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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE  

 

 3-D-Master A fogak természetes színterének egyenletes, a természetes 

fogszínek előfordulási gyakoriságának megfelelő lefedését biztosító 

rendszer, amelyet a Vita Zahnfabrik  a vizuális fogszín meghatározás 

eredményeinek javítására dolgozott ki. 

 CIE  Commmission Internationale de l’Éclairage (Nemzetközi 

Világítástechnikai Bizottság).  

 CIELab A CIE által definiált  háromdimenziós színtér,  melynek 

vektor koordinátái:  L – tárgy világosságának mértéke, a –  a vörös/zöld 

tengelyen elfoglalt helyzet és  b – a sárga/kék tengelyen elfoglalt helyzet.  

 CVD  Color Vision Deficiency, színtévesztés: a csapok eltolódott 

spektrális érzékenységéből adódó színlátási zavar. 

 D 65  Szabványos megvilágítás 6500 Kelvin színhőmérséklettel, 

az északi félteke felhőmentes nappali fényére hasonlít. 

 LCh  Lightness- világosság, Chroma- telítettség,  hue- színezet; 

cilindrikus koordináták, melyek segítségével a szín a CIELab 

koordinátarendszerben meghatározható. 

 RGB  Az additív színkeverés alapszínei: vörös, zöld, kék. 

 TT  Toothguide Trainer, szoftver a fogszín meghatározás 

oktatására és a 3D-Master rendszer szerinti fogszín meghatározás 

gyakorlására.  Szerző Prof. Dr. H. A. Jakstat  

 TTB  ToothguideTraining Box, hardver a fogszín meghatározás 

oktatására és a 3D-Master rendszer szerinti fogszín meghatározás 

gyakorlására.  Szerző Prof. Dr. H. A. Jakstat. 
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2. BEVEZETÉS  

 

2.1. A FOGSZÍN MEGHATÁROZÁS JELENLEGI GYAKORLATA 

Az elmúlt években a fogszín meghatározási lehetőségek iránti kutatások jelentős 

lendületet kaptak. Amíg a legnagyobb és legismertebb online orvosi adatbázisban 

(Medline) a szín és fogászat szavakra keresve 1970-ben még csak 107 cikket 

találtunk, addig az elmúlt pár év felgyorsult érdeklődését objektívan mutatják az 

utóbbi évek keresései során kapott cikkszámok:409 (1980), 1134 (1990), 2259 

(2000) and 4062 (2010. április) (Paravina 2010). A technika vívmányai, a 

számítógépek, az internet, a kommunikációs eszközök nagyban befolyásolják és 

alakítják modern társadalmunkat, és ezzel párhuzamosan megváltoztak a beteg 

elvárásai is.  A páciensek mindinkább olyan fogpótlásokat szeretnének, amelyek 

megkülönböztethetetlenül illeszkednek a környező természetes fogakhoz. A 

növekvő igényekkel lépést tartva a fogászat is gyorsan és megállíthatatlanul 

fejlődik, az elmúlt fél évszázad során felnövő új fogorvosi generáció a színek 

meghatározásának, kommunikációjának is új technológiájával egészítheti ki 

eszköztárát. 

A fogszínt helyesen meghatározni, az információt hatékonyan a fogtechnikushoz 

juttatni a sikeres fogpótlás egyik alapvető feltétele. A fogszín meghatározása 

mindig is az esztétikai fogászat nagy kihívásai közé tartozott, hiszen dolgozhat a 

fogorvos és a fogtechnikus is tökéletesen pontosan, a legújabb technológiákkal, 

legmodernebb anyagokkal, a páciens csak akkor lesz elégedett, ha a fogszínt is 

helyesen határozzuk meg. A fogszín meghatározás két alapvető módszere a 

színösszehasonlítás (színmeghatározás fogszínkulccsal) és a színmérés 

(színmeghatározás színmérő műszerekkel). A régóta használt vizuális 

színmeghatározásról tudjuk, hogy szubjektív, a körülmények és az alkalmazott 

módszer is nehezen kontrollálható. A fogszínkulcsok kisebb-nagyobb 

hiányosságai régóta motiválták a kutatókat a módszer továbbfejlesztésére. 

Ugyanakkor az objektív mérési lehetőségek kidolgozása bíztató alternatívát jelent 

a szubjektív vizuális módszerrel szemben. A fogszín meghatározás eszköztárának 
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fejlődése az elmúlt 2 évtizedben két párhuzamos vonalon haladt. Az 1990-es évek 

végén jelentek meg a piacon az első modern színelméletre építő új fogszínkulcsok 

és ezzel egyidőben az első digitális fogszínmeghatározó eszközök is. Mára a 

szubjektív vizuális módszer együtt alkalmazva az objektív méréssel a megbízható 

esztétikai eredmény zálogává vált (Chu és mtsai 2010). 

 

2.2. VIZUÁLIS FOGSZÍN MEGHATÁROZÁS, A 

SZÍNÖSSZEHASONLÍTÁSOS MÓDSZER  

A mindennapos gyakorlatban a fogszín meghatározás úgy történik, hogy a 

meghatározandó fog színét a vizsgáló fogorvos összehasonlítja valamely 

gyártócég fogszínkulcsával, a színazonos párt keresve. Ezzel a hagyományos 

összehasonlításos módszerrel egyes fogorvosok  jól teljesítenek, míg mások 

kevésbé jó eredményeket érnek el.  A vizuális fogszín meghatározás szubjektív, 

egyénileg változó a színek közti különbségek felismerésének képessége. 

(Culpepper  1970, Van der Burgt és mtsai 1990, Joiner 2004, Jarad és mtsai 2005, 

Curd és mtsai 2006)
 
 A vizsgált fogak természetes színe több tényezőből tevődik 

össze, nehezen kontrollálhatók a körülmények, a fogszínkulcsoknak több típusa 

érhető el a piacon, és a megvilágítás is nagyban befolyásolja az érzékelt színt 

(Paravina 2002, Curd és mtsai 2006, Jasinevicius és mtsai 2009). A fogszín helyes 

értékeléséhez és kommunikációjához bizonyos színtani ismeretekre is szükség 

van, ennek ellenére az oktatásban a fogszín meghatározására, színelméletekre 

méltánytalanul kevés hangsúly jut. 

Színtanból ismert, hogy a színpercepciót alapvetően 3 tényező határozza meg: a 

megfigyelő, a megfigyelt tárgy és a megvilágítás. 
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2.2.1. A MEGFIGYELŐ FOGORVOS 

De gustibus et coloribus non est disputandum. Az ókori latin közmondás úgy 

tartja izlésekről és színekről nincs értelme vitát nyitni. Mindez éppúgy igaz a 

fogászatban használt összehasonlításos módszerre is. Szubjektív. Függ a fogorvos 

egyéni adottságaitól, egyéni színlátásától, életkorától, érzelmi állapotától. 

Binokuláris látásunkból adódóan nem mindegy, hogy a fogat a fogorvos milyen 

szögben látja, illetve jobbról vagy balról vizsgálja. Az ideális az lenne, ha csak 5-

7mp-ig nézné a megfigyelő a fogat, mert ennél hosszabb idő után a szem elfárad 

(Sorensen és Torres 1987, Chu és mtsai 2004). A kontrasztjelenségek miatt 

fontos, hogy egyszerre csak egy fog vizsgálata történjen (Fondriest 2004).  A 

fogszínkulcsos színmeghatározáshoz a gyors összehasonlítások javasoltak, hogy a 

retinális fotoreceptorok fáradását elkerüljük.  A  javaslat az, hogy valamilyen kék 

háttérre nézve pihentessük szemünket. Ha sokáig nézünk egy színt, akkor negatív 

utóhatásként az eredeti szín komplementer színe fog megjelenni. Ha viszont az 

összehasonlítások között kék háttérre nézünk,  a kék spektrumban érzékeny 

csapok fáradnak és felerősödik a sárgás-narancsos színek, azaz a fogak színezete 

iránti érzékenység . A gyors választás azért is fontos, mert ha a fogszínkulcsot a 

fog mellé tartjuk, egy idő után egyre inkább egyformának fogjuk látni a kettőt. Ha 

két színt szimultán nézünk, szemünk akaratlanul is az egyik színről vált a másikra 

majd vissza. Egy idő után mindkét szín kombinálódni fog a szomszédos szín 

utóképével.  

A fogorvosok vizuális színmeghatározása nem mindig következetes. Gyakran 

előfordul, hogy a fogorvos egy következő alkalommal ugyanazon páciensnek egy 

másik színt választ (Barna és mtsai 1981). Az összehasonlításos színmeghatározás 

szubjektivitása az emberi színlátás mechanizmusából adódik.
 

A színlátás olyan összetett, bonyolult folyamat, amelynek alapja a fény. A színek 

érzetet jelentenek, amelyet a látható tartományba eső fény vált ki.  Az egyes 

tárgyak a fényből egyes hullámhosszakat visszavernek, a visszavert fény 

hullámhosszát a látórendszer színérzetként ismeri fel. A színérzet a szem és az agy 

komplex reakciója az elektromágneses sugárzásra.  Az ember a 400-700 nm 

hullámhossz tartományba eső hullámhosszokat érzékeli. Ez a tartomány hatféle, 
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az ibolyától a vörösig terjedő "spektrális" szín sorozatával megjeleníthető. Egy 

tárgy színe függ a tárgy által visszavert fény hullámhosszán kívül számos 

tényezőtől, pl.: a szemlélő látószervi, tudati, értelmi, érzelmi állapotától, 

életkorától (Brewer és mtsai 2004, Sikri 2010).  

A színlátás során a retina fényre érzékeny fotoreceptor-sejtjei érzékelik a képet. A 

retina fotoreceptor-sejtjei kétfélék: a pálcikák érzékelik a fény intenzitását, a 

csapok a színeket. A csapok 3 félék lehetnek: kék, zöld és vörös. A szín 

megkülönböztetés alapja, hogy a háromféle csap adott hullámhosszon eltérő 

mértékben aktiválódik. A fotoreceptor-sejtek fényabszorpciója kémiai reakciók 

egymásra épülő sorát indítja el. Ennek eredményeként elektromos jelek jutnak az 

agyba, ahol az információ végső feldolgozása megtörténik. Az érzékelés nemcsak 

a retinából jövő jelzéseken nyugszik, hanem a primer látókéreg az előző vizuális 

és nem vizuális tapasztalatok alapján korrigálja és kiteljesíti a retina eredetű 

információt (Wyszecki és Stiles 1982). A vizuális érzékelés jellemző példája 

Edgar Rubin pszichológus híressé vált képe. A képre nézve vagy 2 arcot vagy egy 

vázát látunk, lényeges, hogy egyszerre csak az egyik változat látható, attól függ, 

hogy mit tekintünk háttérnek (Rubin 1915) (1. ábra).  

 

1. ábra:  Vizuális illúzió 1.: Edgar Rubin-Vaseface (Rubin 1915) 
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A látási illúziók a látás állandó jellemzői. Az optikai csalódások a látási folyamat 

téves észlelései, amelyek általában azért jönnek létre, mert a látvány az érzeteket 

kiértékelõ neuronrendszer számára egymásnak ellenkezõ módon értelmezhetõ 

jeleket tartalmaz. Ilyenkor általában az “erõsebb” jel hatása dominál, még akkor 

is, ha tudatunk jelzi ezt az ellentmondást (2. ábra). 

 

2. ábra:  Vizuális illúzió 2.: azonos világosságú szürke téglalapok eltérő környezetben 

(Adelson 1993) 

 

A fogszín meghatározást a színpercepció egyediségén túl, a fogorvos 

gyakorlottsága is meghatározza
 
(Paravina 2002, Hammad 2003, Della Bona és 

mtsai 2009).
 

Egy tanulmány arra mutatott rá, hogy a protetikus fogorvos 

megbízhatóbban választ fogszínt (Hammad 2003). Régóta ismert tapasztalati tény, 

hogy a nők jobbak a fogszín meghatározásban, mint a férfiak. A különböző 

kutatások az elmúlt évek során hol ezt igazoló, hol pedig ezzel ellentétes 

eredményeket hoztak.  Egyesek ezen feltételezést csupán  tudományos fikciónak 

tartják
 
(Reynolds 1966). Az irodalom is ellentmondásos e tekintetben, hiszen 

számos, fogorvosok körében végzett tanulmány állapítja meg, hogy a fogszín 

meghatározás tekintetében nincs szignifikáns különbség a normál színlátású nők 

és férfiak között (Barrett és mtsai 2002, Winkler és mtsai 2006, Anusavice 1996, 

Rodriguez-Carmona és mtsai 2008, Paravina 2002). Egyes vizsgálatok szerint sem 

a kor, sem pedig a klinikai tapasztalatok nem játszanak fontos befolyásoló 

szerepet (Anusavice 1996). A színtévesztők kérdésében egységes az álláspont, a 

színtévesztés a fogszín meghatározás befolyásoló tényezői közé tartozik (Barna és 
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mtsai 1981, Moser és mtsai 1985, Davison és Myslinski 1990).
  

A nemek közti 

kérdésben azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ha a teljes 

fogorvospopulációt nézzük, a nők színválasztási eredményei jobbak, mert férfiak 

körében gyakoribb a vörös-zöld színtévesztés (Chamberlain és Chamberlain 

1980). 

2.2.1.1. SZÍNTÉVESZTÉS A FOGORVOSOK KÖRÉBEN 

A normális színlátáshoz három különböző hullámhossz mentén vett érzékenységi 

tartományban működő receptortípusra van szükség: rövid hullámhossz 

tartományban érzékeny csapok (S-csap, tritán, kék); középhosszúságú 

hullámhossztartományban érzékeny csapok (M-csap, deuterán, zöld) és a hosszú 

hullámhossz tartományban érzékeny csapok (L-csap, protán, vörös) (Kanski
 

2003). A színtévesztőknél a receptoroknak hullámhosszban eltolódhat a spektrális 

érzékenysége. Enyhe formában valamely csap érzékenységi görbéje csak eltolódik 

egy másik csap irányába (anomália; pl. protanomália: L-csap szenzitivitási 

görbéje az M-csapra tolódott, normal kék és zöld csapok illetve anomális zöld-

szerű csapok, enyhe vörös színtévesztés). A súlyos formában az érzékenységi 

görbe teljes egészében egy másik csap görbéjére helyeződik (anópia) (Kanski
 

2003, Deeb és Motulsky
 
2005). A protanópia olyan súlyos színtévesztés, amikor a 

hosszú hullámhosszban érzékeny (vörös) fotoreceptorok teljes funkcionális 

kiesésével találkozunk. A deuteranópia a középhosszú hullámhossztartományban 

érzékeny (zöld) fotoreceptorok funkcionális kieséséből adódik (
 
Deeb és Motulsky

 

2005, Wenzel és mtsai 2001) (3. ábra). 
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3. ábra: A vörös zöld színtévesztők receptorjainak eltolódott spektrális érzékenysége 

(Samu és mtsai 2001) 

Kutatások szerint az emberi látásban 95%-ban a vörös és zöld receptoroknak van 

szerepe, a vörös-zöld színtévesztés a leggyakoribb ,nagyon alacsony azoknak  a 

száma akik a spektrum  kék végén tévesztenek. John Dalton angol kémikus 1794-

ben saját magán végzett megfigyelései vezették a színtévesztés fölismeréséhez, 

kutatásainak precíz, módszeres volta olyan általános elismerést aratott, hogy a 

daltonizmus a vörös-zöld színtévesztés (deuteranopia) elterjedt nevévé vált. A 

veleszületetten vörös-zöld színtévesztők főleg férfiakból álló népes populációt 

alkotnak.  Európában és Észak-Amerikában a vörös-zöld színtévesztés 

előfordulása 8% a férfiak és 0,4-0,5% a nők körében (Delpero és mtsai 2005).
  
A 

protanópia-1%, deuteranópia-1%, protanomália-1% és deuteranomália 5%-ban 

fordul elő. A többi típus előfordulása igen ritka 0,1% alatti (Samu és mtsai 2001). 

Bizonyos szakmáknál a színtévesztés hátrányt jelenthet, mert vannak feladatok 

amelyeket színtévesztők nem tudnak olyan szinten elvégezni mint a normál 

színlátásúak (Cole 2007). Ha a színtévesztőket az elváltozás súlyossági fokozatai 

szerint hasonlítjuk össze, azaz azt vizsgáljuk, hogy a súlyos, közepes és enyhe 

színtévesztők hogyan teljesítenek, megállapíthatjuk minnél súlyosabb a 

színtévesztése valakinek, annál több hibát ejt
 
(Poole és mtsai 1997). Az enyhe 

színtévesztők, az anomális trikromátok (protanomálok és deuteranomálok) 

gyakorlatilag nagyon ritkán szembesülnek nehézségekkel a mindennapos 

tevékenységeik során. Sokan közülük nem is tudnak a színlátási zavarukról. A 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dalton
http://en.wikipedia.org/wiki/1794
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közepes és súlyos színtévesztők, azaz a dikromátok azonban jól tudják, hogy 

színlátási problémájuk van, hiszen az mindennapos nehézségeket okoz. (4. ábra) 

 

 

4. ábra: Színtévesztés szimulációs monitor:  Raffaello  az Athéni iskola című festménye 

protanóp, normál és deuteranóp üzemmódban megjelenítve. (A) Protanóp (súlyos 

vörös színtévesztő) üzemmódban megjelenített kép. (B) A festmény, ahogyan a 

normal színlátásúak látják. (C) Deuteranóp (súlyos zöld színtévesztő) szimulációs 

megjelenítésben Raffaello munkája. 

A fogorvosok és fogorvostanhallgatók körében végzett felmérések szerint a 

fogorvos populációban a vörös-zöld színtévesztők száma 6-14% közötti értéket 

mutat. (McMaugh 1977, Barna és mtsai 1981, Moser 1985, Davison és Mysilinski 

1990, Wasson és Schuman 1992, Curd és mtsai 2006 ) Nehéz azonban 



14 

 

statisztikailag szignifikáns adatokkal alátámasztott következtetéseket levonni a 

színtévesztő fogorvosok fogszín meghatározási eredményeiről, mert kevés azon 

színtévesztők száma akik hajlandóak részt venni összahasonlító vizsgálatokban. A 

színtévesztés általában a féltve őrzött titkok közé tartozik, mert a legtöbb 

színtévesztő fél a diszkriminációtól
 
(Spalding 1999). Sokan közülük nincsenek is 

tisztában az elváltozásuk súlyosságával vagy lehetséges következményeivel.  

Mások megtanulnak hozzá annyira jól alkalmazkodni, hogy a mindennapjaikat 

egyáltalán nem befolyásolja a színtévesztés,  csak speciális vizuális feladatok 

során jelent problémát. Minthogy a fogászatban a fogszín meghatározásnak 

általában a vizuális módszerét alkalamazzuk, a fogorvosoknak tudniuk kell 

színtévesztésükről, és a színtévesztő fogorvosnak ismernie kell a lehetőségeket, 

milyen segítség áll rendelkezésére a fogszínválasztáshoz ( Sproull 1974, Barna és 

mtsai 1981, Moser és mtsai 1985, Davison és Mysilinski 1990, Shillingburg
 
és 

mtsai 1997).
 
 

2.2.2. A VIZSGÁLT FOG OPTIKAI TULAJDONSÁGAI 

A fog színe összetett, hiszen a fogak kicsik, íveltek, sokrétegűek és különböző 

színátmenetek figyelhetőek meg rajtuk – gingivoincisalis/occlusalis-an, 

mesiodistalis-an, labio/buccolingvalis-an. A fogak színe az egész élet során is 

változik. A fogak színének meghatározásásban a 3, színtanból ismert munselli 

színjellemző értéken, a világosság, telítettség és színezeten kívül egy 4. jellemző, 

a transzlucencia is éppen olyan fontos szerepet kap. A fogszín 4 jellemzőjének 

helyes értelmezése, elengedhetetlen a pontos színmeghatározáshoz és a szín 

helyes reprodukciójához (5. ábra): 

 Színezet (Hue)- a szín szinonímája, színtónus, a fog vagy fogpótlás 

pigmentjeit jellemzi (vörös, kék, sárga stb) 

 Világosság (Value)- a színezet relatív sötétsége vagy világossága. Minél 

több fényt ver vissza a fog, annál világosabb.  
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 Telítettség (Chroma)- A színezet intenzitása, szaturációja és tisztasága. 

Minél szélesebb spektrumot ver vissza a fog egy adott színből, annál 

intenzívebb az adott színezet. 

 Transzlucencia – Áttetszőség. Olyan fénymennyiséget jelent amely 

transzmittálódik, vagyis keresztülhalad a fogon, nem pedig elnyelődik, 

abszorbeálódik vagy reflektálódik. A legmagasabb transzlucencia érték a 

transzparencia vagyis amikor az összes fény keresztül halad a fogon, a 

legalacsonyabb az opacitás (azaz minden fény visszaverődött vagy 

elnyelődött). A transzlucecnciát úgy lehet definiálni, mint a transzparens 

és az opak közötti grádienst. A zománc transzlucenciája a fény beesési 

szögétől, hullámhosszától, a felület fényétől, vastagságától és a dehidráció 

mértékétől függően változik (Gerlóczy 2006). A fogak incizális éle 

transzlucens, ezen transzlucencia mértékének meghatározása alapvető a 

készítendő fogpótlás sikeréhez. 

 

 

5. ábra: A fog optikai tulajdonságai:  telítettebb, intezívebb nyak, világosabb test, a 

transzlucens él opaleszcenciája és az incizális él fehér csíkszerű rajzolata. 

