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 بابل يمجله دانشگاه علوم پزشک

 51-55 ، صفحه0931 مهر، 01ستم، شمارة يدوره ب

 z250 کامپازیت سایش میزان بر پراکساید کاربامید کننده سفید رژیمهای اثر مقایسه

 

 2(SDDS,M) مختارپور فرانه ،*2 (SDDS,M) زاده ابوالقاسم فائزه ،2(SDDS,M) اسماعیلی بهناز ،1(DDS,MS) احمدی الهام

 

 

 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه دندانی، مواد تحقیقات مرکز-1

 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه ،سالمت پژوهشکده دندانی، دامو تحقیقات مرکز-2
 

 9/9/79 :رشیپذ ،11/6/79 اصالح: ،22/1/79 :دریافت

 خالصه
 بررسی مطالعه این زا هدف باشند. موثر مواد این سایش میزان بر توانند می دندان کننده سفید مواد است. کامپوزیتها بالینی کارایی در تاثیرگذار عوامل از سایش :هدف و سابقه

 است. z250 کامپازیت سایش میزان بر پراکساید کاربامید کننده سفید رژیمهای اثر

 ها نمونه .شد ساخته پالستیکی مولدهای از استفاده با مترلیمی 2 ضخامت و متر میلی9 قطر به z250 شکل دیسکی نمونه 14  آزمایشگاهی مطالعه این در :هاروش و مواد

 شدند( نگهداری درجه 79 مقطر بآ در هفته دو مدت )به پراکساید کاربامید اعمال بدون ها هنمون کنترل(، )گروه یک درگروه شدند: تقسیم تایی14 گروه 1در تصادفی بطور

 ها نمونه سوم، گروه ،(هفته 2 مدت به ساعت 1 روزانه) %14پراکساید کاربامید اعمال از پس ها نمونه دوم گروه گرفتند، قرار دور( 24444 تعداد )به مسواک با سایش تحت

 تحت (هفته 2 مدت به ساعت1 روزانه) %22پراکساید کاربامید اعمال از پس ها نمونه چهارم، گروه و (هفته 2 مدت به ساعت 7 روزانه) %16پراکساید کاربامید اعمال از پس

 شد ثبت سایش از بعد و قبل ها نمونه وزن گرفتند. قرار مسواک با سایش

 چهارم گروه و 4417/4±4420/4 سوم گروه ،4412/4±4427/4 دوم گروه ،441/4±4416/4 کنترل گروه ایه نمونه گرم( )برحسب وزن کاهش میانگین ها: یافته

 نبود. دار یمعن اماری لحاظ از اختالف این اما یافت، کاهش ها نمونه سایش میزان پراکساید، کاربامید غلظت افزایش با .بود 4442/4±4440/4

 ندارد. z250 کامپازیت مسواک سایش بر تاثیری مختلف های غلظت در پراکساید کاربامید مطالعه، این های یافته براساس :یریگ جهینت

 .زدن مسواک رزینها، کامپازیت سفیدکننده، مواد :کلیدی یهاواژه

 

  مقدمه
 (2و1) ددار باالیی فقیتمو دندانها کردن سفید که کردند بیان اخیر مطالعات

 انندم پراکساید کننده زادآ مواد از یافته رنگ تغییر دندان کردن ترنروش برای

 که دادند نشان العاتطم شود. می استفاده پرکساید کاربامید و پرکساید هیدروژن

 رادیکال تولید طریق از مواد این (7) ندارند. دندانها ساختار بر مخربی تاثیر مواد این

