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چكيده
هدف :افزايش زبري سطحي مينا پس از درمانهاي سفيدکننده يکي از مشکالت اساسي اين درمانهاست .هدف از اين مطالعه
بررسي خشونت سطحي ميناي دندان به دنبال کاربرد مواد  Bleachingخانگي و مطب ميباشد.
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي-آزمايشگاهي 40 ،دندان پرمولر سالم انساني به طور تصادفي به  4گروه تقسيم شدند.
گروه اول با هيدروژن پراکسيد  %15خانگي ،گروه دوم کاربامايد پراکسيد  %15خانگي و گروه سوم با هيدروژن پراکسيد  %40مطبي
تحت درمان قرار گرفتند .گروه آخر به عنوان شاهد در بزاق مصنوعي نگهداري شدند .خشونت سطحي مينا در نمونهها قبل و بعد
از بليچينگ با ميکروسکوپ نيروي اتمي اندازهگيري شد.
يافتهها :هر سه ماده مورد بررسي به طور معنيداري خشونت سطحي را افزايش دادند ( .)P>0/01ميانگين افزايش خشونت
سطحي در گروه هيدروژن پراکسيد  %40مطبي از گروه هيدروژن پراکسيد  %15خانگي ،گروه کاربامايد پراکسيد  %15خانگي و
گروه کنترل به طور معنيداري بيشتر بود ( .)P>0/05ميانگين افزايش خشونت سطحي گروه هيدروژن پراکسيد  %15از گروه
کنترل به طور معنيداري بيشتر بود ( ،)P≤0/030اما با کاربامايد پراکسيد  %15خانگي اختالف معنيداري نداشت (.)P<0/05
ميانگين افزايش خشونت سطحي بين گروه کاربامايد پراکسيد  %15خانگي و گروه کنترل اختالف معنيداري نداشت (.)P<0/05
نتيجهگيري :با توجه به اين که ميزان افزايش خشونت سطحي مينا در گروه کاربامايد پراکسايد  %15تفاوت معناداري با گروه
کنترل نداشت ،به عنوان ماده انتخابي براي بليچينگ توصيه ميشود.
واژههاي کليدي :بليچينگ دندان ،هيدروژن پراکسيد ،کاربامايد پراکسيد ،ميکروسکوپ نيروي اتمي

