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ÖZ
Amaç: Maksiller santral diĢin renk dağılımının
belirlenmesi ve yaĢ ile cinsiyetin diĢ rengi dağılımına
etkisinin incelenmesi hedeflenmiĢtir.
Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmamızda yaĢları 15 ile 76
arasında (yaĢ ortalaması 32) olan 345 gönüllü birey yer
almaktadır. Gönüllülerin 183’ ü erkek (%53), 162’si
kadındır (%47). ÇalıĢmada yer alan hastaların sağ
maksiller santral diĢ rengi ölçümleri Vita EasyShade V
spektrofotometre cihazı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Cihazın
ucu sağ maksiller santral diĢlerin labial yüzünün orta
üçlüsüne dik tutularak 3 ölçüm gerçekleĢtirildi ve
ortalaması alındı. Elde edilen veriler Vitapan Classical ve
VITA Toothguide 3D-MASTER skalasına göre kaydedildi.
Verilerin istatistiksel olarak analizi gerçekleĢtirildi.
Bulgular: Cihaz tarafından seçilen diĢ rengi dağılımı
incelendiğinde Vitapan Classical renk skalasına göre en
çok A2 (%22,9), VITA Toothguide 3D-MASTER renk
skalasına göre en çok 2M2 (%21,2) diĢ rengi
ölçülmüĢtür. YapmıĢ olduğumuz diĢ rengi ölçümü
sonuçlarına göre Vita EasyShade V cihazı tarafından B1,
4L2.5, 4M3 ve 5M3 renkleri saptanamamıĢtır.
Sonuç: ÇalıĢmamızda elde edilen veriler ıĢığında cinsiyet
ile diĢ rengi dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir sonuç bulunmazken (p>0.05), yaĢ dağılımı ile diĢ
rengi dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
sonuç bulundu (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: DiĢ rengi, spektrofotometre, diĢ
rengi skalaları
*

ABSTRACT
Aim: The purpose of this study was to investigate the
determination of the maxillary central incisor color
distribution and the effect of age and gender on the
tooth color distribution.
Material and Methods: This study was performed on
345 volunteers varying ages between 15 and 76 (mean
age 32). In the study 183 cases were male (53%), 162
cases were female (47%). The color of 345 volunteers’
right maxillary central incisors were measured with Vita
EasyShade V spectrophotometer. The tip of device was
held perpendicular to middle third of the right maxillary
central incisors’ labial surface. Teeth were evaluated by
means of three measurement of the spectrophotometer.
The obtained data were recorded according to Vitapan
Classical and VITA Toothguide 3D-MASTER scale. The
data were analyzed statistically.
Results: The highest value was A2 (22,9%) for Vitapan
Classical scale and 2M2 (21,2%) for 3D-MASTER scale.
B1, 4L2.5, 4M3 and 5M3 colors could not be determined
with respect to the Vita Easyshade V device
measurement results.
Conclusion: In this study, there was a significant
difference between age and tooth color distribution
(p<0.05). On the other hand, no significant difference
was found between gender and tooth color distribution
(p>0.05).
Keywords: Tooth color, spectrophotometer, dental
shade guides
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GĠRĠġ
Doğal diĢlerin optik özellikleri, ıĢık geçirgenlikleri ve yüzey özellikleri protetik restorasyonun doğal
diĢ renginde görünmesini zorlaĢtırmakta ve restorasyonun estetik baĢarısını olumsuz etkilemektedir. Estetik
restorasyonların renk seçiminde birtakım kritik faktörler rol oynamaktadır. KiĢinin renk algısı, ortamda bulunan ıĢık kaynakları, diĢ ve kullanılacak materyalin yapısal ve yüzey özellikleri gibi faktörler renk seçimini
etkilemektedir.1
DiĢ rengi seçiminde yaygın olarak konvansiyonel ve dijital yöntemler kullanılmaktadır.2 Konvansiyonel renk seçimi diĢ hekimliğinde en çok kullanılan
yöntemdir.3 Bu yöntemde diĢ rengi ölçümü diĢ skalaları yardımıyla gerçekleĢtirilmektedir. Bu yöntemin uygulanması esnasında diĢ ve skala aynı ortamda ve ıĢık
kaynağı altında subjektif olarak karĢılaĢtırılarak diĢ rengi tespiti yapılmaktadır. Bu yöntemde ortamdaki ıĢık
kaynağı ve subjektif özellikler (yaĢ, cinsiyet, tecrübe,
renk körlüğü, göz yorulması vb. gibi etkenler) renk seçiminde farklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.4-6
Vitapan Classic (Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,
Germany) ve Vita 3D Master (Vita Zahnfabrik, Bad
Sackingen, Germany) renk seçiminde en sık kullanılan
skalalardır ve bu skalalar ile kabul edilebilir renk
seçimleri gerçekleĢtirilmektedir.7
Renk belirlenmesi ile ilgili yapılan araĢtırmalarda Munsell ve CIE renk sistemleri kullanılmaktadır.
Munsel renk sisteminde renk tonu (Hue), renk değeri
(Value) ve renk yoğunluğu (Chroma) rengi belirlemektedir. Hue mavi, sarı ve kırmızı rengi tanımlayan ve bir
renk grubunu diğer renk grubundan ayıran özelliktir.
Value parlaklık miktarı olup, cisim tarafından yansıtılan
ıĢık miktarıdır. DüĢük value değeri koyu renkleri belirtirken yüksek value değeri daha açık renkleri ifade
eder. DüĢük value değerleri diĢi non-vital olarak gri
renkte gösterir. Chroma ise rengin yoğunluğunu
göstermektedir.8, 9
ÇalıĢmamızda sağ maksiller santral diĢ rengi
dağılımının spektrofotometre cihazı ile ölçülerek diĢ
rengi dağılımının belirlenmesi ve bu diĢ rengi dağılımına yaĢ ve cinsiyetin etkilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmamızda yaĢ ve cinsiyetin diĢ rengi dağılımını etkilediği yargısı hipotez olarak belirlenmiĢtir.