 ار دندان رنگ طریق این از و شوندمی دندان داخل رنگی مواد شکستن سبب زادآ

 رد برانگیز چالش عوامل مهمترین از یکی سایش به مقاومت .(1) کنند می ترروشن

 مقابل در سطحی زمان هر که است مکانیسمی سایش .(0و6) است دندانی مواد مورد

 از یکی سایش (.9) افتد می اتفاق بگیرد قرار شیمیایی فعالیت با مواد یا دیگر سطح

 میان کیاند ارتباط معموال است. ترمیمی مواد انواع کلینیکی برکارایی موثر عوامل

 ندیآفر نتیجه در سایش افزایش دارد. وجود مواد مکانیکی خواص سایر و سایش

 اییشیمی و حرارتی مکانیکی، عوامل شامل که شود می حاصل ای پیچیده کامال

 وروزیو،ک ادهزیو، سایش صورت به بالینی لحاظ از سایش مکانیسمهای .(2) دباش می

 برزیوا سایش اند. شده بندی تقسیم جسمی( سه یا و جسمی ابرزیو)دو و خستگی

 افتد.می اتفاق دهان محیط در دیگر انواع از بیش که است سایش نوع شایعترین

 وادم یا مقابل بادندان کامپوزیت یا دندانی سطوح تماس اثر در دوجسمی سایش

 در سطح ود افتدکه می اتفاق زمانی جسمی سه سایش افتد.می تفاقا دیگر ترمیمی

 مقاومت (.7-11کنند) حرکت هم مقابل در شانبین ساینده ذرات از ای الیه حضور

  سایش (.12نمود) گیری اندازه توده رفتن دست از میزان با توان می را مواد ابرزیو

                                                           

  باشد.  دانشگاه علوم پزشکی بابل می 1120به شماره زاد تحقیقاتی آطرح  حاصلمقاله حاصل این مقاله این 
 ابوالقاسم زادهفائزه  دکتر مسئول مقاله: *

 E-mail: f.abolghasemzade@gmail.com                                     411-72242110تلفن: . بخش ترمیمی و زیباییبابل، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده دندانپزشکی،  آدرس:

 

 اشدب مسواک یا غذایی مواد توده با تماس از ناشی تواند می کامپازیت در ابرزیو

 اسیب سبب تواندمی مسواک دندانها، زدن مسواک بسیار مزایای علیرغم .(17)

 ببس که شود سایش( و سطحی خشونت افزایش )مانند ترمیمی مواد به سطحی

 به سیبآ این شدت .(11) شود می نرم بافت التهاب و پالک تجمع استعداد افزایش

 دارد. بستگی رگدی گر مداخله عوامل برخی و دندان خمیر نوع کامپازیت، نوع

 رزینی سماتریک ترکیب فیلر، نوع و شکل ذارت، سایز مانند کامپازیت خصوصیات

 نازیبا ظاهر با دندانهای گذشته در .(17باشد) موثر سایش به مقاومت بر تواندمی

 امروزه ولی کردندمی تجربه را پروتزی درمانهای مانند تری مهاجم درمانهای

 عمومی مقبولیت مورد که بلیچینگ مانند کارآمدتری و ارزانتر تر، ساده تکنیکهای

 پزشکیدندان محبوب درمانهای از یکی به را بلیچینگ و شده مطرح گرفته، قرار نیز

 از دندان کردن سفید تکنیک در .(12-10است) کرده تبدیل اخیر های دهه در

 وراتپرب و پراکساید کاربامید پراکساید، هیدروژن مثل موادی مختلف هایغلظت

 داده نشان (.17) ودشمی استفاده زنده غیر و زنده دندانهای کردن سفید برای سدیم

 امپازیتهاک خواص از برخی در تغییر سبب توانند می دندان کننده سفید مواد که شده

 تخلخل ،سطحی خشونت افزایش سبب تواندمی دندان کردن سفید .شوند

 (.24-27) شود کامپازیتها پذیری رنگ و میکروهیبرید و میکروفیل کامپاریتهای

Mair اینومر گالس نوع سه روی را %6 پراکساید هیدرروژن اثر نیز همکارانش و 

 ردمو های اینومر گالس سایش روی تاثیر ماده، این دادند نشان و کردند بررسی
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                                                                                                                                                                           J Babol Univ Med Sci; 20(10); Oct 201801 
Anticonvulsant Function of Hesperetin; E. Ahmadi, et al 

