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و بعد از عمل بيليچينگ بر نفوذپذيري مينأتا  ثير استفاده از وارنيش فلورايد قبل

2مرال توكليدكتر-1پور محمدرضا مالكيدكتر-1پروين ميرزاكوچكي بروجنيدكتر

 ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان استاديار گروه آموزشي-1
 دانپزشكدن-2

 چكيده
و هدف وي معدنياش محتوباعث كاهاند كه سفيد كردن دندانها بسياري از مطالعات نشان داده:زمينه در نتيجه باعث افزايش مينا

اي به همين جهت. شود نفوذپذيري مينا مي قبهدف از بر رويهال يا بعد از عمل سفيد كردن دندانن مطالعه بررسي تأثير استفاده از فلورايد

ميافزاي . باشدش نفوذپذيري مينا

واي تجربي شصت دندان پره مولر سالم خارج مطالعه مداخله در اين:روش بررسي و شده انساني جمع آوري سطوح آنها اعم از تاج

و ميليريشه به استثناي مربعي به مساحت شش  ب12به پنج گروه مترمربع از سطح باكال توسط الك ناخن پوشيده و مدته تايي تقسيم

و در دماي هفت  .درجه قرار گرفتند37روز در بزاق مصنوعي

و تنها نمونه): نترلك(گروه اول ٪50از نور، در محلول نيترات نقره روز، در محيطي عاري به مدت پنج ها تحت هيچ درماني قرار نگرفته

.ور شدند غوطه

. قرار گرفتند٪45دبا كارباميدپراكسايها، تحت عمل سفيد كردن نمونه: گروه دوم

.ها تحت درمان با وارنيش سديم فلورايد قرار گرفتند نمونه: گروه سوم

و تمام مراحل شبيه گروه:گروه چهارم ازها نمونه دوم بود و وز نگهداري در بزاق مصنوعي مانندر پنجپس فلورايدتراپي پنجم گروه سوم

.شدند

كه چهارم تمام مراحل شبيه گروه: گروه پنجم .ها انجام گرفت راپي، قبل از عمل سفيدكردن نمونهفلورايدتبود با اين تفاوت

بها تمامي نمونه ن روز،ه مدت پنجدر آخر در جهتها كليه نمونه.ور شدند غوطه٪50ور، در محلول نيترات نقره در محيطي عاري از

ششباكو و به مدت و طولي برش داده شده وساعت در داروي ظهو لينگوالي كروسكوپ نفوذ رنگ، توسط استريومي سپسر قرار گرفتند

شدگو دوربين ديجيتال اندازه .انجام گرفت DUNNِو پس آزمون ANOVA آزمونو SPSSها با نرم افزار آناليز داده. يري

درميانگين در اين مطالعه:ها يافته  سفيد شده به عنوان گروه2، گروه 32/345 كنترلبه عنوان گروه1گروه در به ترتيب مينا نفوذ رنگ

كه4، گروه 75/143 فلورايدتراپي شده گروه به عنوان3گروه،12/1382 و به عنوان گروهي  56/765 سپس فلورايدتراپي شده ابتدا سفيد

و سپس سفيد شدهابكه5در گروهو عماين.دست آمدهب ميكرون 26/918 تدا فلورايدتراپي بهلنتايج نشان داد كه سفيد كردن دندانها

ميدار طور معني اما دندانهايي كه پس از سفيد شدن، تحت درمان با فلورايد قرار گرفته بودند،اين گردد،ي باعث افزايش نفوذپذيري مينا

ب .دصورت كمتري نشان دادنه افزايش نفوذپذيري را

مي عمل سفيد كردنفلورايد تراپي، بعد از در روند سفيد كردن دندانها:گيري نتيجه .شود باعث كاهش نفوذپذيري مينا

.فلورايدتراپي–نفوذپذيري مينا– سفيد كردن:ها كليد واژه

 8/4/1389/1385:پذيرش مقاله26/2/1389:اصالح نهايي20/12/1387/1383:وصول مقاله
 خوراسگان واحد دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالميهدانشكدترميمي گروه آموزشي دكتر پروين ميرزاكوچكي بروجني،:نويسنده مسئول

e.mail:cosmeticmir@yahoo.com 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 6

http://jida.ir/article-1-742-en.html


88 

 1389 تابستان،2، شماره22دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

برٔتا و بعد از عمل بليچينگ . ثير استفاده از وارنيش فلورايد قبل . .