A fogszínt befolyásolják még további olyan optikai tényezők, mint a 

fluoreszcencia, opaleszcencia, a felületi fényesség valamint a környező szövetek 

színe. 

 Fluoreszcencia: akkor keletkezik, amikor egy test elnyeli a fény 

energiáját, majd visszaveri a látható spektrumban. A nagyobb arányú 

szervesanyag-tartalom miatt ez elsődlegesen a dentinben zajlik. Az UV-
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tartomány körüli fény részben abszorbeálódik, részben  visszaverődik és 

ennek eredménye intenzív fehértől világoskékig terjedő fény-emisszióban 

nyilvánul meg. 

 Opaleszcencia: A legtöbb fénysugár az objektum felépítésében résztvevő 

részecskék miatt reflektálódik vagy abszorbeálódik. Opaleszcencia alatt 

azt a jelenséget értjük, amikor az anyag egy bizonyos színűnek tűnik, ha a 

fény visszaverődik róla, s más színűnek akkor ha a fény áthalad rajta. Egy 

transzparens anyag, amennyiben felépítése nagyrészt mentes a 

makrorészecskéktől, a legtöbb fénysugarat átereszti. A transzparencia a 

transzlucens anyagok jellemzője. A hidroxiapatit kristályai az opálhoz 

hasonlóan prizmaként viselkednek és a különböző hullámhosszokat eltérő 

mértékben törik meg. Ha megvilágítjuk, az opál, ugyanúgy mint a zománc, 

átengedi a vörös hullámhosszokat és szétszórja vagy visszaveri a kékeket. 

Ez a tulajdonság felelős a nem abradált fogak incizális élén megfigyelhető 

opaleszkáló hatásért. (Roberson és mtsai 2002, Nyárasdy 2006, Gerlóczy 

2006) 

A fluoreszcencia és opaleszcencia felelős a fogak természetes ragyogásáért. 

 A telítettséget és színezetet döntően a dentin határozza meg. A fogívben a 

fogak különböző chromacitással rendelkeznek. A szemfogak telítettsége a 

legnagyobb, majd a középső metszőké, melyeket az oldalsók követnek. 

Telítettség vonatkozásában eltérések vannak a fogak bizonyos régióiban:  

fokozatosság figyelhető meg a nyaki területektől (legmagasabb telítettség) 

az incizális harmad felé. Az idősebb fogak általában magasabb telítettséget 

mutatnak a zománc vastagságának és opacitásának csökkenése 

következtében. A dentin felelős a fluoreszcencia mértékéért is.  

 A fog világosságát döntően a zománcréteg minősége, annak vastagsága, 

fényvisszaverő képessége és opacitása határozza meg. Az újonnan előtört 

fogak esetében a zománc felső rétegei a legkevésbé átlátszóak. A fiatalabb 

fogak színének telítettsége alacsonyabb a zománc ezen maszkírozó 

hatásának megfelelően. A zománc természetes vastagsága az incizális 
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területen a legnagyobb, míg a cervikális területen a legkisebb, így a 

fogszín telítettsége a cervikális területen a legnagyobb, az incizális terület 

felé csökkenő értéket mutat. Miután a zománc felső rétegei lekopnak, 

növekszik a transzlucencia és a dentin egyre inkább láthatóvá lesz. A 

dentin színe a kor előrehaladtával egyre telítettebb, azaz a fogszín telítetteb 

lesz, világossága csökken. A világosság jellegzetesen a nyaki harmadban a 

legkisebb, amit az incizális harmad követ és legmagasabb a fog középső 

területén. Általában a szemfogak a legkevésbé világosak és a 

legvilágosabbak a középső vagy oldalsó metszők. A demasticatio 

(fiziológiás fogkopás) vagy attricio (kóros parafunkció) által nem érintett 

fogaknál, a zománc megtartott az éli harmadban, de  nem  mindig 

tartalmaz közbülső dentint és ezáltal kékes-szürkésnek, idősebbeknél 

sárgásnak tűnik. Az incizális él opaleszcenciáját a fényspektrum rövid 

hullámhosszainak zománcprizmák általi reflexiója és a sötét szájüreg 

zománcon keresztüli transzmissziója eredményezi. (Roberson és mtsai 

2002) 

 A reflektált-visszavert és refraktált-megtört fény kiemel egy magas 

transzlucenciájú réteget a zománc és a dentin között, melyet a kerámiával 

foglalkozó fogtechnikusok”üvegrétegként” vagy „magas diffúziójú 

rétegként” is emlegetnek. Ez a köpenydentin rétege, amely 

szetereomikroszkóp alatt átvilágított metszeteken fehér vagy kék vonal 

formájában tűnik fel, és amelynek sajátossága, hogy a beeső fényt szórja. 

(Ten Cate 1998, Gerlóczy 2006) 

A szín mellett a felszín morfológiája szintén olyan fontos paraméter, amit a 

természetes hatású fogpótlásnak le kell utánoznia. A felszín textúrája befolyásolja 

azt, hogy a fény és a fogfelszín miként lépnek egymással kölcsönhatásba, s ezáltal 

hogyan alakul a visszaverődő fény mennyisége és minősége. A durva vagy sima 

felszín az egyes hullámhosszokat különbözően szórja vagy töri. A vertikális 

felszíni struktúrák a marginális éleknek a kontúrjából jönnek létre. A perikymata, 

a finom transzverzális hullámszerű barázdák alkotják a horizontális mikrotextúrát. 
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A harmadik textúracsoport a malformációk, ide tartoznak a repedések, 

csorbulások. (Sulikowski és Yoshida 2003) 

 

2.2.3. A MEGVILÁGÍTÓ FÉNY 

A megvilágító fény erőssége és minősége fontos a színpercepció szempontjából.  

A helyes fogszín meghatározáshoz  1600- 2000 Lux  intenzitású fényre van 

szükség . A színek másmilyenek természetes nappali megvilágításban és mások 

mesterséges lámpa fénye mellett. Az egyes fényforrások a kibocsátott fény 

összetételében jelentősen különböznek, ennek technikai megfogalmazása az, hogy 

színhőmérsékletük eltér. A nappali fény változik a napszakokkal. A 

Commmission Internationale de l’Eclairage (CIE, Nemzetközi Világítástechnikai 

Bizottság) a színérzékelésre gyakorolt hatásuk alapján kategorizálta a megvilágító 

fényt. A rendszert azért dolgozták ki, hogy a gyártók termékeik színét adott 

megvilágításra vonatkoztatva adják meg (Chu és mtsai 2004): 

 A: Wolframszálas izzólámpa, 2856 K színhőmérséklettel, sárgás-vöröses 

fénnyel. Az izzólámpa fényének megvilágítását szimulálja (háztartási égő). 

 B: Wolframszálas izzólámpa, folyékony szűrővel és 4874 K 

színhőmérséklettel, a közvetelen napfény szimulációjára (ritkán használt). 

 C: Wolframszálas izzólámpa, folyékony szűrővel és 6774 K 

színhőmérséklettel, az átlagos napfény felhős égboltnál szimulációjára. 

Igen gyakran használatos, mert a felhős égbolt átlagos napfénye elég 

gyakori megvilágítási körülmény. Nem tökéletes szimulációja azonban a 

napfénynek, mert UV fényt, ami a fluoreszcencia értékeléséhez kell, alig 

tartalmaz. 

 D: Nappali fényviszonyok szimulációjának sorozata színhőmérséklet 

szerint. A D50 és D65 (5000 és 6500 K színhőmérséklet) fényjellegek a 

grafikai munkák standard megvilágításai. D65 nagyon hasonlít a C 

megvilágításhoz csak UV  komponenst is tartalmaz a fluoreszcens színek 

jobb értékeléséhez.  
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 E: Teoretikus fényforrás, amely színelméleteknél hasznos. 

 F: Fluorescens fényforrások sorozata, amelyeket nem lehet 

színhőmérséklettel definiálni, ezért nem nevezhetők standard 

megvilágításnak ( a fluorescens fényforrás alkalmazása a megvilágításhoz 

nagyon gyakori).   

A fogszín meghatározást vizsgáló számos tanulmány bizonyította a megvilágítás 

befolyásoló szerepét (Paravina 2002, Curd és mtsai 2006, Jasinevicius és mtsai 

2009).
  
A fogak színének meghatározásához D55 vagy D65 fényjelleget tanácsos 

használni, amely mind minőségében mind erősségében a természetes nappali 

fényt reprezentálja. A fogszínkulcsokat úgy gyártják, hogy standard 

fényviszonyok mellett hasonlítják össze a mintával. A legtöbb fogszínkulcs a 

5500 K színhőmérsékletű megvilágító fényben egyezik a mintával. A 

fogszínkulcsok optikai tulajdonságai nem azonosak a természetes fogakéval, 

vagyis nem minden megvilágításban verik vissza úgy a fényt, mint az azonos 

színű fog, ezért kellene a fogszínt is 5500K-es megvilágító fény mellett 

választani. Ha a rendelőben és a laborban természetes fényben választunk 

fogszínt, a legalkalmasabbak a fényviszonyok délelőtt 10 óra és délután 2 között, 

5500 K-es felhőmentes nap fényében. Ha csak mesterséges fény áll rendelkezésre, 

az  5500 K-es (D55) színkorrigált lámpák jó szolgálatot tehetnek (6. ábra). 

 

 

6. ábra: Színkorrigált LED lámpa: 5500K színhőmérsékletű, természetes nappali 

fénynek megfelelő megvilágítást biztosít a fogszín meghatározáshoz. (Dialite Color, 

System Eickhorst) 
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2.2.3.1. METAMERIA, A ZAVARÓ TÉNYEZŐ  

A megvilágítás kapcsán a metameria jelenségére is ki kell térnünk. A metameria 

jelenségével találkozunk, amikor két szín azonosnak tűnik egy bizonyos fénnyel 

megvílágítva, de különbözőnek más fényviszonyok közt. Metamerizmus akkor 

jelentkezik, ha a fogpótlás egy bizonyos típusú fényben megegyezik a fogazat 

színével, de más megvilágítási körülmények között más tulajdonságokat mutat. 

Az érzékelt szín függ a tárgyat megvilágító fényforrás természetétől. Amennyiben 

az objektum a fény egy bizonyos hullámhosszát reflektáló tulajdonsággal 

rendelkezik, csak akkor lép fel, ha a fény tartalmazza ezt a bizonyos hullámhosszt. 

(Roberson és mtsai 2002, Gerlóczy 2006) A metameria jelenségét a gyártók olyan 

anyag kifejlesztésével próbálják leküzdeni, amelyek a kaméleon effektus révén 

felveszik környezetük színét. Mindezek ellenére a metameria továbbra is fennálló 

probléma, a jelenség lényegét a páciensnek elmagyarázva fel kell hívnunk 

figyelmét arra, hogy bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a fogpótlás 

színe nem egyezik a természetes fog színével (pl.: disco). 

2.2.4. SZÍNTAN ÉS FOGSZÍNTAN 

A színelméletek régi múltra tekintenek vissza. A színtannal évszázadokon át sokat 

foglalkoztak. A pszichofizika közel 200 éve kísérletezik a színlátás és az ezzel 

összefüggő szubjektív jelenségek magyarázatával.   Newton 1666-ban, alig húsz 

évesen jött rá, hogy a prizma felbontja a fehér fényt a szivárvány színeire. A 

színes fényeket egy nyalábba gyűjtve megkapta újra a fehéret, ebből arra 

következtetett, hogy a fehér fény sokféle fény összessége. Mindezek alapján 

Newton megállapította, hogy a fény színe a hullámhosszától függ. A hullámhossz-

szín elméletet a XVIII. század  közepén  Johann Wolfgang Goethe, aki optikai 

csalódásokkal is kísérletezett, megkérdőjelezte. Nagyszabású Színelmélet című 

munkájában ki is fejti, hogy "az optikában az illúzió az igazság vagyis, hogy 

abból tudhatjuk meg, hogyan működik a látás, ha tudjuk, hogyan lehet becsapni ” 

(Goethe 1810). Goethe következtetése az volt, hogy a színek nem a 

hullámhosszoknak felelnek meg, hanem bonyolult agyi folyamatok révén jönnek 

létre. A természettudósokat annak idején nem érdekelte a nagy költő elmélete, az 
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egy hullámhossz = egy szín elgondolás sokkal jobban megfelelt a korszak 

tudományos világképének. Az elmúlt 200 évben fizikusok, fiziológusok és 

filozófusok gyakran idézték Goethe versét Newtonról, de csak a legújabb 

kutatások tettek pontot a sokáig végtelennek tűnő vita végére. Mára már 

nyilvánvaló, hogy a színes látás szubjektív része csaknem olyan fontos, mint a 

tényleges hullámhossz kombináció (Baltzer és Kaufmann-Jinoian 2004). 

 

2.2.4.1. MUNSELL-FÉLE SZÍNRENDSZER 

A 20. század első évtizedeiben egyre erősödött az igény a színek 

meghatározásának objektív módszere iránt. Az objektív színmeghatározás 

Grassmann törvényein alapszik.  1853-ban dolgozta ki elméletét, amely kimondja: 

egy szín, színérzet egyértelmű jellemzésére három egymástól független érték 

szükséges és elegendő. 1898-ban Prof. Albert H. Munsell felfedezte, hogy minden 

szín logikus kapcsolatban van a többi színnel. Felépített egy színrendszert, 

amelynek segítségével az egyes színek egyértelműen meghatározhatók és 

kommunikálhatók (Munsell 1969) (7. ábra). A Munsell-féle színrendszer a látási 

tapasztalaton alapul. A színek meghatározásához Munsell három színjellemzőt 

különít el: A világosság a szín helye a fehér és a fekete tartományban. A 

legvilágosabb szín a fehér, míg a legsötétebb a fekete. A telítettség az adott szín 

fehér tartalma. A nagy telítettségű színeket tiszta, vagy élénk színeknek nevezzük. 

A színezet a fény hullámhosszától függő színérzet.  
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7.  ábra: Munsell –féle színkör 

2.2.4.2. CIE SZÍNTÉR LEÍRÁS  

Az emberi látás matematikai modelljén alapuló színtereket a CIE Nemzetközi 

Világítástechnikai Bizottság (Commission Internationale de l’Eclairage ) dolgozta 

ki. A színtér leírás az emberi szem azon képességét veszi alapul, hogy az azonos 

színeket képes felismerni, másrészt olyan matematikai rendszer, amely a primer 

színekhez való viszonyuk alapján határozza meg a színeket. Olyan színrendszerre 

volt szükség, amely nem használ színmintákat, hiszen a mintaszínek és standardok 

összehasonlítása szubjektív. A színtér-leírás a színt háromdimenziós 

mennyiségként fogja fel és térbeli koordinátarendszerben ábrázolja. A 

matematikailag meghatározott, precíz és objektív standard színtér James Maxwell 

fizikus színháromszögére épül. (Gara 1979) A skót fizikus 1859-ben ismertette 

elméletét, amely a quantitatív színmeghatározás, a kolorimetria alapjait 

megteremtette. Elmélete szerint minden szín előállítható vörös, zöld és kék 

összekeverésével. A három alapszínt egy egyenlő oldalú háromszög 

csúcspontjaira helyezte (8. ábra).  A háromszög oldalai mentén elhelyezkedő 

pontok színét az adott oldal két végpontjában elhelyezkedő színekből keverjük, a 

keverési arányt a megfelelő színű csúcsponttól mért távolsággal fordított arányban 

megválasztva A háromszög belső pontjait mindhárom alapszín keverésével 

nyerjük, a keverési arányt ismét a kérdéses pontnak a csúcspontoktól mért 

távolságaival fordított arányban kell megválasztani. A háromszög középpontja, 

lévén a három csúcstól egyenlő távolságra van (és ez az egyetlen ilyen 
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tulajdonságú belső pont), egyenlő arányban tartalmazza a három alapszínt, tehát 

fehér. A kevert színeket 3 értékkel R: red, G: green, B: blue azaz a tristimulus 

értékekkel lehet jellemezni. (Baltzer és Kaufmann –Jinoian 2004) 

 

 

8.  ábra: A Maxwell RGB háromszög: a kevert színek az alapszíneket összekötő vonalak 

metszéspontjában találhatóak.  Az S szín keveréséhez szükséges vörös-zöld-kék 

(RGB) öszetevők aránya.  

Sokáig úgy tartották, hogy a spektrum tiszta színei pontosan a háromszög két 

oldalán sorakoznak, és az így előállított színháromszög tartalmazza az emberi 

látás által érzékelhető valamennyi színt. Később kimutatták, hogy nem létezik a 

három alapszín olyan választása, amelyekkel konstruált színháromszög az átlagos 

emberi színérzékelés teljes tartományát lefedné.  

Az RGB színháromszöget kiindulási pontként használva 1931-ben a Nemzetközi 

Világítástechnikai Bizottság megalkotta azt a színdiagramot (ez nem háromszög, 

hanem patkó alakú), amely az RGB színháromszögnél nagyobb, az átlagos emberi 

színérzékelés teljes tartományát lefedi (Nagy 2009) (9. ábra).  A CIE színdiagram 

új tristimulus értékeket x, y és z-t használ. Mivel a három  összetevő ábrázolása 

három dimenziót igényelne, ezért szétválasztották a színességet, és világosságot. 

Ebből Z definíció szerint a világosság, így a színesség két számmal kifejezhető 

"x" és "y". X, a horizontális és vertikális tengely. Z tengely a világosság. 
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9.  ábra: CIE (1931) színdiagramm: A spektrum színei az abszolút fehér –akromatikus 

pont körül patkó alakban helyezkednek el. A diagramm széle felé haladva nő az 

intenzitás (telítettség). A patkón belül minden pont egy színt reprezentál. A és B 

színek között húzott vonalon lévő valamennyi szín kikeverhető A és B additív 

színkeverésével. A CIE 1931 rendszer színdiagrammok a csökkenő világosság 

függvényében mutatják, milyenek az egyes színek ha kevesebb a fény.  

 

2.2.4.3. A CIE HÁROMDIMENZIÓS SZÍNTERE  

A CIE 1931-es színdiagram hibája, hogy a színkülönbségek megadására nem 

alkalmas ezért további transzformációt hajtottak végre annak érdekében, hogy az 

egymástól azonos módon eltérő színingerek kb. azonos távolságra kerüljenek.  

1976-ban megalkottak az új rendszert a CIE L*a*b*-t (10. ábra).  A CIE L*a*b* 

háromdimenziós színtér vektor mennyiségeket használ: 

L – tárgy világosságának mértéke,   

a –  a vörösség (a>0) vagy a zöldesség (a<0) mértéke. 

b – a sárgaság (b>0) vagy  a kékség (b<0) mértéke.  
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10.  ábra: A CIE L*a*b* háromdimenziós színtér 

 

2.2.4.4. A CIE HENGERES KOORDINÁTARENDSZERE  

A CIE L*C*h rendszer az L*a*b* szín-tér koordinátarendszer hengeres 

koordinátarendszerként való ábrázolása. Az L*C*h rendszer megadja a színek 

jellemzésére leggyakrabban használt 3 „Munsell” értéket. : 

 L- Lightness, Value érték: a szín világossága egy szürkeskálán, melyen az 

értékek a fehértől (L=100) a feketéig (L=0) terjednek. 

 C-Chroma érték: a szín telítettsége vagy intenzitása. Azonos világosságú 

szín és szürkeskálás érték közötti különbség, a semleges tengelytől mért 

távolságként mérhető – a szín tisztaságának is nevezzük. 

 H-Hue érték: a színezet, amit általánosságban színnek hívunk (vörös, 

sárga, zöld, kék vagy egy más szín). Ez a szín fizikai hullámhossza. 

Szögként ábrázoljuk, amely 0-360°ig terjed. Pl. a 0-90°ig terjedő szögek a 

vörös, narancs és sárga színek. 

 

A CIE L*a*b és L*C*h rendszerben a szín helye ugyanaz, csak más 

paraméterekkel meghatározva (11. ábra). Az L*a*b*  rendszerben az L, a és b 
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tengelyeken mért távolságokkal, az L*C*h rendszerben az L-lightness- világosság 

tengelyen elfoglalt helyzet, c-chroma- telítettség azaz az L tengelytől való 

távolsággal és h-hue–színezet,az a tengelytől való szögeltéréssel definiáljuk a 

színt (12. ábra). 

 

 

 

 

  

11. ábra: Az L*a*b és az L*C*h színterek: azonosak színterek, különbségüket a 

színpontok  meghatározására használt  különböző koordináták adják.               

(Baltzer és Kaufmann –Jinoian 2004) 
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12. ábra: Színpont meghatározása: az S színpont (vörös-sárga kevert szín) az L*a*b 

rendszerben a (horizontális) és b (vertikális) koordinátákkal írható le. Az L*C*h  

rendszerben C és h szögeltéréssel. (Baltzer és Kaufmann –Jinoian 2004) 

 

Ha a gyakorlatban egy színt meg akarunk határozni, kézenfekvőbb az L*C*h 

paraméterek használata, hiszen ezek a világosság, telítettség, színezetre utalnak. 

Ha megnézzük a természetes fogszínek színtérben elfoglalt helyét, láthatjuk, hogy 

a fogszínek világos vörös, világossárgás színezetű területet foglalnak el, kicsit a 

világosság tengely mentén elnyújtva. Ha összehasonlítjuk a legvilágosabb és 

legsötétebb fogszínek koordinátáit L*a*b-ben: 78/1/12 vs 62/6/31. Ugyanez az 

összehasonlítás L*C*h rendszerben: 78/12/86 vs 62/33/78 (13. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

Sárga 

Piros 



28 

 

 

 

13. ábra: A természetes fogszínek elhelyezkedése az L*a*b* színtérben .                         

