
 102- 109، 1394تابستان،2، شماره27دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانتحقيقي

 شويه بر ثبات رنگ دندانهاي سفيد شده بررسي اثر چند دهان

5مائده قاسمي دكتر-4مريم مقتداييدكتر–3حميد مظاهريدكتر-2فرزانه شيرانيدكتر-1محمدرضا مالكي پوردكتر

آ دانشيار-1 ، ايراننشگاه آزاد اسالمي خوراسگان، اصفهادانشكده دندانپزشكي دان موزشي دندانپزشكي ترميميگروه
، ايراناصفهان، اصفهاندانشگاه علوم پزشكيو عضو مركز تحقيقات مواد دنداني دانشكده دندانپزشكي دندانپزشكي ترميميگروه آموزشي دانشيار-2

 علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايراندانشكده دندانپزشكي دانشگاه دندانپزشكي ترميمي گروه آموزشي استاديار-3
 دندانپزشك-4
 دندانپزشكي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايرانگروه آموزشي دستيار-5

 چكيده
و هدف مي دندانها پس از سفيد كردن مستعد:زمينه تغييرات رنگي دندانهاي بر اين اساس هدف از اين مطالعه تعيين اثر.باشند تغيير رنگ

.باشدميدرماني شويهه كوتاه مدت از چند نوع دهانمتعاقب استفاد سفيد شده

و به چهار گروهيدندان سانترال فك باال48 در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي،:روش بررسي . تايي تقسيم شدند12خارج شده انتخاب

ازسفيد كردن خارج تاجي به ترتيب در گروه اول آن دندانهاازپس.صورت گرفتهاروي تمامي دندان%38هيدروژن پراكسيد با استفاده

باشويه كلرهگزيدين، دهان در گروه دوم در آب مقطر به عنوان كنترل، باو ايرشا گروه سوم  به مدت شويه پرسيكا دهاندر گروه چهارم

سه مشخص در دوره هرگرديده ور روز غوطه14وهفت،هاي E،2∆E∆1ه به ترتيبشدتغيير رنگ ايجاد،زماني هاييك از دورهو پس از

 Repeated measure between subject factor،Repeated آزمونهاي نتايج توسط نهايتاً.شد گيريتوسط اسپكتروفتومتر اندازه E3∆و

measure ANOVA ،tيك،زوج . مورد بررسي قرار گرفت LSDو سويه آناليز واريانس

و زمانهاي غوطه شويه دهان:ها يافته بهور هاي مختلف در ايجاد تغيير رنگ با اختالف معني سازي متفاوت منجر دندانهاي سفيد شده دار

گهـورسازي اختالف رنگ نمونروز غوطه14بعد از ).p>05/0( رديدـگ گـهاي  دار بود روهها از نظر آماري معنيـروه پرسيكا با ساير

)000/0<p(حاصل از آزمون از آنجا كه تنها در اين گروه نتيجه Repeated measure ANOVA دار بودن روند تغييراتداللت بر معني 

وE∆2و همچنينE،3∆E∆1داري در اين گروه بين زوج مشخص شد كه اختالف آماري معنيtرنگ در طي زمان داشت طبق آزمون

3∆E05/0( وجود دارد<p(

قراي افرادي كه به تازگي تحت سفيدب:گيري نتيجه پرسيكا منجر به تغيير رنگ قابل مالحظه در شويه دهاناند رار گرفتهكردن دندانها

. دندانهاخواهد شد

، دهان، ثبات رنگ، دندان:ها كليد واژه  شويه سفيد كردن
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ه مقدم
و سفيد در شرايط حاضر به ها كردن دنداندندانپزشكي زيبايي

سفيد كردن. مراتب بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است
و عوارض حداقل نسبت به  دندان به علت تأثيرات مفيد حداكثر
ساير روشها از جمله ونيرها، اولين روش توصيه شده براي 

و ايجاد ظاهري مطلو (ب استرفع بدرنگي دندانها دو)1. ،
از ماده مي اي كه بيش شوند همه بدين منظور به كار گرفته

و كارباميد مطالعات نشان. پراكسيد هستندهيدروژن پر اكسيد

و شامل دهند كه عوارض اين دو ماده مي حساسيت دنداني
پراكسيد باعث كارباميد،)2(. باشدتحريك مخاط دهان مي

و ايجاد خش ميدمينراليزسيون مينا ، گرددونت در سطح آن
ظت همچنين هيدروژن پراكسيد باعث كاهش ميكروهاردنس، غل

و چقرمگ و افزايشكلسيم و نفوذي مينا پذيري آن پروزيته
و واضح است تمامي اين موارد منجر به كاهش شودمي

و افزايش استعداد به پيگمانتاسيون  خصوصيات فيزيكي دندان
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و همكاران محمدرضا مالكي پوردكتر

مياي اوليه پس ازسفيدكرددر روزه )4-3(. گرددن دندان
و تحريكات مخاطي تبعات آن شامل افزايش حساسيت دنداني

