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مقایسه تأثیر بلیچینگ با کارباماید پراکساید  %51و کارباماید پراکساید  %02بر
روی سالمت پریودنتال
آذرنوش آریان کیا ،1آزاده قائمی ،2اشکان نوری زاده ،3فرناز علی وند
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چکیده

-1استادیار بخش پریودانتیکس.
-2استادیار بخش ترمیمی.
-3دندانپزشک عمومی.
-4دانشجوی دندانپزشکی.

-1بخش پریودانتیکس ،دانشکده دندانپزشکی،
دانشگاه جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
-2بخش ترمیمی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
3و-4دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه جندی شاپور
اهواز ،اهواز ،ایران.

* نویسنده مسئول:
فرناز علی وند ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

زمینه و هدف :بلیچنگ دندان به عنوان درمان زیبایی برای دندانهای تغییر رنگ یافته
شناخته شده است .با این حال ،ممکن است به بافتهای پریودنتال آسیب برساند.
هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر بلیچینگ دندانی بین کارباماید پراکساید  %51و %02
بر سالمت پریودنتال بود.
روش بررسی :این کارآزمایی بالینی در  51داوطلب سالم  02-52ساله ،نیازمند به
بلیچینگ دندان ،انجام شد .افراد بر اساس عوامل درمانی شامل کارباماید پراکساید %51
( ،)CP15کارباماید پراکساید  )CP20( % 02و پالسبو ( )Pبه سه گروه  51تایی تقسیم
شدند .پس از تجویز عاملها به مدت هشت ساعت برای شش شب ،شاخص پالک
( ،)PIشاخص لثه ( )GIو خونریزی ناشی از پروبینگ ( )BOPدر چهار نقطه زمانی
(ابتدا ،روزهای  9 ،7و  05پس از بلیچینگ) مورد ارزیابی قرار گرفتند .دادهها توسط
 SPSS 18با استفاده از  ANOVAو آزمونهای  Tجفتی ،مجذور کای و فریدمن
تجزیه و تحلیل شدند(.)P>2/21
یافتهها :از نظر  GI ،PIیا  ،BOPاختالف معنیداری بین سه گروه در هر نقطه زمانی
وجود نداشت( .)P <2/21طی دوره مطالعه GI ،PI ،یا  BOPتغییرات اندک و عموماً
غیر قابل توجهی را نشان دادند.
نتیجهگیری :طبق این یافتهها ،بلیچینگ با کارباماید پراکساید  % 51و  % 02اثرات
نامطلوبی بر سالمت پریودنتال ندارد.
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مقدمه
زیبایی دندان برای اغلب مردم اهمیت زیادی دارد و

