
 

  

  

  

  

  بررسی فراوانی رنگ دندان سانترال باال با سه نوع نمونه رنگ
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  استادیار گروه پروتز متحرك واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی -1

  مربی  گروه پروتز متحرك واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی -2

  دندانپزشک - 3

  

  

  خالصه

با توجه به کثرت افراد بی دندانی که نیاز به  .دردندانپزشکی عدم توانایی براي تعیین رنگ دندانها مشکلی دیرینه است :سابقه و هدف 

با توجه به کاستی هایی که در رابطه با شیوع رنگ دندان با . درمان پروتزي دارند، اطالع از شیوع رنگ دندانهاي طبیعی ضروري است

در مقایسه با سه نوع  باال هاي مختلف و جدید وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی رنگ دندان  سانترال فک نمونه رنگ

  .انجام گرفت 1388اه آزاد اسالمی  تهران در سال نمونه رنگ مختلف  در دانشجویان  دانشکده  دندانپزشکی  دانشگ

سال  18دندان سانترال ماگزیال در دانشجویان واحد دندانپزشکی که باالي  120این مطالعه به روش توصیفی و بر روي : مواد و روش ها

هرگونه رنگ دانه و پالك روي دندان مورد آزمایش،  ،نمونه ها به صورت سرشماري انتخاب شدند و قبل از تعیین رنگ. انجام گرفتبودند، 

سپس رنگ دندان سانترال راست یا چپ ماگزیال در این افراد ابتدا به روش چشمی وسپس با به کارگیري سه نمونه رنگ . پاك گردید

IvoclarChromascop,Vitapan classic) (Polident,  براي مقایسه رنگ دندان توسط دو مشاهده . مشخص شد ،توسط دو مشاهده گر

  .هاي مختلف از ضریب توافق کاپا استفاده گردید و نیز مقایسه رنگ به دست آمده از نمونه رنگ) متخصص پروتز-دانشجو(گر

سال و در محدوده  24±5/3همچنین سن افراد مورد مطالعه . مرد بودند ،آنها% 7/41از نمونه ها زن و % 3/58در این تحقیق  :یافته ها 

Vitapanدر مورد . سال بود 41تا  19سنی  classicدر دو حالت مشاهده توسط دانشجو و فرد متخصص، گروه رنگی  نمونه رنگA 

شایعترین رنگ را %) 25و %  5/23 ( A1و بعد از آن %)  9/42و %  9/45( A2و از آن میان %) 78و % 77( شیوعداراي بیشترین 

Ivoclar نمونه رنگ در تعیین رنگ با. بود%)  C )2/1کمترین شیوع به دست آمده مربوط به گروه رنگی  و تشکیل می داد

Chromascop  نمونه رنگ ، همچنین  در موردبود %) 7/41( 110و بعد از آن %)  2/44( 120بیشترین شیوع رنگ  Polident  شیوع

.بود%)  7/71(بیشترین  Y1رنگ 

است  و کاربرد بیشتري  بیشتردر دندانهاي طبیعی Vita classic     در   طیف رنگی موجود شیوع به نظر می رسد که :نتیجه گیري

دندانهاي طبیعی دیده شدند که نشان دهنده تطابق پایین تر  ازدر محدوده کوچکتري  Polidentو  Ivoclarطیف رنگی موجود در . دارد

  .این نمونه ها با رنگ دندانهاي طبیعی است
  

  پروتز متحرك دندان سانترال باال، ،نمونه رنگ :ه هاژکلید وا

   15/8/89: پذیرش مقاله  12/7/89  :اصالح نهایی  15/2/89   : وصول مقاله

  

  

  :مقدمه

دردندانپزشکی عدم توانایی براي تطابق رنگهـا مشـکلی دیرینـه    

باتوجه به  .)1( است که همواره دندانپزشکان با آن مواجه بوده اند

ــایی     ــاي زیبـ ــراي درمانهـ ــراجعین بـ ــزون مـ ــرت روز افـ کثـ

 و نیز باال رفتن میانگین عمر جامعـه و کثـرت   )2(دردندانپزشکی

اطـالع از   )3(درمـان پروتـزي دارنـد،   افراد بی دندانی که نیاز بـه  

شیوع رنگ دنـدانهاي طبیعـی و در نتیجـه در دسـترس بـودن      

ضـروري  دندانهاي مصنوعی با رنگهاي مورد نیاز بـراي بیمـاران   

اولین شخصی بود که به طور دقیق رنگ دندانها را Clark.است

شرح داد و در تعیین شیوع رنگ دندانهاي طبیعـی کـار کـرده    

 از روش هاي متداول که براي تعیین رنـگ دنـدان   یکی).4( است



  