و افزايش شويهو در نتيجه نياز به تجويز دهان ها از يك سو
حال. باشدمي استعداد دندان به پيگمانتاسيون از سوي ديگر

هاي درماني با اهداف شويه مسئله اين است كه آيا تجويز دهان
و تحريك مخاطي پس گوناگون از جم له رفع حساسيت دنداني

و يا به عنوان ضد پالك، ضد التهاب،  از سفيدكردن دندانها
و مقاصد پريونتال تراپي، اثر سوء در آنتي سپت يك، مسكن

كه در مطالعه.گذارد يا خير رنگ دندان تازه سفيد شده مي اي
Fallahinejad مينايدر فلورايد جذبو همكار بر روي ميزان 

در ايرشاو پرسيكا هاي شويه دهان مصرفاز بعد سالم
انجام دادند مشخص Oral Bاستاندارد شويه دهانبا مقايسه

شويه پرسيكا مانند شويه ايرشا بر خالف دهان گرديد دهان
Oral B و از نظر%05/0 اقل حاويحد سديم فلورايد است

ميمقدا و جذب فلورايد مشابه آن عمل مطالعهدر،)5(. نمايدر
Abbasi شد ق پس از مصرف بزا  pHو همكار مشخص

شويه ايرشا افزايش داري بيشتر از دهان پرسيكا به طور معني
شويهو همكار به مقايسه دو دهان Darbandi،)6(. كند پيدا مي

و پرسيكا بر به دهان پرداختند عودكننده آفتي ضايعات ايرشا
بر شويه اين نتيجه رسيدند كه اين دو دهان با اثر مشابه عالوه

و ضايعات كاهش مدت زمان التيام آفت به مدت دو روز عود
مي سوزشو درد ميزان (دهد آنها را نيز كاهش .7(،Mozaffari 

و سيتوتوكسيك مقايسه اثر آنتيو همكاران به باكتريال
و كلرهگزيدين در محيط شويه دهان برون تني هاي پرسيكا

و به اين نتيج باكتريال خواص آنتيه رسيدند كه پرداختند
شويه پرسيكا در مقايسه با كلرهگزيدين بسيار ضعيفتر دهان

و علي به است رغم آنكه اثرات سيتوتوكـسيك آن نسبت
كلرهگزيدين اندكي كمتر است اما همچنان از توكسيسيتي 

در تـرميم هـاي سـلولي درگيـر بسيار بااليي براي تمامي رده
ا از اين رو استفاده از پرسيكا خصوصاً،ستزخـم برخوردار

سازي بيماران جراحي دهان به جاي كلرهگزيـدين براي آماده
و استفاده از هر كدام از دهان توصـيه نمـي هاي شويه شـود

مذكور در مجاورت زخمهايي كه با ترميم ثانويه بهبود 
كه در مطالعه،)8(. گردد يابند توصيه نمي مي  Houshmandاي
ه  ايرشاي شويه دهاندو اثربخشي مكاران بر روي مقايسهو

فلور رويبر كلرهگزيدينبا پالكضدو كننده ضدعفوني
اث ميكروبي ر ضد ميكروبي دهان انجام دادند مشخص گرديد

(باشد آنها ضعيفتر از كلرهگزيدين مي در همين ارتباط،)9.

ب گرچه هاي ساخت داخل مثل شويه گيري دهانه كاراثرات
با و پرسيكا در شرايط گيري مختلف از جوانبه كاريرشا

و استفاده از اين  گوناگون مورد بررسي قرار گرفته است
و شويه دهان يا بدون تجويز ها در داخل كشور با تجويز

اي به منظور تاكنون مطالعه معذالك.باشد دندانپزشك رايج مي
رن شويه بررسي اثر اين دهان گ هاي درماني در تغييرات

اس ها با ابزارهاي دقيق اندازهدندان تگيري صورت نگرفته
ب رغم اينكهو از سوي ديگر علي)10-11( كارگيريه اثر سوء

ها از جمله كلرهگزيدين گلوكنات در تغيير شويه دهان برخي
اي اما مطالعه)13-12(اثبات رسيده رنگ دندانهاي عادي به

دانهاي سفيد شده بر روي استفاده از اين ماده بر روي دن
 سعي بر آن است مطالعهابراين در اينبن صورت نگرفته است،

 وايتال بليچينگ تغييرات رنگي دندانهاي سفيد شده با روش كه
(38رابا استفاده از ژل هيدروژن پراكسيد %Ultradent 

Opalescence extra boost(،متعاقب استفاده كوتاه مدت از چند
گل درماني شاملشويـه دهان دوـوكـكلرهگزيدين و ونات
و پرسيكا به وسيلـي به نامهـايرانهـشوي دهان هـاي ايرشا
و سيستــومتـــروفتـــاه اسپكتـدستگ  *IEl*a*bمـري