ترمیمی دندان ( ،)7،7تغییر رنگ ،خشونت سطحی و

هر تغییر رنگ دندان میتواند اثر منفی بر کیفیت زندگی

نشت یونها از ماده ترمیمی به محیط دهان ( ،)9کاهش

آنها داشته باشد .بر این اساس ،تقاضای روزافزون برای

استحکام باند مواد ترمیمی به عاج ( )52و التهاب پالپ و

لبخند زیبا ،سفید کردن دندانها را به یکی از متداولترین

تخریب سلولهای پالپ( )55را نشان دادهاند .در مورد

اعمال دندانپزشکی تبدیل کرده است(.)5

تأثیر عوامل بلیچینگ بر بافت پریودنتال ،تاکنون مطالعات

سفید کردن دندان به روش مکانیکی مانند پالیشینگ

اندکی منتشر شده است .طبق مطالعات آزمایشگاهی،

برای حذف رنگ دندان با منشا بیرونی و یا با کاربرد مواد

عوامل بلیچینگ مختلف میتوانند با شدتهای متفاوت بر

شیمیایی برای حذف تغییرات رنگی دندان با منشا درونی

سلولهای لیگامان پریودنتال اثر سایتوتوکسیک داشته

انجام میشود که به این روش شیمیایی در اصطالح

باشند( )50و نیز بسته به غلظت ،میتوانند سبب

بلیچینگ گفته میشود( .)0مکانیسم بلیچینگ دندان توسط

بازدارندگی برخی فعالیتهای سلولی ،تغییر ساختار و یا

این عوامل بر پایه سفید کردن ماده رنگی درون مینا و عاج

مرگ سلولهای فیبروبالست لثه شوند( .)53همچنین

دندان میباشد که بدین طریق سبب افزایش شفافیت

گزارش شده است که تولید سیتوکینهای التهابی تحت

) (lightnessو کاهش کروما ) (chromaمیشود .اثربخشی

تأثیر عوامل بلیچینگ در محیط آزمایشگاهی( )55و در

این عوامل با کاربرد غلظت باالتر عامل بلیچینگ و یا

مایع شیار لثهای بیماران ( )51،55افزایش مییابد .در

دوره طوالنیتر استفاده از آن ،افزایش مییابد(.)3

خصوص اثر بلیچینگ دندان بر سالمت پریودنتال برخی

در حال حاضر عوامل بلیچینگ مورد استفاده ،دارای

مطالعات کلینیکی ،کاهش و یا عدم تغییر شاخصهای

ماده فعال پراکسید هیدروژن ( )H2O2و یا پیشسازهای

کلینیکی پریودنتال در افراد دریافت کننده بلیچینگ خانگی

آن مانند کرباماید پراکساید ( )carbamide peroxideو

با کاربامید پراکساید  % 52را نشان دادهاند( .)57-02با این

سدیم پربورات با غلظتهای مختلف هستند .بلیچینگ

حال مطالعات درمورد بلیچینگ خانگی با غلظتهای

دندان میتواند توسط دندانپزشک در مطب

(in-office

باالتر کارباماید پراکساید بسیار محدود است.

) bleachingبرای دندانهای غیروایتال یا وایتال با

متداولترین تکنیک بلیچینگ دندان ،بلیچینگ

غلظتهای باالی عامل بلیچینگ یا توسط بیمار در خانه

خانگی است که با کاربرد یک تری اختصاصی حاوی

) (home-bleachingبرای دندانهای وایتال با غلظتهای

کاربامید پراکساید  %52در طول شب برای حدود 0-1

پایین عامل بلیچینگ انجام شود(.)5

هفته انجام میشود .این روش دارای برخی مزایا از جمله

سالمت و ایمنی مواد شیمیایی مورد استفاده در

کاربرد آسان و استفاده از غلظت کمتر عامل بلیچینگ

بلیچینگ دندان بسیار مورد توجه میباشد .با وجود نتایج

میباشد .همچنین در هزینه و زمان حضور در مطب

مثبتی که در مورد بهبود زیبایی حاصل از کاربرد این

دندانپزشکی صرفه جویی میشود .عدم نظارت از سوی

تکنیک گزارش شده است ،اما همچنان نگرانیهایی در

دندانپزشک بر کاربرد عامل بلیچینگ و تری توسط بیمار،

مورد عوارض آن بر بافتها و مواد ترمیمی درون حفره

عدم تطابق تری در برخی بیماران ،نیاز به ویزیت هفتگی

دهان وجود دارد .مطالعات پیشین برخی اثرات منفی

و دوره طوالنی درمان از معایب آن میباشد( .)05هدف از

عوامل بلیچینگ بر ساختارهای سخت و نرم دهان و نیز

این مطالعه مقایسه تأثیر بلیچینگ با کارباماید پراکساید

بر مواد ترمیمی موجود در حفره دهان از جمله کاهش

 %51و کارباماید پراکساید  %02بر روی سالمت پریودنتال

سختی و االستیک مدول مینا ( ،)1،5کاهش سختی مواد

بود.
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 گروه  :CP15افراد دریافت کننده تری حاوی

روش بررسی
در این کارآزمایی بالینی ،تعداد  51داوطلب با
سالمت عمومی مورد بررسی قرار گرفتند .با استفاده از
فرمول:

کاربامید پراکساید%51

(Ultradent, South Jordan, UT,

) USAبرای  7ساعت به مدت  5شب
 گروه  :CP20افراد دریافت کننده تری حاوی
کاربامید پراکساید%02

