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Introduction:  
Esthetic dentistry and tooth esthetics are important parts of dental treatments today. Among these, Tooth bleaching 
treatment is a simple, safe and effective way to accommodate many patients’ needs. Regarding to production of 
dental materials in Iran, this in-vitro study was conducted to compare the whitening effect and the speed of 
efficiency of bleaching agents (kimia 16% & Opalescence F 15%) using a tray. 
Materials & Methods:  
This experimental study was performed on forty extracted caries free maxillary central incisors which did not have 
any fluorosis and tetracycline discoloration. Roots of the teeth were covered with 2 layers of nail polish and they 
were divided into two groups then embedded in red wax.  
After preparing the bleaching tray for two groups, photographs of teeth were taken and the values of the teeth were 
determined visually using a vita shade guide. Afterwards the teeth were treated by carbamide peroxide gels (Kimia 
16% and opalescence PF 15%) for an hour a day for two weeks. The lightness of the teeth were evaluated every day 
before treatment and also one month after the treatment period and the data was recorded. The data were analyzed 
by Signed T test, ANOVA and Mann-Withney U tests. 
Results:  
The findings of this study showed that whitening effects of the two agents were statistically significant (P<0.01). At 
the end of the study according to the recorded value, the lightness change in groups treated with Kimia was 6 
degrees and in the other group (Opalescence PF), it was 6.3 degrees. There was no statistically significant difference 
between the two bleaching gels (P>0/05). 
Conclusion: 
Using the tray bleaching method, both gels (16% Kimia and 15% Opalescence PF) had equivalent effects on 
whitening of the teeth.  
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  چکيده
  :مقدمه

امروزه زيباسازي دندان ها و دندانپزشكي زيبائي بخش مهمي از درمان هاي دندانپزشكي را به خود اختصاص داده 
است در اين ميان، درمان سفيدسازي دندان ها به عنوان روشي ساده، ايمن و موثر مي تواند انتظارات گروه وسيعي از 

اين مطالعه در نظر دارد تا با يك هدف از ند توليد مواد دندانپزشکي ايراني با توجه به رو. بيماران را برآورده سازد

•
 ۰۸۱۱ - ۴۲۲۰۹۲۱نپزشکي، بخش ترميمی و زيبائی، تلفن همدان، دانشکده دندا:   ، آدرس ولؤمولف مس 
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 را به روش Opalescence PF ژل سفيدكننده كيميا و بررسي آزمايشگاهي اثر سفيدكنندگي و سرعت اثربخشي
  . استفاده از تري مورد مقايسه قرار دهد

  : ها روش مواد و
 خارج شده و كامالً سالم، فاقد فک باالئی دندان سانترال ٤٠ رويشاهده اي بر به روش تجربي و با تکنيک ماين مطالعه

   اليه الك ناخن پوشانده ٢ريشه دندان ها با .  انجام شدعوامل خارجي يا داخليپوسيدگي و تغيير رنگ ناشي از 
  هيه تري پس از انجام مراحل ت.  داخل موم قرمز مانت شدندشده و تقسيم  تائي۲۰ شده آنگاه به دو گروه

  ميزان روشنايي رنگ ارزش عددي  و تهيه شدسفيد سازي براي هر دو گروه، از دندان ها فتوگرافي مخصوص 
  سپس دندان ها به مدت يك . ثبت گرديد با روش چشمي توسط نمونه انتخاب رنگ ويتا كالسيك تعيين وآنها 

  كيميا% ١٦رباميد پراكسايد ساعت در روز براي دو هفته متوالي تحت درمان سفيدسازي با ژل هاي كا
 (Kimia.Co, Aghelmanesh, Tehran,  IRAN BN:082003) و (Ultra Dent Products INC , 505 West 10200 South 

