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بررسی فراوانی رنگ دندان لترال ماگزیال با سه سیستم راهنمای رنگ مختلف
فرنوش گل
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مهسا

جعفری2

فرزاد

فقیه3

 .1نویسنده مسؤول :استادیار ،گروه پروتزهای دندانی ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
Email: farnoosh.gol@gmail.com
اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 .2دستیار تخصصی ،گروه پروتزهای دندانی ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 .3دندانپزشک ،کرمانشاه ،ایران.

چکیده
مقدمه :از آنجایی که تعیین رنگ ،نقش بسزایی در موفقیت درمانهای زیبایی دارد ،تصمیم گرفته شد که فراوانی رنگ
دندان لترال ماگزیال در سیستمهای مختلف تعیین و نتایج با فرض بر اینکه هیچگونه تفاوتی در دقت تعیین
رنگ متخصص پروتز ،دانشجوی دندانپزشکی و تکنسین پروتز با تجارب متفاوت وجود ندارد ،باهم مقایسه
گردند.
مواد و روشها :این مطالعهی مقطعی در سال  ،1395بر روی دندان لترال ماگزیالی  120بیمار  20تا  30سالهی مراجعهکننده
به دانشکدهی دندانپزشکی کرمانشاه صورت گرفت .رنگ دندان هر بیمار توسط سه مشاهدهگر با نمونه رنگهای
 Vita classicو  3D-masterو در نهایت اسپکتروفتومتر تعیین شد .سپس پارامترهای  b ،a ،Lو مقدار  ∆Eدر
هر بیمار محاسبه گردید .دادهها با آزمونهای آماری  )α = 0/05( Friedmanو )α = 0/017( Wilcoxon
توسط نرمافزار  SPSSنسخهی  16تجزیه و تحلیل شدند.
يافتهها :در نمونهی رنگ  25/83( A2 ،Vita classicدرصد) و در نمونهی رنگ  21/67( 2R2.5 ،3D-masterدرصد)
شایعترین رنگ مشاهده شده بود ∆E .متخصص پروتز در  Vita classicکمتر از دو مشاهدهگر دیگر بود
( .)p value > 0/001در  ∆E ،3D-masterتکنسین کمتر از دانشجوی دندانپزشکی بود ()p value = 0/016
و در سایر موارد تفاوت معنیدار نبود.
نتیجهگیری :در این مطالعه ،شایعترین رنگ دندان در جامعهی مورد بررسی با نمونهی رنگ  A2 ،Vita classicو با سیستم
 2R2.5 ،3D-masterمیباشد .همچنین دقت تعیین رنگ متخصص پروتز در سیستم  Vita classicنسبت به
کلینیسین پروتز و دانشجو بیشتر بود .در  ،3D-masterدقت تکنسین بیش از دانشجو بود.
کلید واژهها:

تشخیص رنگ ،درجهی رنگ ،رنگ.

تاریخ ارسال1399/4/14 :

تاریخ اصالح1399/7/10 :

تاریخ پذیرش1399/8/6 :
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مقدمه

دستگاهها میتوانند در تعیین رنگ روکشهای پرسلن مفید

تطابق صحیح رنگ دندان ،چالشی برای دندانپزشکان است.

