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 هاي قدامي فك باال ارتباط نسبت محيط سر به عرض دندان

  1، دكتر نرگس لطفي زاده1، دكتر مريم نكويي پرور*دكتر مرتضي بنكدارچيان

  
 ،پزشكي استاديار دانشكده دندان *

عضو  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و
  مركز تحقيقات دكتر ترابي نژاد

dr_bonakdar@yahoo.com 
  
  پزشك دندان: 1
  
  

به دفتر مجله  5/7/85مقاله در تاريخ اين 
اصالح شده و  15/8/85رسيده، در تاريخ 

  .تأييد گرديده است 4/9/85در تاريخ 

  
  پزشكي اصفهان مجله دانشكده دندان

  15 تا 11):4(2: 1385

  چكيده  
هاي قدامي فك باال، اولين بناي زيبايي را براي بيماران   انتخاب اندازه دندان:مقدمه

هاي زيادي  هاي قدامي باال، تالش براي تخمين عرض دندان. سازد ميبدون دندان 
هدف از اين تحقيق، تعيين ارتباط نسبت محيط سر با عرض . صورت گرفته است

  . هاي قدامي فك باال بود دندان
پزشكي  در دانشكده دندانكه تحليلي، -اين مطالعه توصيفيدر  :ها روشمواد و 

 سال انجام 18-40جويان اين دانشكده با رده سني  نفر از دانش98بر روي اصفهان 
سپس از روي كست . ابتدا از هر نمونه كست تهيه شد)  دختر49  پسر و49(گرديد 

 دندان قدامي فك باال بصورت مجموع ابعاد مزيوديستالي 6هر فرد، عرض 
گيري  اندازه. گيري شد هاي قدامي فك باال در ناحيه حداكثر عرض تاج اندازه دندان

متر و بار ديگر با خط كش قابل   ميلي01/0يك بار با كوليس ديجيتالي با دقت 
ترين  محيط سر توسط متر خياطي از ناحيه گالبال و برجسته. انعطاف انجام شد

 و ضريب t-studentها توسط  تحليل يافته. گيري شد نقطه پس سري اندازه
  .همبستگي پيرسون انجام گرفت

هاي قدامي فك  نگين نسبت محيط سر به مجموع عرض دندان در مردان، ميا:ها يافته
گيري با كوليس   و دراندازه1 به 6/10گيري با خط كش قابل انعطاف  باال در اندازه

و 1 به 37/10ها به ترتيب  در زنان اين اندازه.  به دست آمد1 به 32/12ديجيتالي 
هاي  ندانضريب همبستگي پيرسون بين محيط سر و عرض د.  بود1 به 15/12

 و در 343/0ها با خط كش برابر با  گيري عرض دندان قدامي فك باال در اندازه
  . بود508/0گيري با كوليس ديجيتالي برابر با  اندازه
يك توان از محيط سر به عنوان  دهد كه مي نشان مياين مطالعه  نتايج :گيري نتيجه

دندان استفاده  ان بيهاي قدامي فك باال در بيمار براي تعيين عرض دندانروش 
هاي قدامي فك باال توسط  اين روش به خصوص زماني كه عرض دندان. كرد

 هاي ذكر شده و اما بين نسبت. شود كاربرد دارد كوليس ديجيتالي تعيين مي
  . داري وجود نداشت يمعنجنسيت ارتباط 
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  .عرض دندان هاي قدامي فك باال،  محيط سر، دندان:ها  واژهكليد
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  مقدمه
هاي قدامي در پروتز،  هاي انتخاب دندان ترين جنبه كي از پيچيدهي

دندان قدامي فك باال  6تعيين عرض مزيوديستالي مناسب 
هاي قدامي فك باال، از اهميت  دندان شكلو  اندازه. باشد مي
]. 1[اي در به دست آوردن زيبايي صورت برخوردار است ويژه

ين عرض اين هاي تخم هاي زيادي براي تعيين روش تالش
طور ه ب]. 3،2[ها و زيبايي به دست آمده، صورت گرفته است دندان

افراد داراي جثه . كلي، اندازه دندان با جثه فرد متناسب است
همچنين، . كسر عبتر دارند و  هاي درشت  دندانتر معموالً درشت

اگر بيماري ]. 4[باشد زنان مي تر از ها در مردان بزرگ اندازه دندان
دندان طبيعي نداشته  هيچ ،كند پزشك مراجعه مي ندانكه به د

كست دنداني، فتوگرافي (كدام از الگوهاي كمك كننده  باشد و هيچ
نيز در اختيار ) هاي طبيعي هاي قبل از كشيدن دندان راديوگرافي و

پزشك بستگي  نباشند، انتخاب تا حدود زيادي به قضاوت دندان
به كمك تظاهرات است كه  يمعناين بدان . خواهد داشت