(Baltzer és Kaufmann –Jinoian 2004) 

 

A fogszíntér legvilágosabb pontja L-78, alacsony telítettséggel C=12 és a színezet 

szögeltérése 86-messze a vörös +a és majdnem a sárga +b tengelyen. A 

legsötétebb pont világosság értéke L= 62, telítettsége háromszoros C=33 és 

közelebb van a vörös +a tengelyhez színezet=78 értékkel. Láthatjuk, hogy a 

természetes fogak színtere elnyújtott, a sötétebb színek, telítettebbek, több vöröses 

színezettel. A színtérben ΔE a P1 és P2 pontok között az emberi szem által 

érzékelt különbséget jelenti (14. ábra). 
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14. ábra: ΔE színkülönbség: P2 és P1 közötti távolság arányos a két szín közti 

különbséggel. (Baltzer és Kaufmann –Jinoian 2004) 

Az emberi szem számára nehéz felismerni a 2-nél kisebb ΔE különbséget. Az 

L*a*b színtér legnagyobb különbsége ΔE = 387. ΔE 4-6 már észrevehető 

különbséget jelöl, a cél ΔE 1-3 a fogpótlások készítése során. (Baltzer és 

Kaufmann –Jinoian 2004) A színkülönbség megadására használatos mérték az 

Euklidészi távolság egy háromdimenziós térben két pont között, amelyet E-vel 

jelölünk. A E-jelölés az „Érzékelés” „Empfindung”szó német megfelelőjének 

kezdőbetűjére vezethető vissza.  Ha a tér két pontja, melyek két mérést 

jelképeznek, egymást fedik, akkor a színkülönbség értéke nulla. Ha két pont 

közötti távolság a szín-térskálán növekszik, logikusan feltételezhető, hogy e két 

pontot kiváltó inger között érzékelt színkülönbség is megfelelően növekedik. 

A E szó szerint az érzékelés különbségét jelenti. A felső indexben használatos 

csillag a CIE L*a*b* különbséget jelöli.  

E-t Pythagoras tétele alapján számítjuk:  

ΔE*ab=  

E* a referencia szín és a vizsgált szín közötti különbség, de arról nem ad 

felvilágosítást, hogy a különbség a világosság vagy telítettség eltéréséből adódik-

Világosság 

Sárga 

Fehér 

Piros 
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e. Ez jól látható a 18. ábrán ahol a p2 pont körül lévő ΔE rádiuszú gömb palástján 

lévő valamennyi szín különbsége ΔE. Ezért lehetséges, hogy a rendelő bizonyos 

megvilágítása mellett két színt egyformának érzékelünk még akkor is, ha az egyik 

esetleg sötétebb, ugyanakkor kevésbé telített. Az ilyen tévedések digitális 

színmeghatározó eszközökkel elkerülhetők, mert azok a világosság, telítettség, 

színezetbeli eltéréseket számszerűen megadják.  

2.2.5. A FOGSZÍNKULCSOK RENDSZEREI 

A vizuális fogszín meghatározás színösszehasonlításon alapszik: a keresett fog 

színét és a fogszínkulcs referencia színeit hasonlítjuk össze.  A fogszínkulcsoknak 

alapvetően 3 különböző rendszere létezik: 

 A Vitapan Classical rendszer (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen Germany), 

illetve a Vitapan mintájára számos más különböző gyártó általi klasszikus 

termék. (15. ábra) 

 A Vitapan 3D-Master rendszer (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen 

Germany): amely Toothguide (16. ábra), Linearguide (17. ábra) és 

Bleachedguide (18. ábra) néven van a piacon.  

 Más gyártók kizárólagos joggal forgalomba hozott rendszerei.  

 

 

15. ábra: Vita fogszínkulcs: a klasszikus 16 db-os A1-D4 elrendezéssel  
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16. ábra: Vita Toothguide 3D-Master fogszínkulcs:  fogfehérített színekhez  

 

 

17. ábra: Vita Linearguide 3D- Master fogszínkulcs  

 

 

18.  ábra: Vita Bleachedguide 3D-Master fogszínkulcs 

A mindennapos gyakorlatban legelterjedtebb a Vitapan Classical fogszínkulcs. 

Annak ellenére, hogy jó eredményeket tudunk elérni a 16 db-os Vita 

fogszínkulccsal, ennek a rendszernek megvannak a maga korlátai. Tudományos 

színelméletekre építve dolgozták ki az új, a fogak színének pontosabb 

meghatározására alkalmas rendszert és az új fogszínkulcsokat.  Az tudományos 
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alapokon nyugvó új rendszer első tagja a Toothguide 3D Master fogszínkulcs 

1998-ban mutatkozott be a nemzetközi piacon. Bár jól kidolgozott tudományos 

háttere és megalapozottsága megkérdőjelezhetetlen, a megszokottól eltérő 

használati módja miatt mégsem sikerült forradalmasítania a vizuális 

színmeghatározást. 2004-2005-re az érdeklődés és a tudományos fejlesztések 

sokkal inkább a digitális eszközök felé fordultak. A nagy reményekkel kecsegtető 

digitális eszközökről azonban hamar kiderült, hogy nélkülözhetetlen elemét 

képezik egy jól felállított színmeghatározási protokollnak, a vizuális 

színmeghatározást azonban helyettesíteni nem, csak kiegészíteni tudják. Új 

fogszínkulcsok megjelenésével az érdeklődés ismét a vizuális módszer és a 

meglévő rendszer tökéletesítése felé terelődött vissza. A jól felépített elmélet 

maradt, a 3D Master rendszer csak új formát öltött.  Először a Bleachedguide, 

majd 2008-ban a linearizált változat a Linearguide indult hódító útra. Mindhárom 

fogszínkulcs a Toothguide, Bleachedguide és a Linearguide lényege a 3 alkotóból 

felépülő szabályos rendszer, amely Munsell színelméletének megfelelően a 

világosság, telítettség és színezet szerinti szabályos sorozata.  

2.2.5.1. 3D-MASTER SZÍNELMÉLET  

A 3D-Master elmélet jól kidolgozott tudományos háttérrel rendelkezik, az emberi 

látás matematikai modelljén alapuló színelméletekre építve a fogszínek 

meghatározásának összehasonlításon alapuló módszerét pontosabbá teszi. Ha a 

fogszíneket a 3 dimenziós színtérben vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a természetes 

fogszínek a színtér felső világos részében helyezkednek el, különböző világosságú 

és telítettségű sárgás-vöröses színezettel (19. ábra).  

 

19. ábra: A természetes fogszínek színtere: 

a színtér felső világos részében 

helyezkedik el, különböző világosságú és 

telítettségű sárgás-vöröses színezettel. 

(Vita Shade management/ Background  

knowledge) 
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A mindennapos gyakorlatban használt hagyományos fogszínkulcsokat hosszú 

évek tapasztalatai alakították ki. Jó eredményeket lehet velük elérni, de ha jobban 

megnézzük, láthatjuk, hogy a legáltalánosabban használt 16 db-os Vita 

fogszínkulcs sem fedi egyenletesen a természetes fogak színterét (20. ábra). 

Egyes színárnyalatokból több, másokból kevesebb van. Az egymás melletti színek 

közti távolságok különbözőek. Sok az átfedés. A köztes színek nem pontosan 

definiáltak. 

 

20.  ábra: A 16 dbos klasszikus Vita 

fogszínkulcs színtérben: nem fedi 

egyenletesen a természetes fogak 

színterét. (Vita Shade management/ 

Background  knowledge) 

 

 

A 3D-Master rendszerének alapja, hogy a természetes fogszínek színtérbeli 

elhelyezkedését veszi figyelembe és ezt a színteret matematikai pontossággal fedi. 

A Munsell által definiált 3 színjellemző segítségével (világosság, telítettség, 

színezet) a természetes fogszínek és a fogszínkulcs színei pontosan elhelyezhetőek 

a 3 dimenziós térben (21. ábra). 

 

 

21.  ábra: A Vita 3D-Master rendszere 

színtérben: a természetes fogak színterét 

egyenletesen, szabályosan, 

rendszerezetten fedi. (Vita Shade 

management/ Background  knowledge)  
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A Vita 3D-Master világosság, telítettség, színezet értékei egymástól függetlenül 

változó paraméterek, köztes értékeik segítségével határozhatók meg az interpolált 

színek. A szabályos távolságokból adódik, hogy a 2 szín összekeverésével nyert 

színek pontosan leírhatóak, ezzel a 29db-os fogszínkulcs és 52 interpolált szín a 

választási lehetőséget a hagyományos Vita fogszínkulcs 16 színe helyett 81re 

növeli.  

2.2.5.1.1. TOOTHGUIDE, AZ ELSŐ 3D-MASTER FOGSZÍNKULCS 

A 3D-Master rendszert használó fogszínkulcsok között a piacon az első a 

Toothguide volt. A fogszínkulcs színei világosság, telítettség és színezet szerint 

szabályos rendszert alkotnak (22. ábra). 

 

 

22. ábra: A Toothguide rendszere: világosság, telítettség és színezet szerinti szabályos 

rendszer.  

 

Világosság szerint 5 csoportba-balról jobbra egyre sötétebb színeket találunk. 

Adott világosságú csoporton belül telítettség (Chroma) szerint függőlegesen 

fentről lefelé egyre telítettebb színeket találunk 1-3ig növekvő értékkel. Minden 
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telítettségi értékhez 3 Színezet (Hue) tartozik (LMR) jelöléssel-jobbról balra 

elrendezve-az L sárgás, az R vöröses, az M semleges árnyalatot jelöl. 

A3D Master fogszínkulcs használata során egymást követő összehasonlító lépések 

során választjuk a keresett fogszínnel legjobban színazonos kulcsot.  

 

 Első lépésben a megfelelő világosságú csoportot kell kiválasztanunk 

(általában 2 vagy 3). A világossági csoportokat hasonlítjuk össze a keresett 

fog világosságával.  

 Második lépésben a választott világosságú csoprton belül, az M-semleges 

színezetű kulcsok közül választjuk ki a megfelelő telítettségűt. 

Függőlegesen lefelé haladva hasonlítjuk az egyre telítettebb színeket a 

keresett foghoz.  

 Harmadik lépés a színezet összehasonlítása: megnézzük a természetes fog 

színe sárgásabb vagy vörösesebb-e mint a választott M kulcs, ennek 

megfelelően a választott érték L M vagy R lesz. (23. ábra) 
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23. ábra: Fogszínválasztás a Toothguid-dal 3D-Master rendszerben.  
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2.2.5.1.2. BLEACHEDGUIDE, A FEHÉRÍTETT FOGAKHOZ 

TERVEZETT 3D-MASTER FOGSZÍNKULCS 

A szintén 3D-Master rendszerre épülő Bleachedguide fogszínkulcs kifejezetten a 

fogfehérítés nyomon követésére alkalmas. A világosság, telítettség, színezet 

szerinti szabályos sorozatot alkotó fogszínkulcsok között köztes értéket képviselő 

színek is megjelentek, a változások pontosabb nyomon követéséhez.  

2.2.5.1.3. LINEARGUIDE, A LINEÁRIS 3D-MASTER 

FOGSZÍNKULCS 

A Linerguide a hagyományos lineáris elrendezésben jeleníti meg a jól kidolgozott 

tudományos elméletet. Ugyanazt a 29 színt (26+ 3 fehérített szín) tartalmazza, 

mint a Toothguide, ugyanúgy világosság, telítettség, színezetre épít, csak más a 

fogszínkulcsok elrendezése, és 2 lépésre redukálódott a színválasztási protokoll: 

 Világossági csoport kiválasztása. A világosságkulcs 5 világossági 

csoportjából kell a megfelelőt kiválasztani. A kulcsban 5 azonos semleges 

színezetű és azonos telítettségű csak világosságukban eltérő fogszínkulcs 

közül kell választani. (24. ábra) 

 

 

 

24. ábra: Fogszínválasztás a Linearguide-dal 3D-Master rendszerben , 1. lépés: 

Világosság meghatározása  

 A kiválasztott világossági csoporton belül kell telítettséget és színezetet 

választani.  Az első lépésben kiválasztott azonos világosságú, de eltérő 



38 

 

színezetű és telítettségű színeket tartalmazó kulcsok közül kell a fog 

színazonos párját kiválasztani. (25. ábra) 

 

 

 

25. ábra: Fogszínválasztás a Linearguide-dal 3D-Master rendszerben , 2. lépés: 

Telítettség/színezet meghatározása  

A 3D-Master rendszer fogszínkulcsai logikus, jól követhető, tudományos 

színelméletekre építő rendszert adnak az összehasonlításos módszerhez, de a 

látásunk szubjektivitásából adódó hibalehetőségek kiküszöbölését ezek a 

fogszínkulcsok sem tudják megoldani. 

 

2.3.  A FOGSZÍN DIGITÁLIS MEGHATÁROZÁSA  

Színmérésekre színmérő műszerekkel azért van szükség, mert az emberi szemmel 

végzett összehasonlító színvizsgálat bizonytalan. A színmérés a színek 

meghatározásának objektív módszere. A digitalizálás olyan folyamatot jelent 

amikor egy jelenséget számítógéppel feldolgozhatóvá teszünk. A digitális 

színmeghatározások előnye, hogy az emberi szem szubjektív érzését helyettesítik, 

és pontosan reprodukálható adatokkal szolgálnak. Digitális színelemzést már 

régóta használ az ipar pl. nyomdaipar, textilipar, festékgyárak, belsőépítészek, 

autófényezők.  A speciálisan fogszín meghatározásra tervezett készülékek 

kidolgozása során a kutatóknak azokat a problémákat is figyelembe kellett 

venniük, hogy a fogak transzlucensek, pici felületűek, görbült felszínük általában  

nem  sima és minden irányba színátmenetet mutatnak (gingivo-incisalisan, mesio-
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distalisan, és vestibulo-lingualisan). Ez az, amiért a repozícionálás, ugyanannak a 

területnek a mérése nehezen kivitelezhető. A méréseknél minden esetben a szín 

számszerűsítése a cél. A színérzetet nem lehet mérni, csak az színingert, ezért a 

mérőműszerek az inger számszerű jellemzését adják. Háromdimenziós 

koordinátarendszerben, színtérben helyezik el a színeket, majd számszerűsítik a 

színtér színpontját. Az intraorális fogszínmérő berendezéseket a klinikai gyakorlat 

igényeinek megfelelően tervezték, a fogszín mérés eredményét a fogszínkulcsok 

nyelvezetére lefordítva jelenítik meg és informálnak a fog transzlucenciájáról is.  

Kifejlesztésükben fontos szempont volt az is, hogy az információ könnyen 

kommunkiálható legyen a fogorvos a fogtechnikus között. A mindennapos 

alkalmazáshoz igazított gépek fejlesztése során a tudományos lehetőségek, a 

visszavert fény hullámhossz szerinti elemzése, a színtani ismereteket igénylő 

mérési kalkulációk háttérbe szorultak, a legtöbb eszköz ilyen üzemmódokkal nem 

rendelkezik (Chu és mtsai 2010). 

A klinikai gyakorlatban használt fogszínmeghatározó készülékek lehetnek (26. 

ábra): 

 Spektrofotométerek  

 Koloriméterek   

 Képalkotó rendszerek (RGB rendszerek)  

 

 

26. ábra: Az in vivo fogszínmeghatározó készülékek és szoftverek (Chu és mtsai 2010). 

2.3.1. SPEKTROFOTOMÉTEREK, A FOGSZÍN MÉRÉSÉHEZ 

A spektrofotométerek a leggyakrabban és legjobb eredményekkel alkalmazott 

színmeghatározó eszközök. A spektrofotométer olyan eszköz, amely érzékeli a 

tárgyról visszavert látható fényt, azt spektrum színekre bontja, és a hullámhossz 

kis intervallumaiban vizsgálja a fénymennyiséget egy szabvány fényforráshoz 
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képest. A hullámhosszak intervallumai szerinti fénymennyiséget grafikus vagy 

digitális formában rögzíti, ezen adatok alapján megszerkeszthető az adott 

fogszínre jellemző spektrális remissziós görbe, mely az adott szín teljes 

jellemzését adja. Ez alapján a szín alkalmas osztályozási rendszerében való 

további használatra. A spektrofotométerből kapott adatokat át kell alakítani és le 

kell fordítani egy, a fogászati gyakorlatban hasznosítható formára. A 

berendezések által kapott mérési eredményeket a készülék a fogszínkulcsoknak 

megfelelő értékre váltja át.  

 A Crystaleye (Olympos, Tokyo, Japan) kombinálja a hagyományos 

spektrofotométer és a digitális fényképezőgép előnyeit. Az optikai és 

képfeldolgozó technika fejlődésének köszönhetően ezzel a készülékkel a 

hagyományos spektrofotométeres színmérésnél is egyszerűbb 

színmeghatározást tesz lehetővé. Nagy előnye az adatbázisában lévő 

virtuális fogszínkulcs, amely a természetes fog képére ráhelyezhető ezzel 

lehetővé téve a technikusnak, hogy könnyebben vizualizálja a fogszínt. A 

Crystaleye intraorálisan készít fotót, a külső megvilágítási körülmények 

nem befolyásolják. 

 A Vita Easyshade Compact (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 

Németország) vezeték nélküli, kicsi, hordozható, költséghatékony, 

akkumulátorral működő, pontszerűen mérő spektrofotométer (27. ábra). 

Különböző mérési módok közül választhatunk: egy ponton mér (tooth 

single mód), 3 ponton mér (nyak, közép és élszín), a fogpótlás színét 

ellenőrző mód (világosság, telítettség, színezet összehasonlítás), és fogszín 

kulcsok színét méri hitelesítéshez/gyakorláshoz.  
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27. ábra:  Easyshade Compact spektrofotométer: (a) Kalibráció. (b) Fogszínmérés. (c)A 

mért szín és a klasszikus Vita fogszínkulcs alapján a kijelzőn (d)  A mért szín a 3D-

Master rendszer szerint és az Lab és Lch értékek (Chu és mtsai 2010). 

 A Shade-X (X-Rite, Grandville, MI) szintén kompakt, vezeték nélküli,  

pontszerűen mérő spektrofotométer, 3mm-es megvilágító és mérési 

mezővel, és szinte valamennyi népszerű fogszínkulcs kódrendszerét 

ismeri. A Shade-X két adatbázissal rendelkezik, hogy az opakabb 

dentinszínt és a transzlucensebb incizális területeket is helyesen lehessen 

meghatározni.   

 A SpectroShade Micro (MHT Optic Research, Niederhasli, Svájc) egy 

képalkotó spektrofotométer. Egy digitális kamera és egy LED 

spektrofotométer kombinációjából áll. LCD érintő képernyő segíti a fog 

pozícionálását a mérés során. A képek és a színadatok a belső memóriára 

menthetők és áttölthetők számítógépre. 
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 Shadepilot (Degudent) egy digitális kamerán keresztül van 

összeköttetésben egy LED-es spektrofotométerrel (28. ábra). LCD érintő 

képernyőn  kell a fogat a méréshez pozícionálni.  A felvételek a beépített 

adatbankban személyre szólóan rögzíthetők.  

 

 

28. ábra: Fogszínmérés a Shadepilot spektrofotométerrel. LCD érintő képernyő segíti a 

fog pozícionálását. 

 

2.3.2. KOLORIMÉTEREK, A FOGSZÍN MÉRÉSÉHEZ 

A kolorimétrek tristimulus értékeket mérnek és a fény látható spektrumának 

vörös, zöld és kék területeit szűrik. A koloriméterek kevésbé pontosak, mint a 

spekrtofotométerek. (A filter öregedése hatással van a pontosságra)  

 A Shade Vision (X-Rite, Grandville, MI) egy képalkotó koloriméter (29. 

ábra).  A fog teljes képét a gingivális, középső és incisalis harmad 

képeiből rakja össze.  
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29. ábra: Fogszín meghatározás a ShadeVision koloriméterrel.  A fog színének értékelése 

nyak, test és élszínek szerint (Chu és mtsai 2010).  

 

2.3.3. KÉPALKOTÓ RENDSZEREK (RGB RENDSZEREK), A FOGSZÍN 

MEGHATÁROZÁSÁHOZ 

Az RGB rendszerek vörös, zöld és kék képinformációk felhasználásával állítanak 

elő színes képet. Young-Helmholtz trikromatikus elméletére épülnek, mely szerint 

valamely színt alkalmasan megválasztott három alapszín keverésével elő lehet 

állítani. (Gara 1979) Az RGB színrendszer három színkoordinátát alkalmaz, azaz 

trikromát, ugyanúgy, mint szemünk is. A szemben lévő csapoknak megfelelő 

három alapszín vörös (R - red), zöld (G - green), kék (B - blue) egymásra 

vetítésével, összeadásával - állítják elő a színeket.  Bár tegyük hozzá, hogy 

szemünk nem RGB színlátó. Ott vannak ugyanis a pálcikák, melyek a színek 

világosságát érzékelik, a világosságjelet szolgáltatják. Az RGB rendszerekből a 

pálcikák világosság jele hiányzik. A digitális kamerák az elektronikus 

színmeghatározás legalapabb módszerét használják és az adatok értékelésében az 

emberi vizuális szubjektivitás továbbra is szerepet játszik (Fondriest 2003). 