 

 که کردند بیان همکارانش و Hasani Tabatabaei .(21نداشت) انها مطالعه

 z250 سایشی مقاومت بر مخربی اثر %10 پراکساید کاربامید ساعت 2 تا 7 استفاده

 %14 پراکساید کاربامید دادند نشان نیز همکارانش و Faraoni (20) ندارد P90 و

 رمیمیت مواد بین ولی ندارد تاثیری نهاآ مطالعه مورد کامپازیتهای سایشی عمق روی

 نشان نیز همکارانش و Hajizadeh .(26) دارد وجود چشمگیری اختالف مختلف

 با .(29) شود می کامپازیتها سایش افزایش سبب %10 پراکساید کاربامید که دادند

 فیدس مواد اثر مورد در کافی اطالعات زمینه این در محدود بسیار مطالعات به توجه

 ررسیب مطالعه این از هدف لذا ندارد. وجود هاکامپازیت سایش میزان بر دندان کننده

 میکروهیبرید کامپازیت سایش میزان بر %22 و %16 ،%14 پراکساید کاربامید اثر

z250 باشد می. 

 
 

 ها روش و مواد
 ومعل دانشگاه اخالق کمیته در تصویب از پس آزمایشگاهی مطالعه این در

 کامپازیت از  MUBABOL.REC.1396.10کد با بابل پزشکی

(3M:ESPE,USA) z250 رنگ به A2 و ،%16 ،%14 پراکساید کاربامید و 

 قطر به هایی دیسک شکل به (22) کامپازیتی نمونه 14(.1 )جدول شد استفاده 22%

 از د.پسش ساخته پالستیکی قالبهای از استفاده با میایمتر 2 ضخامت و متر میلی9

 تهگذاش ای شیشه اسلب یک و شفاف نوار آن مولد،روی داخل کامپوزیت دادن قرار

vivadent, Ivoclar ) کیور الیت دستگاه از استفاده با ها نمونه فوقانی سطحشد.

liechtenstein)7 Astralis 2 شدت باmc/cm 904 طبق ثانیه 24 مدت به( 

 ب،الق داخل از ها نمونه ساختن خارج دنبال شد.به نوردهی سازنده( کارخانه دستور

 ادهاستف با ها نمونه سطح گرفت. انجام نوردهی دیگر ثانیه 24 مدت به طرف هر از

 داخل در ها نمونه سپس شد. پرداخت grit 1244 تا 144 کارباید سیلیکون کاغذ از

 شدند. نگهداری ساعت 21 مدت به c79 مقطر آب

 تقسیم تایی 14 گروه 1در تصادفی بطور ها نمونه پراکساید: کاربامید اعمال روش

 اعمال بدون z250 کامپازیت ایه نمونه ،کنترل( )گروه یک گروه در شدند:

 مقطر اب رد هفته دو مدت )به گرفتند قرار مسواک با سایش تحت پراکساید کاربامید

 اعمال از پس z250 کامپازیت های نمونه دوم گروه در شدند(. نگهداری درجه 79

 پراکساید (کاربامیدWhiteness perfect, FGM,Brazilبلیچینگ) ماده

 روهگ در گرفتند. قرار مسواک با سایش تحت (هفته 2 مدت به ساعت 1 روزانه) 14%

 Whiteness) بلیچینگ ماده اعمال از پس z250 کامپازیت های نمونه سوم،

perfect, FGM,Brazil  2 مدت به ساعت 7 روزانه) %16پراکساید (کاربامید 

 کامپازیت های نمونه چهارم، گروه در گرفتند. قرار مسواک با سایش تحت (هفته

z250 بلیچینگ ماده اعمال از پس (Whiteness perfect ,FGM,Brazil) 

 مسواک با سایش تحت (هفته 2 مدت به ساعت1 روزانه) %22 پراکساید کاربامید

 رد بلیچینگ ماده توسط متر میلی 1 ضخامت به ها نمونه فوقانی سطح گرفتند. قرار

 بآ زیر ها نمونه بلیچینگ، ماده از استفاده بار هر از بعد شد. پوشانده اتاق دمای

 قطرم آب در ها نمونه بلیچینگ، جلسات فواصل در و شسته دقیقه 1 مدت به روان

m◦ 79 شدند داری نگه. 

