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Introduction: 
Vital bleaching technique is an effective method for reducing the teeth discolorations. The results of previous 
studies have shown that carbamide peroxide causes enamel surface roughness, so the enamel stain susceptibility 
increases. The purpose of this study was to compare two methods for elimination of the bleached enamel surface 
roughness. 
Materials & Methods: 
In this Parallel interventional study, 60 sound bovine insicors, (5x5x10mm) were selected. After 14 days of vital 
bleaching with 20% opalescence gel, the specimens were randomly divided into three groups of 20; i Bond group: 
the enamel surface was covered by a self etch adhesive (i Bond); Fluoride group: the enamel surface was polished 
by a rubber cap and was treated by 2.7% Acidulated phosphate fluoride; Control group: no surface treatment was 
done. In order to evaluate the lasting of each method, half of the specimens in each group were thermocycled. Data 
were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests (α=0.05). 
Results: 
The control group revealed a higher degree of roughness than i bond and fluoride groups before thermo cycling 
(P<0.05). No significant difference was observed in roughness degree between i Bond and fluoride group before 
thermocycling (P>0.05).The fluoride group revealed a lower roughness degree than the other groups after 
thermocycling (P<0.05). 
Conclusion:  
For prevention of enamel stain susceptibility after vital bleaching, polishing with rubber cap and fluoride is an 
effective method for elimination of the enamel surface roughness. 
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 چكيده
 :مقدمه

حاكي از اين است كه قبلي نتايج مطالعات . كاهش بدرنگي هاي دندان ها است تكنيك سفيد كردن دندانهاي زنده روش درماني موثر براي
 مقايسه دو روش ،هدف از اين تحقيق.  مي يابدكاربامايد پراكسايد باعث خشونت سطحي مينا ميشود و در نتيجه رنگ پذيري سطح افزايش

 .بودجهت حذف خشونت سطحي ميناي دندان بليچ شده 
 :ها مواد و روش

پس از . ميلي متر  تهيه شد ٥×٥*١٠سالم گاوي با ابعاد اينسايزور دندانهاي سطح فيشيال  نمونه از ٦٠ ،در اين مطالعه موازي مداخله گرانه
 گروه :  نمونه  ها به طور تصادفي به سه گروه مساوي تقسيم شدند،%٢٠  Opalescence روز توسط ژل ١٤ت انجام وايتال بليچينگ به مد

•
 ۰۵۱۱ - ۸۸۲۹۵۰۱ – ۱۷، تلفن ترميمي و زيبائيدندانپزشكي ، بخش ي دانشکده دندانپزشکمشهد:   آدرس ،ولؤمولف مس 



            
 

 ۲و۱ شماره ۲۹ جلد ۱۳۸۴مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال          ١١٦
 
 

i Bond :سطح مينا  به توسط ماده ادهزيو سلف اچi Bond سطح مينا توسط رابركپ و  فسفات فلورايد اسيدي : گروه فلورايد.  پوشانده شد
  براي بررسي دوام سطح صاف شده، نيمي از نمونه هاي هر گروه تحت سيكل .ه درمانهيچگون بدون: پرداخت شد و گروه كنترل% ٧/٢

 .(α=0.05) مقايسه شدند Mann withney وKruskal wallis نتايج داده ها توسط تست .حرارتي قرار گرفتند

 : يافته ها
 i Bondبين دو گروه فلورايد و . (P<0.05) اشت و فلورايد دi Bondگروه كنترل قبل از سيكل حرارتي خشونت بيشتري نسبت به دو گروه 

گروه فلورايد بعد از سيكل حرارتي خشونت  و. قبل از سيكل حرارتي اختالف قابل مالحظه اي از نظر ميزان خشونت سطحي وجود نداشت
 .(P<0.05)سطحي كمتري از نظر آماري نسبت به دو گروه ديگر نشان داد 

 :نتيجه گيري
پذيري مجدد دندان پس از وايتال بليچينگ پرداخت سطح دندان توسط رابركپ  و فسفات فلورايد اسيدي روش براي جلوگيري از رنگ 

