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Introduction: In esthetic dentistry, color matching ability is one of the influencing factors in treatment. To achieve this
goal, matching the color of restoration with natural teeth is essential. The objective of this study was to determine the
frequency of color vision defect in students of Mashhad Dental School and evaluation of related factors.
Materials & Methods: In this descriptive analytical study, 356 students of Mashhad Dental School were evaluated.
Demographic data including age, gender, color vision defect in relatives, use of glasses and contact lenses, refractive errors
(myopia, hypermetropia and astigmatism) were documented in the designed questionnaire. To determine the impaired color
vision, Ishihara diagnostic test was used. Statistical analysis of SPSS version 19 was performed using Chi-Square and
Logistic Regression tests at the significance level of 0.05%.
Results: Color vision defect was found in 6% (12 persons) of male students while none of the females were affected. All
affected persons were red-green color blind and strong deutan. There was a significant relationship between color vision
deficiency and history of color vision defect in relatives (P= 0.03), so that 25% (3 persons) of affected persons had a positive
family history of color vision defect.
Conclusion: Considering the frequency of color vision defect in the present study as well as the importance of color
matching in dental treatments and because most affected persons are unaware of this defect, color vision tests seem
necessary.
Key words: color vision defect, dentistry, dental students.
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مواد و روشها :در اين پژوهش توصیفي تحلیلي 653 ،دانشجوي دانشکده دندانپزشکي مشهد مورد مطالعه قرار گرفتند .اطالعات دموگرافیک
شامل سن ،جنسیت ،نقص ديد رنگ در بستگان نزديک ،استفاده از عینک و لنز ،عیوب انکساري (نزديک بیني ،دور بیني و آستیگماتیسم) در
پرسشنامه طراحي شده ثبت شد .جهت تعیین ابتال به نقص ديد رنگ از تست تشخیصي ايشيهارا استفاده گرديد .تجزيه و تحلیل آماري با
استفاده از آزمونهاي آماري  Chi-Squareو  Logistic Regressionدر سطح معنيداري  5/55انجام شد.
يافتهها :اختالل نقص ديد رنگ در  3درصد ( 21نفر) دانشجويان مذکر کشف شد .در حالي که هیچ يک از افراد مونث مبتال نبودند .تمامي افراد
مبتال کوررنگ سبز-قرمز و دوتان قوي بودند .ارتباط آماري معنيداري بین ابتال به نقص ديد رنگ و سابقه خانوادگي آن وجود داشت ()P=5/56
به طوري که  15درصد ( 6نفر) مبتاليان ،سابقه خانوادگي نقص ديد رنگ داشتند.
نتیجه گیري :با توجه به نتايج مطالعه حاضر ،اهمیت تطابق رنگ در درمانهاي دندانپزشکي و عدم آگاهي اکثر مبتاليان از وجود اين نقص،
انجام تستهاي ديد رنگ ضروري به نظر ميرسد.
واژههاي كلیدي :نقص ديد رنگ ،دندانپزشکي ،دانشجويان دندانپزشکي.
مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد  /سال  2631دوره  / 63شماره . 125-11 : 6

مقدمه

دانش آموزان پسر شهر تهران را  1/5درصد گزارش

هدف نهايي در دندانپزشکي زيبائي که امروزه توجه

کردند .همچنين در تحقيقي که در سال  1839توسط
()11

بسياري به آن مي شود آفريدن لبخندي زيبا همراه با

خدادادي و صادقي

دندانهاي مرتب ،هماهنگ با لثه و لبها و صورت بيمار

دندانپزشکي اصفهان صورت گرفت  4درصد افراد مورد

ميباشد .براي رسيدن به اين هدف انتخاب صحيح رنگ از

مطالعه دچار نقص ديد رنگ بودند .با توجه به اهميت

اهميت خاصي برخوردار است .منبع نور ،شِي

انتخاب رنگ صحيح جهت حصول ترميم زيبائي مناسب،

مشاهده شونده و شخص مشاهده گر از جمله عوامل موثر

هدف از اين مطالعه بررسي فراواني نقص ديد رنگ در

()1

بر درک رنگ ميباشند.

