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ــفيدكننده     ــدانهاي س ــأثير خميردن ــسه ت ــه Crestمقاي ــوگيري از  و پون در جل

  تشكيل رنگيزه دنداني
  

  2دكتر عاطفه قيومي             #1زاده دكتر نسرين اصفهاني

  

  

  :خالصه

در تحقيقات قبلي  اين ها    خارجي دندان معرفي شده اند به علت وجود كاستي        هاي    ده متعددي جهت از بين بردن رنگيزه      خميردندانهاي سفيد كنن   :سابقه و هدف  

 دانـشگاه  دندانپزشكي مركز به كننده مراجعه بيماران و پونه در جلو گيري از تشكيل رنگيزه دنداني در           Crestمطالعه با هدف مقايسه دو خمير دندان سفيد كننده          

  .باشد  مي1387 سال در تهران سالميا آزاد

 خواسته در طـي يـك   ي داوطلب پس از جرم گيري و پروفيالكس25 از clinical trial ،cross over ، double blind در يك مطالعه :ها مواد و روش

درصد، /. 2هگزيدين شامل كلرها  شويه دهان. ه مقرر اكتفا كنندطبق برنامها  شويه دهان اجتناب نمايند و تنها به استفاده از دهان  روزه از كليه اعمال بهداشتي4دوره 

 و 9 دو دهانشويه اول هر ساعت به مدت يك دقيقـه و در سـاعات   16 الي   9از ساعت   .  و پونه بود   Crestسفيد كننده هاي    چاي، محلول تهيه شده از خمير دندان      

، در روز  Lobeneميـزان رنگيـزه براسـاس اينـدكس         .  دقيقه دهانشويه نمايند   2يشي را به مدت     از محلول خميردندان آزما   ها     قبل از استفاده از اين دهانشويه      16

 مرحله هر درها  داده. ، برنامه مقرر با محلول خمير دندان ديگر و در نهايت با محلول خمير دندان شاهد انجام گرفتwash outپنجم ثبت گرديد و پس از نه روز 

  .ديگرد استفاده واليس كروسكال آزمون از بررسي جهت. ديگرد ثبت و استخراج

در حالي كه ايـن تفـاوت بـين    )  p> 001/0(مالحظه گرديد) معمولي پونه ( و خميردندان شاهد     Crest تفاوت معني داري بين خمير دندان سفيد كننده          :ها افتهي

 و سفيد كننده پونـه نيـز معنـي دار         Crest دو خمير دندان سفيد كننده       تفاوت در كاهش رنگيزه بين    . خمير دندان سفيد كننده پونه و خمير دندان شاهد ديده نشد          

  ).p> 001/0(بود

  . دنداني تاثير بيشتري دارد هاي   در مقايسه باخمير دندان سفيد كننده پونه در كاهش رنگيزهCrestرسد كه خمير دندان سفيد كننده   ميبه نظر :گيري  نتيجه

  بهداشت دهان،خمير دندان ، رنگيزه، كلرهگزيدين:ها واژه كليد

  20/5/88 :پذيرش مقاله  12/3/88: اصالح نهايي  22/1/88  : وصول مقاله

  

  

  
  :مقدمه

خارجي در هاي  تجمع رنگدانهها  دليل اصلي تغيير رنگ دندان
. )1(اند دندان را پوشانده كه سطوح هايي است سطح و يا درون پليكل

 يا عادات مختلف شايعترين منبع مواد رنگزا از رژيم غذايي و
اثر رنگزايي مواد مختلف نظير . شود  مينظير مصرف تنباكو ناشي

ضد عفوني هاي  چاي و قهوه در هنگام استفاده از دهان شويه
كننده كاتيوني نظير كلرهگزيدين و نيز نمكهاي چند ظرفيتي 

در اكثر جوامع . )2(شود  ميفلزاتي همچون قلع و آهن دو چندان
شود و دندانپزشكان   مي تغيير نازيبا محسوبتغييررنگ دندان يك

و ديگر بهداشتكاران دهان و دندان وقت و هزينه زيادي را صرف 
در همين راستا . كنند  مياز سطوح دندانها  زهيزدودن اين رنگ

