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  ثیر کاربرد ماده آسکوربات سدیم بر میزان ریزنشت ترمیم سرویکالی ٔبررسی تا
  کامپوزیت رزین در دندان بلیچ شده 

  
  
  

   3  دکتر مهدی ابریشمی- 2دکتر امیرارسالن نوابی -1مریم خروشیدکتر 
  رابی نژاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپروفسور تدندانپزشکی و مرکز تحقیقات   دندانپزشکی دانشکدهموزشی ترمیمی گروه آدانشیار -1
  )واحد خوراسگان(دستیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی  -2
   دندانپزشک-3
  

  

 چکیده

مرنـگ دنـدان   های هترمیمدنبال درمان سفید کردن دندانها با ترکیبات پراکسید، کاهش استحکام باند و افزایش ریزنشت  ه  ب :زمینه و  هدف   
 مـاده  هدف از این مطالعـه بررسـی کـاربرد    . گردد مدت یک هفته توصیه می ه  خیر در باند ادهزیو حداقل ب     ٔکه تا  طوریه  شود، ب  میمشاهده  

  .باشد زیت رزین در دندان بلیچ شده میآنتی اکسیدان و مقایسه آن با باند تأخیری بر ریزنشت ترمیم کامپو
دنـدانها بـه طـور    .  انتخـاب شـدند   دندان پرمولرسالم انسانی فک بـاال  آزمایشگاهی، چهل و هشت  -ربیدر این مطالعه تج    :روش بررسی 

سـایر  .   تراشیده شده و تـرمیم انجـام شـد   Cl vدر سطح باکال حفرات ) کنترل منفی (1در گروه . صادفی به چهار گروه تقسیم گردیدندت
 4گـروه  . ، یک هفته پس از بلیچ تـرمیم گردیـد  3بلیچ و گروه     بالفاصله پس از     2گروه  . بلیچ شدند % 5/9گروهها با ژل پراکسید هیدروژن      

 حرارتـی و  ها پس از قرارگرفتن تحت سیـصد چرخـه   تمامی نمونه. ترمیم شد% 10پس از دو ساعت قرار گرفتن در ژل آسکوربات سدیم    
میـزان ریزنـشت آنهـا بررسـی     ) 20×(کروسکوپ ، شستشو و برش داده شدند و در زیر استریومی        %2ورسازی در فوشین بازی      سپس غوطه 

  .ها استفاده شد  برای آنالیز دادهDunn و Kruskal-Wallisاز آزمونهای آماری . گردید
 میزان )P>05/0. (داری نشان داد  با سایر گروهها تفاوت معنی2 های مینایی و عاجی در گروه میزان ریزنشت رنگ در مارجین :ها یافته

  .داری از ریزنشت مینایی بیشتر بود ه طور معنیریزنشت عاجی ب. داری نداشت  تفاوت معنی4و 3 ،1ریزنشت گروههای 
بالفاصله پس از تراش حفره دندان بلیچ شده قادر است ریزنشت ترمیم سرویکالی % 10استفاده از ژل آسکوربات سدیم  :گیری  نتیجه

  . کاهش دهدای تأخیر یک هفتهدندان را مشابه با شرایط عدم بلیچینگ و 
  . کامپوزیت رزین– اکسیدان  آنتی–  ریزنشت–  بلیچینگ:ها کلید واژه

  2/10/1388/1385 :پذیرش مقاله      12/8/1388 :اصالح نهایی      3/4/1388/1383 :وصول مقاله
                         علوم پزشکی اصفهان دانشگاه نژاد ور ترابی پروفس دندانپزشکیو مرکز تحقیقاتدندانپزشکی   دانشکدهترمیمیگروه آموزشی ، دکتر مریم خروشی :نویسنده مسئول

                                                                                                                                           e.mail:khoroushi@dnt.mui.ac.ir    
  

  مقدمه
های مهم دندانپزشکی زیبایی تلفیق درمـان سـفید    یکی از نیاز  

کردن با درمانهای ترمیمی است تا به این ترتیب تطابق رنـگ            
دلیـل  ه  طوری کـه بـ    ه   ب ،)2 -1(.و زیبایی بهتری حاصل شود    

از انجـام  نیازهای بالینی، اثر درمانهای بلیچینـگ قبـل و پـس      
برخـی  . ن بـوده اسـت    ترمیمهای مختلف مورد توجـه محققـا      