 اخلد در کن خشک کاغذ با نمونه هر سایش عمل از قبل مسواک: با سایش تست

 صورت به تا شد داده قرار درجه 79 فور در دقیقه 14 مدت به مخصوص پلیت

 ,start orius) الکترونیکی ترازوی توسط سپس و شوند آبگیری یکسان

germany) آزمایش شد. ثبت مربوط جدول در و شده وزن گرم میلی 1/4 دقت با 

 تست .(27شد) انجام ISO- 14569-1 دستورالعمل مطابق ها نمونه سایش

 v8 CROSS )مدل گرفت. انجام مسواک سایش مکانیکی دستگاه در سایش

BRUSHING MACHINE، این ایران(، اسپادان، اندیشان اوج ساخت 

 -آکریلی پایه عدد 2 و دارد استیل استینلس جنس از دارنده نگه عدد 2 دستگاه

 Trisa pro مسواک سرهای رود.می کار به پایه هر در نمونه نگهداری برای رزینی

interdental (Trisa, Switzerland)  وینیر با متوسط نوع نایلونی هایبرس با 

 ضربه هزار 24 مجموع در و رفت کار به لغزنده سطح بر عمود جهت در گرم 144

 144 تناوب با مسواک دستگاه شد. اعمال (74و71) زدن( مسواک سال 2 )معادل

 خلوطم  با آبکی مخلوط شد. تنظیم کامل وبرگشت رفت حرکت دقیقه در ضربه

 میلیلیتر 24 و crest complete 7  (crest,USA)دندان خمیر گرم 24 کردن

 را ها نمونه تمام سطح بطوریکه ها نمونه همه برای یکسان غلظت با مقطر آب

 به مرتبا آبکی مخلوط این شد. تهیه زمایشآ شروع از قبل بالفاصله باشد، پوشانده

 عمل شود. جلوگیری دندان خمیر ساینده ذرات شدن نشین ته از تا شد زده هم

 24 جدید دوره هر برای مسواکها گرفت. انجام درجه 27 اتاق دمای در سایش

 آب در و شدند خارج قالب از ها نمونه زمایشآ پایان از پس شدند. عوض هزارتایی

 star sonic)اولتراسونیک دستگاه در دقیقه 14 مدت به و شسته روان

25,Argofil,Japan)  کردن خشک از پس نمونه هر مجددا سپس شدند. گذاشته 

 درجه 79 فور در دقیقه 14 مدت به مخصوص پلیت داخل در کن خشک کاغذ توسط

 گیری اندازه مرتبه 2 نمونه هر وزن شود. آبگیری یکسان صورت به تا شد داده قرار

 تفادهاس با نتایج شد. محاسبه گرم براساس نمونه هر برای وزن کاهش میزان و شد

 تحلیل و تجزیه spss 22 آماری افزار نرم و one-way Anova هایآزمون از

 شد. گرفته نظر در دار یمعن >40/4p و رفتگ قرار

 

 مطالعه در استفاده مورد مواد شیمیایی وترکیب نوع ،نام .1 جدول
 ترکیب نوع سازنده( ماده)شرکت نام

Filtek Z250 (3M ESPE) میکروهیبرید کامپازیت 
Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA 

Fillers: zirconia, silica (content: 78% by wt and 60% by 

vol; particle size: 0.01-3.5 μm) 
Whiteness Perfect (FGM Produtos 

Odontológicos) 
 پراکساید کاربامید

(14%،16%،22%) 
Carbamide peroxide, Carbopol, humectants, potassium 

nitrate, and sodium fluoride 

* Bis-GMA: bisphenol A-glycidyl methacrylate, Bis-EMA: Bisphenol A ethoxylated dimethacrylate, UDMA: urethane dimethacrylate 

