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1. BEVEZETÉS  

 

A fogszínt helyesen meghatározni, az információt hatékonyan a 

fogtechnikushoz juttatni a sikeres fogpótlás egyik alapvető feltétele. 

A fogak színének meghatározásához két módszer áll 

rendelkezésünkre: a színmeghatározás fogszínkulccsal és a 

színmérés digitális eszközökkel. A fogszín meghatározás 

eszköztárának fejlődése az elmúlt 2 évtizedben ezen a két 

párhuzamos vonalon haladt, és mára a szubjektív vizuális módszer 

együtt alkalmazva az objektív méréssel a megbízható esztétikai 

eredmény zálogává vált. 

A hagyományos, a fog színét fogszínkulccsal összehasonlító 

módszer szubjektív, mert 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 színmegkülönböztetés fejleszthető, tanulható képesség. A fogszín 

meghatározás oktatására kifejlesztett oktatási segédeszközök a 

Toothguide Trainer (TT) számítógépes program (1. ábra) és a 

Toothguide Training Box (TTB), a vizuális fogszín meghatározást 

számítógépes ellenőrzés mellett gyakoroltató elektromechanikus 

szerkezet. A TT és TTB oktatóprogram segítségével nemzetközi 

helyszíneken azonos feltételekkel és összehasonlítható 

eredményekkel a fogszín meghatározásának eredményességét is 
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vizsgálni lehet normál színlátású és színtévesztő hallgatók, 

fogorvosok körében.  

 

1) ábra: Toothguide Trainer (TT) számítógépes gyakorlóprogram: 

/www.Toothguidetrainer.com/ 

 

Nemzetközi vizsgálat keretein belül végzett 4 felmérésünkben 

mértük, hogy a vizsgáló neme, a tapasztalat, a színtévesztés és a 

gyakorlottság hogyan befolyásolják a fogszín vizuális 

meghatározását. A felmérések között a kapcsolatot a hasonló anyag 

és módszer, az alkalmazott oktatási program: a TT és TTB adta (2. 

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

gyakorlását számítógépes ellenőrzéssel párosítja. 

 

A gyakorló fogorvos számára olyan, az oktatási és kutatási 

tapasztalatokra építve kidolgozott színválasztási protokollra van 

szükség, amely megbízható esztétikai eredményhez vezet. 
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2. CÉLKITŰZÉS  

2.1 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.  

2.2 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.  

2.3 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.  

2.4 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 
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meghatározást a Toothguide Trainer (TT) számítógépes programmal 

végzett fogszín meghatározás során; és vizsgálni, hogy a TT 

számítógépes gyakorlás javítja-e a fogszín meghatározásban elért 

eredményeket. 

2.5 FOGSZÍN MEGHATÁROZÁS I PROTOKOLL 

A protokoll célja a normál színlátású és a színtévesztő fogorvosok 

által is megbízhatóan alkalmazható fogszínválasztási irányelvek 

meghatározása. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER  

3.1 A NEM ÉS A TAPASZTALAT FOGSZÍN MEGHATÁROZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE   

A nemzetközi tanulmány felméréseit 9 ország (Ausztria, Cseh 

Köztársaság, Franciaország, Németország, Magyarország, Libanon, 

Szlovénia, Spanyolország és az Egyesült Államok) 15 egyetemén 

párhuzamosan folytattuk. Összesen 614 normál színlátású személy 

(18 és 47 év, 305 nő és 309 férfi, 319 fogorvostanhallgató és 295 

fogorvos és fogtechnikus) vett részt a felmérésben. A normál 

színlátását Ishihara teszt segítségével szűrtük. 

A fogszín meghatározás elméletét ismertető előadást követően a 

fogszín meghatározás lépéseit a résztvevők a TT software 

segítségével egyénileg gyakorolták. A Toothguide Training Box 

(TTB) segítségével mértük a fogszín meghatározásban elért 

eredményeket. Minden egyes résztvevőnél meghatároztunk a fogszín 

meghatározás pontossági értékét (∑∆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.  
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3.2 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 Nagel 

anomaloszkóppal vizsgáltuk.  

3.3 A VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁSRA 

GYAKOROLT HATÁSA, ELŐZETES FELMÉRÉS  

A vizsgálatra a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján 125-

en jelentkeztek (60 férfi, 65 nő, 19-38 éves) önkéntesen. A 

projektoron kivetített, csoportos 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.  

