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  ل)یاص ي(مقاله
هاي خارجی دندان در در حذف رنگدانهایرانی  سفیدکننده اثر خمیردندان بررسی

  1389دانشجویان دندانپزشکی  اهواز در سال 
  

  4 نژاد يم سعدیمر ،3ي، فاطمه محمد3رپوری، شبنم ام2ي، فرامرز زکو*1پسندحقال گلیل

  

  چکیده
توسط  یدندان یرنگدانه خارج زان برداشتیسه مین مطالعه به منظور مقایا زمینه:

ردندان یخم و یخارج دکنندهیردندان سفیخم ،یرانیا د کنندهیسفردندان یسه خم
 .صورت گرفته است یخارج یمعمول

ر ی.خمم شدندیتقس ينفر 25مطالعه به سه گروه  این کننده درشرکت 75 روش:
ها کنندهشرکت .ار سه گروه قرار گذاشته شدیدر اخت یدندانها به صورت تصادف

 کسانیر دندان مربوطه با استفاده از مسواك ی) از خمشب بار (صبح ودو يروز

ها با محل و شدت رنگدانه مسواك زدن استفاده کردند. يقه برایبه مدت دو دق
هفته بعد ثبت  6و  4 ابتداي مطالعهدر  افتهیر ییتغ  Lobeneندکسیاستفاده از ا

 یس و بون فرونیاز روش کراسکال والدست آمده با استفاده هاطالعات ب شد.
 ل قرار گرفت.یه و تحلیمورد تجز

 و یرانیا يد کنندهیسف ير دندانهایخم ان رساندند.ینفر مطالعه را به پا 75 ج:ینتا
ها از تمام سطوح ر دندان کنترل در حذف رنگدانهینسبت به خم یمعمول یخارج

 کنندهدیر دندان سفیگروه خمن دو یب يداراتر بوده و اختالف معنثرؤم یدندان
 مشاهده نشد.  یرانیاو  یمعمول

 یرانیا  يد کنندهیر دندان سفیخم که دهدیمطالعه نشان م نیج اینتا: يریگجهینت
تر مؤثرر دندان کنترل ینسبت به خم یدندان يهادر حذف رنگدانه یخارجو 

 کنند.یعمل م

  .سفیدکننده ر دندانیخم ،خارجیرنگدانه : يکلید واژگان
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   مقدمه
-رنگ دندان یک شکایت معمول است که می تغییر

ه ل آن بیدال خارجی یا داخلی داشته باشد. ءمنشا ،تواند
  :طور خالصه شامل

، ییغذا ياز جرم و پالك دندان، رنگها یناش یـ بد رنگ 1
  گاریس

 يآما لگام و ترکها يهایاز لبه پرکردگ یناش یـ بد رنگ 2
  یدندان

  نیکلیر تتراسینظ یمصرف ياز داروها یناش یـ بد رنگ 3

 دیش از حد فلورایاز مصرف ب یناش یـ بد رنگ 4

ا پس از عصب یاز ضربه به دندان  یناش یـ بد رنگ 5
  یکش

  یینایص میها و نقایماریب از یناش یـ بدرنگ 6
تغییر رنگهـاي خـارجی روي سـطح خـارجی دنـدان      

ســازي ار یافتــه و بــه راحتــی توســط پــاکیزه    اســتقر
 يهـا رنگدانـه  گردنـد. حذف مـی   (Polishing)خارجی

ل یسـطح دنـدان تشـک    يرو یزمان یعیبه طور طب یخارج
 ين چایمانند تان ییاز منابع غذا ییگردد که کروموژنهایم

کـل  یگار در داخـل پل یدن سیمانند کش ییا عادتهایو قهوه 
 يهال رنگدانهیسرعت تشک .)2، 1( گرددیل میتشک یبزاق
در اثـر اسـتفاده از    یول ،متفاوت استن افراد یدر ب یعیطب

 يا نمکهاین یدیه کلرهگزیشوک مانند دهانیونیعوامل کات
گـردد.  ید مـ یتشـد مانند قلـع و آهـن    یتیچند ظرف يفلز