مقدمه
تغيير رنگ دندانها يکي از مشکالت جدي زيبايي به شمار
ميرود که ميتواند علل داخلي يا خارجي داشته باشد [.]1
روشهاي متعددي براي مديريت تغيير رنگ دندان وجود دارد
که شامل ترميمهاي مستقيم يا غيرمستقيم (روکش،
ونيرکامپوزيت ،لمينيت سراميکي) و يا بليچينگ (سفيد کردن)
دندان است [ .]2گزينههاي درماني روکش و ونير باعث از دست
دادن بافتهاي دنداني سخت (به دليل تراش دندان) ميشود
[ .]3تنها مزيت سفيد کردن دندانهاي زنده (وايتال) به عنوان
روش جايگزين و ارجح ،ارزانتر بودن نيست؛ بلکه از بين
تکنيکهاي زيباييشناسي ،بليچينگ به عنوان محافظه
کارانهترين روش نسبت به تکنيکهاي ترميم مستقيم و
غيرمستقيم معرفي شده است که به خوبي در بين بيماران پذيرفته
شده و آن را يک روش مطمئن و موثر ميدانند [.[6-4
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با اين حال ،افزايش خشونت سطحي ) (Roughnessمينا
پس از درمانهاي سفيدکننده يا  bleachingيکي از مشکالت
اساسي اينگونه درمانهاست [ .]8،7اساس کلي اين درمانها
استفاده از يک عامل سفيدکننده رنگدانههاي الي موجود در مينا
و عاج ميباشد [ .]7هر چند که در تماسهاي بعدي دندان با
بزاق به علت جذب مواد معدني از بزاق برگشت نسبي در
تغييرات خشونت سطحي مينا به محدوده طبيعي ممکن است
مشاهده شود [ .]6اما در کل اين افزايش ميزان خشونت سطحي
باعث ايجاد آثار سويي از جمله کاهش مقاومت مينا در برابر
فشارهاي وارده ،جذب رنگدانهها و استعداد ابتال به پوسيدگي
ميگردد [.]8،7
تحقيقات زيادي بر روي انواع مواد سفيدکننده دندان انجام
شده است [ .]12-6اولين مطالعهي باليني در سال  1989به
بررسي اثر  home bleachingنوع کاربامايد پراکسيد بر
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کومش
بافتهاي سخت دنداني پرداخت .روشهاي قديميتر مانند
استفاده از هيدروژن پراکسيد  %9/5به عنوانhome bleaching
و به عنوان يک روش استاندارد و کم آسيب شناخته شده است
[.]11
در اکثر مطالعاتي که تاکنون به بررسي خشونت سطحي
پرداختهاند از روش ميکروسکوپ اسکن الکتروني ) (SEMو
توپوگرافي سطحي استفاده شده است که از معايب آن ،عدم تهيه
تصوير سه بعدي از سطح ميباشد .يکي از پيشرفتهاي مهم در
سنجش سطوح به صورت کمي و کيفي ميکروسکوپ نيروي
اتمي ) (AFMاست که در سال  1986توسط  Binningو
همکاران وي اختراع شده است .اين ابزار پيشرفته در واقع نوعي
ميکروسکوپ کاوشگر با کاربرد بيولوژيک است که مستقيماً به
بررسي سطح نمونهها از طريق اسکنهاي مکانيکي متعدد در
رزولوشن باال ميپردازد و مخصوصاً در ارزيابي بينظميهاي
سطوح در حد نانومتر کاربرد دارد .از مزاياي ديگر AFM
ميتوان به آمادهسازي حداقلي نمونهها بدون نياز به رنگآميزي،
امکان تهيه تصاوير دو بعدي و سه بعدي به صورت همزمان و
امکان تهيه تصوير مجدد از نمونهها اشاره کرد [.]13،14
يافتههاي موجود در مقاالت حاضر در رابطه با اثر عوامل
مختلف بليچينگ بر روي نسوج سخت دندان متناقض است.
برخي مشاهدات نشاندهنده عدم تغيير قابل توجه در زبري
سطحي ميناي دندان به دنبال کاربرد مواد با غلظتهاي مختلف
مواد سفيدکننده هستند [ ]15برخي از مطالعات عنوان داشتهاند
که ،در صورت استفاده صحيح از ماده بليچينگ ،غلظت
هيدروژن پراکسايد و نحوه مصرف ماده (در مطب يا در منزل)
خشونت سطحي ميناي دندان کاهش مييابد [ .]16،17در حالي
که در ساير مطالعات بيان شده که غلظتهاي متفاوت کارباميد
پراکسايد يا هيدروژن پراکسايد ميتواند سبب افزايش خشونت
سطحي ميناي دندان شوند [.]18،19
با توجه به اندک بودن مطالعات در اين زمينه و تناقض
موجود در مطالعات انجام شده ،هدف از اين مطالعه مقايسه
اثرات بليچينگ بر خشونت سطحي ميناي دندان در دو روش
مطبي و در منزل ميباشد.
مواد و روشها
پس از دريافت کد اخالق از کميته اخالق دانشگاه
 ،IR.SEMUMS.REC1396.155اين تحقيق تجربي بر روي
 40بلوک مينايي تهيه شده از دندانهاي پرمولر سالم تازه کشيده
شده به شرح زير انجام شد.
روش آمادهسازي نمونهها :دندانهاي جمعآوري شده از هر
گونه دبري و بافت لثهاي پاک شدند .نمونهها از ريشه جدا
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گرديده و تا زمان اجراي تست خشونت سطحي در بزاق
مصنوعي نگهداري شدند .دندانها به وسيلهي ديسک الماسي
) (Horico-horico-PFINGST new jersey USAبرش طولي
داده شد تا به دو قسمت باکال و لينگوال تقسيم شوند و به ابعاد
کوچک مستطيلي شکل برش داده شدند و به نحوي آمادهسازي
شدند که سطحي تقريباً موازي با سطح زمين باشند تا به راحتي
تست  AFMخشونت سطحي انجام گيرد .ميکروسکوپ نيروي
اتمي ) (Bio-AFM, Ara - Research Company, Iranبراي
تصويربرداري از توپوگرافي سطح نمونه در هر بلوک دنداني
(نمونه) قبل و بعد از مداخله مورد استفاده قرار گرفت .از سطح
هر يک از اين بلوکهاي انتخابي  5تصوير با مقياس 10*10
ميکرومتر در حالت بدون تماس در شرايط محيط تهيه شد.
سپس در هر کدام از اين تصاوير به صورت تصادفي يک مربع
 2*2ميکرومتر در نظر گرفته شد .گرديد .در بررسي
ميکروسکوپ نيروي اتمي خشونت سطحي مينا با معيارهاي
کمي ويژه  Atomic Force Microscopyتعيين ميشود که به
شرح زير است:
 :Ra (Average Roughness Value) -1ميانگين
حسابي ارتفاع قلهها و عمق درهها از خط ميانگين
 :Rq (Root Mean Square Roughness) -2توزيع
ارتفاع نسبت به خط ميانگين
 :Rt (Maximum Roughness Depth) -3فاصله قله تا
دره []13
مقادير  Ra, Rq, Rtدر نرمافزار JPKSPM data
 processingبه صورت ميانگين محاسبه شد .نمونهها جهت
بررسي به طور تصادفي به  4گروه به شرح زير تقسيم شدند:
گروه اول توسط ماده بليچينگ با غلظت هيدروژن پراکسايد
 )Opalescence Boost( 40%طبق دستور کارخانه ،نمونهها 20
دقيقه توسط اين ماده سفيد ميشدند ،شسته شده و دوباره ماده
اعمال ميشد .اين کار سه مرتبه تکرار گرديد .گروه دوم توسط
ماده بليچينگ خانگي با غلظت هيدروژن پراکسايد %15
( )Opalescenceطبق دستور کارخانه سفيد شدند ،به اين شکل
که دو بار در روز با فاصله زماني يک ساعت و هر دفعه براي
مدت 10دقيقه اين ماده روي نمونهها ماليده ميشد .ميزان
مصرف کلي اين ماده  140دقيقه در هر هفته بود بين دو بليچينگ
دندانها داخل بزاق مصنوعي نگهداري ميشدند گروه سوم
توسط ماده بليچينگ خانگي با غلظت کاربامايد پراکسايد %15
( )Opalescence PFطبق دستور کارخانه سفيد شدند ،به اين
شکل که هر روز براي مدت  6ساعت نمونهها توسط اين ماده
سفيد ميشدند .ميزان مصرف کلي اين ماده  42ساعت در هر
هفته بود .گروه چهارم به عنوان شاهد در بزاق مصنوعي