)CommissionInternationale de l' Eclairage L*, a*, b* (
گ فرضيه صفر اين مطالعه بر اين مبنا بود،)14(.رددـبررسي
تأه شويه كه دهان ثيري بر رنگ اي درماني مورد استفاده

با. دندانهاي سفيد شده در فواصل زماني گوناگون ندارند
توجه به موارد فوق هدف از اين مطالعه تعيين تأثير چند

مي دهان . باشد شويه بر ثبات رنگ دندانهاي سفيد شده

 روش بررسي
 شويه، اثر سه دهانآزمايشگاهي تجربي در اين مطالعه

البراتواراز، ايرشاايران-شركت بهسااز لرهگزيدينك
و بهداشتي شفا البراتوارازو پرسيكا تهران-داروسازي

در تغيير رنگ دندانهاي سفيد شده تهران-داروسازي پورسينا
سالم دندان48هاي انتخابي شامل نمونه. بررسي گرديد

ل انسان با ريشه كامل بودند كه به داليسانترال فك باالي 
. شده بودند جوان مبتال به پريودنتيت خارجپريودنتال از افراد

هاي جمع گيري آسان از ميان نمونه دندانها به روش نمونه
. هاي استان اصفهان انتخاب گرديدندآوري شده از كلينيك

ازنمونه ،بدون پوسيدگي،دندانهاي سالم سانترال فك باال ها
و بدشكلي تاجيش هيپوپالزي، شدكستگي به منظور.انتخاب

جهت توزيع برابر آنها(ها از نظر ابعادي يكسان بودن نمونه
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.. شويه بر ثبات رنگ دندانهاي بررسي اثر چند دهان .

گ وـوديستالـرين عرض مزيـبزرگت) مختلفايـروههـدر ي
ي هر دندان با كوليسـوالـوزوجينجيـاع اكلـرين ارتفـبزرگت

و دندانهـگي ازهاند ها حذفهـاي با ابعاد نامناسب از نمونـري
ر از حد معيني بودند كه به لحاظ ابعاد كوچكت دندانهايي.گرديد

هاي رنگ در دستگاه اسپكترفتومتري گيري مؤلفه براي اندازه
و توسط تيغ.مناسب نبودند دندانها از تايمول خارج شده

و و جرم دبري باقيمانده توسط اسكيلر بيستوري تميز شدند
 سپس با استفاده از محلول پاميس. از روي آنها برداشته شد

ب و ه با هندپيس با دور رس پروفيالكسي همرابدون فلورايد
و پس از تقسيم تصادفي به چهار تميز آهسته كامالَ گشته

رنگ تمام دندانها. تايي در آب مقطر نگهداري شدند12گروه 
روفتومتر قبل از شروع سفيد كردن توسط دستگاه اسپكت

بسفيد. انعكاسي تعيين شد يدروژنه وسيلههكردن خارج تاجي
(38پراكسيد  %USA, Ultradent Opalescence xtra boost(

بدين صورت كه تمام. روي تمامي دندانها صورت گرفت
و سپس موم از سطوح دندان  در داخل موم رز پيچانده شد

روي سطح باكال با تيغ بيستوري برداشته شد تا يك فضاي 
.دحفره مانند از موم بر روي سطح باكال دندان ايجاد شو

و اكتيويتور طبق دستورهاي حاوي مواد سفيدسرنگ  كننده
بار در دو جهت مل كارخانه پس از اتصال به هم بيست الع

و برگشتي فشرده شد تا ماده اصلي سفيد كردن شامل رفت
.ها حاصل شوددر يكي از سرنگ%38اكسيد هيدروژن پر

متر روي ميلي1-5/0كننده با ضخامت سپس ماده سفيد
به منظور اثر بهتر. گرفتانها در داخل حفره مومي قرار دند

ها دقيقه بر روي دندانژل سفيدكننده، به هم زدن ماده هر پنج 
و پس از بيست. صورت گرفت دقيقه ماده سفيد كننده شسته
و  پس از سفيد. اين عمل دو بار پياپي تكرار گرديد حذف شد

و،كردن آباعس24موم از روي دندانها برداشته شد ت در
آن. مقطر قرار داده شد مجدداً رنگشان با دستگاه بعد از

و مقادير  . دست آمدهب *L*,a*,bاسپكتروفتومتر تعيين شده
پارامتر نشان دهنده روشنايي است *L الزم به ذكر است كه

ميجهدر) كامالً سفيد(كه از  به ترتيب *bو*a.شود بندي
و، سبزنشان دهنده محورهاي قرمز،  از زرد آبي هستند كه

(100تا) سبز يا آبي(- 100 ديـبنهـدرج) قرمز يا زرد+
از فرمول زير بهE∆ تغيير رنگ دندان با نماد نهايتاً.شوند مي

)15(. آيد دست مي

∆Elab*=[(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2]1/2 

منظور اطمينان از بي رنگ دندان بعد از سفيد شدن به ارزيا
ر و عدم وجود اختالف معنيدندنگ تغيير در ان دار رنگ