  

 می باشد نمونه رنگ انواع به کار می رود مقایسه چشمی رنگ با

کثر تحقیقاتی که در مورد شیوع رنگ دنـدانهاي طبیعـی   ا .)5و6(

صورت گرفته بر اساس کره رنـگ مانسـل بـوده اسـت کـه یـک       

لـی  و. سیستم منظم و مرتب از ارتباط ابعاد سه گانه رنگ اسـت 

هاي تجاري که در روش چشمی به کـار مـی رونـد،     نمونه رنگ

هیچ کدام بر اساس این سیستم و به طور ایده آل طبقـه بنـدي   

نمونـه رنـگ   همچنین تحقیقات دیگر بر اساس . )8،7،4( نشده اند

Vita classic  مـی باشـد صـورت       نمونه رنـگ که قدیمی ترین

نگ دندان توسط انواع ولی اطالع از شیوع ر . )10،9،2( گرفته است

هایی که براي دندانهاي آکریلی به کار می روند نیـز   نمونه رنگ

هـا   نمونه رنگالزم است و عدم اطالع از رنگهاي پر مصرف این 

و در نتیجــه کمبــود دنــدانهاي مناســب بــراي بیمــاران و عــدم 

: انتخاب جایگزین مناسب می توانـد سـبب مشـکالتی از جملـه    

وقت و هزینه مجـدد و مشـکالت روحـی    نارضایتی بیمار، صرف 

  .)11( بیمار گردد

رنگ دندانها با  کاهش یا حذف مشکالت مذکور، مقایسهجهت 

ها در  نمونه رنگ و نیز شیوع هر رنگ از نمونه رنگانواع 

دندانهاي طبیعی می تواند کمک موثري در این زمینه باشد تا 

حدودي مورد نظر تا  نمونه رنگمشکل  تعیین رنگ بر اساس 

رفع گردد و با تعیین فراوانی آنها در انتخاب و خرید دندانهاي 

همچنین تعیین رنگ دندان . مذکور تصمیم صحیح اتخاذ گردد

هاي مختلف می تواند تا حدودي رنگ مشابه در  نمونه رنگ با

نمونه رنگهاي متفاوت را مشخص کند تا دندانپزشک بتواند در 

یاز ساخت یک کارخانه از صورت کمبود دندان با رنگ مورد ن

با توجه به کاستی هایی که در . رنگ جایگزین آن استفاده نماید

هاي مختلف و جدید  نمونه رنگ  رابطه با شیوع رنگ دندان با

وجود دارد و نیز تناقضاتی که در رابطه با شیوع رنگ دندان با 

Vita classic وجود دارد، از جمله در یکی از  نمونه رنگ

ه با این راهنماي رنگ در جامعه ایرانی انجام گرفته مطالعاتی ک

 A2و از آن میان رنگ %) 69( داراي بیشترین انتخاب Aگروه 

 Aو در مطالعه دیگري رنگ  )10(بیشترین انتخاب را داشته

بیشترین  A3و در آن میان %) 3/80(داراي بیشترین انتخاب 

ر ایرانی همچنین در تحقیقی دیگر در جامعه غی .)13( بوده است

  .)11( بیشترین انتخاب را داشته است%) B )40گروه رنگی 

لذا تحقیق حاضر با هدف مقایسه رنگ دندان هاي طبیعی  

 (Polident,IvoclarChromascop,Vitapan classic) نمونه رنگ سه توسط

در دانشجویان واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در سال 