خواست عمومي براي استفاده از مواد سفيد كننده در داخل منزل 
كننده  مواد سفيدباعث توليد تعداد زيادي از خمير دندانهاي حاوي

تركيب بندي و ساخت اين توليدات بر مبناي زدودن . شده است
باشد و   ميخارجي و بازگرداندن رنگ طبيعي دندانهاي  رنگيزه

تنها توليدات اندكي ديده شده است كه حاوي تركيباتي جهت تغيير 
رنگ دندان و سفيد كردن آنها باشد كه تاثير آنها بر مبناي نوع 

، نحوه )3(دت مصرف مورد بررسي قرارگرفته استتركيبات و م
 از دو طريقها  بر ميزان رنگيزهها  عملكرداين خمير دندان

با زدودن : از طريق جلوگيري از تشكيل رنگيزه و دوم:باشداول مي
با وجودي كه محصوالت سفيد كننده . )4(رنگيزه از سطح دندان
زان اثر و باشد تحقيقات كمي درباره ي مي  ميزيادي در دسترس
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هدف اصلي . )5(يا سودمندي و تاثير اين مواد  صورت گرفته است
اين مطالعه مقايسه دو خميردنداني است كه بنا به ادعاي سازنده 
اين .مانع از ايجاد رنگيزه شده و نيز توانايي حذف آنهارا دارد

 آزاد دانشگاه دندانپزشكي مركز به كننده مراجعه بيماران مطالعه در
  .است شده انجام 1387 سال در هرانت اسالمي

  
  :ها مواد وروش

 , Double blind, Cross over نوع از تحقيق روش

Clinical trial,شركت كننده در تحقيق افراد .باشد  مي 
 systemicبايست داراي سالمت عمومي بوده و هيچ بيماري  مي

و يا سابقه مصرف داروهايي كه بر رنگ دندان اثر بگذارد نداشته 
 12 سال به باال بود و بايد حداقل داراي 18سن داوطلبان . اشدب

ها   عدد از آن7دندان قابل بررسي بجز مولرها باشد كه حداقل 
مورد هاي  داوطلباني كه ترميم زيبايي در دندان. ثنايا باشند

بررسي ، و ياهر گونه ابزار ثابت يا متحرك ارتودنسي و يا پروتز 
مورد آزمايش، داشتند از تحقيق ي ها ثابت و متحرك در دندان

همچنين افراد سيگاري، افرادي كه تغيير رنگ . حذف شدند
دارند از تحقيق حذف ها  داخلي و يا نقص مادرزادي در دندان

بايست   ميشدند، همچنين در طي غربالگري واجدين شرايط
 بر اساس شاخص 2شاخص پالكي كوچكتر يا مساوي 

Turesky )6(ز توجيه طرح و اخذ رضايت از پس ا. داشتند  مي
 ثبت يشركت كنندگان، اطالعات عمومي افراد طبق فرم اطالعات

خمير دندانها به دور از چشم عمل كننده كد گذاري شد . گرديد
  )ماندمخفي ها  اين عمل تصادفي بوده و تا انتهاي آزمايش كد(

 جهت زدودن يقبل از شروع مطالعه جرمگيري و پروفيالكس
 روز از كليه 4رنگيزه انجام شد، سپس در طي پالك، جرم، 

داوطلبان خواسته شد تا از هر گونه اعمال بهداشتي دهان 
** و چاي* كلرهگزيدينهاي  خودداري نموده و فقط دهانشويه

را طبق برنامه مقرر شده استفاده *** و خميردندان آزمايشي
  . نمايند
 درصد 2/0 كلرهگزيدين محلول ليتر ميلي 10 : هگزيدين كلر* 
   .مشخص پيمانه در
 ميلي ليتر آب 100 دقيقه در2 گرم برگ چاي كه به مدت 3** 

  .جوشيده و برگ آن توسط گاز جدا شده باشد
 ميلي ليتر آب 15 گرم از خمير دندان آزمايشي كه در 3*** 

    .حل شده است 
  :خميردندانهاي مورد بررسي شامل 

 3D white crest) (Crest Companyخميردندان اول  -١

 Paksan Company)(خميردندان دوم سفيد كننده پونه -٢

. گرفت  مي انجام16 تا 9اين عمل هشت بار در روز بين ساعت 
مورد استفاده و نحوه استفاده از آنها به اين ترتيب هاي  دهانشويه