باشند .این دستگاهها شامل کالریمتر ،اسپکتروفتومتر،

با افزایش متقاضیان درمانهای دندانپزشکی زیبایی و افزایش

اسپکترورادیومتر یا ترکیبی از آنها میباشند .در این مطالعه

میانگین سنی جمعیت ،تعداد افراد بیدندانی که نیازمند درمان

از دستگاه  Vita easy shadeکه نوعی اسپکتروفتومتر

پروتز و یا زیبایی هستند ،افزایش یافته است .دانستن چگونگی

میباشد ،استفاده شده است ( .)6هندپیس این دستگاه از طریق

توزیع و تعیین رنگ دندان جهت انتخاب رنگ ترمیم یا

یک پروب فیبر نوری ،نور دریافتی از دندان را به بدنهی اصلی

پروتزی که به رنگ دندان طبیعی نزدیکتر باشد و لبخند

میرساند .بدنهی اصلی شامل چندین اسپکتروفتومتر و میکرو

زیباتری برای بیمار فراهم کند ،ضروری است .در سالهای

پردازنده جهت پردازش نور ورودی به دستگاه است و رنگ

اخیر اهمیت دندانهای زیبا به عنوان یکی از عوامل مؤثر در

دندان در هر یک از سیستمهای  Vita classicو 3D-master

زیبایی صورت افزایش یافته است (.)1

را به صورت دقیق نشان میدهد (.)7

عوامل متعددی در تعیین رنگ دندان مؤثرند .داشتن

در مطالعات مختلف به طور کلی شیوع هیپو دنشیا بین 2/2

دانش پایهای از رنگ برای ایجاد ترمیمهای زیبایی ،ضروری

تا  )8( 10/1و فقدان دندان دائمی لترال ماگزیال بین  0/8تا 2

است ( .)2دندان دارای دو الیه مینای ترنسلوسنت و عاج اپک

درصد گزارش شده است ( .)9فقدان دندان لترال ماگزیال،

است که بر روی رنگ آن تأثیر میگذارد .معموالً رنگ

یک آنومالی رایج دندانی در جمعیتهای مختلف است

دندان از ناحیهی جینجیوال تا ناحیهی اینسیزال متفاوت است

( .)10علل این فقدان شامل عدم تکامل فیزیکی ،آسیب به

و در ناحیهی جینجیوال مشخصاً به علت ضخامت کمتر مینا،

جوانهی دندانی ،کمبود فضا جهت رویش دندان،

تیرهتر است (.)2

ناهنجاریهای اپیتلیوم دندانی ،ناهنجاریهای اولیهی

تعیین رنگ دندان در دندانپزشکی را میتوان به دو
دستهی بصری و ابزاری تقسیم کرد .استاندارد رنگی که در

مزانشیمی ،ناهنجاریهای شکاف کام و لب و همچنین عوامل
ژنتیکی همراه با هیپودنشیا میباشد (.)9

انتخاب رنگ دندان به کار میرود ،نمونه رنگ مینامند.

با توجه به شیوع نسبتاً باالی فقدان دندان لترال ماگزیال و

مشهورترین راهنمای رنگ جهانی ،ویتا کالسیک ( Vita

نیاز آن به ترمیم و پروتزهای دندانی جهت بازسازی و همچنین

 )classicاست )2( .سیستم  3D-Masterنیز در اواخر سال

با توجه به وجود این دندان در ناحیهی زیبایی و نیازمندی و

 1990معرفی شد (.)3

خواست بیماران جهت تأمین زیبایی ،بر آن شدیم که فراوانی

از محدودیتهای تعیین رنگ دندان توسط سیستمهای

رنگ دندان لترال ماگزیال را در سیستمهای ،Vita classic

بصری ،متفاوت بودن تفسیر مشاهدهگر و اثرات محیطی

 3D-Masterو اسپکتروفتومتر تعیین و نتایج را باهم مقایسه

متفاوت بر انتخاب رنگ است .سالخوردگی ،احساسات،

کنیم .با این فرضیهی صفر که تفاوتی بین انتخاب رنگ

شرایط نوری محیط ،اکسپوژر قبلی چشم ،موقعیت بیمار

متخصص پروتز ،دانشجوی دندانپزشکی و تکنسین پروتز در

هنگام تعیین رنگ و فیزیولوژی متغیر انسانها میتواند تعیین

این سیستمها وجود ندارد.

رنگ به روش بصری را تحت تأثیر قرار دهد (.)5 ،4
دستگاههای انتخاب رنگ الکترونیکی ،این پتانسیل را دارند

مواد و روشها

که دقیقتر و مطمئنتر رنگ دندان را انتخاب کنند زیرا تحت

مطالعهی حاضر ،مقطعی و از نوع توصیفی -تحلیلی بود

تأثیر پارامترهای انتخاب بصری ،نظیر نور و تغییر اپراتور قرار

که در سال  1395بر روی دندان لترال ماگزیالی  120بیمار

نمیگیرند .برخی پژوهشگران پیشنهاد کردهاند که این

 20تا  30سالهی مراجعهکننده به دانشکدهی دندانپزشکی
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کرمانشاه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند ،انجام
گرفت.

