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IZVLEČEK

Uvod: Barvni odtenek zob je pomemben za videz vidnega predela zobnega loka. Pri
protetični oskrbi je lahko trud, ki ga vložimo v načrtovanje, natančnost preparacije zob,
odtiskovanje in dovršeno izdelavo prevleke, mostička ali proteze, zaman, če pacient na koncu
oskrbe ni zadovoljen z barvo zob. Na podlagi barvnih meritev zob z instrumenti so
raziskovalci določili barvni prostor človeških zob. Skladno s tem so izdelali barvne ključe, s
katerimi še danes klinično najpogosteje izbiramo barvni odtenek zobnega nadomestka. Barvo
z lastnim vidom in barvnimi ključi izbiramo tako, da pacientov zob primerjamo z barvnim
standardom. Vidni izbor barve z barvnim ključem je tako odvisen od zobozdravnikove
sposobnosti uspešnega izbiranja in zaznavanja razlik med barvnimi odtenki, zaradi česar je
poznavanje sposobnosti zaznavanja barvnih razlik pri posamezniku ključnega pomena. Znano
je, da ima približno 8 % moških in le 0,5 % žensk motnje barvne prepoznave. Motnje barvne
prepoznave so vezane na patologijo receptorjev v mrežnici, in sicer čepnic ali/in paličnic. Ni
znano, kako uspešni so pri izbiranju barvnega odtenka posamezniki z različno patologijo
receptorjev v mrežnici v primerjavi z zdravimi posamezniki.
Hipoteze: Postavljamo hipotezo, da v primerjavi s posamezniki s patologijo receptorjev v
mrežnici in motnjami barvne prepoznave (protanomalijo, devteranomalijo) zdravi
posamezniki natančneje izberejo barvne tablice z manjšim Σ∆E*ab (vsota velikosti razlike med
dvema barvama) od iskanih barvnih tablic na aparatu Toothguide Training Box (TTB).
Postavljamo še hipotezo, da v primerjavi s posamezniki s sladkorno boleznijo tipa 2 zdravi
posamezniki natančneje izberejo barvne tablice z manjšim Σ∆E*ab od iskanih barvnih tablic na
aparatu TTB.
Materiali in metode dela: Po izvedenih testih za odkrivanje motenj barvne prepoznave in
patologijo receptorjev v mrežnici (Ishiharov test, Hardy-Rand-Rittlerjev test, Farnsworth-
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Munsellov 100-barvni test, anomaloskop) so preiskovanci barvni tablici na aparatu
Toothguide Training Box izbirali ustrezen par. Uspešnost barvne prepoznave smo merili z
odstopanjem barve izbrane tablice od iskane barvne tablice, merili smo tudi čas, ki ga bo
preiskovanec za to porabil. Velikost razlike med dvema barvama, ∆E*ab, se izračuna na
podlagi razlike v vrednosti treh parametrov (L*, a* in b*) obeh barv. Rezultat ∆E*ab podamo
kot seštevek petnajstih izborov oziroma petnajstih ∆E*ab. Nižji ∆E*ab pomeni boljši barvni
izbor.
Rezultati: Kontrolna skupina, ki predstavlja zdrave posameznike, je na aparatu TTB
statistično značilno natančneje izbrala barvne tablice (∆E*ab = 31,57 ± 13,50) kot skupini
oseb s protanomalijo (∆E*ab = 55,50 ± 12,36, p < 0,0001) in oseb z devteranomalijo (∆E*ab
= 59,18 ± 16,35, p < 0,0001). Zdravi posamezniki so v primerjavi s skupino sladkornih
bolnikov tipa 2 (∆E*ab = 39,43 ± 11,46) na aparatu TTB natančneje izbrali barvne tablice z
manjšim ∆E*ab od iskanih barvnih tablic (∆E*ab = 31,57 ± 13,50), vendar razlika ni
statistično značilna (p = 0,368). Skupina sladkornih bolnikov je bolje izbrala barvne tablice z
manjšim ∆E*ab od iskanih barvnih tablic (∆E*ab = 39,43 ± 11,46) od skupin oseb s
protanomalijo (∆E*ab = 55,50 ± 12,36, p = 0,038) in oseb z devteranomalijo (∆E*ab = 59,18
± 16,35, p = 0,001), kar je oboje statistično značilno. Zdravi posamezniki so bolje izbrali
svetlost (L*), nasičenost (C*) in odklon (h*) v barvi od posameznikov z motnjami barvne
prepoznave (skupini oseb s protanomalijo in devteranomalijo) in sladkornih bolnikov.
Statistična značilnost je bila v primerjavi s skupinama oseb s protanomalijo in
devteranomalijo dokazana zgolj za L* in C*. Zdravi posamezniki so v primerjavi s skupino
oseb s protanomalijo (p = 0,002) in devteranomalijo (p < 0,0001) statistično značilno bolje
izbrali svetlostno skupino (L* = 10,90; 72,7 %). Zdravi posamezniki so po izboru ustreznega
L* – glede na trifazni izbor na aparatu TTB – statistično neznačilno bolje izbrali C* in h* od
skupine oseb s protanomalijo, oseb z devteranomalijo in sladkornih bolnikov. Skupina oseb s
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protanomalijo je uspešneje določila ustrezno svetlostno skupino (L* = 8,10; 54,0 %) kot
nasičenost (C* = 7,00; 46,7 %, p = 0,086) in odklon v barvi (h* = 6,50; 43,3 %, p = 0,033).
Med časi, ki so jih skupine porabile za meritev, ni bilo statistično značilnih razlik.
Zaključki: Zdravi posamezniki so na aparatu TTB statistično značilno natančneje izbrali
barvne tablice od skupin oseb s protanomalijo in oseb z devteranomalijo. Skupina sladkornih
bolnikov je v primerjavi s skupinama oseb s protanomalijo in oseb z devteranomalijo bolje
izbrala barvne tablice. Zdravi posamezniki so v primerjavi s skupinama oseb s protanomalijo
in oseb z devteranomalijo statistično značilno bolje izbrali svetlost (L*) in nasičenost (C*).
Skupina oseb s protanomalijo je uspešneje določila ustrezno svetlostno skupino (L*) kot
odklon v barvi (h*).
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SUMMARY

Introduction: Tooth shade is important for the appearance of visible region of teeth. All the
energy/work put into treatment planning, accurate teeth preparation, impression taking,
perfectly made crown, bridge or prosthesis from the technician is worthless if, at the end of
the treatment, the patient is not satisfied with the color of the teeth. From the measurement of
color of teeth with an instrument the researchers defined the color space of human teeth. In
accordance with the color space of teeth dental shade guides were fabricated. In clinical
practice shade matching with shade guides is still the most common way to choose tooth
shade for prosthetic work. This visual method is performed using dental shade guides. A tooth
or restoration is compared with color standards. Visual shade matching is still dependent upon
the individual clinician’s visual discrimination and matching abilities. Therefore, an objective
knowledge of one’s color vision is essential. It is known that 8 % of males and 0.5 % of
females are color vision deficient. Color vision deficiencies are the result of the pathology of
cones or/and rods in the retina. It is not known how successful in shade matching are people
with the pathology of receptors in comparison with people without this pathology.
Hypotheses: Participants with normal color vision will be more accurate in choosing shade
tabs with smaller Σ∆E*ab (the sum of color differences) when looking for the task shade tabs
than participants with the pathology of receptors in the retina and color vision deficiencies
(participants with protanomaly and participants with deuteranomaly) on Toothguide Training
Box (TTB). Participants with normal color vision will be more accurate in choosing shade
tabs with smaller Σ∆E*ab when looking for the task shade tabs than participants with diabetes
type 2 on TTB.
Materials and methods: After looking for the pathology of receptors in the retina and color
vision deficiencies with color-vision tests (Ishihara, Hardy-Rand-Rittler, Farnsworth-Munsell
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100 Hue, anomaloscope) participants in the study had to choose the right pair of the shade tab
when looking for the task shade tab on TTB. We measured the accuracy of shade matching of
selected shade tabs and the time needed for shade matching. Color difference between the task
tab and the selected tab, ∆E*ab, was computed after knowing the difference of three
parameters (L*, a* and b*) of both colors. The result, ∆E*ab, is the sum of fifteen shade
matchings, respectively the sum of fifteen ∆E*ab. Lower ∆E*ab means more accurate shade
matching.
Results: The control group which represent participants with normal color vision had chosen
shade tabs statistically significant more accurate (∆E*ab = 31.57 ± 13.50) in comparison with
the group with protanomaly (∆E*ab = 55.50 ± 12.36, p < 0.0001) and the group with
deuteranomaly (∆E*ab = 59.18 ± 16.35, p < 0.0001) on TTB. Participants with normal color
vision were more accurate in choosing shade tabs with smaller Σ∆E*ab when looking for the
task shade tabs (∆E*ab = 31.57 ± 13.50) in comparison with the group with diabetes type 2
(∆E*ab = 39.43 ± 11.46) on TTB, but the difference is not statistically significant (p = 0.368).
The group with diabetes type 2 had selected statistically significant more accurate shade tabs
with smaller Σ∆E*ab when looking for the task shade tabs (∆E*ab = 39.43 ± 11.46) in
comparison with the group with protanomaly (∆E*ab = 55.50 ± 12.36, p = 0,038) and group
with deuteranomaly (∆E*ab = 59.18 ± 16.35, p = 0.001) on TTB. Participants with normal
color vision better selected lightness (L*), chroma (C*) and hue (h*) in comparison with color
vision deficient groups (group with protanomaly and group with deuteranomaly) and the
group with diabetes type 2. Statistically significant results were for L* and C* in comparison
with the group with protanomaly and the group with deuteranomaly. Participants with normal
color vision better selected lightness group (L* = 10.90; 72.7 %) in comparison with the
group with protanomaly (p = 0.002) and the group with deuteranomaly (p < 0.0001).
According to a 3-step shade-matching procedure participants with normal color vision better
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selected C* and h* in comparison with the group with protanomaly, the group with
deuteranomaly and the group with diabetes type 2 after the correct L* was selected. The
group with protanomaly better selected lightness group (L* = 8.10; 54.0 %) than chroma (C*
= 7.00; 46.7 %, p = 0.086) and hue (h* = 6.50; 43.3 %, p = 0.033). Time, which was spent for
the procedure, did not give any statistically significant result between groups.
Conclusions: Participants with normal color vision had chosen shade tabs statistically
significant more accurate in comparison with the group with protanomaly and the group with
deuteranomaly on TTB. The group with diabetes type 2 had selected statistically significant
more accurate shade tabs in comparison with the group with protanomaly and the group with
deuteranomaly. Participants with normal color vision better selected lightness (L*) and
chroma (C*) in comparison with the group with protanomaly and the group with
deuteranomaly. Participants with normal color vision better selected lightness group (L*) in
comparison with the group with protanomaly and the group with deuteranomaly. The group
with protanomaly better selected lightness group (L*) than hue (h*).
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1. UVOD

Poleg oblike in velikosti zob je videz protetične ali konservativne oskrbe odvisen tudi od
barve zob. Ti trije dejavniki so pri pacientovem dojemanju lastnega videza pogosto odločilni
za končno sprejemljivost protetičnega izdelka. Zaradi tega je izbor barve prevleke, plombe ali
zob v protezi pomemben klinični postopek. Pri nadomeščanju manjkajočih zob pacient
večkrat zavrne zob zaradi barvnega odtenka, ki se preveč razlikuje od sosednjega zoba ali ker
se z njim ne identificira, zato je pomemben pravilen izbor barvnega odtenka, ki mora biti
znotraj določenega območja. Predvidoma je to območje določeno s srednjo vrednostjo
oziroma natančnim izborom barve in določenim odstopanjem od te vrednosti. Pri tem merilo
kakovosti izbora predstavljajo estetski vidiki v vidnem predelu, na podlagi katerih se
subjektivno sprejme ali zavrne napovedani barvni odtenek. Pri protetični oskrbi je lahko trud,
ki ga vložimo v načrtovanje, natančnost preparacije zob, odtiskovanje in dovršeno izdelavo
prevleke, mostička ali proteze, zaman, če pacient na koncu ni zadovoljen z barvo zob.
Izbiranje barve zob pri ljudeh je nenatančen postopek, ker so zobje razmeroma majhni,
ukrivljeni in večplastni. Barva se spreminja od zoba do zoba, spreminja se v vseh treh smereh
zobne krone in nenehno v času življenja. Poleg tega so na zobeh znani pojavi, kot so
fluorescenca, opalescenca in translucentnost.

Barvo zoba lahko izbiramo v ordinaciji in/ali laboratoriju, pri čemer lahko uporabimo lasten
vid in barvne ključe in/ali elektronske instrumente za izbiranje barve. Oba načina imata
prednosti in pomanjkljivosti. Pri izboru z vidom so pomembnejši dejavniki, ki vplivajo na
zaznavanje barv, medtem ko je instrumentalni izbor objektivnejši, merljivejši in hitrejši
(Okubo in sod., 1998). Pri obeh moramo poznati teoretično ozadje barvnega prostora zob, saj
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je od tega odvisno pravilno zaporedje postopkov izbire barve in sama natančnost izbire ter
končni videz izdelka.

BARVNI KLJUČI

Barvo z vidom izbiramo s primerjanjem barve naravnega zoba z nizom standardov, navadno
tablic v obliki zoba, ki so narejene iz keramike ali kompozita ter urejene v skupine v barvnem
ključu. Skupine v barvnem ključu so lahko urejene na podlagi primarne razlike v svetlosti
(VITA 3D-Master

(Slika 1.1), VITA 3D-Master

Linearguide,

VITA 3D-Master

Bleachedguide) ali barve (Vitapan Classical (Slika 1.2), Vitapan Lumin Vacuum,
Chromascope, Primodent V). Dober barvni ključ izpolnjuje tri temeljne zahteve, in sicer
njegove tablice zasedajo barvni prostor naravnih zob, v njem so enakomerno razporejene in
njihovo število je logično, kar pomeni, da ima barvni ključ največje število tablic v
sredinskem območju barvnega prostora naravnih zob. Barvni ključ je lahko namenjen izboru
barve za keramične (Vitapan Classical, Vitapan Lumin Vacuum, VITA 3D-Master) ali
kompozitne izdelke, spremljanju učinkov beljenja (VITA 3D-Master Bleachedguide) in
izboru zob za protezo (Chromascope). Barvni ključ lahko ustvarimo tudi sami. Pri vsakem
moramo poznati način izbora barve. Pri ključu VITA 3D-Master (3D) je izbor zasnovan v treh
korakih. Prvi korak je izbor ustrezne svetlostne skupine (1, 2, 3, 4 in 5), drugi korak izbor
nasičenja (1, 2, 3), tretji korak pa izbor barve (M, L, R). Pri zadnjem se odločimo za
morebiten odklon k rumeni (L) ali rdeči (R) barvi znotraj skupin 2, 3 in 4. Skupini 1 in 5
imata samo barve M. Barvni ključ 3D je urejen v šest svetlostnih skupin (dodana svetlostna
skupina 0), znotraj katerih z naraščanjem nasičenja svetlost navadno narašča ali je enaka. To
je prvi barvni ključ, ki je zaradi poznavanja znanstvenega ozadja barv zob urejen trirazsežno
in ustreza vsem trem zahtevam, ki jih mora barvni ključ izpolnjevati. Barvni ključ 3D vsebuje
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26 tablic, poleg teh pa še 3 dodatne, skupno torej 29 tablic, ki so enakomerno razporejene v
barvnem prostoru naravnih zob. Ta ima obliko banane, ki je umeščena med rdečo in rumeno
barvo pri visoki svetlosti. Znano je, da se podočnikov barvni prostor razlikuje od barvnega
prostora drugih zob, saj je manj svetel in bolj nasičen (Goodkind in Schwabacher, 1987).
Haddadova (2009) je v študiji dokazala, da je zgornji podočnik najbolj nasičen z rdečo,
spodnji podočnik pa z rumeno barvo. Barva zob se pri moških in ženskah razlikuje in se s
starostjo spreminja. V literaturi so ženski zobje opisani kot svetlejši in manj nasičeni
(Goodkind in Schwabacher, 1987), moški zobje kot bolj rdeči in rumeni (Haddad in Jakstat,
2009), zobje starejših pa kot manj svetli in bolj nasičeni z rdečo (Goodkind in Schwabacher,
1987) ter rumeno barvo (Hasegawa in sod., 2000; Gozalo-Diaz in sod., 2008). Barva se
spreminja tudi znotraj zobne krone. Predel zobnega vratu je namreč bolj nasičen z rdečo in
rumeno barvo (Goodkind in Schwabacher, 1987; O’Brien, 1997; Hasegawa in sod., 2000). Od
zobnega vratu proti incizalnemu robu zgornjih sprednjih zob padata svetlost (L*) ter
nasičenost z rumeno in rdečo barvo (a* in b*) (Đozić in sod., 2005).