 ميلي ليتر 10 دو دهانشويه اول يعني 9-16ابتدا از ساعت : بود
 ميلي ليتر چاي از قبل 10 درصد و سپس 2/0كلر هگزيدين 

 16 و 9آماده شده هر ساعت به مدت يك دقيقه و در ساعات 
 را يمحلول خمير دندان آزمايشها  قبل از استفاده از اين دهانشويه

در روز پنجم پس از اطمينان .  دقيقه دهانشويه نمايند2به مدت 
) با بررسي بطريهاي حاوي دهانشويه(ازصحت اعمال انجام شده 

 اندازه گيري و ثبت )Lobene  )7رنگيزه براساس ايندكس ميزان 
  .گرديد

 به دو قسمت بدنه و 1در اين شاخص سطح باكال طبق شكل 
 هالل لثه اي دندان توسط خطي كه دو راس پايي را  بهم  وصل

شد  و سپس در هر  يك  از دو  قسمت    ميكنند  مشخص مي
ر دندان با رنگيزه بر اساس شدت و وسعت آن، براي ه ميزان
اين عمل از دندان پره مولر دوم . زير محاسبه گرديدهاي  معيار

  .يك سمت تا طرف مقابل و براي هر دو فك انجام شد
  

  
  Lobeneنحوه تقسيم بندي سطح باكال در شاخص : 1شكل 

  

  وسعت رنگيزه •
  بدون رنگيزه= 0
  رنگيزه در يك سوم سطوح= 1
  رنگيزه در دوسوم سطوح= 2
  يش از دو سوم سطوحرنگيزه در ب= 3

  شدت رنگيزه •
  بدون رنگيزه= 0
  رنگيزه خفيف و روشن= 1
  رنگيزه متوسط=2
  رنگيزه شديد = 3

  
پس از هر دوره مطالعه چهار روزه ، به مدت نه روز از داوطلبان 
خواسته شد تا از وسايل متداول خود براي بهداشت دهان استفاده 

 تمام افراد انجام نمايند ومجدداً جرم گيري و پروفيالكسي براي
و سپس به طريق بيان شده ، بررسي در مورد ) wash out(شد

 ، مجدد مطالعه در  wash outخمير دندان دوم و پس از دوره 
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در ها  داده. به اجرا در آمد) شاهد(مورد خمير دندان معمولي پونه 
از ها  جهت بررسي بين گروه. مرحله استخراج و ثبت گرديد

 از آزمون ها  و اختالف بين گروه  kruskall wallis آزمون 

Dunn استفاده گرديد.  
  
  :ها افتهي

 19 مرد با حداقل سن 5 زن و 20 نفر شامل 25در اين مطالعه 
 سال شركت 5/36 سال و ميانگين سن 54سال و حداكثر سن 

تمامي اين افراد هر سه مرحله را كه شامل استفاده از سه . كردند
ميزان رنگيزه از نظر شدت و .  رساندندخميردندان بود به اتمام

در مورد .  آورده شده است1وسعت در بدنه دندان در جدول 
 kruskall wallisشدت و وسعت رنگيزه در بدنه دندان آزمون 
و آزمون ) p> 001/0(اختالف بين سه گروه را معني دار دانست 

 و سفيد كننده Crest اختالف بين سفيد كننده Dunnتكميلي 
 و پونه معمولي را معني دار Crestو نيز بين سفيد كننده پونه 
 اختالف بين Dunnولي آزمون آماري ) p> 001/0.( دانست

سفيد كننده پونه و پونه معمولي را در مورد شدت و وسعت 
   ).p= 48/0 و p=3/0(دار ندانست  معني
  

مـورد  هـاي     وسعت وشدت رنگيزه در بدنه دندان بـه تفكيـك گـروه           : 1جدول
  لعهمطا

  نداند بدنه

 دندان ريخم محلول
 شدت وسعت

Pooneh شاهد  
N=25 

35/0 ± 2/1 31/0 -   03/1 

Whitening Pooneh 
N=25 

3/0 ± 12/1 31/0 -   94/0 

Whitening crest 
N=25 

31/0 ± 78/0 18/0 - 56/0 

  
  
