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Background: Considering the prevalence of color changing of shade guides resulting from the use 
of disinfectants, the aim of the present study was to evaluate the effect of two disinfectants Desomed 
and Deconnex +53 on Vitapan shade guide.
Methods and materials: The present experimental–in vitro study was conducted on a total of 30 A2 
shade tabs. In the case group, 10 samples were merged in each of disinfectants and 10 sample were 
placed into distilled water as control group. Color selecting process was performed for 5 days, 3 
times a day, by dentist. After 480 repeated cycles of this procedure, according to CIELab system, 
primary color of 10 samples were measured using Konica Minolta spectrophotometer as the control 
group. Also, color indices were measured making using of Vident spectrophotometer in the CIELAB 
system. Statistical analyses were performed running Two-way ANOVA.
Results: The rate of color change indices showed that the color changing (ΔE) indices for Deconex+53 
and Desomed were 1.23∓0.55 and 3.69∓1.3, respectively. Thus, the ΔE of Desomed was twice more 
than that of Deconex +53. Our results revealed that the discoloration of Desomed was statically 
significant and higher than that of Deconex (p<0.001).
Conclusions: It can be concluded that Desomed has more color changes compared with Deconex in 
similar conditions. 
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مقاهل ژپوهشی

بررسی آزمایشگاهی اثردزومد و دکونکس +53 بر تغییر رنگ راهنمای انتخاب 
رنگ دندان 

فریبا بلوچ، مهدی محمدی*، شهرام بهبودی

نویسند ه مسئول: مهدی محمدی

ddsmehdimohamadi@yahoo.com :پست الکترونیک 

سابقه و هد ف: با توجه به شایع بودن تغییررنگ در اثر استفاده محلول های ضد عفونی کننده، این تحقیق در خصوص تاثیر دو محلول ضد عفونی کننده Desomed و 
دکونکس +53 بر میزان تغییر رنگ راهنامی دندان Vitapan  انجام شد.

روش مطالعه: این تحقیق تجربی-آزمایشگاهی روی 30 منونه راهنامی رنگ دندان )A2( انجام شد. در گروه مورد، 10 منونه در هریک از محلول ها غوطه ور شدند 
و 10 منونه به عنوان شاهد در آب مقطر نگه داری شد. فرایند انتخاب رنگ سه بار در روز و پنج روز در هفته توسط پزشک انجام شد. منونه ها برای اندازه گیری رنگ 

آماده شد. سپس شاخص با دستگاه اسپکتوفتومرت vident اندازه گیری و با آزمون کرسکال وایلس و من- یو- ویتنی شاخص های l,a,b اندازه گیری و ΔE آن ها تعیین شدند. 

یافته ها: میزان تغییر شاخص های رنگ نشان داد که میزان ΔE ضدعفونی با دکونکس 53+ برابر با 0/55 ±1/23 و ضدعفونی با دزومد برابر با 1/3± 3/69 بود که 
.)p> 0/001( دزومد 2 برابر دکونکس 53+ بود و آزمون نشان داد تغییر رنگ ناشی از دزومد نسبت به دکونکس بیشرت بوده که به لحاظ آماری معنادار بود  ΔE میزان

 نتیجه گیری: به نظر می رسد که محلول ضدعفونی کننده دزومد تغییر رنگ بیشرتی نسبت به دکونکس 53+ ایجاد می کند. 

واژگان کلید ی: مواد ضدعفونی کننده، تغییر رنگ، شید گاید

مقد مه:
یکى از مشکالت مطرح در مورد استفاده از راهنمای رنگ دندان، تغییر شاخص های 
رنگ تدریجى آن ها بعد از استفاده از محلول های ضدعفونى کننده است(1). برای 
وسیله ای  طبیعى،  دندان  و  رستوریشن  بین  رنگ  بیشتر  تطابق  آوردن  دست  به 
به نام راهنمای انتخاب رنگ که جنس آن پرسلن است استفاده مى شود و برای 
جلوگیری از آلودگى و انتقال عفونت مانند سایر وسایل پزشکى نیاز به ضدعفونى 
کردن دارد. استفاده از مواد ضدعفونى کننده با گذشت زمان مى تواند تغییرهایى در 
خصوصیات سطحى و رنگ وسایل و مواد دندان پزشکى ایجاد کند(2،3). انواعى از 
راهنماهای انتخاب رنگ در بازار موجود است. مطالعه های متعددی در زمینه تأثیر 
انجام  شید  ویتاکالسیک  رنگ  و  سطحى  خصوصیات  روی  ضدعفونى کننده  مواد 
شده است. در مطالعه ای که توسط TURGET انجام شد، نشان داد که استفاده از 
دهان شویه کلرهگزیدین 0,2 درصد به عنوان ضدعفونى کننده روی راهنمای رنگ، 
تغییرهای قابل توجهى ندارد(3). با توجه به نقص اطالعاتى موجود در زمینه تغییر 
رنگ و ثبات رنگ راهنمای رنگ دندان و تناقض هایى که در این زمینه موجود 
و  دزومد  ضدعفونى کننده  محلول  دو  تأثیر  بررسى  هدف  با  تحقیق  این  است(4) 
دانشکده  ثابت  پروتز  بخش  در   Vitapan رنگ  تغییر  میزان  بر   53+ دکونکس 