82803 EP-NO:0522087) Opalescence PF15%  ميزان روشني رنگ دندان ها هر روز قبل مجدد ارزيابي . قرار گرفتند
تفاوت ارزش عددي روشني رنگ، قبل از ه بعد از اتمام دوره درمان انجام شده و از تكرار درمان و همچنين يك ما

 و Signed  test تجزيه و تحليل آماري توسط آزمون هاي .درمان نسبت به بعد از درمان محاسبه و ثبت گرديد
ANOVA و Mann-Whitney Uصورت گرفت  .  
  :يافته ها

ميزان ). >P ٠٠١/٠( دو ژل به لحاظ آماري معني دار است فيدكنندگي هرنتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه اثر س
 ٦تغيير روشني رنگ برحسب وليو درگروه درمان شده با ژل كيميا در پايان پژوهش نسبت به قبل از شروع درمان

 لحاظ بهتاثير اين دو ژل از نظر ميزان اثر سفيدكنندگي .  درجه بود٣/٦ معادل Opalescence PFدرجه و در گروه 
  .با يکديگر ندارندمعني دار اختالف آماري 

  : نتيجه گيري
 به روش استفاده از تري به طور موثر موجب روشن Opalescence PF% ١٥كيميا و % ١٦هردو ژل كارباميد پراكسايد 
  . نظر ميزان سفيدشدن دندان ها اثربخشي يكساني داشت شدن رنگ دندان ها شده و از

  :ی کليدیها واژه
  .، عامل سفيد کنندهد سازي،کارباميد پراکسايدسفي

  4و3شماره  / 29 جلد 1384سال /  مشهد ی دانشگاه علوم پزشکیمجله دانشکده دندانپزشک

  
  :مقدمه

به عنوان بخش مهمی امروزه دندانپزشکی زیبایی 
به به روز  آمده است و روز از دندانپزشکی مدرن در

.  می شودرنگ دندان ها بیشتر بها داده زیبایی و
 با ایجاد یک لبخند  وی مطلوبیدندانها با داشتن نما

 بیان احساسات فرد  زیبا مهمترین تجلی صورت در

ن رو تعداد بیمارانی که تمایل دارند ی از ا.دنمی باش
به افزایش  رو زیبایی داشته باشند دندان های سفید و

 پاسخ به خواست جامعه برای داشتن  در. است

ندانپزشکان در گذشته تنها راه دندان های سفید، د
های  درمان پیشنهادی را در قالب استفاده از روکش

رهای کامپوزیتی یا یالمینیت ون ،PFMتمام پرسلن، 
ها گذشته از  دادند که این طرح درمان ی ارائه مینلسپر

به  ج دندانی راستضعیف ن  تراش دندان و،هزینه باال
  .)1(دنبال داشتند

 و  Heymannولین بار برای ا1989 سال در
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Haywoodهای  روش جدیدی برای سفیدسازی دندان 
 ارائه Night guard vital bleachingزنده تحت عنوان 

روشی این روش توانست خود را به عنوان . )2(دادند
البته الزم به ذکر . ساده، ایمن و موثر به اثبات رساند

موارد بسته به شرایط موجود امکان است که در برخی 
 به ناچار وجود نداشته و سفید کنندگی موفق رماند

های فوق الذکر به همراه تراش دندان  باید درمان
 با استقبال .صورت گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد

شرکت های مختلف اقدام به جامعه و تالش محققین، 
بسیاری از این . های سفیدکننده نمودند سیستم ارائه

فی از غلظت های سیستم ها دارای تنوعات مختل
پراکساید، اسانس ها، عوامل ضد حساسیتی و سایر 

این محصوالت از اغلب در . تعدیل کننده ها هستند
ئیدروژن پراکساید و یا از کاربامید پراکساید استفاده 

اقدام به  در کشور ما نیز شرکت کیمیا اخیراً. می نمایند
  به دلیل  تولید ژل سفیدکننده دندان نموده است اما

کیفیت   اطالعات زیادی در ارتباط با تاثیر و،بودن وپان
  . باشد این ماده در دسترس نمی