و ارزيابي. گروههاي مختلف صورت گرفت پس از سفيدكردن
محلولهاي زير به اين ترتيب رنگ، دندانهاي هر گروه در

به اول ور شدند به اين صورت كه گروه غوطه در آب مقطر
رشا عنوان كنترل، گروه دوم در كلرهگزيدين، گروه سوم در اي

. ور گرديد در پرسيكا غوطه چهارمو گروه
اينبه. روز بود14وسه، هفت سازيور مدت زمان غوطه

العمل كارخانه، صورت كه هر كدام از اين زمانها طبق دستور
و شب در محيطدندان هاي رنگي ها در هر روز دو نوبت صبح
(شدندورهـغوط زيدين هر بار يك دقيقه، ايرشا هر بارـكلرهگ.

پرـسي ثاني و در فواصل اينو)هـثانييكا هر بار بيستسه
علت انتخاب.دـداري شدنـر نگها در آب مقطـمراحل دندانه

و هاي دوره روز نزديك كردن مطالعه به شرايط14سه، هفت
ها را براي رفع مشكالت شويه كلينيكي بود كه تجويز اين دهان

ا وناگون بيماران در دورهگ ز درمان مورد هاي متفاوتي
د زماني تغيير رنگ ايجاپس از هر دوره. ابي قرار دهدارزي

شد شده توسط اسپكتروفتومتر اندازه اسپكتروفتومتر. گيري
درـمورد استف يـر انعكاســومتـروفتــه اسپكتـمطالعاده

Specitra Flash 600 )Data Colour International/USA(بود .
شش ها در دستگاه در وسط روزنهنمونه  متر ميلي اي با قطر

ان.دـرفتنـگ قرار مي ري انعكاسي براي هر نمونهـيگ دازهـپس از
و از فرمول مذكور براي محاسبه *L*, a*,b نتايج به دست آمد

.تغييرات رنگي استفاده شد
ويرايش SPSSها از نرم افزار در اين مطالعه براي آناليز داده

شد 22 انها در اثر به منظور ارزيابي تغيير رنگ دند.استفاده
و براي مقايسه ميانگين تغييراتtسفيد كردن از آزمون  زوج

يز رنگ پس از سفيد كردن بين گروههاي مختلف از آزمون آنال
.گرديداستفاده سويهواريانس يك 

با درنظر گرفتـن نوع Repeated measure ANOVAزـآنالي
همقايسبراي Between subject factor شويـه به عنوان دهان
از هاي مختلف شويه دهان و  Repeated در زمانهاي متفاوت

measure ANOVA هر سه، گروه در طي زمانهاي مختلف در
و  برو بعد گرديداستفاده14هفت tحسب نياز آزمون آنها

و. زوج به كار برده شد براي سويهاريانس يك نهايتاً از آناليز
دار در تغييرنيارزيابي وجود يا عدم وجود اختالف آماري مع

و از آزمونهاي مختلف در زمانن گروهرنگ بي  هاي مشخص
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LSD دار بين ور تعيين وجود اختالف آماري معنيبه منظ
.در يك زمان مشخص استفاده گرديدهاگروه

ها يافته
شد همان سالم در فك باال رالـدندان سانت48طور كه ذكر
هاي هر چهارندندا.ه شدندـانساني وارد مطالع شده خارج

T( گروه قبل از سفيد كردن before ( و بعد از آن)T0 ( تعيين
با. رنگ شدند براي ارزيابي تغيير رنگ در اثر سفيد كردن

در *L زوج ميانگينtآزمون  و بعد از سفيد كردن 48قبل
و مشخص شد كه اختالف معني دندان مقايسه داري گرديد

م،)>001/0p.v(. ايجاد شده است مياين كه دهد طلب نشان
هاي مورد سفيد كردن باعث افزايش روشنايي در دندان فرآيند

درهر يك از نمونهE∆ چنينهم. مطالعه شده است فاصله ها
Tزماني  before وT0 از و هاي حاصل ازE∆ محاسبه گشته
از.ا در هر گروه ميانگين به دست آمده نمونه با استفاده

در فاصلهE∆ ير ميانگينمقاد سويهيك ANOVAآزمون 
و بعد از سفيد كردن بين گروهزماني  هاي مختلف مورد قبل

ك. مقايسه قرار گرفت ه نتايج حاصله از نظر آماري از آنجايي
سفيد كردن مشخص شد كه فرآيند،)p.v=4/0( دار نبود معني
هر گروه را تحت تأثير قرار داده ها به يك ميزان دندان تقريباً

ه مشابه اختالف رنگ ايجاد شده در هر گرو است، بنابراين
و اين نشان دهنده ها در چهار گروه توزيع يكسان نمونهبوده

.باشد از نظر رنگ مي
پس از اين مراحل، تعيين رنگ دندانها بعد از غوطه ورسازي

،)T1(در هر يك ازمحيطهاي رنگي بعد از زمانهاي سه روز 
به. گرفت صورت) T3(و چهارده روز ) T2(هفت روز با توجه