  

 ميزان رنگيزه از نظر شدت و وسعت را در ناحيه هالل 2جدول
آزمون . دند  ميكيك گروههاي مطالعه نشاناي دندانها به تف لثه
  نشان داد كه اختالف بين سه گروه kruskall wallis  يآمار

 Dunn و آزمون تكميلي   ) p> 001/0. ( معني دار بوده است
 و دو گروه ديگر را Crestمجددا تنها اختالف بين سفيد كننده 

و و اختالف بين پونه معمولي ) p> 001/0( معني دار دانست 
ولي ) p  =59/0.(پونه سفيد كننده از نظر شدت معني دار نبود

اختالف بين پونه سفيد كننده و پونه معمولي از نظر وسعت رنگيزه 
  ).p  =02/0(معني دار بود 

وسعت وشدت رنگيزه در هالل لثه اي دندان بـه تفكيـك گروههـاي              : 2جدول
 مورد مطالعه

  لثه هالل

 دندان ريخم محلول
 شدت وسعت

Pooneh شاهد  
N=25 

34/0 ± 65/2 31/0- 53/1 

Whitening Pooneh 
N=25 

27/0± 45/2 31/0- 49/1 

Whitening Crest 
N=25 

281/0 ± 04/2 18/0- 11/1 

  
 مجموع ميزان رنگيزه از نظر شدت و وسعت در تنه 3در جدول

در اين مورد نيز . دندان و هالل لثه مورد بررسي قرار گرفته است
 Crest آن بود كه تفاوت معنادار بين سفيد كننده نتايج حاكي از

وجود داشته ) پونه سفيد كننده و پونه معمولي(با دوگروه ديگر 
حال آنكه اختالف معني داري بين پونه ) . p> 001/0( است 

 p=24/0 ←شدت (سفيد كننده و پونه معمولي مالحظه نگرديد 
  )p= 11/0 ←و وسعت 

  
ه در بدنه و هالل لثه اي دندان به تفكيـك           مجموع شدتوسعت رنگيز  : 3جدول  

 گروههاي مورد مطالعه

  لثه هالل و دندان بدنه
 دندان ريخم محلول

 شدت وسعت

Pooneh شاهد  
N=25 

25/0 ± 68/1 25/0- 2/1 

Whitening Pooneh 
N=25 

21/0 ± 57/1 24/0 - 13/1 

Whitening Crest 
 

N=25 
26/0 ± 2/1 15/0  -  74/0 

 
  
  :بحث
 در Crest تحقيق نشان داد كه خمير دندان سفيد كننده در اين

. كاهش رنگيزه نسبت به خمير دندان سفيدكننده پونه موثرتر است
 و خميردندان Crestدر واقع تفاوت بين خمير دندان سفيد كننده 

دندان حالي كه اختالف بين خميردار بود، در سفيد كننده پونه معني
  .دار نبود معني) شاهد( پونه معمولي سفيدكننده پونه و خمير دندان

 انجام invitro و همكاران  كه به صورت Sharifدر مطاله 
حاوي تركيب سديم تري هاي  شد نشان داده شد كه خميردندان

در برداشت ) SLS(و سديم لوريل سولفات) STP(پلي فسفات 
 موثر بوده است و STPبدون هاي  رنگيزه بيشتر از خميردندان
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 كه )3( در اين امر بارزتر استSTP امر است كه اثر بيانگر اين
. باشد  مياين نتيجه با نتايج بدست آمده از تحقيق ما هماهنگ

 و  Farid Ayadهم چنين در مطالعه ديگري كه توسط 
هاي  همكاران جهت بررسي اثر برداشت رنگيزه از ترميم

كامپوزيتي توسط سه خمير دندان تجاري انجام گرفت به اين 
جه رسيدند كه خميردندانهاي شامل فسفاتهاي پلي نتي

) شامل تتراسديم پيروفسفات و سديم تري پلي فسفات(مريك
در بر داشت رنگيزه موثر تر از خمير دندان هايي هستند كه فاقد 

