسخت زانيكاهش م ي نشان دهنده يمتعدد يپژوهشها

كننده از  ديبه دنبال كاربرد مواد سف نايم يسطح يزبر شيافزا
در بازار  OTC كه به صورت يكننده دندان ديسف يجمله نوارها

 رياز تأث يناش تواند يامر م نياند كه ا باشند، بوده يموجود م
 )P)13-11.اشدمواد ب نيموجود در ا يدياس باتيترك

بزاق به دنبال كاربرد  pH كه نشان داد زيننتايج مطالعه ديگري 
كردن دندان به  ديسف نيدرصد در ح10 ديدپروكسايكارباما

بزاق به مدت  pH بطوري كه ابدي يم شيافزا يطور معنادار
Pماند. يباق هيباالتر از حد اول قهيدق 100

)1( 
محلول در استفاده از  پالك pH راتييتغ به بررسيكه 

 تيبا نا دكردنيفدرمان س يط  "درصد10 ديپراكسا ديكارباما"
 ييو نها هياول pH نيانگيزنده انجام شد، م يگارد در دندان ها

ساعت استفاده از  2 يپالك و بزاق داخل و بزاق خارج دهان ط
 شيدرصد  افزا10 "ديپراكسا دياماكارب" يگارد حاو تينا
)P)2.افتي

P نتايج  و گذشته قاتيتحق يها يبا توجه به كاست
 دينوار سف ريدر اين مطالعه به تأث تا متفاوت آنها، بر آن شديم 

) بر crest advanced vivid white strip,USA(  كننده
pH طيبزاق  در شرا Invivo  بپردازيم 

 

 مواد و روش ها:

نوار  ريتأث يكه به منظور بررس كارآزمايي باليني قيتحق نيدر ا
 crest advanced vivid White) ( يدندان ي كننده ديسف

strip زانيبر م كشور آمريكا ساخت pH طيبزاق در شرا 
انجام شد، پس از تاييد كميته اخالق دانشكده  يكينيكل

ساله  24تا 20يدندانپزشك انينمونه ها از دانشجو دندانپزشكي،
و مراحل درمان اطالعات  طيبا شرا ابطهو در ر انتخاب شدند

 توسط آنهادرمان  ي نامه تيبه آنها داده شد و فرم رضا يكاف
وارد مطالعه شدند. Sequential  افراد به روش ني. اشد امضاء
و  ميترم ودنتال،يپر يماريفعال، ب يدگيپوس يدارا افراد
 ات،يفك باال، استعمال دخان يقدام يها دندان يرو يدگيپوس

خاص از مطالعه خارج  ييو عادات غذا كيستميس يماريب
ر جلسه خواسته شد كه دو ساعت قبل از ه مارانيشدند. از ب

استفاده نكنند و  هينخورند، از دهانشو يزيشروع درمان، چ
(در حالت عدم  هيبزاق پا pH قيمسواك نزنند. در شروع تحق

، saliva-check(سنجش بزاق تي) توسط ككيتحر
(GC,USA فك باال  يدندان  قدام6شد. سپس   يريگ اندازه

 .قرار گرفت كننده ديسف يدر معرض نوارها
بار در روز به  كيكننده  دينوار سف ،انهدستور كارخ طبق
روز، توسط افراد مورد مطالعه استفاده  14 يط قه،يدق 30مدت

اول، هفتم و  ينوار در دهان در روزها يريقرارگ يشد. در ط
پس از  قهيدق 30و  قهيدق20 قه،يدق 10بزاق در  pH، چهاردهم

 طيپس از خارج كردن نوار از مح قهيدق 30و  شروع درمان
از  كيدر هر  pH دنيشد و در صورت نرس يريگ ن اندازهدها

 يرياندازه گ نيبار ا كي قهيدق 30هر  ه،ينمونه ها به حالت اول
 يآور . پس از جمعميديرس هياول pHكه به  يتكرار شد تا زمان

 Friedman  يهابا آزمون يآمار زيها و ثبت اطالعات، آنال داده
 انجام شد.  Kruskal-Wallisو 

 



 