A fogszín meghatározás elméletét ismertető előadás után a fogszín 

meghatározás lépéseit a TT software és TTB segítségével 

gyakoroltattuk, majd a TTB vizsgateszttel mértük a fogszín 
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meghatározásban elért eredményeket. Meghatároztunk a fogszín 

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

számítottunk. 

 

3) ábra: Fogszín meghatározás gyakorlása: TTB a SE Fogpótlástani Klinikán. 

3.4 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. Színlátásukat a csoportos Ishihara teszt segítségével 

szűrtük. A fogszín meghatározás elméletét ismertető előadás és TT, 

TTB gyakorlást követően minden hallgató négyszer ismételte a TT 

programot színtévesztés szimulációs monitort használva. Első 

alkalommal a megjelenítéshez a normál színlátású üzemmódot, 
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második alkalommal deuteranóp üzemmódot, a harmadik 

alkalommal protanóp üzemmódot és a negyedik alkalommal ismét 

normál üzemmódot használtunk.  

Valamennyi résztvevőnél kiszámoltuk mind a négy üzemmód 15 

színmeghatározási feladatának ∑ΔE*ab színeltérés értékét. A 

statisztikai értékelésre Student féle “t”- próbát használtunk. A 

statisztikai számításokat az SPSS 10.0 for Windows (SPSS, Chicago, 

IL) program segítségével végeztük. 

 

TÁBLÁZAT- ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT A LIPCSEI KUTATÁSI PROTOKOLLRA 

ÉPÜLŐ VIZSGÁLATOK ALAKULÁSÁRÓL 
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4. EREDMÉNYEK  

4.1 A NEM ÉS A TAPASZTALAT FOGSZÍN MEGHATÁROZÁST 

BEFOLYÁSOLÓ SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA 

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

mint a nőké. A nemek közötti különbség szignifikáns volt.  

A fogorvostanhallgatók átlag ∆E *ab értéke magasabb volt, mint a 

gyakorlott fogorvosoké. A különbség a hallgatócsoport és a 

fogszínválasztásban jártas fogorvosok között nem volt szignifikáns.  

4.2 A PROJEKTORON KIVETÍTETT CSOPORTOS ISH IHARA TESZT 

ALKALMAZÁSA FOGRVOSTANHALLGATÓK VÖRÖS-ZÖLD 

SZÍNTÉVESZTÉSÉNEK SZŰRÉSÉHEZ 

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

volt feltételezhető a vörös-zöld színtévesztés. Valamennyiük 

esetében az anomaloszkópos vizsgálat igazolta is a színtévesztést.   

Eredményeink alapján a teszt specificitása 99,6%, becsült pozitív 

prediktív értéke 93.3%, becsült negatív prediktív értéke 100%-os. 

A Farnsworth D-15 színlátásvizsgáló teszten a feltételezett 

színtévesztő hallgatók 80% nem téveszett. A teszt a Nagel 

anomaloszkópos vizsgálathoz képest 21, 4 %-os szenzitivitást 

mutatott.  
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4.3 A VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁSRA 

GYAKOROLT HATÁSA, ELŐZETES FELMÉRÉS  

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

tévesztettek többet, mint 2 tábla. Nagel anomaloszkópos mérés 

alapján 6 esetben enyhe színtévsztést: 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. 

4.4 A SÚLYOS VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁST 

BEFOLYÁSOLÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA  

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 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.  

 



12 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK  

5.1 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. 

5.2 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.    

5.3 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 fogorvos éppúgy felelős a 

fogpótlások színhelyességéért, mint normál színlátású kollégája. 
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A teljesítményt a színtévesztés súlyossága is befolyásolja, ha 

valakinél a színtévesztés szűrővizsgálattal feltételezhető, 

anomaloszkópia szükséges az elváltozás súlyosságának 

megállapításához.  

5.4 A SÚLYOS VÖRÖS-ZÖLD SZÍNTÉVESZTÉS FOGSZÍNVÁLASZTÁST 

BEFOLYÁSOLÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

A komputer szimulációs vizsgált alapján a súlyos színtévesztők a 

fogszín meghatározásban rosszabbul teljesítenek, mint a normál 

színlátásúak.  

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.  

5.5 FOGSZÍN MEGHATÁROZÁS I 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 
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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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6. 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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