هاي آن، اندازه دندان مصنوعي تعيين خواهد  آناتوميك و شاخص
 كهباشد  عرض مي هاي قدامي شامل طول و اندازه دندان. شد

اين مسأله در مورد پروتز از ]. 5[تر است تعيين طول از عرض مهم
اي برخوردار است، زيرا وقتي يك بخش مصنوعي  حساسيت ويژه

شود، بايد تا حد امكان بر شرايط  فه ميبه يك سيستم زنده اضا
در مورد ]. 6[آن هماهنگ باشداجزاي  و با ساير سيستم منطبق

ها و به خصوص  دست دندان كامل، موضوع زيبايي با ظاهر دندان
 دندان قدامي فك باال ارتباط مستقيم دارد؛ به طوري كه 6با 

هاي قدامي در دست دندان كامل، نقش مهمي را در  دندان
در امر انتخاب و چيدن ]. 7[باشند دار مي آوردن نياز زيبايي عهدهبر

پزشك عالوه بر تأمين سالمت و بازگشت عملكرد  ها، دندان دندان
باشد، در  ترين اعمال حياتي مي دستگاه جونده، كه يكي از اساسي

تعيين وضع ظاهر دو سوم تحتاني صورت و در نتيجه تأمين زيبايي 
درمان پروتز در سرنوشت اجتماعي و نحوه . صورت نقش دارد

دهد كه  اي نشان مي مطالعه]. 8[ؤثر استوضعيت رواني بيمار م
هاي قدامي باال از نظر  ويژه دندانه ها ب زيبايي ظاهري دندان

بيماران، نقش اساسي در پذيرش دست دندان دارد؛ زيرا عقيده بر 
مار اين است كه اگر دست دندان از نظر استفاده عملي براي بي

رضايت بيمار و اطرافيان را  بدون عيب باشد، ولي ظاهر پروتز،
جلب نكند، بيمار به آساني حاضر به استفاده از آن پروتز نخواهد 

ولي چنانچه در ساختمان پروتز نقايص علمي و فني وجود . بود
داشته باشد، اما بيمار از شكل و ظاهر پروتز راضي باشد، بر 

به . كند ه و مشكالت را مخفي مينحوي غلبه مشكالت موجود ب
عبارتي اگر بيمار نتواند با دست دندان خود غذا بخورد باز هم 
ممكن است آن را بپذيرد ولي اگر پروتز خيلي راحت باشد و بشود 

چنانچه ]. 9[ آن را نخواهد پذيرفت، زيبا نباشدبا آن غذا خورد ولي
رين عامل عدم ت اي از ده هزار بيمار مورد مطالعه، مهم در مطالعه

بايد توجه داشت كه ]. 10[ عدم انتخاب صحيح دندان بود،وفقيتم
يك كار مكانيكي نيست، مشاهده و معاينه  تنهاانتخاب دندان 

ؤثري در تواند كمك م هاي طبيعي مردم مي دقيق صورت و دندان
  ].6[اين راه باشد

هدف از اين مطالعه، تعيين ارتباط نسبت محيط سر به عرض 
اي قدامي فك باال بوده است، تا از اين طريق بتوان براي ه دندان

هاي مصنوعي قدامي فك باال يا تقويت  تخمين اندازه دندان
هاي قدامي باال  پروتزي كه بر روي دندان هاي ترميمي و درمان

  .شود، روشي پيدا نمود انجام مي
  

  ها روشمواد و 
بين اندازه  تحليلي به منظور بررسي ارتباط –اين مطالعه توصيفي

ضمن رعايت . هاي قدامي انجام شد محيط سر و عرض دندان
 نفر از بين دانشجويان 98مالحظات اخالقي در اين مطالعه، 

پزشكي اصفهان، با توجه به سطح آگاهي و همكاري  دانشكده دندان
 49. صورت تصادفي به عنوان جامعه آماري انتخاب شدنده آنان، ب

  .دادند  نفر را مردان تشكيل مي49و نفر از اين تعداد را زنان 
همه افراد مورد بررسي مليت ايراني داشته، در محدوده سني 

علت انتخاب اين محدوده سني، اين بود كه .  سال بودند40-18
رشد صورت كامل شده باشد و همچنين تغييراتي مثل سايش كه 

در ضمن الزم بود . وجود نداشته باشند با گذشت زمان اثر گذارند،
هاي دايمي قدامي فك باال و همچنين  كه تمامي افراد، دندان

پرمولرها را دارا باشند؛ بنابراين، وجود هر گونه آنومالي دنداني، 
دياستم و كرودينگ  شكستگي، پوسيدگي، پركردگي يا رستوريشن،
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هاي قدامي فك باال و همچنين پرمولرها باعث  در ناحيه دندان
- در ناحيه كانينI اكلوژن كالس .گرديد حذف فرد از مطالعه مي

ها لحاظ  كانين فك باال نسبت به فك پايين، در تمامي نمونه
دفورميتي  در آخر از عدم وجود هر گونه سابقه ضربه و. گرديد