بهنام ابراهيمي و همکاران

خشونت سطحي دندان بهدنبال سفيدکردن

شکل  .3تصاویر میکروسکوپی از تغییرات سطحی مینای دندان به دنبال
کاربرد کاربامید پراکساید %15

نگهداري شد .تمام روشهاي فوق براي مدت  8هفته تکرار
شدند خشونت سطحي نمونهها مجدداً پس از بليچينگ در پايان
هفته هشتم مورد سنجش قرار گرفت.
با توجه به تبعيت دادهها از توزيع نرمال (با استفاده از آزمون
شاپيرو ويلک) ،جهت مقايسه قبل و بعد نتايج در هر گروه از
آزمون تي زوجي ،جهت مقايسه ميانگين بين گروهها از آناليز
واريانس يکطرفه و تست تعقيبي بنفروني استفاده گرديد.
نرمافزار مورد استفاده  SPSS 24.0و سطح معنيداري 0/05
بوده است.
نتايج
تحقيق بر روي  40نمونه در چهار گروه  10نمونه انجام شد
و نشان داد که هر سه ماده سفيدکننده دندان موجب افزايش
خشونت سطحي مينا پس از استفاده ميشوند .تصاوير
ميکروسکوپ  AFMاز تغييرات سطحي ميناي دندان به دنبال
کاربرد هيدروژن پراکسايد مطبي  ،%40هيدروژن پراکسايد
خانگي  %15و کارباميد پراکسايد خانگي  %15به ترتيب در
شکلهاي  2 ،1و  3نشان داده شدهاند.

شکل  .1تصاویر میکروسکوپی از تغییرات سطحی مینای دندان به دنبال
کاربرد هیدروژن پراکساید %40