 ییف دهـان و توانـا  یگر مانند بهداشت ضـع ید يفاکتورها
ـ له برداشـتن  یرنگدانه به وسـ ر دندان بر کنترل یک خمی ا ی
 تـأثیر ن تجمـع رنگدانـه را تحـت    یاز آن همچن يریگشیپ

-درمان تغییر رنگهاي دندانی به اندازه ).4، 3( دهدیقرار م

هـا از  تواند گوناگون باشد. این درمانتنوع دالیل آن می ي
پالیش کردن بـا   يبرداشتن تغییر رنگهاي سطحی به وسیله

هاي زنده بلیچ کردن دندان ،میکروابرژن ،هاي سایندهرخمی
تري مانند ونیر یـا کـراون   تا درمانهاي مخرب و غیر زنده،
از آنجــا کـه ایــن درمانهــا بایــد توســط   باشــد.متغیـر مــی 

تواند پرهزینه و زمان از طرفی می دندانپزشک انجام شود و

همیشه روشهایی که امکان برداشت تغییـر رنـگ    بر باشد،
مـورد   ،دن دندان را در خانه فـراهم کنـد  دندانی وسفید کر

د کننده در یسف ير دندانهایخم ییتوانا راًیاخ .اندتوجه بوده
مورد توجـه قـرار    یخارج يهاا کم کردن رنگدانهیحذف 

-ن محصوالت در حذف رنگدانهیاز ا ياریبس .است گرفته

اند که توسـط مـواد   کمک کننده ییم غذایاز رژ یناش يها
هــم و  یکـل دنـدان  یمحصـول هــم پل نده موجـود در  یسـا 

نده مـواد  یبـه جـز مـواد سـا     شـوند. یها حذف مـ رنگدانه
باشد که توسط ین محصوالت موجود میز در این ییایمیش

شـوند ماننـد   یهـا مـ  باعث حذف رنگدانـه  ییایمیعمل ش
ـ  یکـ یژناز. یها و مواد اکسـ میآنز، دترجنتها ن مـواد  یاز اول

قـرار   ید بررسـ مـور  In vitroکه در مطالعـات   ییایمیش
که توانسـت    Polyvinyl  pyrolidone (pvp)گرفت 
ـ آپات یدروکسـ یه يهاموجود در نمونه يهارنگدانه ت را ی

کاهش  ،ن قرار گرفته بودیدیهگزو کلر يکه در معرض چا
 يسـه یدر مـورد مقا  يتا کنـون مقـاالت متعـدد    .)5( دهد
 يهاد کننده در حذف رنگدانهیسف ير دندانهایخم ییتوانا

ن موضوع و یت ایمنتشر شده است که نشانگر اهم یخارج
ـ تمـام ا  .)8-6( باشـد یجه حاصل از آن مینت ن مطالعـات  ی

ـ نشان دادند که خم د کننـده در حـذف   یسـف  ير دنـدانها ی
ـ خم سه بایل آنها در مقایاز تشک يریگشیا پیرنگدانه و  ر ی

کـه در   ياد کننـده یعوامل سف .باشندیم مؤثردندان کنترل 
ــدانهار یــخم ــدیســف يدن بــات یترک ،د کننــده وجــود دارن

باشـند.  یفسـفات مـ  یپلـ يم تـر یمختلف و سد یکاتیلیس
کنند و یم يریل رنگدانه جلوگیاز تشک یکاتیلیبات سیترک

م یدارند. سـد یبر م یح دندانسطو يها را از روا رنگدانهی
ت کننـده کـه   چـال  کـه  اسـت  ياز مـاده یفسفات نیپليتر

بـا  . )9( شـود یه مـ یفیکلسـ  يهـا رنگدانهموجب برداشت 
توجه به ارائـه محصـوالت جدیـد توسـط تولیدکننـدگان      

واضح است که ارزیابی این محصوالت و نیاز بـه    یداخل
شود تـا  انجام مطالعات غیر وابسته و آکادمیک احساس می

هدف این مطالعه  بتوان به بیمار اطالعات موثقی ارائه داد.
رانی سفیدکننده و سفیدکننده دندان ایمقایسه توانایی خمیر 
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-در حذف رنگدانه رگوالر یخارج با خمیردندان یخارج