از *L*, a*,bمقادير به دست آمده بعد از اين زمانها با استفاده
ها براي هر يك از نمونهE∆هاي زير به ترتيب مقادير فرمول

به ترتيب به ) T0-T3(،)T0-T2(،)T0-T1(در فواصل زماني 
و ازE،2∆E،1∆E∆3صورت  هاي حاصل ازE∆ محاسبه

منمونه  مقادير ميانگين. يانگين به دست آمدها در هر گروه

∆Eهاي زماني مختلف هاي به دست آمده از هر گروه در دوره
 Repeated Measure آزموندر.ارائه شده است1در جدول 

هاي مختلف در زمانهاي متفاوت شويه كه براي مقايسه دهان
كه گرديد،ورسازي انجام غوطه اثر متقابل بين مشخص شد

و دهان شويه دار ورسازي معني زمانهاي مختلف غوطه ها
هر)p=007/0(بوده است  بنابراين مقايسه به تفكيك براي

و در هر زمان بين دهان دهان ها انجام شويه شويه بين زمانها

توان تغييرات رنگ را با گذشت زمانمي1به كمك جدول. شد
و همچنين تغيير  در هر يك از محيطهاي رنگي به طور مجزا

دندانها در بين گروههاي چهارگانه در فواصل زماني رنـگ 
دار بودن به منظور ارزيابي معني. كرد مشابه را بررسي

ورسازي تغييرات رنگ هر گروه در زمانهاي مختلف غوطه
انجام گرفت كه مقادير Repeated measure ANOVAآزمون

P.value اين. بيان گرديده است1حاصل از آن در جدول
ه پرسيكا در طي زمان اختالفن داد كه تنها در گروآناليز نشا

آ. داري در رنگ دندانها به وجود آمده است معني نجا كه از
 Repeated measureحاصل از آزمون تنها در اين گروه نتيجه 

ANOVA طي داللت بر معني دار بودن روند تغييرات رنگ در
در زوج انجام گرفت تا مشخص شودt زمان داشت آزمون 

و هفت روز(كدام يك از فواصل زماني  و،سه روز سه روز
و چهارده روز دار بوده نتايج معني) چهارده روز، هفت روز

ب سهه دست آمده در فاصله است با توجه به نتايج روز زماني
(دار نيستو هفت روز از نظر آماري معني .83/0=p(،در ولي

و چهار ده روز نين هفتچهمو)p=01/0( فواصل سه روز
و چهار ده روز مي معني)p>01/0( روز به.باشد دار در ادامه

اينكه تغييرات رنگي بين گروههاي كردنمنظور مشخص 
ني تعيين شده، از نظر هاي زماچهارگانه در هر يك از دوره

يك طرفه ANOVA، آزمون دار بوده است يا خير آماري معني
و مقادير  آن P.valueانجام شد ارائه1در جدول حاصل از

مي.شده است پس كند كه تغييرات رنگي تنها اين آزمون بيان
دار بوده ورسازي از نظر آماري معني غوطه از چهارده روز

در دار بودن براي ارزيابي معني. است اختالف تغييرات رنگ
شد LSDها از آزمون بين گروه با P.valueمقادير. استفاده

مي1 توجه به جدول هد كه بعد از چهارده روزد نشان
با) پرسيكا(4هاي گروه ورسازي اختالف رنگ نمونه غوطه

. دار است ها از نظر آماري معنيساير گروه

 بحث
طور كه ذكر شد يكي از روشهاي محافظه كارانه اصالح همان

تغيير رنگ دنداني بدون برداشت هر گونه نسجي از دندان 
ا،)16(. سفيد كردن است بصرف نظر درز روش ه كار رفته

هايي در باب عوارض نامطلوب احتمالي سفيد كردن، نگراني
...و مخاط عوامل سفيد كننده از جمله حساسيت، تحريك لثه،

(وجود دارد ميزان خشونت سطحي مينا طي فرايند،)17و3-4.
ميـكدـسفي ر به افزايشـه منجـابد كه اين مسئلـيردن افزايش
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.. شويه بر ثبات رنگ دندانهاي بررسي اثر چند دهان .