ت انجــام هـر گونــه فرآینـد تــرمیم بالفاصـله پــس از    مطالعـا 
بلیچینگ را مردود دانـسته و منجـر بـه افـزایش ریزنـشت و               

 در ایـن    ،)4 -3(.انـد   کام باند مواد رزینی دانـسته      استح کاهش

خیر در فرآیند باند به مدت چند روز راه حل مناسـب            ٔمیان تا 
  )5(.ای است و پذیرفته شده

جی بـا ترکیبـات پراکـسید و        در مورد اثر بلیچینگ خـارج تـا       
های  ینسپس انجام ترمیم کامپوزیت بر میزان ریزنشت مارج      

  )3(.مینایی و عاجی اتفاق نظر وجود ندارد
McGuckin کاربامیـد    نشان دادند  1992 همکاران در سال      و

های مینـایی حفـره      شت در مارژین  پراکسید باعث ایجاد ریزن   
زنشت را افـزایش    های بدون مینا ری     ولی در مارژین   شود نمی
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  . . . ت ثیر کاربرد ماده آسکوربات سدیم بر میزان ریزنشٔتابررسی 

نیز مشخص شد  1992 در سال   Crim در مطالعه    ،)6(.دهد می
 Cl vبـر سـیل ترمیمهـای    % 10ربامید پراکـسید  که کاربرد ک

ــا ــایی ت ــداردٔدارای مــارژین مین  و Barkhordar ، )7(.ثیــری ن
، اعالم کردند که میزان ریزنـشت در        1997همکاران در سال    

 رزین بـا افـزایش      حفرات دسترسی ترمیم شده با کامپوزیت     
دیم ـ پراکسید  طول دوره مدت استفاده از ترکیب پربورات س

بـاالترین میـزان ریزنـشت بعـد از         . یابد هیدروژن افزایش می  
 در سـال  و همکـاران Shinohara ، )8(.هفت روز مشاهده شد

ــا کربام 2001 ــگ ب ــر بلیچین ــساید  اث ــزان  % 37یدپراک ــر می ب
بررسـی و  زین را های سرویکالی کامپوزیت رریزنشت ترمیم 

هـای عـاجی تـرمیم را گـزارش       افزایش ریزنشت در مـارژین    
  )9(.دندکر

 مـارژین   افـزایش میـزان ریزنـشت در   Ulukapiدر عین حال   
ــایی ــرمیممین ــسیدهیدروژن   ت ــاربرد پراک ــس از ک را % 10 پ
  )10(.گزارش کرده است 2003درسال 

Demarco    اعالم کرد که استفاده کوتـاه مـدت   2001 در سال 
یدروکسید کلسیم برای مدت هفـت روز در داخـل حفـره           از ه 

تواند اثـرات منفـی کـاربرد پراکـسید          میدسترسی بلیچ شده    
 در ،)11(.هیدروژن را درسـیل مـارژین مینـایی از بـین ببـرد       

ــر   ــه دیگـ ــا   Turkunمطالعـ ــگ بـ ــر بلیچینـ ــاران اثـ  و همکـ
ــساید  ــر ســیل  را د% 10کربامیدپراک ــده ب ــدانهای غیرزن ر دن

انجام دند که زیت رزین بررسی و گزارش کر کامپوهایترمیم
اری بـر   د پس از انجام بلیچینگ به طور معنی      ترمیم بالفاصله   

  )12(.افزاید ریزنشت ترمیم کامپوزیت می
توجه به خصوصیت اکسیدکنندگی مواد سفید کننده دنـدانی،         
ایده استفاده از مواد آنتی اکسیدان چون آسکوربات سدیم را 

ــات اخیر ــبب شــده اســت در برخــی مطالع ــ،)19 -13(.س ه  ب
ــأثیر   طــوری کــه کــاربرد مــاده آنتــی اکــسیدان در جبــران ت

نـی در   نامطلوب عوامل سفیدکننده بر استحکام باند مواد رزی       
 lai 2002 در سـال  ،)19-12(.چند مطالعه بررسی شده اسـت    

ــه و همکــاران نــشان دادنــد کــه اســتحکام بانــد کــ  اهش یافت
ثری بـا اسـتفاده از      ر مـؤ  ه طـو  توانـد بـ    کامپوزیت به مینا می   