 A ClearMatch (Smart Technology, Hood River, OR) olyan szoftver 

rendszer, ami nagy felbontású digitális képeket használ, és összehasonlítja 

a teljes fog színárnyalatait ismert referencia árnyalatokkal. Hasonlóan a 

színmérő berendezésekhez kapcsolt szoftverekhez, a ClearMatch 

tartalmazza a gyári fogszínkulcsok színadatbázisát is. 



44 

 

2.3.3.1. DIGITÁLIS FOTÓK, A SZÍNINFORMÁCIÓK KÉPI 

MEGJELENÍTÉSÉHEZ 

Az objektív színmérések a környezet befolyásoló hatásait, az emberi érzékelés 

szubjektívitását figyelmen kívül hagyva a fog alapszínét precízen, objektíven 

megadják. Az alapszínen kívül azonban még a fogszínt befolyásoló további 

kiegészítő információkat át kell adni a fogfelszín szerkezetről, anatómiai 

eltérésekről, egyéni jellegzetességekről a fogtechnikusnak.  Az emberi szem 

érzékeli a foganyag illetve a fog felszínének azokat a jellegzetességeit, amelyek a 

fénytörést megváltoztatják. Ezek a hatások, amelyek  a természetes fogakon a 

fény játékát okozzák, nem mérhetők, ennek előnye, hogy a gép úgy tud alapszínt 

meghatározni, hogy az emberi érzékelést befolyásoló hatásokat figyelmen kívül 

hagyja, ugyanakkor a gép nem helyettesítheti az emberi szem érzékelési 

képességét. Ilyen, a géppel nem mérhető, de az összbenyomást befolyásoló 

hatások az incizális él fehéres, kékes, szürkés, sárgás rajzolata, a hipokalcifikációs 

területek, a felszín matt vagy fénylő mivolta, a zománcrepedések, a transzparens-

él, transzparens zónák, a mamelonok dentin rajzolata, a perikymata-zománc 

appozíciót jelző horizontális csíkolat és a transzlucencia . 

A digitális fotók az effektek rögzítésére jól alkalmazhatók. Segítik a fogfelszín 

tulajdonságainak és a fog színtérképének rögzítését. A fogtechnikus számára 

nélkülözhetetlen segítség  a fogszínkulccsal készített referencia fotó (Fondriest 

2003) (30. ábra).  A kamera és a fény beállításainak, illetve a kép formátumának 

mindig konstansnak kell maradnia a következetes szín-kommunikációhoz. A 

referencia fotók készítésénél fontos, hogy a fogszínkulcs és a fogak azonos síkban 

legyenek, mert ha fogszínkulcs közelebb van a kamerához világosabbnak, ha 

távolabb sötétebbnek tűnik.(Mc Laren és Chang 2006) 
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30. ábra: Fogszínkulccsal készített referencia fotó. 

A megfelelő színű fogpótlás legfontosabb jellemzője a megfelelő világosság, a 

világosságot a felszíni jellegzetességek nagyban befolyásolják. A felszín 

simaságától függően veri vissza a fényt. Sima felszínek világossabb érzetet 

keltenek, míg adurva felszínek a fényt különböző irányba szórva sötétebbnek 

tűnnek. A fog felszíni jellegzetességeinek reprodukciója éppen olyan fontos, mint 

a helyesen választott szín. A felszín élethű képének visszaadásához, az egyedi 

jellegzetességek értékeléséhez kontraszterrel (sötét háttér) tanácsos a képet 

készíteni (31. ábra). 
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31. ábra: Kontraszterrel készített digitális fotó: az egyéni jellegzetességek értékeléséhez. 

2.3.4. A MÉRT FOGSZÍN ADATOK ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA 

A digitális eszközök egy része a fogat képként kezeli, a nyert adatokat 

fogszíntérképpé alakítja. Másik elvet követnek a pontszerűen mérő gépek, az 

összbenyomás kialakítása itt több egyedi mérőpont regisztrálásával történik.  

2.3.4.1. TELJES FOGFELSZÍN MÉRŐ MŰSZEREK 

A teljes fogfelszín mérő műszerek (Complete Tooth Surface Measurement-

CTSM) színtérképet adnak a gingivális-, test- és élszínről a direkt vagy indirekt 

pótlások elkészítéséhez. Ezek a rendszerek a számítógép kijelzőjén a fog 

felszínére helyezve jelenítik meg a javasolt fogszínkulcs értékeket (32. ábra).  Ez 

a virtuális kép referenciaként értékelhető a klinikus és a fogtechnikus által. A 

készülékek a fogfelszín színterületeit  fogszínkulcs értékekkel azonosítják be, 

illetve a  ΔE* értékek alapján az eltérést is tárolják. Nem szabad elfelejteni, hogy 

a készülékek kétdimenziós képet adnak, és nem veszik figyelembe a fogpótlás 

alakját, felszíni struktúráját, vastagságát, a váz anyagát (fém vagy kerámia) 

(Raigrodsky és mtsai 2006). A teljes fogfelszínre vagy nagyobb meghatározott 

területekre vonatkoztatva átlagot számolnak, ami pontatlan fogszín 

információkhoz vezethet. 
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32. ábra: Shadepilot spektrofotométer fogszín mérés. Teljes fogfelszín mérésen alapuló 

színinformációk: fogszíntérkép, transzlucencia megjelenítése, klasszikus Vita 

fogszínkulcs érték és a nyak, test élszínek külön-külön a hagyományos Vita 

fogszínkulcs értékek szerint.  

2.3.4.2. PONTSZERŰEN MÉRŐ KÉSZÜLÉKEK   

A „pontszerűen mérő” készülékek a fog 3-5mm átmérőjű területeit mérik. A fog 

számos területének méréséből alakul ki a fog színének reprezentatív kiértékelése. 

Legalább a fog gingivális, test és éli területeinek mérése (hárompontos mérés) 

szükséges a pontos színinformációhoz (33. ábra). 
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33. ábra: Easyshade Compact fogszín mérés. A fogfelszín 5mm átmérőjű területének 

színinformációja a hagyományos Vita és a 3D-Master rendszernek megfelelően 

kiértékelve. 

2.3.5. A FOGSZÍNMÉRÉS BIZONYTALANSÁGAI 

A színmeghatározó eszközöknél is számolnunk egy bizonyos mérési 

bizonytalansággal, amelyet pontossági tesztek segítségével értékelnek. A 

pontosság a megismételhetőség (ugyanaz a módszer, operátor és eszköz), és a 

reprodukálhatóság alapján (eltérő módszer, operátor és/vagy eszköz) értékelhető. 

A mérési bizonytalanságok számításához professzionális és nem fogászati 

színmeghatározó referencia eszközöket használnak (Johnston 2009). A 

fogszínmeghatározó berendezések a színinformációt fogszínkulcsok szerint is 

lefordítják. A különböző fogszínkulcsok alkalmazása esetén azonban eltérések 

adódhatnak. Egy vizsgálat során azt találták, hogy jobb a készülékek közti 

egyezés a Vitapan Classical fogszínkulcs szerinti értékek, mint a Vitapan 3D-

Master értékek szerinti interpretáció esetén (Lagouvardos és mtsai 2009). Egy in 

vitro tanulmány azt mutatta ki, hogy a fogszínmeghatározó készülékek 

ismétlőképessége és pontossága a tesztelésen használt fogszínkulcs rendszerektől 
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is függött (Kim –Pusateri és mtsai 2007). Amikor a különböző fogfelszínek 

mérési pontosságát értékelték, a labiális fogfelszínek középső harmada mutatta a 

legkiegyensúlyozottabb eredményeket (Karamouzos és mtsai 2007). 

A digitális képalkotó rendszerek mindinkább népszerűvé válnak a fogszín-

meghatározásban. Ezen rendszerek pontosságát, megbízhatóságát az alkalmazott 

kamera és képfeldolgozó eljárások jelentősen befolyásolják. Különböző 

tanulmányok számoltak be arról, hogy a digitális kamerák megbízható eszközök 

lehetnek a fog és a gingiva színének meghatározásában, ha a helyes kalibrációs 

protokoll betartásával kombináljuk az alkalmazásukat. A klinikai képkezelés és a 

hagyományos kép-átalakítási eljárások, úgy mint Adobe Photoshop és Corel 

Photo-Paint, számos fogászati célra alkalmazható: kommunikáció a laborral, 

dokumentáció, páciensek felvilágosítása  (informálás) stb.  A fogászati kutatások 

azonban előnyben részesítik a tudományos képkezelést, az adatfeldolgozás helyes 

módszereit és a a színtan terminológiáját (Chu és mtsai 2010). 

2.3.6. A LÁTHATÓ SZÍNKÜLÖNBSÉGEK  

Vizuális és műszeres eljárások kombinációjával lehetséges az érzékelhető 

színkülönbségek határértékei (érzékelési küszöb), illetve az elfogadható 

különbségek küszöbértékének (elfogadhatósági küszöb) meghatározása.  A 

különböző tanulmányok általában professzionális mérőműszereket használnak 

ezekhez a határértékekhez, amelyeknek mind a klinikai gyakorlat, mind a 

tudományos kutatások színkülönbség értékeinek értelmezésében nagy szerepük 

van.  

Ha két összehasonlított tárgy közti színkülönbséget a megfigyelők 50%-a észleli 

(50% nem fedez fel  különbséget), 50:50%-os érzékelési küszöbről beszélünk 

(Paravina 2009). Ha a színkülönbség a megfigyelők 50%-a által elfogadhatónak 

tartott (a másik 50% elfogadhatatlannak tartja), ez 50-50%-os elfogadhatósági 

küszöbnek felel meg.   

ΔE*=1 érték az 50:50-es érzékelési küszöb ellenőrzött körülmények között 

(50:50-es érzékelési küszöb= a megfigyelők 50%-a észleli a színkülönbséget, míg 

50%-uk nem lát különbséget az összehasonlított tárgyak között) ( Chu és mtsai 
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2010). Ugyanakkor egyes szerzők méréseik során  magasabb, 2,7-es (Ragain és 

Johnston 2000) és 3,3-as (Ruyter és mtsai 1987) ΔE* értékeket találták 50:50-es 

elfogadhatósági küszöbnek (a megfigyelők 50%-a elfogadta a fogpótlást, 50%-uk 

pedig visszautasította a színbeli eltérés miatt).  

2.3.7. A VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Amikor az első fogszínmérő készülékek megjelentek a piacon, valamivel 

pontosabbak voltak mint a fogszínkulcsos színmeghatározás (Okubo és mtsai 

1998).  Azóta mind a vizuális, mind a műszeres fogszín-meghatározási módszerek 

számtalan változáson mentek keresztül (Ishikawa-Nagai és mtsai 2009, Paravina 

2009).  Napjainkban a fogászati spektrofotométerek használata során az esetek 47 

%-ában jobb eredményt írtak le, mint a vizuális módszerrel történő fogszín-

meghatározás esetén (Gehrke és mtsai 2009) egyes tanulmányok viszont arról 

számolnak be, hogy a készülékek nem tükrözik vissza az emberi színpercepciót 

(Hugo és mtsai 2005).  

A vizuális és műszeres eredmények közti összehasonlítás nagyon vonzó téma, 

minthogy feltárja mindkét metódus előnyeit és hátrányait. A vizuális 

színmeghatározás szubjektív és különböző tényezők befolyásolják. Ennek ellenére 

ez a módszer nem kisebb értékű és nem szabad alábecsülni. Valójában az összes 

“objektív” fogszín-mérő készüléket a “standard megfigyelő” vizuális 

érzékelésének reprodukciójára fejlesztették, és annál jobbak minnél inkább 

képesek az emberi látást hűen reprodukálni. Ráadásul a szám szerinti legkisebb 

ΔE* érték nem feltétlenül egyezik meg a legjobb választással, hiszen az emberi 

szem nem azonos mértékben érzékeny a világosság, telítettség és színezet 

eltéréseire. Ezért arra a kérdésre, hogy vajon vizuális vagy műszeres módszert 

használjunk a fogszín-meghatározásban a válasz a következő: bármikor, amikor 

csak lehet, használjuk mindkettőt, mivel ezek kiegészítik egymást és a színhelyes 

eredményt együtt biztosítják.  
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2.4.  OKTATÁS A TT ÉS TTB OKTATÓPROGRAMMAL 

A színmegkülönböztetés fejleszthető, tanulható képesség mégis mind a hazai, 

mind a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a fogszín meghatározás 

preklinikai, klinikai oktatásba integrálására az elmúlt évtizedekben elég kevés 

erőfeszítés történt. 

A fogszín meghatározás oktatására kifejlesztett új oktatási segédeszközök: a 

Toothguide Trainer (TT) számítógépes program és a Toothguide Training Box 

(TTB) a vizuális fogszín meghatározást számítógépes ellenőrzés mellett 

gyakoroltató elektromechanikus szerkezetek jól átgondolt oktatóprogram részei.  

A lipcsei egyetem professzora Holger A. Jakstat által kidolgozott és a Vita 

Zahnfabrik segítségével megvalósított többlépcsős oktatóprogram új, előkelő 

helyre helyezte a színkérdést a nemzetközi kurrikulumban. Több német 

egyetemen, a budapesti, pécsi, debreceni egyetemeken, Ausztriában, 

Franciaországban, Olaszországban, Szlovéniában, Görögországban, Kanadában, 

Libanonban, Cseh Köztársaságban, Hong-Kongban, Brazíliában és az Egyesült 

Államokban egy nemzetközi projekt keretében közösen alkalmazzuk sikerrel 

ezeket a modern segédeszközöket. A felhasználó egyetemek sora, nem utolsó 

sorban a Vita Zahnfabrik azon koncepciójának köszönhetően bővül folyamatosan, 

hogy az oktatóprogramot és a hozzá szükséges felszerelést ingyenesen kölcsönzik 

és szállítják ki az oktatási intézmények számára. Az oktatási segédeszközök 

lehetőséget nyújtanak arra is, hogy különböző egyetemeken azonos feltételek 

mellett vizsgáljuk a fogszín meghatározás eredményességét mind normál 

színlátású, mind színtévesztő hallgatók és fogorvosok körében. 

Az az elgondolás, hogy tanítani kellene, a fogszínek közötti kis különbségek 

felismerését már régóta foglalkoztatja az egyetemi oktatókat A megvalósítás során 

mindig is az volt az első felmerülő kérdés, hogy melyik rendszerre épüljön az 

oktatóprogram? Amikor 2001-ben Lipcsében az oktatóprogram készítésébe 

kezdtek, éppen azért esett a választás a Vita 3D-Master rendszerére, mert ez a 

rendszer rendelkezik a legjobban kidolgozott tudományos háttérrel. A fogszín 

meghatározás világosság, telítettség, színezet értékek szerinti módszerét 

gyakorlással gyorsan el lehet sajátítani. A 3D- Master rendszerben három lépés 
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követi egymást, az ehhez kidolgozott didaktikus oktatóprogrammal jó 

eredményeket lehet elérni. A gyakorlóprogram készítésénél az volt a cél, hogy a 

hallgató könnyedén megtanulja a fogak színének beazonosítását a fogszínkulcs 

színeivel. A program tényleg didaktikus: fokozatosan halad a könnyebben 

felismerhető színektől a nehezebb felé, ismételi a gyakran elhibázott színek közti 

választást. Hallgatóknak készülő programról lévén szó videojátékhoz hasonló 

kivitelben, nehézségi szintekkel, hanghatásokkal, eredménylistával, szórakoztató 

formában készült az oktatási segédeszköz. 2002-ben készült el a Toothguide 

Trainer (TT), a Windows alapú számítógépes program, amely egyéni, akár otthoni 

gyakorlást is lehetővé tesz. (34. ábra)  

 

 

34. ábra: Toothguide Trainer (TT) számítógépes gyakorlóprogram: 

/www.Toothguidetrainer.com/. 

A software ingyenesen tölthető le a www.toothguidetrainer.com internetes 

oldalról.  A felhasználó könnyedén és gyorsan telepítheti laptopjára vagy az 

otthoni asztali gépre. 2009-ben elkészült a TT online változata is, amely a 

www.toothguide.de oldalra kattintva érhető el (35. ábra). A TT Web 

használatakor a regisztráció után, attól függően, hogy a Toothguide vagy a 

Linearguide fogszínkulccsal szeretnénk gyakorolni egy-egy „project code”-ot kell 

megadni. (regisztrált „project code”-ok: 3D Master Toothguide: 823F1B; 3D 

Master Linearguide:823F0A.)  

http://www.toothguidetrainer.com/
http://www.toothguide.de/
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35. ábra: Toothguide Trainer a webes felületen: /www.toothguide.de/. 

A Toothguide Trainerrel -bár a fogszínkulcsokat csak a számítógép képernyőjén 

látjuk-a háromlépéses színválasztási protokollt könnyedén el lehet sajátítani. A 

valósághűbb megjelenítést a szintén 2002-ben bemutatkozott elektromechanikus 

szerkezet a Toothguide Training Box biztosítja, amely valós kerámia mintafogak 

és a fogszínkulcsok párosítását teszi lehetővé, számítógépes ellenőrzés mellett. Az 

eszköz saját 5500K színhőmérésékletű megvilágító fénnyel is rendelkezik. (36. 

ábra)   

 

36. ábra: Toothguide Training Box:  a TTB és a hozzá tartozó laptop a színmeghatározás 

gyakorlását számítógépes ellenőrzéssel párosítja.  

http://www.toothguide.de/
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A TTB vizsgálóablakában a színválasztás során egy kerámia mintafog jelenik 

meg, melynek színazonos párját kell a hallgatónak megtalálni a világosság, 

telítettség és színezet helyes meghatározásával (37. ábra). 

 

37. ábra: TTB vizsgálóablak: mintafog és az azonos világossági csoporthoz tartozó 

fogszínkulcsok.   

 A többlépcsős oktatóprogram harmadik eleme a Toothguide Check Box, melynek 

segítségével a hallgatók saját frontfogaik elé erősített adott színű kerámia 

műfogak színét határozzák meg számítógépes ellenőrzés mellett (38. ábra).  

 

 

38. ábra: Gyakorlás a Toothguide Check Box-szal:  a színválasztás eredménye 

számítógépen kerül rögzítésre. 
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2.5. KUTATÁS A TT ÉS TTB OKTATÓPROGRAMMAL   

A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikája 2006-ban csatlakozott ahhoz az 

évről évre bővülő nemzetközi munkacsoporthoz, amelynek célja, hogy minél több 

egyetemen a graduális oktatás részévé váljon a fogszín meghatározás gyakorlása a 

TTB-k segítségével.   

A TTB-k  oktatásba bevezetésén kívül a nemzetközi csoportnak célja az is, hogy a  

a TTB-ket közös kutatásokra is használjuk. A TT és TTB lehetővé teszi, hogy 

különböző helyszíneken, akár különböző országok egyetemein teljesen azonos 

feltételek mellett vizsgáljuk a szín összehasonlítás képességét. A nemzetközi 

munkacsoport kutatásának egyik fő irányvonala a vörös-zöld színtévesztés 

fogszínválasztásra gyakorolt hatásának felmérése. A közös kutatás alapgondolatát 

az a tény adta, hogy annak ellenére, hogy a színtévesztés a fogszín meghatározását 

is befolyásolhatja, nem állnak rendelkezésünkre nagy mintaszámú összehasonlító 

vizsgálatok eredményei. A Toothguide Training Box (TTB) segítségével lehetővé 

válik különböző országok egyetemein teljesen azonos feltételek mellett felmérni a 

színösszehasonlítás képességét színtévesztők és nem színtévesztők körében. A 

nemzetközi kutatás segítségével megfelelő számú színtévesztő fogorvos és 

fogorvostanhallgató eredményei állnak rendelkezésünkre az összehasonlító 

vizsgálatokhoz. A vizsgálatok során természetesen  nem csak a színtévesztő 

hallgatók és fogorvosok számára adott a lehetőség a TT és TTB használatára, 

hanem a normál látású résztvevők is gyakorolnak az oktatóprogrammal. A 

gyakorlások során a normál színlátásúakra vonatkozó adatokból is hasznos 

következtetéseket tudunk levonni a fogszín meghatározását befolyásoló 

faktorokról. 
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3. CÉLKITŰZÉS  

 

3.1. A NEM ÉS A TAPASZTALAT FOGSZÍN MEGHATÁROZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA  

 A felmérés célja összehasonlítani a fogszín meghatározás eredményességét 

nemek szerint és  

 vizsgálni a fogszín meghatározásban való jártasság befolyásoló szerepét.  

3.2. A PROJEKTORON KIVETÍTETT CSOPORTOS ISHIHARA TESZT 

ALKALMAZÁSA FOGORVOSTANHALLGATÓK VÖRÖS-ZÖLD 

SZÍNTÉVESZTÉSÉNEK SZŰRÉSÉHEZ  

 A felmérés célja megvizsgálni, hogy a projektoron kivetített csoportos 

Ishihara teszt alkalmas-e a fogorvostanhallgatók színtévesztésének 

szűrésére.  

3.3. A VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍN VÁLASZTÁSRA 

GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA, ELŐZETES FELMÉRÉS 

 A felmérés célja összehasonlítania a fogszínválasztás eredményességét 

vörös-zöld színtévesztő és normál színlátású fogorvostanhallgatók és 

fogorvosok között és  

 ellenőrizni a nemzetközi kutatási protokoll megfelelőségét.  