   باشد.می دندان هاي خارجی
  

   روش
ـ   در این مطالعه کارآزمایی بـالینی   کـه  کـور  ک سـو ی

شـاپور اهـواز بـه    يدانشگاه جند یپژوهش توسط معاونت
ز یبا توجـه بـه فرمـول آنـال    نفر   75تعداد د، یب رسیتصو
با متوسـط   ن دانشکدهیا از دانشجویان دندانپزشکی يآمار
انتخـاب   سـت آمـوزش  یاز ل به طور تصادفی سال 23 سن

این دانشجویان فاقد هر گونـه بیمـاري سیسـتمیک     شدند.
در طول مدت مطالعه از هـیچ نـوع داروي خاصـی     بوده،

 نداشـتند. دیگـري شـرکت    يه ننموده و در مطالعـه استفاد
وریشن ان قدامی و پره مولر بدون رستدند 4داشتن حداقل 

ا پروتز متحـرك و ثابـت و   یمتحرك  ینس ارتودنسیو اپال
سـال و نداشـتن پوسـیدگی     18سن باالي ، داراي رنگدانه

درمان نشده از دیگر شرایط ورود به مطالعه در نظر گرفته 
حضـور مقـدار قابـل مالحظـه     ، یردهیا شـ ی یحاملگ شد.
مصرف دارو در سه مـاه   ک ویستمیس يماریوجود ب ،جرم

ت به محصوالت مورد اسـتفاده، اقـدام بـه    یحساس ،گذشته
هاي دندانی  در طول مطالعه و استفاده از آدامس جز درمان

در جلسـه اول   .خروج از مطالعه در نظر گرفته شد طیشرا
در  ،رضـایت از شـرکت کننـدگان در مطالعـه    پس از اخذ 

اتی داده مورد روش مسواك زدن و روند مطالعـه توضـیح  
 گـروه   3بـه   به طـور تصـادفی  کنندگان سپس شرکت شد.
در ایرانـی  کننـده  فري تقسیم شدند. خمیر دندان سفیدن25

در خـارجی  اختیار یک گروه، خمیر دنـدان سـفید کننـده    
در  خـارجی   Regularاختیار گروه دیگـر و خمیردنـدان  

 3اختیار گروه سوم قرار گرفت. الزم به ذکر است که هـر  
ــواك  ــروه از مس ــک   گ ــابه و از تکنی ــاي مش   Bassه

Modified 10( براي مسواك زدن استفاده کردند(.  
طول  3/1مقدار خمیر دندان مورد استفاده در هر نوبت 

هفته بعد با اسـتفاده از   6و  4. در جلسه اول، بود مسواك

ا، هـ محل و شدت رنگدانـه  افتهیر ییتغ  Lobeneایندکس
ولر و کـانین و پـره مـ    ،یزالدر سطح  باکال دندانهاي اینس

یزال و کـانین بـر   دنـدانهاي اینسـ   و پاالتـال  سطح لینگوال
ـ در ا .بـت شـد  ث نه کنندهیتوسط معا اساس چهار درجه ن ی

(بـدون  صـفر  اندکس محـل رنگدانـه بـه صـورت درجـه      
 2درجـه   سـطح دنـدان )،  3/1شتر از ی(ب 1درجه رنگدانه)،

سـطح   3/2شتر از ی(ب 3درجه  ،دان)سطح دن3/2و3/1ن یب(
ـ شـدت رنگدانـه ن   دندان شامل رنگدانه باشـد.  ـ ز در ای ن ی

(بـدون   1م شده است: درجـه  یاندکس به چهار درجه تقس
  رنگدانه)

  ف)ی(رنگدانه خف 2درجه 
  (رنگدانه متوسط) 2درجه 
  د)ی(رنگدانه شد 3درجه 

ـ یبه صورت ز زین  lobeneرنگدانه یشاخص کل ه ر ب
  د:یآ یدست م

کـه   یتعـداد نـواح  محل/×مجموع کل درجات شـدت 
  .)8( ن شده استییشاخص رنگدانه آنها تع

هفته مطالعه روزانه دو  6از افراد خواسته شد در دوره 
خمیردنـدان مربوطـه    دقیقه از مسـواك و  2 مرتبه به مدت

دهانشــویه یــا محصــول اســتفاده نماینــد و از هــیچ نــوع 
 بهداشتی دیگر براي تمیز کردن دندانهایشان استفاده نکنند.