 .موثري براي بر طرف كردن خشونت سطحي است
 : كليد واژه ها 

 . مينا، وايتال بليچينگ، فلورايد،خشونت سطحي
 ۲و۱شماره  / ۲۹ جلد ۱۳۸۴سال /  مشهد ي دانشگاه علوم پزشکيمجله دانشکده دندانپزشک

 
 : مقدمه

سفيد كردن دندانهاي زنده در منزل به عنوان يك روش 
فرآيند  .ل و محافظه كارانه براي دندانهاي وايتال استآايده 

 به گونه اي است كه عامل اكسيد كننده از ميان مينا و  بليچينگ
 منظور از .عاج عبور كرده و يك واكنش شيميايي رخ مي دهد

ردن يك تركيب فعال به ناحيه بد رنگ و اين واكنش رها ك
هيدروژن پراكسايد با . رنگ زدايي ذرات كروماتيك مي باشد

وزن مولكولي كم از بين ماتريكس ارگانيك مينا و عاج عبور 
 . )١(مي كند

 سطحي ميناي ي برروي مورفولوژSEMنتايج مطالعات 
 پراكسايد بوده اند متناقض دندان هايي كه در معرض كاربامايد

تعدادي از مطالعات  گزارش كرده اند كه هيچ تغيير . است
كه  در حالي. )۱-۴( مينا مشاهده نمي شوديسطحي در مورفولوژ

هاي  مطالعات چندي تغييرات سطحي را به صورت خشونت
 .)۵-۱۱، ١(ماليم تا متوسط و يا به صورت ابرژن نشان دادند

 مشخص شده است كه تغييرات سطحي مينا بعد از 
 بليچينگ بوسيله تمام مواد سفيد كننده تنها  در ارتباط با وايتال

PHزمان تماس طوالني مدت  مواد سفيد كننده . )١٢( مواد نيست
عواملي  با سطح دندان و حضور مقادير زيادي از كارباپول نيز

. شود باعث اين تغييرات سطحي مي شوند هستند كه تصور مي

سيت زود گذر بعد افزايش تخلخل مي تواند علت  ايجاد حسا
 .)١٣(از استفاده از اين مواد نيز باشد

يك مطالعه پروفيلومتريك عمق خشونت سطحي بعد از 
 ميكرون ٢٥ تا ٢٠كردن دندانهاي گاوي را به ميزان  سفيد

 .)١٤(مشخص نمود
نتايج يك مطالعه اخير حاكي از آنست كه غلظت هاي 

يرات سطحي در باالي كاربامايد پراكسايد مي تواند منجر به تغي
 خشونت سطحي و استعداد رنگ پذيري هم . مينا گردد

مي تواند ايجاد شود كه بستگي به نوع ماده سفيد كننده 
 .)١١(دارد

Shannon و Spencer پيشنهاد كردند كه براي كم كردن  
 افزايش حساسيت و تغيير رنگ بعدي مينا بعد از 

پروتكل از  در اين .)٦( دندان  پاليش شود،وايتال بليچينگ
 . استفاده شده استwebbed prophy capپاميس و يك 

به نظر مي رسد كه تاكنون مطالعه راهگشايي جهت بر 
طرف كردن خشونت سطحي مينا و جلوگيري از رنگ پذيري 

 لذا هدف ،مجدد دندان بعد از وايتال بليچينگ صورت نگرفته
از اين تحقيق مقايسه دو روش  جهت حذف خشونت سطحي 

 .د شده در مينا پس از وايتال بليچينگ بودايجا
 



  
     

 ١١٧                        نگمقايسه دو روش جهت حذف خشونت هاي سطحي ايجاد شده در مينا پس از وايتال بليچي
 
 

 :مواد و روش ها
 عدد دندان ٦٠ ،در اين مطالعه موازي مداخله گرانه

اينسايزور سالم گاوي تهيه شد و بافتهاي نرم و سخت اطراف 
سپس دندانها توسط برس كامالً  تميز شدند . دندانها برداشته شد

 ميلي متر ٥×٥×١٠ و از سطح فيشيال آنها بلوكهايي به اندازه
نمونه ها تا زمان شروع آزمايش در آب مقطر . تهيه شد