GEREÇ VE YÖNTEM
ÇalıĢmamızda Elazığ Ağız ve DiĢ Sağlığı
Merkezine baĢvuran yaĢları 15 ile 76 arasında (yaĢ
ortalaması 32) olan, 183 erkek (%53) ve 162 kadın
(%47) olmak üzere toplam 345 gönüllü bireyin sağ
maksiller santral diĢ rengi ölçümü gerçekleĢtirildi. DiĢ
rengi ölçümü ile ilgili Fırat Üniversitesi GiriĢimsel
Olmayan ĠĢlemler Etik Kurulu BaĢkanlığı (20/06/ 2016150762) ve çalıĢmanın gerçekleĢtirildiği Elazığ Ağız ve
DiĢ Sağlığı Merkezi kurum onayı alındı.
DiĢ rengi ölçümleri standardizasyonun sağlanması amacıyla aynı klinik ve diĢ ünitesinde, doğal gün
ıĢığında ve 10-12 saatleri arasında gerçekleĢtirildi. DiĢ
rengi ölçümü esnasında, hastaların yüzünde ve elbisesinde parlak renkler hasta önlüğü ile örtüldü. DiĢ rengi
ölçümü öncesi Vita EasyShade V (Vita Zahnfabrik, Bad
Sackingen, Germany) cihazına enfeksiyon kontrol kalkanı (VITA EasyShade Infection Control Shield, Vita
Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany) takıldı ve üretici
talimatlarına göre her diĢ rengi ölçümü öncesi cihazın
kalibrasyonu yapıldı.
Sağ maksiller santral diĢlerinde restorasyon, çürük, endodontik tedavi, ortodontik tedavi ve bleaching
iĢlemi uygulanmıĢ hastalar çalıĢmaya dahil edilmedi.
DiĢ üzerinde ölçüm öncesi plak indeksi kontrolü yapıldı
ve plak indeksi 0 olan diĢ yüzeyinde ölçümler gerçekleĢtirildi. DiĢ rengi ölçümü öncesi diĢ yüzeyindeki
tükrüğü uzaklaĢtırmak için, diĢler hava su spreyi ile
yıkandı ve pamuk tampon ile silindi. Cihazın ucu sağ
maksiller santral diĢlerin labial yüzünün orta üçlüsüne
dik tutularak, ‘tek ölçüm’ modunda ardı ardına 3 ölçüm
gerçekleĢtirildi. Elde edilen veriler Vita EasyShade V
cihazında hazır bulunan program sayesinde Vitapan
Classical ve VITA Toothguide 3D-MASTER skalasına
göre kaydedildi. Vita EasyShade V cihazı ile renk
ölçümü gerçekleĢtirilirken, arka zemin yansımalarının
engellenmesi için gri arka plan kullanıldı (Resim 1).