و کسـان  ی يط نـور یهـا تحـت شـرا   يریگن اندازهیتمام ا
سال آخر کـه آمـوزش    یدندانپزشک يک دانشجویتوسط 

ـ جهـت تجز  انجام گرفـت.  ،ده بودیالزم را د ـ ه و تحلی ل ی
از یصورت نطرفه و در کیانس یز واریها از روش آنالداده

ـ یمتناظر آن  يپارامترریغاز روش  ـ   یعن س یکروسـکال وال
ز یبعـد از آنـال   ییدوتـا  يهاسهیو جهت مقا دیاستفاده گرد

 یبـونفرون  حیحتصـ طرفه با در نظـر گـرفتن   کیانس یوار
(Bonferroni correction)   و کنترل مقـدارP   آزمـون

ب یاستفاده شد. ضر  Bonferroni Post Hocاز روش 
در نظـر   %95انجام شـده،   يهاآزمون یتمام يبرانان یاطم

  .گرفته شد
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  نتایج
ـ مطالعـه را بـه پا   سـال  23نفر با متوسط سـن   75 ان ی

رنگدانه در هر سـه گـروه    یکل ن شاخصیانگیم رساندند.
و بعـد از   شتابا هم ند يدارامطالعه تفاوت معن يدر ابتدا

بـه   25/1از  رگـوالر خارجی ن در گروه یانگین میهفته ا 4
و در  87/0به  20/1از  یرانیا يد کنندهیدر گروه سف ،21/1

کـاهش   71/0 بـه   17/1از خـارجی   يد کننـده یگروه سف
خـارجی  ان مطالعه در گروه ین کاهش در پایا .داشته است

و در  62/0به  یرانیاد کننده یدر گروه سف ،14/1به رگوالر 
 .)1(جـدول   دیرسـ  40/0بـه   خارجی يد کنندهیسف گروه

ـ یا يد کننـده ین گروه سفیب يداراتفاوت معن و گـروه   یران
 در بر داشت رنگدانه مشـاهده نشـد  خارجی  يکنندهدیسف

)05/0>P.( ـ یاد کننـده  یر دندان سـف یخم  خـارجی  و یران
 تـر رگوالر در بر داشتن رنگدانـه موفـق  خارجی نسبت به 

  ).P>05/0( ندبود
 ن شاخص رنگدانه ازیانگیدر سطح باکال فک باال م

در ابتداي  82/0ر دندان پونه از ینظر شدت در مورد خم
ده یهفته رس 6ان یدر پا 30/0هفته و  4در  56/0مطالعه به 

ب یر دندان خارجی به ترتین اعداد در مورد خمیا است.
ر دندان خارجی یو در مورد خم 14/0و  38/0، 76/0

ن اختالف در یباشد. ایم 76/0و  84/0 ،91/0رگوالر 
و در  )>05/0Pvدار (امعن يد کنندهیسف يهادندانر یخم
دار در نظر ا) معن>05/0Pvر دندان خارجی رگوالر (یخم

ها در مورد افتهین ین اییدر باکال فک پا .شودیگرفته م
 50/0 و 74/0، 21/1ب یبه ترت یرانیر دندان ایخم

)05/0Pv<52/0، 94/0ر دندان خارجی ی) و در مورد خم، 
26/0 )05/0Pv<( 94/0ر دندان کنترل یو در مورد خم، 
  باشد.یم 82/0 ،92/0

ها در فک باال سطح باکال و از نظر محل رنگدانه در
 )>05/0Pv( 33/0 و 61/0و  90/0ها به صورت افتهی

) >05/0Pv( 17/0 ،52/0 ،87/0و یرانیر دندان ایخم يبرا
ر یخم يبرا 02/1،90/0 ،10/1ر دندان خارجی یخم يبرا

و  )>05/0Pv( 46/0 و 71/0 و 16/1خارجی دندان 
باشد. یم 1/ 18و 25/1 و31/1ردندان خارجی رگوالر یخم

 20/1، 71/1ن به صورت یینگوال پایها در مورد لافتهین یا
ر دندان یخم 58/0، 86/0، 60/1 یرانیر دندان ایخم 91/0,

ر دندان خارجی رگوالر یخم 54/1و 58/1، 58/1خارجی 
  گزارش شده است.