  .انجام گرفت 88-87

  روش هامواد و 

نفر  120این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد که در آن

سال بوده و داراي سانترالهاي  18 از دانشجویان واحد که باالي

ماگزیال بودند و به طور مستمر مراجعه می کردند، مورد مطالعه 

دندانهاي داراي ترمیم یا پوسیدگی در سطح باکال، . قرار گرفتند

رنگ ناشی از تتراسایکلین یا  مشکالت پریودنتال، تغییر

فلوئوروزیس، سابقه ضربه، اندو و یا ترك، زنان حامله و شیرده و 

سپس رنگ سطح  .)2(سیگاري ها از مطالعه حذف گردیدند 

، بنا بر مبرا بودن از )12(باکال سانترال راست یا چپ  ماگزیال 

مقایسه رنگ (شرایط فوق الذکر، در این افراد به روش چشمی

که یک روش متداول براي ) با نمونه رنگ استاندارددندان 

و با به کارگیري سه نمونه رنگ  )5و6(تعیین رنگ دندان است

در  vitaساخت کارخانه Vitapan classicalیاستاندارد یعن

کارخانه  ساخت نمونه رنگ Chromascop،)13(کشور آلمان

IvoclarVident  و )14(در کشور آلمانPerimodent  ساخت

، توسط مشاهده گر اول sloveniaدرکشور  Polidentانه کارخ

به . ساله بود، تعیین شد 24که دانشجوي دندانپزشکی، مونث و 

درنمونه  رنگ موجود 16 اینصورت که ابتدا رنگ دندان براساس

این پروسه در طول روز . تعیین گردید vita classicرنگ 

، هواي غیر ابري و  در داخل اتاق و روبروي )14الی  9ساعت (

 .)15(پنجره اي که به فضاي بیرون باز می شد انجام گرفت 

آمپر،  7با ترانس (همچنین در طول تعیین رنگ، نور یونیت 

به طور غیر مستقیم روي شانه ) ولت 12وات و نور  55المپ 

ندان سمت راست باشد یا چپ نور روي بسته به اینکه د(فرد 

قبل از کار از دانشجو خواسته . تابیده شد) شانه راست یا چپ

شد هر آرایشی را که باعث اشکال درانتخاب رنگ می شود 

.)15(بویژه رژ لب پاك گردد 

روي  stainهمچنین قبل از تعیین رنگ در هر فرد پالك و  

با رابرکپ و با خمیر  دندانها (دندان مورد آزمایش تمیز گردید 

در  .)2( تا نتیجه کاردقیقتر باشد ،)پروفیالکسی برساژ شدند 

حین مقایسه، نمونه رنگ و دندان مرطوب بودند همچنین 

درحین تعیین رنگ با نگاه کردن روي صفحه آبی به چشمها 

  .)15( استراحت داده شد

بر اساس دستوري بود که توسط  نمونه رنگروش کار براي هر 

 Vitaدر تعیین رنگ با  .)16( خانه سازنده آن داده شده استکار

classicبراي این کار ابتدا حداکثر . ، قدم اول انتخاب هیو بود

از راهنماي رنگ جدا  (A4,B4,C4,D4)کروما در هر هیو یعنی

وقتی هیوي مناسب . شده و در مجاورت دندانها قرار داده شدند



  

  

