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3دل آرا فرهتدکتر ١#بهاران رنجبر امیدي دکتر 2برادران مهاجريدکتر الدن 1دکتر کاوه خلج

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوینترمیمی گروه یاراستاد-1
هران دندانپزشکی تواحدی دانشگاه آزاد اسالماندودنتیکس بخش اریاستاد-2
دندانپزشک-3

خالصه: 
کردن دندانها رو بـه  دیسفيهادارد، درمانییبسزاتیشان اهمیامروزه ظاهر افراد در روابط اجتماعنکهیبا توجه به اسابقه و هدف :

ــاســت. اشیافــزا ــا هــدف مقاقیــتحقنی ــســهیب ــیادیپراکســادیــدو مــاده کاربامایاثربخشــنیب ــا مشــابه ایــمی(کیران یخــارج) ب
)Opalescence  PF (دیاجرا گردافتهیرنگ رییتغيهادنداندنکردیسفزانیميبر رو.

سانترال سالم خـارج شـده انجـام شـد. کانـال      زریدندان انسا30يو بر روو آزمایشگاهی یبه صورت تجربقیتحقنیاوروش ها:مواد
فسـفات کـف   نـک یسـمان ز لهیبوسCEJریزيمتریلیمکی، سپس تا و به روش لترال پر شديآماده سازStep-Backدندانها به روش 

و فوژیدسـتگاه سـانتر  لهیقرار داده شد. سپس بوسـ میسدتیپوکلریداخل محلول هتساع24ها به مدت شد و پس از آن دندانيبند
: 2گروه شاهد (پنبه آغشته به سرم) گـروه  :1قرار گرفتند: گروه ییها انجام شد. نمونه ها در سه گروه ده تارنگ دندانرییخون تازه، تغ

قبـل و  کبـار یرنـگ  راتییـ تغیابی%) . ارز15دیدپراکسای(کاربامOpalescence  PF: گروه  3%) گروه 16دیپراکسادی(کاربامایمیگروه ک
8م افزار فتوشاپ نگـارش  و نرتالیجیدنیرنگ توسط دوربراتییتغزانیکننده انجام شد و مدیمواد سفيگذاریروز پس از جا7کباری

.دانجام شT-testيو آزمون آمارSPSSيآمارزیتوسط آناليشد و محاسبه آماریبررس
گـروه  نیبـ يدارینشـانگر تفـاوت معنـ   ،يبود. آزمون آماريمعنادارشیافزايداراایمیدندانها در گروه کدشدنیسفزانیمها:افتهی

يداریتفـاوت معنـ  زیـ نOpalescence  PFو ایـ میکيهـا گروهنیو ب)P=001/0(بودOpalescence  PFو ایمیکيهاکنترل با گروه
)P=038/0(وجود داشت

اثـر  Opalescence  PFةنسبت بـه مـاد  ایمیکةکرد که ماديریگجهیگونه نتنیتوان ایمطالعه منیاجیبر اساس نتا:يریگجهینت
دارد.اندو شده يکردن دندانهادیدرسفيشتریب

Bleachingد،یپراکسادیکارباما:واژه هادیکل

30/7/93پذیرش مقاله:6/93//22اصالح نهایی:14/12/1392وصول مقاله:

مقدمه:  
ــرعیاز شــایکــی ــه مــارانیمشــکالت بنیت ــده ب مراجعــه کنن

باشـد  یمیدندانيرنگ هارییو تغییبایمسئله ز،یدندانپزشک
ییبسـزا تیـ شان اهمیراد در روابط اجتماع. امروزه، ظاهر اف)1(

یدنـدان يرنگ هـا رییخواستار برطرف کردن تغمارانیدارد و ب
هـم  یعـ یطبگبـا رنـ  يهـا افراد بـا دنـدان  یخود هستند، حت

گرچـه  )2،1(.باشـند یمـ شـان یهاکردن دنداندتریخواستار سف
ــا ــیترميروش ه ــل روکــشیم ــا و ونمث ــایه در دســترس ره

ایـ تـوان بـه طـور کامـل     یرنگ را مرییاغلب تغیولباشند،یم

)3(.کـرد حیتصـح (Bleaching)کـردن دیسـف لهیناقص به وسـ 

،یقبلـ يزنـده غالبـاً بـه سـبب تروماهـا     ریبدرنگ غيهادندان
و افتنـد یغلط به مخاطره ميهامیدرمان اندو و ترم،یدگیپوس

یمـ نیـ کنند، کـه ا فیرا ضعماندهیاحتمال دارد ساختمان باق
)4(.مدت دندان را کم کندیطوالنیآگهشیتواند پ

کننده بـا  دیانواع مواد سفیاثربخشنهیدرزميمتعددقاتیتحق
انجــام شــده دیپراکســادروژنیــو هدیپراکســادیــکاربامسیبــ

بـه  تـوان یمـ یقبلـ قـات یو اشـکاالت تحق یاز کاسـت )5-8(است
اشـاره  (vita)رنگيرنگ توسط راهنماراتییتغزانیمیابیارز

ینـان یاطمبـل درسـت و قا اریـ رنگ معيکرد. حال آنکه راهنما

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
84

67
6.