 3         و همكارانگنج كار  مريم حوري زاددكتر 
 

 ها: هيافت

 و 74/6±33/0 بيبزاق به ترت ييو نها هياول  pH زانيم
 pH ريداده ها نشان داد كه مقاد يآمار زيآنال بود. 28/0±75/6

اول، هفتم و  يروزها يعني يبزاق در هرسه روز مورد بررس
پس از شروع درمان  قهيدق 10 يچهاردهم درمان در فاصله زمان

 .معنادار نبود يرظ آماكاهش از لحا نيه است، اما اافتيكاهش 
)2/0p<  ( 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :بحث

بزاق در هر سه روز مورد  pH  مطالعه نشان داد كه نيا جينتا
،در زمان بالفاصله پس از شروع درمان نسبت به قبل از  يبررس

كاهش از لحاظ  نيحال ا نيبا ا افتيشروع درمان كاهش 
 60 يال 30 يبزاق در فاصله  pH نيمعنادار نبود. همچن يآمار

قبل از  زانيبه م كهيبه طور افتي شيپس از درمان افزا قهيدق
 جاديا يبرا ياز حد بحران بيشترودر تمام مراحل  ديدرمان رس

Pبود. يدر ساختار نسوج سخت دندان نديناخوشا راتييتغ

 )1( 
  ( USA,يدندان يدكنندهيمطالعه حاضر از نوار سف در

(Crest Advanced Vivid نوارها  نيا استفاده شد. در 
 يپل ينوارها يبر رو كنواختيبه طور  5/9 ديپراكسا دروژنيه
نازك قابل انعطاف پوشش داده شده است. براساس  لنيات

 MSDS(material safety data sheetاز( اطالعات به دست آمده

Pباشد.  يم 5محصول معادل اسيديته اين 

)13( 
 مارانيتوسط ب يبه استفاده از تر ازيعدم ن ليمحصول به دل نيا

مناسب و  متيشود. استفاده آسان تر، ق يم رفتهيراحت تر پذ
 دكنندهيمحصوالت سف ريبا سا سهيدر مقا شتريب ييباياثرات ز

OTC آن است.  ياياز مزاP

)7( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كه  -يدياس دكنندهيمورد مواد سف ددريكه با يارمهميبس نكته
امكان  رديوردتوجه قرار گم -است  2/5تا  8/4 نيب اسيديته آنها

و عاج دندان به دنبال  ناياثرات مخرب بر ساختار م جاديا
Pشدن آنهاست؛ زهينراليدم

)1(
P اسيديته  در ميدان يچنانچه م

 جادياو  نايشدن م زهينراليدم يبرا طيشرا 5/5كمتر از 
Pگردد،  يفراهم م يدگيپوس

)5(
P هدف از درمان  كهيدر حال

است  ماريب ييبايز نياهر و تامدندان كه بهبود ظ دكردنيسف
  .شود يدر نسوج دندان يبياثرات تخر جاديمنجر به ا دينبا
نواردر  يريبزاق بالفاصله بعد از قرار گ pH مطالعه حاضر در

از نشت  يتواند ناش يكه م افتيكاهش  قهيدق 10دهان تا 
 .باشد به بزاق  5معادل  يدياس    pH با دكنندهيسف باتيترك

بزاق  pH جياز شروع درمان به تدر قهيدق 10گذشت اما  پس از
 .بازگشت هيحد اول هبعد ب قهيدق 60 يال 30ودر  افتي شيافزا

استفاده از محصوالت  يبزاق در ط pH راتييرتغيتوجه به س با
به  دكنندهيسف باتيعالوه بر نشت ترك دندان، يدكنندهيسف

 كه ممكن است باعث يگريمختلف د عواملبه  ديبزاق با
به عنوان  دكنندهيسف يشود توجه نمود. نوارها pH راتييتغ

و در  ندترشح بزاق شو كيتوانند باعث تحر يم يجسم خارج

 اوليه و تغييرات آن درزمانهاي مورد بررسي  به تفكيك روزهاي مطالعه pH ميزان -1جدول 
 

pH           (زمان بر حسب دقيقه) 
 