ميرنگ )19-18و4( شودپذيري مينا پس از سفيد كردن
ازبنابراين تغيير رنگ دندان  ها پس از سفيد كردن نيز يكي

ثبالت اين روش است كه نشان دهنده معض درعدم  ات رنگ،
در.طي زمان است به كاهش ميزان روشني رنگ دندان مربوط

ازفرايند رهيدراسيون در هفته . سفيد كردن است هاي اول پس
)20-21(

جهت ارزيابي رنگ دندان از روشهاي متعددي مانند
و آناليز تصاوير كامپيوتري اسپكتروفتومتري، كالريمتري

مكاران ميزان دقتهوGehrke،)22(. شوداستفاده مي
و فراتر از ساير روشها گزارش%82اسپكتروفتومتري را 

(كردند كه بايد اظهار داشت CIE-Lab، در مورد سيستم)23.
اين سيستم راهي براي ارزيابي تأثير عوامل سفيدكننده بر

و در مطالعاتـرنگ دندانها به كمك اسپكتروفت ومتر بوده
مورد استفاده قرار گرفته)Braun )24بسياري همچون مطالعه 

)E∆( بررسي تغييرات رنگ CIE-Labمزيت اين سيستم.است
در.باشدمي *L*,a*,b گرفتن سه مختصهبا درنظر يك نگراني

بدين است فرآيندارتباط با اين روش استانداردسازي كل 
و  منظور مراقبتهاي ويژه در كل زمانها، از انتخاب دندانها

گرفرآ فته تا خواندن رنگ توسط دستگاه، بايد يند سفيد كردن
يانتخاب يك سوم مياني دندان جهت ارزياب. صورت گيرد

ميرنگ ناحيه و باشد چرا كه ناحيهاي مناسب ترانسلوسنت
و پلي كروماتيك بودن تاج عوامل سايش يافته انسيزال

مي مداخله (باشندگر در آناليز رنگ .1(
 اي متقاضيلثه-ت دندانيبيماران زيادي حتي با وجود مشكال

و بعضاًدرمانهاي سفيد كردن مي  لزوم نياز به استفاده باشند
اشويه از دهان و ها بعد ز درمانهاي سفيد كردن مطرح است

و گاهي حتي ممكن است بيماران اين مواد را به طور ناآگاهانه
 بدون تجويز دندانپزشك پس از درمان مورد استفاده قرار

تأتحقي،دهند ثير اين عوامل قهاي انجام گرفته در خصوص
.روي دندانها پس از سفيد كردن بسيار اندك است

رغم علي،هاشويه يكي از عوارض جانبي بعضي از انواع دهان
و بيماري هاي اينكه به عنوان تركيبات دارويي در درمان آماس

و لثه مي.... اي (شوند، تغيير رنگ دندانهاست استفاده .25(
مي شويه وزه انواع دهانامر خصوصاً،شوندها وارد بازار

و ايرشا از جمله دهان(هاي ساخت ايران نمونه ،)شويه پرسيكا
مي كه اكثراً به صورت عصاره به.گردند هاي گياهي عرضه

شويه پرسيكا از عصاره هيدروالكلي گياهان عنوان مثال دهان
و) Mentha spicata( نعناع،)Salvadora persian( مسواك

و مواد مؤثر) Achillea millefolium( بومادران  تشكيل شده
كلرايد، تركيبات ايزوتيوسيانات، تانن، فلورايد آن حاوي كلسيم،

مي)نظيرمنتولوآزولن(روغنهاي فرار  .باشدو آلكالوييدآكيلئن
ن محلولاي. شويه ايرشا ضدعفوني كننده زردرنگ است دهان

آ ازنبنا به گفته سازندگان تركيباتي مشابه با اجزاي يكي
هب شويه دهان اين. ليسترين دارد هاي روغني شويه دهان

از بعضي التيام موجب،گياهي منشاءبا تركيبات واسطه
(شودمي طبيعي حالتبه بازگشت باعثو لثه بيماريهاي .26(

د رنگ بر روي ها را از نظر ايجاشويه برخي مطالعات اثر دهان
اي ضمنهـدر طي مطالع Salehi. اند رسي كردهدندانها بر

وـه پرسيكــشويي دو دهانـروبــميك بررسي اثرات ضد ا
كلرهگزيدين در بيماران تحت درمان ارتودنسي به تغيير رنگ

. شويه نيز پي برد ايجاد شده در دندانها توسط اين دو دهان

 گروهها
حجم

 مونهن

∆E1 ∆E2 ∆E3 
p.value )انحراف معيار (

 ميانگين
) انحراف معيار(

 ميانگين
) انحراف معيار(

 ميانگين
172/219/0)18/1(114/2)20/1(107/2)06/1( 12 آب مقطر

184/145/0)49/1(114/2)14/1(140/2)36/1( 12كلرهگزيدين
135/237/0)80/1(179/1)54/1(190/1)81/0( 12 ايرشا

08/1(a196/2)77/1(a293/4*001/0(a107/3)54/1( 12 پرسيكا

p.value 11/015/0*001/0

در* م هر ستون نشان دهنده اختالف معني نماهاي عددي غير مشابه ميدار در گروههاي .باشد ختلف
گ* .باشدور سازي ميهاي مختلف غوطهر رنگ در دورهدار تغييدهنده اختالف معنيروه چهارم نشاننماهاي حرفي غير مشابه در

ميانگين تغييرات رنگ در فواصل زماني مختلف به تفكيك گروهمقايسه:1جدول
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)10(،Ernst وNordbo  و پليكل نيز به تغيير رنگ هاي دندان
بـزيديـمينايي تحت تأثير كلرهگ عنن يـوان يك عارضه جانبـه

