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 چکیده

اار اود  اه مرر اد  روزن م فرر   ز  ،دم نوال زاارر   امروزه  اررو ه بر  ارر  ااز را ارروه اروهن رفرر  اهار ز    رر   و ر  اه : مقدمه 
اه بز ر  ایرز مر اد ار   فاوت بها م نوال زاا    ضویعوت پ ا دگی ازل   مر  د ه بر  اروا  گو  ر  اارا  هرون م فر    فراوت 

درردا   آید  ادف اه ایز مطولع  او ای اثو  م نوال ز  منند  هون م ف    فاوت او م رزا  ا رزایر  یرز ارم ی م نرون فوب می
 ارفو  پس اه ایجود ا زژ ، م بوشد 

دردا  م لوا م رها   اول  ارفو  ار مروب گودیرد ز ارو دار سو  ارنجر م روزارو درس، ارم ی ارنجی  16 مواد و روش تحقیق:
( ز ثبرا مجردد م روزارو درس، رز رر  ارون دررداری ارر  PH=4.7) دلفرر وارجروم شرد پس اه ا را دا غر    رر  ز ن د  ر شروا  

 گوز  د موری( هغف   شدرد: 1گوز  من ول ز  2گوز  ) 3هصود ی ا     ت 

 دا غ   زن آرهو اثو داد  شد  10گوز  من ول منای: ازاق مصن عی ا  مدت -1

 دا غ   زن آرهو اثو داد  شد  10گوز  من ول مثبا: ژل     اید ا  مدت -2

  دا غ   زن آرهو اثو داد  شد 10ا  مدت  𝛽-TCP  :𝛽-TCPگوز  -3

 اپس  یز ام ی رهویی آ  او انج د  شد  

ز د  گروز   %33د  گروز  ژل     ایرد  %24م روزارو درس د  گروز  ارزاق مصرن عی  ر و  داد م   ر وی  ایز مطولع نتایج: 
TCP ،41% یو ا ا زایر. 

 اوشندد د   م نوال زاا    ضویعوت ا زهی  م ثو ه ارمی TCP، او ااوس ر وی  ایز مطولع نتیج  گیری: 

  ، ا زژ   هون م ف    فاوت:  یزام ی، دم نوال زاا   ،  م نوال زاا   ،واژگان کلیدی
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Evaluation of the affect of TCP on the erosive lesions in human enamel 

1-Dr Roza Haghgoo,2- Dr Zahra Ghorbani 

Abstract 

Background: Today, with recognition of the importance of re-mineralization of de-mineralized 

tissue, materials containing calcium and phosphate, such as Tri-calcium phosphate are used for 

mineralization of initial caries lesions. The purpose of this research was to investigate the affect 

of TCP on increasing the micro-hardness of human enamel after induction of erosion.  

Method and Materials: 16 healthy human impacted third molar teeth were chosen and their 

hardness measured using a micro-hardness testing machine. The samples were immersed in coca 

cola (ph = 4.7) for eight minutes. Then micro-hardness was measured again and these samples 

were randomly divided into three groups (two control groups and one experimental group) 

1-Negative control group: Artificial saliva was used for ten minutes. 

2-Positive control group: fluoride gel was used for ten minutes. 

3-β-TCP group: TCP was used for ten minutes. 

The final micro-hardness of those samples was measured. 

Results:  

According to the results of this research, micro-hardness of tooth enamel increased by 24% after 

exposure to artificial saliva and 33% after exposure to fluoride gel and 41% after exposure to 

TCP. 

Conclusion: Based on the results, TCP can affect the re-mineralization of erosive lesions.  