 

 ها افتهی
 با سایش میزان بر درصد 22 و 16و14 پراکساید کاربامید اثر مطالعه این در

 وزن کاهش میانگین میزان شد. بررسی Z250 هیبرید میکرو کامپازیت مسواک

 وزن کاهش میانگین میزان که داد نشان نتایج است. شده نایب 2 جدول در ها نمونه

 %14 پراکساید کاربامید گروه از بیشتر (4447/4±4416/4) کنترل گروه ایهنمونه

 گروه و (4417/4±442/4) %16 پرکساید کاربامید گروه ،(4449/4±4442/4)

 معنی ماریآ نظر از تفاوت این اما بود (4440/4±4442/4) %22 پراکساید کاربامید

 میزان رب تاثیری پراکساید کاربامید مختلف غلظتهای همچنین .(<40/4p) نبود دار
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 02                                                                                    1779مهر/ 14مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره بیستم/ شماره 

 و همکاران الهام احمدی؛ مقایسه اثر رژیمهای سفید کننده

 

 افزار نرم از استفاده با power نالیزآ ندارد. ماریآ نظر از z250 کامپازیت سایش

SPSS 11 تفاوت گرم میلی 2 کشف در مطالعه توان میزان (7)جدول شد. انجام 

  مد.آ بدست 21/4 برابر گرم میلی 0/1 متوسط معیار انحراف با هاگروه بین

 

 ()گرم سایش میزان و سایش از بعد و قبل وزن میانگین مقایسه .2 جدول

 مطالعه مورد گروههای

 گروه
 سایش از قبل

Mean±SD 

 سایش از بعد

Mean±SD 

 سایش میزان

Mean±SD 

 4447/4±4416/4 1902/4±4476/4 1961/4±4479/4 کنترل
*Cp 14% 4477/4±1919/4 4176/4±1977/4 4449/4±4442/4 

Cp 16% 4471/4±1972/4 4474/4±1917/4 442/4±4417/4 

Cp 22% 4191/4±1602/4 4194/4±1607/4 4442/4±4440/4 

*Cp: Carbamide peroxide, p= 91/4  

 

 ANOVA مارآ نالیزآ (power) توان میزان .7جدول

n K N Mean±SD 
 تاثیر انداره

(effect size) 

 توان

(power) 

14 1 14 44/4±44/4 099/4 272/4 

 

