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  چکیده
توانند که میاست،  دست دندانکردن سطح  پاك رایج برايهاي ها از انواع روشدندان کننده و خمیرپاك هاي استفاده از محلول :لهابیان مس

  . آکریلی گردند ايهدست دندانباعث افزایش زبري سطحی 
  .بودکاربرد مسواك  پس از دست دندانمحلول و خمیري بر میزان زبري سطحی  يکنندهپاك دو  اثربررسی هدف از این پژوهش، : هدف

یکنواخـت   ايگونـه متر ساخته شدند و به میلی 2و ضخامت  20به قطر کریلی دیسک آقطعه  30 آزمایشگاهی، در این بررسی: مواد و روش
ـ گیري اندازه Raي پایه برها نمونهسطحی  يربزمیزان و شدند  بخشتایی 10صورت تصادفی به سه گروه سپس، به  .ت گردیدندپرداخ . دگردی
و  هتحت سایش با مسواك و آب قرار گرفت در آغاز ،گروه دوم. قرار گرفتند تحت سایش با مسواك و خمیردستگاه ویژه  يبه وسیله ،نخستگروه 
. تحت سایش با مسواك و آب قـرار گرفتنـد   تنها ،)شاهد گروه(گروه سوم  .شدندشناور کننده پاك محلول  درونساعت در  92مدت ، به سپس
هـاي هـر   سطحی نمونهزبري دوباره میزان  ،سپس. کشیده شدبار  10.000 گرم بر سطح هر نمونه 200ها مسواك با نیروي گروه يهمهبراي 

شدند بررسی ) Post hoc Tukey( توکی و (ANOVA) ي آنواسویهواریانس یک آزمون دست آمده از طریق ه باطالعات گیري شد و گروه اندازه
)05/0= α  .(  

که از خمیردندان استفاده شـده   نخست گروه در شده ایجاد سطحی زبري ولی، گردید مشاهده سطحی زبري افزایش هاگروه يهمه در :هایافته
  امـا در گـروه دوم و سـوم تفـاوت معنـاداري میـان زبـري سـطحی         ، )= p 01/0( معنـاداري داشـت   ر افـزایش گروه دیگدو بود در مقایسه با 

 .)< p 05/0( نشد دیده
  .کنندخمیري، زبري سطحی کمتري ایجاد می يگونهصورت محلول هستند نسبت به ه که بدست دندان  يکنندهپاك مواد  :گیرينتیجه

  رزین آکریلی  ،زبري سطحی ،داندست دني کنندهپاك : واژگان کلیدي
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  درآمد
توانـد  هاي آکریلی مـی دست دندانوجود زبري سطحی در 

باعث افزایش تجمع پالك میکروبی و بـه دنبـال آن اسـتوماتیت    
هاي مکانیکی که روش ،دهندنشان میها پژوهش .)1( دهانی شود

هاي بردن پالكمیان به تنهایی براي از  دست دندانکردن  پاك
 پـاك ها همراه با استفاده از میکروبی کافی نبوده و باید این روش

دسـت  بیماران اسـتفاده کننـده از   . )3 و 2(هاي شیمیایی باشد کننده
باید بهترین و  بنابراین،معموالً سالمند هستند  هاي متحركدندان
ها را به خوبی کـاهش دهـد بـه    اند پالكترین روشی که بتوآسان
  . شود پیشنهادآنان 

در مورد ایجاد زبري سطحی توسـط  هاي گوناگونی بررسی
   برخــیهـا و  دنـدان  خمیـر بــه ویـژه  هـاي خمیـري   کننـده پـاك  
میزان سایش آنهـا  که  ،گرفته است انجامهاي محلول کنندهپاك 

هـاي  ننـده کپـاك  آکریل، میزان مواد ساینده در  يگونهبسته به 
مسواك  يگونه، بودهکربنات کلسیم  ذرات آن ترینمهم که خمیري

  .)3(است و میزان نیروي وارده در هنگام استفاده از آن متفاوت 
اما  ذرات ساینده هستندبی کننده معموالً  پاكهاي محلول

براي . گذار باشنداثر  دست دندانکیفیت سطح بر که  ،ممکن است
در سطح آکریـل و یـا   ) Bleaching(سایش توانند سبب مینمونه 