3.4. A SÚLYOS VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁST 

BEFOLYÁSOLÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA  

 A felmérés célja megvizsgálni, hogy a szimulációval létrehozott súlyos 

vörös és zöld színtévesztés hogyan befolyásolja a fogszín meghatározást a 

Toothguide Trainer (TT) számítógépes programmal végzett fogszín 

meghatározás során és  
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 vizsgálni, hogy a számítógépes gyakorlás a TT programmal javítja-e a 

fogszín meghatározásban elért eredményeket. 

3.5. FOGSZÍN MEGHATÁROZÁSI PROTOKOLL 

 A protokoll felállításának célja az oktatási és kutatási tapasztalatok alapján 

a gyakorlatban mind a normál színlátású, mind a színtévesztő fogorvosok 

által megbízhatóan alkalmazható fogszínválasztási irányelvek 

meghatározása. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER  

4.1. A FELMÉRÉSEKBEN ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 Színlátásvizsgáló tesztek segítségével szűrtük a normál színlátást illetve a 

színtévesztést. 

 A fogszínválasztás eredményességének mérésére a TT és TTB 

oktatóprogramot használtuk.  

 Az adatok (TT log file-ok és TTB log file-ok) a Lipcsei Egyetemen lévő 

központi adatfeldolgozó centrumban kerültek elemzésre. (1. táblázat) 

 A Semmelweis Egyetemen végzett vizsgálatokhoz a Semmelweis Egyetem 

Etikai Bizottsága (TUKEB No. 97/2007) adott engedélyt. 

1. TÁBLÁZAT- ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT A LIPCSEI KUTATÁSI PROTOKOLLRA 

ÉPÜLŐ VIZSGÁLATOK ALAKULÁSÁRÓL 
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4.1.1. SZÍNLÁTÁSVIZSGÁLÓ TESZTEK 

A fogorvostanhallgatók és fogorvosok színlátását színlátásvizsgáló tesztek 

segítségével szűrtük. 

4.1.1.1. ISHIHARA TESZT 

Az Ishihara teszt a veleszületett protán és deuterán elváltozások szűrésére használt 

pszeudo-izokromatikus ábrákból álló teszt (Kanski 2003). Az ábrákon, a pöttyös 

háttéren számok vagy betűk láthatók szintén pöttyökből kirakva, azonban a 

háttértől eltérő színben. Egyes színpárokat a színtévesztők már nem tudnak 

megkülönböztetni, így az írásjeleket sem tudják elolvasni (39. ábra).  A 

színtévesztők megtanulják felismerni a színeket világosságuk alapján, gyakran a 

környezetük sem veszi észre a színtévesztést.  Hogy a színtévesztés szűrésére 

használt pöttyös táblák felismerését ne lehessen megtanulni eltérő színű, de 

azonos világosságú pontokból állnak. A tradicionális színlátást vizsgáló teszt 

alkalmas a színtévesztők kiszűrésére, de a színtévesztés súlyosságára és fajtájára 

nem lehet a teszt alapján következtetni (Wenzel 2004). 

 

39. ábra: Ishihara tábla: 74 (A) Protanóp színtévesztő olvasatában (B) Normál színlátású 

vizsgáló érzékelt színei (C) Deuteranóp kép. 

Ha a színtévesztést Ishihara teszttel felfedeztük, anomaloszkópos vizsgálatra van 

szükség ahhoz, hogy az elváltozás súlyosságát kivizsgáljuk (Moser és mtsai 

1985).
 
Csak az Ishihara tesztre alapozva, további súlyossági fokozat felállítását 

célzó teszt elvégzése nélkül hátrányosan különböztethetjük meg azokat az enyhe 
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elváltozással bíró színtévesztőket, akiknél nincs komoly funkcionális zavar 

(Delpero és mtsai 1985). 

 A fogorvosok és fogorvostanhallgatók csoportos Ishihara teszten vettek részt, 

melynek során projectoron kivetített 25 Ishihara táblát kellett felismerniük.  Az 

egymás mellett ülő hallgatók felváltva A és B csoportra voltak osztva. A 

vizsgálatot megelőzően a diavetítőt kalibráltuk. A kivetített diákon a két csoport 

számára egy-egy A (Verzió 1) és B feladatsor (Verzió 2) volt látható (40. ábra). 

Minden Ishihara tábla 15 másodpercig volt olvasható, az egész teszt 7 percet vett 

igénybe. A látott számot/ betűt egy többszörös választás feladatlapon kellett 

jelölni, amelyet sablon segítségével javítottunk. A normál színlátás kritériuma a 

kettőnél kevesebb tévesztés volt (Miyahara 2008). Az eremények Lipcsében 

kerültek feldolgozásra egy scanner és egy az erre a célra kidolgozott software 

segítségével. 

 

  

40. ábra:  A csoportos Ishihara teszt egy diája:  az A és B csoport számára Verzió1 és 

Verzió 2 táblákkal és a tesztlap. 
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4.1.1.2. FARNSWORTH D15 TESZT 

 

Az Ishihara teszttel szűrt feltételezett színtévesztők további vizsgálatára 

használható a Farnsworth D15 teszt. (Kanski 2003) A tesz, a Farnsworth-Munsell 

100 Hue teszt redukált változata (41. ábra).   Mindkét teszt fekete keretbe foglalt 

kör alakú színmintákból áll, amelyeknek hátán sorszámozás található. A 

Farnsworth-Munsell 100 Hue Test ben 4 tálcán összesen 85 olyan színes korongot 

kell sorba rendezni, melyek telítettsége és világossága azonos, csak színezetükben 

térnek el. A kiértékelés a sorrendcserékből adódó hibák grafikus ábrázolásán 

alapul. A D15 teszt mindössze 15 korongot tartalmaz, mélyreható 

színlátásvizsgálatra nem, csak a deuterán, protán vagy tritán tévesztés 

klasszifikációjára alkalmas. A teszt alapján 2 csoportot lehet felállítani 1. súlyos 

színtévesztők és 2. enyhe színtévesztők és normál színlátásúak (Wenzel 2004). 

  

41. ábra: A Farnsworth D15 tesz: a teszt  korongjainak sorba rendezése a Semmelweis 

Egyetem Szemészeti Klinikáján. 

4.1.1.3. ANOMALOSZKÓPOS VIZSGÁLAT 

A fogorvos és fogorvostanhallgatók színtévesztésének súlyossági fokozatát Nagel 

anomaloszkóppal mértük (42. ábra).   A Nagel anomaloszkóp a színtévesztés 

súlyossági fokozatainak felállításában “gold standard” (Kanski 2003). Az eszköz 

mérési elve szerint a vizsgált alany egy keresőablakban egy korongot lát. A 

látómező egyik oldalára monokromatikus sárga fényt vetítenek, a páciensnek a 

másik oldalra ugyanazt a színt kell kikevernie monokromatikus zöld és vörös 
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fényből. A színtévesztők más színt állítanak be, mint a normál színlátók, egy skála 

segítségével a kevert színből megadható a színtévesztés típusa és súlyossága is 

(Ábrahám és mtsai 1999).  

  

42. ábra: Nagel anomaloszkóp: a színtévesztés súlyossági fokozatainak mérése a 

Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján. 

4.1.2. A FOGSZÍNVÁLASZTÁS EREDMÉNYESSÉGÉT VIZSGÁLÓ 

TESZTEK 

A fogorvosok és fogorvostanhallgatók fogszínválasztásának eredményességét a  

Toothguide Trainer és Toothguide  Training Box oktatóprogram segítségével 

mértük. A TT és TTB minden eleme a 3D-Master fogszínrendszer 3 lépéses 

színválasztási protokolljára épül, melyben a világosság kiválasztását a telítettség 

meghatározása, majd a színezet választása követi. A három lépésnek megfelelő 

nehézségi szinteken átjutva sajátíthatja el a felhasználó a 3D-s színrendszer 

logikáját. A három gyakorló szintet követő TT és TTB tesztek a fogszín 

meghatározásban elért eredmény számszerű mérésére alkalmasak. 

 A TT és TTB gyakorlások előtt a felmérések résztvevői 45 perces előadást 

hallgattak meg színelméletekről, a világosság, telítettség, színezet szerinti fogszín 

meghatározásról és instrukciókat kaptak a Toothguide Trainer szoftver valamint a 

Toothguide  Training Box használatáról. Ezt követően minden résztvevőnek a TT 

segítségével otthon kellett gyakorolnia a fogszín meghatározás világosság, 

telítettség, színezet szerinti protokollját. Egy hét állt rendelkezésükre, hogy az 
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internetről a programot letöltsék és a program használatát gyakorolják, majd az 

otthoni gyakorlás során elért teszteredményüket emailben küldték el oktatójuknak. 

4.1.2.1. TOOTHGUIDE TRAINER, SOFTWARE A FOGSZÍN 

MEGHATÁROZÁS GYAKORLÁSÁHOZ  

A Toothguide Trainer egy (Windows-alapú) számítógépes program a fogszín 

meghatározás tanulásához, tanításához (Kroszewsky és Jakstat 2004). A TT 

program segítségével fokozatosan növekvő nehézségi szinteken keresztül, 

egyénileg lehet gyakorolni a világosság, telítettség, színezet szerinti fogszín 

meghatározást. A TT fogszín meghatározást gyakoroltató program a Toothguide 

3D-Master fogszínkulcs (3D, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany) 26 

színkulcsának képét használja. A feladatok a 3D-Master Toothguide 3 lépcsős 

színválasztási protokolljára épülnek. Az első feladatsor (“Step 1”) a megfelelő 

világossági csoport kiválasztásának begyakorlására összpontosít, a második 

feladatcsoport (“Step 2”) a hallgatóval a helyes világosság-telítettség kiválasztását 

ismerteti meg, a harmadik feladatsorban (“Step 3”) a teljes 3-lépcsős 

színválasztást lehet gyakorolni (43. ábra). Az egyre növekvő nehézségi szintű 

feladatcsoportok elvégzésén át vezet az út a TT vizsgafeladatsorhoz (TT teszt).   

 

43. ábra: Toothguide Trainer (TT) számítógépes program: a megfelelő világossági 

csoport kiválasztásának gyakorlása. 

A “Step 1” gyakorló feladatban négyszer kell helyesen világosságot választani. A 

“Step 2” feladatban nyolcszor kell helyesen meghatároznia a világosságot és a 
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telítettséget. A “Step 3” követelménye 15 mintafogkép helyes világosság-

telítettség-színezet meghatározása. A gyakorlás során azok a képek amelyeknek a 

színe helytelenül lett meghatározva újra és újra előkerülnek. A 

vizsgafeladatsorban 15 mintafog képét kell összepárosítani a megfelelő 

fogszínkulcs képpel. A 15 világosság-telítettség-színezet választás 

eredményeként, a mintafogak és a választott fogszínkulcsok közötti eltérésekből 

számolható ki a ∑ΔE*ab színkülönbség érték.  

4.1.2.2. TOOTHGUIDE TRAINING BOX, HARDWARE A FOGSZÍN 

MEGHATÁROZÁS GYAKORLÁSÁHOZ 

A Toothguide Training Box elektromechanikus szerkezet a fogszín meghatározás 

tanulásához, tanításához (Kroszewsky és Jakstat 2004). A gyakorlást segítő és 

vizsgafeladatok a TT számítógépes gyakorlóprogram és a TTB esetében 

alapvetően ugyanazok. Az azonos feladatok között mégis jelentős a különbség, 

mert a TT számítógépes programban a Toothguide 3D Master 26 fogszínkulcsait 

csak a képernyőn látjuk, míg a TTB-ben a fogszínkulcsok valósak és meg vannak 

világítva 5500 K színhőméréskletű fénnyel (Dialite Color,, Eickhorst, Germany). 

(44. ábra)  

  

44. ábra: Toothguide Training Box : TTB az 5500K színhőmérsékletű megvilágító fénnyel. 

Az első szinten, azaz TTB első feladataiban a 3D Master fogszínkulcs 5 

világosság csoportja közül kell a megfelelőt kiválasztani. Négy mintafog színét 

kell helyesen meghatározni ahhoz, hogy a felhasználó átléphessen a következő 

szintre. A második szint itt is  2 allépésre bontható: először a világosság 

kiválasztása, majd a telítettség meghatározása következik. Nyolc 
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világosság/telítettség meghatározási feladat helyes megoldása kell a 3. szintre 

jutáshoz.  

A harmadik szinten a színezet meghatározásával bővül a feladatsor: 15 helyes 

világosság/telítettség/színezet választás szükséges, hogy kvalifikáljunk a teszt 

szintre. A „final test” azaz a vizsgateszt 15 világosság/telítettség/színezet feladatot 

tartalmaz.  

4.1.3. ADATFELDOLGOZÁS 

Valamennyi résztvevő adatai és a TT és TTB gyakorlások és tesztek során mért 

eredményei (TT log file-ok és TTB log file-ok) a Lipcsei Egyetemen lévő 

központi adatfeldolgozó centrumba kerültek feldolgozásra. Itt kiértékelésre került 

a helyes és helytelen színválasztások eredményessége, azaz a helytelenül 

választott szín és a helyes szín L*a*b színtérkoordinátarendszer szerinti távolsága.  
 

Mind a TT, mind pedig a TTB vizsgatesztben meghatározandó 15-15 mintafog 

esetén a mintafog és a választott fogszínkulcs közötti színkülönbség értéket (∆E * 

ab) az alábbi képlet segítségével számoltuk ki (Berns 2000): 
 

 ΔE*ab=  Ahol ∆L*, ∆a* és ∆b* a világosság, 

telítettség, és színezet koordinátákban mutatkozó különbséget jelzi. A 3 D-Master 

26 fogszínkulcsának L*a*b* értékeit a gyártó bocsátotta rendelkezésünkre. 

Minden egyes résztvevőnél meghatároztunk egy fogszín meghatározás pontossági 

értékét, az egyes mintafogak színének meghatározása során adódó tévesztések 

összegéből (∑∆E*ab). Az alacsonyabb ∑∆E * ab értékek a pontosabb 

eredményekhez tartoztak és fordítva. Ha valaki mind a 15 mintafog színét 

helyesen határozta meg, az érték 0 volt.  

A ΔE*ab értékeket a software pontszámokká  is átalakította. A legmagasabb 

pontszám az 1000 volt, amely mind a 15 mintafog helyes fogszín meghatározását 

jelentette (∑ΔE*ab = 0). A pontszámok csak a vizsgálat alanyainak informálására 

szolgáltak, a statisztikai számításokat a ΔE*ab színkülönbség értékekkel 

végeztük. 
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4.2. A FELMÉRÉSEK VIZSGÁLATI PROTOKOLLJA 

4.2.1. A NEM ÉS A TAPASZTALAT FOGSZÍN MEGHATÁROZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE   

A nemzetközi tanulmány felméréseit 9 ország 15 egyetemén párhuzamosan 

folytattuk. A vizsgálatokban Ausztria, Cseh Köztársaság, Franciaország, 

Németország, Magyarország, Libanon, Szlovénia, Spanyolország és az Egyesült 

Államok egyetemei vettek részt. A felmérést olyan önkéntes résztvevők körében 

végeztük, akiknek normál színlátását Ishihara teszt segítségével szűrtük. A 

résztvevő egyetemeken összesen 614 normál színlátású, 18 és 47 év közötti 

korcsoportba tartozó személy vett részt a felmérésben. 305 nő és 309 férfi, akik 

közül 319-en fogorvostanhallgatók és 295-en fogorvosok és fogtechnikusok 

voltak. A résztvevők nemét, korát és foglalkozását digitálisan rögzítettük. Az 

azonos software, hardware és kutatási módszer a nemzetközi helyszíneken végzett 

kutatás azonos feltételeit és ezért összehasonlítható eredményeket garantált (45. 

ábra). 

 

 

45. ábra: Fogszín meghatározás gyakorlása : TTB-k a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani 

Klinikáján. TTB-k a Lipcsei Egyetem Propedeutikai tanlaboratóriumában. 
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A fogszín meghatározás elméletét ismertető előadást követően a fogszín 

meghatározás lépéseit a résztvevők a Toothguide Trainer software segítségével 

egyénileg gyakorolták. A Toothguide Training Box segítségével és oktatói 

felügyelettel folytattuk a gyakorlást és a TTB vizsgateszt segítségével mértük a 

fogszín meghatározásban elért eredményeket. Az elért eredmények a TTB-khez 

csatlakoztatott laptopokon kerültek rögzítésre. Minden egyes résztvevőnél 

meghatároztunk a fogszín meghatározás pontossági értékét, az egyes mintafogak 

színének meghatározása során adódó tévesztések összegéből (∑∆E*ab). Átlagot 

és szórást számítottunk. Az átlag értékeket a Mann-Whitney U teszttel (α0,05) 

hasonlítottuk össze. Az adatok elemzéshez a Windows SPSS 10.0 (SPSS, 

Chicago, IL) programcsomagot használtunk.  

4.2.2. A PROJEKTORON KIVETÍTETT CSOPORTOS ISHIHARA TESZT 

ALKALMAZÁSA FOGORVOSTANHALLGATÓK VÖRÖS-ZÖLD 

SZÍNTÉVESZTÉSÉNEK SZŰRÉSÉHEZ 

A  budapesti Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika, a Lipcsei Egyetem 

Anyagtan és Propedeutikai részlege és a Sienai Egyetem Fogpótlástani Klinikája 

vett részt a felmérésben. 272 hallgató (125 férfi, 147 nő) (Lipcse 97, Budapest 

125, Siena 50) színlátását szűrtük csoportos, projektoron kíveteített 25 Ishihara 

tábla segítségével. A Ishihara teszten kettőnél több táblát tévesztő feltételezett 

színtévesztő hallgatókat Farnsworth D-15 teszttel és anomaloszkóppal vizsgáltuk.  

4.2.3. A VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁSRA 

GYAKOROLT HATÁSA, ELŐZETES FELMÉRÉS 

A vizsgálatra a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján a kar graduális és 

posztgraduális hallgatói, és a Fogpótlástani Klinika orvosai közül összesen 125-en 

jelentkeztek (60 férfi, 65 nő, 19-38 éves) önkéntesen. A résztvevők színlátását a 

projektoron kivetített, csoportos Ishihara teszt segítségével szűrtük. Az Ishihara 

teszten tévesztő, feltételezett színtévesztőket a Semmelweis Egyetem Általános 

Orvostudományi Kar, Szemészeti Klinikáján egyénenként vizsgáltuk az Ishihara 

teszt- könyv nyomtatott ábráival, Farnsworth D15 teszttel, majd a színtévesztés 

típusát és súlyosságát Nagel anomaloszkóppal mértük.  
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A fogszín meghatározás elméletét ismertető előadás után a fogszín meghatározás 

lépéseit a Toothguide Trainer software és Toothguide Training Box segítségével 

gyakoroltattuk, majd a TTB vizsgateszttel mértük a fogszín meghatározásban elért 

eredményeket. Minden egyes résztvevőnél meghatároztunk a fogszín 

meghatározás pontossági értékét (∑∆E*ab). Átlagot és szórást számítottunk. 

4.2.4. A SÚLYOS VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS 

FOGSZÍNVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ HATÁSA 

A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján végzett felmérésben 31 

önkéntes fogorvostanhallgató (13 férfi, 18 nő, 20-33 éves) vett részt. Valamennyi 

résztvevő látása ép volt vagy szemüveget viselt. Színlátásukat a csoportos Ishihara 

teszt segítségével szűrtük, a színtévesztő hallgatókat (9 színtévesztő férfihallgató / 

125 fő szűrése) jelen vizsgálatból kizártuk. A fogszín meghatározás elméletét 

ismertető előadás és TT, TTB gyakorlást követően minden hallgató négyszer 

ismételte a TT programot, standard körülmények között, ugyanazt a számítógépet 

és színtévesztés szimulációs monitort használva (46. ábra). 

 

 

46. ábra: Toothguide Trainer feladatsorok az Eizo Flexscan Sx2461W színtévesztés 

szimulációs monitoron. 
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4.2.4.1. SZÍNTÉVESZTÉS SZIMULÁCIÓ 

A normál színlátású hallgatók és a szimulált, súlyos vörös-zöld színtévesztő 

hallgatók fogszínválasztási tesztekben elért eredményeinek összehasonlításához a 

TT feladatsorokat és teszteket egy Eizo Flexscan Sx2461W monitoron 

végeztettük. A monitor hardwares megoldásként szolgált a vörös-zöld 

színtévesztés két súlyos formájának: a protanópia és deuteranópia szimulációjára. 

(47. ábra) 

 

47. ábra: Toothguide Trainer világosság választás feladat a színtévesztés szimulációs 

monitoron. A monitort át lehet váltani protanóp, normal vagy deuteranóp 

üzemmódba (A) Protanóp TT. (B) Normál TT. (C) Deuteranóp TT. 