در واقع عالوه بر تركيب سديم تري پلي فسفات . آن است
)STP (تركيب ديگري به نام تترا سديم پيروفسفات  داشت ، 

در مطالعه ما نيز . )8(خود اين تركيب، يك تركيب ضدجرم است
 نسبت به Crestنشان داده شد كه خمير دندان سفيد كننده 

خمير دندان سفيد كننده پونه در برداشت رنگيزه موثر تر است 
 حاوي همين تركيب Crestچرا كه خمير دندان سفيد كننده 

ن نظر با نتايج ضدجرم يعني تترا سديم پيروفسفات است واز اي
 و همكاران  Claydonمطالعه . تحقيق فوق هماهنگ است

نشان داد كه خمير دندان آزمايشي كه شامل پلي وينيل 
بود در جلوگيري از رنگيزه موثرتر از خمير ) PVP(پيروليدون

 در  خميردندان آزمايشي مكانيزم)9( بودآبدنداني تجاري و
نيست اما ممكن است جلوگيري از رنگيزه دنداني شناخته شده 

و ) PVP(به علت اثر تركيباتي به نام پلي وينيل پيروليدون 
باشد كه با رنگيزه چايي و كلر ) STP(سديم تري پلي فسفات 
  .كند  ميرا از سطح دندان جداها  هگزيدين باند شده و آن
 و همكاران انجام شد بيانگر Pontefractمطالعه اي كه توسط 

 در (Aquafresh)ندان آزمايشي اين مطلب بود كه خميرد
براشت رنگيزه در مقايسه با خمير دندان تجاري و آب باعث 

  كه احتماال بواسطه اين بود كه  )5(شود  ميكاهش بيشتر رنگيزه
Aquafresh هر سه ماده سفيد كننده سديم تري پلي فسفات 

(STP) و سديم لوريل سولفات )SLS ( و پلي وينيل
  .ا بودرا دار) PVP(پيروليدون

مطالعه اي كه توسط دكتر قاسمي و همكاران انجام گرفت نشان 
 Aquafresh در مقايسه با Sensodyneداد كه خمير دندان 

 اين در حالي بود كه )10(شود  ميباعث كاهش قابل توجه رنگيزه
 در تركيب خود فقط سديم تري پلي  Sensodyneخمير دندان 
 را داشت در (SLS)و سديم لوريل سولفات) STP(فسفات 

 هر سه تركيب سفيد كننده را Aquafreshحاليكه خمير دندان 
 و سديم لوريل  (STP)سديم تري پلي فسفات .( دارا بود

نكته جالب ) ) PVP(و پلي وينيل پيروليدون) SLS(سولفات
 در خمير Aquafreshتوجه اين است كه كمپاني سازنده 

 PVPرده است ، ماده دندانهاي ضد رنگيزه اي كه اخيراً معرفي ك
  . را از تركيب خود خارج نموده است

 و همكاران انجام گرفت Jmoranدر مطالعه ديگري كه توسط 
به اين نتيجه رسيدند كه بين خمير دندان آزمايشي  كه شامل 

 است در مقايسه با خمير دندان  (STP)سديم تري پلي فسفات
 وجود نداشت موجود دربازار كه فاقد چنين تركيبي است تفاوتي

فقط تفاوت جزئي بين دو خمير دندان در برداشت رنگيزه پس از 
ايشان بيان كردند كه تركيب . )11(مسواك زدن وجود داشت

روشهاي فيزيكي يعني مسواك زدن با مواد ساينده و مواد 
تواند باعث كاهش رنگيزه   ميها شيميايي موجود در خمير دندان

نگيزه ممكن است نتيجه بدين ترتيب كه كاهش شدت ر. شود
نازك شدن اليه رنگيزه بوسيله عمل سايندگي مسواك و خمير 
دندان و رنگ رنگيزه در اثر مواد شيميايي موجود در تركيب 

شود و اين مطالعه در   ميخمير دندان هااز قهوه اي به زرد تبديل
  .باشد  ميتناقض با بررسي كنوني

اثربخشي تركيبات واقع در اكثر مطالعاتي  كه بيان شد در  
و سديم لوريل ) STP(كننده سديم تري پلي فسفاتسفيد