 قبــل از اچینــگ جبــران   %10محلــول آســکوربات ســدیم   
 کــاربرد ایــن مــاده در کــاهش ریزنــشت پــس از ،)13.(شــود

 و  Turkunبلیچینــگ دنــدانهای درمــان ریــشه شــده توســط
  )12( .ثر گزارش شده استهمکاران، مؤ

مطالعات کاربرد مـاده آنتـی اکـسیدان را بـرای کـاهش              اکثر
نفی پراکسید هیدروژن بر اسـتحکام بانـد و         زودرس اثرات م  

مـؤثر اعـالم    امکان ترمیم سریعتر پس از اتمـام بلیچینـگ را           
کـاربرد آسـکوربات     لذا در مطالعه حاضر ،)19 -13(.اند کرده

عنـوان مـاده آنتـی اکـسیدان، بـر ریزنـشت تـرمیم              ه  سدیم ب 
کامپوزیــت رزیــن در حفــرات ســرویکالی بالفاصــله پــس از 

  .خیر باند مورد مقایسه قرار گرفتٔتابلیچینگ با روش 
  

  روش بررسی
این مطالعه به روش آزمایشگاهی و بـه صـورت تجربـی بـر              

 شده کـه    مولر سالم تازه خارج   ت دندان پره  روی چهل و هش   
. عاری از پوسیدگی، ترک مینایی و تـرمیم بـوده انجـام شـد             

 نرمال  نی و در محلول سال    یآور  در مدت دو ماه جمع     دندانها
 شـده و پـس از       ینگهدارگراد    چهار درجه سانتی   یماو در د  

 24 مـدت ه  ب س،ی برس وپام  ،یستوری ب غی کردن توسط ت   زیتم
ساعت در  24مدت ه سپس ب و% 2/0 مولیساعت در محلول ت 

 چهـار   بـه    یبـه طـور تـصادف      ها نمونه. آب مقطر قرار گرفتند   
 بـوده،   منفـی  گروه کنترل1گروه .  شدندمی تقسییتا12گروه  

تــراش  نی آن انجــام نــشد، بنــابرای بــر رونــگیچیبلدرمــان 
ــره  در ســطح باکــال بــا عــرض V Cl حفــرات بــه شــکل حف

 5/2ی والیـ  و طـول اکلوزوژنژ  متـر   میلـی   چهـار  یستالیودیمز
  بـه قطـر    ی الماس شوریبا فرز ف  متر   میلی 5/1و عمق    متر میلی

انجـام  روی آن  بـر ) D&Z, Berlin, Germany( متـر  یک میلی
متر آپیکالی تـر   یک میلی والی ژنژنی که مارژ یگرفت، به طور  

جهـت  .  واقع شود دان دن ینای در م  زالی انس نی و مارژ  CEJاز  
سـپس در هـر   .  فرز استفاده شدکی دندان از چهارتراش هر   
متر   میلی 5/0ای به میزان     مینایی حفره با فرز شعله    دندان لبه   

Bevel دا  انجـام فرآینـد بانـدینگ و تـرمیم، ابتـ           بـرای .  گردید
بـه  % 35فریک   عـاج توسـط اسـید فـس        مارجین مینا و متعاقباً   

 ثانیـه شـسته شـده، رطوبـت اضـافی       ثانیـه اچ و ده     15مدت  
مــاده ) Blotting(سـطح بـا گلولــه کوچـک پنبـه گرفتــه شـده      

)  Single Bond) 3M ESPE, St.Paul, MN, USAادهزیـو  
ه کار رفتـه و پـس    دستور کارخانه سازنده در دو الیه ب      طبق  

 ثانیه با فشار مالیم پوار هـوا خـشک   آن به مدت دو تا پنج از  
 ثانیه با دستگاه الیت کیور کوارتز هالوژن        ه مدت ده  ب شده و 

)Coltolux 50 , Colten, Whaldent, USA (چهارصد  با شدت
ــر ســانتی  ــی وات ب ــشتاد میل ــد  و ه ــور گردی ــع کی ــر مرب . مت

ه ب) Z100)3M ESPE, St.Paul, MN, USA  کامپوزیت رزین
 حفـره قـرار داده    متـری در    میلی 5/1و  1 در دو الیه     A2 رنگ