 Lبیانکنندهی میزان روشنایی ،درخشندگی یا
ویژگیهای سیاه -سفید رنگ است a .بیان کننده ویژگیهای

دندانهای دارای پوسیدگی ،ترمیم قبلی کامپوزیت،

قرمز -سبز و  bبیان کنندهی ویژگیهای زرد -آبی رنگ

ساییدگی ،سابقهی تروما ،مشکل پریودنتال ،تغییر رنگ ناشی

میباشند ( .)13در سیستم  Vita classicو  3D-masterهر

از فلوروزیس ،درمان سفید کردن دندان ،سابقهی مصرف

یک از برچسبهای رنگی دارای پارامترهای  a ،Lو b

طوالنی سیگار و دخانیات ،از مطالعه خارج شدند .همچنین

مشخص میباشند .با محاسبهی پارامترهای مربوط به هر

زنان باردار و شیرده نیز به دلیل شرایط لثهای و امکان

برچسب رنگ و استفاده از فرمول زیر میتوان به میزان

تأثیرگذاری روی تعیین رنگ ،از مطالعه خارج شدند (.)1

اختالف رنگ دو برچسب رنگ پی برد .هر چه میزان ∆E

دندان لترال راست بیمار پس از پالیش با خمیر
پروفیالکسی ،توسط یک متخصص پروتزهای دندانی ،یک
دانشجوی دندانپزشکی و یک تکنسین پروتزهای دندانی به
صورت جداگانه تعیین رنگ شد .جهت حذف اشکال

محاسبه شده بیشتر باشد ،میزان شباهت بین دو رنگ بررسی
شده کمتر بوده است (.)7
2 1.2

] )∆𝐸 = [(𝐿1 − 𝐿2)2 + (𝑎1 − 𝑎2)2 + (𝑏1 − 𝑏2

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخهی 16

احتمالی ناشی از اختالل دید رنگ افراد معاینهکننده ،تست

( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILاستفاده شد .به

کوررنگی پیش از آغاز مطالعه توسط آزمون  Ishiharaانجام

دلیل نرمال نبودن توزیع دادهها ،از آزمونهای ناپارامتری

گرفت (.)11

استفاده گردید .برای مقایسههای بیش از دو گروه از آزمون

تعیین رنگ دندان توسط سه سیستم Vita classic

 )α = 0/05( Friedmanو برای مقایسههای دوتایی از آزمون

( )Vita, Germany( 3D-master ،)Vita, Germanyو

 Wilcoxonبا تصحیح ( Bonferoni )α = 0/017استفاده شد.

اسپکتروفتومتر ( )Easyshade, Vita, Germanyصورت

برای نشان دادن میزان تطابق انتخاب رنگ میان متخصص،

گرفت .اولین قدم در انتخاب رنگ توسط سیستم Vita

تکنسین و دانشجو با اسپکتروفتومتر از Contingency

 ،classicانتخاب رنگ بود .برای این کار بیشترین غلظت هر

 coefficientاستفاده شد.

رنگ ( )A4-B4-C4-D4مجاور دندان قرار داده شد .پس از
انتخاب رنگ صحیح ،غلظت رنگ انتخاب شد .سپس

یافتهها

درجهی روشنایی با چشم نیمه باز انتخاب گردید .جهت تعیین

فراوانی رنگ دندان لترال ماگزیال با سیستم Vita classic

رنگ دندان توسط سیستم  ،3D-masterابتدا درجهی

توسط متخصص ،دانشجو ،تکنسین و اسپکتروفتومتر در

روشنایی ،سپس غلظت رنگ و در انتها رنگ انتخاب گردید.