Slika 1.1: Barvni ključ VITA 3D-Master
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Slika 1.2: Barvni ključ Vitapan Classical

Na izbiranje barve z lastnim vidom in barvnimi ključi vplivajo subjektivni dejavniki, kot so
motnje barvne prepoznave, utrujenost oči, starost, izkušnje, presoja (Horn in sod., 1998) in
razpoloženje (Curd in sod., 2006). Vplivajo tudi dejavniki iz okolja, kot so kvaliteta in
kvantiteta osvetlitve delovnega polja ter okolice, barva sten in obleke pacienta ter osebja,
barva podlage in okolice (Dudea in sod., 2015) ter ustnično rdečilo. Lee in sodelavci (2011)
ugotavljajo, da vir osvetlitve vpliva na spremembo svetlosti, nasičenja in barve vsake barvne
tablice. Vpliv spola preiskovalca na natančnost določanja barve zoba je deloma raziskan, velja
pa splošno mnenje, da ženske bolje določajo barvo z vidom od moških (Haddad in sod.,
2009). To potrjuje podatek, da ima motnje pri barvnem zaznavanju približno 8 % moških
(Saleski, 1972; Preston in Bergen, 1980; Chamberlain in Chamberlain, 1980) in le 0,5 %
žensk (Saleski, 1972; Chamberlain in Chamberlain, 1980). Druge raziskave niso dokazale
vpliva spola na določanje barve z lastnim vidom (Curd in sod., 2006, Jasinevicius in sod.,
2009).

BARVNI PROSTOR

Barvni prostori, ki jih poznamo danes, so se razvili skozi čas. Prvi praktični poizkus je opravil
Isaac Newton leta 1668, ko je skozi okno v prizmo usmeril sončno svetlobo, ta pa se je pri
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izhodu iz prizme razcepila na ves spekter barv. Spoznal je, da je sončna svetloba sestavljena
iz vseh barv. Maxwell je menil, da je vsaka barva sestavljena iz mešanice rdeče, zelene in
modre. Munsell pa je bil prvi, ki je barve poskusil urediti trirazsežno. Nadaljnje pretvorbe je
izvedla mednarodna komisija za barve CIE (Commission Internationale de l' Eclairage), in
sicer je barvni sistem rdeča-zelena-modra pretvorila v koordinatni sistem XYZ, tega z
matematičnimi pretvorbami v barvni prostor xyz, le-tega pa z matematičnimi pretvorbami v
barvni prostor CIE L*a*b* (CIELAB) (CIE, 1978).

Barvni prostor CIELAB je določen s parametri L*, a* in b*. Ti določajo natančen položaj
posamezne barve v barvnem prostoru. V tem prostoru so vse barve, ki jih zazna človeško oko
(Slika 1.3). Parameter L* ustreza koordinati y v barvnem prostoru in predstavlja svetlost.
Njegove vrednosti segajo od 0 (črna) do 100 (bela). Parameter a* ustreza koordinati x,
pozitivne vrednosti predstavljajo rdečo, negativne pa zeleno barvo. Bolj ko je parameter a*
velik v pozitivno ali negativno smer, bolj je barva intenzivna oziroma nasičena. Parameter b*
ustreza koordinati z, pozitivne vrednosti predstavljajo rumeno, negativne pa modro barvo.
Bolj ko je parameter b* velik v pozitivno ali negativno smer, bolj je barva nasičena. V
klinični praksi nam je lažje, če določeno barvo opišemo s parametri L*, C* in h*, ker nam
njihova vrednost neposredno kaže značilnosti barve zoba. Barve L*a*b* barvnega prostora
ostajajo enako urejene v barvnem prostoru CIEL*C*h* (CIELCH), pri tem parametra C* in
h* izračunamo na podlagi vrednosti a* in b* z dvema matematičnima enačbama. L*
predstavlja svetlost, C* nasičenost, h* pa je kot med koordinatama x in z (Slika 1.4). Bolj ko
se kot od 0 stopinj približuje 90 stopinjam, bolj se od rdeče pomikamo k rumeni barvi. Kot
med 90 in 180 stopinjami zasedajo barve med rumeno in zeleno. Kot med 180 in 270
stopinjami zasedajo barve med zeleno in modro. Kot med 270 in 360 stopinjami zasedajo
barve med modro in rdečo. Parameter h* izračunamo z enačbo:
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sin(h*) = b*/((a*)2 + (b*) 2)1/2

(1)

Parameter C* izračunamo z enačbo:

C* = ((a*)2 + (b*) 2)1/2

(2)

Bolj ko je parameter C* velik, bolj je barva nasičena.

Slika 1.3: Barvni prostor CIELAB
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Slika 1.4: Barvni prostor CIELCH

Kadar nas zanima velikost razlike med dvema barvama, uporabljamo parameter ∆E*ab.
Izračuna se na podlagi razlike v vrednosti treh parametrov obeh barv. Enačba za izračun
parametra ∆E*ab je:

∆E*ab = ((∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2)1/2

(3)

∆E*ab omogoča le opis kvantitete razlike med dvema barvama, nič pa ne pove o kvaliteti
razlike. V praksi to pomeni, da sta lahko dve barvi z enakim ∆E*ab v primerjavi z referenčno
barvo dejansko zelo različni. Takih barv z enakim ∆E*ab v primerjavi z referenčno barvo je
neskončno mnogo, ker vse ležijo na krogli z enakim polmerom od referenčne barve (Slika
1.5). Ta parameter pa je kljub temu zelo koristen, saj so na njegovi podlagi ugotovili razlike
med zaznavno in sprejemljivo vrednostjo izdelka. V študiji in vivo je bila povprečna zaznavna
vrednost, to je vrednost ∆E*ab, če je bila verjetnost, da bodo zobozdravniki v 50 % primerov
zaznali razliko v barvi med dvema zoboma, enaka 2,6 enot ∆E*ab, povprečna sprejemljiva
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vrednost, to je vrednost ∆E*ab, če je bila verjetnost, da bodo zobozdravniki v 50 % primerov
zaznali izdelek kot neestetski in bodo želeli popravek barve izdelka, pa 5,5 enot ∆E*ab
(Douglas in sod., 2007). Johnston in Kao (1989) sta prav tako izvedla študijo in vivo, v kateri
sta ugotovila, da je povprečna zaznavna vrednost 3,7 enot ∆E*ab, povprečna sprejemljiva
vrednost pa 6,8 enot ∆E*ab. Kritiki njuni študiji očitajo uporabo modificiranega kolorimetra, ki
ni bil narejen za intraoralno uporabo, poleg tega sta opazovanje izvajali le dve osebi (Douglas
in sod., 2007). Vichi in sodelavci (2011) so utemeljili tri intervale pri razlikovanju
kompozitov. Vrednosti pod 1 enoto ∆E*ab človeško oko ni sposobno razlikovati. Vrednost
med 1 in 3,3 enote ∆E*ab je sposoben zaznati zgolj strokovnjak, zato so taki izdelki klinično
sprejemljivi. Vrednosti ∆E*ab nad 3,3 pa je sposoben zaznati tudi laik, zato so izdelki s tako
visokimi vrednostmi nesprejemljivi. Pri študijah in vitro so vrednosti ∆E*ab navadno nižje
zaradi boljših možnosti za opazovanje. Tako so Seghi in sodelavci (1989) ugotovili
povprečno zaznavno vrednost 2,0 enoti ∆E*ab za monokromatične vzorce porcelana. Haddad
in sodelavci (2009) so za barvni ključ 3D na aparatu Toothguide Training Box (TTB, VITA
Zahnfabrik, Bad Sackingen, Nemčija) ugotovili, da je razlika med izbrano tablico in tablico iz
barvnega ključa pri zdravih posameznikih enaka 2,53 enote ∆E*ab pri ženskah in 2,93 enote
∆E*ab pri moških. Khashayar in sodelavci (2014) so v preglednem članku analizirali, katero
zaznavno in sprejemljivo vrednost avtorji v literaturi omenjajo kot referenčno. Ugotovili so,
da v več kot 50 % člankov navajajo zaznavno vrednost ∆E*ab= 1, v tretjini člankov pa
sprejemljivo vrednost ∆E*ab= 3,7. Ugotovili so tudi, da so zaznavni in sprejemljivi prag v
kliničnih razmerah analizirali v zgolj treh študijah. Za natančnejše podajanje razlik so
raziskovalci enačbo za izračun velikosti parametra ∆E*ab razvijali naprej, tako se v sodobnih
znanstvenih člankih že uporablja ∆E*00 (Luo in sod., 2001). Paravina in sodelavci (2015) so v
večji multicentrični klinični raziskavi ugotovili, da je povprečna zaznavna vrednost ∆E*ab =
1,2 oziroma ∆E*00 = 0,8 in povprečna sprejemljiva vrednost ∆E*ab = 2,7 oziroma ∆E*00 = 1,8.
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Poznavanje parametrov barvnega prostora in mesta barvnega prostora zob nam omogoča
kritično in ustrezno uporabo barvnih ključev ter instrumentov za izbor barve, kar pomembno
poveča natančnost izbora barvnega odtenka.

Slika 1.5: Velikost razlike med dvema barvama poda parameter ∆E*ab.

FOTORECEPTORJI IN MOTNJE BARVNE PREPOZNAVE

Človeško oko zazna le del elektromagnetnega valovanja svetlobe, in sicer valovne dolžine od
380 do 750 nm. Navadno je oko sposobno razlikovati svetlobo oziroma barve, katerih valovne
dolžine se razlikujejo za od dva do štiri nanometre. Ljudje z normalnim barvnim zaznavanjem
tako lahko uspešno ločijo od 150 do 200 različnih barv v spektru, kar v praksi pomeni, da so
sposobni ločiti neskončno mnogo barv (Abcouwer in Gardner, 2014). Po 55. letu starosti se
sposobnost zaznavanja razlik med barvami zmanjša predvsem za modro-rumene ali
vijoličasto-modro-zelene barve. Rdeče-zelena barvna diskriminacija ostane stabilna.
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V mrežnici sta dve vrsti fotoreceptorjev. Paličnice so občutljive na svetlost, s čepnicami pa pri
dovolj veliki osvetlitvi zaznavamo barve. Fotoreceptorji so metabolično najbolj aktivni
nevroni v centralnem živčnem sistemu (Ames in sod., 1992). Čepnice so zgoščene v rumeni
pegi, paličnice pa prevladujejo na periferiji mrežnice in jih je pomembno več kot čepnic.
Paličnice vsebujejo pigment rodopsin, ki je najbolj občutljiv na svetlobo valovne dolžine
približno 500 nm. Paličnice so sposobne v kompleksnih povezavah z drugimi živčnimi
celicami zaznavati različno jakost osvetlitve, ki je reda velikosti na deseto potenco (Abcouwer
in Gardner, 2014). Ločimo tri vrste čepnic. Vsaka vrsta ima v zunanjem delu drugačen
pigment jodopsin, zaradi tega ene najbolje absorbirajo modro (420 nm, čepnice S), druge
zeleno (531 nm, čepnice M) in tretje rdečo (558 nm, čepnice L) svetlobo. Absorpcijski spekter
njihovih pigmentov se prekriva, zato sta za zaznavanje barv potrebni vsaj dve vrsti čepnic
(Berne in Levy, 1998). Povprečno vsebuje mrežnica 54 % čepnic M, 38 % čepnic L in 13 %
čepnic S. Zadnjih je še posebej malo v rumeni pegi, in sicer le od 3 do 4 %. Od receptorjev se
dražljaj po mrežničnih internevronih in aksonih ganglijskih celic v vidnem živcu prevaja do
možganskega jedra. Na ravni ganglijskih celic se trikromatska informacija spremeni v dva
nasprotujoča si kanala, v modro-rumenega in rdeče-zelenega, ter kanal za svetlost.

Posamezniki se med seboj razlikujejo po zmožnosti razlikovanja barv. Motnja barvne
prepoznave vzdolž rdeče-zelene osi znano negativno vpliva na percepcijo in izbor barve z
vidom. Ljudje z motnjami barvne prepoznave lahko zaznajo dva različna barvna odtenka kot
enaka, medtem ko ju zdravi zaznajo kot različna.

Motnje barvne prepoznave razdelimo v pridobljene in prirojene. Zadnje pogosto imenujemo
barvna slepota. Prirojene motnje barvne prepoznave ima približno 8 % moških (Saleski, 1972;
Preston in Bergen, 1980; Chamberlain in Chamberlain, 1980) in le 0,5 % žensk (Saleski,
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1972; Chamberlain in Chamberlain, 1980). Zaposleni z motnjami barvne prepoznave imajo
težave pri ugotavljanju razlik v nasičenosti in barvnem tonu (Davison in Myslinski, 1990;
Paravina in sod., 2009).

Ženske veljajo pri izbiranju barve z lastnim vidom za sposobnejše od moških (Haddad in sod.,
2009). Neitz in Jacobs (1986) sta dokazala, da obstaja polimorfizem na delu kromosoma X, ki
določa na rdečo svetlobo občutljiv pigment čepnic. Trdita, da najbrž obstajajo homozigotične
ženske, ki so podobne vsakemu heterozigotičnemu tipu takega moškega. Tretja skupina žensk
pa je lahko heterozigotična na tem lokusu. Kasneje so ugotovili, da obstaja spektralen premik
za 6 nm proti rdeči tako pri pigmentu v čepnicah M kot pri pigmentu v čepnicah L (Neitz in
sod., 1993). Polimorfizem na tem mestu je lahko torej odgovoren za nastanek dveh vrst
pigmenta M in dveh vrst pigmenta L pri zdravi populaciji. Mollon (1986) je trdil, da so moški
navadno trikromatiki. Če je ženska heterozigot za enega od fotopigmentov, je lahko
tetrakromatik, kar bi ji prineslo določeno prednost pri sposobnosti zaznavanja razlik med
barvnimi odtenki.

Trikromatiki lahko vsako barvo izenačijo z mešanico treh različnih barv. Večina
posameznikov z motnjami barvne prepoznave je anomalnih trikromatikov, kar pomeni, da
imajo anomalijo oziroma rahlo drugačen pigment v eni izmed skupin čepnic. Zaradi tega se
krivulja občutljivosti pigmenta čepnic premakne proti krivulji občutljivosti drugih čepnic
(Kanski, 2003). Če je anomalija v čepnicah L, govorimo o protanomaliji. Takih
posameznikov je približno 1 %. Če je anomalija v čepnicah M, govorimo o devteranomaliji.
Takih posameznikov je približno 5 % pri moških in 0,35 % pri ženskah. Če pa je anomalija v
čepnicah S, govorimo o tritanomaliji, ki je zelo redka. Nekaj posameznikov z motnjami
barvne prepoznave ima dikromazijo, kar pomeni odsotnost ene skupine čepnic oziroma

21

premik krivulje občutljivosti pigmenta čepnic popolnoma v krivuljo občutljivosti drugih
čepnic (Kanski, 2003). Dikromatiki so sposobni razlikovati omejeno število barv in lahko
vsako barvo izenačijo z mešanico dveh različnih barv. Če ni čepnic L, govorimo o protanopiji.
Takih posameznikov je približno 1 %. Če ni čepnic M, govorimo o devteranopiji. Takih
posameznikov je približno 1 %. Če so odsotne čepnice S, govorimo o tritanopiji, ki je prisotna
pri približno 0,001 % posameznikov. Najmanj posameznikov z motnjami barvne prepoznave
ima monokromazijo, kar pomeni odsotnost dveh ali treh skupin čepnic oziroma premik
krivulje občutljivosti pigmenta čepnic popolnoma v krivuljo občutljivosti drugih čepnic
oziroma paličnic. Taki posamezniki svet vidijo zgolj v črni, sivi in beli barvi ter niso sposobni
zaznati, ali med določenima dražljajema gre za razliko v nasičenju ali valovni dolžini, in so
zato barvno slepi, kar je prava barvna slepota.

Tako anomalnim trikromatikom kot dikromatikom težavo predstavlja razlikovanje barv v
rdeče-oranžno-rumeno-zelenem delu barvnega spektra, poleg tega zamenjujejo še veliko
drugih barv. Napake oziroma zamenjave, ki jih delajo, navadno ležijo v ravni črti na barvnih
diagramih. Črta izhaja iz različne točke v odvisnosti od vrste motnje barvne prepoznave. Te
črte imenujemo izokromatični lokusi napak (angl. isocromatic confusion loci). Dikromatiki
delajo napake po celi dolžini lokusa, medtem ko anomalni trikromatiki zamenjujejo barve v
omejenem obsegu lokusa. Črta, ki gre skozi belo točko in seka spektralni lokus, označuje
valovno dolžino, ki jo bo posameznik zaznal kot belo oziroma nevtralno. Nevtralna točka pri
motnji »protan« oziroma »motnji v rdečem« je pri 490 nm, pri motnji »devtan« oziroma
»motnji v zelenem« pri 500 nm in pri motnji »tritan« oziroma »motnji v modrem« pri 570 nm
(Slike 1.6, 1.7, 1.8, 1.9). Posamezniki z motnjo »protan« ne zmorejo razlikovati med nasičeno
rdečo oziroma modro-zeleno in belo/sivo. Posamezniki z motnjo »devtan« ne zmorejo
razlikovati med škrlatno oziroma zeleno-modro in belo/sivo. Posamezniki s protanomalijo in
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protanopijo ne zaznavajo dobro rdeče barve, zaznavajo jo kot zamegljeno oziroma
zatemnjeno. Ker je večina luči in svetlobnih teles, ki opozarjajo na nevarnost, rdečih (na
primer semaforji, zavorne luči …), se v primerjavi z devteranomalijo in devteranopijo ti dve
motnji obravnavata kot pomembnejši.