  .)4( ایجاد خوردگی در فلزات شوند
 آشـکار  ،و همکـاران  )Murray ()6( موراي ،)Heath ()5(هید 

گونـاگون همچـون   کننده با ترکیبات  پاكکه خمیرهاي  ،نمودند
توانند اثرات متفاوتی ها و مواد طعم دهنده میدترجنت ،مواد ساینده

 و همکاران )Tanoue( تانیو. داشته باشند اندست دندبر روي سطح 
ایش در شرایط اسـیدي کـاهش   س که مقاومت به ،نشان دادند )7(

   .کندیافته و در شرایط بافري پیشرفت می
 )8( و همکـاران ) Dikbas(دیکبـاس  که  گزارشیبا توجه به 

-استفاده مـی  دست دنداناز بیمارانی که از  درصد 41 ،ه دادندیارا
از ها تنها یک درصد آنکردن آن از خمیر دندان و  اكپکنند براي 

شناخت و اطالع  نبود، که کنندکننده استفاده می پاك هايمحلول
  . استرسانی کافی دندانپزشکان در این امر دخیل 

  هـا هـم   کننـده پـاك  بـر مسـواك انـواع     افزوناز آنجا که 
 هماهنگیو حتی کاهش  )9( توانند باعث افزایش زبري سطحیمی

 گونـه یـک   پـژوهش در ایـن  ، )10( هاي آکریلی شونددست دندان
 برکه  (Colgate) )کلگیت( خمیردندان رایج در بازار ایران و جهان

 به علـت داشـتن مـواد   ) 11و  10، 6، 5( انجام شدههاي ي پژوهشپایه

دي کلسیم فسفات، کمترین اثر سایندگی را نشـان داده   يساینده
الکالین  داراي (Fittydent)فیتیدنت  يکننده پاك است، با محلول

  دسـت  هـاي آکریلـی و هـم در    دسـت دنـدان  پراکسید که هم در 
. شـد بررسـی   )13و  12( هاي کروم کبالت داراي کاربرد اسـت دندان

 يکننـده  پـاك آزمایشـگاهی دو   يمقایسـه  ،بررسیهدف از این 
از  روش برترتا بتوان ، بودآن با آب  يخمیري و محلول و مقایسه

دسـت  پالك که داراي کمترین اثر سایندگی بـر روي  میان بردن 
   . نمود آشکارهاي آکریلی باشد را دندان

  
  مواد و روش 

دندانپزشکی شـیراز   يدر دانشکدهآزمایشگاهی  بررسیاین 
ي کنندهپاكمواد ( محلول يکننده گونه پاكاثر دو  يبراي مقایسه

که از  ،صورت محلوله ب (International GMBH- Germany)فیتیدنت 
و خمیري  )استآلکالین پربورات ي گونههاي شیمیایی کنندهپاك 

صورت ه ب (Palmolive Ltd, Guild ford, UK)کلگیت  خمیر دندان(
ــورت       ــه ص ــم و ب ــاینده در آن ک ــواد س ــزان م ــه می ــر ک   خمی

  دســت بــر روي زبــري ســطحی   ) اســترایــج در دســترس  
   ،آزمایشـگاهی  بررسـی در ایـن   .شـد هـاي آکریلـی انجـام    دندان

  متــر و ضــخامت  میلــی 20بــه قطــر  آکریلــی  يقطعــه 30
  )Meliodent( ملیودنــــت آکریــــل يگونـــه از تــــر ممیلـــی  2

(Heraeus Kulzer GMBH & Co, kg 61273 Wehrheim, Germany)  
، با شرایط  پخت است) Heat cure resin( ختسگرمارزین  که یک
گـراد و سـه سـاعت در    سانتی يدرجه 70ساعت در  پنج(یکسان 

بـا اسـتفاده از   نخست، . آماده گردید )10( )گرادسانتی يدرجه 100
و سپس با یک ) سیلیکون کارباید(و کاغذ ساینده  فرزهاي پرداخت

هـا  سـطح دیسـک   ،چرخ پرزدار و مخروط نمـدي همـراه پـامیس   
با استفاده از یک چرخ برسی یک ردیفه و یک چـرخ  . پرداخت شد