شکل  .2تصاویر میکروسکوپی از تغییرات سطحی مینای دندان به دنبال
کاربرد هیدروژن پراکساید %15
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 .Rqهيدروژن پراکسايد مطبي  ،)P<0/001( %40هيدروژن
پراکسايد خانگي  )P=0/002( %15و کاربامايد پراکسايد
خانگي  )P<0/001( %15به طور معنيداري ميانگين  Rqرا
افزايش دادند (جدول  .)1ميانگين مقدار افزايش  Rqدر  4گروه
تفاوت معنيداري داشت ( .)P<0/001به طوري که هيدروژن
پراکسايد مطبي  %40به طور معنيداري بيشتر از هيدروژن
پراکسايد خانگي  ،)P=0/045( %15کاربامايد پراکسايد خانگي
 )P<0/001( 15%و گروه کنترل ( )P<0/001مقدار  Rqرا
افزايش داده است .همچنين هيدروژن پراکسايد خانگي %15
از گروه کنترل ( )P=0/003مقدار  Rqرا بيشتر افزايش داده
است .اما مقدار افزايش کاربامايد پراکسايد خانگي  %15با گروه
کنترل تفاوت معنيداري نداشت (.)P=0/472
 .Rtهمانطور که در جدول  2مشهود است ()P=0/002
 CP 15% )P=0/004(، HP15%و (HP40% )P<0/001
بهطور معنيداري  Rtرا افزايش دادند .ميانگين مقدار افزايش
 Rtدر  4گروه تفاوت معنيداري داشتHP 40%)P<0/001( .
بهطور معنيداري از ( CP 15% )P<0/001و گروه کنترل
( )P<0/001مقدار ميانگين  Rtرا بيشتر افزايش داد اما با %15
 HPتفاوت معنيداري نداشت ( .)P=0/19ميانگين مقدار
افزايش  Rtدر گروه  15% ،HP %15خانگي از گروه کنترل
( )P=0/01بهطور معنيداري بيشتر بود اما با  CP %15اختالف
معنيداري نداشت ( .)P=0/09ميانگين مقدار افزايش  Rtگروه
 CP 15%خانگي با گروه کنترل تفاوت معنيداري نداشت
(.)P>0/05
 .Raهمانطور که در جدول  3مشهود است ()P=0/004
 CP15% )P<0/001(، HP15%و ( HP40% )P<0/001به
طور معنيداري  Raرا افزايش دادند .اختالف افزايش خشونت
سطحي بين گروهها معنيدار بود ( )P<0/001افزايش مقدار
خشونت سطحي در گروه  HP40%مطبي از گروه HP %15
خانگي ( )P<0/001گروه  CP %15خانگي ( )P<0/001و
گروه کنترل ( )P<0/001به طور معنيداري بيشتر ميباشد.
ميانگين افزايش  Raگروه  HP %15از گروه کنترل به طور
معنيداري بيشتر بود ( )P=0/03اما با  CP %15اختالف
معنيداري نداشت ( .)P>0/05ميانگين افزايش  Raبين گروه
 CP 15%و گروه کنترل اختالف معنيداري نداشت
(.)P=0/230
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جدول  .1میانگین ±خطای معیار  ) μm ( Rqقبل و بعد از درمان در گروه های تحت بررسی
قبل درمان

بعد درمان

تفاوت قبل و بعد درمان

P-value

ماده مصرفی

49/9 ± 8/9

78/9 ± 10/9

29/1 ± 6/9

0/002

کارباماید پراکسید %15

33/5 ± 5/2

48/8 ± 6/1

15/2 ± 1/8

> 0/001

هیدروژن پراکسید %40

50/9 ± 4/4

99/7 ± 9/2

48/7 ± 6/2

> 0/001

کنترل

36/5 ± 8/4

39/2 ± 8/6

2/6 ± 2/5

0/322

P-value

0/204

> 0/001

> 0/001

هیدروژن پراکسید %15

Rq: Root Mean Square Roughness

جدول  (2میانگین  ±خطای معیار  ) μm ( Rtقبل و بعد از درمان در گروه های تحت بررسی
ماده مصرفی

قبل درمان

بعد درمان

تفاوت قبل و بعد درمان

P-value

هیدروژن پراکسید %15

42/8 ± 4/7

76/6 ± 9/3

33/7 ± 7/7

0/002

کارباماید پراکسید %15

46/6 ± 8/0

58/7 ± 7/7

11/5 ± 2/9

0/004

هیدروژن پراکسید %40

43/3 ± 5/1

96/6 ± 9/3

53/3 ± 7/7

>0/001

کنترل

29/2 ± 6/3

33/0 ± 5/8

3/8 ± 5/3

0/49

P-value

0/217

>0/001

>0/001
Rt: Maximum Roughness Depth

جدول . 3میانگین  ±خطای معیار  ) μm ( Raقبل و بعد از درمان در گروه های تحت بررسی
ماده مصرفی