(Ultradent, South Jordan, UT,

) USAبرای  7ساعت به مدت  5شب
و با در نظر گرفتن
 )%91و

(برای اطمینان

( برای توان  ) % 72و مقاالت مشابه،

حجم نمونه برای هر گروه  51و برای سه گروه 51
نفرمحاسبه شد.
داوطلبان از میان افراد متقاضی بلیچینگ دندان
مراجعه کننده به مطب خصوصی یک متخصص ترمیمی
انتخاب شدند .پس از توضیح اهداف مطالعه و روش
اجرا ،رضایتنامه آگاهانه از همه داوطلبان گرفته شد .این
مطالعه با کد اخالقی  IR.AJUMS.REC.1397.960مورد
تأیید قرار گرفته است.
به عنوان معیارهای ورود به مطالعه ،نیاز به بلیچینگ
دندان ،داشتن سالمت عمومی ،سن  02تا  52سال ،داشتن
حداقل  50دندان از شماره  3تا  55بدون حضور روکش،
ترمیم کامپوزیت وسیع و پوسیدگی در این  50دندان و
موافقت با شرکت و ادامه دوره مطالعه و به عنوان
معیارهای خروج از مطالعه ،بیماریهای دهان ،ابتال به
بیماریهای سیستمیک ،حساسیت به عوامل بلیچینگ و
داشتن روکش و ترمیم کامپوزیت وسیع در دندانهای
مورد بلیچینگ در نظر گرفته شد .عدم حضور پوسیدگی
دندان و پاکت پریودنتال با عکس بایتوینگ و پروب
ویلیامز چک شد.
برای تمام شرکتکنندگان یک تری اختصاصی
ساخته شد .شرکتکنندگان براساس نوع ماده مورد
استفاده در تری ،بطور تصادفی به سه گروه  51تایی
تقسیم شدند:

 گروه  :Pافراد دریافت کننده تری حاوی ژل
پالسبو (ژل ضد حساسیت:

Ultradent, South Jordan,

 )UT, USAبرای  7ساعت به مدت  5شب
تمام شرکتکنندگان توسط یک نفر (دانشجوی
دندانپزشکی تحت نظارت پریودنتولوژیست) در چهار
نوبت (پیش از شروع بلیچینگ و در روزهای  9 ،7و 05
پس از شروع بلیچینگ) تحت معاینه پریودنتال قرار
گرفتند و شاخص پالک ( ،)PIشاخص لثه( )GIو
خونریزی ناشی از پروبینگ ( )BOPتعیین گردید.
 PIتوسط ایندکس  Silnessو  )5955( Löeو

GI

توسط ایندکس  Silnessو  )5955( Löeبر روی دندان-
های فک باال و فک پایین با استفاده از آینه دندانپزشکی و
پروب دندانی ویلیامز تعیین شدند GI .بسته به شدت
التهاب در حاشیه لثه از صفر تا  3و  PIبسته به ضخامت
پالک در ناحیه ژنژیوال دندان از صفر تا  3درنظر گرفته
شد (:)00
 :PI دبری و رسوبات معدنی بر روی دندانهای
 50 ،55و ( 05فک باال) و دندانهای  30 ،55و ( 35فک
پایین) ثبت گردید و دندان از دست رفته محاسبه نشد.
برای چهار سطح باکال ،لینگوال ،مزیال و دیستال هر
دندان درجه صفر تا  3تعیین گردید .مجموع درجات
چهار سطح بر عدد چهار تقسیم شد .مجموع درجات
پالک برای دندانها بر تعداد دندانها تقسیم شد و عدد
بدست آمده به عنوان شاخص پالک فرد در نظر گرفته
شد(:)00
 درجه صفر) بدون پالک
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 درجه  )5یک الیه پالک روی لبه آزاد لثه و
ناحیه مجاور دندان .این پالک ممکن است تنها پس از

یافته ها
در این مطالعه اطالعات مربوط به  51نفر در سه

کاربرد محلول آشکار ساز یا از طریق کاربرد پروب روی

گروه  51تایی مورد ارزیابی قرار گرفت .در جدول ،5

سطح دندان قابل شناسایی باشد.