Slika 1.6: Slika nasičenosti in valovnih dolžin. Na sredini je označena nevtralna točka
oziroma bela (Vir: Farnsworth-Munsellov 100-barvni test (FM100H), baza podatkov).
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Slika 1.7: Izokromatični lokusi napak pri motnji »protan« (Vir: baza podatkov FM100H)

Slika 1.8: Izokromatični lokusi napak pri motnji »devtan« (Vir: baza podatkov FM100H)
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Slika 1.9: Izokromatični lokusi napak pri motnji »tritan« (Vir: baza podatkov FM100H)

Pridobljene motnje barvne prepoznave so lahko posledica staranja, določenih bolezenskih
procesov, uživanja zdravil ali okoljskih in čustvenih dejavnikov. Za razliko od prirojenih velja
za pridobljene motnje barvne prepoznave enaka prevalenca med moškimi in ženskami.
Učinek različnih bolezni na barvno prepoznavo je bil raziskan šele v zadnjih letih. Razlaga za
to je, da pridobljene motnje barvne prepoznave večinoma prizadenejo zaznavanje vzdolž
modro-rumene osi, večina presejalnih testov pa je namenjena iskanju motenj barvne
prepoznave vzdolž rdeče-zelene osi.

SLADKORNA BOLEZEN

Sladkorna bolezen povzroči motnje barvne prepoznave vzdolž modro-rumene osi (Lakowsky
in sod., 1973). Do izpadov v tem delu barvnega spektra prihaja pri boleznih mrežnice, pri
katerih je v ospredju slaba prekrvavitev oziroma ishemija mrežnice. Motnje v njej najbolj
prizadenejo čepnice S, ki so filogenetsko najstarejše in občutljivejše (Volbrecht in sod.,
1994). Študije so pokazale, da je barvni vid v modro-rumenem spektru pri sladkornih bolnikih
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okvarjen že zelo zgodaj (Lakowsky in sod., 1973; Esser in sod., 1993; Barton in sod., 2004), v
povprečju se to zgodi od pet do deset let po pojavu sladkorne bolezni (Abcouwer in Gardner,
2014). V veliki multicentrični študiji zgodnje obravnave diabetične retinopatije (angl. The
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, ETDRS) so primarno raziskovali, ali
fotokoagulacija z argonskim laserjem in zdravljenje z aspirinom vplivata na zmanjšanje
tveganja za izgubo vida in na upočasnitev napredovanja diabetične retinopatije pri zmerni in
napredovali neproliferacijski in zgodnji proliferacijski obliki diabetične retinopatije. V študijo
so vključili 3711 pacientov, 2701 pacientu so pregledali barvni vid s FarnsworthMunsellovim 100-barvnim testom (FM100H). Ugotovili so, da ima kar 50 % pacientov
motnje barvne prepoznave v modro-rumeni osi, kar je podobno motnjam »tritan« oziroma
»motnji v modrem« oziroma tritanomaliji in tritanopiji (Fong in sod., 1999).

Mehanizem nastanka poznih zapletov pri sladkorni bolezni, kot so makroangiopatije,
mikroangiopatije, diabetična retino- in nevropatija idr., je verjetno večplasten. Poliolna pot
razlaga toksični učinek sorbitola, ki nastane iz glukoze, kot glavni etiološki dejavnik
diabetične nevropatije. Ta prizadene senzorne, motorne in avtonomne nevrone. Prevalenca
diabetične nevropatije se giblje med 7 % eno leto po diagnozi in 50 % pri tistih, ki imajo
diagnozo več kot 25 let (Pirart, 1978). Drugi avtorji menijo, da je diabetična nevropatija
pravzaprav posledica diabetične angiopatije, ki prizadene majhne žile, ki preskrbujejo
periferne živce. Mnogi avtorji kot vzrok makro- in mikroangiopatij omenjajo tudi glikacijo
beljakovin, ki nato povzročijo poslabšanje razmerja LDL/HDL, zadebelitev bazalne
membrane in vazokonstrikcijo žil (Grubič, 1998). Omenjajo končne produkte glikacije
beljakovin, ki naj bi bili toksični za nevrone. Vse več zagovornikov ima proinflamatorna
hipoteza, ki trdi, da so nevroni podvrženi vnetnim procesom (Younger in sod., 1996). V
zadnjem času se pojavljajo študije, ki namigujejo na vpliv fotoreceptorjev, predvsem paličnic,
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na ishemijo v mrežnici (Kern in Berkowitz, 2015). Občutljivost mrežnice na ishemijo bi lahko
bila povečana zaradi prisotnosti fotoreceptorjev. Obstajata dve teoriji, ki poskušata razložiti
vpliv fotoreceptorjev na razvoj retinopatije. Prva kot etiološki dejavnik poudarja hipoksijo.
Fotoreceptorji so odgovorni za večino porabe kisika v mrežnici, ki se v temi še poveča. Druga
teorija poudarja oksidacijski stres. Pri sladkorni bolezni nastaja več superoksidnih in drugih
reaktivnih kisikovih spojin, ki so odgovorne za nastanek poškodb mikrocirkulacije.
Fotoreceptorji proizvajajo največ superoksidnih in drugih reaktivnih kisikovih spojin, njihov
nastanek je v temi povečan. Te spojine bi lahko vplivale na celice glije in nevronske celice
tako, da bi le-te proizvajale proinflamatorne molekule, ki bi povzročile poškodbo kapilar in
neproliferacijski stadij diabetične retinopatije. Oksidacijski stres povzroči spremenjeno
permeabilnost fotoreceptorjev za prehod ionov (Kern in Berkowitz, 2015). Študije na ljudeh
so dodatno pokazale na odmiranje fotoreceptorjev, edem makule in selektivno izgubo čepnic
S (Cho in sod., 2000; Frank, 2011).

Na zaznavanje barve poleg v uvodu naštetih dejavnikov, kot so motnje barvne prepoznave,
utrujenost oči, starost, izkušnje, presoja, razpoloženje, kvaliteta in kvantiteta osvetlitve
delovnega polja ter barva okolice, lahko vplivajo tudi kognitivne sposobnosti posameznika.
Sladkorna bolezen vpliva na upad kognitivnih funkcij (Kawamura in sod., 2012). Prevalenca
demence med sladkornimi bolniki je od dva- do trikrat višja kot pri ljudeh brez sladkorne
bolezni. Razlaga mehanizma nastanka je podobna kot razlaga zapletov sladkorne bolezni
(makro- in mikroangiopatije, glikacija beljakovin, končni produkti glikacije beljakovin). Male
žile v mrežnici in možganih imajo enak embriološki izvor in strukture ter sorodne fiziološke
lastnosti. Ishemija povzroči poškodbo teh malih žil, zato naj bi prišlo do upada kognitivnih
funkcij (Kawamura in sod., 2012). Pomanjkljivo izločanje insulina vpliva na spremembo
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metabolizma v možganih in posledično na upad kognitivnih funkcij, na primer spomina
(Kawamura in sod., 2015).

TESTI ZA ODKRIVANJE MOTENJ BARVNE PREPOZNAVE

Prvi se je resnega raziskovanja motenj barvne prepoznave lotil John Dalton leta 1794. Opazil
je, da se njegovo zaznavanje razlikuje od zaznavanja barv drugih ljudi, predvsem je bil
nesposoben razlikovati zelo nasičene in temne rdeče barve. Enako hibo je zaznal pri svojih
bratih. Danes ugotavljamo motnje barvne prepoznave s testi, kot so Ishiharov test,
Farnsworth-Munsellov 100-barvni test (FM100H) in Hardy-Rand-Rittlerjev (HRR) test, ter
preiskavo

mrežnice

z

anomaloskopom.

Teste

za

klinično

testiranje

delimo

na

psevdoizokromatične tablice (Ishiharov test, HRR), teste urejanja in razvrščanja (FM100H) in
anomaloskope. Ishiharov test in test FM100H določita obseg in vrsto okvare v rdeče-zeleni
osi barvnega spektra, test HRR in preiskava z anomaloskopom poleg obsega in vrste okvare v
rdeče-zeleni še obseg in vrsto okvare v modro-rumeni osi barvnega spektra.

Ishiharov test

Pri Ishiharovem testu (Slika 1.9) preiskovanci gledajo v računalniški zaslon ali knjigo, kjer so
z različnimi barvami zapisana števila. Preiskovanec mora ta števila prepoznati in označiti ali
obkrožiti pravilen odgovor. Različni testi imajo različno število strani oziroma diapozitivov.
Če preiskovanec naredi manj kot dve napaki, se šteje, da nima motenj barvne prepoznave v
rdeče-zeleni osi. Če naredi dve napaki, mu moramo ponovno pokazati obe strani ali
diapozitiva, iz katerih mora števili prebrati. Če je uspešen, se prav tako šteje, da nima motenj
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barvne prepoznave v rdeče-zeleni osi. Več kot dve napaki pomenita motnjo barvne
prepoznave v rdeče-zeleni osi.

Slika 1.9: Primer diapozitiva Ishiharovega testa

Farnsworth-Munsellov 100-barvni test

Test FM100H (različica 3.0100, Slika 1.10) se izvaja v standardiziranih razmerah, in sicer z
virom osvetlitve vrste C (6740 K) in z jakostjo vsaj 270 luksov. Podobne rezultate lahko
dobimo z virom osvetlitve vrste D65 (6500 K). Stropne luči morajo biti ugasnjene. Vir
osvetlitve mora biti na 90 stopinjah, preiskovanec pa na 60 stopinjah glede na barvne kroge.
Preiskovanec mora zložiti barvne kroge v vrsto v smiselnem vrstnem redu, s čim manjšimi
barvnimi odstopanji, med oba krajna kroga, ki sta pričvrščena. Vseh krogov je 93, označenih
je 85, ki jih mora preiskovanec urediti. Začetno navodilo je, naj ob pričvrščeni barvni krog
namesti barvo, ki najmanj odstopa od njega. Ko konča, vrstni red krogov vnesemo v
računalniški program (Slika 1.11). Ta nam poda številčni in grafični prikaz rezultata. Vzorec
motenj barvne prepoznave je bipolaren, kar pomeni, da se napake kopičijo v dveh nasprotnih
si predelih. Predel, v katerem se napake kopičijo, je diagnostičen za vrsto motnje barvne
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prepoznave oziroma se za to uporablja sredina nakopičenih zobcev. Stopnja napake se
dodatno diagnosticira z velikostjo zobcev na diagramu. Motnja »protan« ima sredino
nakopičenih zobcev med 62. in 70. (Slika 1.12), motnja »devtan« ima sredino nakopičenih
zobcev med 56. in 61. (Slika 1.13), motnja »tritan« (Slika 1.14) pa ima sredino nakopičenih
zobcev med 46. in 52. barvnim krogom. Diagnosticiranje si lahko olajšamo s prikazom osi
napak (angl. confusion axes).

Slika 1.10: Test FM100H

Slika 1.11: Test FM100H – končni vrstni red krogov vnesemo v računalniški program.
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Slika1.12: Prikaz motnje »protan« oziroma »motnje v rdečem« po testu FM100H (Vir: baza
podatkov FM100H)

Slika 1.13: Prikaz motnje »devtan« oziroma »motnje v zelenem« po testu FM100H (Vir: baza
podatkov FM100H)
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Slika 1.14: Prikaz motnje »tritan« oziroma »motnje v modrem« po testu FM100H (Vir: baza
podatkov FM100H)

Poleg grafičnega prikaza nam računalniški program poda še številčni rezultat. Če
preiskovanec vseh 85 barvnih krogov zloži pravilno, doseže 0 točk. Število točk do 16 pomeni
nadpovprečno, od 20 do 100 točk povprečno in nad 100 točk podpovprečno diskriminacijo
barv (Slike 1.15, 1.16, 1.17). V populaciji, v kateri ni motenj barvne prepoznave, naj bi bilo
16 % posameznikov z nadpovprečno, 68 % s povprečno in 16 % s podpovprečno
diskriminacijo barv. Samo zadnji niso kompetentni za diskriminacijo barv (FM100H, različica
3.0100). Test FM100H so uporabili tudi v veliki multicentrični diabetični študiji ETDRS
(Barton in sod., 2004).
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Slika 1.15: Grafični prikaz nadpovprečne diskriminacije barv. Doseženo število točk je 8.

Slika 1.16: Grafični prikaz povprečne diskriminacije barv. Doseženo število točk je 48.
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Slika 1.17: Grafični prikaz podpovprečne diskriminacija barv. Diagnoza: motnja »protan«
oziroma »motnja v rdečem«. Doseženo število točk je 236.

Hardy-Rand-Rittlerjev test

S testom HRR iščemo motnje barvne prepoznave v rdeče-zeleni in modro-rumeni osi (Slika
1.18). Ta test je v obliki knjige s 24 stranmi, na katerih so različni simboli, ki jih mora
preiskovanec pokazati in imenovati. Prve štiri strani so za demonstracijo, stran pet, šest in
strani od 21 do 24 služijo za diagnostiko vrste in obsega motnje barvne prepoznave v modrorumeni osi, medtem ko so strani od sedem do dvajset namenjene diagnostiki vrste in obsega
motnje barvne prepoznave v rdeče-zeleni osi. Če preiskovanec pravilno odgovori in pokaže
vse simbole na šestih presejalnih straneh (od strani pet do deset), nima motenj barvne
prepoznave. Če preiskovanec naredi eno ali več napak na presejalnih straneh in nobene več v
nadaljevanju in po ponovnem testiranju ne naredi napake, nima motenj barvne prepoznave.
»Protan« rdeče-zeleno pomanjkljivost oziroma motnjo v rdečem barvnem spektru
diagnosticiramo, če je število oznak v stolpcu »protan« večje od števila oznak v stolpcu
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»devtan«. »Devtan« rdeče-zeleno pomanjkljivost oziroma motnjo v zelenem barvnem spektru
diagnosticiramo, če je število oznak v stolpcu »devtan« večje od števila oznak v stolpcu
»protan«. Nerazvrstljivo rdeče-zeleno pomanjkljivost oziroma motnjo v rdeče-zeleni osi ima
oseba, če je število oznak v stolpcu »protan« enako številu oznak v stolpcu »devtan« ali če so
napake zgolj na presejalnih straneh. »Tritan« modro-rumeno pomanjkljivost oziroma motnjo
v modrem barvnem spektru diagnosticiramo, če je število oznak v stolpcu »tritan« večje od
števila oznak v stolpcu »tetartan«. »Tetartan« modro-rumeno pomanjkljivost oziroma motnjo
v rumenem barvnem spektru diagnosticiramo, če je število oznak v stolpcu »tetartan« večje
od števila oznak v stolpcu »tritan«. Nerazvrstljivo modro-rumeno pomanjkljivost oziroma
motnjo v modro-rumeni osi ima oseba, če je število oznak v stolpcu »tritan« enako številu
oznak v stolpcu »tetartan« ali če so napake zgolj na presejalnih straneh. Obseg
pomanjkljivosti oziroma motenj je pri vseh diagnozah lahko blag, srednji ali izrazit. Zadnja
skupina, v kateri se pojavijo napake pri prepoznavi simbolov, določi obseg velikosti motnje
barvne prepoznave posameznika (Neitz in Bailey, 2002).

Slika 1.18: Primer slike iz testa HRR
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Anomaloskop

Specifično diagnozo motnje barvne prepoznave potrdimo s preiskavo mrežnice z
anomaloskopom, kot je na primer HMC Anomaloskop MR (OCULUS Optikgerate GmbH,
Nemčija, Slika 1.19). Anomaloskop lahko uporabljamo pri preiskovancih s prirojenimi in
pridobljenimi

motnjami barvne prepoznave. Preiskavo je treba izvajati v zatemnjenem

prostoru. Navadno se najprej izvede hitri presejalni Rayleighov test (angl. fast screening) za
izpade v rdeče-zeleni osi in nato specifični Rayleighov test (angl. specific test) za postavitev
končne diagnoze motnje barvne prepoznave v rdeče-zeleni osi. Pri preiskovancih s
pridobljenimi motnjami barvne prepoznave, kot sta na primer sladkorna bolezen in glavkom,
je treba izvesti presejalni Morelandov test za izpade v modro-rumeni osi. Ker gre za
pridobljene motnje barvne prepoznave, sta očesi lahko različno prizadeti, zato preiskave
izvajamo monookularno, medtem ko je drugo oko prekrito s prevezo.

Slika 1.19: HMC Anomaloskop MR

36

Rayleighova preiskava sloni na Rayleighovi enačbi:
zelena (549 nm) + rdeča (666 nm) = rumena (589 nm) (Oculus, 2011)

(4)

HMC Anomaloskop MR uporablja načela aditivnega mešanja barv in fenomen metamerizma.
V okularju anomaloskopa je viden krog, ki je razdeljen na zgornjo in spodnjo polovico. Pri
hitrem presejalnem Rayleighovem testu mora preiskovanec barvno izenačiti zgornjo in
spodnjo polovico kroga, ki ga gleda skozi okular anomaloskopa. To izvede z vrtenjem gumba.
Anomaloskop na zaslonu računalnika izpiše anomalni količnik (angl. anomaly quotient),
svetlost in diagnozo motnje barvne prepoznave oziroma ugotovi normalno stanje. Ponujeno
diagnozo je treba preveriti s specifičnim testom zaradi prekrivajočih se motenj barvne
prepoznave in napak vhodnih podatkov.

