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 یدهچك

 ینرالیزاسیونكننده مختلف در رم ینرالیزهبا عوامل رم یردندانسه خم ییتوانا بررسی

 )یشگاهی( مطالعه آزما یهاول یناییم ضایعات

 لكه یعاتثابت، وقوع ضا یدرمان ارتودنس یدر ط یع: از جمله مسائل شازمینه

 دندان ینایم ینب ینامیکد یمیاییتعامل ش یک WSLباشد. در  ی) م WSL( سفید

 از یمختلف یفاز ییراتشود تغ یبزاق در سطح دندان وجود دارد كه سبب م و

 به خاطر حل شدن یقتكه در حق یمرا شاهد باش ینرالیزاسیونتا رم دمینرالیزاسیون

 باشد. یم یطمح pHدندان برحسب  یرسوب آنها رو یادندان در بزاق و  ینمعد مواد

 ینرالیزهمختلف با عوامل رم یردندانسه خم ییتوانا یینمطالعه با هدف تع ین: اهدف

 ینرالیزاسیونآنها بر رم ینب یسهو مقا یتآپات یدروكسیو ه یننوام ید،فلورا كننده

 باشد. یم یهاول یناییم ضایعات

 یجادشد. تمام نمونه ها جهت ا یهعدد دندان پره مولر سالم ته 06و روشها:  مواد

WSL  شدند. پس از آن نمونه ها ینگهدار ینرالیزهروز درون محلول دم 31به مدت 

 ،( Colgate( یدفلورا یحاو یبه چهار گروه تصادف یردنداننوع خم براساس

 یدروكسی) ، ه Sensodyne Repaire and Protect( نوامین

 یرو یكرزو یكروهاردنسشدند. تست م یم) و كنترل تقس Mirasensitive( آپاتیت

 روزه صورت pH cycling 14و پس از  ینرالیزاسیوننمونه ها قبل، بعد از دم تمام

 ، one way ANOVA یبا تست آمار یكروهاردنسحاصل از م ی. داده هاگرفت

Repeated Measure  ،POSTHOC=TUKEY قرار گرفتند. یلو تحل یهمورد تجز 

 ( p value<0.05در نظر گرفته شد.(  6060 یدار ی.سطح معن

 در تمام یبه طور معنادار ینرالیزاسیونپس از دم یكروهاردنسم یزانها: م یافته



 یافتارتقا  یكروهاردنسم یزانها، م یردندان. پس از اعمال خمیافتها كاهش  گروه

 گروه ها مشاهده شد. یرو ساگروه كنترل  ینب یمعنادار واختالف

 ط

 ینایم یكروهاردنسمورد استفاده موجب بهبود م یها یردندان: تمام خمنتیجه

 هستند. WSL ینرالیزاسیونشوند و قادر به رم یم دمینرالیزه

 دندان، یدگیدندان، پوس ینرالیزاسیوندندان، رم ینرالیزاسیون: دمیدیكل كلمات

 یتست سخت ارتودنسی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation of the efficacy of three toothpastes with different remineralizing 

agents on the remineralization of initial enamel lesions (invitro study) 

Abstract 

Background: white spot lesions (WSL) are a common complication 

during fixed orthodontic treatment. In WSL there is a dynamic chemical 

interaction between tooth enamel and oral saliva on the tooth surface that 

causes different phase changes involving demineralization and 

remineralization. This is due to the dissolution of tooth minerals in saliva 

or their deposition onto the tooth surface in term of ambient pH. 

Objective: the aim of this study was to evaluation of the efficacy of 

different toothpaste with remineralizing agents consisted of fluoride, 

novamin and hydroxyapatite and to compare them on the remineralization 

of initial enamel lesions. 

Materials and method: 60 sound human premolar were prepared. 

Incipient caries were induced in teeth by storing each specimen in 

demineralization solution for 13 days.Then they were randomlydivided 

into four groups of 15 samples each: (1) 

fluoride(Colgate); (2)novamin(Sensodyne Repaire and 

Protect);(3)hydroxyapatite(mirasensitive) and (4) no treatment (control). 

Surface Microhardness (SMH) was assessed with Vickers microhardness 

tester before and after demineralization and after14 days of pH-cycling. 

Turkey, post hoc repeated measure ANOVA was used to compare the 

microhardness of the three groups( p <0.05). 

Results: Post lesion Surface microhardness values significantly decreased 

in all groups (p<0.05). There was a significant increase in the mean of 

microhardness after application of toothpastes. Results showed a 

statistically significant different between the control group and other 

groups. 

Conclusion: all of the toothpastes used in this study enhanced 

remineralization of demineralized enamel and are able to remineralize 

WSLs. 

Keywords: tooth demineralization, tooth remineralization, dental 

caries, orthodontics, SMH 
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