در هر نقطه زمانی بین سه گروه ( CP20 ،CP15و  )Pو

PI

 درجه  )0تجمع متوسط رسوبات نرم درون

در هر گروه بین چهار نقطه زمانی (پیش از شروع

پاکت ژنژیوال یا دندان و لبه ژنژیوال که با چشم

بلیچینگ و در روزهای  9 ،7و  05پس از شروع

غیرمسلح قابل مشاهده هستند.

بلیچینگ) مورد مقایسه قرار گرفته است:

 درجه  )3وجود ماده نرم درون پاکت ژنژیوال و
یا روی دندان و لبه ژنژیوال
 :GI این شاخص بطور مشابه با  PIمحاسبه شد.
وضعیت هر سطح مطابق با درجه بندی زیر تعیین
میگردد(:)00

تفاوت معنیداری بین سه گروه در هر چهار نقطهزمانی پیش از شروع بلیچینگ و روزهای  9 ،7و 05
وجود نداشت(.)p<2/21
در گروه  ،CP15میانگین  PIدر روز  05بطورمعنیداری نسبت به پیش از بلیچینگ ،روز  7و روز 9

 درجه صفر) لثه نرمال

بیشتر بود اما تفاوت بین سایر زمانها معنیدار نبود .در

 درجه  )5التهاب خفیف (تغییر اندک رنگ ،ادم

گروه  CP20و نیز گروه  ،Pتفاوت میانگین شاخص پالک

خفیف ،بدون خونریزی ناشی از پروبینگ)
 درجه  )0التهاب متوسط (قرمزی ،ادم و وجود
 ،glazingخونریزی ناشی از پروبینگ)
 درجه  )3التهاب شدید (قرمزی و ادم قابل
توجه ،وجود زخم ،تمایل به خونریزی خودبخود)
 ارزیابی  BOPبا استفاده از پروب پریودنتال و
تحت نیروی مالیم انجام گردید و پس از  52ثانیه بروز یا
عدم بروز خونریزی ثبت شد.

بین چهار نقطه زمانی معنیدار نبود.
در جدول  GI ،0در هر نقطه زمانی بین سه گروه و
در هر گروه بین چهار نقطه زمانی مورد مقایسه قرار
گرفته است:
از نظر  ،GIتفاوت معنیداری بین سه گروه درچهار نقطه زمانی وجود نداشت.
در هر سه گروه ،میانگین  GIدر روز  7بطورمعنیداری نسبت به پیش از بلیچینگ و روز  05بیشتر بود

آنالیز آماری

و در سایر موارد تفاوت معنیداری بین نقاط زمانی

دادهها توسط نرمافزار آماری  SPSSتجزیه و تحلیل

مشاهده نشد.

شدند .مقایسات بین-گروهی  PIو  GIبا استفاده از آنالیز

در جدول  BOP ،3در هر نقطه زمانی بین سه گروه

واریانس ) (ANOVAو مقایسات درون-گروهی با

و در هر گروه بین چهار نقطه زمانی مورد مقایسه قرار

استفاده از  Tجفتی ) (paired-samples t-testانجام شد.

گرفته است:

برای مقایسه بین-گروهی و درون-گروهی  BOPبه
ترتیب از آزمونهای کای -اسکوئر ) (chi-square testو
فریدمن ) (Friedman testاستفاده گردید .در این مطالعه،
سطح معنیداری  P>2/21در نظر گرفته شد.

از نظر فراوانی  ،BOPتفاوت معنیداری بین سهگروه در چهار نقطه زمانی وجود نداشت.
در هر سه گروه ،تفاوت فراوانی  BOPبینزمانهای پیش از شروع بلیچینگ و روزهای  9 ،7و روز
 05معنیدار نبود.
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جدول :5مقایسه میانگین شاخص پالک بین-گروهی (ردیفها) و درون-گروهی (ستونها)
شاخص پالک )(mean±SD