Anomalni količnik nam številčno pove razmerje mešanice barv. Pri povprečni enačbi, in če ni
motenj barvne prepoznave, je anomalni količnik enak 1,0. Rezultat je vedno podan kot par
števil, najprej je anomalni količnik, nato svetlost spodnjega polja, s katerim preiskovanec
primerja zgornje polje (npr. 1,04; 14,1). Anomalni količnik od neskončno in nad 1,4 kaže na
devteranomalijo, od 1,4 do 0,7 na barvni vid brez motenj barvne prepoznave, od 0,7 do 0 pa
kaže na protanomalijo.

Specifični Rayleighov test postavi končno diagnozo motnje barvne prepoznave v rdeče-zeleni
osi. Preiskovanec mora med meritvijo prepoznati, kdaj je spodnja mešanica barv različna
oziroma kdaj je enaka primerjani mešanici barv. Ko se meritev konča, anomaloskop na
zaslonu računalnika izpiše absolutni interval ujemanja (angl. matching range), to je interval
različnih mešanic barv, ki jih preiskovanec privede v ravnovesje, in končno diagnozo motnje
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barvne prepoznave. Interval ujemanja poda sposobnost diskriminacije barv v zgornji polovici
kroga. Interval ujemanja je ozek, če je sposobnost diskriminacije barv večja.

Pri preiskovancih s pridobljenimi motnjami barvne prepoznave se izvede še presejalni
Morelandov test za izpade v modro-rumeni osi. Morelandova preiskava sloni na Morelandovi
enačbi:

modra (436 nm) + zelena (490 nm) = cian (480 nm) + rumena (589 nm)

(5)

Preiskovanec mora med meritvijo prepoznati, kdaj sta zgornja in spodnja mešanica barv
različni oziroma kdaj sta enaki. Ko meritve končamo, anomaloskop na zaslonu računalnika
izpiše anomalni količnik ali absolutni interval ujemanja (angl. matching range). To je interval
mešanic barv v zgornji in spodnji polovici, za katere je preiskovanec ocenil, da so v
ravnovesju. Pri povprečni enačbi, in če ni motenj barvne prepoznave, je anomalni količnik
enak 1,0. Anomalni količnik nad 1 je značilen za motnje barvne prepoznave v rumenem
spektru, na primer za preiskovance s sladkorno boleznijo, pod 1 pa je značilen za čepnični
monokromatizem (prisotne samo modre čepnice).

TOOTHGUIDE TRAINING BOX (TTB)

Za vadbo izbiranja barve in merjenje preiskovančeve natančnosti izbora barve sta Univerza v
Leipzigu in podjetje VITA Zahnfabrik razvila aparat TTB (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen,
Nemčija, Slika 1.20) s poudarkom na sistematičnosti izbora barve. Delovanje aparata TTB
sloni na izboru barve zoba z barvnim ključem 3D, ki vsebuje 26 barvnih tablic (brez skupine
0). Osvetlitev delovnega polja je standardizirana s korekcijsko lučjo. Odprtina okrog barvnih
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tablic, ki jih preiskovanec primerja, je svetlo siva. Najprej je treba opraviti vaje, da se lahko
pristopi h končnemu merjenju natančnosti izbora. Delovanje aparata TTB temelji na dejstvu,
da je barvni tablici iz ključa 3D treba izbrati ustrezen par. Izbor barve poteka v treh korakih:
najprej izberemo ustrezno svetlostno skupino, nato nasičenje in na koncu barvo (odločimo se
za morebiten odklon k rumeni ali rdeči barvi).

Slika 1.20: TTB v povezavi z računalnikom

Raziskava vpliva spola in izkušenj preiskovanca na natančnost določanja barvne tablice je
bila narejena med zdravimi posamezniki (Haddad in sod., 2009). Avtorji te raziskave so
naredili zgolj Ishiharov test, s katerim so iz raziskave izključili posameznike z motnjo barvne
prepoznave. V naši raziskavi bomo po Ishiharovem testu izvedli še testa HRR in FM100H ter
preiskavo mrežnice z anomaloskopom. Tako želimo ugotoviti, kako uspešno posamezniki z
različno patologijo receptorjev v mrežnici barvni tablici na aparatu TTB izbirajo ustrezen par
v primerjavi z zdravimi posamezniki, primerjali bomo tudi skupine z različno patologijo
receptorjev.
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2. NAMEN DELA IN HIPOTEZE

Namen dela je dokazati, da zdravi posamezniki z lastnim vidom na aparatu TTB natančneje
izberejo barvni odtenek od posameznikov z motnjami barvne prepoznave. V zvezi s tem
postavljamo hipotezo, da zdravi posamezniki v povprečju izberejo barvne tablice z manjšim
∆E*ab (vsota velikosti razlike med dvema barvama) od iskanih barvnih tablic. Povprečje
∆E*ab pri zdravih posameznikih je nižje kot pri posameznikih z motnjo barvne prepoznave,
statistično značilno bomo dokazali, da zdravi posamezniki test na aparatu TTB opravijo bolje.

Postavljamo tudi hipotezo, da v primerjavi s posamezniki s sladkorno boleznijo tipa 2 zdravi
posamezniki na aparatu TTB natančneje izberejo barvne tablice z manjšim ∆E*ab od iskanih
barvnih tablic .

Postavljamo še hipotezo, da skupina oseb z devteranomalijo, tj. posameznikov z motnjami v
čepnicah M, ki najbolje absorbirajo zeleno svetlobo, bolje izbere barvne tablice z manjšim
∆E*ab od iskanih barvnih tablic kot skupina oseb s protanomalijo, tj. posameznikov, ki imajo
motnjo v čepnicah L, ki najbolje absorbirajo rdečo svetlobo, ta pa bolje od skupine sladkornih
bolnikov tipa 2.

Postavljamo še hipotezo, da zdravi posamezniki bolje od posameznikov z motnjami barvne
prepoznave izberejo nasičenost (C*) in odklon (h*) v barvi. Pričakujemo, da glede na trifazni
izbor na aparatu TTB zdravi posamezniki po izbiri ustrezne svetlostne skupine bolje izbirajo
C* in h* kot posamezniki z motnjami barvne prepoznave.

40

Postavljamo tudi hipotezo, da posamezniki z motnjami barvne prepoznave določajo ustrezno
svetlostno skupino uspešneje kot ustrezno nasičenost in odklon v barvi. Pričakujemo, da v
primerjavi z zdravimi posamezniki ustrezno svetlostno skupino določijo uspešneje in hitreje.
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3. MATERIALI IN METODE DELA

V raziskavo smo vključili zdrave posameznike za kontrolno skupino (študente dentalne
medicine, N = 71), posameznike z znano motnjo barvne prepoznave (N = 26) in posameznike
s sladkorno boleznijo tipa 2 (N = 13). Podatke o posameznikih z motnjo barvne prepoznave
smo dobili iz evidenc na Očesni kliniki UKC Ljubljana. Pisno smo jih povabili, da se
udeležijo testov in merjenja uspešnosti določanja barvnih odtenkov zob. Posameznike s
sladkorno boleznijo tipa 2 so k nam usmerili z Interne klinike UKC Ljubljana, predpogoj je
bil, da so imeli zdrave oči, da niso imeli klinično ugotovljive diabetične retinopatije ali drugih
okvar očesne mrežnice, da niso bili operirani, na primer zaradi katarakte, da niso imeli
pridruženih sistemskih bolezni, čezmerne teže ali da niso bili alkoholiki. Vsi preiskovanci so
podpisali soglasje k sodelovanju v raziskavi. Komisija Republike Slovenije za medicinsko
etiko je 4. 5. 2010 izdala soglasje, da je raziskava etično sprejemljiva.

Nobeden od preiskovancev ni imel izkušenj z določanjem barve zoba z barvnim ključem
VITA 3D-Master (3D). Najprej smo testirali barvni vid monookularno, drugo oko je bilo
prekrito s prevezo. Z žrebom smo določili, s katerim očesom bomo začeli. Najprej smo izvedli
Ishiharov test, nato Hardy-Rand-Rittlerjev (HRR) test, nazadnje še Farnsworth-Munsellov
100-barvni (FM100H) test. Testa HRR in FM100H smo izvedli s standardiziranim virom
osvetlitve s temperaturo barve 6500 K (D65), intenzivnostjo 1500 luksov na razdalji 50 cm in
indeksom reprodukcije barve (angl. color rendering index) CRI = 92 (BiaxTM S/General
Electronics). Soba je bila zatemnjena, stropne luči ugasnjene. Tako smo zmanjšali vpliv barv
okolja.
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ISHIHAROV TEST

Pri Ishiharovem testu smo iskali motnjo barvne prepoznave v rdeče-zeleni osi barvnega
spektra. Preiskovanci so gledali v računalniški zaslon, ki je bil predhodno umerjen. V
časovnem zaporedju se je prikazalo 25 diapozitivov s števili, preiskovanec pa je moral po
sistemu več mogočih odgovorov (angl. multiple choice) označiti ali obkrožiti črko pod
pravilnim odgovorom (Slika 3.1, Tabela 3.1).

Slika 3.1: Primer diapozitiva Ishiharovega testa, na levi strani različica 1, na desni različica 2
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Tabela 3.1: Protokol, ki ga je preiskovanec izpolnil med Ishiharovim testom.
Različica

Zap. št.

Priimek

Ime

Datum rojstva

1
Označi pravilen odgovor z X:
Št. diap.
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HARDY-RAND-RITTLERJEV TEST (HRR)

Sledil je test HRR, s katerim iščemo motnje barvne prepoznave v rdeče-zeleni in modrorumeni osi. Test ima obliko knjige s 24 stranmi, na katerih so različni simboli. Te je moral
preiskovanec imenovati, jih pokazati s čopičem in povedati njihovo število na vsaki strani
(Sliki 3.2, 3.3).

Slika 3.2: Primer slike iz testa HRR

Slika 3.3: Protokol, ki smo ga izpolnili med testom HRR.
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FARNSWORTH-MUNSELLOV 100-BARVNI TEST (FM100H)

Nato smo izvedli test FM100H (različica 3.0100). Preiskovanec je moral zložiti barvne kroge
v vrsto v smiselnem vrstnem redu, s čim manjšimi barvnimi odstopanji, med oba krajna
kroga, ki sta bila pričvrščena. Na voljo je imel dve minuti. Ko je končal, smo vrstni red
krogov vnesli v računalniški program. To smo ponovili z drugimi barvami še trikrat. Številčni
in grafični prikaz rezultata nam je podal računalniški program (Slika 3.4).

Slika 3.4: Preiskovanec med opravljanjem testa FM100H (standardiziran vir osvetlitve D65,
merilnik časa, računalnik, očesna preveza)

Vse tri teste smo ponovili še z drugim očesom, in sicer Ishiharov test ter testa HRR in
FM100H.

TOOTHGUIDE TRAINING BOX (TTB)

Sledilo je kratko predavanje o izboru barve zob in navodila o delovanju aparata TTB (VITA
Zahnfabrik, Bad Sackingen, Nemčija, Slika 1.20). Meritve na aparatu TTB smo izvedli
binokularno. Delovanje aparata TTB sloni na izboru barve zoba z barvnim ključem 3D, ki
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vsebuje 26 barvnih tablic (brez skupine 0). Osvetlitev delovnega polja je bila standardizirana
z virom osvetlitve s temperaturo barve 5500 K, intenzivnostjo 1500 luksov pri razdalji 10 cm
in indeksu CRI = 92 (Dialite Color, Eickhorst, Nemčija, Slika 3.5). Odprtina okrog barvnih
tablic, ki jih je preiskovanec primerjal, je bila svetlo siva, kar je skladno s prejšnjimi
raziskavami (Barna in sod., 1981). Preiskovanec je moral najprej opraviti vaje od ena do tri,
da je lahko pristopil h končnemu merjenju natančnosti izbora. Delovanje aparata TTB je
zasnovano tako, da je barvni tablici iz ključa 3D treba izbrati ustrezen par. Izbor barve poteka
v treh korakih; najprej izberemo ustrezno svetlostno skupino, nato nasičenje in na koncu
barvo (odločimo se za morebiten odklon k rumeni ali rdeči barvi). Prva vaja je izbor ustrezne
svetlostne skupine od 1 do 5. Pri tem je treba zbrati osem pravilnih izborov svetlostne skupine
za pristop k naslednji vaji. Druga vaja vsebuje dva koraka, najprej izbor svetlostne skupine in
nato izbor nasičenja barve. Za pristop k naslednji vaji je treba zbrati osem pravilnih izborov
svetlosti in nasičenja. Tretja vaja vsebuje tri korake, in sicer je treba zbrati sedem pravilnih
izborov svetlosti, nasičenja in barve za pristop h končnemu merjenju natančnosti izbora.
Končno merjenje natančnosti izbora je sestavljeno iz 15 nalog izbiranja svetlosti, nasičenja in
barve (Slika 3.6). TTB beleži uspešnost preiskovanca na računalniku v obliki točk. Za 15
pravilnih izborov preiskovanec doseže 1000 točk. Razliko v barvi ∆E*ab med izbrano tablico
in tablico iz barvnega ključa pa moramo izračunati z enačbo številka 3. Vrednost ∆E*ab se
dejansko izračuna na podlagi razlike v vrednosti treh parametrov (L*, a* in b*) obeh tablic.
Taka vrednost omogoča opis velikosti razlike med dvema barvama. Rezultat ∆E*ab podamo
kot seštevek petnajstih izborov oziroma petnajstih ∆E*ab. Nižji ∆E*ab pomeni boljši barvni
izbor. Za 15 pravilnih izborov bi bil rezultat enak nič.

Vrednosti L*, a* in b* 26 tablic smo dobili z meritvami s spektrofotometrom (VITA
Easyshade Advance, VITA Zahnfabrik) treh povsem novih barvnih ključev, ki smo jih dobili
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od proizvajalca. Vsako barvno tablico smo merili trikrat pod korekcijsko lučjo s temperaturo
barve 5500 K, intenzivnostjo 1500 luksov pri razdalji 10 cm in indeksu CRI = 92 (Dialite
Color, Eickhorst, Nemčija). Povprečje devetih meritev smo upoštevali kot vrednosti L*, a* in
b* vsake od 26 barvnih tablic (Tabela 4.7).

Slika 3.5: TTB s pripadajočim virom osvetlitve

Slika 3.6: Primer izbora ustreznega para barvni tablici iz barvnega ključa 3D, barvni izbor je
zasnovan v treh korakih.

48

HMC ANOMALOSKOP MR

Meritve smo nadaljevali na Očesni kliniki, kjer smo opravili preiskavo mrežnice z
anomaloskopom (HMC Anomaloskop MR, OCULUS Optikgerate GmbH, Nemčija). Stropne
luči so bile ugasnjene, soba zatemnjena. Preiskave smo izvedli na sladkornih bolnikih in
preiskovancih z motnjo barvne prepoznave. Pri vseh smo izvedli hitri presejalni Rayleighov
test za izpade v rdeče-zeleni osi in specifični Rayleighov test, ki je postavil končno diagnozo
motnje barvne prepoznave v rdeče-zeleni osi. Pri sladkornih bolnikih smo izvedli še presejalni
Morelandov test za izpade v modro-rumeni osi ter jih vprašali, katero oko je subjektivno
boljše oko. Vse preiskave smo izvedli monookularno, drugo oko je bilo prekrito s prevezo.
HMC Anomaloskop MR uporablja načela aditivnega mešanja barv in fenomen metamerizma,
uporablja vir osvetlitve vrste C s temperaturo barve 6770 K in nastavljivo jakostjo. V okularju
anomaloskopa je viden krog, ki je razdeljen na zgornjo in spodnjo polovico.

Pri hitrem presejalnem Rayleighovem testu mora preiskovanec barvno izenačiti zgornjo in
spodnjo polovico kroga, ki ga gleda skozi okular anomaloskopa. To stori z vrtenjem gumba v
desno. Ko se mu zdi, da sta polovici enaki, to potrdi s pritiskom na potrditveni gumb.
Anomaloskop na zaslonu računalnika izpiše anomalni količnik, svetlost polovice kroga in
diagnozo motnje barvne prepoznave oziroma ugotovi normalno stanje. Ponujeno diagnozo je
treba preveriti s specifičnim testom zaradi prekrivajočih se motenj barvne prepoznave in
napak vhodnih podatkov. Rezultat je vedno podan kot par števil, najprej je naveden anomalni
količnik, nato svetlost spodnjega polja, s katerim preiskovanec primerja zgornje polje (npr.
1,04; 14,1).
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Sledil je specifični Rayleighov test, ki je postavil končno diagnozo motnje barvne prepoznave
v rdeče-zeleni osi. Preiskovanec je meritev izvedel s pritiski na levi gumb, če se spodnja in
zgornja mešanica barv nista ujemali, in desni gumb, če sta se ujemali. Mešanici barv je lahko
opazoval pet sekund, nato se je pojavila bela svetloba, da se je oko nevtralno adaptiralo,
potem so se ponovno pojavile mešanice barv v zgornji in spodnji polovici kroga. S pritiskom
na enega izmed gumbov se je mešanica barv v zgornji polovici kroga spremenila in merjenje
se je tako nadaljevalo. Preiskovanci s protanomalijo so pri tem testu na začetku najprej
uskladili jakost osvetlitve spodnje polovice kroga.