Key words: Micro-hardness, De-mineralization, Re-mineralization, Erosion, TCP 
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 مقدم 

اروژن عبارتست از تخریب غیرقابه  بازگشهت سهارتارهای دنهدانی به  واسهر  ی پروسه  شهیدیایی، بهدون اینکه  بها  
(. مشهکتت وعهوارک کلینیکهی اروژن شهام  از دسهت رفهتن سهر  بهرا  1,2ها بهر روی دنهدان هدهراه باشهد   فعالیت باکتری

 (.2دندان و صاف شدن سر  محدب دندان میباشد  

(. بعضی نگرانی ها با ارائ  گسترده 3مؤثرترین مواد رمینرالیزه کننده در درمان  ضایعات دمین  می باشد.  فلوراید یکی از
فلوراید در کشور ها مورد انتظار است بروریک  قرار گرفتن مزمن در معرک سروح پایین فلوراید میتواند مشکتتی در 

( . از طرف دیگر شیوع فلوروزیس دندانی 4نرمال ایجاد کند   ادراری و تنفسی( افراد-دستگاههای بدن   گوارشی، تناسلی
(.  بعتوه یون فلوراید ب  تنهایی قادر ب  رمینرالیزاسیون کام  6-4بخصوص در مناطق غیر فلوریده افزایش پیدا کرده.  

ور یونهای کلسیم و تشکی  هر واحد فلور آپاتیت عتوه بر فلوراید نیازمند حض (.8،7ضایعات دمینرالیزه دندانی نیست. 
ضایعات دمینرالیزه را با رمینرالیزاسیون ترمیم با موادی ک  بتواند . بنابراین جایگزینی مؤثر فلوراید  (9فسفات است  

 کند، ضروری ب  نظر می رسد

سیون توانند بر رمینرالیزادر ده  ی اریر، گرایش ویژه ای ب  استفاده از ترکیبات مختلف حاوی کلسیم و فسفات ک  می
باشند ک  از های مختلفی از مواد غذایی حاوی این ترکیبات معدنی میدندان تأثیر داشت  باشند ب  وجود آمده است. گروه

 (.10اشاره ندود.    جدل  این مواد میتوان ب  بتاتری کلسیم فسفات

اننهد تهری کلسهیم فسهفات نشهان نتایج حاص  از تحقیقهات انجهاش شهده روی ترکیبهاب و مهواد شهیدیایی حهاوی کلسهیم و فسهفات م
 (. 11باشد دهنده توانایی مینرالیزاسیون این مواد بر سر  دندان می

در اغلهب مرالعههات گذشهت  ایههن مهواد بهه  طهور رههال  مهورد بررسههی قهرار نگرفتهه  انهد بلکهه  هدهراه ردیههر دنهدان یهها آدامهس یهها 
 های حاوی فلوراید استفاده شده اند. دهانشوی 

بهر میهزان افهزایش ریهز سهختی مینهای دنهدان انسهان  TCPهدف از این مرالع  بررسهی و مقایسه  آزمایشهگاهی اثهر 
 پس از ایجاد اروژن، میباشد.

 روش بررسی

دنههدان مههولر سههوش نهفتهه  فاقههد پوسههیدگی، هههایپوپتزی، تههرک مینههایی و سههایش کهه  بهه  روش  16در ایههن مرالعهه  از 
ههای شیشه  ای حهاوی آب لوله  ها بعهد از رهارج شهدن به  روش جراحهی در  رفشهد.دندان جراحی رارج شده بودند، اسهتفاده

روز یکبهار تعهوی   2کشی تهران قهرار داده شهدند. بهرای جلهوگیری از ایجهاد تتییهرات سهرحی و آلهودگی آب داره  شیشه  ههر 
اسههتر شههفاف مانههت شههد . و لیهههای مخصههوص بهها پها در قالبها و پههاک شههدن هرگونهه  دبههری، ندونهه شههد.پس از برسههاژ دنههدان

ها در حضههور آب بهها سههدباده و دسههتگاه پههالیش پردارههت شههده تهها سههر  صههاف و بههرای سههنجش صههحی  میکروهههاردنس ندونهه 
ها رشههک و بهها روش ویکرزمیکروهههاردنس اولیهه  مناسههبی بههرای سههنجش میکروهههاردنس بهه  دسههت آیههد. سههپس سههر  ندونهه 