  .  ثانیه کیور شدشده و هر الیه چهل
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 و همکارانمریم خروشیدکتر 

 Day White% 5/9ها با ژل پراکـسید هیـدروژن    نمونهسایر 

ACP) Discus Dental Inc ,Culver city ,USA ( طبق دستور
شـش  فرایند بلیچینـگ بـه مـدت        . کارخانه سازنده بلیچ شدند   

% 100 روز متوالی در رطوبت نسبی رای پنجساعت در روز ب
سپس تراش حفرات   . انجام شد گراد     درجه سانتی  37 و دمای 

V Clبرای این گروهها نیز انجام گردید1ه  مانند گرو .   
بانـدینگ کامپوزیـت رزیـن     ، گروه کنترل مثبت،2برای گروه 

 1هـا بـه مـدت     له پس از بلیچینگ و شستشوی نمونـه       بالفاص
پـس  ) خیـری ٔباند تا  (3های گروه    نمونه. رفتیقه، صورت گ  دق

در % 100از اتمام دوره بلیچینگ، یک هفته در رطوبت نـسبی           
. قرار گرفته و سپس ترمیم شدند     گراد     درجه سانتی  37 دمای

  %10م  ـوربات سدیـ  ـینگ ژل آسک  ـ پس از بلیچ   4روه  ـبرای گ 
)Amin Pharm Co., Isfahan, Iran ( سـاعت در دومـدت  ه بـ  

کـار  ه بـ گـراد    درجه سـانتی   37 بت نسبی و دمای   محیط رطو 
 دقیقه با آب شستشو داده      ها ده   پس از شستشو، نمونه   . رفت

های آسـکوربات سـدیم رسـوب یافتـه بـر            شدند تا کریستال  
پـس از آن بانـدینگ کامپوزیـت    . سطوح بانـدینگ حـل شـوند    

ها پـس از     نمونهتمامی  . رزین همانند سایر گروهها انجام شد     
 چرخــه حرارتــی در حرارتهــای تحــت سیــصد گــرفتن قــرار

 آمـاده   یدر فواصـل زمـان    گـراد     درجه سانتی  55و 5متناوب  
 ی در رطوبـت نـسب     چی و بلـ   می تـرم  ایـ   و می پس از ترم   یساز
 دسـتگاه انکوبـاتور   در  گـراد     سـانتی    درجه 37 یو دما % 100

)Behdad, Tehran, Iran (شدندینگهدار .   
هـا توسـط مـوم       انتهای آپکس نمونـه    زنشتی ر ی بررس یبرا

 تـرمیم و    چسب سیل شـده، تمـامی نـواحی دنـدانها بـه جـز             
متر اطراف آن با دو الیه الک ناخن پوشانیده     حاشیه یک میلی  
 )20(%2 ساعت در محلـول فوشـین بـازی    24شده و به مدت   

)Merck ,Darmstadt, Germany (از با اسـتفاده . قرار گرفتند 
 بـه  بـاکو لینگـوال    اره الماسی از مقطع  دستگاه برش دندان و   

هـای   ینژ در مـار رنـگ ریزنـشت  ه ودیـ ردگدو نیمـه تقـسیم    
  نـوری  پمیکروسـکو  اهگیوال تـرمیم بـا دسـت      ژن ژ اکلوزال و 

),Lomo, St. Petersburg, Russia MBC-10( نمـایی  گ بـا بزر
 2تعداد یک نمونه از گـروه        .گرفتمورد ارزیابی قرار     بیست

اد تـرک در هنگـام      علت ایجـ  ه   ب 4و3و دو نمونه از گروههای      
نفـوذ  . و یا برش غیر همگن از مطالعـه خـارج گردیدنـد          برش

بـه شـرح   هـا   در بقیه نمونـه   Scoringمحلول رنگ به صورت     
 درجه  نشت،فاقد هرگونه ریز  ): 0( درجه   :گیری شد   اندازه زیر

 3/2 -3/1بـین   نفـوذ    :)2( درجـه     عمق حفره،  3/1نفوذ تا    :)1(

 عمق حفره ودیـواره     3/2از  نفوذ بیش    :)3( درجه   عمق حفره، 
هــا توســط آزمونهــای  ، داده)20(.آگزیــال و بــه ســمت پالــپ