 مقدمه
يي در دندانپزشكي يكي از درمانهاي محافظه كارانه زيبا

ك و قابل ترميمي، بيليچينگ است ه نتايج بسيار خوب
بههـمالحظ ي بر رويـد درمانـ، اما اين رونمراه دارده اي

و تاخصوصيات مطالعات زيادي.ثيرگذار استٔساختمان مينا

 خصوصياتي چون ميكروهاردنس، درمان را بر روي ثير اينٔتا
از.اند بررسي كردهحكام باند مواد مختلف به مينا است بعضي

و شواهد نشان حمي مطالعات ساسيت دهند كه اين عمل باعث
ميـدان به تحريكـدن ت ات مختلف و برـثئاـشود ر اين درمان

سوي ديگراز.ميزان مواد معدني مينا نيز گزارش شده است
 ها،اند كه سفيد كردن دندان بعضي مطالعات نشان داده

فف محتوي كلسيم، و ميسفات -1(. دهد لورايد مينا را كاهش
و افزايش،)2 و از دست دادن مواد معدني نرم شدگي سطح

و كاهش مقاومت به شكست يا  احتمال سايش يا پوسيدگي
كاهش در مقاومت به سايش دندان متعاقب بليچينگ گزارش 

(شده است هاي ميكروسكوپ الكتروني نشان داده، آناليز)3.
فولوژيكي بر روي ميناي سطحي مثل كه امكان تغييرات مور

ب و تخلخل و دكلسيفيكاسيون دنبال سفيد كردنه اروژن
(وجود دارد%15و%10دندانها با كارباميد پراكسايد  در،)4.

ميزان،سفيد كردنتي نشان داده شده است كه مطالعا
ميي دنداننفوذپذيري مينا (دهد را افزايش تغييراتو)5-9.

و در كيفي مي سطح ميناكمي در هر حال شود ايجاد
تا نتيجه اي كه از اين درمان قابل انتظار است زيبايي است كه

اما ماندگاري اين حالت متفاوت حدودي قابل قبول است
و يا حتي افزايش باشد مي و احتمال برگشت به رنگ اوليه

اين امر كه استفاده،)6(. رنگ پذيري دندانها نيز وجود دارد
و موضعي از و فلورايد در پيشرفت بازيابي مواد معدني
كاهش آنها مؤثر است مورد قبول بسياري جلوگيري از

تركيبات فلورايد ممكن است بازيابي نواقص،)11-10(.است
و رسوب  ريزساختاري ناشي از بليچينگ دندان را با جذب

و فسفات حمايت كنندتركيبات بز به.اق مثل كلسيم با توجه
حداقل رساندن خطر حتي كوچكترين آسيبها به اينكه به 

منظور اطمينان از انسجام طوالني مدت بافت سخت دندان 
كه Attinمر بسيار مهمي است در مطالعها و همكاران

استفاده%5/0 هاي كارباميد پروكسايد همراه با فلورايد ژل
و از روز ثير كمتري بر روي ميكروهاردنسٔشد تا داشته

هاردنس به حالت اوليه ديده شد در كروهشتم برگشت مي
لذا،)3(. گونه نبود حالي كه در گروههاي غير فلورايددار اين

ن مطالعه بررسي تأثير استفاده از فلورايد قبل يا هدف از اي
از عمل سفيد كردن دندانها بر روي نفوذپذيري مينا بعد
بو باشد مي ر روي ميناي دندانهاي بيليچ شده نفوذ رنگ

تاهمچني ثير وارنيش فلورايد نيز بر روي اين پديده بررسئن
.گرديد

 روش بررسي
ب در اين مطالعه تجربي در آزمايشگاهايه صورت مداخلهكه

كه انجام شد، شصت عدد دندان پره موالر دائمي انسان
ب و و نقص بود تهيه ه عاري از پوسيدگي يا هر نوع عيب

.ر داده شدندقرا%2/0مدت شش ماه در محلول تيمول
به سطوح دندانها از و و جرم تميز شده بقاياي نسج نرم

در)12و7(روز در بزاق مصنوعي مدت هفت  و در انكوباتور
و درجه سانتي37دماي سوراخهاي گراد نگهداري شده

و محل انشعاب آنها به جهت سيل انتهايي كانال هاي ريشه
و ممانعت از نفوذ ماده رنگي توسط موم  گرم چسب كردن

سپس تمامي سطوح دندانها اعم از تاج شده پوشيده گرديد،
ششو  از ميليريشه به استثناي مربعي به مساحت مترمربع

سطح باكال توسط الك ناخن پوشيده شدند، پس از خشك 
ب ه طور تصادفي به پنج گروه شدن الك ناخن، دندانها