نتخاب شد، حال کروماهاي با توجه به قسمت سرویکال دندانها ا

براي مقایسه . مختلف آن هیو جدا شده و با دندان مقایسه شدند

سپس . کروما قسمت میانی نمونه رنگ و دندان  مقایسه گردید

راهنماي رنگ کامل را که بر اساس ولیو تقسیم بندي شده 

 مقابل دندان قرار داده و با چشم نیمه باز  ولیو  انتخاب شد

از  vita classicرنگ  16 شده براساسرنگ مشخص .)17(

B1تاC4 به دنبال آن رنگ دندانها .درفرم اطالعاتی ثبت گردید

تعیین  (Ivoclar)نمونه رنگ  Chromascop Universalتوسط

بدین صورت که . می باشد )540-110( رنگ 20 شد که داراي

گروه رنگی انتخاب  5 دندان از بین) هیو( dentinاول رنگ 

نمونه رنگ موجود درگروه انتخاب شده، که  4 سپس از ،گردیده

بر اساس کروما تقسیم بندي شده اند، یکی را انتخاب کرده و 

کناردندان نگه داشته وبه این ترتیب مشابه ترین نمونه رنگ 

رنگ موجود  18براي انتخاب رنگ بر اساس .)14( انتخاب شد

یک  نمونه رنگنیز از آنجا که این  نمونه رنگ Perimodentدر

راهنماي استاندارد مورد استفاده در روش چشمی است، لذا 

بنابراین ابتدا . مشابه روش هاي قبلی تعیین رنگ صورت گرفت

یکی را  (Y,B,G)از میان سه هیوي موجود در نمونه رنگ،

انتخاب کرده سپس از هیوي انتخاب شده، کروماي مورد نظر  

  .شده اند، انتخاب گردیدکه با شماره هاي مختلف تقسیم بندي 

 نمونه رنگپس از تعیین رنگ دندان مورد نظر توسط سه 

توسط مشاهده گر اول، رنگ همان دندان توسط مشاهده گر 

تعیین گردید به  نمونه رنگ Vita classicدوم و با استفاده از 

طوریکه مشاهده گر دوم از نتایج به دست آمده از مشاهده گر 

ازه گیري دوم براي اطمینان از تکرار اند. اول اطالعی نداشت

پذیري روش اندازه گیري یعنی مشاهده چشمی انجام گرفت تا 

مشاهده گر دوم، . درصد صحت انتخاب رنگ باالتر رود

سپس براي . ساله بود42دندانپزشک متخصص پروتز، مونث و 

مقایسه رنگ دندان در نوبت اندازه گیري اول و دوم از ضریب 

نمونه نین براي مقایسه رنگ به دست آمده از توافق کاپا، همچ

هاي مختلف بعد از ترسیم جداول توافقی و پیدا کردن  رنگ

shade هاي مشابه از ضریب توافق کاپا استفاده گردید.  

  یافته ها

. نمونه از دانشجویان انجام شد 120این تحقیق روي 

سن آنها . آنها مرد بودند%  7/41از نمونه ها زن و % 3/58

دراین نمونه . سال بودند 41تا 19و در محدوده سنی  5/3±24

 نمونه رنگ ها یکی از دندانهاي سانترال ماگزیال توسط سه

از افراد، %  2/19مختلف تعیین رنگ گردید که در این میان در 

افراد دندان %  8/80دندان سانترال ماگزیالي سمت چپ و در 

نمونه  Vita classicدر مورد .سمت راست آنها تعیین رنگ شد

داراي  Aدر دو حالت مشاهده توسط دو نفر، گروه رنگی  رنگ

بیشترین بود  A2و از آن میان %) 78و % 77(بیشترین درصد 

شایعترین رنگ را  A1و بعد از آن رنگ %)  9/42و %  9/45(

همچنین کمترین شیوع به %). 25و %  5/23(تشکیل می داد 

 Dگروه رنگی . بود%)  C )2/1دست آمده مربوط به گروه رنگی 

نیز به میزان  Bو گروه رنگی %)  5/12و % 9/12(داراي شیوع 

 Ivoclarchromascopدر تعیین رنگ با .شایع بود%) 2/7و5/9%(

 2/44(از همه بیشتر 120دیده شدکه شیوع رنگ  نمونه رنگ

همین طور در . میباشد%)7/41( 110و بعد از آن %) 

 Y1شیوع رنگ  نمونه رنگ  Perimodent(Polident)مورد

  .می باشد%)  7/71(بیشترین 

 16با مقایسه رنگ تعیین شده توسط دو مشاهده گر در مورد 

ضریب توافق کاپا براي دو مشاهده گر   نمونه رنگ Vitaرنگ 

  :در سه حالت بررسی شده است

و نیز توافق  )1,2,3,4(توافق کروما  ،(A,B,C,D)اگر توافق هیو 

 ،569/0کامل را در نظر بگیریم به ترتیب ضرایب توافق کاپا 

  .می باشند 489/0و  827/0

هاي مختلف  نمونه رنگبراي مقایسه رنگ به دست آمده از 

پس از ترسیم جداول توافقی، ضریب توافق هاي به دست آمده 

  .آمده است 3تا  1در جداول 

  

بر حسب رنگ  Ivoclarضریب توافق کاپا رنگ انتخابی  -1جدول 

Vitaانتخابی 

VitaIvoclarضریب توافق کاپا

A111085,7%

A2120  77,1%

A3120  33,3%

B2120  60%

D2110  91,7%

  



  

  