Resim 1. Vita EasyShade cihazı ile diĢ rengi ölçümlerinin
gerçekleĢtirilmesi
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Tüm istatistiksel analizler SPSS 15.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL) veri analiz programı ile gerçekleĢtirildi.
Elde edilen verilere göre cinsiyet ve yaĢ dağılımının diĢ
rengi ile iliĢkisinin belirlenmesinde ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR
ÇalıĢmamızda diĢ rengi ölçülen 345 bireyin
%30,7’si 15-24 yaĢ grubunda (106), % 31,3’ü 25-34
yaĢ grubunda (108), %24,4’ü 35-44 yaĢ grubunda
(84) ve %13,6’sı ise 45 ve üzeri yaĢ grubunda (47)
bulunmaktadır.
Tüm bireylerin cinsiyet ve yaĢ ayrımı
yapılmadan Vita EasyShade V cihazı tarafından seçilen
Vitapan Classical renk dağılımı ġekil 1’de gösterilmiĢtir.

ġekil 1. Sağ maksiller santral diĢlerin Vitapan Classical renk
skalasına göre renk dağılımı

Cihaz tarafından seçilen diĢ rengi dağılımı incelendiğinde Vitapan Classical renk skalasına göre en çok
A2 (%22,9) diĢ rengi, en az B4 (%0,6) ve C2 (%0,6)
renkleri ölçülmüĢtür. Yapılan diĢ rengi ölçümü sonuçlarına göre Vita EasyShade V cihazı tarafından B1 diĢ
rengi saptanamamıĢtır.
Cinsiyet ve yaĢ ayrımı yapılmaksızın Vita
EasyShade V cihazı ile diĢ renk ölçümü gerçekleĢtirilen
bireylerin VITA Toothguide 3D-MASTER skalasına göre
renk dağılımı ġekil 2’de gösterilmiĢtir.

ġekil 2. Sağ maksiller santral diĢlerin VITA Toothguide 3DMASTER renk skalasına göre renk dağılımı

Cihaz tarafından seçilen diĢ rengi dağılımı incelendiğinde VITA Toothguide 3D-MASTER renk skalasına göre en çok 2M2 (%21,2) diĢ rengi, en az 2L2,5
(%0,6) rengi ölçülmüĢtür. YapmıĢ olduğumuz diĢ rengi
ölçümü sonuçlarına göre Vita EasyShade V cihazı
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tarafından 4L2.5, 4M3 ve 5M3 renkleri saptanamamıĢtır.
Cinsiyete göre diĢ renginin Vitapan Classical
skalasına göre dağılımı ġekil 3’de gösterilmiĢtir.

ġekil 3. Cinsiyete göre sağ maksiller santral diĢlerin Vitapan
Classical renk skalasına göre renk dağılımı

Cihaz tarafından seçilen diĢ rengi dağılımı
Vitapan Classical renk skalası ve cinsiyete göre değerlendirildiğinde en çok A2 diĢ rengi dağılımının olduğu
belirlenmiĢtir. Bu oran bayanlarda %25,9, erkeklerde
ise %20,2 olarak bulunmuĢtur. Ayrıca Bayanlarda C4
ve B1, Erkeklerde ise B1 renkleri saptanamamıĢtır.
Cinsiyet ile Vitapan Classical renk skalasına göre diĢ
rengi dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
sonuç bulunamadı (p>0.05).
Cinsiyete göre diĢ renginin VITA Toothguide
3D-MASTER skalasına göre dağılımı ġekil 4’de
gösterilmiĢtir.

