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  ه:خالص

 جادیدرمانها است که موجب ا نیا ياز مشكالت اساس يكیکننده  ديسف یها پس از درمان نايم يسطح یزبر شیافزا ف:سابقه و هـد

 نیگردد ، هدف از ايم  يدگيوارده، جذب رنگدانه ها و استعداد ابتال به پوس یدربرابرفشارها ناياز جمله کاهش مقاومت م يآثار جانب

  .بوده است home bleachingنوع  کیآن با  سهیو مقا نايم يسطح یبر زبر white strip bleachingاثر محصول  يبررس قيتحق

به شده بودند دندان مولر سوم تازه کشيده شده آماده 21که از  یينايبلوک م 90بود و درآن  تجربياین تحقيق از نوع ها:  مواد و روش

درصد  1/3 دروژنيه ديپراکس یحاو Day white ACPنوع   home bleachingتحت درمان با  اول گروه شدند. ميگروه تقسدو 

 یحاو crest white strip supremeگرفت و گروه دوم تحت درمان با  ارقر قهيدق 90بار و هر بار  1روز ، روزانه  24به مدت 

نمونه ها قبل و بعد از درمان  خشونت مينا درقرار گرفت.  قهيدق 90بار و هر بار  1انه روز، روز 12به مدت  درصد24 دروژنيه ديپراکس

و جهت مقایسه تفاوت اعداد  paired sample t آزمونشد. جهت مقایسه قبل و بعد نتایج در هر گروه از  یرياندازه گ لومتریبا پروفا

 استفاده شد.    Independent sample tبين دو گروه از آزمون 

 و00/4±41/2 بيبه ترت home bleaching,white strip bleachingبعد از درمان در گروه  ميزان خشونت ميناها:  يافته

دو  تفاوت يول (P<01/0) افزایش معني داری را نشان داد 02/9±20/0 و 11/1±03/0یعني  آن از قبل به نسبت بود که 39/0±9/9

  (P>01/0. )دار نبود يگروه نسبت به هم معن

 يشوند ول يپس از مصرف م نايم يسطح یزبر شیباعث افزا يمورد بررس bleachingدو ماده به نظر مي رسد که نتیجه گیري: 

 دو گروه وجود ندارد. نينظر ب نیاز ا يتفاوت خاص

 مينای دنداني، سطح مينا، خشونت سطحي، نوارهای سفيد کننده، سفيد کردن دندانها:  کلید واژه

 14/9/31 پذیرش مقاله: 21/1/31 :اصالح نهایي 11/3/32 وصول مقاله:

 
 

 :مقدمه

مينطا پطس از درمانهطای     (roughness)سططحي  یافزایش زبر

یكي از مشكالت اساسي اینگونطه   bleaching  سفيد کننده یا

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

ر مينطا و عطا    هطای آلطي موجطود د    عامل اکسيد کننده رنگدانطه 

های بعدی دندان بطا بطزاب بطه     هر چند که در تماس (2). باشد مي

زبری  علت جذب مواد معدني از بزاب برگشت نسبي در تغييرات

  ( 9).ممكن اسطت مشطاهده شطود    طبيعيمينا به محدوده  سطحي

باعث ایجطاد آثطار    خشونت سطحي اما در کل این افزایش ميزان

ينطا در برابطر فشطارهای وارده،    سویي از جمله کاهش مقاومطت م 

  (1،2).گطردد  مطي  وسطيدگي ها و استعداد ابطتال بطه پ   جذب رنگدانه

تحقيقات زیادی بر روی انواع مواد سطفيد کننطده دنطدان انجطام     

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

هطای   د بطر بافطت  نوع کرباميد پراکسای  home bleaching اثر

تططر اسططتفاده از  روشططهای قططدیمي ( 4).ي پرداخططتسططخت دنططدان

و  home bleaching به عنوان درصد 1/3 ایدهيدروژن پراکس

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

توجه به نتایج حاصل از تحقيقات گذشته روش های متفاوتي  با 

مواد سفيد کننده جهطت   سوء جهت شناخت و جلوگيری از آثار

از جملطه    (2)ارائطه شطده اسطت.   سطفيد کننطده دنطدان     هایدرمان

شود اسطتفاده از   هایي که اخيراً و به ميزان زیادی استفاده مي راه
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سفيد کطردن  دیگری برای  روشبه عنوان نوارهای سفيد کننده 

است هطر چنطد کطه در ایطن زمينطه مقطاحت و تحقيقطات        دندان 

ر تمطامي تحقيقطات   انگشت شمار بوده و  با عنایطت بطه اینكطه د   

 homeگذشطته هيگگطاه سطنجش مسطتقيمي بطين دو گطروه       

bleaching  وWhite stripا ما را بطر  ها صورت نگرفته بود لذ

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

 خشونت سطحي مينا به صورت آزمایشگاهي بررسي کنيم.