13
94

.1
2.

1.
4.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ds
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 5

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084676.1394.12.1.4.1
http://jrds.ir/article-1-514-fa.html


...اندو شدهيکردن دندانهادیدر سفدیپراکسادیدو نوع کاربامریتاثسهیمقا28

43/ پیاپی1394بهار  / اول / شماره دوازدهممجله تحقیق در علوم دندانپزشکی/ دوره 

بـه  ازیـ ، نیقبلـ قاتیبا توجه به تحق)9(باشد.ینمیابیارزيبرا
موجود در بـازار بـا مشـابه    یمواد داخلسهیدر مورد مقاقیتحق

.نظر خالء اطالعات وجود داردنیو از اشودیحس میخارج
ژل یدکنندگیاثر سـف یشگاهیزماآیمطالعه بررسنیاز اهدف

کننده دی%) با ژل سف16دیپراکسادی(کاربامایمیکدکنندهیسف
)Opalescence  PF 15%(رتــگ توســط راتییــتغیابیــو ارز
.و نرم افزار فتوشاپ بودتالیجیدنیدوربستمیس

ها:مواد و روش
به صورتيمشاهده اکیو با تکنیمطالعه به روش تجربنیا

In-vitroخارج شده بدون در نظر گرفتن يدندان هايرو
و يجمع آوريدندان هانیسن و جنس صورت گرفت. از ب

که یانیميایدندان ثنا30%، تعداد 10نیشده در فرمالينگهدار
از عوامل یرنگ ناشرییو تغیآنومال،یدگیاز هرگونه پوسيعار

ا کردن دندانها  پس از جدند.انتخاب شد،بودیخارجاییداخل
،یکردن سطوح خارجزیو تمیاحتماليجرم هابرداشت و 
ها  به روش آماده شدند. کانال دندانیحفره دسترسهیتهيبرا

پر یشد و به روش لترالیو شکل دهياستپ بک آماده ساز
AH)لریو سکادر مطالعه حاضر، گوتاپری. ماده انتخابدیگرد

ریمتر تا زیلیمکی، heat-car earلهیبود. سپس بوس(26
نکیرا برداشته و سمان ز(CEJ)سمنتو انامل جانشکن

پس از آن )5(.شديگذاریجامتریلیمکیفسفات، به ضخامت 
میسدتیپوکلریساعت داخل محلول ه24ها به مدت دندان

یعاجيهاتوبولن% قرار داد شده که به منظور باز شد25/5
ها، از به دندانندیرنگ بخشيباشد. سپس برایمیدندان

بار به 2يروز، روز3خون استفاده شد و دندان ها به مدت 
)10،9،5(.شدفوژیسانترrmp ِ3500با سرعتقهیدق20مدت 

پودر لهیتاج) را بوسهیفوق دندان ها (ناحمراحلپس از انجام 
به سه گروه یشده و به طور تصادفشیو رابرکپ پالسیپام

: ندشدمیتقس

(Ultradent Opalescence PF 15%)یخارجدیدپراکسایه کارباماگرو-1

( Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, USA

%16دیاپراکسدی( کارباماایمیگروه ک- 2
3-(KIMIA,Aghelmanesh,Tehran, IRAN ) گروه شاهد

بار قبل از کیرنگ راتییتغیابیارز)(پنبه آغشته به سرم
کسانیطیدر روز پنجم تحت شراکباریو Bleachingشروع

ها مدت نمونهنیایالزم به ذکر است در ط)5،6(.انجام داده شد
.شدندينگهدارنیدر محلول نرمال سال

تالیجیدنیرنگ توسط دوربراتییتغیابیارز
Sony cyber-shot F-717)و)Adobe photo shop 8.0( نور

در طیماندن شراکسانیينجام شد. برااکسانیاستاندارد و 
در یگرم220يخاکسترییصفحه مقواکیقیتحقنیح

يتمام اجزا بر  رويکار ثابت شده و جازیميسمت راست رو
و سطح دیاجزاء شامل نور استاندارد سفنیآن مشخص شد. ا

بود. ابند،یآن استقرار يها رودرجه که نمونه45بداریش
ينصب و بر روهیسه پايورد استفاده رومdigitalنیدورب