دانشجويان دندانپزشکي مشهد بود تا از بروز خطاهاي

رايجترين روش انتخاب رنگ توسط دندانپزشکان،
روش بصري است که در طي آن دندان و راهنماي رنگ
تحت شرايط نوري يکسان به صورت همزمان مشاهده
()1

ميشوند.

در دانشجويان باليني و دستياران

احتمالي در آينده کاري که ميتواند نتيجه درمانهاي
دندانپزشکي را تاثير قرار دهد جلوگيري شود.
مواد و روشها

عواملي از قبيل شرايط نوري محيط ،تجربه،

در اين مطالعه توصيفي تحليلي ،که به تائيد کميته

سن ،خستگي چشم و ابتال به اختالالتي از جمله نقص ديد

اخالق دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،رسيده است856 ،

اگر

دانشجوي دندانپزشکي سالهاي اول تا ششم دانشکده

دندانپزشک مبتال به نقص ديد رنگ باشد امکان دارد ترميم

دندانپزشکي مشهد شامل  211نفر مذکر و  156نفر مونث

زيبائي انجام شده توسط وي از نظر رنگ هماهنگ با

شرکت کردند .متوسط سن دانشجويان  22/3±2/1سال

دندانهاي مجاور نباشد .نقص ديد رنگ وابسته به جنس

بود .تمامي دانشجويان فرم رضايت نامه آگاهانه را تکميل

()2-4

رنگ ميتواند منجر به عدم تطابق رنگ شود.

()5

کردند .اطالعات مربوط به سن ،جنس ،وجود نقص ديد

در مطالعات مختلف انجام شده شيوع نقص ديد رنگ

رنگ در بستگان نزديک ،استفاده از عينک و لنز ،عيوب

رضائي

انکساري (نزديک بيني ،دوربيني و آستيگماتيسم) توسط

بوده و در مردان شايعتر است.

()6-9

از  1/7-9/9درصد گزارش گرديده است.

شکوه و نجفي( )11در سال  1835شيوع نقص ديد رنگ در

فرد شرکتکننده ثبت شد.
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در قسمت بررسي نقص ديد رنگ از افراد

يا بيشتر را درست پاسخ دادند ،افراد داراي ديد رنگ

شرکتکننده خواسته شد تا صفحات کتابچه تست

طبيعي در نظر گرفته شدند .اگر فقط  9صفحه يا کمتر از 9

ايشيهارا را به ترتيب بخوانند .عددي که توسط اين افراد

صفحه درست خوانده ميشد ،ديد رنگ معيوب در نظر

خوانده ميشد در جدولي که بدين منظور در پرسشنامه

گرفته ميشد .از آنجا که توضيحي در مورد افرادي که 11

آمده نوشته ميشد .اين تست يکي از معتبرترين تستهاي

تا  12صفحه را درست ميخوانند در راهنماي کتابچه داده

تشخيص کوررنگي است .در اين تست از  17صفحه

نشده بود ،ما در اين تحقيق اين افراد را نرمال در نظر

رنگي داراي عدد استفاده ميشود .اين صفحات طوري

گرفتيم .اين بررسي در شرايط فيزيکي يکسان و در نور

طراحي شدهاند که نور روز براي ديدن آنها کافيست .اين

طبيعي روز انجام شد .همچنين افراد مبتال به عيوب

کتابچه در فاصله  75سانتيمتري از فرد شرکتکننده

انکساري چشم ،هنگام خواندن صفحات از عينک يا لنز

نگهداشته و از وي خواسته شد که عدد مشاهده شده در

اصالحکننده استفاده کردند.

صفحه را که بصورت نقاط رنگي است بخواند (تصوير

پس از گردآوري دادهها و ثبت آنها در نرمافزار آماري

 .)1پاسخ صحيح يا ناصحيح داده شده در فرم مربوطه ثبت

 SPSSبا ويرايش  ،19تجزيه و تحليل آماري انجام شد .در

شد .فرصت داده شده جهت خواندن هر صفحه  8ثانيه

اين مطالعه از جداول فراواني و درصد براي توصيف

بود.