 بر حسب رنگ Polidentضریب توافق کاپا رنگ انتخابی  -2جدول 

Vitaانتخابی 

  

  

  

  

  

  

  

بر حسب رنگ  Ivoclarضریب توافق کاپا رنگ انتخابی  -3جدول 

  Polidentانتخابی 

Polident  Ivoclarضریب توافق کاپا

Y1  11051,2%

Y1120  47,7%

Y2  120  69,2%  

Y0  110  100%

Y2  130  30,8%

  

  بحث 

 Vitaنتایج این تحقیق نشان داد که در تعیین رنگ با 

classic Shade guide  توسط هر دو مشاهده گر گروه رنگیA 

بیشترین  A2و از آن میان %) 78و % 77(داراي بیشترین درصد 

و % 5/23(شایعترین بود A1و بعد از آن %) 9/42و% 9/45(بود 

به گروه همچنین کمترین شیوع به دست آمده مربوط . %)25

در مطالعات دیگري که با این . می باشد%) C )2/1رنگی 

داراي  Aراهنماي رنگ در جامعه ایرانی انجام گرفته گروه 

باالترین انتخاب  A2و از آن میان رنگ %) 69(بیشترین انتخاب 

داراي بیشترین انتخاب  Aرا داشته و در مطالعه دیگري رنگ 

 .)18(بوده است  بیشترین A3و در آن میان  )9(%)3/80(

 Bهمچنین در تحقیقی دیگر در جامعه غیر ایرانی گروه رنگی 

  .)10(بیشترین انتخاب را داشته است %) 40(

دیده شد  Ivoclarchromascop Shade guideدر تعیین رنگ با 

 110و بعد از آن %) 2/44(از همه بیشتر  120که شیوع رنگ 

 PolidentShade guideهمین طور در مورد .قرار داشت%)7/41(

در تحقیقی که در سال . بود%)7/71(بیشترین  Y1شیوع رنگ 

توسط صالحی و همکاران در دانشکده دندانپزشکی  1381

 100دانشگاه آزاد انجام شد رنگ دندانهاي سانترال باال در 

Vitaنمونه با روش چشمی توسط  classic Shade guide  تعیین

 Aده شد که گروه رنگی شد، در نتایج به دست آمده دی

از جمعیت مورد بررسی و از آن میان %) 69(بیشترین درصد 

A2  را داشته است و گروه رنگی %) 8/34(بیشترین شیوعC  نیز

که تا حدودي نتایج به دست  )9(،را دارا بوده%) 9(کمترین شیوع

این تشابه یافته ها . آمده در تحقیق حاضر را تایید می کند

) افراد ایرانی(تشابه نژادي جمعیت مورد بررسیاحتماال به علت 

. می باشد) سانترال هاي باال(و نیز تعیین رنگ دندانهاي یکسان 

مداخله گري که حذف شده اند عوامل تعداد  مذکور در پژوهش

و همکاران، در نوربخش . بود از تحقیق حاضر کمتر و محدود تر

رنگ  براي بررسی آماري انتخاب 1379تحقیقی که در سال 

دادند، شیوع رنگ  انجام تهران پرسلن توسط دندانپزشکان

انتخابی پرسلن در هر دو فک باال و پایین را با روش چشمی 

یافته ها . به دست آوردند Vita classic Shade guideتوسط 

داراي بیشترین  Aحاکی از آن بود که در هر دو فک گروه رنگی 

. داراي کمترین انتخاب بوده است Cانتخاب و گروه رنگی 

و در فک %  3/80برابر  Aبطوریکه در فک باال شیوع گروه رنگی 

در فک باال  Cبوده است و شیوع گروه رنگی %  1/71پایین 

بوده و از گروه رنگی % 6/4و در فک پایین برابر با % 1/5برابر با 

A  رنگA3 تا نتایج این تحقیق نیز   .)18( شایعترین بوده است

حدودي یافته هاي به دست آمده در تحقیق حاضر را تایید می 

کند که این احتماال باز به علت تشابه نژادي جامعه مورد بررسی 

 ,پژوهشی توسط  2006در سال . می باشد) افراد ایرانی(

Kanavati  و همکاران در دانشگاهVirginia  صورت گرفته که در

مونه توسط دو مشاهده ن 40آن رنگ دندان سانترال باال در 

اندازه  Vita classic Shade guide  و با ) روش چشمی(گر

، A 20%شیوع رنگ به دست آمده در گروه رنگی . گیري شد

B40% ،C 35% وD 5%بنابراین گروه رنگی . بوده استB 

همان طور که  .)10( کمترین شیوع را داشته است Dشایعترین و 

با پژوهش ما تا حدودي مغایر می بینیم یافته هاي این تحقیق 

این اختالف می تواند به علت تفاوت نژادي جمعیت مورد . است

در این . بررسی و تعداد نمونه هاي کم در این تحقیق باشد

پژوهش فاکتور هاي مداخله گري که حذف شده اند، از تحقیق 

شیوع رنگ  2002در تحقیقی در سال .ما محدود تر است

) Peruvian(اد جوان اهل کشور پرو دندانهاي طبیعی در افر

مورد بررسی قرار گرفت و رنگ سانترال  M.A.Satoتوسط 

 نمونه رنگساله توسط سه  25تا  15فرد  117ماگزیال در 

  :مختلف

Vitapolident کاپاضریب توافق

A1Y189,3%

A2Y1  81,3%

A3Y2  25%

B2Y1  80%  

D2Y1  83,3%



  

  

