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  هدیچک

  »ي اصیلمقاله«
انتخاب رنگ  يراهنما"ر رنگ ییتغ يرو بر کنندهیضدعفون ينوع ماده تأثیر

 "دندان
  

  3 ییامرا حامد ،2یبروجن يپورمهد ي، مهد*1سارا کوشا
  

 
 

انتخاب  يراهنما از يطبيع دندان وروکش دندان  بين رنگ تطابق يبرا :نهیزم
 از استفاده .دارد يعفون ضد به ازيجهت کنترل عفونت ن که شوديم استفاده رنگ
 هدف .کند ايجاد وسايل رنگ در يتغييرات تواندمي ه مرورب کنندهيضدعفون مواد
 سديم هيپوکلريت هکننديعفون ضد محلول نوع سه تأثير يبررس مطالعه اين
 vita zahn ) رنگ ثبات يرو، % ۲د يدکونکس و گلوتارآلدئ ، %٢٥/٥

fabriek  )vita lumin shadeguide باشدمي اسپکتروفوتومتر دستگاهبا. 
 کنار کنترل عنوان به هانآ از ييک که بوده يتاي١٠ گروه ٤ به هاهنمون :روش

 ١مدت هکردن ب يضد عفون ينحوه به هانمونه يسازشبيه يراب. شد گذاشته
 ٥ وگرفت قرار کنندهيعفون ضد هماد در ساعت ٢٤ مدت به يورغوطه سال،
ر آب يه زيثان ٣٠و  ندشد شستشو کيدر دستگاه اولتراسون مقطر بآ با دقيقه

 .ستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شدرنگ از د يجهت بررس .روان قرار گرفتند
ک يانس يز واريآنال از وديگرد يابيارز CIELabستم يها بر اساس سرنگ نمونه

  .شد استفاده دانت cطرفه و آزمون 
 ها وجود داردن گروهيب يداراتفاوت معن  *Lدر نشان داد يبررس :جینتا
)٠٠١/٠<P(. در a* وجود نداشتها ن گروهيب يداراتفاوت معن )٠٥/٠>P( اما 

 يداراتفاوت معن ،هاگروه  ∆E ريمقاد .)P>٠١/٠( دار بوداتفاوت معن *bدر 
 ).P<٠٥/٠( نداشتند

استفاده  يهدر مورد زمان و نحو يسازنده يکارخانه هياگر از توص :يگیرجهینت
-يجاد نمياانتخاب رنگ  يراهنما در ير رنگ محسوسييتغ ،شود يروياز مواد پ

جاد يا (L,a.b)رنگ  يهاشاخص يرو يراتييتغ ه مرورب يول ) ∆E 1>( کند
 پس از چند سالتخاب رنگ نا يراهنما  ∆Eاست ن الزم يبنابرا .خواهند کرد

 .شوند يبررس
  

  .يکننده، اسپکتروفتومتريعفون گ، مواد ضدانتخاب رن يراهنما :يدیواژگان کل
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 مقدمه
 دندان و شده ساخته روکش بين رنگ تطابق ايجاد

 و تکنيسين بين بزرگ مشکالت از ييک همواره ،يطبيع

 مواد ازروکش  ساخت جهت ).١( دباشيم دندانپزشک

 و يدندان يهاپرسلن متال، بيس يآلياژها ،طال :نظير يمختلف
 ميان اين در که شودمي استفاده يريختگ يهاسراميک

 يزيباي دليل به يريختگ يهاسراميک و هاپرسلن از استفاده
 با يطبيع دندان يک ينما ).٣و٢( است افتهيش يافزا آنها

 مشاهده فرد نظير يمتعدد عوامل به شده ساخته رستوريشن

و ، رنگ، دندان يسطح  خصوصيات و يآناتوم رمف کننده،
  ).١( دارد يبستگت يشفاف
ستم يرنگ استفاده از س يابيارز يهااز روش يکي 