.گرديدتايي تقسيم 12
گ نمونه: گروه اول بد روهـهاي اين و گونه ون هيچكنترل بوده

بــدي تنهــتمهي به مدت هفتـا يـــوعــزاق مصنـــروز در
)Ultradent ،America )Belgum(Biox health care ( دماي در

. گراد در انكوباتور قرار گرفتند درجه سانتي 37
فـبدواـدندانه: روه دومـگ ترو پنجهـاصلـار به وسطـز

به مدت مطبي)Ultradent،America(%45 كارباميدپراكسايد
 ها با ضخامت بدين صورت كه نمونه.ه سفيد شدنددقيقسي 
،%45از ژل سفيد كننده كارباميدپراكسايد ميلي متر يك

و سيم نازك مسي از ناحيه پوشانيده  CEJو توسط نايلون
از،موم شدندو مهر انها توسط دقيقه دندسي گذشتبعد

و هوا و خشك پنجبه مدت سرنگ آب و گرديدثانيه شسته
بز پنجبه مدت درجه37اق مصنوعي در دماي روز در
ب.گراد در انكوباتور نگهداري شدند سانتي ،ه ذكر استالزم
ما نمونه بين دفعات سفيدكردن، به مدت ها در فاصله زماني
شد روز در بزاق مصنوعي پنج .نگهداري
وـتاـدانهـدن:روه سومـگ فلـارنيش سديوسط %5دـورايــم
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و همكاران پروين ميرزا كوچكي بروجنيدكتر

)Fluor-Opal Varnish Ultra Dent(،هــقـدقي پنـجبه مدت
و به مدتهشد يك گاز تميزتوسطو سپس پوشانيده شدند

بزپنج گراد درجه سانتي37اق مصنوعي در دماي روز در
.در دستگاه انكوباتور قرار گرفتند

م:گروه چهارم وتمام از راحل شبيه گروه دوم بود  پـنج پس
.فلورايدتراپي شدند،روز نگهداري در بزاق مصنوعي

تمامي مراحل شبيه گروه چهارم بود با اين: گروه پنجم
ب ه تفاوت كه دندانها مانند گروه سوم فلورايدتراپي، سپس

و بعد از آن، مدت پنج روز در بزاق مصنوعي قرار گرفتند
.گرفتند دو بار تحت عمل سفيدكردن مانند گروه دوم قرار

%50ها به مدت پنج روز در محلول نيترات نقره كليه نمونه
و طولي توسطو سپس در جهت باكولور شده غوطه ينگوالي
) Diamond cutting disk Jota-switzerland(.برشي الماسي ديسك

و Non Stopad-begoو دستگاه نگهدارنده به برش زده شده
، به مدت شش ساعت هاي نقره نفوذ كرده يونمنظور احياي

رراـق) رانـاي-طيف ساز(زشكـدانپـدر داروي ظهور دن
زده شده توسط هاي برشهـبعد از آن، كليه نمون. رفتندـگ

وـروسكـوميكـاستري بهـميانگيوپ مشاهده ن نفوذ رنگ
و)13-12(ميكرون ها آناليز دادهبراي هر گروه مشخص

و پس ANOVA آزمون،5/11ويرايش SPSSبا نرم افزار
.انجام شدDUNN آزمون

ها يافته
درميانگين ، گروه 32/345) كنترل(1مينا به ترتيب گروه نفوذ

) راپي شدهـورايدتـفل(3روهـگ،12/1382) سفيد شده(2
)ابتدا سفيد وسپس فلورايدتراپي شده(4، گروه 75/143
و سپس سفيد(5در گروهو 56/765 )شده ابتدا فلورايدتراپي
)1جدول(.دست آمدهبميكرون 26/918

مقايسه ميانگين نفوذ رنگ در مينا در گروههاي مورد:1جدول
)ميكرون(مطالعه 

دربيشترين ميزان كهي است مينا مربوط به گروه نفوذ رنگ
به سفيدشدنفقط تحت درمان و كمترين مربوط قرار گرفته

قرار گرفته است با فلورايدكه تنها تحت درمان3گروه 
بادر مقايسه.باشد مي هب%95ضريب اطمينان بين گروهها
. بوددارر كلي تفاوتها از نظر آماري معنيطو

ي پنج گانه با هم اختالف چون ميانگين نفوذ رنگ در گروهها
و معني از هـا با توجه به عدم يكسـاني واريـانس داري داشت