  Vita classic ChromascopIvoclarوVitapan 3D Master  و با دو

 .منبع نوري طبیعی و مصنوعی به روش چشمی تعیین شد

 A3در نور طبیعی   Vita classicبیشترین شیوع رنگ در مورد 

  . بود% 19/34با  A2و در نور مصنوعی % 93/23با 

بیشترین شیوع رنگ در زیر نور  ChromascopIvoclarدر مورد 

% 35/27با  120 ،و در زیر نور مصنوعی% 64/25با  ١٣٠طبیعی 

یکی از جنبه هاي مثبت این تحقیق تعیین رنگ با دو . )19(بود 

همان طور که . است) طبیعی و مصنوعی( منبع نوري مختلف 

تحقیق . داراي بیشترین درصد بوده  Aمی بینیم گروه رنگی 

 A2(حاضر مشابه نتیجه این تحقیق در زیر نور مصنوعی است

همانطور که تحقیق حاضر نیز در نور محیط ). حداکثرند120و

  .کار بوده است

 Ohioو همکاران در دانشگاه  Bayindirتوسط  2007درسال 

تحقیقی صورت گرفت که در آن عدم تطابق رنگ دندانهاي 

در . هاي مختلف بررسی شد نمونه رنگزنده ترمیم نشده توسط 

 Shade tabاین تحقیق میزان طیف انعکاسی قسمت میانی هر 

سانترال، لترال و (    دندان قدامی  359در valueو نیز میزان 

  85تا  18( سال  18نفر از افراد باالي  120مربوط به ) کانین

اندازه  Spectroradiometerاز افراد دانشگاه، توسط ) ساله 

 ,Vita lumin،نمونه رنگبراي مقایسه از سه سیستم .گیري شد

Chomascop, Vitapan 3D master  نمونه و نیز ترکیب هر سه

 Vitaدراین تحقیق با در نظر گرفتن . استفاده گردید رنگ

lumin رنگ دیده شد که با توجه به مشابه کردن  نمونه رنگ  

Shade tab ها با رنگ دندانهاي طبیعی درصد انتخاب رنگها در

، همچنین کمترین درصد %)44(بیشترین  Aگروه رنگی 

 Chromascopدر مورد. بود%) B )5انتخاب مربوط به گروه رنگی

%)  26(از همه بیشتر 410دیده شد که شیوع رنگ  نمونه رنگ

  .)20( %)17(بود  110و بعد از آن 

داراي  Aمشابه تحقیق ما گروه رنگی  vita luminدر مورد 

و نیز ) درصدها(ولی میزان شیوع . بیشترین درصد است

رد همچنین در مو. کمترین گروه رنگی تفاوت دارند

chromascop  با (بود 110دومین رنگ شایع در هر دو پژوهش

ولی در مورد شایعترین رنگ دو پژوهش ) درصدهاي متفاوت

با توجه به تفاوت در نژاد جمعیت مورد بررسی . مغایر بودند

در این تحقیق هر (همچنین تفاوت دندانهاي مورد اندازه گیري 

و نیز ) شده اند سه دندان سانترال، لترال، کانین تعیین رنگ

در این تحقیق تعیین رنگ با (روش تعیین رنگ متفاوت 

، این مغایرت قابل پیش )دستگاه  بوده است که دقیق تر است

و همکاران انجام گرفت عطار درتحقیقی که توسط . بینی است