Pri sladkornih bolnikih smo izvedli še presejalni Morelandov test za izpade v modro-rumeni
osi. Najprej smo na anomaloskop morali namestiti drugi okular. Preiskovanec je meritev
izvedel s pritiski na levi gumb, če se zgornja in spodnja mešanica barv nista ujemali, in desni
gumb, če sta se zgornja in spodnja mešanica barv ujemali. Mešanici barv je lahko opazoval
pet sekund, nato se je pojavila bela svetloba, da se je oko nevtralno adaptiralo, potem se je
ponovno pojavila mešanica barv v zgornji in spodnji polovici kroga. S pritiskom na enega
izmed gumbov sta se mešanici barv v zgornji in spodnji polovici kroga spremenili in merjenje
se je tako nadaljevalo.
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Tabela 3.2: Protokol preiskave, ki smo ga ustvarili za delo na anomaloskopu.
PRIIMEK IN IME:
DATUM
PREISKAVE:
DI
Interval ujemanja

Fast screening
Rayleigh

M1:
R1:

M2:
R2:

Anomalni količnik
D oko

L oko

1.
2.

1.
2.

Deuteranomaly
Deuteranopy
Protanomaly
Protanopy
Normal

M1:
R1:

M2:
R2:

Deuteranomaly
Deuteranopy
Protanomaly
Protanopy
Normal

Specifični
Rayleigh
Screening Moreland
Subjekt boljše oko

AN
Interval ujemanja

Fast screening
Rayleigh

M1:
R1:

M2:
R2:

Deuteranomaly
Deuteranopy
Protanomaly
Protanopy
Normal

Anomalni količnik
D oko

L oko

1.
2.

1.
2.

M1:
R1:

M2:
R2:

Deuteranomaly
Deuteranopy
Protanomaly
Protanopy
Normal

Specifični
Rayleigh
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OBDELAVA PODATKOV IN STATISTIČNA ANALIZA

Izračunali smo povprečne vrednosti in standardni odklon za vrednosti ∆E*ab, ΔE*ab, L*, t
(L*), C*, t (C*), h*, t (h*), Σt, točke TTB, Ishiharov test za desno oko različica 1, Ishiharov
test za desno oko različica 2, Ishiharov test za levo oko različica 1, Ishiharov test za levo oko
različica 2, test HRR za desno in levo oko, test FM100H za desno in levo oko, anomalni
količnik Rayleighovega testa za desno in levo oko, anomalni količnik Morelandovega testa za
desno in levo oko. Zanimala nas je primerjava med kontrolno skupino, skupino oseb s
protanomalijo, oseb z devteranomalijo in sladkornih bolnikov.

Za statistično analizo in primerjavo srednjih vrednosti med skupinami smo uporabili
enosmerno analizo variance (ANOVA). Če smo ugotovili, da so med srednjimi vrednostmi
razlike, smo opravili še primerjavo post hoc z Bonferronijevim testom. Srednje vrednosti so
statistično značilne pri vrednosti p < 0,05. Za statistično analizo in primerjavo srednjih
vrednosti med skupinami za vrednosti ∆E*ab in primerjavo srednjih vrednosti znotraj iste
skupine za vrednosti L*, C* in h* smo uporabili Mann-Whitneyjev test U. Srednje vrednosti
so statistično značilne pri vrednosti p < 0,05. Za analizo podatkov smo uporabili program
SPSS, različico 22.0 za Windows (Chicago, Illinois, ZDA).
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4. REZULTATI

Na podlagi presejalnih testov smo dokončno oblikovali štiri skupine, in sicer kontrolno
skupino (N = 68) ter skupine oseb s protanomalijo (N = 10), oseb z devteranomalijo (N = 19)
in sladkornih bolnikov (N = 13). Med študenti oziroma kontrolno skupino smo namreč odkrili
tri posameznike z motnjo v rdeče-zeleni osi, zato smo jih uvrstili v skupini z motnjami barvne
prepoznave. Dva smo uvrstili med osebe s protanomalijo in enega med osebe z
devteranomalijo. Med posamezniki s sladkorno boleznijo nismo našli nikogar z motnjami
barvne prepoznave v rdeče-zeleni osi, zato so bili vsi uvrščeni v skupino sladkornih bolnikov.

TOOTHGUIDE TRAINING BOX

Zdravi posamezniki so na aparatu TTB statistično značilno natančneje izbrali barvne tablice
(∆E*ab = 31,57 ± 13,50) kot skupini oseb s protanomalijo (∆E*ab = 55,50 ± 12,36; p <
0,0001) in oseb z devteranomalijo (∆E*ab = 59,18 ± 16,35; p < 0,0001). V povprečju so
izbrali barvno tablico z manjšim ∆E*ab od iskane barvne tablice (Tabeli 4.1, 4.2, Grafikon
4.1). Povprečje ∆E*ab pri zdravih posameznikih je bilo nižje kot pri skupinah oseb s
protanomalijo in oseb z devteranomalijo, statistično značilno je bilo dokazano, da so zdravi
preiskovanci test na aparatu TTB opravili bolje.

Zdravi posamezniki so natančneje izbrali barvne tablice na aparatu TTB z manjšim ∆E*ab od
iskanih barvnih tablic (∆E*ab = 31,57 ± 13,50) kot skupina sladkornih bolnikov tipa 2
(∆E*ab = 39,43 ± 11,46), vendar razlika ni statistično značilna (p = 0,368) (Tabeli 4.1, 4.2).
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Skupina sladkornih bolnikov je statistično značilno bolje izbrala barvne tablice z manjšim
∆E*ab od iskanih barvnih tablic (∆E*ab = 39,43 ± 11,46) kot skupini oseb s protanomalijo
(∆E*ab = 55,50 ± 12,36; p = 0,038) in oseb z devteranomalijo (∆E*ab = 59,18 ± 16,35; p =
0,001). Skupina oseb s protanomalijo je statistično neznačilno bolje izbrala barvne tablice z
manjšim ∆E*ab od iskanih barvnih tablic kot skupina oseb z devteranomalijo (Tabeli 4.1,
4.2).

Tabela 4.1: Rezultati meritev na aparatu TTB

∆E*ab

∆E*ab

L*

C*

h*

TOČKE

t (L*)

N
kontrola
sladkorna bol.
protanomalija
devteranomalija
skupno
kontrola
sladkorna bol.
protanomalija
devteranomalija
skupno
kontrola
sladkorna bol.
protanomalija
devteranomalija
skupno
kontrola
sladkorna bol.
protanomalija
devteranomalija
skupno
kontrola
sladkorna bol.
protanomalija
devteranomalija
skupno
kontrola
sladkorna bol.
protanomalija
devteranomalija
skupno
kontrola
sladkorna bol.

%
68
13
10
19
110
68
13
10
19
110
68
13
10
19
110
68
13
10
19
110
68
13
10
19
110
68
13
10
19
110
68
13

72,7
65,7
54,0
50,7
66,3
59,1
51,8
46,7
43,5
54,4
54,9
51,8
43,3
53,3
53,2

Povprečje
31,57
39,43
55,50
59,18
39,44
2,11
2,63
3,67
3,94
2,64
10,90
9,85
8,10
7,58
9,94
8,87
7,77
7,00
6,53
8,16
8,23
7,77
6,50
8,00
7,98
889,57
854,08
808,40
790,68
860,92
14,05
13,19

St.
odklon
13,50
11,46
12,36
16,35
17,71
2,57
2,68
3,09
3,57
2,93
2,15
2,58
1,85
2,50
2,60
2,17
1,69
2,05
1,34
2,19
2,36
1,74
1,84
1,37
2,15
46,06
65,53
44,43
54,89
63,78
8,92
5,25
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t (C*)

t (h*)

Σt

starost

protanomalija
devteranomalija
skupno
kontrola
sladkorna bol.
protanomalija
devteranomalija
skupno
kontrola
sladkorna bol.
protanomalija
devteranomalija
skupno
kontrola
sladkorna bol.
protanomalija
devteranomalija
skupno
kontrola
sladkorna bol.
protanomalija
devteranomalija
skupno

trajanje
sl. bol.

sladkorna bol.

10
19
110
68
13
10
19
110
68
13
10
19
110
68
13
10
19
110
68

9,33
14,50
13,60
5,92
6,95
5,73
6,95
6,20
11,40
12,69
7,62
7,20
10,48
31,99
32,67
22,68
28,64
30,65
24,65

3,92
11,68
8,82
2,22
2,50
1,76
2,84
2,36
7,01
7,63
5,30
4,80
6,82
18,37
13,40
9,96
14,98
16,75
4,45

13
10

36,00
33,70

5,77
14,74

19
110

36,21
28,81

11,16
9,11

13

18,79

11,09

Tabela 4.2: Statistična analiza za Σ∆E*ab. Srednje vrednosti so statistično značilne pri
vrednosti p < 0,05.
Odvisna
spremenljivka
Σ∆E*ab
kontrola

sladk.b.

protan

devter

sladk. b.
protan
devter
kontrola
protan
devter
kontrola
sladk.b.
devter
kontrola
sladk.b.
protan

Razlika
Std. napaka
povprečij
–7,85768
4,15599
–23,9264*
4,64998
*
–27,6061
3,56276
7,85768
4,15599
–16,0688*
5,77498
–19,7484*
4,94179
*
23,92648
4,64998
16,06880*
5,77498
–3,67962
5,36389
*
27,60610
3,56276
19,74842*
4,94179
3,67962
5,36389

p
0,368
0,000
0,000
0,368
0,038
0,001
0,000
0,038
1,000
0,000
0,001
1,000

55

80
70
60

ΣΔE

50
ΣΔE
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protanomalija

devteranomalija

skupine

Grafikon 4.1: Primerjava natančnosti izbora barvnih tablic med skupinami in opis velikosti
razlike med barvami s parametrom ∆E*ab. Rezultat (∆E*ab + st. odklon) je seštevek
petnajstih izborov oziroma petnajstih ∆E*ab. Nižji ∆E*ab pomeni boljši barvni izbor. Za 15
pravilnih izborov bi bil rezultat 0.

Zdravi posamezniki so bolje izbrali svetlost (L*), nasičenost (C*) in odklon (h*) v barvi od
posameznikov z motnjami barvne prepoznave (skupini oseb s protanomalijo in oseb z
devteranomalijo) in sladkornih bolnikov. Statistična značilnost je bila dokazana zgolj za L* in
C* v primerjavi s skupinama oseb s protanomalijo in oseb z devteranomalijo. Sladkorni
bolniki so statistično značilno bolje izbrali L* kot skupina oseb z devteranomalijo (Tabeli 4.1,
4.3). Zdravi posamezniki so glede na trifazni izbor na aparatu TTB po izbiri ustreznega L*
bolje izbrali C* in h* od skupine oseb s protanomalijo, oseb z devteranomalijo in sladkornih
bolnikov, vendar razlike niso statistično značilne (Tabela 4.4).
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Tabela 4.3: Statistična analiza za L*, C* in h*. Srednje vrednosti so statistično značilne pri
vrednosti p < 0,05.

Odv. spremenljivka
L*
kontrola

sladk. bol.

protan

devter

C*

kontrola

sladk. bol.

protan

devter

h*

kontrola

sladk. bol.

protan

devter

sladk. bol.
protan
devter
kontrola
protan
devter
kontrola
sladk. bol.
devter
kontrola
sladk. bol.
protan
sladk. bol.
protan
devter
kontrola
protan
devter
kontrola
sladk. bol.
devter
kontrola
sladk. bol.
protan
sladk. bol.
protan
devter
kontrola
protan
devter
kontrola
sladk. bol.
devter
kontrola
sladk. bol.
protan

Razlika
povprečij
1,05090
2,79706*
3,31811*
–1,05090
1,74615
2,26721*
–2,79706*
–1,74615
0,52105
–3,31811*
–2,26721*
–0,52105
1,09842
1,86765*
2,34133*
–1,09842
0,76923
1,24291
–1,86765*
–0,76923
0,47368
–2,34133*
–1,24291
–0,47368
0,46606
1,73529
0,23529
–0,46606
1,26923
–0,23077
–1,73529
–1,26923
–1,50000
–0,23529
0,23077

Std.
napaka
0,679
0,760
0,582
0,679
0,944
0,807
0,760
0,944
0,876
0,582
0,807
0,876
0,603
0,675
0,517
0,603
0,838
0,717
0,675
0,838
0,778
0,517
0,717
0,778
0,641
0,717
0,550
0,641
0,890
0,762
0,717
0,890
0,827
0,549
0,762

1,50000

0,827

p
0,748
0,002
0,000
0,748
0,402
0,036
0,002
0,402
1,000
0,000
0,036
1,000
0,428
0,040
0,000
0,428
1,000
0,516
0,040
1,000
1,000
0,000
0,516
1,000
1,000
0,103
1,000
1,000
0,942
1,000
0,103
0,942
0,435
1,000
1,000
0,435
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Tabela 4.4: Uspešen izbor C* in h* v odstotkih (%) po izbiri ustreznega L*

Kontrola
Sladk. bol.
Protan
Devter

*

C* (%)

h (%)

75,2

74,1

68,8

65,6

67,9

55,6

70,1

70,8

Skupina oseb s protanomalijo je uspešneje določila ustrezno svetlostno skupino (L* = 8,10;
54,0 %) kot nasičenost (C* = 7,00; 46,7 %; p = 0,086) in odklon v barvi (h* = 6,50; 43,3 %; p
= 0,033), medtem ko je bil vrstni red števila pravilnih izborov pri skupini oseb z
devteranomalijo h* (8,00; 53 %), L* (7,58; 50,7 %), C* (6,53; 43,5 %). Kontrolna skupina je
statistično značilno bolje izbrala svetlostno skupino (L* = 10,90; 72,7 %) kot skupini oseb s
protanomalijo (8,10; 54,0 %; p = 0,002) in oseb z devteranomalijo (7,58; 50,7 %; p < 0,0001),
med časi, ki so jih za to porabili, ni bilo značilnih razlik (Tabeli 4.1, 4.3).

Tabela 4.5: Rezultati meritev Σ∆E*ab na aparatu TTB pri moških

∆E*ab

N
kontrola

35

sladk. bol.
protanomalija
devteranomalija
skupno

5
10
18
68

Povprečje St. odklon
32,60
13,18
34,20
55,50
60,36
43,44

4,76
12,36
15,97
18,47
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Tabela 4.6: Statistična analiza za Σ∆E*ab pri moških. Srednje vrednosti so statistično značilne
pri vrednosti p < 0,05.
Odvisna
spremenljivka
Σ∆E*ab
kontrola

sladk. b.

protan

devter

sladk. b.
protan
devter
kontrola
protan
devter
kontrola
sladk. b.
devter
kontrola
sladk.b.
protan

Razlika
Std. napaka
povprečij
–1,59
6,47
–22,89
4,85
–27,75
3,92
1,59
6,47
–21,30
7,41
–26,16
6,84
22,89
4,85
21,30
7,41
–4,86
5,33
27,75
3,92
26,16
6,84
4,86
5,33

p
1,000
0,000
0,000
1,000
0,033
0,002
0,000
0,033
1,000
0,000
0,002
1,000

Vrednosti L*, a* in b* 26 tablic smo dobili z meritvami s spektrofotometrom VITA
Easyshade Advance. Povprečje devetih meritev smo upoštevali kot vrednosti L*, a* in b*
vsake od 26 barvnih tablic (Tabela 4.7). Poznavanje vrednosti L*, a* in b* vseh tablic je
predpogoj za izračun vrednosti ∆E*ab z enačbo številka 3.

Tabela 4.7: Vrednosti L*, a* in b* 26 tablic, ki smo jih dobili z meritvami s
spektrofotometrom VITA Easyshade Advance (VITA Zahnfabrik).

1M1
1M2
2M1
2L1,5
2L2,5
2M2
2R1,5
2R2,5
2M3
3M1
3L1,5
3L2,5
3M2

L*

a*

b*

85,06

–1.91

11,43

85,46

–1.86

17,59

81,24

–0,76

12,96

80,97

–1,48

16,21

81,22

–1,26

21,61

81,58

–0,38

18,33

80,94

–0,06

15,34

80,68

0,09

21,20

81,21

–0,44

24,04

75,77

0,26

13,94

74,29

–0,10

17,88

75,26

0,52

23,77

76,79

1,07

21,07
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3R1,5
3R2,5
3M3
4M1
4L1,5
4L2,5
4M2
4R1,5
4R2,5
4M3
5M1
5M2
5M3

75,01

1,17

16,06

75,21

1,63

22,84

76,69

1,38

26,32

70,62

1,57

15,34

71,20

1,27

19,64

70,91

2,10

25,70

71,57

2,48

21,97

71,22

2,83

18,93

70,99

3,46

24,70

71,47

3,24

29,30

65,99

2,52

16,87

67,16

4,20

24,56

68,06

5,54

33,30

ISHIHAROV TEST

Tabela 4.8: Rezultati Ishiharovega testa za prepoznavanje motenj barvne prepoznave v rdečezeleni osi, ločeno za obe očesi in različici testa

Kontrola

Sladk. bol.