دادهها و از آزمونهاي  Chi-Squareو

Logistic

 Regressionدر سطح معنيداري  1/15جهت تحليل دادهها
استفاده شد.
يافتهها

از کل دانشجويان شرکتکننده در مطالعه 4/2 ،درصد
( 15نفر) سابقه خانوادگي نقص ديد رنگ را گزارش
کردند که اين درصد براي دختران  7( 4/5نفر) و براي
پسران  3( 4/1نفر) بود .از نظر آماري اختالف معنيداري
بين جنسيت و سابقه خانوادگي نقص ديد رنگ به دست
نيامد (جدول  .)1اما ارتباط آماري معنيداري از نظر ابتال
تصوير : 1

نمونه اي از صفحات تست ايشيهارا ،عدد موجود در

هر يک از اين صفحات بايستي خوانده شود.

به نقص ديد رنگ و سابقه خانوادگي وجود داشت؛ به
طوري که  25درصد ( 8نفر) مبتاليان و  8/43درصد (12
نفر) افراد سالم ،سابقه خانوادگي نقص ديد رنگ را بيان
نمودند ( P=1/18و  df=1و .)x2=1/33

خواندن صحيح يا ناصحيح اعداد صفحات  1تا  15اين

در اين بررسي  87/8درصد ( 188نفر) دانشجويان از

کتابچه به ترتيب طبيعي بودن فرد يا ابتالي وي به نقص

نظر وضعيت بينائي سالم 86/3 ،درصد ( 181نفر) نزديک

ديد رنگ را مشخص ميکند .افرادي که اعداد  18صفحه

بين 8/4 ،درصد ( 12نفر) دوربين و  22/5درصد (31
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نفر) ،آستيگمات بودند .نسبت آستيگماتيسم در افراد

وجود نداشت .اما در مورد آستيگماتيسم و جنسيت رابطه

مونث 17/8 ،درصد ( 27نفر) و در افراد مذکر26/5 ،

معنيداري به دست آمد .به طوري که شيوع آستيگماتيسم

درصد ( 58نفر) به دست آمد .از نظر جنسيت و

در پسران بيشتر از دختران بود ( P=1/18و  df=1و

وضعيتهاي بينائي سالم ( P=1/98و  df=1و ،)x2=1/17

 .)x2=4/25ارتباط معنيدار آماري بين وضعيتهاي بينائي

نزديک بين ( P=1/81و  df=1و  )x2=1/18و دوربين

سالم ،نزديک بين ،دوربين و آستيگماتيسم با نقص ديد

( P=1/37و  df=1و  )x2=1/28اختالف آماري معنيداري

رنگ به دست نيامد (جدول .)2

جدول : 1

توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب جنس و سابقه خانوادگي نقص ديد رنگ
مونث

سابقه خانوادگي نقص

کل

مذکر

ديد رنگ

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ندارد

149

95/5

192

96/1

841

95/3

دارد

7

4/ 5

3

4/ 1

15

4/ 2

کل

156

48/3

211

56/2

856

111/1

2

 P=1/32و  df=1و x =1/52

نتيجه آزمون

جدول : 2
ابتال به نقص ديد

توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب ابتال به نقص ديد رنگ و وضعيت بينائي
نزديک بين

سالم

آستيگمات

دوربين

رنگ

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

دارد

7

53/8

5

41/7

1

1/ 1

1

1/ 1

ندارد

158

44/5

113

84/8

4

1/ 2

69

21/1

کل

161

44/9

128

84/6

4

1/ 1

69

19/4

نتيجه آزمون

=, df = , P

2

=x

=, df = , P

2

=x

=, df , P

2

=x

=, df , P

2

=x
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همچنين از کل دانشجويان 48/8 ،درصد ( 154نفر) از