 مواد و روش ها:

با توجه به مطالعات مشطابه بطر    بوده و ع تجربياین تحقيق از نو

مطولر سطوم تطازه     یازدندان هابلوک مينایي تهيه شده  90روی 

گيطری   روش نمونطه ( 9-20) انجطام شطد.  به شرح زیطر  شده  دهيکش

 ساده بود.در این تحقيق از يمبتني بر هدف و به صورت تصادف

 home bleaching (Day whiteACP) سططططاخت

 و یكطططططططاامر Discus dentalکارخانطططططططه

 White strip supreme (  سطاخت کارخانطه crest 

شطد.   اسطتفاده   سطفيد کننطده دنطدان    عوامطل به عنوان  ( امریكا

تایمول قطرار   درصد 1/0ساعت در محلول  49ها  به مدت  نمونه

داده شدند و در مطرحله بعد هر دندان بطا دیسطک الماسطي بططه     

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

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

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

 White و home bleaching تصادفي به یكي از دو گروه

strip  تقسيم شده و در آخر، در هر گروه از هر نيمه یک بلوک

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

 (Bayer Dental  در اکریل شفاف کدگذاریها بعد از  بلوک

ميلطي   12به صورت سيلندریک به قططر  ساخت کشور آلمان(   

 .مانت شدند ميلي متر 22و ارتفاع  متر 

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

 Hommel werke)  بعطد از مداخلطه بوسطيلة پروفطایلومتر    

turbo roughness v3.34)  و  گيطری شطده  آلمان اندازه

هطا   قابل ذکر است که تمام نمونطه  گردید. در جداول مربوط ثبت

و در دمطای محطي     یقبل و بعطد از درمطان در سطرم فيزیولطوژ    

 .نگهداری شدند

 )سفید کردن خانگی( :Home Bleaching گروه

اني که در خطار   از انجام اقدامات فوب، سطحي از بلوک دند بعد

در ایطن   home bleaching . ژلدیط آکریل بود درمطان گرد 

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

 Auto mix دسطتور کارخانطه سطازنده بطه طریقطه دو تيطوبي      

دقيقه با 90 اربار و هر ب 1سطح هر نمونه روزانه  گردید. مخلوط

دنطدان طبطق   ضخامت ژل روی سططح هطر    شد. ژل فوب آغشته

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

در  home bleaching در یک روز جداگانطه و کطل درمطان   

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

  .شدند فيزیولوژی نگهداری 

 )نوار سفید کننده(  White Strip گروه

نطداني کطه در خطار  آکریطل بطود  و      روی سطحي از بلطوک د  بر

حطاوی پراکسطيد    White strip شطد  يبایسطتي درمطان مط   

بار در روز و  1طبق دستور کارخانه سازنده  درصد 24هيدروژن 

 شطد  قرار داده ها روزبر روی نمونه 12دقيقه به مدت  90هر بار 

 .دهادر فواصل درماني در سرم فيزیولوژی نگهداری شدن و نمونه

                                                                    

 :در سطح هر نمونهخشونت سطحی مینا ش سنج  روش  

هطا قبطل از درمطان و بعطد از      کليه نمونه ميزان خشونت سطحي

و نتطایج بطه تفكيطک     شطد سنجش  پروفایلومتر درمان با دستگاه

 ید.گرد ثبت مربوطه جداول در روش -گروه و نمونه –گروه 

نرمال ) با استفاده از آزمطون   عیداده  ها از توز تيتوجه به تبع با

Sample kolmogrov -smirnovقبل و  سهی( جهت مقا

و   Paired Sample tدر هطر گطروه از آزمطون     جیبعطد نتطا  

دو گطططروه از آزمطططون   نيتفطططاوت اعطططداد بططط سطططهیجهطططت مقا

Independent Sample t اتيعمل هي. کل دیاستفاده گرد 

و بطا در نظطر گطرفتن     SPSSبطا اسطتفاده از نطرم افطزار      یارآم

 انجام شد.          01/0برابر  ینوع اول آمار یخطا
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 ها: يافته