 .نگهداري شدند
قبل از انجام سفيد كردن دندانها به منظور جلوگيري از نفوذ 

 سطوح عاجي ،كاربامايد پراكسايد  به قسمت عاجي نمونه ها
توسط يك اليه الك ناخن و سپس موم رز به دقت پوشانده 

 ساعت ٨ روز و هر روز به مدت ١٤به مدت سپس نمونه ها . شد
 Opalescence 20% كسايدادر معرض ژل كاربامايد پر

(Ultradent Products USA) در دماي oC ١٠٠ و رطوبت ٣٧ %
  و رطوبت oC٣٧بقيه مدت شبانه روز در دماي . قرار  گرفتند

 نمونه ها ،پس از پايان فرايند سفيد كردن. قرار  گرفتند% ١٠٠
 . تايي تقسيم شدند٢٠دفي به سه گروه بطور تصا

 ميناي سطح نمونه هاي اين گروه  i Bond:گروه  
 i Bond به وسيله يك ماده چسبنده عاجي سلف اچ

 (Heraeus Kulzer GmbH Germany) به اين . پوشانده شد
 i Bond به ،ترتيب كه سطح نمونه ها توسط برس مخصوص

آر، نازك و اي ماليم پو ثانيه بوسيله  هو٣٠ پس از ،آغشته شده
سپس  به مدت .  صيقلي ايجاد شديكنواخت شد تا يك سطح

 . ثانيه توسط نور كيور شد٢٠
 سطح نمونه هاي اين گروه توسط ژل  :Fluoride گروه 

همراه رابركپ ه ب)  كيميا، ايران(% ٧/٢ فسفات فلورايد اسيدي
ار  ثانيه تحت پاليش قر٦٠سطح هر دندان به مدت . پاليش شدند

گرفت و براي جلوگيري از ايجاد حرارت از خنك كننده آب 
 . ثانيه استفاده شد١٠در هر 

 نمونه هاي گروه كنترل نياز به هيچ گونه :Controlگروه  
 . آماده سازي سطح نداشتند

نمونه هاي هر گروه بر اساس استفاده از سيكل سپس 
همراه بزاق مصنوعي و عدم استفاده از سيكل ه حرارتي ب

 تقسيم شدند كه هر زير گروه B و Aرارتي به دو زير گروه ح
 سيكل حرارتي در ٥٠٠زير گروهها  تحت .  نمونه بود١٠شامل 

پس از اتمام اين مراحل .  قرار گرفتندoC٥ و oC٥٥حمام آب 
 بررسي LED 1450VPنمونه ها توسط ميكروسكوپ الكتروني 

كه در  الزم بود SEMجهت بررسي سطح نمونه ها توسط  .شد
ابتدا،  سطح نمونه ها توسط يك اليه نازك پالتين به ضخامت 

 اين كار توسط دستگاه .  يكسان پوشانده شودكامالً

Sputter- coaterسپس نمونه ها  . و در شرايط خالء انجام شد
 . مطالعه شد١٥٠٠ قرار گرفت و با بزرگنمايي SEMمستقيماً  در

 ،٠= ون خشونتبد(و براساس نوع خشونت سطحي به انواع 
 . تقسيم شدند) ٢=يا خشونت متوسط   و١= خشونت كم
 :يافته ها

 نمايانگر  تعداد انواع خشونت سطحي به تفكيك ،١نمودار 
 .استفاده از  تكنيك هاي مختلف است

 

8

0

6 6

0 0

2

5
4 4

7

5

0

5

0 0

3

5

0

2

4

6

8

10

iB
on

d(
B)

iB
on

d(
A)

(B
د (

راي
فلو

(A
د (

راي
فلو

(B
ل (

نتر
ك

(A
ل (

نتر
ك

بدون خشونت خشونت كم خشونت متوسط

 
 مقايسه گروههاي مختلف:  ١ نمودار

 
 و سپس جهت ابتدا يافته هاي كيفي به كمي تبديل شد

مقايسه زير گروهها با يكديگراز آزمون كروسكال واليس 
 استفاده شد و در صورت وجود تفاوت معني دار از آزمون 

ها استفاده گرديد  من ويتني  براي مقايسه دو بدوي گروه
)٠٥/٠(α=. 