Protan

Devter

Skupno

N
povprečje
stand. odkl.
N
povprečje
stand. odkl.
N
povprečje
stand. odkl.
N
povprečje
stand. odkl.
N
povprečje
stand. odkl.

Desno, razl. Desno, razl.
1
2
34
34
0,15
0,21
0,47
0,59
9
4
0,11
0,00
0,33
0,00
4
6
20,75
20,33
2,50
1,75
8
11
9,50
7,36
5,45
6,00
55
55
3,00
3,82
6,36
7,02

Levo,
razl. 1
34
0,12
0,41
4
0,00
0,00
6
20,00
3,03
11
6,70
3,47
55
3,54
6,63

Levo,
razl. 2
34
0,35
1,55
9
0,22
0,44
4
18,00
2,94
8
7,38
4,56
55
2,64
5,45
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TEST HRR

Tabela 4.9: Rezultati testa HRR za prepoznavanje motenj barvne prepoznave v rdeče-zeleni
osi

Kontrola
Sladk. bol.
Protanomalija
Devteranomalija
Skupno

Brez motenj
b. p.
68
13
0
1
82

Protan
Sred- IzraBlag
nji
zit

5

5

5

5

Devtan
Sred- IzraBlag
nji
zit

5
5

5
5

8
8

Tabela 4.10: Rezultati testa HRR za prepoznavanje motenj barvne prepoznave v modrorumeni osi

Kontrola
Sladk. bol.
Protanomalija
Devteranomalija
Skupno

Brez motenj
b. p.
68
13
10
19
110

Tritan
Sred- IzraBlag
nji
zit

Tetartan
Sred- IzraBlag
nji
zit
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TEST FM100H

Tabela 4.11: Rezultati testa FM100H, število točk

N
Desno oko

kontrola

Levo oko

sladk. bol.
protan
devter
skupno
kontrola
sladk. bol.
protan
devter
skupno

68
13
10
19
110
68
13
10
19
110

Povprečje St. odklon
43,19
23,93
60,31
18,51
164,00
101,61
142,74
65,92
74,07
64,03
44,29
25,03
71,08
31,25
138,80
63,02
153,89
72,24
74,98
61,08

Tabela 4.12: Statistična analiza za rezultat testa FM100H. Srednje vrednosti so statistično
značilne pri vrednosti p < 0,05.

Odv. spremenljivka
Desno oko
kontrola

sladk. bol.

protan

deuter

Levo oko

kontrola

sladk. bol.

protan

devter

sladk. bol.
protan
devter
kontrola
protan
devter
kontrola
sladk. bol.
devter
kontrola
sladk. bol.
protan
sladk. bol.
protan
deveter
kontrola
protan
devter
kontrola
sladk. bol.
devter
kontrola
sladk. bol.
protan

Razlika
povprečij
–16,014
–119,706*
–98,443*
16,014
–103,692*
–82,429*
119,706*
103,692*
21,263
98,443*
82,429*
–21,263
–26,783
–94,506*
–109,601*
26,783
–67,723*
–82,818*
94,506*
67,723*
–15,095
109,601*
82,818*
15,095

Std. napaka
13,589
15,204
11,649
13,589
18,882
16,158
15,204
18,882
17,538
11,649
16,158
17,538
12,590
14,086
10,793
12,590
17,494
14,970
14,086
17,494
16,249
10,793
14,970
16,249

p
1,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
1,000
0,214
0,000
0,000
0,214
0,001
0,000
0,000
0,001
1,000
0,000
0,000
1,000
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Tabela 4.13: Diskriminacija barv glede na rezultat na oko pri testu FM100H v odstotkih (%)
Od 0 do 16,
nadpovprečna

Kontrola
Sladk. bol.
Protanomalija
Devteranomalija

Od 20 do 100,
povprečna

Nad 100,
podpovprečna

d

l

d

l

d

l

16,2
0,0
0,0
0,0

16,2
7,7
0,0
0,0

82,4
100,0
20,0
26,3

83,8
84,6
30,0
26,3

1,5
0,00
80,0
73,7

0,0
7,7
70,0
73,7

Slika 4.1: Prikaz motnje »protan« oziroma »motnje v rdečem« po testu FM100H pri enem
preiskovancu (eno oko). Podpovprečna diskriminacija barv, število točk je 120.
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Slika 4.2: Prikaz motnje »devtan« oziroma »motnje v zelenem« po testu FM100H pri enem
preiskovancu (eno oko). Podpovprečna diskriminacija barv, število točk je 224.

Slika 4.3: Prikaz motnje, ki spominja na prirojeno motnjo »tritan« oziroma »motnjo v
modrem« po testu FM100H pri preiskovancu s sladkorno boleznijo (eno oko). Podpovprečna
diskriminacija barv, število točk je 136.
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Slika 4.4: Prikaz nadpovprečne diskriminacije barv pri testu FM100H pri preiskovancu (eno
oko). Število točk je 8. Število nadpovprečnih rezultatov pri 220 meritvah je bilo 23 (10,45
%).

Slika 4.5: Prikaz povprečne diskriminacije barv pri testu FM100H pri preiskovancu (eno oko).
Število točk je 32. Število povprečnih rezultatov pri 220 meritvah je bilo 152 (69,09 %).
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Slika 4.6: Prikaz podpovprečne diskriminacije barv testa FM100H pri preiskovancu (eno
oko). Število točk je 116. Število podpovprečnih rezultatov pri 220 meritvah je bilo 45 (20,45
%).

ANOMALOSKOP

Tabela 4.14: Anomalni količnik presejalnega Rayleighovega testa za izpade v rdeče-zeleni osi

N
Desno oko

kontrola

Levo oko

sladk. bol.
protan
devter
skupno
kontrola
sladk. bol.
protan
devter
skupno

0
13
9
19
41
0
13
9
19
41

Povprečje

St. odklon

1,04
0,41
4,16

0,12
0,24
3,52

1,06
0,43
6,02

0,18
0,33
3,21
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Tabela 4.15: Anomalni količnik presejalnega Morelandovega testa za izpade v modro-rumeni
osi pri sladkornih bolnikih
Pod 1

1,0

Nad 1

Različni intervali
ujemanja

Število preiskovancev

5

8
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5. RAZPRAVA

Ob začetku raziskave smo si zastavili cilj, da bomo oblikovali šest skupin, dodatno še skupini
dikromatikov, in sicer posameznikov s protanopijo in devteranopijo. Prvi nimajo čepnic L,
drugi pa čepnic M, kar pomeni premik krivulje občutljivosti pigmenta teh čepnic popolnoma
v krivuljo občutljivosti drugih čepnic (Kanski, 2003). Tako bi bila vrednost raziskave
izjemna, saj v literaturi nismo zasledili, kako uspešni so dikromatiki pri izbiranju barvnih
tablic v primerjavi z anomalnimi trikromatiki in zdravimi posamezniki. Tako visokega cilja
nismo dosegli, saj smo odkrili zgolj tri dikromatike, od tega dva s protanopijo in enega z
devteranopijo. Te posameznike smo zato uvrstili v skupini oseb s protanomalijo (skupina z
motnjo v rdečem barvnem spektru) in oseb z devteranomalijo (skupina z motnjo v zelenem
barvnem spektru). Tako smo na podlagi Ishiharovega testa ter testov HRR, FM100H in
preiskave z anomaloskopom oblikovali štiri skupine, in sicer kontrolno, skupini oseb s
protanomalijo in oseb z devteranomalijo ter skupino sladkornih bolnikov. Skupin s prirojeno
tritanomalijo oziroma tritanopijo nismo oblikovali zaradi izredno nizkega števila takih
posameznikov in slabih diagnostičnih testov za ti motnji.

Preiskave na aparatu TTB smo zaradi dolgega trajanja meritve izvedli binokularno. Druge
teste smo izvedli monookularno, kar pa bi bilo na aparatu TTB nepredstavljivo, saj bi
preiskovanec po meritvi z enim očesom, ki je v povprečju znašala eno uro, le težko ostal
zbran in spočit za novo meritev z drugim očesom. V povprečju smo za izvedbo vseh testov pri
enem preiskovancu porabili tri ure.

Merjenje natančnosti izbora na aparatu TTB je sestavljeno iz 15 nalog izbiranja svetlosti,
nasičenja in barve. TTB beleži vsak korak izbora, porabljeni čas in končni izbor. Če smo
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želeli analizirati uspešnost izbora barvnih tablic (∆E*ab, ∆E*ab), je bil predpogoj poznavanje
vrednosti L*, a* in b* vseh 26 tablic iz barvnega ključa 3D. Proizvajalca smo prosili za
uradne vrednosti L*, a* in b* tablic, vendar je našo prošnjo zavrnil s pojasnilom, da je to
poslovna skrivnost. Vrednosti L*, a* in b* smo zato dobili z meritvami treh povsem novih
barvnih ključev 3D, ki pa smo jih dobili od proizvajalca, s spektrofotometrom VITA
Easyshade Advance. Razliko v barvi ∆E*ab med izbrano tablico in tablico iz barvnega ključa
smo nato morali ročno preračunati za vsak izbor posebej z enačbo številka 3. Rezultat ∆E*ab
je nastal kot seštevek petnajstih izborov oziroma ∆E*ab. Potrdili smo hipotezo, da zdravi
posamezniki v povprečju izberejo barvne tablice z manjšim ∆E*ab od iskanih barvnih tablic.
Zdravi posamezniki so na aparatu TTB statistično značilno natančneje izbrali barvne tablice
(∆E*ab = 31,57 ± 13,50) kot skupini oseb s protanomalijo (∆E*ab = 55,50 ± 12,36; p <
0,0001) in oseb z devteranomalijo (∆E*ab = 59,18 ± 16,35; p < 0,0001) (Tabeli 4.1, 4.2,
Grafikon 4.1). Dokazali smo, da zdravi posamezniki z lastnim vidom na aparatu TTB
natančneje izberejo barvno tablico. Rezultati so tako prispevali k novemu znanju, saj so
merjenja natančnosti izbora barvnih odtenkov zob oziroma barvnih tablic na skupinah
posameznikov s patologijo čepnic L in M redka. Borbely in sodelavci (2010) so v svoji
raziskavi prav tako ugotovili, da zdravi posamezniki natančneje izberejo barvne tablice
(∆E*ab = 40,6 ± 14,7) v primerjavi s skupinama oseb s protanomalijo (∆E*ab = 49,2 ± 23,9;
p = 0,087) in oseb z devteranomalijo (∆E*ab = 52,9 ± 24,6; p = 0,018). V omenjeni raziskavi
so uporabili zaslon, ki je simuliral prikaz barv, kot naj bi jih videli ljudje z motnjami barvne
prepoznave, meritve pa so opravili na zdravih posameznikih. V naši raziskavi pa smo s testi
za odkrivanje motenj barvne prepoznave poiskali posameznike z določeno motnjo in na njih
izvedli meritve. Skladno z rezultati lahko študentom ali zobozdravnikom z motnjami barvne
prepoznave svetujemo, da se pri izboru barve pri kliničnem delu posvetujejo z asistentom ali
zobnim tehnikom ter morebiti zadnjemu ta klinični korak prepustijo.
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Vpliv spola preiskovanca na natančnost določanja barve zoba je bil v preteklosti že
ovrednoten. Haddad in sodelavci (2009) so dokazali, da ženske bolje določijo barvo od
moških. Drugim raziskavam ni uspelo dokazati, da ima spol pomembno vlogo pri izboru
barve zob z lastnim vidom (Barrett in sod., 2002; Curd in sod., 2006; Winkler in sod., 2006;
Jasinevicius in sod., 2009). V populaciji ima motnje barvne prepoznave približno 8 % moških
(Saleski, 1972; Preston in Bergen, 1980; Chamberlain in Chamberlain, 1980) in le 0,5 %
žensk (Saleski, 1972; Chamberlain in Chamberlain, 1980). Zaradi tega smo pričakovali, da
bosta skupini oseb s protanomalijo in oseb z devteranomalijo sestavljeni skoraj izključno iz
moških. Tako so skupino oseb s protanomalijo sestavljali samo moški (N = 10), skupino oseb
z devteranomalijo pa 18 moških in ena ženska. Kontrolna skupina je bila sestavljena iz 35
moških in 33 žensk. Da bi izključili spol kot moteči dejavnik v naši raziskavi, smo analizirali
rezultate za ∆E*ab tudi tako, da smo izvzeli ženske. Rezultati in statistične značilnosti med
skupinami so bili skorajda enaki (Tabeli 4.5, 4.6), zato lahko trdimo, da smo raziskavo z
vključitvijo žensk in oblikovanjem take kontrolne skupine zastavili ustrezno.

Ljudje z motnjami barvne prepoznave lahko dva različna barvna odtenka zaznajo kot enaka,
medtem ko ju zdravi zaznajo kot različna. Obstaja pa razlika med normalno barvno
prepoznavo in vidno diskriminacijo barv. Ta je sposobnost zaznavanja razlik med barvami.
Mogoče je, da je neodvisna od motenj barvne prepoznave, zato je Farnsworth (1943) trdil, da
ima lahko posameznik slabo diskriminacijo barv brez motenj barvne prepoznave in obratno,
da je posameznik z motnjami barvne prepoznave sposoben zaznavanja razlik med barvami. V
naši raziskavi ni tako, saj so rezultati pri zdravih statistično značilno boljši pri testu na aparatu
TTB (Tabeli 4.1, 4.2, Grafikon 4.1), Ishiharovem testu (Tabela 4.8) in testu FM100H (Tabele
4.11, 4.12, 4.13). Prav tako test HRR ni odkril nobene motnje barvne prepoznave pri zdravih,
medtem ko so bili posamezniki z motnjo barvne prepoznave glede na vrsto uvrščeni v
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določeno skupino z motnjo barvne prepoznave, in sicer z blagim, srednjim ali izrazitim
obsegom (Tabela 4.9).

Young je že leta 1802 odkril tri vrste receptorjev, Helmholtz pa je leta 1850 ugotovil
prekrivanje njihovih absorbcijskih spektrov oziroma absorbcijskih spektrov pigmentov čepnic
(Svaetichin, 1956). Mrežnica vsebuje povprečno 54 % čepnic M, 38 % čepnic L in 13 %
čepnic S. Zadnjih je še posebej malo v rumeni pegi, in sicer od 3 do 4 %. Slab rezultat, ki so
ga dosegle osebe z devteranomalijo, je lahko povezan s številom čepnic, saj imajo ti
posamezniki ravno anomalijo čepnic, ki jih je po številu največ. Hipotezo, da skupina oseb z
devteranomalijo bolje izbere barvne tablice z manjšim Σ∆E*ab od iskanih barvnih tablic kot
skupina oseb s protanomalijo, ta pa bolje od skupine sladkornih bolnikov tipa 2, moramo
zavrniti. Hipotezo smo postavili zaradi poznavanja umeščenosti barvnega prostora tablic
barvnega ključa 3D med rdečo in rumeno barvo pri visoki svetlosti. Menili smo, da bodo
posamezniki z motnjami v čepnicah M, ki najbolje absorbirajo zeleno svetlobo, najmanj
prizadeti pri ugotavljanju razlik med barvnimi tablicami, sledili naj bi jim posamezniki z
motnjami v čepnicah L, ki najbolje absorbirajo rdečo svetlobo, najbolj prizadeti pa naj bi bili
sladkorni bolniki, ki imajo motnje barvne prepoznave vzdolž modro-rumene osi (Lakowsky in
sod., 1973; Esser in sod., 1993; Barton in sod., 2004). Rezultati natančnosti izbora Σ∆E*ab in
∆E*ab kažejo na nasproten vrstni red, saj je skupina sladkornih bolnikov na aparatu TTB
statistično značilno natančneje izbrala barvne tablice (Σ∆E*ab = 39,43 ± 11,46) kot skupini
oseb s protanomalijo (Σ∆E*ab = 55,50 ± 12,36; p = 0,038) in oseb z devteranomalijo (Σ∆E*ab =
59,18 ± 16,35; p = 0,001) (Tabeli 4.1, 4.2, Grafikon 4.1). Boljši rezultat oseb s protanomalijo
v primerjavi z osebami z devteranomalijo (p = 1,000) ni statistično značilen.