دندان پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى در سال 97-1396 انجام شد.

مواد  و روش ها:
دندان   رنگ  راهنمای  نمونه   30 روی  تجربى-آزمایشگاهى  تحقیق  این 

نمونه  ابتدا  شد(1).  انجام  نو  کامال   Vitapan (Vitazahnfabrik, Germany)
شد.  نگه داری  سانتى گراد  درجه   37 دمای  در  مقطر  آب  در  ساعت   24 مدت  به 
سپس رنگ اولیه به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر (Macbeth, USA) بر اساس 
سیستم آزمایشگاهى اندازه گیری و 10 نمونه به عنوان شاهد در آب مقطر نگه داری 
نهایت  در  و  شد  تعیین  نانومتر  حسب  بر   l,a,b شامل  رنگ  شاخص های  شدند. 
اندازه گیری در زمان صفر (قبل از غوطه ورسازی) انجام شد. تمام نمونه ها با دو 
محلول ضدعفونى کننده دکونکس +53 و دزومد به مدت سه دقیقه غوطه ور شده 
و سپس طبق دستورالعمل تولید کننده با گاز خشک شد. پس از 480 سیکل تکرار 
این روند که توسط شخص آموزش دیده و کالیبره شده انجام مى شود، (فرض شده 
که فرایند انتخاب رنگ سه بار در روز و پنج روز در هفته توسط پزشک انجام شد. 
بنابراین 480 تکرار برابر با یک سال است) نمونه ها برای اندازه گیری رنگ آماده 
شد(2). سپس شاخص های   l,a,bبه واسطه دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری 
 ANOVA شدند. پس از جمع آوری داده ها از طریق روش آماری واریانس دو طرفه
از   A2نمونه حاصل  تحقیق  در  شد.  استفاده  هم  با  گروه  دو  نتایج  مقایسه  برای 
مجموعه Vita (شکل 3) انتخاب شده و مقادیر رنگى آن پیش و پس از اعمال 

دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

دریافت: 1398/8/6                                              پذیرش: 1398/10/13 

چكيده:
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توسط دستگاه اسپکتروفتومتر با مشخصات زیر تعیین شد(شکل 4). 
نتایج به دست آمده از مختصات رنگى بین نمونه ها قبل و بعد از اعمال توسط 

فرمول اختالف رنگ تحت نام ∆E *ab تعیین شد  (رابط 1). 

قرارداد  حاصله  رنگ  اختالف  مقدار  خصوص  در  قضاوت  و  تصمیم گیری  برای 
مندرج در جدول 1 برای نمونه های دندان معرفى شده است(3):

نتایج حاصل از اندازه گیری مقادیر مختصات رنگى برای گروه شاهد، گروه اول و 
گروه دوم در جدول 2 گزارش شده است. از روی مقدار میانگین 1,2 واحد به دست 
آمده برای گروه اول که در محلول ضدعفونى کننده دکونکس قرار داده شده بود و 
مقایسه آن با جدول 2 به نظر مى رسد رنگ نمونه ها تغییر محسوسى نداشته است. 
به عبارتى، تغییر رنگ موجود کوچک بوده و قابل درك نیست. اما برای گروه دوم 
که در محلول ضدعفونى کننده دزومد قرار داده شده بود، اختالف رنگ بزرگ تری 
نسبت به گروه اول حاصل شده است. این مقدار اختالف رنگ برابر 3,7 واحد بوده 

که از نظر عددی حدود سه برابر گروه اول تغییر رنگ نشان مى دهد.