درجه قرار داده شد تا 45هیدر زاونیثابت شد. لنز دوربنیزم
يجاهاها عمود باشد و در حداقل فاصله از نمونهبر سطح نمونه

کرده و عکس فوکوسراریتصوخودکار تا بتواند بصورتردیگ
ها، نیدوربنیتريحداقل فاصله در قونی. اردیبگیواضح
)12،11(استسانتی متر3حدود

Sony cyber)یتالیجیدنیدوربماتیتنظریسا –shot F-717)

:بودشرح نیبد

Focus: Auto
Iso: Auto

Flash: Off
Picture effect: Off

Rec mod: Tiff

Adobeو در نرم افزارافتیانتقال انهیعکس ها به راسپس

photo shop 8.0نرم افزار نیها توسط اونهشد ابتدا نمیبررس
شده دهیکادر کشcrop toolشد. با استفاده از ابزاريکادربند

نییتعيدر نظر گرفته شد. برايدکاریبه عنوان محدوده مف
، Modeرفته و در قسمتImage menuبهb, a, lمختصات

Rangeنیانگیمنییتعيرا انتخاب کرده و براlab colorنهیگز

histogramهنیکادر گزنینقاط اهیاز کلl, a, bمختصات

,lightness،bبیبه ترتchannelانتخاب شد. در قسمت a را
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مشخص (Mean)نیانگیمقدار مکیهر يانتخاب کرده و برا
)13(.شدصفحه ثبت نییشده در پا

Adobe photo shopدر نرم افزارb, a, lتغییراتفیط از 8.0
قبل و بعدنیانگیهر نمونه ميو براباشدیم255صفر تا 

Bleaching    با استفاده ازaطبق)12(.محاسبه شد
دو رنگ با   صیمطالعات انجام شده، چشم انسان قادر به تشخ

ثبت شده و یاطالعاتيهاحاصله در فرماطالعات)13(باشد. یم
ر دtيآزمون آماروSPSSيوتریبا برنامه کامپيآمارزیآنال

انجام شد.
یافته ها:

يهانمونه (دندان30يبر روتجربی که بصورتقیتحقنیدر ا
انجام آزمایشگاهی طیسانترال با تاج سالم) در شرایقدام

با سهیدر مقاایمی%ک16دیپراکسادیگرفت، اثر کارباما
15Opalescence PFدیدپراکسایکاربام لیو به دلیبررس%

شدند، میو به سه گروه تقسهوستیپیآنکه داده ها کم
Post  hoc ,t-testيآماريداده ها از روش هالیجهت تحل و ,
Anovaنرم افزار نیبه جهت نرمال بودن داده ها و هم چن

.شدنگارش استفادهSPSSيآمار

هیدر کلP)<05/0(هادار بودن آزمونیتوجه به عدم معنبا
,bیرنگيهاشاخص a, lشود که سه یمجهینتشیقبل از آزما

یبصورت کامالً تصادفOpalescence PFوایمیگروه کنترل، ک
)1(جدول شدند.میتقس

به تفکیک گروههاي مورد و b, a, lمقایسه میزان رنگ -1جدول 
شاهد قبل از آزمایش

شاخصرنگ
گروه ها

P-valueانحراف معیار±میانگین 

L

8/39±16/10اهدش
188/0 8/40±95/12کیمیا

Opalescence PF19/17±3/50

a

8/4±87/4شاهد
985/0 8/4±74/3کیمیا

Opalescence PF58/4±5/4

b

8/31±69/8شاهد
131/0 9/27±24/8کیمیا

Opalescence PF11/12±7/19

يدارینمعيآمارتفاوتاز لحاظ تغییرات شاخص هاي رنگی 
Opalescence PFوایمیکيگروه کنترل با گروههانیب

)2جدول (P) .=001/0(مشاهده شد

ها در گروه هاي مورد و شاهد قبل و بعد از سفید کردن نمونهb3و a2, L1میزان تغییرات خصوصیات رنگ -2جدول 

ویژگی هاي رنگ

گروه ها

a

Pvalueدرصدمیزان
Pvalueدرصدمیزان*

Pvalueدرصدمیزان*
*

گروه شاهد

(پنبه آغشته به سرم)
9/37/109133/08/31/179069/08/05/102785/0

کارباماید پراکساید

کیمیا
2/438/205*001/09 -5/087*002/01/۶-1/78*044/0

کارباماید پراکساید

Opalescence PF
8/312/163*001/06/1-4/64*049/09/48/124*041/0
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تغییر رنگ دنداندر شاخص هاي يداریمعنيآمارتفاوت
مشاهده شد.Opalescence PFو ایمیکيگروههانیب
)038/0=P(