 که با یک بررسی بودنظر  این مطالعه در در
ژل  سرعت اثربخشی آزمایشگاهی اثر سفیدکنندگی و

 یخارج سفید کننده ژلیک  با %16 سفیدکننده کیمیا
  . مقایسه گردد
 :ها روش مواد و

 تجربی و با تکنیک مشاهده ای این مطالعه به روش
  روی دندان های خارج شده بدون In-vitroبه صورت 

  از بین . در نظر گرفتن سن و جنس صورت گرفت
ن یدندان های جمع آوری و نگهداری شده در فرمال

که عاری از هرگونه  یانی میایثنا دندان 40، تعداد 10%
 یعوامل داخلپوسیدگی، آنومالی و تغییر رنگ ناشی از 

نمونه های مورد آزمایش .  بود انتخاب شدیخارجیا 
قبل از شروع تحقیق توسط قلم جرمگیری از ک هفته ی

هر گونه جرم و نسج نرم تمیز گردیده و در آب مقطر 
ریشه دندان ها با دو الیه الک ناخن . قرار گرفتند

پوشانده شد و سپس به دو گروه با میانگین ارزش 
دندان های هر گروه . شدندرنگ تقریباً برابر تقسیم 

بطور تصادفی درون یک ماکت اسفنجی قرار گرفتند و 
برای آنکه تمام نمونه ها .  بوسیله موم قرمز ثابت شدند

قابل شناسایی باشند هر دندان شماره گذاری گشت و 
پس . سپس با عمل مدالژ بازسازی فرم لثه انجام گرفت
ت فکی از تهیه تری اختصاصی آکریلی، از هر دو ماک

قالب آلژیناتی گرفته شده و کست گچی برای هر فک 
با استفاده از ورق ترموپالستیک . تهیه گردید

 ی برای هر دو گروه تریمخصوص و کست گچ
 (Reservoir) به همراه فضا (Bleaching Tray)کی یپالست

  .برای قرار گیری ژل ساخته شد
به منظور اینکه در تمام طول مدت آزمایش شرایط 

   یکسان باشد انجام آزمایش و تعیین رنگ نوری
دندان ها در اطاقی با رنگ دیوارهای خاکستری و بدون 

های  پنجره صورت گرفت که در آن عالوه بر المپ
 با درجه حرارت نور Daylightمعمول اتاق المپ های 

oK 6700 قبل و در هر مرحله از درمان، . تعبیه شده بود
ها با  عکس. مددندان ها به عمل آفتوگرافی از 

 روی پایه و در DSC-F717 (Sony(دوربین دیجیتالی 
 4 سانتی متر از هر 9شرایط کامالً یکسان از فاصله 

روز همزمان با گرفتن  ضمناً هر. دندان گرفته شد
  نیزویتادندان ها از راهنمای رنگ  از فتوگرافی

 تا ثابت بودن شرایط نوری در عکس گرفته می شد
  .ن بررسی گردد هفته درما2 طول
دندان ها به مدت یک ساعت در روز برای دو هفته  

متوالی تحت درمان سفیدسازی با ژل های کاربامید 
 UltraDent Products.INC 505 west 10200) پراکساید

south 082803 EP-NO:0522087) Opalescence PF15% 
 .KIMIA,Aghelmanesh,Tehran, IRAN)%16 یمیاو ک

BN:082003(نوبت درمانی  بعد از هر. رگرفتندرا ق  
 دقیقه با آب و مسواک شسته شده و 2دندان ها حدود 
.  ساعت درآب مقطر نگهداری شدند23سپس به مدت 
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ارزیابی میزان روشنی رنگ دندان ها با راهنمای رنگ 
کالسیک ویتا و با توجه به رتبه بندی کارخانه برحسب 

 شروع هرروز قبل از). 1جدول ( ولیو به عمل آمد
درمان، ارزیابی میزان روشنی رنگ دندان ها به عمل 