انجام شد و  نمونه 21 نمونه در دو گروه 90تحقيق بر روی 

موجب افزایش  سفيد کننده دندان نشان داد که هر دو ماده

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

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

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

( P<01/0) بود.اختالف معنادار  نیا داد و اوليه افزایش نشان 

 ندادندرا نشان  یدر دو گروه نسبت به هم تفاوت معنادار يول

(01/0<P) 

 ها به تفكیك گروه mبر حسب  Ra یزانم -1جدول 

 قبل و بعد از درمان 

 

 Ra ميزان          

 های  گروه

 مورد مطالعه

 قبل از درمان
بعد از 

 درمان

 تفاوت قبل و 

 بعد از درمان
P value 

Home 
bleaching 

20/0±02/9  39/0±9/9  30/0±13/0  P 1/0>  

White Strip 
bleaching 

03/0±11/1  1/2±00/4  11/2±29/2  P 01/0>  

P نتيجه آزمون 002/0>  P 01/0>  P 2/0>  
 
 

 

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

 و  white strip bleaching در هر دو گروه  ( R max)دره

home bleaching  مواد نسبت به نیبعد از استفاده از ا R 

max  در هر دو شیافزا نیدهد که ا ينشان م شیافزا هياول 

دو  نيب فاختال يول (P<01/0)  دار بوده است يگروه معن

 (P=0/0. )باشد يدار نم يگروه معن

 ها قبل و  به تفكیك گروه mبر حسب  R max میزان  -2جدول 

 بعد از درمان
 

ميانگين          
Rmax 

 های  گروه

 مورد مطالعه

 بعد از درمان قبل از درمان
 تفاوت قبل و 

 بعد از درمان
P 

value 

Home 
bleaching 

3/22±23/20  93/3±02/12  31/24±91/4  P 4/0>  

White Strip 
bleaching 

31/9±14/21  09/20±34/12  39/3±30/0  P 1/0>  

P نتيجه آزمون  9/0>  P 9/0>  P 9/0>   

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

  در هر دو گروه (Rz)  ترین دره ها

white strip bleaching home bleaching  بعد از

دهد ينشان م شیافزا هياول Rz مواد نسبت به نیاستفاده از ا

( P<01/0  (در هر دو گروه معنادار بوده است شیافزا نیکه ا

.  .باشديدر دو گروه نسبت به هم تفاوت معنادار نم يول

(0/0=P)  ميزانRz, R max , Ra گروه  یدرنمونه ها

white strip یرا نسبت به نمونه ها یشتريب یعدد شیافزا 

 يتفاوت معن نیا يدهد ول ينشان م home bleachingگروه 

 (P>01/0) .باشد يدار نم

 
 

 

 ها قبل و  به تفكیك گروه mبر حسب  R zمیانگین  -3جدول 

 بعد از درمان

 

 
 

 بحث:

سفيد کننده  ان داد که هر دو مادهآزمایشگاهي نش  مطالعه نیا

شوند، ولي بين دو  يم نايم يسطح یزبر شیافزا باعث دندان 

 گریبه عبارت د آماری مشاهده نگردید. معنادارگروه اختالف 

مصرف و غلظت متفاوت مواد مورد  می، رژبيترک رغميعل

 .را بروز دادند نايم يسطح راتيياستفاده هر دو ماده تغ

 Hommel werke)لومتریمطالعه از دستگاه پروفا نیا در

turbo roughness v3.34 یريگاندازه یبرا (ساخت آلمان 

 ياستفاده شد که در حال حاضر روشخشونت سطحي مينا 

در اکثر  (3-21). شود يشناخته  م نهيزم نیدر ا قيمرجع و دق

پرداخته شده ولي  Ra مطالعات و مقاحت تنها به بررسي مولفه

 Rz و Rmax حاضر به بررسي دو مولفه دیگر یعني مطالعه

(2)بيانگر ميانگين زبری سطحي مينا   Ra ..تپرداخ
 Rmax 

تا از  1بيانگر ميانگين   Rz بيانگر حداکثر زبری سطحي مينا و

(29،24)تا از پست ترین دره ها مي باشد. 1بلندترین قله ها و 
  

 ميزان         

Rz 
 های  گروه

 مورد مطالعه

 بعد از درمان قبل از درمان
 تفاوت قبل و 

 بعد از درمان
P value 

Home 
bleaching 

11/4±11/20  13/9±21/29  93/1±91/4  P 02/0>  

White Strip 
bleaching 

31/9±14/21  09/20±34/12  39/3±30/0  P 2/0>  

P نتيجه آزمون 02/0>  P 02/0>  P 1/0>   
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 یگرید ديتوس  دستگاه خود تائRZو R max مولفه يبررس