Count 



            
 

 ۲و۱ شماره ۲۹ جلد ١٣٨٤مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال          ١١٨
 
 

ها  آزمون ناپارامتري كروسكال واليس نشان داد بين گروه
ي داري وجود از نظر ميزان خشونت سطحي تفاوت معن

 . (P<0.05)دارد
 

 آزمون كروسكال واليس براي مقايسه گروههاي مختلف: ١جدول 
 خشونت سطحي 

 ٧٥٢/٣٤  آماره كي دو

 ٥ درجه آزادي

 ۰۰۰/۰ سطح معني داري

 

 مقايسه اي بين زير گروهها با ترموسايكل و بدون سپس
 ترموسايكل به تفكيك هر گروه توسط تست ناپارامتري 

 :ي انجا م گرفت و نتايج زير حاصل شدمن ويتن
 ترموسايكل تاثير قابل مالحظه اي بر i Bondدر گروه 

خشونت سطحي داشت و اختالف قابل مالحظه آماري بين دو 
و  ١تصوير (   (P<0.05)گروه با و بدون ترموسايكل حاصل شد

 ).١نمودار 
گروه فلورايد  و گروه كنترل تفاوتي بين دو  در حاليكه در

ه بعد از ترموسايكل و بدون ترموسايكل وجود نداشت  گرو
(P>0.05))  ١ار دنمو و ٢تصوير(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبل و بعد از ترموسايكل  i Bondسطح ميناي  دندان در گروه  : ١تصوير 
 

 
 

 
 
 
 
 

 سطح ميناي  دندان در گروه  فلورايد قبل و بعد از ترموسايكل : ٢تصوير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طح ميناي  دندان در گروه  كنترل  قبل و بعد از ترموسايكلس : ٣تصوير 



  
     

 ١١٩                        نگمقايسه دو روش جهت حذف خشونت هاي سطحي ايجاد شده در مينا پس از وايتال بليچي
 
 

در مرحله بعد مقايسه اي بين گروههاي آزمايشي با گروه 
كنترل قبل از ترموسايكل انجام شد و مشخص گرديد  تفاوت 

  و گروه فلورايد i Bondمعني داري در گروه كنترل با گروه 
 ستفاده از يعني خشونت سطحي بعد از ا(P<0.05)وجود دارد

 i Bond و  فلورايد بهمراه را بركپ  بطور معني داري كاهش 
 .يافته است

اما در رابطه با مقايسه گروههاي آزمايشي با گروه كنترل 
بعد از ترموسايكل، تست من ويتني نشان داد تفاوت معني داري 

ولي گروه  . با گروه كنترل وجود نداردi Bondبين گروه 
 مالحظه آماري با گروه كنترل داشت قابلفلورايد اختالف 

سطح صاف شده مينا بعد از استفاده  يعني ترموسايكل تاثيري در
از رابركپ و فلورايد نداشت و خشونت سطحي در اين گروه 

 اما در رابطه با مقايسه دو گروه .بسيار كمتر از گروه كنترل بود
 بعد از ترموسايكل اختالف قابل i Bondآزمايشي فلورايد و 

  .(P<0.05)الحظه آماري بين دو گروه وجود داشت م
در حاليكه قبل از ترموسايكل اين دو گروه با يكديگر اختالف 

 .نداشتندآماري معني دار 
 :بحث

اين مطالعه به ارائه روشهايي جهت حذف خشونت سطحي 
 . وايتال بليچينگ پرداخته استايجاد شده در مينا پس از 

هاي گاوي استفاده شد چون از در اين مطالعه از اينسايزور
بلوكهايي  از . )١٥(نظر فيزيولوژيكي شبيه به دندانهاي انسان است

هاي اينسايزور  تهيه شد و سطوح عاجي سطوح فيشيال  دندان 
دندانها توسط الك و سپس موم رز پوشانده شده تا از نفوذ 

نمونه ها به مدت . كسايد به عاج جلوگيري شوداكاربامايد پر
% ٢٠ Opalescence ساعت در معرض ژل ٨ روز و هر روز ١٤

در  Summitt  وShin و )٧(١٩٩٨ در سال Norman. قرار گرفتند
  روز در تماس با مواد ١٤ نيز مينا را به مدت ٢٠٠٢سال 