 ها سنجیده شد .ندون 

 (.12گرش برای این مرالع  انتخاب شد  50شت ، نیروی با توج  ب  مقاالت گذ



 

ههای دقیق  دار  نوشاب  دلسهتر غوطه  ور شهدند. بهرای اطدینهان از گهازدار بهودن و کهاهش اثربهافری ناشهی از یون 8ها ندون 
 (.13ها تعوی  گردید دقیق  یکبار نوشاب  2ح  شده از سر  مینا هر 

 

 ش اندازه گیری شد.ها برای بار دوسپس میکروهاردنس آن

تهری کلسهیم -تهایی درون مهاده بتها 10 تایی تقسیم شهد. گهروه 3گروه  2تایی و   10گروه  1ها ب  طور تصادفی ب  سپس دندان
دقیقه   10های کنترل مثبت و منفی( به  ترتیهب درون ژل فلورایهد و بهزا  مصهنوعی به  مهدت تایی  گروه3های فسفات و گروه

 ها سنجیده شد.قرار گرفتند، سپس برای بار سوش میکروهاردنس دندان

هههای توصههیفی از قبیهه   مههورد تجزیهه  و تحلیهه  قههرار گرفههت و ویژگی SPSS22هههای بدسههت آمههده بهها اسههتفاده از نههرش افههزار داده
 میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی از قبی  آزمون تجزی  واریانس گروهها انجاش شد  

 یافت  ها
(   p-value=0.000شدن در نوشاب  پایین آمده  میکروهاردنس در طول زمان ب  طور معنی داری بعد از غوط  ور

 (2(.   جدولp-value=0.000(و بعد از درمان با الرفت  بود 1جدول
 

 میزان میکروهاردنس اولی  و پس از اثر نوشاب  در گروه های مختلف-1جدول   

 شار  آماری
زمان تأثیر  تعداد ندون 

 نوشاب  دقیق (
میانگین 

 میکروهاردنس اولی 
میکروهاردنس میانگین 

 گروه P-Value پس از تاثیر نوشاب 

S 3 8 450 261 

0.000 F 3 8 359 268 

TCP 10 8 472 259 

 

 
 : میزان میکروهاردنس ندون  ها در ارزیابی اولی ، پس از رمیزالیزاسیون و پس از مدارل 2جدول 

 

گروه 
 آزمایشی

 تعداد

 از مدارل پس  پس از دمینرالیزاسیون ارزیابی اولی 

انحراف 
 معیار

میانگین 
 میکروسختی

انحراف 
 معیار

میانگین 
 میکروسختی

انحراف 
 معیار

میانگین 
 میکروسختی

S 3 459/88 450 892/13 261 38 326 

F 3 561/55 359 462/16 268 781/54 358 

TCP 10 442/53 70/472 386/28 259 840/30 366 



 

 

 بحث:

سههارتار دنههدانی بههدون درالههت و فعالیههت میکروارگانیسههم. اروژن نقههش مهدههی در تخریههب انسههاج اروژن عبارتسههت از تخریههب 
 ( و بنابراین کاربرد مواد ترمیم کننده ضایعات اروزیو ضروری ب  نظر می رسد14دندانی دارد 

 

 دلستر بررسی شد..در این مرالع  تاثیر بتا تری کلسیم فسفات در رمینرالیزاسیون ضایعات اروزیو حاص  از اکسپوژر ب  

دقیق  ب  طور معنی  8بر اساس نتایج این مرالع  میکروهاردنس مینای دندان پس از مواجه  با نوشاب  گازدار ب  مدت 
 کاهش یافت. %41داری ب  میزان 

یم را های ایرانی و رارجی بر میزان اروژن دندانها ب  روش آنالیز کلسنوشاب  PHنتایج مرالع  فتحی نژاد نیز ک  نقش 
شود ک  با های مورد آزمایش برداشت میبررسی ندود نشان داد ک  کلسیم از سر  مینای دندان پس از مواجه  با نوشاب 