  یتن  شرانظرگرف در است، با Ra يحاصل از بررس جیبر نتا

  R max  و  RZ  راتييتغ همه نمونه ها،  یبرا كسانی

نوار  گروه یهانمونه يرا در تمام نايم يسطح یزبر شیافزا

پس از  home bleaching گروه ینمونه هاسفيد کننده و 

  Ra همگون يدهد، ول ين نشان مآبه قبل از  نسبتاستفاده 

وه وجود دو گر نيب زينRZو  R max در یتفاوت معنادار

 . نداشت

 انگريب قيتحق نیدر ا يهر سه مولفه مورد بررس نیبنابرا

 يسطح یبر ميناسفيد کننده  دو نوع ماده نیا یرگذاريتاث

 يسطح یزبر شیهر دو ماده  موجب افزا  يعنیدندان هستند 

توس   نايم ونيزاسينراليشوند که علت آن احتماح دم يم نايم

 شیافزا (29)( است.1/1-9/1) یدينسبتا اس pH  با باتيترک نیا

از جمله کاهش  يآثار سوئ جادیا يبه معن نايم يسطح یدر زبر

و  یرینفوذپذ شیدر برابر فشارهای وارده، افزا نايمقاومت م

جذب پالک )استرپتوکک  شی، افزا(1،2)جذب رنگدانه ها 

 يدگياستعداد ابتال به پوس جهيو در نت (21)برابر  11موتانس( تا 

 بيترت نیاست، به ا bleaching از مواد كررستفاده مپس از ا

 یبرا نهيتوس  پالک زم نايشدن سطح م دهيپوش كباریکه با 

  (3).فراهم مي شود يدگيپوس ديها و تول یباکتر شتريتجمع ب

 بيانگر حل شدگي حیه های ارگانيک سطح مينا مطالعات

(pellicle ,cuticle)  و از دست رفتن integrity دون حیه ب

منشور سطحي مينا پس از در معرض قرار گرفتن عامل 

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

 نااکسيدان به ماتریكس ارگانيک بافت های سخت دنداني ) مي

از سوی دیگر مطالعات  (1،20،23).و عا ( ایجاد مي شود

نانومتر  20کلسيم به فسفر تا   آزمایشگاهي موید تغيير نسبت

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

مي توانند منجر به افزایش فاصله بين منشور های مينایي شده 

 (3) د.نو توجيه کننده زبری حاصله در سطح مينا باش

Richard کننده به  دياثر مواد سف سهیو همكارانش  در مقا

 دنديرس جهينت نیبا گروه کنترل به ا  office و  home  روش

  شیرا افزا نايم يسطح یزبر زانيکننده م ديکه مواد سف

 آزمایشگاهي  مطالعه به مانند مطالعه ما به صورت نیا دهند.يم

  office  که روش دیمشخص گرد نیو عالوه بر ا دیانجام گرد

استفاده  ليهر چند که به دل (3)دهد. يم شیافزا شتريرا ب یزبر

 يسطح یزبر یتواند رو يم  office قبل از روش etching از

 اثر گذار باشد قاتيتحق جهيو نت

 Hosoya  دفعات استفاده از روش سهیدر مقا زين و همكارانش 

Home  کننده  ديسف موادقبل از استفاده از   اچينگ اثر زيو ن

 زيدفعات استفاده و ن شیکه با افزا آزمایشگاهي  یدر شرا

را  يسطح یزبر زانيم  اچ به این نتيجه رسيدند  ازاستفاده 

(3)دهد يم شیافزا
 Day اثر يبه بررس مطالعه ای دیگرکه 

white 2z  نايمریز سختي  و یزبر یبر رو گرینوع ماده د 1و 

 نیا جیبه مطالعه ما نتا کینزد  یدر شرا زيپرداخته بود ن

عالوه  وهمكارانشchen مطالعه (20)کند. يم قیمطالعه را تصد

نشان داد   نايبر م نگيگيمشابه در ارتباط با اثر بل افتهیبر 

را کاهش  نايم راتييتغ زانيتواند م يم دیاستفاده از فلورا

 همكارانش و و Bodonezi نتایج تحقيقات ( 29)دهد.