 ،پس از پايان فرايند سفيد كردن. )١٦(سفيد كننده قرار دادند
 سطح .  تايي تقسيم شدند٢٠مونه ها بطور تصادفي به سه گروه ن

نمونه هاي يك گروه توسط ژل فلورايد و رابركپ پاليش 
 . شدند

متوسط تا تحقيق حاضر نشان داد كه خشونت سطحي ماليم 
 كاربامايد پراكسايد در سطح ميناي دندان پس از كاربرد 

 العات گذشته كه مشابه نتايج مط). ١نمودار (ايجاد ميشود  
 Cavalli نيز توسط ٢٠٠٤ يك مطالعه اخير در .)۵-۱۱، ۱(باشد مي

هاي باال بر روي  كسايد با غلظتا اثر كاربامايد پر)١١(و همكاران
اين مطالعه نشان داد كه . هاي انسان را  بررسي نمود ميناي دندان
هاي باال تغييرات مورفولوژيك در  كسايد با غلظتاكاربامايد پر

نا ايجاد مي كند كه باعث افزايش خشونت سطحي مينا سطح مي
البته فرايند سفيد كردن در . و ايجاد نماي اچ شده مي گردد

برخي نواحي اثر كمتري داشته در حاليكه در نواحي ديگر 
دكلسيفيكاسيون و افزايش تخلخل در سطوح مينايي قابل توجه 

عليرغم . بنابراين تغييرات در تمام سطوح يكنواخت نبودند. بود
PH خنثي كه مواد سفيدكننده دارند در مطالعه فوق الذكر 

اين مسئله نشان مي دهد . تغييرات در سطوح مينايي  مشاهده شد
يكي از فاكتورهاي ايجاد كننده تغييرات سطحي،  غلظت مواد 

Bleaching١١( است(. 
  سطوح نمونه ها توسط ،تحقيق حاضر در يك گروه در

i Bond باندينگ سلف اچ است پوشانده شد كه يك دنتين .
متر داشته و كزيرا مواد باندينگ سلف اچ حساسيت تكنيكي 

نمونه هاي گروه سوم نيز به عنوان گروه . سهولت كاربرد دارند
. كنترل در نظر گرفته شده كه نياز به آماده سازي  سطح نداشت

 سيكل حرارتي  ٥٠٠نيمي از نمونه هاي هر گروه تحت اعمال 
هدف از اعمال سيكل حرارتي بررسي دوام  .رفتقرار گ

روشهاي بكار برده شده و همچنين بررسي تاثير فرايند 
زيرا در يك . رمينراليزاسيون  بزاق بر  ميناي بليچ شده  بود

مطالعه بيان شده است كه تاثير ژلهاي كاربامايد پراكسايد بر 
بزاق است  توسط رمينراليزاسيون ناشي از  ميناي دندان  ممكن 

 .)٦(اصالح گردد
 (APF)در تحقيق حاضر  از ژل فسفات فلورايد اسيدي 

هاي سطحي استفاده گرديد تا از خواص  جهت حذف خشونت
روش . سايندگي  اسيد و خواص فلورايد  تواماً  استفاده گردد

استفاده از فلورايد ضمن صرفه جويي در وقت نتايج بسيار 
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اوير ميكروسكوپ الكتروني  كننده اي را ارائه داد تصاميدوار
 ،هاي سطحي مينا نشان داد كه در استفاده از اين روش، خشونت

 .بطور مطلوبي هموار مي گردد
در گروه كنترل قبل از ترموسايكل خشونت سطحي ايجاد 
شده بعد از سفيد كردن دندانها در حد كم يا متوسط بود كه 

 و )٨( و همكارانNameمطابق با يافته هاي بدست آمده توسط
Smith٩( و همكاران( و Norman و Bitter)و )٧ Titly و 

 . بود)۱۸(  و قوام نصيري و همكاران)۱۷(همكاران
SEM در مورد گروه i Bondسطح ، قبل از ترموسايكل 

صافي همانند گروه فلورايد قبل از ترموسايكل را نشان داد ولي 
 i Bond نكته مهم اين است كه هنگاميكه سطح نمونه ها توسط

پوشانده شده بود، با اينكه سطح كامالً  صافي ديده ميشد ولي 
 بعد از ترموسايكل دچار i Bondاين اثر نتوانست دائمي باشد و 