 روز
 

0 10 20 30 60 Pvalue 

 اول
 

33/0±74/6 36/0±68/6 30/0±70/6 32/0±74/6 29/0±79/6 42/0 

 هفتم
 

33/0±78/6 38/0±73/6 34/0±81/6 31/0±78/6 32/0±81/6 25/0 

 چهاردهم
 

27/0±74/6 27/0±72/6 24/0±71/6 33/0±65/6 28/0±75/6 10/0 

 
 

pH قهيدق 20 يدر زمان ها يرسبزاق در هر سه روز مورد بر 
 و در اكثر  افتي شيپس از شروع درمان افزا قهيدق 30و 

شده از لحاظ  جاديا راتييو تغ ديرس هيها به حداولنمونه
بزاق در روز اول  pH نيهمچن) >3/0p(معنادار نبود.  يآمار

 ريمقاد نشان نداد. يدرمان، تفاوت معنادار يانيدرمان با روز پا
مختلف و در زمان  يبزاق در روزها pH  انزيم ياسهيمقا
 ) آمده است.1مختلف در جدول( يها
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درمان  يبزاق در ط pH شده در جاديا راتييروند تغ
Pموثر باشند. دكردنيسف

)4(
P بزاق قادر به  نگيبافر ستميس

شده در بزاق چه در جهت  جاديا راتييمقاومت در برابر تغ
Pاست. يو چه در جهت باز يدياس

)1(
P يباتيترك گرياوره از د 

 عثتواند با يم دياز غده پاروت ژهيآن به و ياست كه آزادساز
بافر در  ستميس نيمهمتر، بزاق شود نگيقدرت بافر شيافزا

در بزاق  و است كيدكربنياس-كربنات يب ستميبزاق انسان، س
)P)2 ترشح بزاق مرتبط است. زانيكربنات با م يغلظت ب

P  با
 شيكربنات در آن افزا يب يونهايتراكم ، ترشح بزاق شيافزا

  شيب افزايترت نيبزاق بد يكنندگ يخنث ليو پتانس افتهي
) P)14.ابدييم

Pقابل مالحظه و معنا دار در راتييعدم تغ نيبنابرا 

pH  تواند  يم دكنندهيسف يدرمان با نوارها انيبزاق در جر
ترشح  كيسو و در مقابل  تحر كياز يدياز نشت مواد اس يناش

Pبزاق باشد.

)5(
P مشاهده شد كه مواد  قيتحق نيا جيبا توجه به نتا

كنند ينشت م دكنندهيسف ينوارهاكننده دندان كه از  ديسف
بزاق به سرعت  pH در يجزئ راتييتغ جاديدر صورت ا يحت

 .شوند يم يخنث
در مورد و همكارانش  Leonard كه توسط يامطالعه در
 درصد10 ديپراكسا دياستفاده از كارباما يبزاق ط  pH اترييتغ
 100بزاق به مدت  pH دندانها انجام  شد،  دكردنيسف يبرا
 pH نيب يتفاوت معنادار وماند  يباق هيباالتر از حد اول قهيدق

بدون ماده گزارش  يو تر كيبزاق در دو حالت بدون تحر هياول
كاهش  نيا قه،يدق 5بزاق در زمان  pH رغم كاهش يو عل نشد

  هيمقدار پا نيتفاوت معنادار ب يمعنادار نبود ول ياز لحاظ آمار

 pH مشاهده شد. قهيدق 20و    قهيدق 15 يط وP

)1( 
يد ادر مطالعه ديگري مشاهده شد كه با استفاده از كاربام

ساعت،  2درصد در سفيد كردن دندان پس از  10پراكسايد 
pH  بت به نهايي پالك دنداني و بزاق نسpH  اوليه افزايش

Pداري نشان داد.معني

)2( 

تفاوت  ق،يدو تحق نيحاضر با ا قيتحق جيتفاوت نتا ليدال از
حاضر از  قيدر تحق باشد. يكننده مورد استفاده م ديماده سف

دندانها  دكردنيسف يبرا درصد 5/9 ديپراكسا دروژنيه بيترك
 ديپراكسا ديكارباما بيترك به نسبت بيترك نياستفاده شد كه ا

 ديرباماكا بيترك يباشد. از طرفيتر ميديبه مراتب اس
دهان به  طيثبات بوده و در مح يب يبي، تركدرصد 10ديپراكسا