 (15مرالع  ما هداهنگی دارد 

نتایج مرالع  حقگو و هدکاران نیز ک  تأثیر محلهول نانوهیدروکسهی آپاتیهت بهر مینرالیزاسهیون دنهدان دائدهی متعاقهب اکسهپوز 
دلستر را بررسی ندوده است نشهان داد که  مالالشهعیر میهزان میکروههاردنس مینهای دنهدان را به  طهور معنهی داری کهاهش ب  
 (.16دهد ک  با مرالع  ما هداهنگی دارد می

ههای ناشهی از های کامتً سالم و نهفته  که  به  روش جراحهی رهارج شهده بودنهد، اسهتفاده شهد تها تفاوتدر این مرالع  از دندان
های غذایی افهرادی که  دنهدان آنهها کشهیده شهده تهدارلی در نتهایج مرالعه  ایجهاد نکنهد و شهرای  بهرای تدهاش دت دهانی و رژیمعا

 ها یکسان باشد.ندون 

های غیرالکلههی و زمههان نگهه  داری در ایههن مرالعهه  زمههان اکسههپوزب  نوشههاب  بهها توجهه  بهه  میههانگین مصههرف روزانهه  نوشههاب 
 ر نظر گرفت  شد.دقیق  د 8نوشاب  در دهان 

 .بود TCP ،41%و در گروه  %33در گروه ژل فلوراید  %24میزان افزایش میکروهاردنس در گروه بزا  مصنوعی 

ههای کلسهیم و فسهفات را دارد که  ایهن امهر باعهث حفا هت از بزا  قابلیهت نگههداری محهی  دههان به  حالهت فهو  اشهباع بها یون
 (.17شود  درت ترمیم سارتار مینای دندان میهای هیدروکسی آپاتیت و افزایش قکریستال

امها شههرای  دهههان بهه  علهه  مختلههف میتوانههد بهه  سهدت دمینرالیزاسههیون پههیش رود و در بررههی شههرای  کههاربرد مههواد رمینرالیههزه 
 (.19-18الزامی است  کننده در پیشبرد شرای  ب  نفع رمینرالیزاسیون

                           

(. ک  میتوان گفت علت 10دارای بیس کلسیم و فسفات میباشد   PO3Ca)4(2فسفات با فرمول شیدیاییماده بتا تری کلسیم 
 توانایی این ماده در افزایش میکروهاردنس هدین پای  ی کلسیم و فسفات میباشد.

𝜷نشان داد ک    Hwa kang-kyungنتایج مرالع         − 𝑻𝑪𝑷   ک   با 10در بهبودی ضایعات اروزیو موثر است )
 نتایج مرالع  ما هدخوانی دارد.



ههای طهوالنی دقیق  برای مواجه  بها مهواد رمینرالیهزه کننهده ارتصهاص یافته  اسهت، چهرا که  زمان 10در مرالع  حاضر زمان 
 های کلینیکی فاصل  دارد.باشد و از معیارتر برای استفاده بیداران دشوار می

در برری مرالعات گذشت  زمانهای مواجه  با مواد رمینرالیزه کننهده بسهیار طهوالنی بهوده که  از نظهر کهاربرد کلینیکهی دشهوار 
 (21-20است  

بهر میهزان ریهز سهختی مینهای دنهدان انسهان پهس از را  ACP-CPPما در این مرالع  تاثیر دو ماده بتا تهری کلسهیم فسهفات و 
ب  جهت ترابق بیشهتر مرالعه  بها شهرای  موجهود در گاهی بررسی کردیم. پیشنهاد می شود ک  ایجاد اروژن در شرای  آزمایش

 انجاش شود. insituدهان و در نظر گرفتن تأثیر رژیم غذایی این مرالع  ب  صورت 

 نتیج  گیری:

میکروهاردنس مینای دندان مولرسوش نهفت  در اثر مواجه  با مواد حاوی کلسیم و فسفات  بر ااس نتایج مرالع  حاضر،
𝜷هدچون  − 𝑻𝑪𝑷  .افزایش معنی داری یافت 
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