درک رنگ سبز اختالل داشتند .از  12نفر مبتال 2 ،نفر از

عينک و  3/4درصد ( 81نفر) از لنز استفاده ميکردند .بين

ابتال به اين نقص اطالع داشتند در حالي که براي  11نفر

ابتال به نقص ديد رنگ و استفاده از عينک و لنز ارتباط

ديگر اين نتيجه تعجبآور بود.
براساس آزمون رگرسيون لوجستيک و همانگونه که در

معنيداري به دست نيامد (جدول .)8
در اين مطالعه ارتباط معنيداري بين جنسيت و ابتال به

جدول  4آمده است ،سن اثر پيشگوئيکنندگي بر ابتال به

نقص ديد رنگ به دست آمد ( P=1/11و  df=1و

اختالل ديد رنگ ندارد در حالي که دو متغير جنس و

 .)x2=1/38به طوري که هيچ يک از افراد مونث مبتال به

سابقه خانوادگي نقص ديد رنگ چنين اثري را نشان

نقص ديد رنگ نبودند ،در حالي که  12نفر از افراد مذکر،

ميدهند به طوري که نسبت شانس ابتال در افراد مذکر

مبتال به اين نقص بودند ( 6درصد از پسران 8/4 ،درصد

نسبت به مونث به ميزان  5/12برابر و در افراد با سابقه

از کل افراد) .تمامي افراد مبتال در اين تحقيق از گروه

خانوادگي به ميزان  8/13برابر باالتر از افراد بدون داشتن

سبز -قرمز و از نوع دوتان قوي بودند .بدين معني که در

سابقه خانوادگي ،ميباشد.

جدول : 8

توزيع فراواني افراد تحت مطالعه بر حسب ابتال به نقص ديد رنگ و استفاده از عينک و لنز

ابتال به نقص

عينک

ديد رنگ

لنز
خير

بلي

خير

بلي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

دارد

5

41/7

7

53/8

1

1/ 1

12

111/1

ندارد

149

48/8

195

56/7

81

3/ 7

814

91/8

کل

154

48/8

212

56/7

81

3/ 4

826

2

2

 P=1/91و  df=1و x =1/118

نتيجه آزمون

جدول : 4

91/6

 P=1/23و  df=1و x =1/148

اثر پيش گوئي کنندگي سن ،جنس و سابقه خانوادگي نقص ديد رنگ بر ابتال به نقص ديد رنگ
Standard error

df

P

Odds Ratio

%95CI

سن

-1/652

1

1/541

1/171

1/164 -4/225

جنس (مذکر)

1/871

1

1/116

5/12

1/172 -19/857

وجود سابقه خانوادگي نقص ديد رنگ

1/167

1

1/118

8/13

1/164 -3/925
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بحث

ازدواج کند ،دختران او سالم؛ اما همه حامالن اجباري

در مطالعه حاضر 6 ،درصد ( 12نفر) افراد مذکر مبتال

خواهند بود گرچه هيچ يک از پسران او مبتال نخواهند
()18

مطالب فوق مويد نتايج حاصل از مطالعه ماست

به نقص ديد رنگ و تمامي آنان از گروه سبز -قرمز و از

شد.

نوع دوتان قوي بودند .از نظر آماري اختالف معنيداري

بدين مفهوم که تنها  25درصد افراد مبتال و نه تمامي آنها

بين جنس و سابقه خانوادگي نقص ديد رنگ به دست

سابقه خانوادگي نقص ديد رنگ را ابراز نمودند.

نيامد .در مطالعه ما ارتباط آماري معنيداري بين ابتال به

به نظر ميرسد که تعيين و درک رنگ دندان تحت

نقص ديد رنگ و سابقه خانوادگي آن وجود داشت به

تاثير عوامل متعددي مانند جنس و سن واقع شود و در بين

طوري که  25درصد ( 8نفر) افراد مبتال ،سابقه خانوادگي

دندانپزشکان مختلف يکسان نباشد .بر اساس اطالعات

نقص ديد رنگ را بيان نمودند .همچنين ارتباط آماري

موجود جنس مونث در مقايسه با جنس مذکر به علت

معنيداري بين وضعيتهاي بينائي سالم ،نزديک بين،

نحوه توارث ژنهاي مرتبط با بروز سلولهاي حساس به

دوربين و آستيگماتيسم با نقص ديد رنگ به دست نيامد.