ġekil 4. Cinsiyete göre sağ maksiller santral diĢlerin VITA
Toothguide 3D-MASTER skalasına göre renk dağılımı

Cinsiyet ile VITA Toothguide 3D-MASTER skalası diĢ renk dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamadı (p>0.05). Cihaz tarafından
seçilen diĢ rengi dağılımı VITA Toothguide 3D-MASTER
skalası ve cinsiyete göre incelendiğinde en çok 2M2 diĢ
rengi dağılımının olduğu belirlenmiĢtir. Bu oran bayanlarda %25,3, erkeklerde ise %17,5 bulunmuĢtur.
Ayrıca Bayanlarda 5M2 ve 5M3, Erkeklerde ise 2L2,5
ve 5M3 renkleri saptanamamıĢtır.
YaĢ dağılımına göre sağ maksiller santral diĢlerin Vitapan Classical renk skalasına göre renk dağılımı
ġekil 5’de gösterilmektedir.
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ġekil 5. YaĢ dağılımına göre sağ maksiller santral diĢlerin
Vitapan Classical renk skalasına göre renk dağılımı

YaĢ dağılımı ile Vitapan Classical renk skalasına
göre diĢ rengi dağılımı arasındaki iliĢki istatistiksel
olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Cihaz tarafından
seçilen diĢ rengi Vitapan Classical renk skalası ve 1524 yaĢ arası dağılımına göre incelendiğinde en çok A2
diĢ rengi dağılımının olduğu ve bu oranın % 29,2
olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca bu yaĢ dağılımında B1,
C1, C4, D2, D3, D4 renkleri saptanamamıĢtır. 25-34
yaĢ arası dağılımına göre en çok A2 (%19,4) diĢ rengi
dağılımının olduğu ve bu yaĢ aralığında B1, B4 ve D4
diĢ rengi saptanamamıĢtır. 35-44 yaĢ arası dağılımına
göre en çok A2 (%26,2) diĢ rengi dağılımının olduğu
ve bu yaĢ aralığında B1, B4, C2, C3 ve C4 diĢ rengi
saptanamamıĢtır. 45 ve üzeri yaĢ dağılımına göre en
çok A4 (%21,3) diĢ rengi dağılımının olduğu ve bu yaĢ
aralığında B1, B2, C2 ve D3 diĢ rengi saptanamamıĢtır.
YaĢ dağılımına göre sağ maksiller santral
diĢlerin VITA Toothguide 3D-MASTER renk skalasına
göre renk dağılımı ġekil 6’da gösterilmektedir.

ġekil 6. YaĢ dağılımına göre sağ maksiller santral diĢlerin
VITA Toothguide 3D-MASTER renk skalasına göre renk
dağılımı