حث:ب
یر رنگ در گروه تغینتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان 

Opalescenceهاي کیمیا و از لحاظ آماري کمتر از گروهشاهد 

PF بود و با توجه به معنی دار بودن اختالف آماري بین گروه
نتیجه )،Opalescence PFشاهد با دو گروه مورد (کیمیا و  

چه با ماده کیمیا چه با ماده  Bleachingگرفته شد که عمل 
Opalescence PFهاي جب سفیدکنندگی معنادار دندانمو

اختالف آماري بین دو گروه کیمیا و  مورد بررسی را موجب شد 
Opalescence PF ، گروه کیمیا عملکرد بهتري نسبت نشان داد

به مشابه خارجی داشته است.  
و همکارانش و LIMنتایج مطالعه حاضر مشابه نتایج مطالعه 

Kanekoکاربرد مواد ند.ان نمودباشد که بیو همکارانش می
هاي سفید کننده باعث تغییر رنگ بیشتري نسبت به گروه

منتها هر دو مطالعه نسبت به تحقیق )9،5(کنترل می شود.
کنونی از نظر روش تعیین رنگ داراي یکسري نقایصی بود که 

ها و ، براي تعیین رنگ نمونهLIMاز جمله اینکه در تحقیق 
استفاده شده بود Vitaاهنماي رنگ ارزیابی تغییرات رنگ از ر

که در این تحقیق براي ارزیابی تغییرات رنگ از سیستم 
استفاده شده 8دوربیین دیجیتال و نرم افزار فتوشاپ نگارش 

که ضریب خطا حاصل از دید انسان را از روند مطالعه حذف 
کرد.می

در ارتباط و همکارانشAriهمچنین در تحقیق دیگري، توسط 
هاي تغییر رنگ یافته بدون در دندانBleachingیسه مواد با مقا

براي تعیین رنگ و ارزیابی Colorimeterپالپ، از دستگاه 
هاي قابل تغییرات رنگ استفاده شد که در حال حاضر از روش
)14(اطمینان نیست و این نقص در مطالعه کنونی رفع شد.

سفید کردن و همکارانش تفاوتی در میزان Kasraeiدر مطالعه 
مشاهده Opalescence PFدندانها توسط دو ماده کیمیا و  

حال آنکه در تحقیق حاضر ماده کارباماید پراکساید )15(نشد.

Opalescence PFدر مقایسه با مشابه خارجی  » کیمیا«ایرانی 

تواند متفاوت عملکرد بهتري داشت. دلیل تفاوت نتایج  می
و مطالعه و همچنین کاربرد بودن روش تعیین رنگ دندان در د

مواد سفیدکننده در دندانهاي غیر زنده در مطالعه حاضر باشد. 
جهت تعیین رنگ دندانها Vitaاز راهنماي رنگ آن مطالعه 

در مطالعه حاضر از روش ارزیابی رنگ توسط امااستفاده گردید 
از نظر دوربین دیجیتال و نرم افزار فتوشاپ استفاده شد. 

4محصول کیمیا کمتر از PHت دو ماده بررسیمحتواي ترکیبا
دمینرالیزاسیون و اچ شدن تواند سببگیري شده که میاندازه

اي که در ژل کاربامید غلظت دهندهٔەسطح مینا و عاج شود. ماد
شود کارباپول (کربوکسی پراکساید محصول کیمیا استفاده می

باشد. یپلی متیلن) بوده که پلیمري از اسید پلی آکریلیک م
در طی تبدیل به PHاین ماده موجب کاهش چشمگیر میزان 

Opalescence PFحالت ژل می شود. ماده تغلیظ کننده محصول 

Opalescence PFکارباپول می باشد اما در Ultra dentاز کارخانه 

استفاده از کارباپول از ترکیباتی نظیر محلول تروالمین به ضمن
اسیدي ژل PHرفته می شود. کمک گPHمنظور خنثی کردن 

سفیدکننده با اچ نمودن سطح دندان و ایجاد خلل و فرج، سطح 
دندان را بیشتر مستعد رنگ پذیري در محیط دهان می کند و 
در این صورت برگشت پذیري نتیجه حاصل از درمان 

از آنجا که در )16(سفیدکنندگی سریعتر صورت خواهد گرفت
پراکساید جهت سفید کردن مطالعه حاضر از ژل کاربامید

داخلی دندان اندو شده استفاده گردید مشکل برگشت پذیري 
رنگ دندان رخ نمی دهد. 

نتیجه گیري: 
هاي با توجه به نتایج مطالعه حاضر جهت سفید کردن دندان

درصد 16غیرزنده می توان از کارباماید پراکساید کیمیا 
رتر عمل نمود.     اش موثکه از مشابه خارجی،استفاده کرد
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