رنگ در شبکيه از نظر قدرت ديد رنگ توانمندي بيشتري

نقص ديد رنگ نوعي بيماري ژنتيکي است که افراد

()14

دارند.

مبتال قادر به تشخيص رنگهاي سبز ،قرمز و آبي نيستند.

از عوامل مهم در انتخاب رنگ نور محيط است .اگر

اختالل در تشخيص رنگ سبز را دوتان و اختالل در

منبع نوري که يک شي را روشن ميکند تغيير کند،

تشخيص رنگ قرمز را پروتان ميگويند .نقص ديد رنگ

انعکاس طيفي ناشي از نور منعکس شده يا نفوذکننده در

صفت مغلوب وابسته به کروموزوم  xو در اکثر موارد

آن نيز لزوما تغيير ميکند در نتيجه يک رنگ متفاوت ايجاد

ارثي و در افراد مذکر شايعتر است .علت آن کاهش يا

ميشود .چشم ،اشياء را در محيط روشن و نور طبيعي به

عدم وجود رنگدانههاي حساس به سه نوع نور قرمز ،سبز،

آساني و درستي تشخيص ميدهد؛ اين کار به کمک تنظيم

آبي در گيرندههاي نوري مخروطي شبکيه است .نقص ديد

عنبيه و سلولهاي استوانه اي صورت ميگيرد )15(.به همين

رنگ ميتواند نسبي يا کامل باشد .نوع نسبي ميتواند به

دليل در مطالعه ما نيز از نور طبيعي و نه نور مصنوعي در

صورت اختالل ديد رنگ نسبي هر سه رنگ و يا کاهش

تشخيص ابتال به نقص ديد رنگ استفاده شد.

ديد رنگ قرمز و يا کاهش ديد رنگ سبز باشد .نقص ديد

اختالالت چشمي ممکن است باعث عدم هماهنگي در
()15

رنگ کامل مي تواند به صورت اختالل ديد رنگ قرمز و

تطبيق رنگ شود.

يا اختالل ديد رنگ سبز باشد .نقص ديد رنگ آبي بسيار

وضعيتهاي بينائي سالم ،نزديکبيني ،دوربيني و

()12

نادر است.

لذا در اين تحقيق به بررسي

آستيگماتيسم و نيز استفاده از لنز و عينک و ارتباط آنها با

در ازدواج يک فرد مونث سالم و حامل نقص ديد

نقص ديد رنگ مبادرت نموديم .از اين جهت مطالعه ما

رنگ با مردي سالم ،هر يک از پسران داراي شانس51

با ساير مطالعاتي که ارتباط پارامترهاي مذکور را با نقص

درصد براي مبتال شدن به بيماري و هر يک از دختران

ديد رنگ بررسي نکرده اند ،متمايز ميباشد .نتايج مطالعه

داراي شانس 51درصد براي حامل شدن ژن معيوب

ما نشان داد که ارتباط آماري معنيداري بين ابتال به نقص

ميباشند .چنانچه فرد مذکر کوررنگي با زن سالمي

ديد رنگ و وضعيتهاي بينائي و نيز استفاده از عينک و

551
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لنز وجود ندارد .ولي نکته جالب توجه اين بود که رابطه

ميخوانند داده نشده که ما اين افراد را در مطالعه خود

معنيداري بين جنس داوطلبين و آستيگماتيسم به دست

سالم در نظر گرفتيم .اگرچه در ساير تحقيقات مرور شده

آمد .به طوري که شيوع آن در دختران و پسران به ترتيب

در اين مورد توضيحي داده نشده است ،اين احتمال وجود

 17/8درصد و  26/5درصد بود .بدين ترتيب پيشنهاد

دارد که اين مطالعات افراد مذکور را کوررنگ

ميگردد در زمينه علل و شيوع آن در آينده مطالعات

درنظرگرفته باشند .عالوه بر اين ،تفاوت در خصوصيات

بيشتري صورت گيرد.