A monitor működésének alapját az adja, hogy a dikromatikus látás  trikromatikus 

látásunk redukált változata, így létezik olyan automatikus algoritmus amelynek 

segítségével szimulálni lehet a dikromatikus megjelenítést a trikromátok számára 

is (Brettel és mtsai 1997). A monitort a Color Universal Design Organization 

(CUDO, Tokyo, Japan) minősítette Color Universal Design (CUD) 

kritériumoknak megfelelő eszközként. A Color Universal Design egy olyan 

felhasználóbarát tervezési rendszer, melynek célja, hogy minél több emberhez 

színkorlátok nélkül juthassanak el az információk. A CUD célja, hogy az olyan 

mindennapos eszközök, mint térképek, útjelző táblák, web oldalak, színes lámpák 

olyan színkódokat használjanak, amelyek a színtévesztők számára éppúgy 

értékelhetőek mint a normál színlátásúaknak (Ichihara és mtsai 2008). 
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4.2.4.2. TOOTHGUIDE TRAINER FELADATSOROK 

A hallgatók négy egymást követő héten át végeztek el heti egy – egy TT 

feladatsort. A megfelelő megvilágításhoz a radiológiai előadóteremben 

redőnyökkel a külső fényt teljesen kizárva, CIE standard D50 színhőmérsékletű 

megvilágítást használtunk (Medilux 4HFDOST, 4x58W, 2000 lux ± 500 lux). A 

hallgatók mind a négy alkalommal a teljes TT gyakorlófeladatsort és az azt követő 

tesztet teljesítették a monitor különböző üzemmódjaiban (48. ábra). 

 

 

48. ábra: Toothguide Trainer telítettség választás feladat a színtévesztés szimulációs 

monitoron. Telítettség kiválasztása a választott világossági csoporton belül normál 

és színtévesztés szimulációs megjelenítésben (A) Protanóp szimulált kép. (B) Normál 

üzemmódú kép. (C) Deuteranóp megjelenítésű kép. 

Első alkalommal a megjelenítéshez a normál színlátású üzemmódot (normal 

megjelenítés); második alkalommal deuteranóp üzemmódot (súlyos zöld 

színtévesztést szimuláló megjelenítés), a harmadik alkalommal protanóp 

üzemmódot (súlyos vörös színtévesztést szimuláló megjelenítés) és a negyedik 

alkalommal ismét normál üzemmódot (normal megjelenítés a gyakorlást 

követően) használtunk (49. ábra).  Minden résztvevő mind a 4 feladatsorának és 

tesztjeinek fogszín meghatározási eredményeit számítógépen rögzítettük.  
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49. ábra: A 4M1 mintafog színének összehasonlítása a 2M1 fogszínkulccsal, ahogyan a 

normál látásúak és a színtévesztők látják.  (A) Protanóp összehasonlítás.  (B) 

Összehasonlítás a normal üzemmódban.  (C) Deuteranóp összehasonlítás. 

4.2.4.3. STATISZTIKAI ANALÍZIS 

Valamennyi résztvevőnél kiszámoltuk mind a négy üzemmód 15 

színmeghatározási feladatának ∑ΔE*ab színeltérés értékét. Minden résztvevőnek 

négy ∑ΔE*ab értéke volt, az egyes üzemmódok vizsgafeladatainak megfelelően. 

Átlagot és szórást számoltunk. A statisztikai értékelésre Student féle “t”- próbát 

használtunk. A statisztikai számításokat az SPSS 10.0 for Windows (SPSS, 

Chicago, IL) program segítségével végeztük. 
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5. EREDMÉNYEK  

 

5.1.  A NEM ÉS A TAPASZTALAT FOGSZÍN MEGHATÁROZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA 

 

 A férfiak átlag ∆E *ab értéke (tévesztés mértéke) magasabb volt, mint a 

nőké (2. táblázat). A nők a vizsgatesztben jobban teljesítettek, mint a 

férfiak, a nemek közötti különbség szignifikáns volt (3. táblázat). 

Vizsgálatunk eredményei alapján a nők pontosabb eredményeket érnek el 

a fogszín meghatározás során, mint a férfiak. 

 A fogorvostanhallgatók átlag ∆E* ab értéke, azaz a tévesztések értéke 

magasabb volt, mint a gyakorlott fogorvosoké (4. táblázat). A különbség a 

hallgatócsoport és a fogszínválasztásban jártas fogorvosok között nem volt 

szignifikáns (5. táblázat).  

 

2. TÁBLÁZAT- NŐK ÉS FÉRFIAK FOGSZÍN MEGHATÁROZÁSI EREDMÉNYEI: ÁTLAG, 
MEDIÁN E*AB ÉRTÉKEK ÉS SZÓRÁS 

 

nem N átlag medián szórás 

nő 305 38 36 20 

férfi 309 44 42 21 

összesen 614 41 39 21 
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3. TÁBLÁZAT -STATISZTIKAI ANALÍZIS NEMEK KÖZÖTT 

 

 SUM 

Mann-Whitney U 40.122.0 

Wilcoxon W 86787.0 

Z -3.185 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.0001 

 

 

4. TÁBLÁZAT- FOGORVOSTANHALLGATÓK ÉS FOGORVOSOK FOGSZÍN 
MEGHATÁROZÁSI EREDMÉNYEI: ÁTLAG, MEDIÁN ∑ΔE*AB ÉS SZÓRÁS 
 

Tapasztalat N átlag medián szórás 

fogorvostanhallgató 319 42 40 20 

fogszakorvos 295 39 37 21 

összesen 614 41 39 21 
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5. TÁBLÁZAT- STATISZTIKAI ANALÍZIS A KÜLÖNBÖZŐ TAPASZTALATTAL 
RENDELKEZŐK (FOGORVOSTANHALLGATÓK-FOGORVOSOK) KÖZÖTT 
 

 SUM 

Mann-Whitney U 43019.0 

Wilcoxon W 86679.0 

Z -1.837 

Asymp. Sig. (2-tailed)  0.066 

 

5.2.  A PROJEKTORON KIVETÍTETT CSOPORTOS ISHIHARA TESZT 

ALKALMAZÁSA FOGRVOSTANHALLGATÓK VÖRÖS-ZÖLD 

SZÍNTÉVESZTÉSÉNEK SZŰRÉSÉHEZ 

 Az Ishihara teszten 125 férfihallgató közül 14 férfi (11,2%) esetén volt 

feltételezhető a vörös-zöld színtévesztés, mert kettőnél több hibát ejtettek. 

Valamennyiük esetében az anomaloszkópos vizsgálat igazolta is a 

színtévesztést.   

 Irodalmi adatok alapján az Ishihara tesztben, korábbi vizsgálatokban 

álnegatívokat nem találtak és a teszt szenzitivitása 100%-nak bizonyult 

(Ganley és Lian 1997, Melamud és mtsai 2004, Gündogan és mtsai 2005).  

 Eredményeink alapján a teszt specificitás 99,6% volt.  A 147 vizsgált női 

hallgató közül egy hallgató tévesztett 3 táblát. A feltételezett színtévesztő 

lány további vizsgálata során kiderült, hogy eredménye fals pozitív, nem 

színtévesztő csak a tesztlapot helytelenül töltötte ki. Mindezt figyelembe 

véve 257 valóban  normál színlátású és egy fals pozitív eredményünk volt, 

azaz az Ishihara teszt specificitása 257/258=99,6%. 
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 Eredményeink alapján 93.3%-os a teszt becsült pozitív prediktív értéke, 

azaz ha a hallgató Ishihara teszten 2-nél több táblát téveszt, 93.3% az 

esélye, hogy színtévesztő.   

 Az Ishihara teszt becsült negatív prediktív értéke 100%-os volt, tehát az 

Ishihara teszten kettőnél kevesebb táblát tévesztő hallgató 100% az 

eséllyel normál színlátású (6. táblázat). 

6. TÁBLÁZAT- STATISZTIKAI ANALÍZIS AZ ISHIHARA TESZT 
SZENZITIVITÁSÁNAK, SPECIFICITÁSÁNAK, POZITÍV PREDIKTÍV ÉRTÉKÉNEK ÉS 
NEGATÍV PREDIKTÍV ÉRTÉKÉNEK VIZSGÁLATÁRA.  
 
 

 teszt negatív teszt pozitív összesen 

valóság negatív A 1 A+1 

valóság pozitív C 14 C+14 

összesen 257 15 272 

az adatok alapján: 

szenzitivitás = 14/(C+14) = ... 

specificitás = A/(A+1) = ... 

pozitív prediktív érték = 14/15 = 93.3% 

negatív prediktív érték = A/257 = ... 

irodalmi adatok alapján  C=0: 

szenzitivitás = 14/14 = 100% 

specificitás = 257/258 = 99.6% 

pozitív prediktív érték = 14/15 = 93.3% 

negatív prediktív érték = 257/257 = 100% 
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 A Farnsworth D-15 színlátásvizsgáló teszten a feltételezett színtévesztő 

hallgatók 80% nem téveszett. A teszt Nagel anomaloszkópos vizsgálathoz 

képest 3 pozitív és 11 fals negatív erdménye 21, 4 %-os szenzitivitást 

mutatott.  

 

5.3.  A VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁSRA 

GYAKOROLT HATÁSA, ELŐZETES FELMÉRÉS 

 A 125 vizsgált személy közül az Ishihara teszten 10-en (9 férfi, 1 nő) 

tévesztett többet, mint 2 tábla. Az Ishihara teszt-könyv nyomtatott ábráin a 

9 férfihallgató tévesztett. A Farnsworth D-15 teszten 4 férfihallgató 

tévesztett. Nagel anomaloszkópos mérés alapján a 9 férfi esetében vörös-

zöld színtévesztést (15%), 6 esetben enyhe színtévesztést: deuteranomáliát 

és 3 esetben súlyos színtévesztést: protanopiát,  a nőhallgatónál normál 

színlátást találtunk.  

 A színtévesztők tévesztésének mértéke, átlag ΔE*ab= 65,5 volt, míg 

normál színlátásúak esetén a tévesztések mértéke, átlag ΔE*ab= 43,8 volt. 

 

5.4.  A SÚLYOS VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁST 

BEFOLYÁSOLÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA  

 A hallgatók fogszínt megkülönbözetető képessége eltérőnek bizonyult a 

monitor súlyos színtévesztő üzemmódjában a normál módhoz hasonlítva. 

A színtévesztések nagyságát jelző átlag ΔE*ab érték a színtévesztő 

üzemmódokban magasabb volt, mint a normál üzemmódban. A férfiak és 

nők fogszín meghatározási értékei között nem volt jelentős különbség 

egyik üzemmódban sem (7. táblázat). Jelen vizsgálatunk során 

szignifikáns különbséget találtunk a fogszín meghatározás pontosságában 

a normál színlátású és a szimulált súlyos zöld színtévesztők között (p 

<0,05).  Mind a protanóp, mind a deuteranóp üzemmódban a 
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színtévesztési értékek szignifikánsan magasabbak voltak, mint a 

gyakorlást követő normál üzemmód ΔE*ab értékei (p <0,001).  

 A normál üzemmód második gyakorlását követő teszteredményeinek 

ΔE*ab értékek (p=0,009) csökkenése jelezte, hogy a TT-vel végzett 

gyakorlás szignifikánsan javította a hallgatók fogszín meghatározási 

pontosságát (8. táblázat). 

 
7. TÁBLÁZAT – A NORMÁL ÉS SZÍNTÉVESZTŐ ÜZEMMÓDOKBAN ELÉRT FOGSZÍN 

MEGHATÁROZÁSI EREDMÉNYEK.  
NORMÁL ÜZEMMÓDBAN ELÉRT FOGSZÍN MEGHATÁROZÁSI EREDMÉNYEK 
(NORMÁL), SZIMULÁLT PROTANÓPIA (PROTANÓPIA), SZIMULÁLT 
DEUTERANÓPIA (DEUTERANÓPIA) ÉS NORMÁL SZÍNLÁTÁSÚ ÜZEMMÓD A TT 
GYAKORLÁST KÖVETŐEN [NORMÁL (2)]: ÁTLAG ΔE*AB ÉS SZÓRÁS ÉRTÉKEK 
AZ EGÉSZ POPULÁCIÓBAN, NŐK ÉS FÉRFIAK KÖRÉBEN; A NEMEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA STUDENT’S T-TESZTTEL 
 
 

Színlátás Átlag ΔE*ab 

(SD) össz 

Átlag ΔE*ab (SD) 

férfiak 

Átlag ΔE*ab (SD) 

nők 

p értékek 

férfiak vs nők 

Normál 40,6± 14,7 43,2± 15,5 38,4± 14,8 n.s. 

Protanópia 49,2± 23,9 59,3± 30,8 44,2± 19,1 n.s. 

Deuteranópia 52,9± 24,6 62,2± 29,7 49,1± 22,4 n.s. 

Normál (2) 30,9± 15,9 28,3± 20,7 30,4± 13,4 n.s. 
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8. TÁBLÁZAT – A KÜLÖNBÖZŐ ÜZEMMÓDOKBAN ELÉRT FOGSZÍN 
MEGHATÁROZÁSI EREDMÉNYEK STATISZTIKAI ANALÍZISE (STUDENT’S T-
TESZT). 
 

Üzemmód Átlag ΔE*ab p érték 

Normál - Protanópia 40,6 - 49,2 n.s. 

Normál - Deuteranópia 40,6 - 52,9 p <0,05 

Normál - Original(2) 40,6 - 30,9 p <0,05 

Normál(2) - Protanópia 30,9 - 49,2 p <0,001 

Normál(2) -  Deuteranópia 30,9 - 52,9 p <0,001 

Protanópia - Deuteranópia 49,2 - 52,9 n.s. 
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6. MEGBESZÉLÉS  

A vizsgálataink során használt fogszín meghatározási teszteknek a 

fogorvostanhallgatók azért voltak jó alanyai, mert azonos korú olyan fiatal 

felnőttek csoportját vizsgálhattuk, akiknek egyáltalán nincs vagy csak kevés 

fogszín meghatározási tapasztalata volt és közöttük ritka a szín percepciót 

befolyásoló szisztémás betegség (Curd és mtsai 2006). 

 

6.1. A NEM ÉS A TAPASZTALAT FOGSZÍN MEGHATÁROZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA 

Jelen vizsgálatunkban a nők eredményei pontosabbak voltak a TT és TTB fogszín 

meghatározási tesztjeiben, mint a férfiak. A tapasztalt, fogszín meghatározásban 

már jártas fogorvosok nem értek el szignifikánsan pontosabb eredményeket, mint 

a hallgatók. A nem és a tapasztalat befolyásoló hatását feldolgozó irodalom 

ellentmondásos. Mint azt a bevezetőben is jeleztük, egyes kutatások a két nem 

azonos eredményekről számolnak be (Barrett és mtsai 2002, Winkler és mtsai 

2006, Anusavice 1996, Hood és mtsai 2006, Rodriguez-Carmona  és mtsai 2008, 

Paravina 2002).  Egy 1991-es felmérés során 6 nő és 6 férfi fogorvostanhallgató 

színösszehasonlító képességét vizsgálták (Donahue és mtsai 1991).  A hallgatók 3 

különböző fogszínkulcsot és 3 különböző megvilágító fényt használtak, és egymás 

felső metszőinek gingivális, középső és incizális harmadának színét kellett 

meghatározniuk. A hallgatók felváltva választottak színt a különböző 

fogszínkucsokkal, és a megvilágító fényt is változtatták. A felmérés eredménye az 

volt, hogy nincs értelme a színmeghatározásban férfiak és nők között különbséget 

tenni, hanem azt érdemes vizsgálni, hogy ki színtévesztő és ki nem. Egy másik 

tanulmány különböző megvilágítási feltételek mellett vizsgálta 165 férfi és 51 női 

fogorvostanhallgató (átlagéletkoruk 26 év) színmeghatározóképességét (Curd és 

mtsai 2006). A cél az volt, hogy meghatározzák  nemek és évfolyamok (egyetemi 

évek száma) szerint van-e különbség a fogszín meghatározásban.
 
A felmérés során  

egy 14 darabos készletből kiválasztott 5 mintaszín párját kellett meghatározni. A 

nem és a tapasztalat ebben a felmérésben sem befolyásolta a fogszín 
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meghatározást. Ugyanakkor, a színkorrigált (5500K) mesterséges fény mellet jobb 

színmeghatározási eredmények születtek, mint természtes fénynél. Hasonló 

eredményt hozott a fogtechnikusok körében végzett, a megvilágító fény szerepét 

vizsgáló felmérés is (Jasinevicius és mtsai 2009). A férfiak és nők eltérő fogszín 

meghatározási képességéről számol be egy további a fogorvostanhallgatók és 

fogorvosok színösszehasonlító képességét összehasonlító vizsgálat, melynek 

során nemek szerint különbséget találtak (Moser és mtsai 1985). A szakmai 

tapasztalat azonban itt sem bizonyult befolyásoló tényezőnek: a  hallgatók 

eredményei hasonlóak voltak, mint a tapasztalt fogorvosoké (Curd és mtsai 2006, 

Jasinevicius és mtsai 2009, Anusavice 1996). Jelen felmérésünk során sem voltak 

szignifikáns különbségek a fogorvosok és a hallgatók eredményei között. Érdemes 

azonban azt is figyelembe venni, hogy  a TT és TTB tesztek a 3D-master rendszer 

protokolljára épülnek, a vizsgálatban szereplő fogorvosok tapasztalataikat a 

hagyományos lineáris elrendezésű fogszínkulcsokkal szerezték. 

A TT és TTB segítségével különböző egyetemeken, azonos feltételekkel és 

körülmények mellett lehet vizsgálnia a hallgatók és fogorvosok eredményeit, 

illetve lehet oktatni, gyakoroltatni a színválasztást. A felmérés során, arra a 

megállapításra jutottunk, hogy érdemes lenne további vizsgálatokat folytatni, még 

több egyetem bevonásával, ahol még nagyobb számú résztvevő körében 

hasonlíthatnánk össze a nem és a tapasztalat szerepét, és ki kellene egészíteni a 

vizsgálatokat a színmeghatározás oktatásának és a gyakorlás hatásának 

vizsgálatával is. 

 

6.2. A PROJEKTORON KIVETÍTETT CSOPORTOS ISHIHARA TESZT 

ALKALMAZÁSA FOGORVOSTANHALLGATÓK VÖRÖS-ZÖLD 

SZÍNTÉVESZTÉSÉNEK SZŰRÉSÉHEZ 

Eredményeink alátámasztják, azt a megállapítást, hogy a projektorral kivetített 

csoportos Ishihara teszt hatékony lehetőséget biztosít a színtévesztés szűréséhez 

(Melamud és mtsai 2004). Egy korábbi felmérésben 11 hallgató körében 

vizsgálták a digitális kivetítőn megjelenített pszeudoizokromatikus tesztek az 
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Ishihara és Hardly Rand Ritter (HRR) teszt megbízhatóságát. Mindkét teszt 

szenzitivitása 100% volt, a specificitás vizsgálata, az Ishihara teszt sokkal 

nagyobb specificitását: 98,1% mutatta a HRR teszthez (20,8% ) képest ( Ganley 

és Lian 1997). Egy másik felmérésben 104 hallgató (18-25 éves) körében 

hasonlították össze a hagyományos nyomtatott, és diavetítőn megjelenített 

Ishihara tesztet, mindkettő szenzitivitását és specificitását 100%-nak találták. A 

diavetítőn megjelenített Ishihara tesztet, amely gyors és egyszerű, csoportok (pl. 

hallgatók vagy katonák) szűrésére javasolták (Gündogan és mtsai 2005).  

Vizsgálatunkban a csoportos Ishihara teszt szenzitivitása 100%, specificitása 

99,6% volt. A 3 egyetemen végzett felmérés alapján, a projectoron kiveteített 

Ishihara teszt szűrése megbízható és összehasonlítható eredményeket adott.
 
Ha az 

egyetemen a hallgatók körében a színtévesztést Ishihara teszttel szűrjük, ne 

felejtsük, hogy az Ishihara bár nagyon szenzitív teszt, nem ad felvilágosítást a 

súlyossági fokozatról. ez gyakorlatilag a színtévesztők vizsgálatának csak első 

lépése. A színtévesztés diagnózisát legalább két különböző módszerrel végzett 

méréssel kell megállapítani (Ungváry 2005). Az eredeti nemzetközi kutatási 

protokoll a második tesztként a Farnsworth D-15 tesztet javasolta, mert a teszt 

fadobozban lévő számozott korongjai a TTB boxokkal együtt könnyen 

szállíthatóak lettek volna az egyetemek között. A Farnsworth D-15 szenzitivitása 

azonban csak 21,4 % volt. Az Ishihara teszten tévesztő enyhe színtévesztők, a 

Farnsworth D-15 korongjait helyesen rakják sorba, hiszen ebben a tesztben az 

enyhe színtévesztők és normál színlátásúakkal azonos kategóriába tartoznak. A 

részletes és pontos, súlyossági fokozatokon alapuló diagnózishoz anomaloszkóp 

szükséges.  

6.3. A VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁST 

BEFOLYÁSOLÓ HATÁSA , ELŐZETES FELMÉRÉS 

Felmérésünk eredményei azon korábbi tanulmányok megállapítását támasztják 

alá, melyek szerint a színtévesztők a fogszín meghatározásban rosszabbul 

teljesítenek, mint a normál színlátásúak (McMaugh 1977, Barna és mtsai 1981, 

Moser és mtsai 1985, Davison és Mysilinski 1990, Wasson és Schuman 1992, 

Curd és mtsai 2006). A színtévesztő fogorvosoknak problémát okoz a fogszínek 
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helyes meghatározása, mégsem szűrik a fogorvosok színlátását, nincs színlátási 

követelmény a felvételiben sem (Wasson és Schuman 1992). Vizsgálatunkban 

azokkal a korábbi felmérésekkel azonos konklúzióra jutottunk, melyek szerint a 

fogorvosnak az az érdeke, hogy tudjon róla, ha színlátása a normálistól eltér 

(McMaugh 1977, Barna és mtsai 1981, Moser 1985, Wasson és Schuman 1992, 

Davison és Mysilinski 1995, Curd és mtsai 2006)  Jelen eredményeink is azt 

bizonyítják, hogy szükség lenne a már felvett hallgatók színlátásának vizgálatára. 