Vsaka barva je sestavljena iz treh komponent oziroma parametrov, in sicer svetlosti (L*),
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nasičenosti (C*) in barve oziroma njene narave ali odtenka ali odklona (h*). Občutljivost
očesa na svetlost, nasičenost in barvo je neenakomerna (Chu in sod., 2010). Vrstni red, ki se
najbolje sklada z zaznavno sposobnostjo človeškega očesa, je svetlost, nasičenost, barva. Tak
vrstni red parametrov je pomemben pri doseganju natančnega izbora zob (Clark, 1947;
Browning in sod., 2009). Barna in sodelavci (1981) so trdili, da so moški zaznavno
sposobnejši pri izboru svetlosti in da med spoloma ni razlik pri izboru nasičenosti. V drugi
študiji sta skupini zobozdravnikov in študentov laboratorijske protetike bolje izbrali
nasičenost kot svetlost in barvo med opravljanjem tretje vaje na aparatu TTB (Sinmazisik in
sod., 2014). V študiji Llene in sodelavcev (2011) so posamezniki med izvajanjem vaj na
aparatu TTB v najvišjem odstotku pravilno določili svetlost. Svetlostno skupino pet, torej
najtemnejšo, so pravilno izbrali v najvišjem odstotku. Najtežje so določili barvo, odstotek
pravilnih odgovorov je bil 62,23 ± 9,65. V raziskavi Winklerja in sodelavcev (2006) so imeli
študenti pri izboru barvnih tablic iz barvnega ključa največ težav pri izboru ustrezne barvne
skupine. Nepravilni odgovori so bili v ustreznem območju svetlosti in nasičenja, napaka je
bila storjena z izborom neustrezne barvne skupine. V Schroppovi študiji (2009) so
preiskovanci svetlost pravilno izbrali v 44 % kliničnih primerov. Boljše rezultate so dosegli
na računalniškem zaslonu (55 %) in z računalniškimi orodji (90 %). V naši raziskavi so
preiskovanci pravilno izbrali svetlost v razponu od 50,7 % (osebe z devteranomalijo) do 72,7
% (kontrolna skupina), nasičenost od 43, 5 % (osebe z devteranomalijo) do 59,1 % (kontrolna
skupina) in barvo od 43,3 % (osebe s protanomalijo) do 54,9 (kontrolna skupina) (Tabela 4.1).
Vse skupine razen skupine oseb z devteranomalijo so ustrezno svetlost izbrale uspešneje kot
nasičenost in barvo, kar je skladno z drugimi raziskavami (Samra in sod., 2008; Browning in
sod., 2009; Paravina in sod., 2010; Vichi in sod., 2011). Razlog za tak rezultat je najbrž
sestava očesne mrežnice, ki vsebuje 120 milijonov paličnic, ki so občutljive na svetlost, in 6
milijonov čepnic, ki so občutljive na barvo. Človeško oko zato lažje zazna spremembo v osi
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L* kot v oseh a* in b*, saj je število celic, ki so odgovorne za črno-belo zaznavo, veliko višje
kot število celic za barvno gledanje. Zaradi tega je svetlost pri zaznavi pomembnejša kot
nasičenost ali barva (Samra in sod., 2008; Browning in sod., 2009; Paravina in sod., 2010;
Vichi in sod., 2011).

Zdravi posamezniki so v naši raziskavi bolje izbrali svetlost (L*), nasičenost (C*) in barvo
(h*) od posameznikov z motnjami barvne prepoznave (osebe s protanomalijo in osebe z
devteranomalijo) in sladkornih bolnikov (Tabela 4.1). Statistična značilnost pri zdravih je bila
v primerjavi s skupinama oseb s protanomalijo in oseb z devteranomalijo dokazana zgolj za
L* in C*. Sladkorni bolniki so v primerjavi s skupino oseb z devteranomalijo statistično
značilno bolje izbrali L*. Tako hipotezo, da zdravi bolje izberejo nasičenost (C*) in barvo
(h*) kot posamezniki z motnjami barvne prepoznave, sprejmemo za C* in zavrnemo za h*.
Prav tako zdravi posamezniki glede na trifazni izbor na aparatu TTB po izboru ustrezne
svetlostne skupine bolje izbirajo nasičenost in odklon v barvi od posameznikov z motnjami
barvne prepoznave, vendar razlike niso statistično značilne. Zdravi posamezniki so namreč
bolje tako od skupine oseb s protanomalijo kot oseb z devteranomalijo izbrali C* in h* po
pravilnem L*. Prav tako so bolje izbrali C* in h* po pravilnem L* kot skupina sladkornih
bolnikov (Tabela 4.4).

Hipotezo, da posamezniki z motnjami barvne prepoznave določijo ustrezno svetlostno
skupino uspešneje kot ustrezno nasičenost in odklon v barvi, smo potrdili pri skupini oseb s
protanomalijo. Ta je uspešneje določila ustrezno svetlost (L* = 8,10 ± 1,85; 54,0 ± 12,3 %)
kot nasičenost (C* = 7,00 ± 2,05; 46,7 ± 13,7 %, p = 0,086) in barvo (h* = 6,50 ± 1,84; 43,3 ±
12,3 %, p = 0,033), medtem ko je bil vrstni red števila pravilnih izborov pri skupini oseb z
devteranomalijo h*, L*, C* (Tabela 4.1). Statistična značilnost pri skupini oseb z
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devteranomalijo je bila dokazana med parametroma h* in C* (p < 0,0001) ter L* in C* (p =
0,014). Pričakovanja, da bosta skupini z motnjami barvne prepoznave določili ustrezno
svetlost uspešneje in hitreje kot zdravi posamezniki, so se izkazala za napačna. Zdravi
posamezniki so namreč statistično značilno bolje izbrali svetlost (L* = 10,90 ± 2,15; 72,7 ±
14,3 %) kot skupini oseb s protanomalijo (L* = 8,10 ± 1,85; 54,0 ± 12,3 %; p = 0,002) in oseb
z devteranomalijo (L* = 7,58 ± 2,50; 50,7 ± 16,7 %; p < 0,0001), med časi, ki so jih za to
porabili, ni bilo statistično značilnih razlik. Hipotezo smo postavili zaradi poznavanja
raziskave, ki sta jo naredila Davison in Myslinski (1990). Ugotovila sta, da imajo zaposleni z
motnjami barvne prepoznave težave pri ugotavljanju razlik v nasičenosti in barvi. Menili smo,
da se posamezniki z motnjo barvne prepoznave pri izboru barv bistveno bolj naslanjajo na
dobro zaznavanje razlik v svetlosti. Dodatno smo menili, da jih zaradi slabšega zaznavanja C*
in h* ta dva parametra ne bosta motila pri samostojnem zaznavanju ustreznega L*, kar naj bi
jim prineslo določeno prednost pri izboru celo v primerjavi z zdravimi posamezniki.

Vrstni red boljše občutljivosti očesa na L*, nato na C* in nato na h* se je pojavil pri vseh
naših skupinah, razen pri skupini oseb z devteranomalijo. Večja občutljivost očesa na svetlost
pomeni, da je napaka pri izbiri svetlosti lažje zaznavna pri opazovalcih oziroma tretjih osebah
od napake pri izboru nasičenja ali barve. To se je potrdilo v raziskavi, ki so jo opravili
Milleding in sodelavci (1998). Primerjali so klinično uspešnost sistema prevlek Procera-Titan
pri splošnih zobozdravnikih in ugotovili, da prevleke niso dobile izvrstne ocene za videz, če je
bila napaka barve primarno narejena v njeni svetlosti. Svetlost je zato ključna za stabilnost
barve in klinični izid oskrbe (Samra in sod., 2008). Barvni ključ 3D je urejen skladno s tem
znanjem. Prvi korak pri določanju barve v celoti je izbor svetlosti. Napaka, ki se pripeti v tem
koraku, največ prispeva k celotni napaki izbora oziroma k ∆E*ab. Izbor barve z lastnim vidom
in z barvnimi ključi je odvisen od teoretičnega poznavanja področja, izurjenosti posameznika,
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kakovosti barvnega ključa, kakovosti metode izbora in razmer, v katerih se izbor izvaja (Chu
in sod., 2010). Miller (1994) je prav tako poudaril pomen poznavanja teoretičnih osnov, česar
pa v naši predhodni raziskavi za vpliv enournega predavanja na izbor barve zob nismo mogli
potrditi (Pohlen in sod., 2016). Vzrok napačnih izborov L*, C* in h* je morda v tem, da je
določene barve težje pravilno izbrati kot druge (Khashayar in sod., 2012). Oko tudi ne zmore
ločeno zaznati L*, C* in h*, zato je težko zagovarjati sistem barvnega ključa 3D, pri katerem
se izbor barve opravi po korakih, »parameter za parametrom« (Paravina in sod., 2001).
Različna občutljivost očesa na C* in h* je bila zaradi tega vzrok za razvoj nove enačbe
CIEDE2000 za izračun velikosti razlike med dvema barvama oziroma novega parametra,
ΔE00, ki je bil razvit za barvni prostor CIELAB. Uvaja utežno funkcijo za L*, C* in h*,
parametrične faktorje in interaktivni termin oziroma izraz za odnos med C* in h* (Luo in
sod., 2001; Paravina in sod., 2015).

Ljudje z motnjami barvne prepoznave se bojijo diskriminacije, zato te motnje veljajo za
»dobro varovano skrivnost« (Spalding, 1999). Področje motenj barvne prepoznave je bolj kot
v dentalni medicini znano pri upravljanju motornih vozil in pri določenih poklicih (tehnično
varovanje, gasilci …). Pri upravljanju motornih vozil veljajo minimalne zakonske zahteve za
voznike avtomobilov. Pomembno je namreč, da vozniki dobro vidijo rdeče zavorne luči,
predvsem v razmerah slabe vidljivosti. Vozniki kategorij C in E morajo imeti izmerjen
anomalni količnik, poučeni morajo biti o morebitni motnji barvne prepoznave, ki zahteva
daljšo varnostno razdaljo, da lahko z njo kompenzirajo motnjo. Voznik z diagnozo
protanomalija in anomalnim količnikom pod 0,5 pa ne more poklicno voziti potnikov (Bilban,
2012). V naši raziskavi smo dokazali, da posamezniki z motnjami barvne prepoznave gledano
v celoti slabše izberejo barvne tablice kot zdravi posamezniki. Skladno z rezultati zato lahko
predlagamo, da se pred začetkom študija dentalne medicine in srednje zobotehnične šole
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uvede presejanje posameznikov za motnje barvne prepoznave. Posamezniki s hudo motnjo
barvne prepoznave vidijo strukture, ki so v ustni votlini, drugače. To je lahko ključnega
pomena pri dobri diagnostiki kariesa, vnetnih in nevnetnih sprememb dlesni in ustne sluznice,
ne nazadnje lahko zaradi tega neodkrita ostane prekanceroza ali tumorska tvorba.

Rezultati presejalnega Ishiharovega testa jasno kažejo na motnjo barvne prepoznave v rdečezeleni osi barvnega spektra pri skupinah oseb s protanomalijo in oseb z devteranomalijo
(Tabela 4.8). Število napak je bilo v primerjavi s kontrolno skupino in skupino sladkornih
bolnikov statistično značilno višje za obe očesi tako pri osebah s protanomalijo kot osebah z
devteranomalijo. Tudi pri osebah s protanomalijo je bilo v primerjavi s skupino oseb z
devteranomalijo statistično značilno višje število napak za obe očesi. Pri tem testu so za
razliko od rezultatov testa na TTB in od testa FM100H več napak naredile osebe s
protanomalijo kot osebe z devteranomalijo. Temu ne pripisujemo posebnega pomena, razlog
za to je najbrž bistveno večje število diapozitivov, ki so namenjeni odkrivanju protanomalije,
ki je v življenju z vidika varnosti pomembnejša kot devteranomalija in tritanomalija. Moser in
sodelavci (1985) zato svetujejo, da je treba opraviti še pregled z anomaloskopom, če
ugotovimo motnjo barvne prepoznave pri presejalnem Ishiharovem testu, da tako določimo
obseg motnje (protanomalije ali devteranomalije).

Hardy-Rand-Rittlerjev test je namenjen odkrivanju motenj barvne prepoznave v rdeče-zeleni
in modro-rumeni osi. S testom smo odkrili in postavili diagnozo motenj barvne prepoznave v
rdeče-zeleni osi vsem preiskovancem, pri katerih je motnjo zaznal že Ishiharov test (Tabela
4.9). »Protan« rdeče-zeleno pomanjkljivost oziroma motnjo v rdečem barvnem spektru smo
diagnosticirali v desetih primerih, od katerih je bilo pet po obsegu srednjih in pet izrazitih
pomanjkljivosti. »Devtan« rdeče-zeleno pomanjkljivost oziroma motnjo v zelenem barvnem
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spektru smo diagnosticirali v 18 primerih, od tega je bilo pet po obsegu blagih, pet srednjih in
osem izrazitih pomanjkljivosti. Glede na rezultate tega testa in merjenja na aparatu TTB gre
pri devteranomaliji, v primerjavi s protanomalijo, očitno za dovolj veliko okvaro, ki vpliva na
natančen izbor že v primeru, če so čepnice prizadete v blagem obsegu. Nerazvrstljive rdečezelene pomanjkljivosti oziroma motnje v rdeče-zeleni osi nismo odkrili. Očitno je bila vrsta
okvare vedno dobro diferencirana, niti v enem primeru ni šlo za dve okvari hkrati. S testom
nismo niti pri enem od 110 preiskovancev odkrili ali postavili diagnoze motenj barvne
prepoznave v modro-rumeni osi (Tabela 4.10). Tako žal ne vemo, kako uspešno bi
posamezniki s »tritan« modro-rumeno pomanjkljivostjo oziroma motnjo v modrem barvnem
spektru ali »tetartan« modro-rumeno pomanjkljivostjo oziroma motnjo v rumenem barvnem
spektru izbirali barvno tablico na aparatu TTB. Ne vemo niti, kako uspešno bi posamezniki z
različnim obsegom pomanjkljivosti oziroma motnje, torej z blagim, srednjim ali izrazitim
obsegom, izbirali barvno tablico na aparatu TTB.