ژنتيکي جمعيتهاي آماري ميتواند دليل اصلي اين

در مطالعات داخل ايران در زمينه شيوع نقص ديد

تفاوت باشد .از ديگر مواردي که ميتواند منجر به تفاوت

در تهران شيوع

نتايج مطالعه حاضر با ساير مطالعات شود ميتوان به

اين نقص را  5/2درصد در افراد مذکر به دست آورد که

شرايط حين خواندن کتابچه تست ايشيهارا از جمله

نزديک به نتايج مطالعه ما مي باشد .مطالعات مدرس و

استفاده از عينک يا لنز اصالحي اشاره کرد .همچنين در

در

برخي مطالعات مکث خواندن (بيش از  8ثانيه) براي بيش

اصفهان شيوع نقص ديد رنگ را به ترتيب  3/13درصد در

از چهار صفحه رنگي ،دليلي براي ابتالي فرد به نقص ديد

افراد مذکر و  4/1درصد در کل جمعيت به دست آوردند

رنگ در نظرگرفته شده است .از آنجا که ابتال به نقص ديد

که بيش از شيوع به دست آمده در مطالعه ما است .در

رنگ در انتخاب رنگ دندان تاثيرگذار است ،انجام

مطالعه انجام شده در دانشکده دندانپزشکي رفسنجان نيز

مطالعهاي که به بررسي رابطه بين ابتال به نقص ديد رنگ

شيوع اختالل ديد رنگ  5/3درصد در افراد مذکر به دست

و صحت انتخاب رنگ دانشجويان ميپردازد توصيه

آمد در حالي که هيچ يک از افراد مونث مبتال نبودند که

ميشود.

()11

رنگ ،مطالعه رضائي شکوه و نجفي

()16

همکاران

()11

در تهران و خدادادي و صادقي

مشابه نتيجه حاصل از مطالعه ما است.

()17

همچنين در

نتیجه گیري

دانشکده دندانپزشکي خوراسگان 11 ،درصد از افراد مذکر

با توجه به فراواني گزارش شده ابتال به کوررنگي در

در مطالعات

مطالعه حاضر و در نظر گرفتن اهميت ديد رنگ در

در

درمانهاي دندانپزشکي و نيز عدم آگاهي اغلب افراد مبتال

پاکستان و Malaspinaو همکاران( )21در ايتاليا ،شيوع نقص

از وجود اختالل ديد رنگ ،انجام آزمونهاي صحت

ديد رنگ را نزديک به مطالعه ما يافتند .در مطالعه اسپانيا،

رنگبيني براي دانشجويان دندانپزشکي ضروري به نظر

 Rebatoو همکارانش( )21شيوع اين نقص را در افراد مذکر

ميرسد تا در صورت ابتال به اين اختالل از کمک ساير

 %4/2درصد به دست آوردند که کمتر از مطالعه حاضر

افراد در انتخاب رنگ صحيح بهره گيرند.

و  1/4درصد از افراد مونث مبتال بودند.

()13

()19

خارج از ايران ،مطالعه  Siddiquiو همکاران

ميباشد.

تشکر و قدردانی

يکي از علل تفاوت شيوع نقص ديد رنگ در مطالعات

اين مقاله حاصل پايان نامه به شماره  1659تصويب

مختلف با مطالعه ما ،چگونگي استفاده از کتابچه تست

شده در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي

ايشيهارا ميباشد .چرا که در اين تست هيچ توضيحي در

مشهد ميباشد که بدينوسيله از مساعدت مالي آن معاونت

مورد طبقهبندي افرادي که  11-12صفحه را درست

محترم قدرداني ميگردد .همچنين از راهنمائيهاي ارزنده

)(محمد دريائیان و همكاران
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