A színlátásvizsgálat eredményét természetesen bizalmasan kell kezelni, célja az 

információ a hallgató számára és nem a kirekesztés.  

Az előzetes felmérés során, amikor a  Semmelweis Egyetem Fogpótlástani 

Klinikáján a nemzetközi vizsgálat kutatási protokoll megvalósíthatóságát mértük 

fel, arra a következtetésre jutottunk, hogy a színlátásvizsgáló tesztek módosítása 

és a vizsgált csoportok színtévesztés súlyossága szerinti beosztása  lenne célszerű. 

Az Ishihara teszttel szűrt 10 (9 féfi és 1 nő) feltételezett színtévesztő hallgatónkat 

tovább vizsgálva kiderült, hogy a nőhallgató színlátása ép, csak elrontotta a 

tesztsort.  A 9 férfi feltételezett színtévesztő közül 6-an a Farnsworth D15 

színkorongsorozatát helyesen rakták ki a Semmelweis Egyetem Szemészeti 

Klinikáján. Ők azok az enyhe színtévesztők, akik a D15 teszt klasszifikációja 

alapján a normál színlátásúakkal aznos kategóriába tartoznak. A színtévesztés 

súlyosságának pontos klasszifikációjához a Szemészeti Klinika Nagel 

anomaloszkópos vizsgálatával jutottunk.  

A színtévesztés foglalkozás-egészségügyi szempontból kiemelt jelentősségű. A 

Munkaügyi Módszertani Központ listája (Rodák és Péter 1998) közel 100 szakmát 

sorol  fel ahol a színtévesztés kizáró vagy korlátozó ok (fogorvos a listán nem 

szerepel, fogtechnikus és fogászati asszisztens a listán szerepel). Az alkalmassági 

kritériumok azonban nem tesznek különbséget a színtévesztés súlyossága illetve 

formája közt. Érdemes megjegyezni, hogy  több más szakma területén is általában 

az elnéző szemlélet uralkodik éppen ezért, mert a korlátozások nem tesznek 

különbséget a színtévesztés különböző típusai között, nem írnak elő specifikus 

teszteket a pontos diagnózishoz, pontos vizsgálatok nélkül pedig nem lehet ítéletet 

mondani emberi pályafutások alakulása felett (Ungváry 2005).  
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A nemzetközi kutatási protokollban a vörös-zöld színtévesztők között különbséget 

kell tenni az elváltozás súlyossága szerint, mert a teljesítményt a színtévesztés 

súlyossága szerint befolyásolja. Előzetes felmérésünk alapján a nemzetközi 

vizsgálat protokolljában a súlyossági fokozatok részletes feltérképezéséhez a 

Nagel anomaloszkópos vizsgálatot javasoltuk. Az eredeti kutatási protokollban 

szereplő Farnsworth D15 teszt a feltételezett színtévesztő fogrvostanhallgatók 

további vizsgálatában “gold standardként” nem alkalmazható.  A Nagel 

anomaloszkóp a feltételezett színtévesztők további vizsgálatának megbízható 

eszköze és a súlyossági fokozatok felállításában “gold standard”. Vizsgálatunkban 

a színtévesztők a színmeghatározásban kevésbé pontosan teljesítettek. Az 

esetszám növelésével érdemes lenne újabb vizsgálatot végezni annak eldöntésére, 

hogy a különbség statisztikailag igazolható-e.   

A színlátás vizsgálatának azonos módszere (Ishihara teszt és Nagel 

anomaloscópos vizsgálat) és a fogszín meghatározási eredmények mérésénak 

azonos módszere (TT és TTB teszt) lehetővé teszi, hogy a különböző országok 

egyetemein folytatott vizsgálatok nagyszámú színtévesztő összehasonlítható 

adatait adják, illetve az enyhe, közepes és súlyos színtévesztők adatait külön 

kezeljük.   

 

6.4. A SÚLYOS VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁST 

BEFOLYÁSOLÓ HATÁSA   

Ezen vizsgálatunk nagy előnye az volt, a szimuláció segítségével nagyszámú 

súlyos színtévesztő adatát tudtuk összegyűjetni. Igen nagyszámú, olyan korábbi 

tanulmány van az irodalomban, amelyeknek gyenge pontja, hogy a 

színtévesztőknek csak kis csoportját hasonlították a normál színlátásúakhoz.  A 

kis mintaszám oka az, hogy ezekben a tanulmányokban nem a színtévesztők 

vizsgálata volt az elsődleges cél (McMaugh 1977, Barna és mtsai 1981, Curd és 

mtsai 2006). Legtöbbször a praktizáló fogorvosok körében folytatott és a fogszín 

meghatározás befolyásoló tényezőit vizsgáló felmérések során tértek ki a 

színtévesztésre is (Moser és mtsai 1985, Wasson és Schuman 1992). Ezek a 
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tanulmányok általában nem tesznek különbséget súlyossági fokozatok szerint 

(Davison és Mysilinski 1990). A felmérések az enyhe és súlyos színtévesztőket is 

azonos kategóriába sorolják, pedig mint tudjuk a színtévesztés súlyosságának 

függvényében befolyásolja a teljesítményt (Spalding 1999).  Egy másik 

vizsgálatban 670 fogorvosnál vizsgálták a vörös-zöld színtévesztés előfordulását. 

A tesztelt csoport 94%-a férfi volt. Enyhe színtévesztést 670 fogorvost vizsgálva, 

66 személynél (10%) állapítottak meg, 19 esetben (2,8%) pedig súlyos 

színtévesztés volt a diagnózis (Moser és mtsai 1985). Bár ennek a vizsgálatnak a 

klasszifikációja némileg megkérdőjelezhető, hiszen a súlyossági fokozatokat a 

pszeudoizokromatikus tesztben elhibázott választások számára alapozta (Lindsey 

és Wee 2007). Vizsgálatunkhoz olyan fogszín meghatározási feladatokat 

használtunk ahol számítógép képernyőjén jelenítettük meg a mintafogakat és 

fogszínkulcsokat. Az emberi szem fogszínkülönbségeket érzékelő képességének 

vizsgálatában hatékony mérőeszköznek bizonyultak a számítógép által generált 

fogalakú, fogszínű képek és a számítógép által ellenőrzött környezet (Lindsey és 

Wee 2007). A protanópia és deuteranópia szimulációjának lehetősége, párosítva a 

számítógép hatékony és megismételhető automatikus adatgyűjtésével új módszert 

nyújthat a súlyos színtévesztés fogszín meghatározási képességre gyakorolt 

hatásának vizsgálatához. 

Jelen felmérésünk szerint a protanópok és deuteranópok a fogszín meghatározási 

feladatokban kevésbé pontosan teljesítenek, mint a normál színlátásúak. A 

vizsgálat igazolta, hogy a fogorvostanhallgatók és fogorvosok színlátását szűrni 

kellene, akiknek pedig ilyen elváltozása van, azokat fel kellene világosítani arról, 

hogy a színtévesztés hogyan befolyásolhatja munkájukat.  A hallgatóknak tudniuk 

kell, hogy saját érdekük, hogy színtévesztésükkel, és annak súlyosságával 

tisztában legyenek. Aki tud róla, jobb eséllyel korrigál (Spalding 1999). A 

színtévesztők már tanulmányaik során akadályokkal szembesülhetnek pl. a 

mikroszkópos vizsgálatok esetén, szövettani metszetek értékelésénél, vagy kémiai 

reakciók színindikátoros jelzéseinek olvasása során (Spalding 1999, Poole és 

mtsai 1997, Cole 2004).  Nehézségeik adódhatnak a gyakorlati kurzusok klinikai 

vizsgálatainál éppúgy, mint az előadások színes diáinak, diagrammjainak 

értékelésekor (Spalding 1999). Tudniuk kell milyen hatással lehet a színtévesztés 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=
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a munkájukra. Tanácsokra is szükségük van arról, hogy milyen segítséget 

vehetnek igénybe. A színtévesztő fogorvos munkájának egyik nélkülözhetetlen 

segítője a normál színlátású asszisztens, aki a fogszín meghatározásakor 

szignifikánsan  pontosabban  teljesít (Davison és Mysilinski 1990). Tanácsos a 

fogtechnikussal is konzultálni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a 

színtévesztő fogorvos éppúgy felelős a fogpótlások színhelyességéért, mint 

normál színlátású kollégája. A színtévesztő fogorvos számára a fogszínek helyes 

meghatározásához az a megoldás javasolható, hogy az asszisztens, a páciens és a 

fogtechnikus vizuális segítségét az objektív színmérű műszerekkel is egészítsék 

ki. 

Vizsgálatunk alapján a TT gyakorlás javította a hallgatók fogszín meghatározási 

eredményeit. Eredményünk azon korábbi megfigyelésekkel állítható párhuzamba, 

miszerint a gyakorlás szignifikánsan jobb fogszín meghatározási eredményekhez 

vezet (Kroszewsky és Jakstat 2004). Egy korábbi vizsgálatban a Lipcsei Egyetem 

és Berlini Egyetem 27 férfi és 23 nő hallgatójánál vizsgálták az újraismételt 

tesztek erdményét. Minden hallgató egy nap alatt háromszor ismételte 1 óra 

különbséggel a teszteket. A három teszt közötti intraindividuális különbséget és a 

hallgatók közötti interindividuális különbséget nézték. Az intraindividuális 

különbség sokkal kisebb volt mint az interindividuális (25,13vs 110.7) (p<0,001). 

Az második, harmadik tesztek során jobb erdmények születtek, az első és második 

teszt között szignifikáns különbség volt. Az eredmények alapján vannak, akiknek 

jobb a színmeghatározó képessége. Felmerül a lehetőség, hogy céltudatos 

trenírozással ki lehetne nevelni a terület specialistáit (Hannak és Jakstat 2009). 

A tapasztalat és gyakorlás befolyásoló szerepére vonatkozóan megállapíthatjuk, 

hogy a tapasztalat a fogszínek meghatározása során sem mindig válthatja ki a 

gyakorlást. Vizsgálataink során a hallgatók a 3D Master rendszer 3 lépéses 

színválasztási protokollját egyre jobban elsajátítva, a gyakorlással egyre 

pontosabban választottak színt. A tapasztalat értékelésekor viszont érdemes 

figyelembe venni, hogy az elvégzett TTB tesztek a 3D-master rendszer 

protokolljára épülnek, a vizsgált fogorvosoknak viszont a hagyományos lineáris 

elrendezésű fogszínkulcsokkal volt többéves tapasztalata. 
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Felmérésünkben a normál színlátású hallgatók jobb eredményeket értek el, amikor 

a normál üzemmódban már másodszor végezték a tesztet. A vizsgálat során 

felmerült az a kérdés is, hogy a színtévesztők mennyit tudnak fejlődni a fogszín 

meghatározásban? A protanóp üzemmódban elért eredmények nem különböztek 

jelentősen az első normál üzemmód eredményeitől. A protanóp üzemmód jobb 

eredményei valószínűleg a hallgatók TT tanulási mechanizmusának 

köszönhetőek.  Amint a tanulók a TT –t begyakorolták, látható fejlődés volt 

tapasztalható. A protanóp szimuláció TT gyakorlásnak köszönhetően javuló 

eredményei felvetik a lehetőségét annak, hogy a színtévesztők is fejlődhetnek a 

fogszín meghatározásokban. Azon megfigyeléseinkre alapozva, hogy a normál 

színlátásúak, illetve a legsúlyosabb színtévesztő típusba tartozó dikromátok is 

fejlődnek, feltételezhetjük, hogy azon színtévesztők, akiknek látása a normáltól 

csak kisebb mértékben tér el, színtén fejlődőképesek lehetnek, bár erre konkrét 

adatunk nincs. A TT és a TTB-k  segítséget nyújthanak már a kezdet kezdetén az 

egyetemi évek alatt is a gyakorlásban és a tanulásában, hogy mire a színtévesztő 

hallgató fogorvosként munkába áll  megtanuljon fogszínt is éppen olyan jól 

választani, mint ahogyan  mindennapos életben is a megtanulják a színeket az ép 

színlátásúakkal azonosan   felismerni. További vizsgálatokban kellene megnézni, 

hogy a különböző súlyosságú színtévesztő hallgatók mennyit tudnak fejlődni a 

fogszín meghatározás gyakorlásával.  

 

6.5. FOGSZÍN MEGHATÁROZÁSI PROTOKOLL  

Mind a magyar, mind a nemzetközi helyszíneken végzett felméréseknek, az 

összegyűjtött oktatási tapasztalatoknak célja az, hogy olyan általánosan elfogadott 

fogszín meghatározási protokollt dolgozzunk ki, amely a klinikai gyakorlatban a 

fogszín meghatározást segíti, a kommunikációt a laborral leegyszerűsíti, és 

megbízható eredményekhez vezet. A munkacsoport tagjaival évente 

megrendezésre kerülő találkozón egyeztetjük a közös kutatás során elért 

eredményeinket, oktatási irányvonalakat, és körvonalazzuk azt a fogszín 

meghatározási protokollt, amely a vizuális színmeghatározás prioritását 

megtartva, annak szubjektivitását az objektív mérőműszerekkel minimalizálva, az 
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információk képi megjelenítésére és egyértelmű kommunikációra épít a 

természethű fogpótlások készítésében. 

6.5.1 KUTATÁSI TAPASZTALATOK ÉS OKTATÁSI ELVEK A GYAKORLATBAN 

Az oktatás és kutatás jelen vizsgálataink során szétválaszthatatlanul kapcsolódott 

össze, hiszen a kutatásokhoz használt TT és TTB a Holger Jakstat Professzor által 

kidolgozott oktatóprogram részei. A hallgatók körében végzett felmérések, az 

oktatóprogram alkalmazásának eredményeire épültek. Az oktatóprogramot a 

német egyetemek már évek óta sikerrel alkalmazzák, számos tanulmány 

bizonyítja hatékonyságát.  A Lipcsei Egyetem Anyagtan és Propedeutikai 

részletén 38 normál színlátású hallgató körében folytatott felmérés során standard 

megvilágítás mellett kellett 5 mintafog színét 3D-Master Toothguide 

fogszínkulccsal meghatározni, majd a tesztet a TT és TTB gyakorlás után 

ismételni. Az erdmények alapján a TT és TTB oktatóprogram (p <0,005) 

szignifikánsan javított a hallgatók fogszín meghatározási eredményét (Kroszevsky 

és Jakstat 2004). Hasonló erdményre jutottak 178 normál színlátású a berlini, 

düsseldorfi and münster i egyetemek hallgatói körében folytatott vizsgálatban, 

melynek során a TT és TTB oktatóprogrammal végzett gyakorlást hasonlították a 

vizuális tréninghez.  A hallgatókat random 2 csoportra osztották és vizuálisan, 

illetve az oktatóprogrammal trenírozták. A TT és TTB-vel gyakorló csoport 

szignifikánsan jobb eredményt ért el a fogszín meghatározásban, mint a kontroll 

csoport (p <0,01). A TT és TTB a fogszín meghatározás oktatásának hatékony 

eszközeinek bizonyultak (Hannak 2004).  

Egy, a  Berlini Egyetemen 77 normál színlátású hallgatója körében folytatott 

hasonló vizsgálatban azt vizsgálták, hogy a TT és  TTB gyakorlás segíti-e a  

fogszínek közötti különbségek felismerését. A hallgatókat random módon TT és 

TTB segítségével gyakoroló vizsgálati és a fogszín meghatározást mintafogak 

színfelismerésével gyakoroló csoportokra osztották. Ezt követően mindkét 

csoportnak szájban kellett egy női páciens fogszínét meghatároznia. A páciens 

fogsorának 15 és 25 fogai ismert 3D –master színű fogakra voltak cserélve. 

Összehasonlították 1) mindhárom 3D-master jellemző-világosság, telítettség, 

színezet szerinti egyezést, 2) a világosság szerinti egyezést és az 3) abszolút 
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telitalálatok számát. 1. és 2. vizsgálati szempont alapján p <0,001 szignifikánsan 

pontosabban teljesített a vizsgálati csoport és az abszolút telitalálat is több volt 

(Wünnemann 2008). 

A TT és TTB-vel végzett felmérések is azt bizonyítják, hogy a fogszín 

meghatározási feladatok gyakorlásával, majd a begyakorolt ismeretek gyakorlati 

alkalmazásával az elért eredmények javulnak. A fogszín meghatározása tanulható. 

A 3D-master tudományos, követhető, logikus rendszere nagyban megkönnyíti a 

tanulást. Nemcsak a TT és TTB oktatóprogram épít a 3D-Master rendszer 

logikájára. A 3D-Master rendszer Linearguide fogszínkulcsának használatát 

gyakoroltatja a houstoni egyetem professzora Rade D. Paravina által kidolgozott 

Color Matcher online oktatóprogram  ( http://www.scadent.org/ ). A program 

célja a rendelő és a labor fogszín meghatározási eredményeinek, a 

kommunikációnak és reprodukció sikerességének elősegítése. Az online, kb.90 

perces programban a számítógép képernyőjén gyakorolható a fogszínválasztás a 

3D-master rendszerenek megfelelően, illetve az elméleti oktatóanyag pdf-ben 

letölthető vagy videoként megnézhető. A számítógépes okatóprogramok 

hasonlítanak, az elméleti oktatás (TT és TTB: tantermi előadás, Color Matcher: 

letöltehető pdf vagy video) után ismertetnek meg a 3D-Master rendszerrel és 

gyakoroltatják a színfelismerést a képernyőn.  

A Color Matcher a Linearguide használatát gyakoroltatja a TT számítógépes 

program a Toothguide gyakoroltatáson kívül elérhető online Linearguide 

gyakoroltatására épülő változatban is. Egy tanulmány a Toothguide és 

Linearguide fogszínkulcsok pontosságát és popularitását a berlini, greifswaldi, 

olomouci és lipcsei egyetemek 62 hallgatójának körében hasonlította össze 

(Jakstat és Bratner 2009). Minden hallgató mindkét fogszínkulccsal 10-10 

mintafog színét határozta meg. A két fogszínkulccsal elért pontosságban nem volt 

szignifikáns különbség . A hallgatók jól definiálhatóan 2 csoportra oszlottak abból 

a szempontból ki melyik fogszínkulcsot preferálta.  A Toothguide azok körében 

kedvelt, akik az elméleti hátteret értik, ami a fogszínkulcs elrendezését indokolja. 

A Linearguide intuitívebb. Mindkét kulcsnak megvan a maga „bázisa”, mindkettő 

http://www.scadent.org/
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jól használható klinikai körülmények között, csak a személyes preferenciától 

függ, ki melyiket választja.  

A fogszín meghatározás oktatásának graduális és postgraduális helyzetét mérte fel 

az a tanulmány, amely 27 kérdésből álló webes kérdőív kitöltésére épült (Paravina 

és mtsai 2010). Az egyetemi oktatásban résztvevő 205 oktató lett megkérdezve, 

akik közül a kérdőívet 130-an (63,4%) töltötték ki (70 Észak-Amerika, 40 Európa, 

10 Dél-afrika, 9 Ázsia, 1 Afrika). A kérdőív alapján a leggyakrabban tanított 

fogszínkulcsok a klasszikus Vitapan és a 3D-Master rendszer tagjai. A világosság, 

telítettség, színezet szerinti színválasztás elmélet volt a legpopulárisabb. A 

Linearguide oktatásban megjelenésének nagy aránya, különösen annak fényében 

volt meglepő, hogy a fogszínkulcs még csak 1,5 éve volt piacon a teszt 

kitöltésekor. Az egyetemek 80%-ának graduális kurrikulumában szerepelt a 

színmeghatározás oktatása és a továbbképzések 82%-ban. Óraszámokat tekintve 

graduálisan átlag 4, posgraduálisan átlag 5,5 óra áll rendelkezésre a színoktatás 

számára. A megkérdezett egyetemek legtöbbje nem használta a kérdőíven 

megjelölt 2 színtankönyvet, hanem vagy tankönyv nélkül vagy más fogpótlástan, 

anyagtan, esztétikus fogászat könyvekre építettek.  A befolyásoló körülmények 

közül a legtöbb szó a megvilágításról esett a kurzusokon. A Munsell színrendszert 

valamivel, de nem szignifikánsan többen tanították,  mint a CIE Lab rendszert, de 

mindkettőről postgraduálisan esik több szó. Postgraduálisan fordítottak több 

hangsúlyt a kerámia rétegzés, karakterizáció kérdésére is. Megállapítható, hogy 

színkurzusok óraszáma megnövekedett és több lett mindenhol a 

színmeghatározásban különösen képzett, színspecialista kolléga. A digitális 

eszközök ismertetés is része lett az oktatásnak. A leggyakrabban tanított 

színkommunikációs lehetőségek: írásos útmutató, rajz, digitális fotó, szóbeli 

információk.  A postgraduális kurzusok több hangsúlyt fektetnek a 

kommunikációra, főleg a fotózás tanításában jelentős a különbség. A Semmelweis 

Egyetem Fogpótlástani Klinikája, a nemzetközi munkacsoport valamennyi 

tagjának egyetemével együtt szintén részt vett a kérdőív kitöltésében. A 

munkacsoport tagjai az oktatásban (oktatott fogszínkulcsok, színrendszerek, 

digitális eszközök) hasonló elveket valósítanak meg, a preklinikai gyakorláshoz 

pedig a TT és TTB biztosít azonos feltételeket. A klinikai oktatásban az elméleti 
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ismeretek gyakorlatba ültetését a helyes, megbízható színválasztási protokoll 

célozza.  