  لياوره تبد درصد 5/6و  ديپراكسا دروژنيه درصد 5/3
تواند باعث يدهان م طياوره در مح سميشود و متابوليم

 دروژنيه باتياكثر ترك pH كه يدر صورت ،شود pH باالبردن
Pباشد.يم يدياس ديپراكسا

 )5( 
كردن  ديدر سف ديپر اكسا دروژنيه باتيبر كاربرد ترك عالوه

 ديپر اكسا دروژنيه يبرا زين يدرمان يجنبه ها يدندانها، برخ
)P)3.باشديمطرح م

P يدگيپوس يهايكاهش تجمع پالك و باكتر 
و  ديپراكسا دروژنيزا در كوتاه مدت پس از درمان با ه

 نرمبهبود بهداشت دهان و كمك به سالمت نسوج  نيهمچن
P. خاص مشاهده شده است مارانيدهان در ب

)15،16( 
نامطلوب بر  راتييبر امكان بروز تغ يمبن يمطالعات  نيهمچن

 نايم يو خشونت سطح يدندان از جمله سخت ينايساختار م
 زارش ـــدان گـــده دنــكنن دـــيمتعاقب كاربرد مواد سف

Pاست.شده 

 ) 18-17،10(
P Price   و همكارانش در پژوهش خود

) يديسا اريدندان از  (بس دكنندهيمواد سف pH     نشان دادند
 نيكارخانجات سازنده ا يوبا ادعا راستي) متغيباز اريتا (بس

)P)9 .ندارد يمحصوالت همخوان
P هرچند در مطالعه حاضر pH 

 يحظه امحصول كاهش قابل مال نيبزاق به دنبال كاربرد ا
كه در  دكنندهيماده سف نيا يدياس تيماه لي، به دل افتين

 در يراتييتواند باعث تغيم  وقرار دارد  يمجاورت بافت دندان

pH  پالك مجاور دندان وساختار دندان شود، الزم است در
عوامل مستعد  ريدندانها، سا دكردنيطول مدت درمان سف

قرار  يشتريدهان مورد توجه ب طيدر مح pH كننده كاهش
بهداشت دهان و دندان و توجه به  قيدق تيرعا ني. بنابرارنديگ

 يدگياز بروز پوس يريشگيپ جهتمناسب  يا هيتغذ يالگو
-يبه نظر م يدندان ها ضرور دكردنيدندان در دوره درمان سف

 يباز اريبس اي يدياس اريكه در مورد بس يرسد. به عالوه زمان
به تعداد  ديبا ميكنيم قضاوت دكنندهيبودن محصوالت سف

Pدقت شود.  دكنندهيدفعات مصرف و مقدار مصرف مواد سف

)9( 
نامطلوب  ريكه نشان دهنده تاث يبا توجه به مطالعات نيبنابرا

باشد لزوم دقت در كاربرد يبر ساختار دندان م دكنندهيمواد سف



 

 5         و همكارانگنج كار  مريم حوري زاددكتر 
 
دستور كارخانه سازنده و مصرف تحت نظر  تيمواد، رعا نيا

مواد  نياز اثرات سوء ا يريمنظور جلوگدندان پزشك به 
Pاست. يضرور

)18-16( 

 ي:ريگ جهينت

 رسد كه كاربرد  يمطالعه حاضر به نظر م يها افتهيتوجه به  با
با غلظت  ديپراكسا دروژنيه يدندان حاو دكنندهيسف ينوارها

شده توسط كارخانه سازنده  هيدر مدت زمان توص درصد 5/9
  .د مطالعه نداردبزاق افراد مور pH بر يريتاث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دروژنينوارها كه امكان نشت ه نيخاص ا يتوجه به طراح با
 نيرساند، استفاده از ا يدهان را به حداقل م طيبه مح ديپراكسا

دندانپزشك استفاده از  صيكه طبق تشخ يمحصول در موارد
 سهيشود، در مقايم هيتوص دكنندهيباالتر ماده سف يهاغلظت
 يماده  از ماريساخته كه توسط خود ب شيپ يهايبا تر

از حد  شيامكان پرشدن ب جهيشوند و در نت يپر م دكنندهيسف
 دهان وجود دارد مطمئن تر است. طيو نشت به مح يتر
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