بحث:
نتایج این مطالعه نشان داد که محلول ضدعفونى کننده دکونکس تغییرهای رنگ 
کمتر و در نتیجه  مناسب تر از محلول دزومد است. ایجاد تطابق رنگ بین روکش 
و  تکنیسین  بین  بزرگ  ازمشکالت  یکی  همواره  طبیعی،  دندان  و  شده  ساخته 
هماهنگى  فرایند  رنگ،  جنبه های  مهم ترین  از  یکى  است(5).  دندان پزشک 
تاثیر  رنگ  نمونه  بر  وضدعفونى  استریلیزاسیون  دیگر،  ازسوی  رنگ هاست. 
مى گذارند. ما برای بررسى تغییر رنگ از ΔE استفاده کردیم. با توجه به اینکه 
ضریب L نماینده روشنى است، در محلول دزومد  تیره تر بودند. یافته ها در مورد 

متغیر a نشان داد که گروه محلول دکونکس درمقایسه بامحلول دزومد، تفاوت 
معناداری در سطح 5 درصد داشتند.  باتوجه به اینکه ضریب a  نشان دهنده رنگ  
پیش  شدن  قرمز  سمت  به  نمونه ها  دزومد  گروه  در  است  کروما  سبزي  قرمزي -  
رفتند. یافته ها در مورد متغیر b  نشان داد که  گروه محلول دکونکس درمقایسه 
بامحلول دزومد، تفاوت معناداری نداشتند.  متغیر b در گروه  دزومد  نسبت به 
گروه دکونکس بیشترین میانگین تغییرها را همراه داشت. باتوجه به اینکه ضریب 
b  نشان دهنده رنگ  آبی - زردکروما  است، در گروه دزومد نمونه ها به سمت زرد 
شدن پیش رفتند. یافته ها در مورد متغیر C نشان داد که  گروه محلول دکونکس 
درمقایسه با محلول دزومد، تفاوت معناداری نداشتند.  متغیر C  همانند متغیر b در 
گروه  دزومد  نسبت به گروه دکونکس بیشترین میانگین تغییرها را همراه داشت. 
یافته ها در مورد متغیر H نشان داد که  گروه محلول دکونکس درمقایسه بامحلول 
دزومد، تفاوت معناداری نداشتند.  متغیر H  در گروه  محلول دکونکس درمقایسه 
بامحلول دزومد بیشترین میانگین تغییرها را همراه داشت. با درنظر گرفتن تفاوت 
و   دارد  وجود  مطالعه  مورد  گروه  دو  بین  معناداری  تفاوت   ،  (ΔE)رنگ کل 
مقادیر(ΔE) در گروه محلول دزومد بیشتر بود. نتایج به دست آمده از لحاظ تغییر 
 Turgat رنگ پس از یک دوره به نسبت طوالنى اعمال ضدعفونى با مطالعه های
، اسالمى و همکاران، Y.Huang  همراستا بود(6،7،8). دکتر SE. Alashtari و 
همکاران در سال 2016 مطالعه ای تجربى-آزمایشى با عنوان «تأثیر ضدعفونى های 
مختلف بر راهنمای رنگ دندان» انجام دادند(9). تغییرهای رنگ (ΔE) در 5 

Vita شکل1: نمونه های

شکل2: نمایى از دستگاه اسپکتروفتومتر و روش انجام آزمون

جدول 1: حدود رواداری رنگ برای قضاوت بین دو نمونه

نتیجه قضاوتحالتردیف
1ΔE<1 اختالف با چشم قابل روئیت نیست.برای نمونه های با
21<ΔE<3,3 اختالف کلینیکالى قابل قبول است اگرچه توسط برای نمونه های با

اپراتور ماهر قابل درك است.
33,3<ΔE اختالف کلینیکالى قابل قبول نیست.برای نمونه های با