A színválasztási protokollt tekintve az irodalom egységes. A megbízható 

eredményhez  a különböző módszerek kombinációjára:  vizuálius 

színmeghatározás, digitális eszköz és a jó minőségű digitális fotóra van szükség 

(McLaren és mtsai 2003, Chu és mtsai 2004, Paravina és Powers 2005, Baltzer és 

Kaufmann –Jinoian 2005, Chu és mtsai 2010 ). A  szubjektív fogszínkulcsos 

vizuális módszert kiegészítő objektív színmérő eszközök és digitális fotók pontos 

színinformációkat, hatékony fogorvos-labor kommunikációt és megbízható 

esztétikai eredményeket biztosítanak. A színtévesztő fogorvosok esetén a 

protokoll annyiban egészül ki, hogy a vizuális fogszín meghatározáshoz a normál 

színlátású asszisztens és fogtechnikus segítségét érdemes figyelembe venni.  

 

 

 

6.5.2 A FOGSZÍNVÁLASZTÁSI PROTOKOLL LÉPÉSEI 

 

 Színhelyes kezelési terv készítése 

 Fogszín meghatározása és egyeztetése a pácienssel   

 Kommunikáció a laboratóriummal 

 Színinformáció értékelése a laborban 

 Ellenőrzés 

 

6.5.2.1 SZÍNHELYES KEZELÉSI TERV 

A fogpótlások készítésénél az optimális esztétikai eredmény eléréséhez színhelyes 

kezelési tervre, a használni kívánt anyag és technológia pontos ismeretére, 

megfelelő indikciójára van szükség (50. ábra). A színhelyes kezelési terv 

felállításához a következő szempontokat javasolt figyelembe venni: 
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 A fog nyak, test és élszínében lévő differenciák rögzítése az élethű 

reprodukció érdekében. 

 A páciens fogának transzlucens vagy opak kategorizálása. 

 A fogpótlás anyagának megválasztása az optimális esztétikai 

eredménynek megfelelően. 

50. ábra Színhelyes kezelési 

terv készítése  

31 éves páciens 21 fog régi 

fémkerámia fogpótlásának 

cseréjét kérte. A régi fogpótlás  

színe,  formája az egyéni 

jellegzetességek reprodukciója 

kifogástalan volt (A). A széli 

záródás vonalában azonban a 

tangencionális preparálásból 

adódóan elvékonyított 

kerámialeplezésen áttűnő 

fémváz (C) zavaró szürkés 

csíkként látszott (B). Kezelési 

tervünkben a vállasan 

átpreparált csonkra Cad-Cam 

technológiával készített 

cirkónium dioxid vázas kerámia 

szóló korona szerepelt.(D)  Az 

anyag választását az a 

szempont vezérelte, hogy váz a 

gyökérkezelt, elszíneződött, 

gyári csappal felépített csonk 

színét elrejti, a leplező kerámia 

az egyéni jellegzetetsségeket 

természethűen reprodukálja. 
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6.5.2.2 FOGSZÍN MEGHATÁROZÁS 

A legjobb eredményt  úgy érhetjük el ha a különböző módszereket együtt 

alkalmazzuk. A fogszínkulcsok, digitális mérőeszközök, referencia fotók együttes 

használata pontos, precíz színmeghatározást tesz lehetővé (51, 52, 53, 54 ábrák). 

 

51.  ábra:  

Fogszínmérés Easyshade 

spektrofotométerrel. Színmérés 

a ZrO2 váz és a fog alapszínének 

meghatározásához. A mért 

eredmény a hagyományos Vita 

illetve 3D-Master fogszínkulcs 

szerint. Esetünkben a 

leplezéshez használt kerámia 

hagyomás Vita színek szerint 

kódolt, ezért a laboratóriumnak 

a hagyományos kódolás szerinti 

értékeket: cervikális részen A2, 

a középső harmadban D2 az 

incizális harmadban C1 színt 

rögzítettünk. 

52. ábra: A hagyományos Vitapan 

Classical: betűi színezet szerinti 

elrendezést tükröznek. A világosság 

szerinti elrendezés pontosabb fogszín 

meghatározást tesz lehetővé. A 

fogszínkulcs világosság szerinti 

elrendezésében: A2,D2, C1 egymás 

    melletti értékek. 
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53. ábra: Referencia fotók 

A  nyak, test és él 

színeknek megfelelő 

fogszínkulcsokkal készített 

referencia fotók. A mért 

színt a leplezéshez 

használt kerámiát gyártó  

cég által saját 

kerámiájából égetett 

fogszínkulcsait használva 

5500K-es megvilágító fény 

mellett ellenőriztük. A 

fogszínkulcsokkal a nyak, 

test, él színeknek 

megfelelően referencia 

fotók készültek. A 

szürkeárnyalatos digitális 

fotókon jól értékelhető a 

világosság. 

 

 

54. ábra: Az effektek rögzítése:  rajzos 

útmutató és digitális fotó a 

kiegészítő információkról. 
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6.5.2.3 KOMMUNIKÁCIÓ 

Általában nagyon kevés információt adunk a technikusnak: kicsit sötétebb, mint 

A3 és nagyon sokat várunk el. Pontos és részletes információk nélkül szinte 

lehetetlen azt várni, hogy a laboratórium a természetes fogakkal harmonizáló 

esztétikus fogpótlást készítsen. A színmeghatározás során gyűjtött információkat a 

laboratóriumba kell juttatnunk. A kommunikációs útvonalat leegyszerűsíti, hogy a 

digitális mérések eredményei számítógépre menthetőek, és a digitális fotókkal, 

referencia képekkel, kiegészítő információkkal, rajzos útmutatóval emailben 

könnyen továbbíthatók.  

6.5.2.4 SZÍNINFORMÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE A LABORBAN  

A laboratóriumnak a kapott színinformációt le kell fordítania. A referencia fotók 

értelmezik a választott fogszínkulcs színeket, a világosság és telítettség 

variációkat, a digitális színtérképek pontos leírást adnak a színek 

elhelyezkedéséről. A technikus a használt kerámiarendszer nyelvezetésre fordítja 

le a kapott információt, olyan térképet készít, amin jelöli, hogy a színezéshez, 

karakterek és egyedi struktúrák kialakításához a speciális effekteket, belső 

festékeket, egyéni rétegzési technikát hogyan kell alkalmazni  (55. ábra).  

 

55. ábra: A leplező kerámia egyéni rétegzése:  

az effektek kialakítása a fogpótlás 

laboratóriumi készítése során. 
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6.5.2.5 ELLENŐRZÉS 

A fogpótlás színének leellenőrzése történhet hagyományosan a fogszínkulccsal, 

vagy digitális eszközzel is vissza lehet mérni a színt a laboratóriumban (56. ábra). 

Ilyenkor külső festéssel még van mód színkorrekcióra. 

56. ábra: A fogpótlás színének ellenőrzése:  a 

pótlás középső harmadának alapszínét 

mérjük. A mérés eredményeként a világosság, 

telítettség és színezet és a megadott szín 

relatív viszonyát látjuk. A pótlás 

világosabb,telítettsége a kívánt érték alatt 

van, színezete jó. A kijelzőn olvasható Good 

felirat a minimális szín érzet különbségre utal. 

 

57. ábra: Esztétikai összhang: a 

megfelelően reprodukált, 

szín, forma és egyedi 

jellegzetességek adta élethű 

fogpótlás, a szájban történt       

rögzítés után. 

A színérzékelést számos faktor befolyásolhatja. A mai fogszín-meghatározó 

technológiák kínálta lehetőségek kihasználásával a színértékelés szubjektivitása 

minimalizállható és a fogpótlás színének meghatározása, kommunikációja mind 

pontosabb (57. ábra). Részletes és pontos szín információ elengedhetetlen 

feltétele a fogtechnikustól elvárt színben harmonizáló fogpótlás elkészítésének. A  

legjobb eredményt  úgy érhetjük el ha különböző módszereket együtt 

alkalmazzuk. A megbízható esztétikai eredményhez a fogszínkulcsos 

színmeghatározás, digitális színmérés és a digitális kamera segítségével készített 

referencia fotók szükségesek. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK  

 

7.1. A NEM ÉS A TAPASZTALAT FOGSZÍN MEGHATÁROZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA 

 Vizsgálatunk során a normál színlátású nők szignifikánsan pontosabban 

választottak fogszínt, mint a normál színlátású férfiak, ami azt bizonyítja, 

hogy a vizsgáló neme a fogszín meghatározást befolyásolja.  

 A fogszín meghatározásban való jártasság, a "tapasztalat" nem bizonyult 

szignifikáns befolyásoló faktornak. 

7.2. A PROJEKTORON KIVETÍTETT CSOPORTOS ISHIHARA TESZT 

ALKALMAZÁSA FOGORVOSTANHALLGATÓK VÖRÖS-ZÖLD 

SZÍNTÉVESZTÉSÉNEK SZŰRÉSÉHEZ 

 A projektoron kivetített csoportos Ishihara teszt alkalmasnak bizonyult a 

fogorvostanhallgatók vörös-zöld színtévesztésének szűrésére.    

7.3. A VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁSRA 

GYAKOROLT HATÁSA, ELŐZETES FELMÉRÉS 

 Előzetes felmérésünk alapján a vörös-zöld színtévesztés a fogszín 

meghatározást befolyásolja.  

 A fogorvostanhallgatók színlátását az egyetemeken rutinszerűen szűrni 

lenne célszerű. A színtévesztő fogorvosoknak és fogorvostanhallgatóknak 

tisztában kell lenniük az elváltozás súlyosságával is, mert a színtévesztő 

fogorvos éppúgy felelős a fogpótlások színhelyességéért, mint normál 

színlátású kollégája. 

 A teljesítményt a színtévesztés súlyossága is befolyásolja, ha valakinél a 

színtévesztés szűrővizsgálattal feltételezhető, anomaloszkópia szükséges 

az elváltozás súlyosságának megállapításához.  
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7.4. A SÚLYOS VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁST 

BEFOLYÁSOLÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 A komputerszimulációs vizsgált alapján a súlyos színtévesztők a fogszín 

meghatározásban rosszabbul teljesítenek, mint a normal színlátásúak.  A 

helyes fogszín meghatározáshoz a normál színlátású páciens, asszisztens 

és fogtechnikusi segítségén túl, digitalis fogszínmeghatározó eszközöket 

spektrofotmétert, kolorimétert tanácsos használniuk. Érdemes lenne 

további felmérésekben vizsgálni, hogy a fogszín meghatározás 

gyakorlásával a színtévesztők mennyit fejlődhetnek.  

 A ptotanópia és deuteranópia szimulációjának lehetősége, párosítva a 

számítógép hatékony és megismételhető automatikus adatgyűjtésével új 

módszert kínál a súlyos színtévesztés fogszín meghatározási képességre 

gyakorolt hatásának vizsgálatához.  

 A gyakorlás javítja a fogszín meghatározás minőségét, a TT gyakorlást 

követően a hallgatók szignifikánsan jobb eredményeket értek el. Érdemes 

lenne további felmérésekben vizsgálni, hogy a fogszín meghatározás 

gyakorlásával a színtévesztők mennyit fejlődhetnek.  

7.5. FOGSZÍN MEGHATÁROZÁSI PROTOKOLL 

 A színválasztási protokoll lépései a Színhelyes kezelési terv, Fogszín 

meghatározás, Kommunikáció, Színinformáció értékelése a laborban és 

Ellenőrzés.  

 A fogszín meghatározás során a szubjektív fogszínkulcsos vizuális 

módszert kiegészítő objektív digitális színmérő eszközök és digitális 

referencia fotók pontos színinformációkat, hatékony fogorvos labor 

kommunikációt, és megbízható esztétikai eredményeket biztosítanak. A 

színtévesztő fogorvosok esetén a protokoll annyiban egészül ki, hogy a 

vizuális fogszín meghatározáshoz a normál színlátású asszisztens és 

fogtechnikus segítségét kell figyelembe venni a páciens egyetértésével.  
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8. A DOLGOZAT ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSAI  

 A vizsgáló neme a fogszín meghatározását befolyásoló tényezők közé 

tartozik.  

 A fogszín meghatározásában való jártasság, a "tapasztalat" nem 

szignifikáns befolyásoló faktora a fogszín meghatározásának. 

 A projektoron kivetített csoportos Ishihara teszt alkalmas a 

fogorvostanhallgatók vörös-zöld színtévesztésének szűrésére.  

 A súlyos színtévesztők a fogszín meghatározásban kevésbé pontosan 

teljesítenek, mint a normál színlátásúak.   

 A ptotanópia és deuteranópia szimulációjának lehetősége, párosítva a 

számítógép hatékony, és megismételhető automatikus adatgyűjtésével új 

módszer a súlyos színtévesztés fogszín meghatározási képességre 

gyakorolt hatásának vizsgálatához.  

 A fogak színének meghatározása tanulható, fejleszthető. A gyakorlás 

szignifikánsan javítja a fogszín meghatározásának minőségét. 

 A színválasztási protokoll ajánlott lépései: Színhelyes kezelési terv, 

Fogszín meghatározás, Kommunikáció, Színinformáció értékelése a 

laborban és Ellenőrzés.  
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9. ÖSSZEFOGLALÁS  

A fogszínt helyesen meghatározni, az információt hatékonyan a fogtechnikushoz 

juttatni a sikeres fogpótlás egyik alapvető feltétele. A fogszín meghatározásának 

hagyományos, a fog színét fogszínkulccsal összehasonlító módszere szubjektív. 

Egyénileg változó a normál színlátású fogorvosok esetén is a színek közti 

különbségek felismerésének képessége, ugyanakkor 6-14% a vörös-zöld 

színtévesztők aránya a fogorvos populációban. A fogszín meghatározás oktatására 

kifejlesztett Toothguide Trainer (TT) számítógépes program és a Toothguide 

Training Box (TTB) elektromechanikus szerkezetek segítségével mértük, hogy a 

vizsgáló neme, a tapasztalat, a színtévesztés és a gyakorlottság hogyan 

befolyásolják a fogszín vizuális meghatározásának eredményességét. A 

vizsgálatban résztvevő 9 ország egyetemein párhuzamosan folytatott, normál 

színlátású és színtévesztő fogorvosok és fogorvostanhallgatók körében végzett 

tanulmányunk során a normál színlátású nők szignifikánsan jobban választottak 

fogszínt, mint a normál színlátású férfiak. A fogszín meghatározásában jártasság, 

a "tapasztalat" nem bizonyult szignifikáns befolyásoló faktornak. Előzetes 

felmérésünk során megállapítottuk, hogy a vörös-zöld színtévesztés a fogszín 

meghatározását befolyásolja. A vörös-zöld színtévesztés két súlyos formájának: a 

protanópia és deuteranópia befolyásoló hatásának vizsgálatához színtévesztés 

szimulációs monitort használtunk. A súlyos színtévesztők a fogszín 

meghatározásban rosszabbul teljesítettek, mint a normál színlátásúak. A hallgatók 

szignifikánsan jobban teljesítettek a számítógépes fogszínválasztási teszten a TT 

gyakorlást követően. A gyakorlás javította a fogszín meghatározás minőségét. A 

fogorvostanhallgatók színlátását az egyetemeken rutinszerűen szűrni kellene. A 

színtévesztő fogorvos éppúgy felelős a fogpótlások színhelyességéért, mint 

normál színlátású kollégája. A fogszín-meghatározó technológiák kínálta 

lehetőségek kihasználásával a színértékelés szubjektivitása minimalizálható és a 

fogpótlás színének meghatározása, kommunikációja mind pontosabbá tehető. A 

legmegbízhatóbb esztétikai eredményhez vezető színválasztási protokoll a 

fogszínkulcsos színmeghatározást, digitális színmérést és a digitális kamera 

segítségével készített referencia fotókat együtt alkalmazza. 
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Summary 

Correct shade determination and communication are essential to success of a 

restoration.  Routine clinical shade match, the method of comparing the tooth with  

shade tabs is subjective with not always quite controlled conditions and methods. 

Color  matching is complicated by individual differences in color perception of 

even those dentists with normal color vision.  The frequency of red-green color 

vision deficiency is reported 6-14% among dentists and dental students. 

Toothguide Trainer (TT) computer program and Toothguide Training Box (TTB) 

electromechanical device are part of an educational program and   used as 

teaching-learning aid for tooth shade selection.  TT and TTB were used to 

evaluate how gender, experience, red and green color vision deficiency and 

training influences color matching results. In our study, that was simultaneously 

performed at 15 universities located in 9 countries, among dentists and dental 

students with normal color vision and color vision deficiency (CVD), females 

achieved significantly better shade matching results than males, indicating that 

gender plays an important role in shade matching. The experience was not found 

to be significant factor in shade matching. Our preliminary study found that red- 

green CVD influences color matching results. To measure how individual tooth 

color matching results by severe red (protanopy) and green (deuteranopy) vision 

deficiency influenced, we used a CVD simulation monitor. Severe green color 

deficient display mode of the monitor resulted in significantly worse color 

matching quality. Experience improved shade matching quality as training with 

TT lead to statistical significant improvement in students’ shade matching 

results.Screening of dental students for red-green CVD should be used on a 

routine basis in dental schools. CVD dentists are just as much responsible for 

shade match of restorations as their color vision normal collegues. By taking 

advantage of combination of visual methods and technology-based 

instrumentation the subjectivity of visual color assessment can be minimized and  

accurate color analysis for  restoration’s shade is more easily communicated. 

Predictable esthetic outcome can  be achieved through a well built shade matching 

protocol, that is using a combination of digital shade measurement techniques, 

visual shade match  and  reference  photography.                                                                                          
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14. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

Hálás köszönettel tartozom Hermann Péter docens úrnak, aki végig segítette, 

támogatta és irányította munkámat. Minden holtponton átlendített bíztató 

szavaival, bátorításával. Személyiségével, magatartásával, hozáállásával egész 

életemre szóló példát állított. Segítsége nélkül ez a munka biztosan nem készült 

volna el.  

Hálás köszönettel tartozom Holger Jakstat professzor úrnak, a kutatás 

vezetőjének, a Toothguide Trainer oktatóprogram kidolgozójának, akinek  

tanításával és irányításával sikerült a felméréseket elvégeznem. Köszönöm, azt az 

odafigyelést, amellyel éveken keresztül segítette munkámat és a szakmai 

példamutatást, a munkába vetett hitet, amellyel egy életre megalapozta szakmai 

elképzeléseimet. Precíz alapossága követendő például szolgál számomra. 

Hálás vagyok Rade Paravina docens úr szakmai tanácsaiért és bátorításáért, 

amivel a munkám során segített. Köszönöm az azonnali válaszait, amelyeket az 

emailekben feltett kérdéseimre sorozatban kaptam, az Ő lendülete folyamatosan 

vitt előre. 

Köszönettel tarozom Fejérdy Pál professzor úrnak, hogy lehetővé tette a Ph.D. 

programhoz történő csatlakozásomat, megértő, gondoskodó odafigyeléséért, 

amivel kísérte pályámat.  

Köszönöm Csatári Ágnes kedves törődését és, hogy mellettem állt a legnehezebb 

pillanatokban is. 

Köszönöm a szemész szakorvos Varsányi Balázs segítségét a vizsgálatok 

elvégzésében, a munka szemészetileg is helyes nyomonkövetését, hogy lelkesen 

és alaposan magyarázta számomra a színtévesztés alapjait. 

Köszönettel tartozom Dobó Nagy Csaba professzor úrnak, aki tudományos 

gondolkodásra nevelt és mindvégig folyamatosan mellettem állt. Hálás vagyok 

azért is, hogy energiát nem sajnálva oktatott a statisztika, a helyes nomenklatúra, a 

szakszerű fogalmazás elsajátítására. 
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Köszönöm Tóth Zsuzsanna docens asszony meglátásait, jobbító kritikáit, 

végtelenül alapos, minden apró részletre kiterjedő óriási munkáját, melyekkel 

segítette a dolgozatom előrehaladását. 

Hálás vagyok Kivovics Péter docens úrnak, aki mindig lelkesített és meglátásaival 

segített. Köszönöm a megelőlegezett bizalmat, hogy hallgatóit már a kezdetek 

kezdetén a felmérésekbe bevonta. 

Köszönöm Gál Péternek, a Fogpótlástani Klinika igazgatóhelyettesének az általa 

nyújtott informatikai segítséget és a türelmét, amellyel minden számítógépes 

problémámat megoldotta. 

Köszönöm az SGS Griep Meerwinck GmbH-nak a Toothguide Trainer software 

használatában nyújtott segítséget. Köszönettel tartozom Wolf Meerwincknek a 

program megértéséhez, a számítógépes alkalmazások elsajátításához nyújtott 

segítségéért. 

Végül, de nem utolsósorban hálás köszönettel tartozom a VITA Zahnfabriknak, a 

Toothguide Training oktatási program alkalmazási feltételeinek megteremtéséért, 

a támogatásért, segítségük nélkül ez a munka nem jöhetett volna létre. Köszönöm, 

hogy megteremtették az anyagi feltételeket folyamatosan ahhoz, hogy részt 

vehessek azokon a nemzetközi találkozókon, ahol a kutatási eredményeket 

egyeztettük a nemzetközi munkacsoport tagjaival. 

 

 

 

 

 

 

 