به  کاهش رنگدانه در سطح پاالتال باال از نظر محل
ر دندان ی. خم50/1،20/1،00/1 یرانیر دندان ای: خمصورت

ر دندان خارجی رگوالر یو خم 22/1،80/0، 73/1خارجی 
نگوال یگزارش شده است. در مورد ل 86/1، 84/1، 88/1

، 53/1، 82/1ر دندان پونه ی: خمن اعداد به صورتییپا
ر یو خم 96/0، 32/1، 92/1 :ان خارجیر دندیخم 24/1

بوده است. در  02/2، 04/2، 01/2 :دندان خارجی رگوالر
ر یخم يرات براییسطح پاالتال فک باال از نظر شدت تغ

 )>05/0Pv( 70/0 و 97/0 و34/1به صورت  یرانیدندان ا
ر دندان خارجی یخم 90/0، 01/1، 06/1ر خارجی و یخم

  باشد.یرگوالر م

  هفته 6و  4، در سه گروه در ابتداي مطالعه Lobeneرنگدانه  ین شاخص کلیانگیسه میمقا :1جدول 

 
 
 
 

 pجه آزمون ینت  هفته 6  هفته 4  مطالعه يابتدا  ر دندانیخم

  >05/0  62/0±/.31  87/0±/34  20/1±40/0  یرانیا
  >05/0  /.40±/.28  /.71±/33  17/1±/44  کنندهد یخارجی سف

  >05/0  14/1±/.40  21/1±40/0  25/1±42/0  خارجی رگوالر
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  بحث
د یر دندان سفین بود که خمیق این تحقیه ایه اولیفرض

ها نسبت به در برداشت رنگدانهخارجی  و یرانیا يکننده
 يکنندهدیر دندان سفیترند و خممؤثر یر دندان معمولیخم

     خارجی يد کنندهیر دندان سفیخم يپونه به اندازه
 ين مطالعه که بر رویج حاصل از ایباشد. نتا مؤثرتواند یم

 تأییده باال را یفرض ،ر دندان صورت گرفتیسه نوع خم
در هر سه گروه کاهش رنگدانه مشاهده  یبه طور کل نمود.

-ر دندانیندکس رنگدانه در مورد خمیشده است و مقدار ا

در هر دو پارامتر خارجی  يد کنندهیو سف یرانیا يها
خارجی ( ر دندان کنترلیشدت و محل نسبت به خم

 ين کاهش از نظر آماریداشته که ا يشتریکاهش ب رگوالر)
مطالعه  يالزم به ذکر است که از ابتدا باشد.یدار مامعن

وجود نداشت.   ن هر سه گروهیب يدارمعناتفاوت 
اگرچه  .کنندیم تأییدق را ین تحقیج ایمطالعات گذشته نتا

متفاوت در مطالعات مختلف  يهاندکسیاستفاده از ا
که توسط  ياسازد. در مطالعهیق را مشکل میدق يسهیمقا

 ،انجام شد 1999و همکارانش در سال  (Sharma)شارما 
رداشت ب يدر دسترس بر رو يردندان تجاریسه خم تأثیر

قرار  یمورد بررس یاز سطوح دندان یخارج يهارنگدانه
د یردندان سفی: خمند ازاردندان عبارتیسه خم .گرفت

ردندان یخم ،◌  (Colgate)ت ید دار کول گیکننده و فلورا
و   (Aqua fresh)د دار آکوافرشید کننده و فلورایسف
 به عنوان کنترل. (Crest)کرست  یردندان معمولیخم
ت و یکول گ يد کنندهیر دندان سفینشان داد که خمج ینتا

 یخارج يهادر کاهش رنگدانه يشتریب تأثیرآکوافرش 
انکل و ی .)12( کرست دارند یردندان معمولینسبت به خم