DEAbreuدیيمطالعه حاضر را تأ یها افتهی زين همكارانش و 

 را  علت احتمالي این تشابه (10،23).دینمايم

مي توان به مواد و روش یكسان و نيز استفاده از پروفایلومتر 

 .جهت سنجش زبری ها نسبت داد

 در تناقض بامطالعه قيتحق نیبه دست آمده ازا جینتا يطرف از

Duschner  نیا يعلل احتمال (9)باشد. يهمكارانش  مو 

 متفاوت  یو نگهدار یتواند در نحوه آماده ساز يتفاوت م

نمونه ها قبل  وبف قاتيمطالعات باشد، در تحق نیر اها دنمونه

ضخيم قرار  دیکار با یها سکید یبا سر شیاز درمان تحت سا

شدند،  شيپال  m 3گرفته و با خميرآلومينيوم اکساید

مواد در محلول   نینمونه ها قبل و بعد از درمان با ا نيهمگن

ر  قرار با 1 یهفته روز 1به  مدت   دهیدندان فلور  ري% خم11

شده از  یجمع آور يعيدر بزاب طب رمانگرفتند و در  فواصل  د

 باتيشدند، وجود بزاب و ترک يم  یداوطلب نگهدار نیچند

به دست آمده از  جیبر نتا يليتواند دل يم يمصرف دیفلورا

باشد .همگنين  قيتحق نیا جهيفوب و تفاوت آنها با نت قاتيتحق

شده  شنهاديبرابر زمان پ دو مطالعه عوامل بليگينگ در  نیدر ا
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در  زين وهمكارانش Gotz . در تماس با دندان قرار گرفته است

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

نوار سفيد کننده کرست  سازنده( در تماس با یشنهاديپ

(Crest) زيدر بزاب ن نمونه ها یقرار دادند و از غوطه ور 

 يسطح یها يژگیدر و داری معنااختالف  استفاده نمودند و

(12)نمونه ها نسبت به گروه کنترل مشاهده ننمودند.
آنها  

همگنين در مطالعه بعدی خود از محلول های فلوریده پس از 

 (12،11)بليگينگ استفاده نمودند.

  یطال بر رو هیح کیاز  وهمكارانشRajeshهمگنين

كوپ الكترونيكي ميكروس  مشاهده با خود قبل از یهانمونه

 رگذاريتاث نايم يسطح یزبر یبررو توانديکه م ردندفاده کتاس

 یها ردندانيخم از زين وهمكارانش  Ozkan به عالوه (14)باشد.

با  ياز بررس شيشده خود پبليچ  ینمونه ها یرو ندهیسا

 joiner مطالعه ( 11)استفاده کردند. لومتریپروفا
بر  یکه مرور 

 نتایج در وجودشده داشت علت تفاوت ممطالعات انجام  ریسا

ه در نظر گرفت قاتيمتفاوت انجام تحق یهامطالعات را روش

.است
مواد در  نیباعث محدود ساختن مصرف ا جینتا نیا( 10)

هر چند که بر طبق مطالعات انجام شده   شود. يم يدندانپزشك

  یدندان ها ريهمگون خم یاستفاده از مواد نهيزم نیدر ا

 

 

 

 باتيپس از مصرف ترک يدتراپیفلورا ای دیفلورا یونهای یحاو

 يسطح ینايموجب بهبود خواص م یکننده تا حد ديسف

بافت  یکننده بر رو ديتفاوت اثر مواد سف (10)شود.  يمدندان 

 راتيتاث نیا یبر رو شتريب قاتيبه تحق ازين يسخت دندان یها

 يبایجهت ارز یشتريدهد، حزم است مطالعات ب يرا نشان م

 قاتيتحق شهيهم رایانجام شود ز کينيمواد در کل نیاثرات ا

  (4)نخواهند بود. یرحبراتوا قاتيتحق جینتا دیمو كيينيکل

از بزاب به  يدهان جذب مواد معدن  يدر مح نكهیبخصوص ا

، معدني شدن راتيتاث نیموجب برطرف کردن ا يطور نسب

 يم طبيعيبه محدوده  نايم وضعيت دوباره و برگشت

 شتريب يكينيکل يبررس یبرا نهيچنانگه زم نیبنابرا(  12،9).شوند

جهت استفاده  یشتريب نانيبا ثبات و اطم جیفراهم شود نتا

 محصوحت ارائه خواهد شد. نیدندانپزشكان و مصرف کنندگان ا
 

 نتیجه گیري:

 ميرس يم جهينت نیبه ا قيتحق نیبا توجه به محدودیت های ا

 یزبر شیباعث افزا يمورد بررس bleachingکه دو نوع ماده 

را نسبت  یشتريب شیافزا گكداميه يول شونديم نايم يسطح

با  يلحاظ تفاوت خاص نیدهد و از ا ينشان نم یگریبه د

                    ندارند.                                                                                                             گریكدی
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