CIELab از سه محور  يباشد و جهت بررسيمL,a,b 
 *a، يدرخشندگ معرف   *Lستمين سيدر ا .شودياستفاده م

 يآب/ مرتبط با محور زرد  *bو قرمز/ مرتبط با محور سبز
ن معناست که جسم در يبد  *aر مثبتيمقاد .باشديم

است که در  ين معنيبه ا *bريقرمز و مقاد يمحدوده
  .)۴( زرد قرار دارد يمحدوده
  :گردديآنها محاسبه م ∆E ،رنگ يسهيمقا يبرا

∆E= [ (∆L)2+(∆a)2+ (∆b)2 ]1/2    

∆E يهااساس پارامتر بر CIELab   شده  يگذارهيپا
رنگ که توسط انسان  يرات کلييف تغيتوص ياست و برا
   .روديکار مهشود بيمشاهده م
∆E<۷/۳  ر قابل قبوليف و غيار ضعيتطابق بس  
∆E<۲  و قابل قبولاختالف رنگ قابل مشاهده  
∆E>۲ يکينيقابل قبول از نظر کل  
∆E>۱ ۵( ر قابل مشاهدهيغ(  
 و رستوريشن بين رنگ بيشتر تطابق آوردن دستهب يبرا
 جنسکه  رنگ انتخاب يراهنمانام  به ياوسيله ييعطب دندان

 يراب و دشويم استفاده، است پرسلن نوع از معموالً آن
 وسايل ساير مانند عفونت انتقال و يآلودگ از يجلوگير

 از استفاده .)٦(و )١( دارد کردن يعفون ضد به نياز يپزشک

 در يتغييرات تواندمي زمان گذشت با کنندهيضدعفون مواد

 يدندانپزشک مواد و وسايل رنگ و يسطح صوصياتخ

 مواد تأثير يزمينه در يمتعدد مطالعات ).٧( کند ايجاد

 يهارزين رنگ و يسطح خصوصيات يرو کنندهيضدعفون
 مواد تأثير مورد در يول ،)٨و٧( است گرفته جامان يآکريل

انتخاب رنگ  يراهنما، رنگ ثبات يرو بر کنندهيعفون ضد
 )McNeme(مک نمه  ).۱( است شده انجام يکم مطالعات

 در يرزين يدنچرها رنگ تغيير از يدرجات همکاران و 

 يسازنده يکارخانه توسط شده توصيه زمان از بيشتر يزمان
پوهجوال  ).٧( دادند گزارش را کنندهيضدعفون مواد

)Pohjola( کنندهيضدعفون ماده تأثير همکاران و   

Cavicid  رنگ ونهنم چهار يرورا بر Vident 

)(A3.5,C1,D2,B2  با استفاده از دستگاهeasyshade مورد 

 نظر از حاصله تغييرات که کردند انيب و دادند قرار يبررس

  ).٨( نيست مالحظه قابل يکلينيک

 يماده نوع تأثير زمينه در يکم تحقيقات اينکه به توجه با
گ انتخاب رن يراهنما رنگ تغيير يرو بر کنندهيعفون ضد

 ضد يماده نوع سه تأثير تا شد گرفته تصميم ،است موجود
  رنگ تغيير يرو کشور بازار در رايج يکنندهيعفون

 بنابراين .گيرد قرار يبررس موردانتخاب رنگ  يراهنما

-يعفون ضد محلول نوع سه تأثير يارزياب مطالعه اين هدف
گلوتار  ، دکونکس ودرصد ٢٥/٥ميت سديپوکلريه کننده
 دستگاه  از استفاده با ثبات رنگ يرو بر درصد ٢د يآلدئ

  .باشدمي اسپکتروفوتومتر
  
  روش

  vita عاز نوA3 رنگ ينمونه ،يتجرب يمطالعه اين در

lumin shade guide zahn fabriek)  Vitaساخت 

 ييتاه و به چهار گروه دهيته عدد ٤٠به تعداد ) آلمان کشور
 ليتر يک شامل کنندهينضدعفو يماده نوع سه .م شدنديتقس