YaĢ dağılımı ile VITA Toothguide 3D-MASTER
renk skalası diĢ rengi dağılımı arasındaki iliĢki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Cihaz tarafından
seçilen diĢ rengi VITA Toothguide 3D-MASTER renk
skalası ve 15-24 yaĢ arası dağılımına göre incelendiğinde en çok 2M2 diĢ rengi dağılımının olduğu ve bu
oranın % 21,7 olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca bu yaĢ dağılımında ise 1M1, 2L2.5, 3L1.5, 4L2.5, 4M3, 5M1, 5M2
ve 5M3 renkleri saptanamamıĢtır. 25-34 yaĢ arası dağılımına göre en çok 2M2 (%20,4) diĢ rengi dağılımının
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olduğu ve bu yaĢ aralığında ise 4L1.5, 4L2.5, 4R1.5,
4R2.5, 4M3, 5M2 ve 5M3 diĢ rengi saptanamamıĢtır.
35-44 yaĢ arası dağılımına göre en çok 2M2 (%28,6)
diĢ rengi dağılımının olduğu ve bu yaĢ aralığında ise
1M2, 2L2.5, 4L1.5, 4L2.5, 4M2, 4M3, 5M2 ve 5M3 diĢ
rengi saptanamamıĢtır. 45 ve üzeri yaĢ dağılımına göre
en çok 4M2 (%17,0) diĢ rengi dağılımının olduğu ve
bu yaĢ aralığında ise 1M1, 2L2.5, 2M3, 3R2.5, 4L1.5,
4M3 ve 5M3 diĢ rengi saptanamamıĢtır.
TARTIġMA
Bulgular neticesinde hipotezimiz kısmen reddedilmiĢ olup, diĢ rengi dağılımının cinsiyete göre etkilenmediği bulundu. YaĢ dağılımı ile diĢ rengi dağılımı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmuĢ ve hipotezimiz kısmi olarak desteklenmiĢtir.
Dental estetiğin son yıllarda önem kazanmasıyla birlikte diĢ hekimlerinin renk seçimi ve uygun restorasyon yapımına verdikleri önem artmıĢtır.10 DiĢlerin
uniform bir rengi olmayıp, rengin oluĢmasında ton
(Hue), yoğunluk(Chroma) ve parlaklığın(Value) oranı
rengi belirlemektedir.8, 9 KomĢu diĢler ile yapılan sabit
protetik restorasyonların estetik baĢarısında diĢin doğal
formunun sağlanmasının yanında, renk ve yüzey formunun uyumlu olması gerekir.4, 8
DiĢ renginin ölçülmesi amacıyla araĢtırmacılar
tarafından yapılan çalıĢmalarda, cinsiyet ile diĢ rengi
arasında anlamlı bir sonuç bulunmadığı bildirilmiĢtir.1114
Tunçdemir ve ark. tarafından yapılan araĢtırmada,
maksiler kanin ve santral diĢler üzerinde spektrofotometre cihazı ile ölçümler gerçekleĢtirilmiĢ ve cinsiyete göre renk farklılığı istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıĢtır.13 Cinsiyetin ve yaĢın diĢ rengini etkilemediğini belirten çalıĢmaların yanında bunun tersini
savunan ve cinsiyet ile diĢ rengi arasında anlamlı bir
sonuç bulunan çalıĢmalarda mevcuttur.15,16 DiĢ rengi
ile yaĢ arasındaki iliĢkinin incelendiği çalıĢmalarda ise
santral kesici diĢlerin ileri yaĢlarda daha koyu, daha
kırmızı ve daha sarı tonlarına sahip olduğu bildirilmiĢtir.15,17 ÇalıĢmamızda cinsiyet ile diĢ rengi dağılımı
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmazken (p>0.05), yaĢ dağılımı ile diĢ rengi dağılımı
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulundu
(p<0.05).
DiĢ renginin ölçülmesi ve dağılımı ile ilgili birçok
çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda diĢ
renginin belirlenmesinde konvansiyonel ve dijital yön-
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temler kullanılmıĢtır.2-4,6,18,19 Dijital aygıtlar renk belirlenmesinde standart bir ölçüm sağladıklarından dolayı
konvansiyonel yöntemlere göre daha güvenilirdirler.2,13,20 Konvansiyonel ve dijital diĢ rengi ölçüm yöntemlerinin birbiriyle kıyaslandığı çalıĢmalarda renk
ölçüm cihazlarının daha iyi sonuçlar verdiği bildirilmiĢtir.2,20-22 Chen ve ark. konvansiyonel yöntem ve
cihazla gerçekleĢtirilen ölçümlerin incelendiği derleme
çalıĢmasında, spektrofotometre cihazı ile gerçekleĢtirilen ölçümlerin daha kesin olduğunu belirtmiĢlerdir.2
ÇalıĢmamızın diĢ rengi ölçümleri, Vita EasyShade V
cihazı ile gerçekleĢtirildi.
DiĢ rengi seçimleri ile ilgili çalıĢmalarda, araĢtırmacılar tarafından çeĢitli diĢlerin renklerinin ölçümleri
gerçekleĢtirilmiĢtir.3-5,11,13 DiĢlerin anatomik yüzeyleri