ق خود مشخص کردند یدر تحق 1999همکاران در سال 
ت یگد کننده آکوافرش و ضد جرم کولیردندان سفیکه خم

نسبت به  یخارج يهادر کاهش رنگدانه يدارمعناتفاوت 
ج حاصل از ینتا .)13کرست دارند ( یردندان معمولیخم
که  1999و همکارانش در سال ) Tillisتیلیس ( قیتحق

 یر دندان معمولیکرست و خم يد کنندهیر دندان سفیخم
ر یخم که دهد ینشان م ،سه کردندیکرست را با هم مقا

- در کاهش رنگدانه یقابل توجه یید کننده توانایدندان سف

در  .)8( دارد یر دندان معمولینسبت به خم یخارج يها
 1995ران که در سال همکاو  )Kleberي کولبر (مطالعه

موجود  يبخشی دو خمیر دندان سفیدکنندهبه بررسی اثر
  Colgate Platinum Whitening   در بازار

 در مقایسه با یک خمیردندان کنترل  Rembrantو
Regular Crest  هاي خارجی یر رنگیدر برداشت تغ

 .است ج مشابه گزارش شدهیز نتایروي دندان پرداختند ن
 یریدر برداشت تغ Platium whiteningخمیردندان 

تري تر بوده و دندان را از سطح پالیش شدهمؤثررنگها 
ج حاصل از ین نتایهمچن .)6( برخوردار خواهد کرد

و همکاران در سال  )Mankodiي منکودي (مطالعه
مطالعه کلینیکی دو سو کور براي مقایسه  2002

 Crest Gumخمیر دندان و Colgate totalخمیردندان 

Care  در مورد کاهش رنگدانه دندانی پرداختند. در هر
نسبت به  گیتکولماهه خمیر دندان  6 و 3دو مطالعه 
در برداشت رنگدانه توانایی بیشتري  کرستخمیردندان 

ه شد که از ظمالح یراتییدر گروه کنترل تغ .)14( داشت
به جز در سطح باکال باال که  باشد.یدار نممعنا ينظر آمار
- یکه علت آن را م باشدیدار ممعناهفته تفاوت  6بعد از 

ن و توجه ردندایخم یت کف کنندگیاز خاص یتوان ناش
در نظر  ین سطح دندانیشتر ایکردن ب زیشتر افراد در تمیب

قات نشان داده شده که یتحق ی. به عالوه در بعضگرفت
ر یسولفات که در خملیم لوریمانند سد ییهادترجنت

 .)15( شوندیباعث کاهش رنگدانه م ،دندانها وجود دارد
  ده یل دین قبیاز ا یقاتیدر تحق ياجهین نتیچن معموالً

رات ییل تغیکه دل )Walshوالش (ي شود. مثل مطالعهیم
کنندگان از شرکت یش آگاهیدار در گروه کنترل را افزامعنا

شان دانسته و يز کردن و مسواك زدن دندانهایتم ينحوه
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ده شده و نه یهفته د 6ان یجه در پاین نتید کرده که ایکأت
کا یلیمثل س ياندهیاستفاده از مواد سا .)16( زودتر از آن

موجب برداشت  یکیزیها به طور فر دندانیدر خم
ر یدر تمام خم باًین ماده تقریامروزه ا ،شودیها مرنگدانه

توان از یرا م ين اثرین چنیبنابرا ،دندانها وجود دارد
 ز انتظار داشت.ین د کننده)یر سفی(غ یمحصوالت معمول

ر دندان کنترل یق در مورد خمین تحقیگونه که در اهمان
به  ییایمیاضافه کردن مواد ش ه شد.در سطح باکال مشاهد

ر دندان یخم که شودید کننده باعث میسف ير دندانهایخم
رسد ید به نظر مینده بعیمواد سا یکه دسترس ییدر مکانها

فسفات در یپل يتر میواقع شود. (مانند سد مؤثر ،زین
 ر دندانیروفسفات در خمیم پیو تتراسد یرانیار دندان یخم

ن امکان را یر دندان و مسواك ایاز خم استفاده ).خارجی
مسواك و هم  یندگیت سایکند که هم از خاصیفراهم م