نفر توسط  126 رنگ سانترال راست یا چپ ماگزیالري در

و بر  vita easy shade (digital spectrophotometer)دستگاه

بررسی شده  نمونه رنگ vita 3D-Masterحسب نمونه رنگ

گروه بر حسب  4رنگ دندانها در  نمونه رنگبر اساس این . است

value  داراي روشن ترین رنگ  1قرار گرفت به طوریکه گروه

در %) 3/64( 1در گروه %) 9/7(نتایج حاکی از آن بود که . بودند

  .)12(قرار داشتند  4در گروه%) 6/1(و3در گروه%) 2/26(،2گروه 

 Vita easy shadeدر این پژوهش رنگ دندانها توسط دستگاه 

بررسی شده که این دستگاه تحت تاثیر نور محیط و یا شرایط 

این وسیله بسیار . محیطی نمی باشد و نیز بسیار دقیق است

و حساس و گران می باشد در نتیجه استفاده از آن در مطب ها 

در تحقیق حاضر قصد ما . مراکز دندانپزشکی بسیار محدود است

پیروي از تعیین رنگ در شرایط معمول و روتین بوده است لذا  

به علت محدود بودن استفاده از این دستگاه در شرایط روتین از 

همچنین این دستگاه رنگ دندان را . آن استفاده نشده است

 Vita 3Dو Vita luminفقط بر اساس دو راهنماي رنگ، 

master  تعیین می کند و در تحقیق حاضر بعلت اینکه قصد

دیگر که بر اساس این  نمونه رنگبا دو  Vita luminمقایسه  

دستگاه تعریف نشده اند بوده است، استفاده از این دستگاه 

Hasegawaتوسط 2000در پژوهشی که در سال .مناسب نیست

ترانسلوسنسی دندانهاي  و همکاران صورت گرفته است، رنگ و 

 13نفر اندازه گیري شد و سن افراد بین  87سانترال طبیعی در 

ناحیه دندان  5سپس  رنگ و ترانسلوسنسی در . سال بود 84تا 

و همچنین نمونه رنگ ها با استفاده از کامپیوتر و بر اساس 

یافته ها نشان داد که در . اندازه گیري شد CIELABسیستم 

. ندانها در ناحیه مرکز، تیره تر و زردتر هستندافراد مسن تر د

همچنین در حرکت از اینسایزال به سمت سرویکال قرمزي و 

زردي دندانهاي طبیعی افزایش می یابد، همچنانکه 

  .) 21(ترانسلوسنسی کاهش می یابد

 ،در این پژوهش به علت استفاده از سیستم کامپیوتري

ناحیه مختلف بررسی  5پژوهشگر توانسته رنگ دندان را در 

در تحقیق حاضر به علت ذکر شده در فوق استفاده از . کند

همچنین در این تحقیق به . سیستم کامپیوتري امکان پذیر نبود

توانسته از نظر سن، رنگ  ،علت دامنه گسترده سنی نمونه ها

کثر نمونه ها در دندانها را مقایسه کند ولی در تحقیق حاضر ا

سال بودند که  24±5/3یک دامنه  سنی  با میانگین سن 

 Jahangiri.مقایسه رنگ بر اساس سن را ناممکن می کند



  

  