گروه

*P

کاربامید پراکساید %51

کاربامید پراکساید %02

پالسبو

پیش از بلیچینگ

5/205 ± 2/005 a

2/975 ± 2/011

5/255 ± 2/055

P=2/775

روز 7

a

5/205 ± 2/039

5/255 ± 2/053

5/222 ± 2/519

P=2/720

روز 9

5/203 ± 2/551 a

5/272 ± 2/017

5/253 ± 2/551

P=2/577

روز 05

5/572 ± 2/005 b

2/992 ± 2/097

5/233 ± 2/035

P=2/550

* آنالیز واریانس )(ANOVA
در هر ستون ،تفاوت بین گروههای نشاندار شده با حروف غیریکسان معنیدار است ).(paired-samples t-test

جدول  :0مقایسه میانگین شاخص لثه بین-گروهی (ردیفها) و درون-گروهی (ستونها)
گروه

شاخص لثه )(mean±SD

*P

کاربامید پراکساید %51

کاربامید پراکساید %02

پالسبو

پیش از بلیچینگ

2/555 ± 2/055 a

2/055 ± 2/073 a

2/555 ± 2/001 a

P=2/700

روز 7

2/593 ± 2/035 b

2/355 ± 2/075 b

2/0122 ± 2/093 b

P=2/099

روز 9

2/513 ± 2/009

2/073 ± 2/091

2/023 ± 2/057

P=2/572

2/552 ± 2/055

2/032 ± 2/325

2/5522 ± 2/055

P=2/177

a

روز 05

a

a

* آنالیز واریانس )(ANOVA
در هر ستون ،تفاوت بین گروههای نشاندار شده با حروف غیریکسان معنیدار است )(paired-samples t-test

جدول  :3مقایسه فراوانی خونریزی ناشی از پروبینگ بین -گروهی (ردیفها) و درون-گروهی (ستونها)
گروه

فراوانی خونریزی ناشی از پروبینگ ()%

*P

کاربامید پراکساید %51

کاربامید پراکساید %02

پالسبو

پیش از بلیچینگ

)%02( 3

)%53/3( 0

)%02( 3

P=2/719

روز 7

)%05/7( 5

)%05/7( 5

)%52( 5

P=2/555

روز 9

)%02( 3

)%33/3( 1

)%33/3( 1

P=2/559

روز 05

)%02( 3

)%53/3( 0

)%02( 3

P=2/719

** P

P=2/390

P=2/255

P=2/255

* آزمون کای -اسکوئر )(chi-square test
* * آزمون فریدمن )(Friedman test
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بحث
تأثیر عوامل بلیچینگ بر ساختارهای سخت و نرم

و معموالً متمایل به سمت تاج قرار گرفتاهاناد .بلیچیناگ

دهان و دندان یک نگرانی بالینی است ،زیرا میتواند منجر

ممکن است شکاف بین منشورهای مینایی را افزایش دهد

به عوارض ناخواسته در این ساختارها شود( .)03،05اثر

و با ایجاد خشونت منجر به سهولت تهاجم پالک به سطح

بلیچینگ بر بافت سخت در مطالعات متعدد بررسی شده

دندان شود(.)07

است .اما مطالعات محدودی در خصوص تأثیر بلیچینگ

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،در هار نقطاه زماانی،

بر بافت پریودنتال وجود دارد که به عالوه ،در این

سه گروه از نظر  GIتفاوت قابال تاوجهی نشاان ندادناد.

مطالعات عوامل بلیچینگ مختلف و غلظتهای گوناگون

بطور مشابه  Leonardو همکاران دریافتند کاه از نظار

مورد بررسی قرار گرفتهاند.

بین گروههای پالسبو و بلیچیناگ باا کاربامایاد پراکسااید

GI

در مطالعه حاضر اثر کارباماید پراکساید با دو

 %52یا کارباماید پراکساید  %55تفاوت معنایداری وجاود

غلظت  %51و  % 02که از متداولترین عوامل بلیچینگ

نداشت( .)57با توجه به این یافتهها به نظر مای رساد کاه

میباشند ،بر شاخص پالک و معیارهای سالمت لثه مورد

بین غلظترهای پایین ( %02تا  )%52کاربامیاد پراکسااید از

بررسی قرار گرفت .به عالوه ،بدلیل تأثیر احتمالی تری

نظر تأثیر بر بافت پریودنتال تفاوتی وجود ندارد.