همـراه بـا   ) یـک چهـارم ایـنچ   (متر میلی 6حدود  پهنايبا  پرزدار
سطوح بـا   يهمه ،سرانجام. ها صیقلی شدندآکریل پامیس سطوح

تریپـولی، اکسـید   (صـیقل دادن  ي ي ویژهیک چرخ پرزدار و ماده
از استفاده پیش . کامل پرداخت گردید يگونهیک بار به ) قلع، آب

هـر قطعـه توسـط     کننـده، میـزان زبـري سـطحی     پـاك مـواد  از 
) سـاخت کشـور امریکـا   (  Taly surf.10 (Taglo Habson)دستگاه

صورت تصادفی در سـه  ه قطعات ب بررسیدر این  .گیري شداندازه
  .قرار گرفتندتایی دهگروه 

   کـر روي یـرا با ده ـک تـی عاتـطـقست، ـخـنروه ـگدر 
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، هاگیري زبري سطحی نمونهاندازه براي  10Taly surf دستگاه :پ  هاي مسواكنگهدارنده :ب .اندها بر روي آن نصب شدهکه نمونه اي شکلفلزي استوانه ينگهدارنده :الف- 1 ينگاره
   .دهدها را انجام مینمونه دستگاهی که کار مسواك زدن :ت

  
و هر قطعـه  ) الف-1 ينگاره( اي قرار دادهفلزي استوانهنگهدارنده 

هـم   هـا و گذاري شد و براي هم اندازه کردن ارتفـاع نمونـه  شماره
با دقت  سوئد SDI يکارخانهساخت ، ها از کولیسسطح کردن آن

ساخت کشور ) Coltene( کلتن و کاغذ آرتیکوالتورمتر میلی 02/0
ها از سمت نمونهفیکساتور به طوري که وقتی  .استفاده شد  آلمان

هـا داراي  نمونـه ي داده شـد، همـه  قرار بر روي کاغذ آرتیکوالتور 
 ازهـا  نمونهگیري زبري سطحی براي اندازه .تماس یکسانی بودند

 ،از آن پـس . )پ-1 ينگـاره (سنجش زبري استفاده شـد   دستگاه
دن زایش مسواك دستگاه ویژه مورد آزمون س يبه وسیله هانمونه

این دستگاه داراي یک بخش چرخان . )ت-1 ينگاره( قرار گرفتند
   اورال بـــی عـــدد مســـواك  شـــش در آن از کـــه   ،اســـت

)Cross action Oral B ( نرم استفاده شد يگونهاز )ب-1 ينگاره(. 
هـا  را بر سر مسـواك گرم  200 برابرنیوتنی  2این دستگاه نیروي 

 دندان خمیرپس از آن . )دور در دقیقه 150با سرعت (کند می وارد
 1(نسبت مسـاوي یـک بـه یـک      به (Tap water) آب باکلگیت 

 خمیردندان و آب توسط یک سرنگ نشاندار. شد آمیخته )لیترمیلی
ریختـه و   اي کوچـک و درون یک ظرف شیشه گردیدگیري اندازه

 ،سایش با مسـواك  آزمایشبراي . )11- 10(شد  آمیختهکامالً با هم 
برابـر  که تقریبـا   ،شودبار مسواك بر هر نمونه کشیده می 10000

 آزمایش پایانپس از . )11و  5( مسواك زدن معمولی است سال یک
ند خوبی خشک شد ها با آب شسته و با فشار هوا بهسایش، نمونه

  .دفتنگر آزمایش زبري سطحی قرار زیردوباره و سپس  )16(
 گذاري شدهنامتا بیست  یازده يه از قطعهـروه دوم کـگدر 

  گیري شد و سپس دازهـان ازینـآغطحی ـري سـزبخست ـ، نودندـب

پس از آن . ندقرار گرفتو آب سایش با مسواك  ونآزمزیر  هانمونه
 15سال به ازاي هـر شـب    یکبرابر (ساعت  92قطعات به مدت 

 يپایهبر . دندگردیشناور ي فیتیدنت کنندهپاك در محلول ) دقیقه
لیتـر  میلی 200در فیتیدنت سازنده یک قرص  ينهاد کارخانهپیش
آکریلـی   يقطعـه  ،و سپس گردیدگراد حل سانتی يدرجه 50آب 