نمودار  1ارائه شده است .شایعترین رنگ منتخب دندان لترال

به منظور حذف تأثیر نور محیط روی انتخاب رنگ بصری،

ماگزیال با سیستم  Vita classicتوسط متخصص و تکنسین

از دستگاه )Smile lite, Switzerland( Color correction

 ،A3دانشجو و اسپکتروفتومتر  A2بود (جدول  .)1میزان

با دمای نور طبیعی  5500درجهی کلوین استفاده شد .در انتها

ضریب توافق انتخاب رنگ بین متخصص ،تکنسین و دانشجو

رنگ دندان مورد نظر توسط اسپکتروفتومتر ( Easyshade,

با اسپکتروفتومتر در سیستم  Vita Classicبه ترتیب ،0/907

 )Vita, Germanyتعیین گردید (.)12

 0/781و  0/88بود.

برای مقایسهی تعیین رنگ بین افراد معاینهگر از سیستم

فراوانی رنگ دندان لترال ماگزیال با سیستم 3D-master

 CIELABاستفاده شد ( .)12این سیستم ،فضای رنگی را با

توسط متخصص ،دانشجو ،تکنسین و اسپکتروفتومتر در

سه مشخصه تعریف میکند a ،L :و .b

نمودار  2ارائه شده است .شایعترین رنگ منتخب دندان لترال
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ماگزیال با سیستم  3D-masterتوسط متخصص ،2R2.5

سیستم  ،Vita classicمیزان  ∆Eبین متخصص و تکنسین

تکنسین  ،3L1.5دانشجو  2M2و اسپکتروفتومتر  2R2.5بود

معنیدار بود ( )p value > 0/001به طوری که میانگین ∆E

(جدول  .)2میزان ضریب توافق انتخاب رنگ بین متخصص،

متخصص کمتر از تکنسین بود .در حالیکه در سیستم 3D-

تکنسین و دانشجو با اسپکتروفتومتر در سیستم  3D-masterبه

 masterمعنیدار نبود (.)p value > 0/884
میزان  ∆Eبین متخصص و دانشجو در استفاده از سیستم

ترتیب  0/873 ،0/919و  0/883بود.
آزمون  Friedmanنشان داد ،تفاوت آماری معنیداری

 Vita classicمعنیدار بود ( )p value > 0/001به طوری که

در میزان  ∆Eبین متخصص ،تکنسین و دانشجو در استفاده از

میانگین  ∆Eمتخصص کمتر از دانشجو بود .ولی در استفاده

سیستمهای  )p value > 0/001( Vita classicو 3D-

از سیستم  3D-masterمعنیدار نبود (.)p value > 0/021

 )p value = 0/009( masterوجود دارد .برای مقایسههای

میزان  ∆Eبین دانشجو و تکنسین در سیستم Vita

دوتایی از آزمون  Wilcoxonاستفاده شد .در این آزمون

classicمعنیدار نبود ( .)p value = 0/464در حالیکه در

سطح معنیداری به دلیل تصحیح  Bonferoniمقدار 0/017

سیستم  3D-masterمعنیدار بود ( ،)p value = 0/016به

در نظر گرفته شد .آزمون  Wilcoxonنشان داد در استفاده از

طوری که میانگین  ∆Eتکنسین کمتر از دانشجو بود.
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰

D4

D3

D2

C4

C3

C2

C1

اسپکتروفتومتر

B4
دانشجو

B3

B2
تکنسین

B1

A4

A3,5

A3

A2

A1

متخصص

نمودار  :1فراوانی رنگ دندان لترال ماگزیال با سیستم  Vita classicتوسط متخصص پروتز ،دانشجوی دندانپزشکی ،تکنسین پروتز و
اسپکتروفتومتر

جدول  :1شاخصهای مرکزی و پراکندگی  ΔEمربوط به متخصص پروتز ،تکنسین پروتز و دانشجوی دندانپزشکی با سیستم Vita classic