قبل درمان

بعد درمان

تفاوت قبل و بعد درمان

P-value

هیدروژن پراکسید %15

5/1 ± 0/9

7/2 ± 1/1

2/1 ± 0/5

0/004

کارباماید پراکسید %15

4/7 ± 0/8

6/3 ± 0/7

1/6 ± 0/2

>0/001

هیدروژن پراکسید %40

3/9 ± 0/5

9/2 ± 0/8

5/3 ± 0/4

>0/001

کنترل

5/1 ± 1/1

5/4 ± 1/0

0/2 ± 0/4

0/561

p-value

0/728

0/053

>0/001
Ra: Average Roughness Value

بحث و نتيجهگيری
اين مطالعهي آزمايشگاهي نشان داد که هر سه ماده
سفيدکننده دندان (کارباميد پراکسايد خانگي ،هيدروژن پراکسايد
خانگي و هيدروژن پراکسايد مطبي) باعث افزايش خشونت
سطحي مينا ميشوند و بين سه گروه اختالف معنيدار آماري
مشاهده گرديد .بدينترتيب که بيشترين ميزان افزايش در
خشونت سطحي مربوط به هيدروژن پراکسايد  %40مطبي و
کمترين ميزان افزايش در خشونت سطحي با کاربرد کارباميد
پراکسايد خانگي ديده شد .همچنين ،در کاربرد هيدروژن
پراکسايد به عنوان عامل سفيدکننده دندان ،مشاهده شد که
افزايش در غلظت ماده ميتواند به صورت معناداري ميزان
خشونت سطحي را افزايش دهد .در اين مطالعه از دستگاه
ميکروسکوپ نيروي اتمي  AFMبراي اندازهگيري خشونت
سطحي مينا استفاده شد که در حال حاضر روشي مرجع و دقيق
در اين زمينه شناخته ميشود [ .]20-24در اکثر مطالعات و
مقاالت تنها به بررسي مولفه  Raپرداخته شده ولي مطالعهي
حاضر به بررسي دو مولفهي ديگر يعني  Rtو  RqپرداختRa .
[ ]25بيانگر ميانگين زيري سطحي مينا و  Rtبيانگر حداکثر
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زبري سطحي مينا و  Rqبيانگر ميانگين  5تا از بلندترين قلهها
و  5تا از پستترين درهها ميباشد .بررسي مولفهي  Rtو Rq
توسط دستگاه خود تاييد ديگري بر نتايج حاصل از بررسي Ra
است با در نظر گرفتن شرايط يکسان براي همهي نمونهها،
تغييرات  Rtو  Rqافزايش زبري سطحي در تمامي نمونههاي
گروه هيدروژن پراکسيد  %40مطبي و  %15خانگي و همچنين
کاربامايد پراکسيد  %15خانگي پس از استفاده نسبت به قبل از
آن نشان ميدهد ،در مطالعه حاضر نشان داده شد که ميزان
تغييرات خشونت سطحي گروه هيدروژن پراکسيد  %40از گروه
کاربامايد پراکسيد  %15و کنترل بيشتر بود ولي تفاوتي با گروه
هيدروژن پراکسيد  %15نداشت .همچنين ميزان تغييرات
هيدروژن پراکسيد نسبت به گروه کنترل بيشتر بود .اما ميزان
تغييرات خشونت سطحي در اثر استفاده از ماده کاربامايد
پراکسايد  %15با گروه شاهد تفاوت چنداني نداشت لذا با
افزايش غلظت ماده مصرفي سفيدکننده ،تغييرات زبري روي
سطح ميناي دندان بيشتر ميشود.
در مطالعه  De Freitasو همکاران [ ]21بيان شد براي
سنجش خشونت سطحي ميناي دندان ،چگالي طيفي قدرت