 يکننده براي هر قطعه پاكحجم محلول . شدشناور کامالً در آن 
. )10( کامل پوشاند يگونهکه سطح آن را به  ،دوب ايبه گونه آکریلی
و شد شسته و با فشار هوا خشک ساعت قطعات با آب  92پس از 
   .گیري گردیدها براي دومین بار اندازهزبري سطحی آن ،سپس

بیست و یک تـا سـی    ياز قطعه که ،)شاهد(گروه سوم در 
گیـري  زبري سطحی هـر قطعـه انـدازه   ، نخست گذاري شدشماره
گـروه   همچـون ، مسـواك  و سـایش زیـر  و سپس قطعات  گردید

از آب  تنهـا تفاوت کـه در ایـن گـروه    با این  .ندفتقرار گر نخست
ـ گیـري  قطعه اندازه زبري سطحی هر ،سپساستفاده شد و  . دگردی

ي آنوا سویهواریانس یک  آزمون اطالعات به دست آمده از طریق
  .شدندبررسی  توکی و

  
  هایافته

از پـیش و پـس   هـا  از نمونـه  یکسطحی هر  میزان زبري
. )1نمودار  و جدول(ري شد گیمیکرون اندازه يپایهانجام سایش بر 

 واریـانس یـک   آزمونطریق  سه گروه با یکدیگر از سطحی زبري
از ه پـیش  گـرو هـر  زبري سطحی  يمقایسه. دگردیبررسی سویه 

 تفاوت معناداري) p = 32/0(از سایش  پـسو ) p = 40/0(ایش ـس
  هاتغییرات زبري سطحی گروه يدر حالی که مقایسه. را نشان نداد

 ت پ

 ب ب
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  ها با هممیزان زبري سطحی گروه يمقایسه :1جدول  
          

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار گروه شمار از سایش پیش از سایش پس تفاوت زبري سطحی پیش و پس از سایش
27/0 37/0 29/0 62/0 17/0 25/0 10 1 
07/0 11/0 25/0 47/0 23/0 36/0 10 2 
08/0 14/0 14/0 47/0 11/0 28/0 10 3 

        
از آزمون تـوکی   ). p>  05/0( از سایش معنادار بودپیش و پس 

 میـان . گردیداستفاده هاي مشخص براي تعیین تفاوت میان گروه
میـان   دارامعن تفاوت 3و  1و نیز گروه )  = p 009/0( 2و  1 گروه

از لحاظ  3 و 2گروه  میانولی نشان داده شد، زبري سطحی آنها 
ها نشان یافته. ) p =617/0(داري وجود نداشت اآماري تفاوت معن
ها طی انجام آزمایش افزایش گروه يهمهسطحی دادند که زبري 

بیشـتر و   3و  2نسـبت بـه گـروه     1در گروه  و این افزایش یافت
  .معنادار بوده است

0
0.2
0.4
0.6
0.8

سایش با خمیر 
دندان

محلول فیتیدنت  گروه شاهد

یار
 مع
اف
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گوناگون هاي گروه سطحی به دست آمده درزبري  تفاوت يمقایسه: 1 نمودار
  از آزمایشپیش و پس 

  
  بحث

 هـاي کامـل و  نمودن دست دنـدان  پاكرعایت بهداشت و 
 ها و سالمت بیماران اهمیتجلوگیري از تجمع پالك برايپارسیل 

 میزان زبري سـطحی ایجـاد شـده    ،ررسیـبن ـدر ای. اي داردویژه
محلول در مقایسه با یک خمیري و  يکنندهي پاك گونه توسط دو

   دسـت بـر روي  شـد  اسـتفاده  در آن تنهـا از آب  کـه   شاهد گروه
گیري زبـري  براي اندازه. گردیدهاي آکریلی پختنی بررسی دندان

 )میکرون 04/0(استفاده شد ) Ra value(سطحی از میانگین ریاضی 
دهـد و  ، زیرا میانگین ریاضی، زبر بودن سطح را نشان مـی )17-18(