Kruskal-Wallis و Dunn ــی ــطح معن ــورد 05/0 دار  در س  م
  .گرفتند بررسی قرار

  
  ها  یافته

 نشان داد که از نظر میزان ریزنشت     Kruskal-Wallisآزمون  
دار   تفـاوت معنـی    مینـا   گروه چه در عاج و چـه در        چهاربین  

 4 و3، 1بین گروههـای   Dunn  بر اساس آزمون. وجود دارد
روههـا   بـا سـایر گ     2 دار نبـوده، امـا بـین گـروه         تفاوت معنی 

طالعــات بــه دســت آمــده از طریــق ا. بــود دار تفــاوت معنــی
ــه ــرات    درج ــشت در حف ــدی ریزن ــده در   V Clبن ــرمیم ش ت

  . خالصه شده است2 و 1 گروههای مورد مطالعه در جداول
  

  بحث
 پـس  CI Vهـای  ت ترمیمالعه به بررسی میزان ریزنشاین مط

از بلیچینگ پرداخت و نیز به منظور مقایسه همزمان اثر ماده          
سفیدکننده در مینا و سمان، تراش حفره بـه صـورتی انجـام            
گرفت که نیمی از هر حفره بـر روی مینـا و نیمـی دیگـر بـر                  

  .روی سمنتوم قرار گیرد
درمـان بلیچینـگ قبـل از        پیش از این تنها در یک مطالعه اثـر        

 مـورد مطالعـه و   CI Vهای  ترمیمای سیل لبهبر ام ترمیم انج
  )8(.تأثیر گزارش شده بود بی

های این مطالعه نشان داد که ترمیم بالفاصله پس از  یافته
دار میزان ریزنشت در   معنیدرمان بلیچینگ باعث افزایش

ی مطالعات نتیجه با برخ این.گردد می ییمیناو یعاج های مارژین
 پیش از این اعتقاد بر این )10،21-8(.پیشین همخوانی دارد

بود که باندینگ ضعیف کامپوزیت رزین به سطح بلیچ شده 
 میناست که منجر به افزایش دلیل تغییرات ساختاریه ب

مینا مشابه با ظاهر مینای بیش از حد اچ ) Porosity(تخلخل
 -22(.باشدمیمانند آن دادن ساختار منشور شده و از دست

آن است که تأثیرات نامطلوب مربوط اما اعتقاد اکثریت بر،)23
ز عامل بلیچینگ و به آزاد شدن تدریجی بقایای اکسیژن ا

 Titley ،)25-24(.باشد مریزاسیون رزین می جلوگیری از پلی
 گزارش میکروسکوپ الکترونیو همکاران در یک ارزیابی 

ای بلیچ شده مناطق ـرزین با مین  کردند در محل اتصال
های  وسیعی از سطح مینا عاری از رزین بوده و استطاله

   ) 26( هستنداه و نامشخصـده، کوتـی موجود نیز شکننـرزین
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مریزاسیون ماده ادهزیو، اکسیژن آزاد  ساس حین پلیبر این ا
شده از پراکسید هیدروژن ممکن است سبب به دام افتادن 

سازی   فعالویژه در هنگامه ب حبابهای گازی در ماده ادهزیو
مریزاسیون ناقص ماده  آن توسط نور گردد در واقع پلی

ادهزیو به علت آزاد شدن اکسیژن، تراکم حبابها در محل 
. دهـد زایش میــاچ شده را افدــچ و اسیــبلیای ــال مینـاتص

)24 ،26(  
 و 2دار میزان ریزنشت در عاج و مینا در گروه  افزایش معنی

، در این مطالعه همچنین با برخی 4 کاهش آن در گروه
 و همکاران افزایش Turkun .مطالعات دیگر قابل مقایسه است

 با کامپوزیت قابل توجهی در ریزنشت حفرات ترمیم شده
 .مشاهده کردند% 10ید پراکسایدرزین پس از کاربرد کاربام

سبب % 10یک هفته تأخیر و یا کاربرد سدیم آسکوربات
ایجاد سیل مناسب ترمیم و افزایش سیل ترمیم درحد حفرۀ 

   )12(.دسترسی بلیچ نشده گردید
 مؤید ایـن نکتـه بـود کـه     Crim و   Ulukapiدو مطالعه توسط    