بهنام ابراهيمي و همکاران

خشونت سطحي دندان بهدنبال سفيدکردن
 )PSD( Power Spectral Densityبراي شناسايي تغييرات
مرفولوژِي بسيار مناسب است ولي  Raپارامتر کافي براي نشان
دادن تغييرات مورفولوژيکي توسط بليچينگ بر روي ميناي
دندان نبود در مطالعهي  Taib Fو همکاران [ ]22نيز  Raبه
تنهايي تغييرات معنيداري در نتايج نشان نداد .اما در مطالعهي
ما  Raدر اثر استفاده از  40%HPو  15%HPتفاوت معنيداري
در خشونت سطحي ميناي دندان ايجاد کرد که اين تفاوت نتايج
ميتواند به علت استفاده از مواد سفيدکننده در برندها و
غلظتهاي متفاوت و يا مدت زمان کمتر در اعمال ماده
سفيدکننده بر روي دندان در مطالعه فوق باشد .همچنين در
مطالعه فوق از دندانهاي اينسايزور استفاده شد که متفاوت از
نمونههاي دندان پرمولر استفاده شده در اين مطالعه ميباشد.
بنابراين مشابه با مطالعه نعمتي و همکاران ]26[ ،هر سه مولفهي
مورد بررسي در اين تحقيق بيانگر تاثيرگذاري اين سه نوع
مادهي سفيدکننده ميناي سطحي دندان هستند يعني هر سه ماده
موجب افزايش زبري سطحي مينا ميشوند که علت آن احتماالً
دمينراليزاسيون مينا توسط اين ترکيبات با  PHاسيدي (-5/2
 )5/8است .افزايش زبري سطحي مينا به معني ايجاد آثار سوءي
از جمله کاهش مقاومت مينا در برابر فشارهاي وارده ،افزايش
نفوذپذيري و جذب رنگدانهها [ ]27،25افزايش جذب پالک
(استرپتوکوک موتانس) تا  25برابر [ ]20و در نتيجه استعداد
ابتال به پوسيدگي پس از استفادهي مکرر از مواد بليچينگ است،
به اين ترتيب که يکبار پوشيده شدن سطح مينا توسط پالک
زمينه براي تجمع بيشتر باکتريها و توليد پوسيدگي فراهم
ميشود [.]28
 Soarezو همکاران [ ]29نشان دادند که گذشت زمان و
وجود بزاق مصنوعي يا انساني ميتواند باعث رمينراليزاسيون
ميناي دندان گردد و در ميزان خشونت سطحي ميناي دندان موثر
واقع شود چرا که علت اصلي افزايش خشونت سطحي ميناي
دندان به علت تغييرات در ترکيبات معدني دندان است که با
گذشت زمان و قرارگيري در محيطي که اين مواد از دست رفته
را جايگزين کند باعث برگشت خشونت سطحي ميناي دندان به
سطح نرمال خود ميگردد از نظر نگارنده به دليل وجود کلسيم
و فسفر در بزاق مصنوعي امکان بازگشت مواد معدني بر روي
سطح دندان با اين بزاق نيز وجود دارد اما بزاق انساني طبق
نتايج موثرتر از ساير موارد عمل ميکند .چنانچه در مطالعهي
 Sa, Yو همکاران مشاهده شد که در روش  insituبا کاربرد
مواد سفيدکننده به همراه بزاق انساني ( )HSکاهش معنيداري
در خشونت سطحي ميناي دندان بهوجود نيامد ولي در محيط
( invitroمواد سفيدکننده به همراه بزاق مصنوعي يا آب مقطر)
افزايش خشونت سطحي ديده ميشود لذا در بازگشت خشونت
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سطحي فقط بزاق انساني مفيد است و بزاق مصنوعي تاثيري
ندارد [.]30
گذشت زمان نيز به علت فراهم کردن فرصت کافي براي
رمينراليزه شدن ميناي تخريب شده ميتواند در نتيجهي اين
تست تاثيرگذار باشد .در مطالعهي  Pimenta-Duraو همکاران
[ ]31با کاربرد دندانهاي اينسايزر  bovineميناي سطحي
دمينراليزه شده و خشونت سطحي کاهش يافته و به طور
معناداري از هر دو گروه شاهد کمتر بود اما پس از  7روز نسبت
کلسيم به فسفر در سطح مينا افزايش يافته و بعد از  14روز
تفاوتي ميان پنج گروه وجود نداشت ( )P>0/05نتيجه مطالعهي
ما نيز نشان داد که خشونت سطحي ميناي دندان با بليچينگ
افزايش يافته و بعد از هفت روز هنوز خشونت سطحي به سطح
نرمال بازنگشته بود اين تفاوت ميتواند به علت استفاده از
دندانهاي گاوي باشد در برخي مطالعات گذشته دندانهاي
اينسايزور گاوي به دليل دسترسي آسان ،سطح صاف و
ويژگيهاي مشابه با دندان انسان در مطالعات مورد استفاده قرار
گرفته است [ ]31،29همچنين در اين مطالعه از ميکروسکوپ
الکتروني روبشي استفاده شده که اطالعاتي با دقت باالي
ميکروسکوپ  AFMدر اختيار نميگذارد.
در مطالعه تجربي  Olga Polydorouو همکاران ،تعداد 20
دندان مولر سوم انساني کشيده شده انتخاب شد .نمونهها به 4
گروه  5تايي تقسيم شدند .گروه اول توسط ماده بليچ در مطب
با غلظت  %40هيدروژن پراکسايد ( Opalescence Boostدر 3
نوبت  20دقيقهاي در هفته) ،گروه دوم در بزاق انساني نگهداري
ميشدند ،گروه سوم Vivastyle Paint on Plusتوسط هيدروژن
پراکسايد  2( %6نوبت  10دقيقهاي در روز) سفيد شدند و گروه
چهارم با ماده بليچ در منزل با غلظت  %16کاربامايد پراکسايد
 6( Opalescence PFساعت در روز) .بين مداخالت نمونهها
در بزاق انساني نگهداري ميشدند .نمونهها از نظر سختي سطحي
نوپ و خشونت سطحي توسط پروفيلومتر نوري قبل از
بليچينگ 2 ،هفته و  8هفته بعد از بليچينگ ارزيابي شدند.
يافتههاي مطالعه نشان داد که فقط تغييرات خشونت سطحي در
گروه هيدروژن پراکسيد  %40معنادار بود و در صورت استفاده
صحيح از ماده بليچينگ ،غلظت هيدروژن پراکسايد و نحوه
مصرف ماده (در مطب يا در منزل) تاثير معناداري روي خشونت
سطحي مينا ندارد [ ]15نتايج اين مطالعه با وجود اين که مواد
مصرفي و برند آن شباهت زيادي به مطالعهي ما داشته است،
کامالً متناقض است .علت اين تناقض ميتواند بزاق انساني به
کار رفته براي رمينراليزاسيون باشد .به نظر ميرسد گذشت زمان
و استفاده از بزاق انساني باعث افزايش ترکيبات معدني و نسبت
کلسيم به فسفر ميناي دندان ميگردد که از اين طريق ميتواند

