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 چکیده

سوی     زمینه و هدف: سیون به عنوان یک روش درمانی توجه زیادی را از  رمینرالیزا

دندانپزشککک ان و میننیه به  ود جکر هردس اسکککیق تینینا  ا یر  بر روی نن         

،   CPPغکظی هازئیه و هکسیم فسفا  برگرفته از شیر نشان می دهد هه همپک س     

سیدگی          ضایعا  پو سیون  سفا  را تثبیی می هند و رمینرالیزا سیم ف ولیه را بر اهک

  هدف از مطالعه حاضککر ارزیابی ابربیشککی هازئیه فسککفوپپتید سمورفو  عهدس داردق

، هازئیه فسککفوپپتید سمورفو  هکسککیم فسککفا     [Cpp-Acp] هکسککیم فسککفا  

 دسایجاد ش و ژل فکوراید بر رمینرالیزاسیون ضایعا  پوسیدگی     [Cpp-AcpF]فکوراید

 مینا می باشدق

شدس به چهار گروس     س پردندان  011 روش انجام کار: شیدس  سانی ه تایی   52مولر ان

 و B [Cpp-Acp]  ،C [Cpp-AcpF]،  ]بزاق مصککنوعی [ Aتنسککیم شککدندو گروس 

] D همه نمونه ها به همک دسککتهاس دیاگنودنی در ق ]ژل فکورایدBaseline بعد از ،

مورد   روز 50و 01، 7دمینرالیزاسککیون و بعد از رمینرالیزاسککیون در بازس های زمانی 

 ارزیابی قرار گرفتندق

تایج:  نالیز دادس        ن به س جه  ته       (P Value<0.05, ANOVA)با تو یک هف عد از  ب

های     یانهیه میزان رمینرالیزاسکککیون در گروس  و ژل  CPP-ACP ،CPP-ACPFم

و  6.6، 7.11روز به ترتیر  01و بعد از   6.06و  6..6، 7.1فکوراید به ترتیر برابر    

برسورد شککدق در هر سککه بازس زمانی،   6.25و  6.16، 6.16به ترتیر  50و در روز  7

رمینرالیزاسککیون ضککایعا  مینایی در گروس های مورد مطالعه به  ککور  معنی داری 

 فاو  معنی داری بیه گروس های سزمای  دیدس نشدقبیشتر از گروس هنترل بود ولی ت

هر سککه گروس ابرا  سشکک اری در افزای  رمینرالیزاسککیون ضککایعا       نتیجه گیری: 

،   [NaF 0.2%]دمینرالیزس شکککدس مینا داشکککتندق همهنیه به  اور افزودن فکوراید 

CPP-ACPF   (GC MI paste-Plus)     سبی سیون را ن شتری از رمینرالیزا میزان بی

 و ژل فکوراید نشان دادق CPP-ACP (GC Tooth Mousse)به 

 ، ژل فکوراید، دیاگنودنی، رمینرالیزاسیونCPP-ACP ،CPP-ACPF :کلیدواژه ها



Abstract 
Background and  aim: Remineralization as a treatment procedure has received a 

lots of attention both from clinicians and researchers. Current investigations on 

the role of casein and calcium phosphate concentrates derived from milk on 

remineralization concluded that casein phosphopeptide (Cpp)complexes 

stabilized the calcium phosphate and remineralize the incipient carious lesions. 

The objective of this study was to find out the efficacy of casein phosphopeptide-

Amorphous calcium phosphate (Cpp-Acp) and casein phosphopeptide-

Amorphous calcium phosphate fluoride (Cpp-AcpF) and fluoride gel in enamel 

artificial carious lesions. 

Methods: One hundred extracted human premolars were divided into four groups 

of 25 each: group A [artificial saliva], B[Cpp-Acp], C[Cpp-AcpF], D[Fluoride 

gel]. All the samples were assessed using diagnodent at baseline and after 

demineralization and remineralization after 7,14 and 21 days. 

Results: Statistical analysis showed the mean remineralization of Cpp-Acp, Cpp-

AcpF and Fluoride gel after one week were 7.4, 6.69 and 8.16 respectively; after 

14 days: 7.04, 6.6, and 7 respectively; and after 21 days were 6.48, 6.08 and 6.52 

respectively. In all three time intervals, the remineralization of the lesion were 

significantly higher in the experimental groups than control specimens, however 

no significant differences were obtained between experimental groups. 

Conclusion:  All the three groups showed a statistically significant amount of 

remineralization. However, because of the fluoride (NaF 0.2%)  addition,     Cpp-

AcpF (GC MI paste-Plus) showed marginally more amount of remineralization 

than Cpp-Acp (GC Tooth Mousse) and Fluoride gel. 
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