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 چکیده:

لت سطوح مینايي نازک به سرعت با توجه به اين موضوع که پوسیدگي در دندانهای شیری به ع: وزمینه هدف

پیشرفت نموده ونیز با وجود روش های پیشگیری موثر از جمله فلورايدتراپي همچنان شیوع پوسیدگي باال 

با هدف اين مطالعه میباشد ،کاربرد تکنیک های جديد همچون لیزر مورد مطالعه وبررسي قرار گرفته اند 

مینای  ضايعات اولیه  میکروهاردنسبر موضعي تراپيربرد فلورايدکا همراه باو ديود  2COتاثیر لیزرهای  بررسي

  گرديد.انجام  یشیرمولر های 

 

هررا از جهررت  دنرردانو دشرردنرردان مررولر شرریری اسررت اده 04  زدر ايررن مطالعرره ا روش اجرررای تیقیرر :

بعررد از پررالیش   مررد.آنمونرره سررالم مینررای دنررداني بدسررت    04مزيوديسررتالي برررش داده شرردند تررا   

ا انردازه گیرری شد،سرپس نمونره هرا وارد میلرور دمینرالیزاسریون بره         نهر آنس اولیره تمرامي   میکروهارد

.بعررد از خرررو  از میلررور دمینرالیررزه میکروهرراردنس تمررامي نمونرره ارزيررابي شررده و روز شرردند  5مردت  

برره   APF  1/23%(ژر فلورايررد 1زمايشرري تقسرریم شرردند :آگررروه  0سررپس برره  ررورت تبررادفي برره 

 μm14644طرررور مرررو   )  2COلیرررزر (NaF 5%   3ارنررریش فلورايرررد  (و2دقیقررره   0مررردت 

80HZ,pulse mode, ,0.5 W (s)14.) 0 30 (. لیررزر ديررود(s),continues mode,1/5 w,940nm  

وارنرریش  (2CO   7+لیررزر APF  1/23%ژر فلورايررد  (6+ لیررزر ديررود APF  1/23%ژر فلورايررد  (5

سررپس میکروهرراردنس    2CO+لیررزر   NaF 5%ايررد وارنرریش فلور (0  لیررزر ديررود +NaF 5%فلورايرد  

امرراری آزمررون هررای   .جهررت مقايسرره و تیلیرری امرراری از     نمونرره هررا مجررددا ارزيررابي گرديررد .    

ANOVA(واريانس)  وtاست اده گرديد زوجي. 

 

متعلر  بره گرروه    سرطیي  بیشرترين افرزايش میکروهراردنس    آنالیز هاا  وات گ فته اش ن ااد           :نتايج 

راه وارنرریش فلورايررد و سررپس لیررزر ديررود برره همررراه وارنرریش فلورايررد و کررم ترررين  برره همرر co2لیررزر 



هرر چنرد کره ت راوت ،برین       افزايش میکروهاردنس سطیي متعل  به گرروه ژر فلورايرد بره تنهرايي برود.     

 گروههای مختلف از لیاظ آماری معني دار گزارش نگرديد.

 

اثر مشابهي در افزايش موضعي فلورايدتراپي ا بتنها ويا همراه /ديود  Co2کاربرد لیزر  نتیجه گیری:

 میکروهاردنس مینای دنداني شیری بعد از ايجاد ضايعات اولیه مینايي دارد.

 ،لیزر ديود، فلورايدتراپي ،میکروهاردنس Co2 : لیزرواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Aim and objectives: despite of preventive method like fluoride therapy caries 

is still common,but little is known about the cariostatic effect of laser. The 

purpose of the present study was to investigate The effect of  CO2 and diode 

laser irradiation combined with topical fluoride therapy on microhardness of 

white spot lesion  in primary molars. 

 

Material and methods:40 primary molars were used in this in vitro study.the 

teeth were sectioned to produce 80 enamel blocks.The baseline Vickers 

microhardness  of each enamel surface was determined . blocks were immersed 

in demineralization solution for 5 days to induce caries lesion like and then were 

divided in to 8 groups.1)1/23%APF gel for 4 minutes  2)5%NaF varnish  3)CO2 

laser (10/6 wave length,0/5 W)  4)diode laser (940 nm ,1/5 W)  5)APF gel 

+diode laser  6)APF gel +CO2 laser  7)NaF varnish +diode laser 8)NaF 

varnish+CO2 laser .then ,the final microhardness of each surface was 

determined again.the data were statistically analyzed by repeated measured 

ANOVA at 0/05 level of significance . 

 

Result: CO2 laser combined with NaF varnish showed the highest surface 

microhardness and APF gel was the least.after intervention (laser/flourid 

therapy)changes of surface microhardness of all groups was significant but the 

difference between groups was not statistically meaningful. 

  

Conclusion:laser therapy alone or combined with flourid therapy is an effective 

technique for treating white spot lesion of primary teeth. 

 

 