جلد  ،23شماره ( 6پياپي  ،)86آذر و دي 1400

کومش
سبب بازگشت تغييرات مخرب سطح مينا و کاهش زبري آن به
سطح نرمال يا پايينتر شود .همچنين نوع دندانها در اين مطالعه
متفاوت از مطالعهي ماست و تعداد نمونههاي ايشان کمتر از
مطالعه ما بوده است که خود ميتواند توجيهي براي معنادار
نبودن يافتههاي ايشان باشد.
مطالعهي  Turker sو همکاران [ ]32نشان داد که خشونت
سطحي مواد ترميمي زيبايي دندان درجات مختلفي از افزايش
را نشان ميدهد بيشتر اين تغييرات در  2هفتهي اول آزمايش
رخ داده و از هفتههاي بعدي ميزان تغييرات معنيدار نبود نتايج
به اين گونه بود که گالس اينومر اصالح شده با رزين بيشترين
تاثيرپذيري را داشته و به ترتيب در کامپوزيت ميکروفيلد و
پرسلن ميزان افزايش خشونت سطحي کمتر گزارش شده است
و بيشترين همچنين نتايج تجزيه و تحليل طيفي سطحي نشان
داد که محتواي  SiO2در پرسلن فلدسپاتيک و گروههاي
کامپوزيت ميکروفيلد براي همه عوامل سفيدکننده کاهش
مييابد )P=0/04( .در نمونههاي  RMGIگروهي افزايش
درصد تودهاي  SIO2و گروهي ديگر کاهش آن را نشان دادند
که در هر صورت تفاوت معنيداري بين آنها نبود ( )P=0/3با
توجه به نتايج فوق ميتوان دريافت که بليچينگ سطح دندان
باعث کاهش محتوي  SiO2از کامپوزيت و پرسلن ميشود بر
افزايش خشونت سطحي آنها موثر است .از نظر نگارنده سطوح
متفاوت تغييرات بدون معني در  RMGIميتواند به علت
محدوديتهاي اين مطالعه نظير کيفيت مواد ترميمي و همچنين
استفاده ار ميکروسکوپ روبشي با دقت کمتر از ميکروسکوپ
نيروي اتمي باشد  Taib Fو همکاران نيز در مطالعهي ديگري
[ ،]22اثرات ماده بليچينگ خانگي را بر روي خشونت سطحي
دو نوع کامپوزيت رزين را مقايسه کردند .نتيجهگيري کلي به اين
شرح بود افزايش خشونت سطحي در هر دو گروه کامپوزيت
مشاهده شد اما بين اين دو گروه تغييرات معنيداري مشاهده
نشد .ميتوان دريافت که ماده بليچينگ عالوه بر ميناي دندان
اثرات مشابهي با غلظتهاي مختلف بر کامپوزيت رزينها نيز
ميگذارد.
مطالعهي  Joniو همکاران [ ]33که مروري بر ساير مطالعات
انجام شده داشت علت تفاوت موجود در نتايج مطالعات را
روشهاي متفاوت انجام تحقيقات در نظر گرفته است .اين نتايج
باعث محدود ساختن مصرف اين مواد در دندانپزشکي ميشود.
هر چند که بر طبق مطالعات انجام شده در اين زمينه استفاده از
موادي همچون خمير دندانهاي حاوي يونهاي فلورايد يا
فلورايدتراپي پس از مصرف ترکيبات سفيدکننده تا حدي موجب
بهبود خواص سطحي ميناي دندان ميشود [ .]34تفاوت اثر مواد
سفيدکننده بر روي بافتهاي سطح دنداني ،نياز به تحقيقات