رداشت ر دندان در بیخم ییایمیش- یکیزیت فیخاص
رنگدانه هم رات ییتغ يریگها بهره برد. در اندازهرنگدانه

هر  قرار گرفت. یها مورد بررسمحل و هم شدت رنگدانه
دار معناد کننده در پارامتر محل کاهش یر دندان سفیدو خم

در  يرنگدانه )Area( ندکس محلینشان دادند. کاهش ا
مسواك  یکیزیر دندان و عمل فیخم یندگیت سایاثر خاص
ه کاهش شدت یاما توج است. ینیبشیقابل پ یبه راحت

)Intensity( رسد.یتر به نظر ممشکل یرنگدانه کم 

ر یدر خم ییایمینده و شیب مواد سایممکن است ترک
نکه یا ایشود یعت رنگدانه میر در طبییدندان موجب تغ

ه یاز نازك شدن ال یتواند ناشیکاهش در شدت رنگدانه م
ا ی ر دندان ویمسواك و خم یشیرنگدانه در اثر عمل سا

 يارنگدانه قهوه مثالً ت رنگ آن باشد.یر در خصوصییتغ
 در مطالعه شود.یل میبه زرد متما ییایمیدر اثر عمل ش

ن یکاهش در ا 2005در سال  )Moranموران (
ر دندان تست یندکس (شدت) در هر دو خمیت ایخصوص

ل آن را به حضور یتوان دلیده شد که میو کنترل د
ر یل سولفات که در خمیم لوریمانند سد ییهاجنتردت

اما در مطالعه ما  .)17( دندانها وجود دارد نسبت داد
 د کنندهیسف ير دندانهایدر خمکاهش در شدت رنگدانه 

دار بوده معنادندان کنترل رینسبت به خم خارجی پونه و
نیز کاهش در ) Clydon ي کلیدون (در مطالعه است.

کننده از در گروه استفاده (شدت و محل) دانهایندکس رنگ
خمیردندان تجربی نسبت به گروه خمیردندان تجاري 

شارما  مطالعهدر  .)11( دار گزارش شده استمعنا
)Sharma ( نیز کاهش در شدت و محل رنگدانه در

دار معناخمیردندانهاي سفید کننده نسبت به گروه کنترل 
  .)12( باشدمی

هاي مطالعه عدم امکان استفاده از از جمله محدودیت
   رنگدانه تجهیزات دیجیتالی جهت تشخیص تغییرات

  .باشدمی
  

   يریگجهینت
   ن مطالعه ما را به سمت یحاصل از ا يهاافتهی

  دهد:یر سوق میز یکل يریگجهینت
نسبت  یرانیاو خارجی دکننده یسف ير دندانهایخم - 1

 يهادر حذف رنگدانه يشتریب ییبه گروه کنترل توانا
  دندان نشان دادند. یخارج
در حذف  یرانیانسبت به خارجی ر دندان یخم - 2

 يتفاوت از نظر آمارن یاما ا است، تر بودهمؤثرها رنگدانه
  باشد.یدار نممعنا

 
References  
1-Summitt JB, Robbins JW, Schwartz RS, eds. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach. 
2nd ed. Chicago:  Quintessence;2001. P. 402-3. 
2-Watts A, Addy M. Tooth discolouration and staining: a review of the literature. Br Dent J 2001;190(6):309-16. 
3-Hattab FN, Qudeimat MA, al-Rimawi HS. Dental discoloration: an overview. J Esthet Dent 1999;11(6):291-
310. 
4-Addy M, Moran J. Mechanisms of stain formation on teeth, in particular associated with metal ions and 
antiseptics. Adv Dent Res 1995;9(4):450–6. 