ق يرق ١٠به  ١که به نسبت ( درصد ٢٥/٥ سديم هيپوکلريت
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 راگلوت ليتر يک ،)رانيا -يميشگام شيپشرکت ( )شده  بود
 ليتر يک و )رانيا -بهسا يداروسازشرکت ( درصد ٢آلدئيد

 )سييسو -  borer chemieساخت شرکت( دکونکس
 جهت کنترلوه گر عنوان به هاگروه از ييک .ديگرد استفاده

 ADA العملسپس طبق دستور .دش گذاشته کنار مقايسه
 ضد يماده در هانمونه ،)آمريکا يدندانپزشک انجمن(

بر ( )۱( دنديگرد ورغوطهساعت  ٢٤به مدت   کنندهيعفون
 ۱۰مدت هبار در هفته و هر بار ب ۳ها ن اساس که نمونهيا

 خارج هانمونه ساعت ٢٤ از پس .)ور گردندقه غوطهيدق

 دستگاه در مقطر آب با شستشو دقيقه پنج از بعد و شده

 ).١( شدند شسته آب شير زير ثانيه ٣٠ مدتهب ،اولتراسونيک

که  يها همراه با گروه کنترل به شرکت فراگستر هستنمونه
ارسال  يسنجباشد، جهت رنگيع فوالد ميتحت نظارت صنا

 BYKرکتساخت ش( د و با دستگاه اسپکتروفتومتريگرد

Gardner inc   - يتحت منبع نور )سيسوئ C-L 

North sky Day light  تمام سطح  ،درجه ١٠ يهيبا زاو
 .ان شدنديب  CIELabستم يها در سو داده يها بررسنمونه

و  يفيطور توصهب SPSSافزار نرمبا  دست آمدههب يهاادهد
- مربوط به شاخص يهاداده ليتحل .شدند يبررس يليتحل

 cو آزمون  ک طرفهيانس يز واريبا آنال L,a,b,∆E يها
 .انجام شد دانت
 
  جینتا

مورد نظر در  يسه ماده )قرمز -سبز( aدر محور 
مربوط به ) نيسبزتر(ن يتريمنف .سبز قرار داشتند يمحدوده

زان مربوط ين ميترمثبت م سپس دکونکس ويت سديپوکلريه
ز تفاوت يگروه کنترل نها با ن نمونهيب .د بوديبه گلوتار آلدئ

  )١دولج( .)P<٠٥/٠( دار نبودامعن
ها ن گروهيب يداراتفاوت معن )يآب -زرد( b در محور

م و کنترل با يت سديپوکلريو ه) P>٠١/٠(وجود داشت 
محور ن يا در). P>٠٥/٠( داشت يدارادکونکس تفاوت معن

م يت سديپوکلريه .ندها در محور زرد قرار داشتنمونه يهمه
ت يد و در نهايگلوتار آلدئ ،ب گروه کنترلين و به ترتيزردتر

  .دکونکس قرار داشت
 .ر مثبت محور قرار داشتنديدر مقاد يهمگ Lدر محور 

قرار  ديزان و بعد گلوتار آلدئين ميشتريب ميسد تيپو کلريه
مشاهده شده  فاوتت .و دکونکس از همه کمتر بود داشت

م، يت سديپوکلريهو  )P>٠٠١/٠( دار بودامعن هاگروه نيب
دار اکنترل تفاوت معنگروه د و دکونکس با يگلوتر آلده

 مطالعه، اين در ΔE يبرا )١دولج( )P>٠١/٠( داشتند

کننده يمواد ضد عفون يمعيار برا يو خطا ميانگين
 ١٧/٠ب يبه ترت دکونکس و گلوترآلدئيد سديم، هيپوکلريت

ر بود که از نظ ٤١/١ ± ١٨/٠و  ٣٩/١ ± ٢٤/٠، ٥١/١ ±
 اين در همچنين ).P<٠٥/٠( نداشتند يداراتفاوت معن يآمار

 گروه شده با يضدعفون يهانمونه که شد داده نشان مطالعه

و ميزان ) P>٠٠١/٠( دار داشتنداتفاوت معنL  فاز در کنترل
L بود يافته افزايش هانمونه در.  