جدول 2: تغییرهای رنگ راهنمای رنگ دندان

h*c*b*a*Lتغییرهای گروه ها

(N1=1) 0.164566.8275-90.5755516.887916.8835شاهد

(N2=10) +53 دکونکس A 1.01±0.1268.58±0.33-0.60±0.5916.94±0.4216.95±91.13محلول

(N3=10) دزومد B 0.78±0.1368.67±0.21-0.60±0.6017.23±0.4717.23±90.70محلول

P < 0.052P < 0.290P < 0.290P < 0.037P < 0.791نتیجه آزمون من ویتنى دو گروه ضدعفونى شده
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از  پس   VITA Easyshade نوری  سنج  طیف  با   ،VITA سنتى رنگ  راهنمای 
از  (انواعى    Cavicie، Asepticare TB، Sporicidin معرض  در  قرارگیری 
اسپکتروفتومتر  با  ساله،   2 دوره  یک  (شاهد)  مقطر  آب  و  ضدعفونى کننده ها) 
(Vident) اندازه گیری شدند. تحلیل آماری با یک تحلیل واریانس دو روشى انجام 
 (α=0.05) .دنبال شد Turkey (HSD) و با آزمون اختالف معنادار قابل اطمینان
ماده  نوع  به  بسته  رنگ،  پالك  رنگ  تغییر  درجه  در  معنادار  تفاوت  یک 
ضدعفونى کننده استفاده  شده مشاهده شد(F=153.2, P<0.001)، هیچ تفاوت 
پالك های  با  ضدعفونى  از  پس  که  رنگ  پالك  رنگ  تغییر  مقدار  در  معناداری 
عالوه  به   (P=0.865)، (F=0.611) نشد  مشاهده  افتاده  اتفاق  رنگ  مختلف 
همبستگى معناداری میان نوع ماده ضدعفونى کننده و پالك رنگ دندان استفاده 
شده مشاهده نشد (F=0.7) ،(P=0.919) آسپیتیکر TB حداقل مقدار تغییر رنگ 
شاهد  و   (ΔE=0.889) اسپوریسیدین  و  داد  نشان  را   (ΔE=0.401)
(ΔE=0.969) تغییر رنگ معنادار بیشتری را نسبت به آسپتیکر TB و کمتر از 
برای  تجربى  مطالعه ای   ،2015 سال  داد(9).در  نشان   (ΔE=1.198) کاویساید
دندانى،  مینای  روی  فلزی  نانوذرات  حاوی  مختلف  دهان شویه های  تأثیر  بررسى 
توسط اسالمى و همکاران انجام شد. در این تحقیق که به صورت تجربى-آزمایشى 
انجام شد، از 60 نمونه دندان یره مولر که به طور رندوم در شش گروه قرار داده 
 (Vident) شدند، استفاده شد. رنگ اولیه دندان ها به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر
تعیین شد. در مرحله بعد، نمونه ها به مدت 24 ساعت در دهان شویه های حاوی 
نانوذرات اکسید روی، اکسید تیتانیوم، نقره و کلرهگزیدین (کنترل مثبت) و آب 
مقطر (کنترل منفى) غوطه ور شدند و دوباره سنجش رنگ انجام شد. در مرحله 
سوم، سطح نمونه ها توسط مسواك برقى Oral-B به مدت یک دقیقه تمیز شدند 
و نمونه ها، دوباره مورد آزمایش رنگ قرار گرفتند. میزان تغییر رنگ با استفاده از 
گروه  در  دندانى  نمونه های  در  رنگ  تغییرهای  شد.  محاسبه   ANOVA آزمون 