 یریگ جهینت و بحث
 دسفی ماده مختلف غلظتهای تحت گرفتن قرار که داد نشان حاضر مطالعه

  ندارد. همطالع مورد کامپوزیت سایش میزان بر تاثیری پراکساید کاربامید کننده

 دنجوی و اکلوزالی نیروهای معرض در مداوم طور به شده ترمیم و طبیعی های دندان

 ترمیم دندان به شده وارد های استرس و مداوم های تماس این طی دارند. قرار

 این تجمع با گردد.می ایجاد آن سطح روی یا زیر در ریزی های ترک و شده دفرمه

 (.72) افتد می اتفاق (Pit) شدگی سوراخ بتدریج ترمیم سطح روی بر ریز های ترک

 کستش و کرده نفوذ ترمیم داخل سمت به توانند می ریز های ترک این آن بر عالوه

 مطالعاتی ترمیمی مواد روی بلیچینگ تأثیر مورد در (.77) کنند حاصل را بزرگی

 ردندک بیان مطالعات از گروهی نیست. مشخص دقیق طور به آن اثر ولی شده انجام

  .(71و70) شود می کامپازیتها نرمی سبب ایدپراکس کاربامید که

 عامل را آن گروهی و (71) سطحی سختی افزایش عامل را بلیچینگ گروهی

 ترساس نواحی در آن سایش افزایش و کامپوزیت شدن نرم و سطحی سختی کاهش

 )کاربامید مطب در کننده سفید مواد . (70و76) کنندمی معرفی استرس بدون و

 سطح سختی روی ای مالحظه قابل بطور (%70 پراکساید هیدروژن .%70 پراکساید

 %14 پراکساید هیدروژن افزودن (.72 و 79ندارند) کامپازینی مواد کششی استحکام و

 پراکساید برعکس،کاربامید اما (77شود) می کامپازیت کلینیکی رنگ تغییر سبب

 Hasani Tabatabaei (.14کند) نمی ایجاد کامپازیت در کلینیکی رنگ تغییر 14%

 مقاومت بر مخربی اثر هیچ %10 پروکساید کاربامید که دادند نشان همکارانش و

 همکاران و Faraoni-Romano (20) ندارد P90 و z250 کامپوزیتهای سایشی

 سایش عمق روی ای مالحظه قابل تاثیر %14 پراکساید کاربامید تاثیر کردند بیان نیز

 امیدکارب و آمد بدست مشابه های یافته نیز حاضر مطالعه در (.26) ندارد ها کامپوزیت

 نداشت. z250 کامپوزیت سایش میزان روی بر تاثیری %22 و %16 ،%14 پراکساید

 7 سایش روی بر را %10 پروکساید کاربامید تاثیر همکارانش و Hajizadeh اما

 نشان که کردند ارزیابی (Z100, Z250, Supreme) مختلف کامپوزیت نوع

 داری یمعن اختالف مطالعه مورد های نمونه همه وزن کاهش میزان بین شد داده

 ایشس میزان پراکساید کاربامید از استفاده با و دارد وجود Bleaching از بعد و قبل

 بآ در ها نمونه نگهداری زمان تفاوت میتواند، اختالف این دلیل  (.29)یافت کاهش

 قرار aging تحت هفته 2 برای ها نمونه همکاران و Hajizadeh مطالعه در باشد.

 کاربامید معرض در ساعت 21 از بعد ها نمونه حاضر مطالعه در صورتیکه در گرفتند،

 کامپازیتها خواص رو را بآ در aging اثر مختلف مطالعات گرفتند. قرار پراکساید

 سبب بآ در نگهداری هفته 7که دادند نشان همکارانش و Egilmez کردند. بررسی

 و Hahnel .(11شود) می CAD/CAM کامپازیتهای خمشی استحکام کاهش

 بآ در روز 760 و 74 ،9 مدت به کامپازیتها نگهداری کردند بیان نیز همکارانش

 ودش می طحیس تخشون افزایش و ویکرز سختی خمشی، استحکام کاهش سبب

 خریبت کامپازیت، یونهای نشت سبب ابی محلولهای در کامپازیت نگهداری (12)