 ها وجود نداشتن نمونهيب يداراتفاوت معن ∆Eاز نظر 
)٠٥/٠>P ()٢لجدو(.  
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  کنندهضدعفونی يبه تفکیک ماده L,a,bمیانگین و خطاي معیار مقادیر  :1جدول

  درصد ٩٥اطمينان  يفاصله  خطاي معيار  ميانگين  تعداد نمونه  کنندهضدعفوني يماده  محور رنگ

L 

  ١٤/٦٠-٠١/٦١  ١٩/٠  ٥٨/٦٠  ١٠ a هيپوکلريت سديم
  ٨٣/٥٩-٩٤/٦٠  ٢٥/٠  ٣٨/٦٠  ١٠ aگلوترآلدئيد
  ٨١/٥٩-٦٣/٦٠  ١٨/٠  ٢٢/٦٠  ١٠ aدکونکس

  ٢/٥٩-٣/٥٩  ٠٢/٠  ٢٥/٥٩  ١٠ bكنترل

a 

  -٩٢/٠ - -٥٨/٠  ٠٧٥/٠  -٧٥/٠  ١٠ a هيپوکلريت سديم
  -٧٧/٠ - -٥٩/٠  ٠٣٩/٠  -٦٨/٠  ١٠ aگلوترآلدئيد
  ١٠ aدکونکس

  
٨١/٠ - -٦٣/٠  ٠٤١/٠  -٧٢/٠-  

  - ٧١/٠ -  - ٦/٠  ٠٢٤/٠ -٦٦/٠  ١٠ aكنترل

b 

  ٤٥/١٠-٣٤/١١  ٢/٠  ٨٩/١٠  ١٠ a مهيپوکلريت سدي
  ٨٣/٩-٨٨/١٠  ٢٣/٠  ٣٦/١٠  ١٠ abگلوترآلدئيد
  ٤٤/٩-٤٤/١٠  ٢٢/٠  ٩٤/٩  ١٠ bدکونکس

  ٦/١٠-٨/١٠  ٠٤/٠  ٧/١٠  ١٠ aكنترل
  .دار استتفاوت معنا يدهندهحروف متفاوت نشان                          

  ندهکنضدعفونی يمادهبه تفکیک  EΔتوزیع مقادیر :2جدول 

کنندهضدعفوني يماده درصد  ٩٥اطمينان  يفاصله خطاي معيار ميانگين   

  ١٢/١- ٩/١  ١٧/٠  ٥١/١ هيپوکلريت سديم
  ٨٦/٠-٩٣/١  ٢٤/٠  ٣٩/١ گلوترآلدئيد
  ١-٨١/١  ١٨/٠  ٤١/١ دکونکس

  )P<٠٥/٠( ه نشدمشاهدها تفاوتي بين گروه  EΔدر فاز                                       
  

 بحث

 از عمدتاً مناسب رنگ تطابق يک به يدستياب يبرا
 از يجلوگير جهت .شوديم استفادهانتخاب رنگ  يراهنما

 از استفاده بار هر از بعد زاعفونت عوامل و هايبيمار انتقال

 .است يضرور يامر آنها کردن يعفون ضد وسايل، اين
 يراهنماکردن  يضدعفون يبراOSHA 2005  يراهنما

 Semi) حساسنيمه گروه در را آنها ها،انتخاب رنگ

critical)  هادرمانگاه و هامطب از يبرخ .است داده قرار 

 از انتخاب رنگ يراهنما يهانمونه کردن يضدعفون جهت

 ،tab ينگهدارنده پالستيک يول کننديم استفاده اتوکالو
 به و کند مقاومت اتوکالو بخارات جريان برابر در تواندنمي