هر نوبت درمانی، برای هر  آمده و ارزش عددی در
دندان با توجه به سایه رنگی تعیین شده در فرم 

 رنگ ی روشنین ارزش عددیانگی تا ماطالعاتی ثبت شد
الزم به ذکر است که طی . ن گرددییدر هر گروه تع

ها زمان بسیار  فی، دندانتعیین رنگ و تهیه فتوگرا
کوتاهی بیرون از آب مقطر قرار می گرفتند تا از 

  .دهیدراته شدن آنها حین کار جلوگیری به عمل آید
 

  
  

   برحسب میزان روشنی رنگVitaرتبه بندی کارخانه   :1جدول 

  
 قبل  رنگ دندانکه تفاوت ارزش عددی  درصورتی

گشت  از درمان نسبت به بعد آن میزان مثبتی می
با توجه به . شدن رنگ دندان بود بیانگر روشن تر

 ماده سفیدکننده اسیدیته هر ژل توسط PH اثرات
. تعیین گردید) Metrohm744( ج دیجیتالی سنPHدستگاه 
  Opalescence Fهای سفیدکننده کیمیا و  ژل PHمیزان 

تجزیه و تحلیل .   اندازه گیری شد2/7 و 7/3به ترتیب 
 و Signed testتوسط آزمون های داده ها آماری 

ANOVA و Mann-Whitney Uصورت گرفت .  
  :يافته ها

  ق با آزمون ی حاصله از تحقیز داده هایآنال
Signed Testتغییرات افزایش  نشان داد که مقدار 

روشنی رنگ دندان ها توسط هر دو عامل ن یانگیم
نسبت به قبل سفیدکننده در نوبت های مختلف درمان 

   ).>P 01/0( است معنی دار از درمان
  انجام شده رویMann-Whitney Uبر طبق آزمون 

گ دندان ها روشن شدن رن ین ارزش عددیانگیم رییتغ
   معنی داریاختالف  درمان،طی روزهای مختلف  در
ن یا. دکننده وجود نداردین دو ماده سفین لحاظ بیاز ا

 ین روشنیانگی مقدار میکسانیانگر ین بیآزمون هچن

 ) <P 05/0([  دو گروه قبل از درمان بودیها رنگ دندان
  .])2(جدول

میزان تغییر روشنی رنگ برحسب اختالف میانگین 
لیو در گروه درمان شده با ژل کیمیا در پایان و

 درجه و در  6پژوهش نسبت به قبل از شروع درمان 
آنالیز .  درجه بود3/6 معادل Opalescence PFگروه 

 که تفاوت اثربخشی دو نمود مشخص ANOVAآماری 
به . )<05/0P(معنی دار نمی باشد در پایان درمان ژل 

 Kimia16% و Opalescence F15%عبارت دیگر دو ژل 
  .)3جدول (اثر یکسانی در سفیدکنندگی دندان دارند 

  دو هفته اولنتایج این مطالعه طی روزهای مختلف
ماه بعد از اتمام درمان برای هر دو گروه  درمان و یک
  همانطور که مشاهده . شود  دیده می1در نمودار 

می شود سرعت روند روشن شدن رنگ دندان ها در 
ته اول خصوصاً در روزهای اول و هردو گروه در هف

فتوگرافی ها و  .دوم نسبت به هفته دوم بیشتر است
تعیین سایه رنگی نیز در روزهای مختلف نشان دهنده 
  روند روشن شدن رنگ دندان ها حین درمان 

   .)1تصویر (بود 

C4  A4 C3 B4 A3.5 B3 D3 A3 D4 C2 C1 A2 D4 B2 A1 B1 

میزان روشنی رنگ بر 
 Valueحسب 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
ن شده یی تعارزش عددی