ve spektrofotometre cihazınının konumlandırılması gibi
faktörler diĢ rengi ölçümlerini etkilemektedir.4 Maksiller
santral diĢler daha düz bir labial yüzeye sahip olmaları
ve ölçüm esnasında cihazın ve hekimin konumlama ile
ilgili sıkıntı yaĢamaması için tercih edildi. Standardizasyonun sağlanması amacıyla tüm hastaların maksiller sağ santral diĢleri çalıĢmaya dahil edildi.
DiĢ rengi ölçümü gerçekleĢtirilirken diĢ yüzeyleri ile ilgili ölçüm öncesi farklı iĢlemler gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçüm öncesi diĢ yüzeyinin polisajlanması23,24,
diĢ fırçası ile temizlenmesi18,25 ve herhangi bir iĢlem
yapılmayıp doğrudan ölçümün yapılması22,26 Ģeklinde
gerçekleĢtirilmiĢtir.
DiĢ rengi ölçümünde arka planın seçilen diĢ rengine ve yapılan restorasyonlara etkilerinin incelendiği
birtakım çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Ma ve ark.
tarafından yapılan araĢtırmada arka planın restorasyon
rengini etkilemediği27, bazı çalıĢmalarda ise restorasyonların renginde arka planın etkili olduğu bildirilmiĢtir.24,28-30 Ardu ve ark. arka plan renginin diĢ rengi ölçümüne olan etkilerini incelemiĢlerdir. Yapılan çalıĢmada beyaz, siyah ve gri arka plan spektrofotometrik
ölçümleri ile, arka plan olmadan yapılan spektrofotometrik ölçümler arasında önemli farklılıklar bulunmuĢtur. Ayrıca siyah ve gri arka planın renk ölçümünde ağız koĢullarını daha iyi simüle ettiği bildirilmiĢtir.24 ÇalıĢmamızda cihaz verilerinin arka plandan
etkilenmesini elimine etme amacıyla gri arka plan kullanıldı. Bunun yanında diĢ rengi ölçümünde herhangi
bir arka plan kullanılmadan, doğrudan ölçümler
gerçekleĢtirilen çalıĢmalar da mevcuttur.18,22,25,31
Ortamdaki ıĢık renk sıcaklığı da seçilen diĢ rengini etkilemekte olup, araĢtırmacılar diĢ rengi ölçümü-
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nü 5500 K22,23 ile 6500 K18,24,32 arasında gerçekleĢtirmiĢlerdir. Gün ıĢığı ortalama sıcaklık değeri 6500 K
olarak belirtilmiĢtir ve günün farklı saatleri, havadaki
bulut, nem oranı ve kirlilik renk sıcaklığında değiĢikliklere yol açmaktadır.33
Türk toplumundaki diĢ renginin dağılımı ile ilgili
araĢtırmacılar tarafından bir takım çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢ olup, Eroğlu ve ark. tarafından yapılan maksiller santral diĢ rengi dağılımının araĢtırıldığı çalıĢmada
en çok B2 ve B3 diĢ rengi tespit edilmiĢtir.34
KurtulmuĢ-Yılmaz ve ark. tarafından yapılan genç bireylerin diĢ rengi dağılımını inceleyen araĢtırmalarında
tüm bireylerin maksiler santral diĢ renginin en çok A1
ve B2 olduğu, doğal diĢ renklerinin cinsiyetler arasında
farklılık gösterdiği bildirilmiĢtir.35 Öngül ve ark.’nın
yaptıkları çalıĢmada, Vitapan Classical skalasına göre
B2, C2 ve C3 renkleri yoğun bir dağılım gösterirken,
Vita 3D Master skalasına göre 2M1, 3L1.5 ve 2L1,5
renkleri ağırlıklı dağılım göstermiĢtir.36 AraĢtırmamızda
15-24 ve 25-34 yaĢ grubundaki bireylerin maksiller sağ
santral renk ölçüm sonuçlarına göre Vitapan Classical
skalasında en çok A2, VITA Toothguide 3D-MASTER
skalasında ise 2M2 diĢ rengi tespit edildi.
SONUÇ
ÇalıĢmamızda, cinsiyet ile diĢ rengi dağılımı
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç
bulunmazken (p>0.05), yaĢ dağılımı ile diĢ rengi
dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç
bulundu (p<0.05). Cihazın belirlediği renk dağılım
grafikleri incelendiğinde Vitapan Classical diĢ rengi
dağılımının daha çok A tonlarında(%61,7) yoğunlaĢtığı
görülmüĢtür. VITA Toothguide 3D-MASTER renk
skalasına göre ise renk yoğunluğu daha çok 2M
tonlarında saptanmıĢtır. YapmıĢ olduğumuz diĢ rengi
ölçümü sonuçlarına göre Vitapan Classical skalasına
göre B1 diĢ rengi, VITA Toothguide 3D-MASTER
skalasına göre ise 4L2.5, 4M3 ve 5M3 renkleri
saptanamamıĢtır.
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