 مواد از هامطب اکثر در .گردديم تخريب انزم مرور

 بيمار هر بين ...)و دستگيره کابينت،( سطوح کنندهيضدعفون

 vita از يتايده گروه سه مطالعه اين در). ٦( شودمي استفاده

lumin   shade guide  )vita zahn fabriek - آلمان (
 در کنترل گروه عنوان به نوع همين از يتايده گروه يک و

 .شد گرفته نظر
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 حاصل نتايج با L  تغييرات نظر از يکنون يمطالعه نتايج

 يمل يسسهؤم در همکاران و  )Stone(  استون ياز مطالعه
 که شد بيان مطالعه اين در .)١( دارد مطابقت مريکاآ سالمت
 اين تأثير و دارد مستقيم يرابطه ΔLبا مقدار  ΔEمقدار 

 .باشدمي ΔE مقدار يوربر  Δa و Δb  ش ازيپارامتر ب
 يهانمونه بين a پارامتر در يدارامعن تفاوت همچنين

نشد  مشاهده کنترل گروه با و يکديگر با شدهيضدعفون
)٠٥/٠>P.(  در فازb ها نمونهن يب يداراتفاوت معنز ين

-نمونه به مربوط تفاوت بيشترين .)P>٠١/٠(وجود داشت

 گروه چنينهم و دکونکس با سديم هيپوکلريت گروه يها

   .)P>٠٥/٠( بود کنترل گروه با دکونکس
 يهاروش و کنندهيضدعفون يماده نوع از نظرصرف

-نمونه يورغوطه زمان با مستقيم ارتباط در ΔE، ز کردنيتم

 يهاهنمون يسازشبيه منظور به مطالعه اين در ).١( است ها
 کردن ورغوطه جهت ساعت ٢٤ زمان مدت رنگ، يراهنما

 گرچه است شده انتخاب کنندهيضدعفون يماده در هانمونه

 توسط شده توصيه زمان از بيشتر بسيار زمان، مدت اين

-يم بنابراين .است کنندهيضدعفون مواد يسازنده يکارخانه
انتخاب رنگ  يراهنما کردن ورغوطه که گرفت نتيجه توان

ا در مدت ي ساعت ٢٤کننده به مدت يعفوندر محلول ضد
 سازنده، يکارخانه توسطشده هيتر از زمان توصشيزمان ب

 از بيشتر که مشاهده قابل و محسوس تغييرات ايجاد سبب

 به قادر يکلينيک شرايط در کنندگانمشاهده درصد ٥٠

  .(ΔE>1) شوديم هستند، آن تشخيص
است  يارهيصورت داهبمقطع دستگاه اسپکتروفتومتر 

 يها با قطرنمونه يارهيفرم مقطع دا يبررس ين برايبنابرا
شود تا از انعکاس يه ميمقطع دستگاه توص ياندازه يمساو

ه به فرم عن مطاليها در امقطع نمونه .کند يريپرتوها جلوگ
انعکاس نور  يهمراه با خطا ن امر طبعاًيبود و ا يعيدندان طب

 مطالعهدر  .دهديقرار م تأثيرج را تحت يم شده و نتاتوأ
 easyز دستگاه اسپکتروفتومترا يبررس جهت پوهجوال

shade يانيم ٣/١ يهياستفاده شده بود که تنها رنگ ناح 

 يانيم ٣/١. داديقرار م يال دندان را مورد بررسيسطح فاس
رنگ دندان  يهين ناحيبهتر يقدام يهادندان اليسطح فاس

ن يبه ا ين مطالعه به علت عدم دسترسيکه در ا) ٨( است
 .اقع نشدمورد استفاده و دستگاه

 يکارخانه توسطانتخاب رنگ  يراهنما ساخت ينحوه 
 از پس آن يرنگ تغييرات يتواند روينيز م سازنده

انتخاب  يراهنما يهانمونه .باشد ثرؤم کردن يضدعفون
 هم يرو که پرسلن اليه چند توسط است ممکنرنگ 