  توسط کارخانه
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   Opalescence PF 15% وKimia 16% یرات روشنی رنگ  و تاثیر سفیدکنندگی ژل  یمقایسه میزان  تغ : 2ولجد

   دو هفته و یک ماه بعد از درمانیط
نوبت های درمان 
  مورد مقایسه

 
گروه های مورد 

  مقایسه

 
  تعداد

  میزان درجه 
  روشنی  رنگ
SD ± Mean 

اختالف تغییر درجه 
  روشنی رنگ نسبت 

   به یک روز قبل
SD  ± Mean 

  
U 
  

  
* P.Value  

Kimia 20 63/3±05/9  *  
 قبل از درمان

Opalescence 20 47/3 ±65/9  * 
* 05/0P> 

Non- Sig. 

Kimia 20 56/3 ±8/6 65/1 ± 25/2 
 روز اول

Opalescence 20 97/3 ±95/7 49/1 ± 7/1 
5/160  

05/0P> 

Non- Sig. 

Kimia 20 60/3 ±65/5 87/1 ± 15 /1 روز دوم 

 Opalescence 20 72/3 ±65/6 38/2 ± 3/1 
194 

05/0P> 

Non- Sig. 

Kimia 20 45/3±65/5 74/1 ± 00/0 
 روز سوم

Opalescence 20 37/3±70/5 18/2 ± 95/0 
149 

05/0P> 

Non- Sig. 

Kimia 20 32/3 ±45/5 43/1 ± 20/0 روز چهارم 

 Opalescence 20 01/3 ±90/4 79/1 ± 80/0 
5/157  

05/0P> 

Non- Sig. 

Kimia 20 22/3 ±15/5 17/1 ± 30/0 
 روز پنجم

Opalescence 20 12/3 ±20/5 52/1 ± 30/0- 
169 

05/0P> 

Non- Sig. 

Kimia 20 86/2 ± 95/4 41/1 ± 00/0 روز ششم 

 Opalescence 20 31/3 ±75/4 91/0 ± 25/0 
5/181  

05/0P> 

Non- Sig. 

Kimia 20 80/2 ± 60/4 60/1 ± 40/0 
 روز هفتم

Opalescence 20 24/3 ±90/4 92/1 ± 35/0 
199 

05/0P> 

Non- Sig. 

Kimia 20 89/2 ±70/4  30/1 ± 15/0 - 
 روز هشتم

Opalescence 20 50/2 ±45/3 44/1 ± 10/0 - 
5/199  

05/0P> 

Non- Sig. 

Kimia 20 01/2 ±40/3  16/1 ± 00/0  

 روز یازدهم
Opalescence 20 96/1 ± 05/3 91/0 ± 00 /0 

184 
05/0P> 

Non- Sig. 

Kimia 20 08/2 ±35/3  16/1 ±25/0 -  

 روز چهاردهم
Opalescence 20 22/2 ±90/3 00/1 ± 45/0- 

195 
05/0P> 

Non- Sig. 

Kimia 20 44/2 ±45/3  99/0 ± 45/0-  

ک ماه بعد از ی

 -Opalescence 20 63/3±05/9  12/1 ± 10/0 درمان
5/139  

05/0P> 

Non- Sig. 

* Mann-Whitney U 
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  Opalescence PF15% وKimia16%  رات رنگ دندانی دو ماده سفیدکنندهییال مقایسه تغیآنالیز واریانس فاکتور : 3جدول
  

  df(  F  P.Value (یدرجه آزاد منبع تغییرات

 064/0 1 نوع ماده سفیدکننده
05/0 P>  

Non- Sig. 

 >P 01/0  9/51  15  روزهای درمان

Sig. 