 یـا ژل  %35امپوزیـت بـا هیـدروژن پراکـسید     تماس تـرمیم ک  
 تـــأثیر منفـــی بـــر ســـیل %16 - %10کربامیـــد پراکـــساید 

مچنـین   ه Ulukapi ،)10و7.(های مینایی و عاجی دارد     مارجین
های مینایی بـا مـارژین مینـایی    افزایش میزان ریزنشت ترمیم  

را مـدعی شـده     % 10پس از بلیچینگ بـا کاربامیـد پراکـساید          
 مطالعـه حاضـر بـا نتـایج مطالعـات      2روه  نتایج گ ،  )10(.است

 با افزایش زمان    Barkhordarدر مطالعه    .فوق همخوانی دارد  
وی و   .تماس با کاربامید پراکـساید ریزنـشت افـزایش یافـت          

  درجه بندی       
  
 گروه

 مجموع 3 2 1 0

1 
11  

7/91% 

1  
3/8% 

0  
0% 

0  
0% 

12  
100% 

2 
5  
45% 

2  
18% 

1  
9% 

3  
27% 

11  
100% 

3 
9  
90% 

1  
10% 

0  
0% 

0  
0% 

10  
100% 

4 
9  
90% 

1  
10% 

0  
0% 

0  
0% 

10  
100% 

  درجه بندی       
  
 گروه

 مجموع 3 2 1 0

1 
9  

7/74% 

0  
0% 

2  
6/16% 

1  
3/8% 

12  
100% 

2 
1  
9% 

2  
18% 

0  
0% 

8  
73% 

11  
100% 

3 
7  
70% 

3  
30% 

0  
0% 

0  
0% 

10  
100% 

4 
7  
70% 

0  
0% 

1  
10% 

2  
20% 

10  
100% 

 توزیع فراوانی درجات ریزنشت در لبه عاجی ترمیم: 2جدول 

  ترمیمفراوانی درجات ریزنشت در لبه مینایی توزیع :1جدول 
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 و همکارانمریم خروشیدکتر 

پـذیری بـه     نفوذ همکاران افزایش ریزنشت را به دلیل افزایش      
 پــس از تمــاس بــا مــاده ســفیدکننده و همچنــین افــزایش آب

  )8(.دانستند) Toughness( چقرمگی
عــه کنــونی میــزان ریزنــشت در    اســاس نتــایج مطال  بــر

 بـا گـروه     4 و 3 های مینـایی و عـاجی در گروههـای         مارجین
این یافته پیش از این در یک       . داری نداشت  کنترل تفاوت معنی  

 خیر در باند قـبالً    ٔدر مورد تا  ،  )12(.مطالعه گزارش شده است   
Teixeria  ــال ــاران در س ــله2003 و همک ــین   فاص ــانی ب  زم

 میـزان   نگ و فرایند باندینگ را یک عامل مهم در ارتقای         بلیچی
  )21.(سیل ترمیم اعالم کرده بودند

 در مطالعه حاضر ریزنشت در مورد مارژین مینایی در گروه  
 گـزارش کـرد افـزایش       Shinohara قـبالً .  افزایش نشان داد   2

% 37ربامیـد پراکـسید   ریزنشت پس از کاربرد داخل تـاجی کا       
 بدین جهت ،)9(.های عاجی قابل مشاهده است  در مارژین  فقط

ی مینایی و عـاجی     ها نتایج مطالعه حاضر در مقایسه مارژین     
نوع و غلظت ترکیب     تفاوت در . خوانی ندارد با مطالعه وی هم   

بین دو مطالعه فوق الـذکر  از دالیل تفاوت  تواند بلیچ کننده می 
 حــاوی مــاده بلیچینــگ انتخــابی در ایــن مطالعــه    . باشــد

بوده که برای کاربرد خانگی طراحی      % 5/9پراکسیدهیدروژن  
در بیـشتر مطالعـات قبلـی بـرای انجـام بلیچینـگ،             . شده بود 

 اسـتفاده شـده    کمتـری کربامید پراکسید با غلظتهای مختلـف    
همچنین رژیم انتخابی در مطالعه حاضر مطابق پیشنهاد        . بود