شـد تـا استفاده Kruskal Wallisپس آزمون نان پارامتريك
ــي  در از لحــاظ وجــود اخــتالف معن ــوذ رنــگ دار ــزان نف ، مي

از كدام دو گروه با هم اختالف معنـي مشخص شود كه داري
تمـام گروههـا كـه مشـخص شـد انـد نظر نفوذ رنـگ داشـته 
بنـديو درجه)P>05/0(.را دارند داري اختالف آماري معني

 گروهها از نظر كمترين ميزان نفوذپذيري به ترتيب گروههاي
.بود5تا1

 بحث
د سفيد%45ندانها توسط كارباميدپراكسايد در گروه دوم كه

و اين نتيجه با بسي شدند نفوذ رنگ در مينا افزايش  ارييافت
ريـتضعيفهدكنندـمطالعات قبلي كه حتي از ماده سفي از

البته پراكندگي در گروه استفاده كرده بودند همخواني داشت
از واندـت دوم مي نگ بر روير تنها عامل بليچيـثئتاناشي

و  نفوذپذيري دندان باشد كه به عوامل مختلفي از جمله سن
اي ديگر عامل بليچينگ همراههجنس دندان دارد اما در گروه

.ه كه اين پراكندگي تعديل شده استبا فلورايد استفاده شد
Schiavoni و%10يدپراكساشان داد كه استفاده از كاربامايدن

مينفوذپذير%35كسايداهيدروژن پر .دهدي مينا را افزايش
)7(،Tezel ه كهو هيدروژن مكاران طي آزمايشي نشان دادند

باعث كاهش محتوي كلسيم مينا%35و%38پراكسايد 
در تفاوت معني%10اميدپراكسايد شود ولي كارب مي داري را

نشان Haywoodهر چند،)14( كاهش كلسيم مينا نشان نداد
داري در نسجيـاوت معنـتف%10د يـدپـراكسايـداد كه كاربام

مي،دـكن مينا ايجاد نمي به دليل تواند علت اين اختالف
پراكسايد مورد استفاده باشد به اختالف در غلظت كارباميد

استفاده%45از كارباميد پراكسايد مطالعه كه در اين طوري
%10دـراكسايـپمذكور از كارباميدعهشده است اما در مطال

هموه بود استفاده شد مدت زمان استفاده از اين مواد
(متفاوت بود .13(

انحراف معيار حداقل حداكثر  گروهها ميانگين

00/1037 80/43 301 32/345 1 گروه

40/4485 00/460 1204 12/1382 2گروه

00/473 00/23 148 75/143 3گروه

90/1393 50/350 344 56/765 4 گروه

40/2302 30/412 581 26/918 5 گروه
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برٔتا و بعد از عمل بيليچينگ . ثير استفاده از وارنيش فلورايد قبل . .

تراپي سوم كه دندانها فقط فلورايد در گروه كاهش نفوذپذيري
در. شده بودند خيلي قابل مالحظه بود حضور يون فلورايد

 جذبو تسريع اطراف دندان موجب رسوب فلورو آپاتيت
و فسفات موجود در بزاق و)15( شودمييون كلسيم

زدايي افزايش ومت بافت دندان را نسبت به معدنيفلورايد مقا
و همچنين فلورايد به جاي يون مي حاوي هاي حل شده دهد

و كربنات كه طي معدني زدايي از دست رفته است منگنز
و اين فرايند جاب مي موجب مقاومت بيشتر مينا،جاييهنشيند
و حضور غلظت مي سگردد نيز ممكن طحي هاي باالي فلورايد

كه دوباره اي براي فلورايد عمل نمايند است به عنوان ذخيره
(بخشد معدني شدن را ارتقا مي كه همان،)15. و Attinگونه

همكارانش نشان دادند كه حضور مقداري از فلورايد در كنار
مي بزاق مصنوعي در . كند بازيابي مواد معدني مينا كمك

مي،)16( به از دندان پذيري يك نمك با انحالل عنوانتوان
مي) بزاق(بسيار كم درون محلول آبي  و توان تصور ياد كرد

و بازيا بي مواد معدني كرد توازني ايده ال بين از دست دادن
بازيابي(وجود فلورايد واكنش بازگشت.در بزاق وجود دارد

مي) مواد معدني با را پيشرفت و ، استفاده از كلسيم بزاق دهد
ميبازيابي مو )17(. بخشد اد معدني را سرعت

باليني شبيه سازي شود اين مطالعه سعي شد كه شرايط در
عنوان بزاق مصنوعي كه حاويبه شويه بيواكستراو از دهان