  <P 05/0  36/1  15  سفیدکننده روز های درمان و نوع ماده

Non- Sig.  
ANOVA Test 

  
  

 
  

  
  
  

 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Opalescence% 15د کننده یک هفته و پس از چهارده روز درمان با ژل سفی چهار دندان قبل، ی از فتو گرافینمونه ا : 1تصویر
  
  
  

  
قبل از شروع درمــان ميانگيــن 

چهار ن يادرجه روشني رنگ 
  .   بود٢/٨دنــدان مـــعـــادل 

 

  
بعد از اتمـــام درمان ميانگين درجه 

دنــدان ها  معادل ن ياگ روشني رن
از  به قبل    درجه گرديد كه نسبت٧/٣

 درجه كــــاهش يــــافته ٥/٤درمان 
 .بود

  
هفت روز بعد ازشروع درمان 

ن يهمميانگين درجه روشنــي رنــگ 
 درجه گرديد ٦دنــدان هـا معـــادل 

 ٢/٢که نسبت به قبل از درمان 
 .درجــه كــــاهـش پيـــدا يافته بود
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  ماه بعد از اتمام درمان در روزهای مختلف و یکKimia16% وOpalescence PF15% مقایسه میزان تاثیر سفیدکنندگی ژل  : 1نمودار
  
  
  

  :بحث
 مطلوب هر یبخش اثرییانگر توانایق بیج تحقینتا
  سرعت روند روشن شدن هر.دبو سفیدکننده دو ژل

 دو گروه در هفته اول خصوصاً در روزهای اول و
دوم نسبت به هفته دوم بیشتر بود که این امر با نتایج 

  لینیکی و آزمایشگاهی پیشین همخوانی مطالعات ک
  .)2-4(دارد

 Leonardیک مطالعه آزمایشگاهی   و همکارانش در
اثر  کانین های سانترال، پره مولر و روی دندان

را توسط % 16سفیدکنندگی کاربامید پراکساید 
راهنمای رنگ ویتا کالسیک و گرفتن فتوگرافی طی دو 

ا میزان تغییر آنه. هفته مورد ارزیابی قرار دادند
 درجه گزارش 1/5را و ی ولروشنی رنگ برحسب

اختالف اندکی که بین نتایج آنها با مطالعه . نمودند
  حاضر وجود دارد می تواند به علت انتخاب نوع 

در گروه های ) سانترال وکانین و پره مولر( ها دندان
ر یاثت باشد که با توجه به  آن مطالعهمورد آزمایش

 اثربخشی ماده مقدارن ها در حجم و اندازه دندا
  .)3( قابل توجیه است بر دندانهاسفیدکننده

Matis 2000  طی یک مطالعه کلینیکی که در سال 
 نفر را به 25 باالیبه عمل آورد دندان های قدامی فک 

 ساعت در روز تحت درمان با ژل کاربامید 8مدت 
قرار داده و پس از ) Opalescence PF% (15پراکساید 

ته درمان سفید سازی با تری نتیجه ارزیابی دو هف
 و Shade guideمیزان تغییر روشنی رنگ را بوسیله 

Colorimeter در یک . )4( درجه گزارش نمود7/8 معادل
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 و همکارانش سفید سازی Kihinمطالعه کلینیکی دیگر 
و % 16 به روش تری را با ژل کاربامید پراکساید

 ساعت انجام 22/6میانگین مدت زمان درمان هر روز 
داده و پس از اندازه گیری ولیو با دستگاه رنگ سنج 
میزان تغییر روشنی رنگ را بعد از دو هفته درمان 

که  هر چند. )5( درجه گزارش دادند42/9±32/2معادل 
میزان افزایش روشنی رنگ دندان ها در این دو مطالعه 

گزارش شده است چند درجه بیشتر از تحقیق حاضر 
اما این اختالف را میتوان در ارتباط با مدت زمان 

و ولیو با ) ∆E(درمان، اندازه گیری تغییر رنگ 
باال بودن دمای محیط آزمایش  دستگاه رنگ سنج و

 (In-vitro) نسبت به مطالعه حاضر )oC37( کلینیکی
  اه الزم به ذکر است که هرچند دقت دستگ. دانست