(دنداشاره كر .27-28(،Azizi و همكارانش ضمن يك مطالعه
سپتيك ايرشا بر روي استرپتو شويه آنتي بر روي اثر دهان

كه كوك و ميكروفلور طبيعي دهان گزارش كردند هاي پاتوژن
من اي دهان به صورت مشاهده جر به ايجاد تغيير شويه ايرشا
ب (گردد يماران تحت درمان نميرنگ در دندانهاي .11(

فقط بر روي Salehiاز آنجا كه نتايج حاصل از مطالعه
و يه عنوان يك يافته دهان و كلر هگزيدين بوده شويه پرسيكا

به شويه رنگ حاصل از كاربرد اين دهانفرعي تغيير  ها را
هـو هيچ وسيل)10(كرده است صورت تجربي گـزارش 

ب اندازه كار گرفتهه گيري براي پارامترهاي رنگ در اين مطالعه
و  هبدر ضمن بر روي تغيير رنگ حاصل از نشده است

دنه ايرشـشوي دهانكارگيـري ا نيز روشـدانهـا بر روي
و بدون مشاهده ـري تغيير رنگ به صورتگي اندازه اي

اين مطالعه طراحي)11( گيري دقيق بوده است ابزارهاي اندازه
گيري رنگر دقيق در اندازهگرديد تا با استفاده از يك ابزا

شويه حاصله از رنگ دندانهاي سفيد شده در سه دهان تغييرات
و پرسيكا به دقت درماني كلرهگزيدين، مورد ارزيابي ايرشا

.قرار گيرد
از نتايج آناليزهاي آماري در ورسازي غوطه اين مطالعه پس

و ارزيابي رنگ دندانها در ها در محيط نمونه هاي رنگي
و روزهاي  :، نشان دادورسازي پس از غوطه14سه، هفت

هاي كلرهگزيدين شويه فرضيه صفر اين مطالعه در مورد دهان
قبـزمانايرشا در فـواصلو  و برايـي مورد بررسي ول

قبـقتري طوالنيـه زمانـه پرسيكا در فاصلـيشو دهان ولـابل
.باشد نمي

 ها پس از سفيد كردندر گروه كنترل ميانگين تغيير رنگ نمونه
حاصل p.valueكه با گذشت زمان افزايش يافته است در حالي

دهد كه روند تغييرات رنگ از آزمون تكرار مشاهدات نشان مي
دار نيست، در نتيجه كردن از نظر آماري معنياز سفيد پس

دو غوطه .ر آب تأثيري بر رنگ دندانها نداشته استرسازي
خصوص عدم تغييردر 2003 سالدر Attin اين با مطالعه

(ها در آب مقطر هماهنگي داردرنگ نمونه .29(
ب ه در گروه كلرهگزيدين بيشترين تغيير رنگ در سه روز اول

وكار با وجود تغييرات گيري آن پس از سفيد كردن اتفاق افتاد
رنهرنگي ايجاد شد گ با گذشت هفت روز، روند تغييرات

ت ولي روز نسبت به هفت روز كاهش داش14و نسبت به سه

به اين معنا كه تغيير،دار نبود اين كاهش از نظرآماري معني
و  رنگ ايجاد شده با گذشت زمان اثر تجمعي پيدا نكرده

مي بيشترين تغييررنگ .شود در همان سه روز استفاده حاصل
اين مطالعه با مطالعات ساير پژوهشگران نظيراز نتايج حاصل

Marinone )30(وLeard )31(كلرهگزيدين به تنهايي كه اثر
.دانند مطابقت داشته است پذيري دندان كافي نمي را در رنگ

شويه اگر چه تغيير رنگ حاصل از سه روز استفاده اين دهان
شته است اما دار آماري ندا عدم استفاده از آن اختالف معني با

و حاكي از آن است كه در  بيشترين تغيير رنگ را نشان داده
ميابتداي استفاد تواند روشني حاصل از سفيد كردن را تحته

و با توجه به اين كه بيشترين تغيير رنگ الشعاع قرار دهد
ين در طي سه روز اول دندانهاي سفيد شده توسط كلرهگزيد

ابعد از سفيد و بعد زمسازي رخ داد برز آن گذشت ان تأثيري
ها نداشت شايد بتوان عدم استفاده از اين تغيير رنگ در نمونه

از. پيشنهاد كرد شويه پس از سفيد كردن را به بيماران دهان
تأ آنجا كه مطالعه ثير رنگ پذيري دندانهاي سفيد اي بر روي

رش نشده نتايج اين مطالعه را شده توسط كلرهگزيدين گزا
با نمي كر توان .دمطالعات ديگر مقايسه

در گروه ايرشا كمترين ميزان تغيير رنگ در دندانها مشاهده
و آناليز آماري نشان داد كه تغييرات رنگ در فواص ل گرديد