و يون فلورايد بود براي نگهداري هاي سديم، فسفات، كلسيم
و همچنين شرايط نگهداري در دندان ها استفاده گردد

لذا اين. درجه انجام گرفت37و دماي انكوباتور با رطوبت 
.نتيجه كامالً قابل انتظار بود
 فلورايدتراپيو سپس سفيدها ابتدا در گروه چهارم كه دندان

و گروه پنجم كه دندانـگ و سپس ورايدتراپيـفلها ابتدا رديدند
درميزان،شدند سفيد دوم كه مينا نسبت به گروه نفوذ رنگ

ق كاهش نشان داده رار گرفته بود،تنها تحت عمل سفيد شدن
ولي نسبت به دار بود اين كاهش از لحاظ آماري نيز معنيكه 

،قرار گرفته بود فلورايدتراپيكه فقط تحت عمل سوم گروه
نيز پيشنهاد Attinمطالعه.شدمشاهده نفوذ رنگافزايش

و كردن باعثكرد كه فلورايدتراپي بعد از عمل سفيد تقويت
ميدوباره سخت شد )18(. شودن مينا

كه Bizhangاين نتيجه با مطالعه كاهش نفوذو همكاران
دو رنگ دندانهاي سفيد شده به دنبال فلورايدتراپي در هر

و هيدروژن پراكسايد را مورد استفاده از كارباميد پراكساي د
)17(. دهد همخواني داشت نشان مي

رنقابل مالحظه كاهشحاضر نيز در مطالعه گ در نفوذ
از،دندانهاي سفيد شده با استفاده از فلورايد  فرآيندبعد

باد كردن مشاهده شد اما تفاوت معنيسفي دار آماري آن
و تواند به غلظت باالي ماده گروه كنترل مي سفيد كننده

 شود ور يون فلورايد كامالً تعديل نميتأثيري كه حتي با حض
تي با فلورايدتراپيح،مينا نفوذ رنگ در يعني،مربوط باشد

هاي كه دندان Bizhangمانند نتايج،هم به ميزان اوليه نرسيد
و%10توسط كارباميدپراكسايد سالم انساني را  سفيد كرد

دقيقه فلورايدتراپي پنجسپس توسط وارنيش فلورايد به مدت
و مشاهده كرد كه  دركرد مينا نزديك به گروه نفوذ رنگ

)17(.تكنترل شده اس
تراپي بعد از سفيد داد كه فلورايد نشان Chenر همين ارتباطد

ب ميكردن دندانها شود اين اعث كاهش دمينراليزه شدن مينا
)19(. نتيجه نيز با نتايج اين مطالعه همخواني دارد

وكه دندانها ابتدا فلورايد پنجممقايسه بين گروه در  تراپي
و گروه و نها ابتكه دندا چهارمسپس سفيد شدند دا سفيد

به گروه پنجم نفوذ رنگ،تراپي شدندسپس فلورايد نسبت
بههر اين تفاوت مشاهده،گروه چهارم بيشتر است چند كه

مي مطالعهدر دار نيست، لحاظ آماري معني تواند حاضر
ناشي از اين باشد كه جذب فلورايد توسط سطحي كه مواد 

ممعدني از دست داده نسبت به ميناي سال ويم بيشتر باشد
ميهمچنين ميناي دند باشد اني كه سفيد شده داراي منافذي
نفوذ بهتر به فلورايدو جذب تواند اجازه كه به نوبه خود مي

)17(. را بدهد
ب با توجه به اين نتايج مي منظور كاهشه توان پيشنهاد كرد،

و همچنين به تبع آن دني زدايي مينا در حين بيليچينگ مع
، از ا، پس از كاربرد مواد سفيد كنندهمين كاهش نفوذپذيري

.فلورايد بر سطح مينا استفاده شود

 گيري نتيجه
ك-1 باعث%45دـا با ژل كارباميدپراكسايـردن دندانهـسفيد

.شودمي افزايش نفوذپذيري مينا
كاهش باعث%5تراپي با وارنيش سديم فلورايد فلورايد-2

مي نفوذپذيري .گردد مينا
فل ادهـاستف-3 بعد از عمل سفيد%5ورايدـاز وارنيش سديم

را نفوذپذيري،كردن با كارباميدپراكسايد ميناي سفيد شده
و اينـدهمي اهشـك زمـبيشت اهشـكد كهـانـر از ي است

مي بعدتراپي فلورايد .شود از عمل سفيد كردن انجام
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