رنگ سنج باالتر می باشد ولی با توجه به اهمیت نتیجه 
درمان از نظر بیمار و دندانپزشک ارزیابی سایه رنگی 
در کلینیک و مشاهده تغییر درجه روشنی رنگ در 

همچنین تعیین . تأئید نتیجه درمان نقش به سزایی دارد
 انتخاب رنگ ویتا کامالً یرنگ دندان توسط راهنما

از لحاظ دقت عمل نیز مورد تائید کلینیکی بوده و 
  .)6(باشد بسیاری از مطالعات می

ن مطالعه اثر سفیدکنندگی یج حاصله از ایمطابق نتا
و شرکت آمریکائی  محصول دو شرکت ایرانی کیمیا

Ultra Dent® مشابه بوده و مشخص شد که ژل 
 ساعت در 1سفیدکننده کیمیا در مدت زمان درمان 

   زمان پیشنهادی کارخانه روز نیز که کمتر از مدت
 می تواند نتیجه مطلوبی از نظر)  ساعت4- 6( می باشد

میزان افزایش روشنی رنگ در پی داشته باشد اما 
 محصول PHهمانطور که در نتایج مطالعه ذکر گردید، 

 در Haywood.  اندازه گیری شده است4کیمیا کمتر از 
 مواد سفیدکننده PH گزارش نمود که 1991سال 

روی ریزسختی و  اثری بر  در بازارموجود
  مورفولوژی مینا نخواهد داشت چرا که 
کاربامید پراکساید بالفاصله بعد از اختالط با آب 

 نهایی به علت ساخته شدن اوره و PHشکسته شده و 
البته الزم به ذکر . سایر محصوالت باال خواهد رفت

هایی که در آن مطالعه بکار رفت بیش از   ژل PHاست 
  .)7( بود2/5

که   در صورتی1999در سال  Toutiطبق گزارش 
PHباشد سطح مینا را به 5-7 بین د کنندهی سف ماده 

در صورت  صورت قابل توجه متاثر نخواهد نمود ولی 
 4 عدد از  به کمترPHکاهش  افزایش اسیدیته و
  .)8(خواهد شد مینا مشاهده  تغییرات اروزیو در

Crispin   بیان نموده است کهPH الزم برای اچ 
 ژل PHچه  هر.  می باشد2/5 – 8/5شدن مینا حدود 

 نزدیکتر باشد اثرات نامطلوب بر 7دکننده به عدد یسف
کارخانه . )9(بافت های دندانی کمتر خواهد بود

 و 5/6را   ماده سفیدکننده خودPHتولیدکننده ژل کیمیا 
 2/7خود را % 15 محصول Ultra Dent ،PH ® کارخانه
گیری شده   ژل اندازهPHمیزان  .موده استگزارش ن

 Opalescence% 15کیمیا و  % 16در این مطالعه برای 

PFکارخانه کیمیا نیز بعد از .  بود2/7 و7/3   به ترتیب
 ژل سفیدکننده نتیجه بدست PHاندازه گیری مجدد 

ژل . تحقیق حاضر را مورد تائید قرار داد آمده در
 می تواند سبب 7/3 برابر PHسفیدکننده کیمیا با 

. دودمینرالیزاسیون و اچ شدن سطح مینا و عاج ش
% 15ای که در ژل کاربامید پراکساید  دهنده مادۀ غلظت

کربوکسی (محصول کیمیا استفاده می شود کارباپول 
  بوده که پلیمری از اسید پلی آکریلیک ) پلی متیلن
 PHن ماده موجب کاهش چشمگیر میزان یا. می باشد

ماده تغلیظ کننده . شود ل به حالت ژل میدر طی تبدی
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 نیز ®Ultra dent از کارخانه Opalescence PFمحصول 
 ضمن Opalescence PFباشد اما در  کارباپول می