 يپرسلن يهانمونه اينکه يا باشند شده ساخته اندشده متراکم
  .باشند شدهزيگل  و شده زدهزه يرنگ آن سطح د کهباشن

  اندشده ساخته پرسلن اليه چند ازکه  ييهانمونه
ر ييدر برابر تغ يشتريمقاومت ب )classic vita panنظير (

  ).٨( رنگ دارند
 
  يریگجهینت

 :شود کهيجه گرفته مينت حاضر يبر اساس مطالعه

-کارخانه طتوس شده ارائه يراهنما از که يصورت در -١

 و زمان از همچنين وانتخاب رنگ  يراهنما  يسازنده ي
 يکارخانه توسط که کنندهيعفون ضد مواد از استفاده ينحوه

 تغييرات کنيم يپيرو شود،يم پيشنهاد آنها يسازنده

 باشد، مشاهده قابل يکلينيک نظر از که  ΔEدر  يمحسوس

 ).ΔE>١( داشت نخواهيم

سبب ساعت  ٢٤مدت  به هاهنمون کردن ورغوطه -٢
درصد  ٥٠ از بيشتر توسط که شوديم ΔEدر  يراتييجاد تغيا

 ).ΔE< ١( است تشخيص قابل کنندگان از مشاهده

 ديگر يماده دو به نسبت درصد ٢ گلوترآلدئيد-٣ 
 تغييرات )دکونکس و درصد ٢٥/٥ سديم هيپوکلريت(

 يبرا و کنديجاد ميها ار رنگ نمونهييو تغ ΔE  در يکمتر
  .است مناسبترانتخاب رنگ  يراهنماکردن  يضدعفون

ند وقت چانتخاب رنگ هر  يراهنما ΔEر رنگ ييتغ -٤
  .رديقرار گ يابيد مورد ارزيبار باکي

  



 انانتخاب رنگ دند يراهنما"ر رنگ ييتغ يابيارز                                     ٥١٠

١٣٩١ زمستان، ٤ يرهسوم، شما ي، دورهريجنتاشاپ يـ پژوهش يعلم يفصلنامه  
http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 

  یتشکر و قدردان
مصوب دانشگاه علوم  يقاتيصل طرح تحقن مقاله حايا
. است u-88321 ير اهواز با شمارهوشاپيجند يپزشک

دانشگاه  يت محترم پژوهشيرياز مد يقدردانمراتب تشکر و 
 .شودياد شده اعالم ميت از طرح يبه جهت حما
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Evaluation  of disinfectant materials on the color changing of  dental 
shade guide  

 
Sara Koosha1*, Mahdi Pourmahdi Borujeni2, Hamed Amraii3 

  
Abstract 
Background:To achive natural and harmonic restoration color, 
shade matching is a commonly used method in dental practice using 
shade guides. To prevent infection,shade guides are required to be  
disinfected .Using  of disinfection solutions gradually affect the  
color of dental equipment. The aim of this study was to evaluate the 
effect of three disinfectants sodium hypochlorite solution 5/25%, 
Deconex and Glutar aldeid 2% on the color stability vita Lumin 
shade guide by using the spectrophotometer. 
Methods: Samples were divide into 4 groups(n=10) one of them as 
a control group, was excluded. In order to simulate the condition of 
immersion per one year, they were immersed for 24 hours in 
disinfectant and for 5 minutes, rinsed with distilled water in ultra 
sonic machines and washed under the tap water for 30 seconds. 
Using the spectrophotometer based on CIELab color system, 
statistical analysis were done using  done by one way ANOVA and 
Dunnett C test. 
Results:There were significant differences in L(P<0.001) and 
b(p<0.01) values in all groups as compared to those of control 
group. In a value there were no significant differences in all of the 
groups for  ∆E(p> 0.05).  
Conclusion: If we could follow the manufacturer`s 
recommendations about time and how to use disinfectants, it would 
prevent clinically perceptible changes in shade guides color.  
  
Keywords: shade guide, disinfectant materials, spectrophotometer.  
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