مورد استفاده بر سالمت پریودنتال ،یک گروه شامل تری

در مطالعه حاضر  GIبرای هر ساه گاروه ،در روز 7

بدون عامل بلیچینگ به عنوان گروه پالسبو انتخاب شد تا

نسبت به پیش از بلیچینگ و نسابت باه روزهاای  9و 05

اثرات احتمالی این متغیر در نظر گرفته شود.

بطااور معناایداری باااالتر بااود .افاازایش  GIدر روز  7کااه

یافتههای مطالعه حاضر نشاان داد کاه در هار نقطاه

نشانگر بروز التهاب در این بافت میباشاد ،ممکان اسات

زمانی ،از نظر  PIبین ساه گاروه (کاربامیاد پراکسااید باا

به دلیل آزردگی بافتی ناشای از تاری و یاا تولیاد عوامال

غلظتهای  % 51و % 02و گاروه پالسابو) تفااوت قابال

التهابی باشد .گزارش شده اسات کاه آزردگای و التهااب

توجهی وجود نداشت و نیز تغییرات  PIطی  05روز پس

بافت نرم مرتبط با درمان بلیچینگ میتواند به دلیل کاربرد

از بلیچینگ در هر سه گروه عمومااً غیرقابال توجاه باود.

نامطلوب تری باشد( .)05به عالوه  Bersezioو همکااران

PI

دربافتند که عوامل بلیچینگ شامل هیادروژن پراکسااید و

بطور مشابه Leonard ،و همکاران دریافتند که از نظار

بین گروههای پالسبو و بلیچیناگ باا کاربامایاد پراکسااید

کارباماید پراکساید سبب افازایش ماارکر التهاابی

 %52یا کارباماید پراکساید  %55تفاوت معنایداری وجاود

در بافاات پریودنتااال ماایشااوند( .)51در مطالعااه  Firatو

نداشت( Sterrett )57و همکاران با بررسی تأثیر کارباماید

همکاران نیز افزایش مارکر التهابی ) (IL-1βدر مایع شایار

پراکساااید  ،%52تغییاار قاباال تااوجهی در  PIمشاااهده

لثه ای پس از بلیچینگ با کارباماید پراکسااید و هیادروژن

نکردند()59در مغایرت با ایان یافتاه ،مطالعاات  Almasو

پراکساید گزارش شده است( .)55طبق مطالعه

همکاران ( )57و نیز  Gambariniو همکاران ( )01کاهش

و همکاااران ،عواماال بلیچینااگ تولیااد سااایتوکین پاایش-

 PIرا طاای دوره مطالعااه نشااان دادنااد .گوناااگونی نتااایج

التهابی ) (TNF- αرا افزایش میدهند( .)09همچنین نشان

مطالعات را میتوان به وابستگی  PIبه دو عامال عملکارد

داده شده است که کاربامیاد پراکسااید ماورد اساتفاده در

بهداشتی فرد و خشونت ساطح دنادان نسابت داد .نشاان

بلیچینااگ ماایتوانااد  H2O2آزاد کنااد کااه باارای ساالولها

داده شده است که بلیچینگ مایتواناد خشاونت ساطحی

توکسیک است و ممکن است منجر به التهاب شود(.)32

)(IL-1β

Furukawa

دندان را افزایش دهاد( .)05،07میناای دنادان متشاکل از

در مغایرت باا مطالعاه حاضار Almas ،و همکااران

میلههای نازک و منشورهایی است که بر روی سطح عااج

( )57کاااهش  GIرا طاای فاااز بلیچینااگ گاازارش کردنااد.
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 Curtisو همکاران با ارزیابی اثار بلیچیناگ باا کاربامایاد