تشكر و قدردانی
مقاله حاضر منتج از طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم
پزشکي سمنان با کد  1307ميباشد و نويسندگان مقاله از
معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه بابت اختصاص
بودجه به طرح ،کمال تشکر را دارند.
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بيشتر بر روي اين تاثيرات را نشان ميدهد ،الزم است مطالعات
بيشتري جهت ارزيابي اثرات اين مواد در کلينيک انجام شود
زيرا هميشه تحقيقات کلينيکي مويد نتايج تحقيقات البراتواري
نخواهد بود [ ]34به خصوص اينکه در محيط دهان جذب مواد
معدني از بزاق به طور نسبي موجب برطرف کردن اين تاثيرات،
معدني شدن دوباره و برگشت وضعيت مينا به محدوده طبيعي
ميشوند [ ]35،29بنابراين چنانچه زمينه براي بررسي کلينيکي
بيشتر فراهم شود نتايج با ثبات و اطمينان بيشتري جهت
استفاده دندانپزشکان و مصرفکنندگان اين محصوالت ارايه
خواهند شد.
کاربرد مطالعه :اين پژوهش باعث کسب اطالعات در
زمينهي مقايسه دو روش سفيد کردن در خانه و مطب گشته
است از اين پس ميتوان بين روشهاي مختلف بليچينگ روشي
را برگزيد که تاثير کمتري بر مقدار خشونت سطحي داشته باشد
که در نتيجهي آن ميزان مقاومت مينا در برابر فشارهاي وارده،
جذب رنگ دانهها و استعداد ابتال به پوسيدگي توسط مواد
سفيدکننده حفظ گردد.
محدوديتها :تعميم شرايط فوق به شرايط کلينيکي کار
دشواري است چرا که در شرايط  in vivoو حضور بزاق انساني
ميتواند شرايط را تحت تاثير قرار دهد از اينرو نياز به مطالعات
بيشتري است که با مواد متفاوتتر و ابراز و روشهاي دقيقتر
مورد بررسي قرار دهند.
بليچينگ خانگي و در مطب باعث افزايش خشونت سطحي
ميناي دندان ميشوند .در ميان مواد مورد مطالعه ،هيدروژن
پراکسايد  %40مطبي باالترين ميزان افزايش در خشونت سطحي
را ايجاد نمود در حاليکه کمترين ميزان افزايش در خشونت
سطحي ميناي دندان مربوط به کاربرد کارباميدپراکسايد %15
خانگي بوده است .لذا توصيه به کاربرد بليچينگ خانگي با
کاربامايد پراکسيد ميشود .همچنين در يک ماده مشابه مانند
هيدروژن پراکسيد ،غلظت ماده ميتواند تفاوت قابل توجهي در
ميزان تغييرات خشونت سطحي ايجاد کند به نحوي که ميزان
افزايش خشونت سطحي با کاربرد هيدروژن پراکسايد %40
بيشتر از کاربرد غلظت  %15اين ماده بوده است.
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Introduction: Increase in enamel surface roughness after bleaching is one of its major side effects. The purpose
of this study is to compare changes in enamel surface roughness following bleaching with home versus office
bleaching agents.
Materials and Methods: In this experimental study, forty human sound premolar teeth were divided into 4 groups,
randomly. Ten teeth were bleached using hydrogen peroxide 15% home bleaching, ten teeth with 15% peroxide
carbamide home-bleaching and ten teeth with %40 hydrogen peroxide (office bleaching) according to the instructions.
Ten teeth were also considered as control group and kept in artificial saliva. Enamel surface roughness of each
specimen was determined before and after bleaching using Atomic Force Microscopy.
Results: All three studied agents significantly increased surface roughness (P<0.01). The average increase in
surface roughness in group hydrogen peroxide 40% was significantly greater than that of group hydrogen peroxide
15%, carbamide peroxide 15% and control (P<0.05) The average increase in surface roughness in group hydrogen
peroxide 15% was also significantly higher than the control group (P<0.03) however, it showed no significant
difference with carbamide peroxide 15% (P>0.05). Increase in average surface roughness between the carbamide
peroxide 15% and control revealed no significant difference (P>0.05).
Conclusion: Due to the lesser increase in surface roughness with carbamide peroxide 15%, it would be suggested
as the choice agent for bleaching.
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