كه زماني مختلف از نظر آماري معني دار نيست ولي از آنجايي
و هفت روز ميان14با گذشت  گين تغييرات رنگ بيشتر از سه

ت ها با استفاده طوالني مدت در اين جمعي رنگدانهروز بود اثر
مي دهان و شايد بتوان استفاده از اين شويه مشاهده شود
به دهان بيماراني كه بعد از شويه را در فواصل زماني كوتاه

ته. شويه دارند توصيه كرد سفيد كردن نياز به مصرف دهان
 شويه با رنگ طبيعي دندانها همخواني رنگ زرد اين دهان
و به نظر مي تأ داشته ثير جدي آن رسد همين خصوصيت مانع

نيز كاربرد Salehiو Azizi.بر روي رنگ دندانها شده باشد
در اين دهان ،8( تغيير رنگ دندانها بي اثر دانستندشويه را

ب)20و10-11،14 گيري دقيقه كارگيري دستگاه اندازهو
و Salehiمطالعه تغيير رنگ نيز نتايج كيفي به دست آمده از 

Azizi مي .نمايد را تأييد
يكسان بودن نشان دهندهE∆ گروه پرسيكا مقادير ميانگين در

ب و هفت روز شويه گيري اين دهانه كارتغيير رنگ پس از سه
از. داشت م14در حالي كه اين ميانگين پس يزان روز به

و هفت روز افزايش نشان مي . دهد بيشتري نسبت به زمان سه
و مشخصن گروه تغييرات رنگ طي زمان معنياي در دار بود
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. شويه بر ثبات رنگ دندانهاي بررسي اثر چند دهان . .

و چهارده روز، هفت شد كه روند اين تغ ييرات در فواصل سه
از طرفي تغييرات رنگي در اين. دار استو چهارده روز معني

ز ا ورسازي بيشتر از ساير گروهها روز غوطه14 گروه پس
و اين اختالف معني كا.دار بود بوده رخانه بر اساس نظر

 در دهانره هيدروالكلي گياه مسواك موجود سازنده عصا
ه پرسيكا به دليل ميزان باالي كلرايد از رنگي شدن شوي

كند كه با نتايج حاصل از اين مطالعه دندانها جلوگيري مي
به باشد،مغاير مي كلي pHممكن است علت اين امر مربوط

ستها ولكولكه شامل ميكرومآن مؤثر موادياو شويه دهان
د اين دهان pHممكن است.باشد ندان شويه نفوذ به ساختار

شويه دهانو يا ابعاد ملكولي اجزايبليچ شده را افزايش داده 
هاي مينايي هاي آن را به داخل ميكروپروزيته نفوذ رنگدانه

نتايج حاصل از اين.ر كرده باشد ناشي از سفيد كردن ميس
كه به صورت فرعي تغيير رنگ Salehiمطالعه با نتايج مطالعه 

شويه در دهان بيماران را مورد حاصل از كاربرد اين دهان
مي ارزيابي قرار و نشان دهد كه اين داد نيز همخواني دارد

شويه قادر است باعث ايجاد تغيير رنگ در دندانهاي دهان
و سفيد شده گردد .عادي

بر رنگ مطالعه حاضر با توجه به بررسي كوتاه مدت مواد زا
و استفاده از آنها بالفاصله پس از درمان  دندانهاي سفيد شده
 در كل جوابگوي اثرات دراز مدت اين عوامل يا استفاده از اين 

 تر بعد از سفيد كردن ها در فواصل زماني دور شويه دهان
درايـد شروعي براي انجام تحقيقهـتوان نيست ولي مي  بيشتر

ط. ين زمينه باشدا رفي مطالعه حاضر به دليل استفاده از از
هاي سانترال سالم انساني در نوع خود كم نظير است چرا دندان

وفتومتر بايد كه به دليل حساسيت بيش از حد دستگاه اسپكتر
و ها كامالً شد تا نمونه دقت زيادي مبذول مي سالم باشند

و داراي بعد وسيع باشد با اين  سطح مورد استفاده مسطح
 دوديت مهم اين مطالعه اين است كه در شرايطحال مح

كا آزمايشگاهي و شرايط مل دهاني را شبيه صورت گرفته
مي. كند سازي نمي ت آينده شود در مطالعا از اين رو توصيه

سازي شود همچنين پيشنهاد شرايط باليني بيشتر شبيه
و با شويه گردد مطالعات مشابهي در مورد دهان مي هاي رايج

مخروش .تلف سفيد كردن صورت گيردهاي

 گيري نتيجه
ه در اين استفاد هاي درماني متفاوت مورد شويه در بين دهان

و چهارده روز مطالعه پرسيكا در دوره هاي مصرف هفت
و كلرهگزيدين شده را در مقايسه با رنگ دندانهاي سفيد ايرشا

و استفـثيتأر تحتـبيشت شاه ايرـويش اده از دهانـر قرار داده
شده ايجاددـاي را در دندانهاي سفيهـمالحظ ابلـق تغيير رنگ

.دنكر
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