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                                                                              223                                                                                        پسند و همکارانگل 

 1392 سال، 3ي رهم، شماچهاري علمی ـ پژوهشی جنتاشاپیر، دورهدو ماهنامه 

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 
 

 

5-Barnett P, Burgon L, Smith  J. Use of polyvinyl  pyrolidone to prevent chlorhexidine stain formation in vitro. J 
Dent Res 1994;73:261. 
6-Kleber CJ, Curtis J, Christina L, Milleman JL, Putt MS. Effect of whitening toothpaste on stain removal and 
polish. J Dent Res 1995;74:25. 
7-Kowitz GM, Nathoo SA, Rustogi KN, Chmielewski MB, Liang LJ, Wong R. Clinical comparison of Colgate 
platinum Toothwhitening System and Rembrandt Gel Plus. Compend Suppl 1994;17:646-51. 
8-Tilliss TS. Use of a whitening dentifrice for control of chlorhexidine stain. J Contemp Dent Pract 1999;1(1):9-
15. 
9-Matthews MS. whitening toothpaste. J Am dent 2001;132(8):1146-7. 
10- Carranza FA, Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, eds. Carranza's clinical periodontology. 10th ed. St. 
Louis: Saunders Elsevier. P. 110-92. 
11-Claydon NC, Moran J, Bosma ML, Shirodaria 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 Periodontol 2004;31(12):1088-9. 
12-Sharma N, Galustians J, Qaquish J, Rustogi KN, Petrone ME, Chaknis P, et al. A six-week clinical efficacy 
study of three commercically available dentifrices for the removal of extrinsic tooth stain. J Clin Dent 
1999;10(3):111-4. 
13-Yankell SL, Emling RC, Petrone ME, Rustogi K, Volpe AR, DeVizio W, et al. A six-week clinical efficacy 
study of four commercially available dentifrices for the removal of extrinsic tooth stain. J Clin Dent 
1999;10(3):115-8. 
14-Mankodi S, Lopez M, Smith I, Petrone DM, Petrone ME, Chaknis P, et al. Comparison of two dentifrices 
with respect to efficacy for the control of plaque and gingivitis and with respect to extrinsic tooth staining: a six-
month clinical study on adult. J Clin Dent 2002;13(6):228-33. 
15-Swaminathan D, Moran J, Addy M. The efficacy of detergents on stain  removal. Asian  J Aesthetic Dent 
1996;4:25-9. 
16-Walsh TF, Rawlinson A, Wildgoose D, Marlow I, Haywood J, Ward JM. Clinical evaluation of the stain 
removing ability of a whitening dentifrice and stain controlling system. J Dent 2005;33(5):413-8. 
17-Moran J, Claydon NC, Addy M, Newcombe R. Clinical studies to determine the effectiveness of a whitening 
toothpaste at reducing stain (using a forced stain model). Int J Dent Hyg 2005;3(1):25-30. 

  
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 اثر خمیردندان سفیدکننده ایرانی                                                        224

 1392، سال 3ي رهي چهارم، شمادو ماهنامه علمی ـ پژوهشی جنتاشاپیر، دوره

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 
 

«Original Article» 
Clinical evaluation of the stain removing ability of an Iranian 

2010in Ahvaz dental school in  dentifrice whitening 
 

Leila Golpasand1*, Faramarz Zakavi 2, Shabnam Amir Pour 3, Fatemeh Mohammadi3,  
Maryam Sadinejad4 

 
 

Abstract 
Background:  This study was performed comparing the degree 
of extrinsic dental stain removal for three dentifrices: (1) an 
Iranian (2) commercially available whitening dentifrice and (3) 
commercially Regular. 
Methods: A total of 75 participants were contribute into the 
study and stratified into 3 groups and randomly assigned to use 
one of the three dentifrices. Participants were instructed to brush 
their teeth twice daily (morning and night) for 2 minutes with 
their assigned dentifrice and available toothbrush. Stain area and 
intensity was assessed using a modification of the Lobene 
indexin the beginning of study, 4 and 6 weeks intervals. 
Collected data analyzed using Kruskal Walis and BonFerroni 
method. 
Results: A total of 75 patients were contributed in this study. 
Iranian whitening toothpaste and commercially were more 
effective than control toothpaste in removal of stain from all 
sites. There was no significant difference between two groups of 
commercially and Iranian dentifrice.  
Conclusion: This study showed that Iranian and commercially 
whitening dentifrice had a significant effect on reducing tooth 
staining. 
Keywords:  Extrinsic Stain, Whitening toothpaste. 
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