میانگین  ±انحراف معیار

میانه

چارک اول

چارک دوم

متخصص پروتز

1/65 ± 2/25

0

0

3/24

تکنسین پروتز

2/82 ± 2/08

3/16

0/1

3/55

دانشجوی دندانپزشکی

3/13 ± 2/95

3/16

0

5/87
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نمودار  :2فراوانی رنگ دندان لترال ماگزیال با سیستم  3D-masterتوسط متخصص پروتز ،دانشجوی دندانپزشکی ،تکنسین پروتز و
اسپکتروفتومتر
۴۰
۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵

1M1
1M2
2L1.5
2L2.5
2M1
2M2
2M3
2R1.5
2R2.5
3L1.5
3L2.5
3M1
3M2
3M3
3R1.5
3R2.5
4L1.5
4L2.5
4M1
4M2
4M3
4R1.5
4R2.5
5M1
5M2
5M3
اسپکتروفتومتر

تکنسین

دانشجو

متخصص

جدول  :2شاخصهای مرکزی و پراکندگی  ΔEمربوط به متخصص پروتز ،تکنسین پروتز و دانشجوی دندانپزشکی با سیستم 3D master

میانگین  ±انحراف معیار

میانه

چارک اول

چارک دوم

متخصص پروتز

3/80 ± 1/96

3/59

2/31

4/84

تکنسین پروتز

3/81 ± 1/85

3/59

2/54

4/64

دانشجوی دندانپزشکی

4/51 ± 2/60

3/59

2/61

5/49

بحث
نتایج مطالعهی حاضر ،فرضیهی صفر مبنی بر عدم تفاوت
انتخاب رنگ متخصص پروتز ،دانشجوی دندانپزشکی و

طبق مطالعهی  AlSalehو همکاران ( ،)7تعیین رنگ دندان
توسط اسپکتروفتومتر نسبت به روش بصری نتایج دقیقتری به
همراه دارد.

تکنسین پروتز با سه سیستم راهنمای رنگ ،Vita classic

در مطالعهی حاضر ،از یک سوم میانی دندان جهت تعیین

 3D-masterو اسپکتروفتومتر را رد کرد .شایعترین رنگ

رنگ استفاده شد .زیرا در یک سوم انسیزال به خاطر باال بودن

دندان لترال ماگزیال با سیستم  3D masterتوسط متخصص

قابلیت عبور نور ،رنگ انتخابی وابسته به زمینه میباشد و در

 ،2R2.5توسط تکنسین  ،3L1.5توسط دانشجو  2M2و

یک سوم سرویکال ،رنگ صورتی لثه بر انتخاب رنگ

توسط اسپکتروفتومتر  2R2.5بود .تفاوت آماری معنیداری

مناسب تأثیر میگذارد (.)2

نیز در میزان  ∆Eبین متخصص ،تکنسین و دانشجو در استفاده
از سیستمهای  Vita classicو  3D-masterوجود داشت.
طبق مطالعهی  Dozićو همکاران ( ،)14استفاده از
اسپکتروفتومتر در دهان ،قابل اعتمادترین روش میباشد و

در مطالعهی حاضر ،شایعترین رنگ گزارش شده توسط
اسپکتروفتومتر در سیستم  ،Vita classicرنگ  A2بود .سایر
مطالعات نیز شیوع رنگ دندان را توسط سیستم Vita classic

بررسی کردهاند.
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 )15( Albersدر کتاب خود شایعترین رنگ دندان در
آمریکا را  A2بیان کرد.
 Guoو همکاران ( )16در چین ،با بررسی تطابق رنگ
دندانهای طبیعی با کراونهای سرامیکی در  4340نفر ،بیان
کرد که شایعترین رنگ دندان طبیعی  A2میباشد.
مطالعهی  Elaminو همکاران ( ،)17رنگ دندان سنترال

در مطالعهی امیریان و همکاران ( ،)1با بررسی دندان
سانترال ماگزیال در  200بیمار ،رنگ  2M2شایعترین رنگ
در بین نمونهها گزارش شد.
در مطالعهی  Gómez-Poloو همکاران ( )23در اسپانیا،
دندان سنترال ماگزیال  1361بیمار مورد بررسی قرار گرفت و
رنگ  3M1به عنوان شایعترین رنگ گزارش شد.