 از .(17-10شود) می فیلر و رزین اینترفیس تخریب تقویت و رزینی لینک کراس

 سایش ویر پراکساید کاربامید تاثیر بر بتواند آب در نگهداری رسد می نظر به ور این

 با ارید معنی تفاوت اماری لحاظ از اینکه وجود با باشد. تاثیرگذار نیز هاکامپازیت

 استفاده زا پس نشد، دیده ها کامپازیت سایش در پراکساید کاربامید غلظت افزایش

 شود. می تبدیل درصد 7/7 پراکساید هیدروژن به پراکساید کاربامید دهان، در

 ولیدت و احیا و اکسید برای زیادی پتاسیل پراکساید هیدروژن که شده مشخص

 شکستن سبب پراکساید (.16دارد) نیز باالیی نفوذ قدرت همچنین دارد. ازاد رادیکال

 یرتاث تحت جزء مستعدترین نداده واکنش های مونومر شود. می پلیمری زنجیره

 ترک ده،ش فیلر و رزین اتصال سطح بر تاثیر سبب پراکساید هستند. پراکساید

 درصد افزایش علت، این به میرسد نظر به (.70کند) می ایجاد میکروسکوپیک

 سایدپراک درصد که انجا از اما شود. می کامپازیت سایش افزایش سبب پراکساید

 مورد مطالعه این در که %22 و %16 ،%14 پراکساید کاربامید توسط شده تولید

 در داری نیمع تاثیر علت این به است ممکن است، پایین بسیار گرفت قرار بررسی

 نشد. دیده سایش میزان

 روههایگ در سایش میزان پراکساید کاربامید غلظت افزایش با مطالعه این در

 به ود.نب دار معنی اماری نظز از میزان این البته که یافت، کاهش کمی مطالعه مورد

 می طحس سختی افزایش سبب پراکساید هیدروژن پایین غلظتهای رسد می نظر

 وانندمیت ازاد رادیکالهای همین یابد، افزایش مشخصی حد از مقدار این اگر اما شوند

 حضور. (29شوند) سطح سخطی کاهش نهایت در و پلیمری زنجیره شکستن سبب

 ویر بر عامل این که کند می ایجاد ترمیمی مواد سطح بر محافظ الیه یک بزاق

 نگهداری که کردند بیان همکارانش و Camila تاثیرگذارند. کننده سفید مواد اثر

 طرفی از .(19دهد) می کاهش را کامپازیت سایش میزان مصنوعی بزاق در کامپازیت

 امیدکارب بر کننده تسریع عامل یک همانند بزاق که شد عنوان مطالعات برخی در

 شرایط بر وهعال گرفت. نادیده را بزاق تاثیر نمیتوان پس گذارد، می تاثیر پروکساید

 خصوصیات بر دارندکه وجود دهان داخل در نیز دیگری شرایط دهان، داخل مرطوب

 غذاهای و باکتریایا پالک از ناشی پایین pH مانند دارند اثر کامپازیت فیزیکی

 دیگری مطالعات شود می پیشنهاد لذا (.12دهان) محیط انزیمی های حمله و اسیدی

 نگه که داشت نظر در باید ضمن، در شود. انجام in vivo شرایط گرفتن نظر در با

 کسماتری و فیلر تماس سطح در تغییراتی موجب تواند می آب در ها نمونه داشتن

 غلظتهای عه،مطال این های یافته طبق گذارند. تاثیر مطالعه نتایج بر شک بی که شود

 نمیزا بر تاثیری مطالعه، این در استفاده مورد (%22 و %16 ،%14) پراکساید کاربامید

 ندارد. z250 میکروهیبرید کامپازیت مسواک با سایش

 
 

  تشکر و ریتقد
 دلیل به لباب پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت از بدینوسیله

 گردد. می تشکر و تقدیر ،مطالعه این از مالی حمایت
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: wear is the one of factors which can influence on the clinical performance of 

composites. Tooth bleaching agents can effect on these materials. The aim of this study was the comparison of the effect 

of different bleaching regimes of carbamide peroxide on wear of Z250 composite. 

METHODS: in this in vitro study, 40 disk shape sample of Z250 were made with 7mm in diameter and 2mm in thickness 

by plastic molds. Samples divided in 4 groups randomly (n=10): In first group (control group), samples were toothbrusted 

(for 20000 cycles) with no carbamide peroxide (were kept in 37 °C distilled water for two weeks), in second group, 

samples that were tooth brusted with 10% carbamide peroxide (4 hours daily for 2 weeks). In third group samples were 

toothbrusted with 16% carbamide peroxide (3 hours daily for 2 weeks). Fourth group were toothbrusted with 22% 

carbamide peroxide (1 hour daily for 2 weeks) Weight of samples were recorded before and after wear test.  

FINDINGS: The mean of weight loss (gr) of samples in control group was 0.001±0.0016, for second group was 

0.0048±0.0089, for third group was 0.0013±0.0025 and for fourth group was 0.0005±0.0002. There were decrease in 

samples wear with increasing of peroxide concentration but this difference was not statistically significant. 

CONCLUSION: Based on the findings of this study, carbamide peroxide 10%,16% and % had no effect on tooth brush 

wear rate of Z250 composite. 

KEY WORDS: Bleaching Agents, Composite Resins, Tooth Brushing. 
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