Farnsworth-Munsellov 100-barvni test so osebe s protanomalijo (164,00 ± 101,61 in 138,80 ±
63,02) in osebe z devteranomalijo (142,74 ± 65,92 in 153,89 ± 72,24) z obema očesoma
opravile statistično značilno slabše kot kontrolna skupina (43,19 ± 23,93 in 44,29 ± 25,03) in
sladkorni bolniki (60,31 ± 18,51 in 70,08 ± 31,25) (Tabele 4.11, 4.12, 4.13). Tudi pri
sladkornih bolnikih je v primerjavi s kontrolno skupino motnja barvne prepoznave nakazana,
vendar primerjava ni statistično značilna (p = 0,214 za levo oko, p = 1,00 za desno oko). S
povečanjem vzorca sladkornih bolnikov bi verjetno dobili verodostojnejše podatke. Grafični
prikaz rezultata, ki nam ga je podal računalniški program, je bil značilen za vrsto motnje
barvne prepoznave. Vzorec motnje barvne prepoznave je bil bipolaren, napake so se kopičile
v dveh nasprotnih si predelih. Predel, v katerem so se napake kopičile, je bil diagnostičen za
vrsto motnje barvne prepoznave, najznačilnejša je sredina nakopičenih zobcev, ki
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predstavljajo napake, ki jih je naredil posameznik. Tako ima motnja »protan« oziroma
»motnja v rdečem« sredino nakopičenih zobcev med 62. in 70. (Slika 1.12), motnja »devtan«
oziroma »motnja v zelenem« med 56. in 61. (Slika 1.13) ter pri nekaterih sladkornih bolnikih
oziroma psevdotritanomaliji (Slika 1.14) med 46. in 52. barvnim krogom. Diagnosticiranje
smo si navadno olajšali s prikazom osi napak (angl. confusion axes). Pri treh dikromatikih, od
tega sta dva imela protanopijo in eden devteranopijo, je bila velikost zobcev na diagramu
večja kot pri anomalnih trikromatikih, vendar je diagnostika stopnje napake oziroma
razlikovanje med anomalnimi trikromatiki in dikromatiki s tem testom nenatančno.
Računalniški program nam je poleg grafičnega prikaza podal tudi rezultat v obliki števila.
Število točk do 16 pomeni nadpovprečno, od 20 do 100 točk povprečno in nad 100 točk
podpovprečno diskriminacijo barv (Slike 1.15, 1.16, 1.17). V populaciji, v kateri ni prisotnih
motenj barvne prepoznave, je 16 % posameznikov z nadpovprečno, 68 % s povprečno in 16
% s podpovprečno diskriminacijo barv (FM100H, različica 3.0100). V naši raziskavi je bilo
pri kontrolni skupini, ki je skupina brez motenj barvne prepoznave, približno 16 %
nadpovprečnih, približno 83 % povprečnih in 1 % podpovprečnih rezultatov. Grafični prikaz
rezultata pri nobeni od teh skupin glede na uspešno diskriminacijo barv (nadpovprečno,
povprečno, podpovprečno) ni imel posebnega vzorca, saj so se napake dogajale sporadično.
Bistvena razlika glede na podatek iz literature je, da je pri nas večina podpovprečnih
rezultatov boljših oziroma povprečnih. Pri skupini oseb s protanomalijo je bilo 20–30 %
rezultatov povprečnih, 70–80 % pa podpovprečnih, kar pomeni podpovprečno diskriminacijo
barv. Pri skupini oseb z devteranomalijo je bilo 26,3 % rezultatov povprečnih, 73,7 % pa
podpovprečnih, kar prav tako pomeni podpovprečno diskriminacijo barv. Torej pri obeh
skupinah z motnjo barvne prepoznave nismo dobili niti enega nadpovprečnega rezultata, še
več, večina teh posameznikov ni kompetentnih za diskriminacijo barv (FM100H, različica
3.0100). Razporeditev rezultatov pri teh dveh skupinah se torej bistveno razlikuje od
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rezultatov, ki so značilni za zaključene skupine ljudi oziroma populacije. Poleg značilnega
grafičnega prikaza rezultata, katerega vzorec je bil bipolaren, je bila za obe skupini značilna
tudi podpovprečna diskriminacija barv. Po drugi strani je bilo pri sladkornih bolnikih 0–7,7 %
rezultatov oziroma posameznikov z nadpovprečno, 84,6–100 % s povprečno in 0–7,7 %
posameznikov s podpovprečno diskriminacijo barv. Za razliko od skupin oseb s protanomalijo
in oseb z devteranomalijo, pri katerih je večina rezultatov podpovprečna, so rezultati pri tej
skupini nagnjeni k povprečju. Pričakovali smo, da bo večina rezultatov tudi pri sladkornih
bolnikih podpovprečna, saj je grafični prikaz testa pri sladkornih bolnikih podoben rezultatu
pri prirojeni tritanomaliji, ki se od prikaza protanomalije in devteranomalije razlikuje po
orientiranosti osi napak in ne po velikosti zobcev. Test FM100H so uporabili tudi v veliki
multicentrični diabetični študiji ETDRS (Barton in sod., 2004). Izmed 3711 pacientov so na
2701 pacientu naredili test FM100H. Grafični prikaz testa pri sladkornih bolnikih so razvrstili
v 13 tipičnih vzorcev. Vzorec A (51 % oziroma 1366 očes) ni kazal na motnje barvne
prepoznave in je bil značilen za mlajše sladkorne bolnike z malo ali brez makularnega edema.
Vzorec B (10 % oziroma 262 očes) je kazal na generalizirane motnje barvne prepoznave brez
značilne osi napak. Vzorec C (C1, C2, C3) je imelo 26 % oziroma 698 očes. Pri teh je bila
motnja barvne prepoznave v modro-rumeni osi tipična. Pacienti so bili pri tem vzorcu starejši
z obsežnejšim makularnim edemom. Vzorec D (D1, D2) je imelo 6 % oziroma 164 očes.
Vzorec je bil podoben vzorcu C, le da je bila motnja barvne prepoznave v modro-rumeni osi
bolj poudarjena, izrazitejša. Vzorec E je imelo 2 % oziroma 38 očes, pretežno pri moških.
Vzorec je bil podoben vzorcu prirojene motnje barvne prepoznave »protan«. Vzorce F, G in H
je imelo 6 % oziroma 156 očes. Tu so bile motnje le na eni strani osi, nomenklatura teh
motenj je zato arbitrarna. Med vse naštete vzorce bi lahko razvrstili tudi naše rezultate pri
sladkornih bolnikih.
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Pri preiskavi z anomaloskopom, s katero smo iskali motnje barvne prepoznave v rdeče-zeleni
osi s presejalnim in specifičnim Rayleighovim testom, smo dobili rezultat v obliki
anomalnega količnika, ki je postavil končno diagnozo motnje barvne prepoznave. Absolutni
intervali ujemanja (angl. matching range) so se med posamezniki zelo razlikovali, zato jih je
bilo nemogoče razvrstiti v skupine in jih primerjati med seboj. Anomalni količnik od 1,4 do
0,7 kaže na barvni vid brez motenj barvne prepoznave v rdeče-zeleni osi. Anomalni količnik,
manjši od 0,7 in do 0, kaže na protanomalijo, nad 1,4 in do neskončno kaže na
devteranomalijo. Pri desnem očesu sladkornih bolnikih je bil anomalni količnik 1,04 ± 0,12,
kar je bilo v primerjavi s skupinama oseb s protanomalijo (0,41 ± 0,24; p = 0,001) in oseb z
devteranomalijo (4,16 ± 3,52; p = 0,001; Tabela 4.14) statistično značilno. Podoben
statistično značilen rezultat smo dobili pri levem očesu. Tako smo vse diagnoze, ki smo jih
dobili po Ishiharovem testu ter testih HRR in FM100H, potrdili.

Pri sladkornih bolnikih smo z anomaloskopom izvedli še presejalni Morelandov test, s
katerim smo iskali motnje barvne prepoznave v modro-rumeni osi. Rezultat smo dobili v
obliki anomalnega količnika ali absolutnega intervala ujemanja. Znano je namreč, da imajo
sladkorni bolniki motnje barvne prepoznave v modro-rumeni osi (Lakowsky in sod., 1973).
Pri skupini sladkornih bolnikov naj bi bila Morelandova enačba pomaknjena k modri (motnje
barvne prepoznave v modrem spektru), pri čemer je anomalni količnik večji od 1,0. Naši
rezultati so bili taki v zgolj petih primerih od 13. V osmih primerih je bil rezultat podan kot
absolutni interval ujemanja (angl. matching range), ki se je od meritve do meritve razlikoval.
Segal je od vrednosti, ki so bile večje od ena (značilno pri motnjah barvne prepoznave v
modrem spektru), do vrednosti, ki so bile manjše od ena (značilno pri čepničnem
monokromatizmu, pri katerem so prisotne samo modre čepnice, značilno pri motnjah barvne
prepoznave v rumenem spektru). Tako nismo mogli oblikovati enotnih skupin, da bi z
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raziskavo ugotovili, kako uspešno izbirajo ustrezen par barvni tablici na aparatu TTB in ali
med njimi pri opravljanju testov za odkrivanje motenj barvne prepoznave obstajajo razlike
(Tabela 4.15).

Teste za odkrivanje motenj barvne prepoznave smo izvedli monookularno predvsem zaradi
pridobljenih motenj barvne prepoznave oziroma preiskovancev s sladkorno boleznijo tipa 2.
Za razliko od prirojenih motenj, ki vedno prizadenejo obe očesi, pridobljene motnje barvne
prepoznave lahko prizadenejo samo eno ali obe očesi kvantitativno različno. Najbolj se je to
poznalo pri uspešnosti opravljenega testa FM100H. Rezultata sta bila pri posamezniku s
sladkorno boleznijo med očesoma navadno kvantitativno zelo različna, vendar se je razlika v
povprečju glede na skupino (levih in desnih očes) izničila (Tabele 4.11, 4.12, 4.13). Med
pridobljene motnje barvne prepoznave poleg sladkorne bolezni spadajo še poškodbe zaradi
glavkoma, poškodbe mrežnice, cistoidni makularni edem, nagubana makula, degeneracija
makule, centralna serozna retinopatija in toksična retinopatija.

Sladkorna bolezen je svetovni javnozdravstveni problem. Svetovna zdravstvena organizacija
ocenjuje, da ima kar 246 milijonov odraslih ljudi (5,9 % prebivalstva) sladkorno bolezen.
Strokovnjaki menijo, da bo do leta 2025 na svetu več kot 380 milijonov bolnikov s sladkorno
boleznijo (7,1 % prebivalstva) (Shaw in sod., 2010). Je kronična presnovna bolezen, ki
povzroča okvare na različnih organskih sistemih in poveča tveganje za smrt. Raziskave na
pacientih s sladkorno boleznijo v dentalni medicini obravnavajo predvsem povezavo z
vnetjem obzobnih tkiv (Gurav in Jadhav, 2010) in glivične okužbe ter posledično stomatitis
ustne sluznice (Volpato Sanita in sod., 2012). V literaturi nismo zasledili raziskave, ki bi
ovrednotila barvni vid pri sladkornih bolnikih, zato se nam je to področje zdelo zanimivo za
raziskovanje. Rezultati naše raziskave so pokazali, da so posamezniki s sladkorno boleznijo
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tipa 2 na aparatu TTB bolj nenatančno izbrali barvne tablice z večjim ∆E*ab od iskanih
barvnih tablic (∆E*ab = 39,43 ± 11,46) kot zdravi posamezniki (∆E*ab = 31,57 ± 13,50).
Razlika ni statistično značilna, zato hipoteze, da zdravi izbirajo bolje od posameznikov s
sladkorno boleznijo, ne moremo potrditi (p = 0,368) (Tabeli 4.1, 4.2, Grafikon 4.1). Kljub
temu se kaže blaga motnja barvne prepoznave, saj tudi rezultati testa FM100H kažejo na
statistično neznačilno slabšo diskriminacijo barv pri sladkornih bolnikih (60,31 ± 18,51 in
70,08 ± 31,25) v primerjavi z zdravimi posamezniki pri desnem in levem očesu (43,19 ±
23,93 in 44,29 ± 25,03) (Tabeli 4.11, 4.12). Fong in sodelavci (1999) zaradi tega svetujejo, da
se kot presejalno metodo pri sladkornih bolnikih pred pojavom retinopatije opravi test
FM100H. Slabšo diskriminacijo barv pri sladkornih bolnikih dodatno podkrepljujemo s
statističnim neparametričnim Mann-Whitneyjevim testom U za vrednost ∆E*ab na aparatu
TTB, ki pa je pokazal statistično značilnost v primerjavi s kontrolno skupino (p = 0,006;
Tabela 4.1). Z gotovostjo pa lahko trdimo, da imajo posamezniki s sladkorno boleznijo
bistveno boljšo diskriminacijo barv od posameznikov s prirojenimi motnjami barvne
prepoznave. Sladkorni bolniki so test FM100H opravili statistično značilno bolje z obema
očesoma (60,31 ± 18,51 in 70,08 ± 31,25) kot osebe s protanomalijo (164,00 ± 101,61 in
138,80 ± 63,02) in osebe z devteranomalijo (142,74 ± 65,92 in 153,89 ± 72,24) (Tabeli 4.11,
4.12). Rezultati natančnosti izbora barvnih tablic Σ∆E*ab in ∆E*ab kažejo tudi, da je skupina
sladkornih bolnikov na aparatu TTB statistično značilno natančneje izbrala barvne tablice
(∆E*ab = 39,43 ± 11,46) kot skupini oseb s protanomalijo (∆E*ab = 55,50 ± 12,36; p =
0,038) in oseb z devteranomalijo (∆E*ab = 59,18 ± 16,35; p = 0,001).

Oftalmološke raziskave so pokazale, da je barvni vid pri sladkornih bolnikih v modrorumenem spektru okvarjen že zelo zgodaj (Lakowsky in sod., 1973; Esser in sod., 1993;
Barton in sod., 2004), v povprečju se to zgodi od pet do deset let po pojavu sladkorne bolezni
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(Abcouwer in Gardner, 2014). Trajanje sladkorne bolezni pri naših preiskovancih je bilo v
povprečju 18,79 ± 11,09 leta. V raziskavi nam je uspelo dokazati negativen vpliv sladkorne
bolezni na prepoznavo barv, statistično značilnost smo uspeli dokazati zgolj za parameter
∆E*ab, preostale meritve pa niso pokazale statistične značilnosti v primerjavi s kontrolno
skupino. Ena od mogočih razlag je ta, da ima mrežnica razmeroma majhno količino čepnic S
v primerjavi s čepnicami M in L. Poškodbe čepnic S, ki so posledica sladkorne bolezni, se
tako lahko kompenzirajo z neprizadetimi čepnicami M in L. Zaznavanje barv se tudi pri
zdravih posameznikih spreminja vse življenje. To se dogaja zaradi porumenitve očesnega
medija in spremenjene občutljivosti mrežnice. Motnje barvne prepoznave se lahko pojavijo
kadar koli kot rezultat sistemske bolezni ali bolezni očesa (poškodbe fotoreceptorjev, malih
žil v mrežnici, nevronov), poškodbe očesa, jemanja zdravil in izpostavljenosti strupenim
snovem. Obseg edema makule, starost in prisotnost novih žil so dejavniki, ki so najbolj
povezani s pojavom motenj barvne prepoznave (Fong in sod., 1999).

Sladkorna bolezen vpliva na upad kognitivnih funkcij (Kawamura in sod., 2012). Prevalenca
demence med sladkornimi bolniki je od dva- do trikrat višja kot pri ljudeh brez sladkorne
bolezni. Razlaga mehanizma nastanka je podobna kot razlaga zapletov sladkorne bolezni
(makro- in mikroangiopatije, glikacija beljakovin, končni produkti glikacije beljakovin). Male
žile v mrežnici in možganih imajo enak embriološki izvor in strukture ter sorodne fiziološke
lastnosti. Ishemija povzroči poškodbo teh malih žil, zato naj bi prišlo do upada kognitivnih
funkcij (Kawamura in sod., 2012). Ker barvo zaznavamo v možganski skorji, bi lahko upad
kognitivnih funkcij vplival na pojav motenj barvne prepoznave. V prihodnje bi veljalo
raziskati bistveno večjo skupino sladkornih bolnikov, da bi se statistična značilnost dokazala
pri vseh meritvah. Dobro bi bilo opraviti tudi raziskavo na ljudeh, ki imajo znižane kognitivne
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funkcije, in preveriti, kako uspešno izbirajo barvni odtenek v primerjavi z enako starimi
posamezniki iz kontrolne skupine.
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6. ZAKLJUČKI

V naši raziskavi smo ugotovili, kako uspešno posamezniki glede na patologijo receptorjev v
mrežnici in motnje barvne prepoznave (osebe s protanomalijo, osebe z devteranomalijo in
sladkorni bolniki) izbirajo ustrezne pare barvnim tablicam na aparatu TTB v primerjavi z
zdravimi posamezniki. Povzamemo lahko naslednje zaključke.

Zdravi posamezniki so na aparatu TTB statistično značilno natančneje izbrali barvne tablice
(∆E*ab = 31,57 ± 13,50) kot skupini oseb s protanomalijo (∆E*ab = 55,50 ± 12,36; p <
0,0001) in oseb z devteranomalijo (∆E*ab = 59,18 ± 16,35; p < 0,0001).

Zdravi posamezniki so na aparatu TTB natančneje izbrali barvne tablice z manjšim ∆E*ab od
iskanih barvnih tablic (∆E*ab = 31,57 ± 13,50) kot skupina sladkornih bolnikov tipa 2
(∆E*ab = 39,43 ± 11,46), vendar razlika ni statistično značilna (p = 0,368).

Skupina sladkornih bolnikov je statistično značilno bolje izbrala barvne tablice z manjšim
∆E*ab od iskanih barvnih tablic (∆E*ab = 39,43 ± 11,46) kot skupini oseb s protanomalijo
(∆E*ab = 55,50 ± 12,36; p = 0,038) in oseb z devteranomalijo (∆E*ab = 59,18 ± 16,35; p =
0,001).

Zdravi posamezniki so v primerjavi s skupinama oseb s protanomalijo in oseb z
devteranomalijo statistično značilno bolje izbrali svetlost (L*, p = 0,002 in p < 0,0001) in
nasičenost (C*, p = 0,04 in p < 0,0001).
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Zdravi posamezniki so po izboru ustreznega L* glede na trifazni izbor na aparatu TTB bolje
izbrali C* in h* od skupin oseb s protanomalijo, oseb z devteranomalijo in sladkornih
bolnikov, vendar razlike niso statistično značilne.

Skupina oseb s protanomalijo je uspešneje določila ustrezno svetlostno skupino (L* = 8,10;
54,0 %) kot nasičenost (C* = 7,00; 46,7 %; p = 0,086) in odklon v barvi (h* = 6,50; 43,3 %; p
= 0,033).

Zdravi posamezniki so statistično značilno bolje izbrali svetlostno skupino (L* = 10,90; 72,7
%) kot skupini oseb s protanomalijo (8,10; 54,0 %; p = 0,002) in oseb z devteranomalijo
(7,58; 50,7 %; p < 0,0001).
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8. PRILOGA

Priloga: Seznam uporabljenih kratic
∆E*ab

Velikost razlike med dvema barvama

Σ∆E*ab

Vsota velikosti razlike med dvema barvama

Σt

Čas, ki ga je preiskovanec porabil za izbor barvne tablice

3D

Barvni ključ VITA 3D-Master (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Nemčija)

a*

Koordinata x v barvnem prostoru CIELAB, rdeče-zelena barvna os

b*

Koordinata z v barvnem prostoru CIELAB, modro-rumena barvna os

C*

Nasičenost barve

CIE

Mednarodna komisija za barve (Commission Internationale de l' Eclairage)

CIELAB

Barvni prostor CIE L*a*b*

CIELCH

Barvni prostor CIE L*C*h*

CRI

Indeks reprodukcije barve (angl. color rendering index)

D55

Vrsta vira osvetlitve s temperaturo barve 5500 K

D65

Vrsta vira osvetlitve s temperaturo barve 6500 K

ETDRS

Multicentrična študija zgodnje obravnave diabetične retinopatije (angl. The
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study)

FM100H

Farnsworth-Munsellov 100-barvni test

h*

Barva, kot med koordinatama x in z, odklon v barvi, odtenek, narava barve

HRR

Hardy-Rand-Rittlerjev test

L*

Svetlost, koordinata y v barvnem prostoru CIELAB

t (C*)

Čas, ki ga je preiskovanec porabil za izbor nasičenosti (C*)

t (h*)

Čas, ki ga je preiskovanec porabil za izbor barve (h*)
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t (L*)

Čas, ki ga je preiskovanec porabil za izbor svetlosti (L*)

TTB

Aparat Toothguide Training Box (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Nemčija)
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