چپ ماگزیال را در  227بیمار توسط اسپکتروفتومتر بررسی و

در مطالعهی  Bayindirو همکاران ( ،)20با بررسی رنگ

شایعترین رنگ را  A3بیان کرد .رنگ دندان ازجمله

 359دندان سنترال ماگزیال ،رنگ  3R1.5شایعترین رنگ

ویژگیهایی است که ژنتیک ،فرهنگ ،روش زندگی و به

گزارش شد.

طور کلی ملیت آن جمعیت ،در آن نقش دارد ()19 ،18
تفاوت مشاهده شده را میتوان به همین مورد نسبت داد.

در مطالعهی  400 ،)21( Rodriguesدندان سنترال
ماگزیال و  400دندان سنترال مندیبل در  4گروه سنی مورد

در مطالعهی امیریان و همکاران ( ،)1رنگ دندان سانترال

بررسی قرار گرفت .طبق نتایج این مطالعه در محدودهی سنی

ماگزیال در  200بیمار بررسی و رنگ  A2شایعترین رنگ

 15تا  25سال ،رنگ  2R1.5و در محدودهی سنی  25سال به

گزارش شد.

باال ،رنگ  2R2.5شایعترین رنگ در دندان سنترال ماگزیال

مطالعهی جابرانصاری و ساعتی ( ،)2رنگ دندان سنترال

بود .در دندان سنترال مندیبل ،در محدودهی سنی  15تا 25

چپ ماگزیال در  1050بیمار را بررسی کرد و رنگ  A3.5را

سال ،رنگ  1M2و در محدودهی سنی  25سال به باال ،رنگ

شایع ترین رنگ گزارش کرد.

 2R1.5شایعترین رنگ گزارش شد.

در مطالعهی  Bayindirو همکاران ( ،)20رنگ 359

برای مشخص کردن توافق تشخیصی در سیستم Vita

دندان سنترال ماگزیال بررسی و رنگ  D3به عنوان شایعترین

 classicو  3D-masterبین افراد حاضر در مطالعه با

رنگ انتخاب شد.

اسپکتروفتومتر از نتایج به دست آمده از  ∆Eاستفاده نمودیم،

در مطالعهی  Rodriguesو همکاران ( 400 ،)21دندان

محاسبات نشان داد که متخصص پروتز ،دارای بیشترین توافق

سنترال ماگزیال و  400دندان سنترال مندیبل در  4گروه سنی

تشخیصی میباشد .در مطالعات قبلی نیز نشان داده شده است

مورد بررسی قرار گرفت .طبق نتایج این مطالعه در محدودهی

که متخصص پروتز ،دقت بیشتری در تعیین رنگ دندان نسبت

سنی  15تا  25سال رنگ  A2و در محدودهی سنی  25سال

به دانشجو و کلینیسین دارد (.)24

به باال رنگ  A3شایعترین رنگ در دندان سنترال ماگزیال

خصوصیات سیستم راهنمای رنگ با شرایط استاندارد و

بود .در دندان سنترال مندیبل ،در محدودهی سنی  15تا 25

یکسان شدهی محیط کار ،جهت انتخاب رنگ ،تنها عوامل

سال ،رنگ  A1و در محدودهی سنی  25سال به باال ،رنگ

مؤثر در رسیدن به بیشترین تکرارپذیری و کاهش خطاهای

 A2شایعترین رنگ گزارش شده بود .در مطالعهی انصاری

بصری حین انتخاب رنگ نمیباشند ،بلکه مهارت کلینیکی و

الری ( 120 ،)22دندان سنترال ماگزیال بررسی و رنگ A2

تجربهی بالینی که با آموزش و تقویت آن رابطهی مستقیمی

شایعترین رنگ گزارش شد.

دارد ،نقش مهمی در بهبود نتایج حاصل از انتخاب رنگ با

در قسمت تعیین رنگ دندان توسط سیستم ،3D-master
شایعترین رنگ  2R2.5بود.