پراکساااید  )55( % 37و  Sterrettو همکاااران بااا بررساای

پراکساید  % 52بر بافتهای نرم دهان بر اساس  GIهایچ

کارباماید پراکساید  )59( %52تغییرات قابل تاوجهی را از

گونااه تخری اب بافاات ناارم ط ای دوره  55روزه گاازارش

نظاار  BOPمشاااهده نکردنااد .در مغااایرت بااا ایاان یافتااه

نکردند( Schulte .)35و همکاران با ارزیابی اثر کاربامایاد

مطالعااااات  Almasو همکاااااران ( )57و  Gambariniو

پراکساااید  % 52باار  GIطای یاک دوره  07روزه پااس از

همکاااران ( )01کاااهش  BOPرا گاازارش کردنااد .ایاان

بلیچینگ تغییرات قابل تاوجهی را مشااهده نکردناد(.)02

مغایرت ممکن است به دلیل تفاوت از نظر نوع و غلظات

 Schererو همکاران گزارش کردناد کاه بلیچیناگ ماورد

ماده بلیچینگ ،طول دوره ارزیابی و معیارهاای تشخیصای

استفاده ،هیچگونه واکنش ناامطلوبی در بافات لثاه ایجااد

باشد که به دلیل مطالعاات انادک در خصاوص اثار ایان

نکرد و بعالوه بر بافاتهاای ملتهاب لثاه اثارات درماانی

عوامل ،بررسی های بیشتر در این زمینه توصیه می شود.

داشت( .)30مغاایرت یافتهرهاای مطالعاه حاضار باا ایان
مطالعات ممکن است بر اسااس غلظات عامال بلیچیناگ
قاباال توضاایح باشاد .در اغلااب ایاان مطالعااات کاربامیااد
پراکساید با غلظت پایین  % 52بکار رفته بود()57،02،35
که میرتواند اثرات التهابی ناچیزی داشاته باشاد .در حاالی
که در مطالعه حاضر از کاربامیاد پراکسااید  %51و ،% 02
در مطالعه  Bersezioو همکاران از کارباماید پراکسااید37
 )51( %و در مطالعااه  Firatو همکاااران از در کاربامایااد
پراکساید  )55( % 31استفاده شده بود.
طبق مطالعه حاضر ،از نظر  BOPدر هر نقطه زمانی
بین سه گروه تفااوت معنایداری مشااهده نگردیاد و باه
عالوه ،تغییرات این متغیر طای دوره مطالعاه در هار ساه
گروه غیر قابل توجه بود .در مشابهت با این یافته  Firatو

نتیجهگیری
مطالعه حاضار نشاان داد تغییارات  GI ،PIو

BOP

پس از بلیچینگ دندان با کارباماید پراکساید با غلظتهای
 %51و  %02عموماً ناچیز و از نظر آماری غیر قابل توجاه
است و بنابراین عوارض نامطلوبی بر ساالمت پریودنتاال
ندارد .در این مطالعه تنها دو غلظات کاربامیاد پراکسااید
مااورد بررساای قاارار گرفاات و پیشاانهاد مایشااود کااه در
مطالعات آتی تأثیر سایر غلظتهای کاربامیاد پراکسااید و
دیگر عوامل بلیچیناگ از جملاه هیادروژن پراکسااید بار
سالمت پریودنتال و سااختار دنادان ماورد بررسای قارار
گیرد.

همکاران با ارزیابی کارباماید پراکساید  % 31و هیادروژن
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Abstract
Background and Objective: Dental bleaching is known as an
esthetic treatment for discolored teeth. However, it may damage
periodontal tissues. The purpose of this study was to compare
the effect of two concentrations (15% and 20%) of carbamideperoxide dental bleaching on periodontal health.
Subjects and Methods: This clinical trial was conducted on 45
healthy volunteers aged 20-40 years who required dental
bleaching. The subjects were assigned into three groups (n=15
each) according to treatment agents: carbamide peroxide 15%
(CP15), carbamide peroxide 20% (CP20), and placebo (P).
After eight hours administration of the agents for six nights,
plaque index (PI), gingival index (GI) and bleeding on probing
(BOP) were evaluated at four time points (basal and at 7, 9, and
21 days after bleaching). Data were analyzed by SPSS 18 using
ANOVA, paired t-test, chi-square and Friedman tests, at P<0.05
level of significance.
Results: There were no significant differences in PI, GI or BOP
among three groups at any time points (P>0.05). PI, GI or BOP
presented no significant variation during study period.
Conclusion: According to the findings, bleaching with
carbamide peroxide at 15 or 20% has no adverse effects on
periodontal health.
Keywords: dental bleaching, carbamide peroxide, plaque
index, gingival index, bleeding on probing.
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