ــنجه ــدف    اس ــن ه ــراي ای ــاربرد را ب ــترین ک ــه بیش ــت، ک   ي اس
   پـاك  کـه زبـري سـطحی ناشـی از     ،شـد  آشکارو ، )22-19(داشت 
  . استبیشتر از دو گروه دیگر  معنادار ايگونهخمیري به  يکننده

  همکاران  و) Harrison(هاي هریسون بررسیاین نتیجه با 

کلگیت  ندندا خمیر دو، )10( و همکارانهریسون  .داشتهمانندي 
دنتـوکرم   خمیري يکنندهپاك و  (Clinomyn) توتال و کلینومین
(Dentu-Creme)  ــک ــاك و یـــ ــدهپـــ ــول يکننـــ   محلـــ

)Steradent extra strength(  به طور . قرار داده بودندسی برررا مورد
هستند ذرات کربنات کلسیم  دارايکننده که پاك خمیرهاي کلی 

 به صورت ،استکمتر ها آننسبت به خمیرهایی که این ذرات در 
 دهنـد می معناداري زبري سطحی و عمق شیارها را بیشتر افزایش

 خمیري يکنندهپاك  که باید این نکته در هنگام معرفی، )11و  10، 6(
  . به بیماران در نظر گرفته شود

سه  اثر پژوهشیطی  ،و همکاران )Haseldan ()11(هاسلدان 
 گونهسه  را بر رويدنتوکرم  ، کلگیت وکلینومین دندان خمیرگونه 

، )Triad( ادی، تر)Heat-cure( گرماپختبیس رزینی با  دست دندان
 میـزان  کمترین که ،نمودندآشـکار   و بررسی (Self-cure) سلف کور

و د یاتر بیسبا  دست دندانو کلگیت  به خمیر دندان مربوط سایش
دسـت  و کلینـومین   دندان خمیر به بیشترین میزان سایش مربوط

  . بوده است خود پخت بیس دندان
وجود  توان بهزبري سطحی را می افزایش بر دندان خمیر اثر

 )11-10، 6( داد پیونددندان  موجود در خمیر ايترکیبات و مواد ساینده

در هنگام حل شدن  فیتیدنت محلول يکنندهپاك در صورتی که 
ه و آلکالینی هیدروژن پروکساید شـد  هايدر آب تبدیل به محلول

  . )13-12( گرددمی رفتن پالك میانباعث از 
که دیده شد، ) آب(و سوم ) محلول(گروه دوم  يدر مقایسه

که  ،میزان زبري سطحی ایجاد شده تفاوت معناداري با هم ندارند
ـ افزایش ز. همانند است )10(هریسون  با نتایج ري سـطحی در دو  ب

 جاد شده توسطـایایش ـا سـب یوندـپوان در ـتیـرا م 3و  2روه ـگ
 آکریل تنها بررسی این در. مسواك و یا امالح موجود در آب دانست

   کـه ایجـاد زبـري سـطحی    صـورتی  در .شـد  بررسـی  گرما پخـت 
   هـاي آکریـل  یـا  وسلف کـور   هايدر آکریلخمیري  يکنندهپاك
   پیشـنهاد  .)11( اسـت  بـوده  تمتفـاو  (Triad) نور با شونده مریزهپلی
 هايکننده پاك خمیر دندان ساخت ایران و گونه چند ، کهگرددمی
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بـه  تـري  کامـل  نتـایج  تا بتوانند، وشآنزیم بررسی  دارايمحلول 
  . دست آورد

  
  گیرينتیجه

در پیشـگیري از   دست دنداناز آنجایی که صافی سطحی 
 خمیر ،زیادي دارد و همچنیناثر بهداشت  تشکیل پالك و رعایت

 يکنندهپاك بیشتري نسبت به  ها باعث ایجاد زبري سطحیدندان
پس از کاربرد مسواك بـر روي سـطوح   فیتیدنت  همچونمحلول 

دست دندان کننده پاك هاي کاربرد محلول بنابراین،آکریلی شدند 
  .استتر براي بیماران سودمندآکریلی 

  
  یادآوري

مقاله از پایـان نامـه دوره دکتـراي عمـومی، کـه بـه       این 
به شماره مهرداد بادوند و نگارش دکتر میترا فرزین راهنمایی دکتر 

در کتابخانه دانشکده دندانپزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی      970
  .ثبت شده، استخراج گردیده استشیراز 
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