ط بـالینی   کارخانه سازنده بوده که شباهت زیـادی بـه شـرای          
  . دارد

رحال علی رغم تأثیر نامطلوب بلیچینگ، تأخیر باندینگ و       ه ه ب
ــست     ــدینگ توان ــل از بان ــدیم قب ــکوربات س ــاربرد ژل آس ک

 در ایـن مطالعـه در   ریزنشت ترمیم کامپوزیت را کاهش دهـد   
ــروه  ــشت در 4گ ــه   ریزن ــاجی نمون ــارژین ع ــاوت   م ــا تف ه
ر تـأثیر مثبـت     گاین امر نشان  .  نشان داد  2داری با گروه     معنی

اده سـازی بقایـای مـ    ژل آسکوربات سدیم در حذف و خنثـی  
مطالعـه   این نتیجه بـا   . باشد  بلیچینگ و اکسیدهای حاصله می    

Turkun ی داردخـــوانهم) 12 (2004 و همکـــاران در ســـال .
اند که ماتریکس آلـی زیرسـطحی        مطالعات پیشین نشان داده   
تغییــر کنندگی پراکــسید هیــدروژن مینــا توســط اثــر اکــسید

  همچنین .  این تغییرات ساختاری دائمی نیستندکند، ولی می
  
  
  

ین های پراکسید به طور موقت جانـش       شود که یون  تصور می 
اظهـار  . های آپاتیـت شـود   های هیدروکسیل در شبکه    رادیکال

تواند با استفاده از یک مـاده        شده است که چنین فرآیندی می     
ــود   ــی ش ــسیدان خنث ــی اک ــوی د،)13(.آنت ــید   از س ــر اس یگ

آسکوربیک به عنوان یک ماده آنتی اکسیدان شناخته شده که      
قادر به احیای طیف وسـیعی از عوامـل اکـسیدان خـصوصاً             

مطالعــات قبلــی اثــرات بــالقوه . باشــدآزاد مــی هــای رادیکــال
ــرایط    ــکوربیک در ش ــید آس ــاظتی اس ــالینیحف ــل ب  در مقاب

 لعـه مطانتـایج حاصـل از   . پراکسید هیدروژن را نشان دادنـد   
ــد تحقیقهــایحاضــر ــز همانن حــاکی از ) 19 -13( پیــشین  نی

کارایی و کفایـت ایـن مـاده در خنثـی کـردن تـأثیرات منفـی                 
باشـد توانـایی ایـن       ینگ بود اما آنچه باعث اخـتالف مـی        بلیچ

-به نظـر مـی    . ماده در خنثی کردن کامل چنین تأثیراتی است       
یـز  رسد این مسئله، بستگی به زمـان کـاربرد ایـن مـاده و  ن               

عــالوه تــأثیرات ه بــ. زمــان و غلظــت مــاده بلــیچ کننــده دارد
اتریکس سـطحی و  میکروسکوپی مادۀ آنتـی اکـسیدان بـر مـ       

عـاج در شـرایط مختلـف       ساختار  چنین  زیرسطحی مینا و هم   
ای در  ه حـال مطالعـه  پس از بلیچینگ از مواردی است که تا ب       

  .مورد آن صورت نگرفته است
  

  گیری نتیجه
در رسـد    بـه نظـر مـی   های ایـن مطالعـه    یتمحـدود با توجه به    

ای بـرای انجـام       خیر یک هفته  ٔمواردی که به هر دلیل امکان تا      
 وجـود نداشـته باشـد،        پـس از بلیچینـگ     های بانـدینگ  فرآیند

 عنـوان یـک روش در     ه  تواند ب  کاربرد ماده آنتی اکسیدان می    
وط بـه انجـام    امکان کاربرد بالینی مـاده منـ      . نظر گرفته شود  

  .گیری فرآیند تداوم باند خواهد بودبالینی و پی پژوهشهای
  

  تشکر و قدردانی
 توسـط معاونـت     288081هـای ایـن طـرح بـه شـماره            هزینه

. مین گردیده است  ٔپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تا     
 از همکـاری صـمیمانه معاونـت پژوهـشی دانـشکده            همچنین

دندانپزشکی، مرکز تحقیقـات دندانپزشـکی پروفـسور ترابـی         
ــشکر و    ــر ســلیمانی ت ــرم آمارآقــای دکت ــژاد و اســتاد محت ن

  .شود میقدردانی 
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