استفاده از کارباپول از ترکیباتی نظیر محلول 
   کمک گرفته PHتروالمین به منظور خنثی کردن 

سیدی ژل سفیدکننده با اچ نمودن  اPH  .می شود
فرج، سطح دندان را بیشتر  ایجاد خلل و دندان و  سطح

این  در مستعد رنگ پذیری در محیط دهان می کند و
صورت برگشت پذیری نتیجه حاصل از درمان 

  . سفیدکنندگی سریعتر صورت خواهد گرفت
مطابق توصیه ارائه شده توسط شرکت کیمیا 

 ساعت استفاده از ژل 6 ی ال4 بین یروزانه مدت زمان
بدست دکننده جهت درمان الزم است اما نتایج سفی

آمده از این تحقیق موید تاثیر مطلوب ژل سفیدکننده 
طبق  بر. کیمیا طی یک ساعت درمان در روز بود

مطالعات انجام شده هر چه دندان زمان محدودتری در 
معرض ماده سفیدکننده قرار گیرد سطح مینا کمتر 

ت نامطلوب بر آزرده شده و از حساسیت دندان و اثرا
  بنابراین پیشنهاد . )10و11(بافت نرم کاسته می شود

  در خصوص زمان درمان تصحیح الزم  می شود
  . به عمل آید

در ارزیابی تغییر روشنی رنگ یک ماه بعد از اتمام 
 به روش تری مشاهده شد که یدرمان سفید کنندگ

 درجه و 8/0گروه آزمایشی ژل کیمیا حدود 
Opalescence PF درجه نسبت به روز 1/0یزان به م 

 و همکارانش Rosenstiel. پایانی درمان تیره تر شدند
 دندان خارج 24 یطی یک مطالعه آزمایشگاهی بر رو

تیره شدن گزارش نمودند که بازگشت درمان و شده 
 که ابتدا اچ یهائ در دندان) Rebounding(روشنی رنگ 

 از  پسد کننده درمان شده اندیو سپس با ژل سفشده 

با . )12( باشدینگهداری در آب بیش از گروه کنترل م
های مورد آزمون در  توجه به شرایط و ویژگی ژل

می توان تفاوت بین میزان برگشت  تحقیق حاضر نیز
 را Opalescence PF و Kimiaدرمان در دو گروه 

ژل کیمیا با اسیدیته باالیی که دارد . توجیه نمود
)7/3=PH (درمان ی دندانها در طموجب اچ شدن سطح 

 اچ نمودن سطح دندانها با توجه به تغییر .گردد می
خشونت سطحی موجب افزایش بازتابش نوری 

با . )13(سازد تری را نمایان می گردیده و سطح روشن
نگهداری نمونه ها به مدت یک ماه در آب و در نتیجه 
از دست رفتن سطح اچ شده ضمن افزایش 

 سبب کاهش میزان ترانسلوسنسی، این موضوع
   ها تیره تر دیده بازتابش نوری شده و نهایتاً دندان

البته الزم به ذکر است که کاهش اندک . می شوند
دو گروه آزمایشی یک ماه بعد از  روشنی رنگ در هر

 اتمام درمان از لحاظ آماری معنی دار نبوده و اساساً
های درمان شده نسبت به قبل از انجام درمان  دندان
 . تر شده بودند د سازی، روشنسفی

  :نتيجه گيري
  :قین تحقی از انتایج حاصله براساس

دو ک از یهر  اثر بخشی و سفیدکنندگی زانی م-1 
 Opalescence% 15 کیمیا و% 16کاربامید پراکساید ژل 

PFلحاظ آماری معنی دار  دندانها در ی بر رو  
د نمودن ی سفیی هر دو ژل توانایعبارته  و بمی باشد

  .دان ها را داشتنددن
  د نمودن ی هر دو ژل به لحاظ سفییتوانا -2

 ساعت در روز 1به مدت زمان  یدندان ها با روش تر
  .طی دو هفته درمان یکسان است
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