را بررسي و به ) PVP(و پلي وينيل پيروليدون ) SLS(سولفات
حاوي تركيبات فوق در ها  اين نتيجه رسيدند كه خمير دندان

در . هستندهاي  كنترل رنگيزه خارجي موثر تر از بقيه خمير دندان
 انجام شد هر دو خمير دندان مورد مطالعه اي كه توسط ما نيز

مطالعه حاوي اين سه تركيب بودند اما خمير دندان سفيد كننده 
Crest نسبت به سفيد كننده پونه در كنترل رنگيزه خارجي موفق 

تر بود كه شايد به اين دليل باشد كه عالوه بر اين سه تركيب 
 حاوي تركيب ديگري به نام تتراسديم پيروفسفات بود كه خود

 STPيك ماده ضد جرم است و ديگر اينكه تركيب ساختماني 
 موجود در خمير  STPباشند و به اين ترتيب كه   ميمتفاوت

 ساختمان كوچكتري دارد و به اين دليل Crestدندان سفيد كننده 
  .خاصيت رنگ زدايي اش بيشتر است

 Crestرسد كه خمير دندان سفيد كننده   ميبه نظر: نتيجه گيري
ش رنگيزه نسبت به خميردندان سفيد كننده پونه موثر تر در كاه

بوده است كه احتماال علت اين تفاوت، در ارتباط با تركيب 
 .باشد  ميساختماني مختلف اين دو خمير دندان

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  ... مقايسه تأثير خميردندانهاي سفيدكننده 

 

  20پياپي/ 1388 تابستان/ دومشماره / ششمدوره / فصلنامه تحقيق در علوم دندانپزشكي 

50 

 
References:  

 

1. Watts A, Addy M.Tooth discolouration and staining a review of the literatuts. Birth Dent 
J2001; Mar; 190(6):309-16. 

2. Addy. M, moran J.Mechanism of stain formation associated with the use of cationic 
antiseptics and metal salts.Adv Dent R1995; Nov; 9(3):450-56. 

3. Sharif.N,Mac Donald.E,Huchery,Newcombe R.G and Addy M.The chemical stain 
removal properties of "whitening"toothpaste product studies invitro.Birth Dent 
J2000;Jun;188(11):620-24.    

4. Davis.W.B.Cleaning and polishing the teeth by brushing.Common Dent Oral and 
Epidemoil1980; May; 8(5):237-43. 

5. Pontefract H,Courtney M,Smith S,Newcombe R.G,Addy M.Development of methods to 
enhance extrinsic tooth discoloration for comparision of toothpaste two product clinical 
study.J Clin Periodontal2004;Jun;31(1):7-11. 

6. Turesky S,Gilmore ND,Glickman I.Reduced plaque formaton by the chloromethyl 
analogue of victamine.J Periodontal1970;Jan;41(1):41-3.  

7. Lobene R.A.Effect of dentifrices on tooth stain with controlled 
brushing.JAMDentAssoc1968; Oct;77(4):849-55. 

8. Ayad F,Desciscio P,Devizio W,Petrone ME,Volpe AR.The stain prevention efficacy of 
two tooth whitening dentifrices. Compend Contin Educ Dent 2002; Aug; 23 (8):        
733-6,738;quiz 740. 

9. Claydon NCA,Moran J,Bosma ML,Shirodario S,Addy M,Newcombe R.Clinical study to 
compare the effectiveness of a test whitening toothpaste with a commercial whitening 
toothpaste at inhibiting dental stain.J Clin Periodontal 2004;Dec;31(12):1088-91. 

بررسي اثر كلينيكي خميردندانهاي حاوي مواد سفيد كننده بر جلوگيري ازايجاد رنگيزه ناشي از .قاسمي محمود.حسني رامين. 10

  12-15:شماره دوم.دوره دوم.1384.تحقيق در علوم دندانپزشكي.1384- 1383كلرهگزيدين درسال

11. Moran J,Claydon NCA,Addy M,Newcombe R.Clinical studies to determine the 
effectiveness of a whitening toothpaste at reducing stain(using a forced stain 
model).IntJ Dent Hygiene3 2005;25-30. 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