دهان شویه های حاوی نانوذرات اکسید روی به صورت قابل توجهى بیشتر از سایر 
در  دندانى  نمونه های  مورد  در  سوم  و  دوم  مرحله  بین  رنگ  تغییر  بود.  گروه ها 
گروه های مختلف، تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت. تغییر رنگ بین مرحله اول 
سایر  از  قابل توجهى کمتر  صورت  به  آب مقطر و کلر هگزیدین  گروه  و سوم در 
نشان  بیشتر  و  کلرهگزیدین  حد  در  تغییری  نانو  دهان شویه های  بود.  گروه ها 
بر  ضدعفونى کننده  مواد  تأثیر   ، همکاران  و   Pohjola مطالعه ای در  مى دهد(7). 
این  در  دادند.  قرار  ارزیابى  مورد  را   Shade guide, Vita classic رنگ  تغییر 
مطالعه ده Shade tab، از B2 ,D2 ,C1 و A3,5 انتخاب شدند تا تمام سگمان های 
 Easy دستگاه  داخل  در   Shade tab اولیه  ارزیابى  برای  شوند.  شامل  را  رنگى 
shade قرار داده شد، تا ولیو (L)، کروما (C) و هیو (H) آن ها ثبت شده و برای 
افزایش دقت هر کدام سه نوبت اندازه گیری شد. سه tab از هر گروه shade به 
طور تصادفى برای گروه کنترل کنار گذاشته شد. هفت tab هر گروه shade به 
صوت زیر ضدعفونى شد؛ این tabها به وسیله ماده ضدعفونى اسپری شدند و سه 
دقیقه برای خشک شدن کنار گذاشته شد و سپس به وسیله یک گاز تمیز شد. این 
پروسه 480 نوبت معادل استفاده یک ساله انجام شد. پس از آن تمام tabها با آب 
شست وشو داده و خشک شد و در داخل نگه دارنده دستگاه قرار داده شد. سپس 
متغیرهای مربوط به رنگ tabها از یک سوم میانى هر tab گرفته و ثبت شد. این 
پروسه برای شبیه سازی دو و سه ساله نیز انجام شد. تفاوت رنگ (ΔE) نمونه ها 
آزمون  از  داده ها  آنالیز  در  و  شد  محاسبه  سال  سه  و  دو  یک،  شبیه سازی  از  پس 
آماری ANOVA استفاده شد. آنالیز آماری شامل تست هایى برای بررسى ارتباط 
معنا دار بین ΔE و دو فاکتور اصلى دیگر بود. این فاکتورها شامل گروه کنترل و 
مورد و همچنین بازه  زمانى مى شد. هیچ ارتباط معنا داری بین گروه ها و تغییر رنگ 
مشاهده نشد، اما ارتباط معنا داری میان  ΔE و بازه  زمانى بررسى شده مشاهده 
شد. برای گروه مورد، افزایش معنا داری در ΔE در بررسى یک، دو و سه ساله 
مشاهده شد. برای گروه کنترل هیچ تفاوت معنا داری میان بازه های زمانى بررسى 
شده مشاهده نشد. در بررسى دو ساله تفاوت در ΔE میان گروه کنترل و مورد 
ولیو  در  پایه  بررسى  میزان  از  معنا داری  افزایش  مورد،  گروه  برای  بود.  معنا دار 
بود.  بیشتر  ساله  سه  و  دو  بررسى  در  معنا داری  طور  به  تغییر  این  و  شد  مشاهده 