نفر  119 ازدانشگاه نیوجرسی آمریکا رنگ دندان 2002 درسال

سال را توسط روش چشمی و با استفاده از  80 تا 18 در سنین

رنگ دندان را  او. ي کرداندازه گیر Vita luminراهنماي رنگ 

 )از ولیوي خیلی باال تا ولیوي کم(براساس ولیو به چهارگروه 

سال  60 در نتایج مشخص شد که اشخاص با سن. تقسیم کرد

 )موارد %17(سال 31 و باالتر در مقایسه با افراد جوانتر از

در این پژوهش رنگ دندانها  داشتند تردندانهایی با ولیوي کم

رنگ  16گروه تقسیم بندي شده است و  4فقط بر اساس 

که البته . مورد بررسی قرار نگرفته است Vita luminموجود در 

همچنین در این تحقیق . است در تحقیق حاضر لحاظ شده

که به علت بوده است مقایسه رنگ بر اساس سن محقق قادر به 

می تواند از جنبه  و دامنه گسترده سنی افراد مورد بررسی است

 Polident نمونه رنگ در مورد..) 22(ت این تحقیق باشدهاي مثب

و شیوع رنگی آن، همچنین در مورد مشابه سازي رنگهاي این 

تحقیقی صورت نگرفته تا بتوانیم بحث و  نمونه رنگسه 

یکی از جنبه هاي حائز  .تفسیري یا یافته مشابه داشته باشیم

اهمیت  تحقیق حاضر این است که  تعیین رنگ در نور اتاق 

محل کار و با تاباندن نور یونیت به طور غیر مستقیم انجام 

متفاوت است ولی ) نور طبیعی(گرفته که با شرایط استاندارد

مشابه نوري است که اکثرا در مطب ها و محل کار دندانپزشکان 

یط معمول رایج در تعیین رنگ دندانها، وجود دارد و به شرا

 Vita ،نمونه رنگهمچنین استفاده از سه نوع . نزدیک تر است

که  Polidentو  Ivoclarکه مخصوص دندانهاي پرسلنی است و 

مخصوص دندانهاي آکریلی از همان کارخانه هستند، در تحقیق 

به این ترتیب مشخص گردید، طیف . حاضر لحاظ گردیده است

در دندانهاي طبیعی وسیعتر است Vita classicدر جود رنگی مو

نمونه و بنابراین نسبت به دو ) …,A1,A2,A3,B2,D2رنگهاي(

اما طیف رنگی موجود در . دیگر کاربرد بیشتري دارد رنگ

Ivoclar و Polident  در(در محدوده کوچکتريIvoclar  رنگهاي

در ) Y0,Y1,Y2رنگهاي  Polidentو در  110,120,130

دانهاي طبیعی دیده شدند که نشان دهنده تطابق پایین تر دن

.این نمونه ها با رنگ دندانهاي طبیعی است

در این تحقیق همچنین مقایسه اي بین رنگ تعیین شده 

توسط دانشجو و فرد متخصص انجام شدکه توافق به دست 

آمده نشان می دهدکه در هر صورت تفاوت هایی به لحاظ 

افراد حتی در مواردیکه افراد با هم آموزش مشاهده چشمی بین 

 نمونه رنگبعالوه تعیین رنگ دندان با  .دیده اند وجود دارد

نمونه هاي مختلف  باعث شد که رنگهاي تقریبا مشابه در این 

ها تا حدودي مشخص شوند تا دندانپزشک بتواند در  رنگ

صورت کمبود دندان مصنوعی با رنگ مورد نیاز ساخت یک 

  .از رنگ جایگزین آن استفاده نماید کارخانه

  نتیجه گیري 

آنطور که از این پژوهش و نیز پژوهش هاي مشابه  بر می آید 

و تعیین  Vita classic نمونه رنگ در جامعه ایرانی در مورد

داراي بیشترین شیوع  Aرنگ دندانهاي سانترال، گروه رنگی 

نمونه  ددر مور. شایع ترند A3و  A2می باشد و از آن میان 

نمونه رنگ و نیز در مورد  130و 120رنگ  Chromascopرنگ

Polident   رنگY1 همچنین براي مقایسه رنگ . شایعترین اند

نسبت به  Vita Luminاحتماال  ،نمونه رنگدندانهاي طبیعی با 

دیگر، دندانهاي طبیعی را بهتر پوشش دهد و  نمونه رنگدو 

همچنین پیشنهاد می شود براي . استفاده از آن مناسب تر باشد

مقایسه شرایط نوري در محل کار با شرایط استاندارد، تعیین 

  .رنگ در هر دو شرایط نوري انجام گیرد

  تقدیر و تشکر

با تشکر از گروه آموزشی پروتز متحرك دانشکده به خاطر 

ري بی دریغشان وبا تشکر از کلیه دانشجویانی که در همکا

  .اجراي این طرح یاري رساندند
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