 نشان داد كه پس از ترموسايكل هيچ SEM .اضمحالل شد
و اختالف قابل مالحظه آماري  باقي نمانده   i Bondاثري از 

 بدون i Bond با ترموسايكل و i Bondبين دو گروه 
در تصاوير ميكروسكوپ الكتروني نيز . ترموسايكل  حاصل شد

سطوح بر جا مانده پس از ترموسايكل مشابه گروه كنترل بود و 
بعد از ترموسايكل و   i Bondدر نتايج آماري نيز بين دو گروه 

گروه كنترل پس از ترموسايكل تفاوت معني داري وجود 
شخص كرد كه قدرت باند  م٢٠٠۳يك مطالعه در سال . نداشت
iBond به ميناي دندانهاي شيري گاو از قدرت باند Clearfil 

SE Bond و Adper Prompt L Pop. OptiBond Solo plus 
اين .  كمتر ميباشدScotch Bond و XenoIII و Adhe SEو

 مگاپاسكال ٩/٨  ± ٧/٠ به مينا را iBondمحققين قدرت باند 
 .)۱۹(محاسبه نمودند

 و اضمحالل بعد iBondيزان كم قدرت باند  توسط نتيجه م
چون . از ترموسايكل مي تواند به دليل طبيعت حالل آن باشد

 و با شدت بيشتري تبخير مي شود بودهحاوي استون اين ماده 
گذشته . بنابراين شايد نياز به استفاده از چندين اليه از آن باشد

 بيشتر  در حالي كهي فيلر نيست از آن اين ماده حاو
 .)۱۹(باندينگ هاي فيلردار قدرت باند باالتري را  نشان داده اند

 نيز در توافق )۲۰( و همكارانLopesيك مطالعه اخير توسط 
  باالتر ين قدرت باند مواد Abbeele و Atash با مطالعه

حدود ( Bond  SE Clear filباندينگ سلف اچ به مينا را توسط
 .  نشان داد) مگاپاسكال١٧

 در مقايسه با گروه i Bond از  ترموسايكل گروه  پس
 دال بر نشان داد  كه آن  معني داري  را  فلورايد  تفاوت آماري

  ر حذف خشونت سطحي  مينا دفلورايد و رابركپ توانائي 
 .مي باشد

بعد از  مقايسه بين گروه كنترل قبل از ترموسايكل و
 گروه ترموسايكل يكسان بودن خشونت سطحي را در اين دو

سيكل حرارتي همراه بزاق كه نمايد مي مشخص  اين نشان داد
مصنوعي تاثيري بر رمينراليزاسيون سطح مينا پس از بليج نمودن 

 . بود)٦(Spencer و Shannonندارد و اين متناقص با يافته 
 بديهي است چنانچه در اين تحقيق از يك ماده باندينگ 

تري بين  ايسه جامع مق،عاجي توتال اچ نيز استفاده مي شد
 گروهها صورت مي گرفت و شايد مواد باندينگ عاجي 
 توتال اچ  بدليل اچ نمودن مينا ماندگاري بيشتري را نشان 

 .مي دادند
 :نتيجه گيري

قبل از ترموسايكل گروه كنترل به ميزان قابل توجهي   -١  
 و گروه i Bondخشونت سطحي بيشتري نسبت به  گروه 

 .(P<0.05)فلورايد داشت

 و  فلورايد  i Bondقبل از ترموسايكل  بين دو گروه  -٢
اختالف قابل مالحظه اي از نظر ميزان خشونت سطحي وجود 

 .نداشت

بعد از ترموسايكل گروه فلورايد به ميزان قابل مالحظه -٣
 خشونت سطحي كمتري را نسبت به دو گروه ديگر ،آماري

 .(P<0.05)نشان داد 

 :توصيه
 ،ضي ناشي از سفيد كردن دندانهاي زندهبراي كاهش عوار

 .پرداخت ميناي دندان توسط فلورايد و رابركپ توصيه مي شود
 



  
     

 ١٢١                        نگمقايسه دو روش جهت حذف خشونت هاي سطحي ايجاد شده در مينا پس از وايتال بليچي
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