سیستمهای بصری دارد ( .)11شاید دقت بیشتر متخصص پروتز،
به علت تجربهی بیشتر در زمینهی تعیین رنگ دندان بود.
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 معایب و محدودیتهای،میزان آگاهی دندانپزشکان از مزایا
.تعیین رنگ دندان به صورت ابزاری پیشنهاد میشود

 در سه گروه،)25(  و همکارانDella Bona در مطالعهی
 دانشجوی دندانپزشکی و،افراد غیر دندانپزشک
 به مقایسهی تطابق انتخاب رنگ به دو صورت،دندانپزشک

نتیجهگیری

چشمی و ابزاری پرداختند و نشان دادند که افراد غیر

 شایعترین رنگ دندان در جامعهی،نتایج مطالعهی حاضر

 توانایی انتخاب رنگ را با درصد باالیی از،دندانپزشک

 و با نمونهA2  راVita classic مورد بررسی با نمونه رنگ

 را بهترVita classic تطابق با ابزار دارند و انتخاب رنگ در

 دقت انتخاب رنگ. نشان داد2R2.5 ،3D master رنگ

 دندانپزشکان در هر دو نوع. انجام میدهند3D-Master از

3D-  در هر سه فرد حاضر در مطالعه بیشتر ازVita classic

 توانایی انتخاب رنگ مناسبی،منبع نوری و هر دو نمونه رنگ

Vita classic  متخصص پروتز در انتخاب رنگ. بودMaster

 اینVita classic ∆ کمتر در نمونهی رنگE .را نشان دادند

 در.از دانشجوی دندانپزشکی و تکنسین پروتز دقیقتر بود

3D- پژوهش و مطالعهی ما که در هر سه مورد کمتر از

 دقیقتر از دانشجو بود، تکنسین،3D-master انتخاب رنگ

 میتواند به علت تنوع رنگ کمتر و تضاد بیشتر، بودMaster

ولی بین دانشجو و متخصص پروتز و نیز بین متخصص پروتز

. باشد3D master  نسبت بهVita classic نمونهی رنگ

. تفاوت معنیداری مشاهده نشد،و تکنسین

 معمولترین روش انتخاب رنگ در،در حال حاضر
 بصری و توسط کیتهای نمونهی،درمانهای دندانپزشکی

تشکر و قدردانی

 با پیشرفت دستگاههای انتخاب رنگ میتوان این.رنگ است

از همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

،ابزارها را با خطای کمتر جایگزین انتخاب رنگ بصری نمود

95099 جهت تأمین و تصویب بودجهی این طرح به شمارهی

گرچه هنوز قیمت باالی آنها مانع از استفادهی گستردهی این

.نهایت تشکر را داریم

 همچنین انجام مطالعات بیشتر جهت بررسی.ابزارها میشود
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Abstract
Introduction:

Due to importance of color determination in the success of cosmetic treatments, we
decide to evaluate the prevalence of lateral maxillary incisor color with different
systems and compare results with each other, by the hypothesis that there is no
difference between the color determination of prosthodontist, dental technician and
dental student.

Materials

This cross - sectional study was performed in 2016 on the maxillary lateral teeth of
120 patients came to Kermanshah dental school aged between 20-30 years. The teeth
color of each patient was reported by three observers using Vita classic, 3D-master
color samples and finally spectrophotometer. Then parameters L, a, b and ΔE were
calculated for each patient. Data were analyzed by the use of SPSS 16 with Friedman
(α = 0.05) and Wilcoxon (α = 0.017) statistical tests.

& Methods:

Results: The most common color observed in the Vita classic was A2 (25.83%) and in the 3Dmaster color sample was 2R2.5 (21.67%). The calculated ΔE of the prosthodontist in
Vita classic color samples was less than the other observers (p value < 0.001). In
3D-master, ΔE of dental technician was lower than dental student (p value = 0.016).
In other cases, the difference was not significant.
Conclusion: The most common tooth color in the study population with Vita classic was A2 and
with 3D-master was 2R2.5. The accuracy of color determination by prosthodontist in
Vita classic was higher than of the technician and the student. In 3D-master, dental
technician was more precise than the student.
Key words: Color perception, Shade, Color.
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