افزایش در ولیو در سال اول معنا دار نبود، برای گروه کنترل افزایش معنا داری در 
این متغیر مشاهده نشد. برای گروه مورد، کروما به طور معنا داری افزایش پیدا کرد، 
افزایش از میزان پایه در هر سه سال معنا دار بود. برای گروه کنترل افزایش در 
کروما از سطح پایه در بررسى سال اول و سوم معنا دار بود. هیچ ارتباط معنا داری 
میان هیو و گروه مورد یا بازه  زمانى مشاهده نشد. به طور متوسط ΔE برای تمام 
جفت tabهای ممکن برابر 1/2 بود. در گروه مورد، ΔE برابر 1/1، 2/5 و 1/8 به 
ترتیب سال بود و همان طور که اشاره شد، نسبت به سال اول به طور معنا داری 
 ,C1 هایshade tab افزایش یافته بود. این پژوهشگران در پایان عنوان کردند که
B2 ,D2 و vitapen classic shade guide, A3,5 افزایش معناداری را در ولیو 
و کروما پس از فرآیند ضدعفونى شبیه سازی دو و سه، ساله نشان دادند. این تغییر 
از لحاظ چشمى پس از شبیه سازی سه ساله قابل تشخیص نبود. آن ها در نهایت 
پیشنهاد کردند که یک shade guide، همیشه به عنوان گروه کنترل نگه داشته 
شود تا برای مقایسه مواردی که استفاده مى شود، به کار رود و عنوان شد که بهتر 
است مطالعه هایى برای بررسى اتوکالو روی shade guideها انجام شود(10). 
Al Amri و همکاران  مطالعه ای با هدف بررسى تأثیر محلول های ضدعفونى کننده 
 shade ها انجام دادند. دراین مطالعه 60 عددshade guide مختلف روی رنگ
 VITA easy استفاده شد. این نمونه رنگ ها به وسیله اسپکتروفوتومتر tab A3
shade، قبل از انجام فرآیند ضدعفونى کردن، بررسى شدند. روش های ضدعفونى 
شامل غوطه وری برای 10 دقیقه در یکى از محلول های بررسى شده بود (سدیم 
آمونیوم  آلکیل  تری  یا  و  9درصد  گلوترآلدهید  آکالین  5/25درصد،  هیپوکلرات 
روش های  شدند.  تمیز  کردن  ضدعفونى  از  پس  نمونه ها  1/7درصد)،  پروپیونات 
تمیز کردن شامل تمیز کردن اولتراسونیک در آب مقطر برای پنج و 10 دقیقه، تمیز 
کردن به وسیله بخار آب برای پنج ثانیه و زیر شیر آب برای 30 ثانیه به تعداد پنج 
نوبت بود. فرآیند ضدعفونى کردن چهار نوبت انجام شد و اندازه گیری های جدید 
روی هر نمونه پس از هر سیکل ضدعفونى، انجام شد. عالوه بر این سیکل، پس 
 shade از آن غوطه وری یک روزه نیز تکرار شد. انتخاب تصادفى نمونه های اولیه
guideهای پرسلن نیز انجام شد و با مقادیر پایه مقایسه شد. مقادیر L,a,b ثبت و 
ΔE محاسبه شد. در این مطالعه مشاهده شد که تمام محلول های ضدعفونى کننده 
غوطه وری  زمان  و  مى کند  ایجاد  shade tabeها  رنگ  در  را  محسوس  تغییر 
بیشتین تأثیر معنا دار را روی ΔE دارد. در این مطالعه در پایان عنوان شد که هیچ 
روش تمیز کردن ارجحى برای کاهش تغییر رنگ وجود ندارد. اما استفاده از آب 
باید  غوطه وری  زمان  است.  همراه   ΔE در  کمتری  تغییر  با  آب  بخار  و  شیر 
دوره ای  کردن  چک  همچنین  شود.  اجرا  سازنده  شده  پیشنهاد  دستور  براساس 
محلول  اثر  بررسى  به  اسماعیل(1396)   . است  نیاز  نیز  shade tabها 
این   در  3D masterپرداخت.   Shade guide رنگ  ثبات  بر  ضدعفونى کننده 
ماده ضد عفونى کننده دزومد(Germany )و پروکسان(iran) بررسى  مطالعه دو 
1.5M12M1.52M1,1M1 دندان  نمونه   60 بود.  تجربى  پژوهش  روش   شد. 
(3M3,3M1,3M2,4M141.54M3,3M2,1M5  ,2M5  ,1L32M5  ,1.5L2 
2.5L3  ,1.5L4  ,2.5L4  ,1.5R2  ,2.5R2  ,3R3,  2.5R1.5  ,1.5L4  ,2L4)
به پنج گروه 12 تایى تقسیم شدند. گروه اول شاهد، گروه دوم اسپری پروکسان، 
گروه سوم غوطه وری پروکسان، گروه چهارم اسپری دزومد و گروه پنجم غوطه وری 
شو  و  شست  سپس  شدند،  ضدعفونى  مواد  به  آغشته  نمونه ها  ابتدا  بود.  دزومد  با 
داده شده و 30ثانیه بعد دوباره با مواد ضدعفونى کننده آغشته شدند. برای بررسى 
سیستم  اساس  بر  نمونه ها  رنگ  و  شد  استفاده  اسپکتروفوتومتر  دستگاه  از  رنگ 
CIELab ارزیابى شد. داده های آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل 
تغییرهای  نداشتند.   bوE،L،a نظر  از  معناداری  اختالف  مختلف  گروه های  شد. 
L پس از استفاده از مواد ضدعفونى کننده برای بار دوم در تمامى گروه ها از نظر 
 E معنادار نبود. همچنین تغییرهای bوa آماری معنادار بود، در حالى که تغییرهای
آماری  لحاظ  از  دزومد  غوطه وری  و  پروکسان  غوطه وری  و  اسپری  گروه های  در 
ماده  نوع  میان  معناداری  تفاوت  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  کل  در  بود.  معنادار 
 a ,b وجود دارد اما پارامترهای ثبات رنگ L , E ضدعفونى کننده  و پارامترهای

وجود ندارد(11). 
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نتیجه گیری :
نتیجه گیری کلى اینکه محلول دزومد در مقایسه با محلول دکونکس در شرایط 
عملیاتى برابر از حیث زمان و دما و سیکل عملیات، منجر به بروز اختالف رنگ 
بیشتری شده و این اختالف رنگ تا حدی محسوس است. در کل مى توان اظهار 
نتیجه   در  و  کمتر  رنگ  تغییرهای  دکونکس  ضدعفونى کننده  محلول  که  داشت 

مناسب تر از محلول دزومد است.
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