  .شد مادرزادي يا سابقه جراحي در ناحيه سر اطمينان حاصل مي
گيري  سپس توسط تري سوراخ دار و با استفاده از مواد قالب

، از )ايران-گلچاي-آلژينات ايرالژين(كلوئيد برگشت ناپذير هيدرو
ها توسط گچ  قالب. گرفت گيري انجام مي جامعه مورد مطالعه قالب

سپس ابعاد . شد ريخته مي) ايران -پارس دندان( IIIاستون نوع 
هاي قدامي فك باالي هر فرد در ناحيه  مزيوديستالي دندان

Height of contour) با استفاده از كوليس )جحداكثر عرض تا ،
ها  گيري اندازه. شد متر اندازه گيري مي  ميلي01/0 ديجيتالي با دقت

گيري به   اندازه3 مرتبه توسط يك نفر تكرار شده، ميانگين 3براي 
 6بار نيز مجموع عرض  يك. شد عنوان اندازه دندان منظور مي
ام در تم. شد كش مدرج تعيين مي دندان قدامي فك باال با خط

امتداد محور طولي دندان حركت  هاي كوليس در موارد، شاخك
 contour of Heightناحيه  ترين عرض در داده شده، بزرگ

گيري، كاهش خطا  علت استفاده از دو روش اندازه. شد تعيين مي
نحوي كه متر از گالبال و ه محيط سر افراد با متر ب. بود

. شد گيري مي اندازهترين نقطه استخوان پس سري بگذرد،  برجسته
اطالعات به دست آمده هر فرد شامل جنسيت، سن، محيط سر و 

  .شد مجموع عرض شش دندان قدامي باال ثبت مي
 و t-student هاي مطالعه، از آزمون براي تجزيه و تحليل داده

  . بودSPSSافزار   نرمدرضريب همبستگي پيرسون 

  ها يافته
 دست آمده، ميانگين اندازه در تجزيه و تحليل آماري اطالعات به

 01/0هاي قدامي فك باال با كوليس با دقت  مجموع عرض دندان
ميانگين . متر بود  ميلي79/44متر و در زنان   ميلي05/45در مردان 

هاي قدامي فك باال با خط كش مدرج  اندازه مجموع عرض دندان
تر م  ميلي44/52در زنان  متر و ميلي 45/52 قابل انعطاف در مردان

 و در 41/8مردان  ميانگين اندازه عرض دندان سانترال در. بود
كش، ميانگين و  خطگيري با  در اندازه. متر بود  ميلي40/8 زنان

هاي  انحراف معيار نسبت اندازه محيط سر به مجموع عرض دندان
و در ) 89/8-96/11 (59/10+66/0قدامي در دانشجويان مرد 

در حالي كه در . بود) 23/9-73/11 (37/10+54/0دانشجويان زن 
گيري با كوليس، ميانگين و انحراف معيار اين نسبت در  اندازه

و در دانشجويان ) 18/11-71/13 (32/12+65/0دانشجويان مرد 
اختالف بين دانشجويان . بود) 29/11-18/12 (15/12+70/0زن 

محاسبه . نبوددار  يمعنگيري  مرد و زن در هيچ يك از دو اندازه
همبستگي پيرسون نشان داد كه بين ميانگين محيط سر با ضريب 

گيري با كوليس،  هاي قدامي در روش اندازه مجموع عرض دندان
). r ،04/0=p value=508/0(داري وجود دارد ي ارتباط معن

كش نيز  خطگيري با  همچنين اين رابطه در مورد روش اندازه
  ).r ،03/0=p value=343/0(دار بود  يمعن

  
  بحث

اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط بين نسبت محيط سر به 
  .دندان قدامي فك باال انجام گرفت 6مجموع عرض 

  
  متر هاي قدامي بر حسب ميلي گيري مجموع عرض دندان ميانگين و انحراف معيار اندازه: 1جدول 

  مرد  زن  جنس

انحراف   متغيرهاي مورد مطالعه
ف انحرا  ميانگين  حداقل  حداكثر  معيار

  ميانگين  حداقل  حداكثر  معيار

  45/52  00/46  00/63  19/3  44/52  49  57  10/2  هاي قدامي با خط كش گيري مجموع عرض دندان اندازه
  05/45  13/40  10/50  57/2  79/44  21/40  17/49  61/2  هاي قدامي با كوليس گيري مجموع عرض دندان اندازه

  41/8  93/6  66/9  55/0  40/8  43/7  43/9  54/0  اندازه عرض دندان سانترال
  20/554  490  600  30/27  57/543  480  00/585  86/26  گيري محيط سر اندازه
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عرض در مردان بيشتر از زنان بود، اما بين دو نسبت فوق، 
بنابراين، جنسيت در مقايسه باال . تفاوت آماري مشاهده نشد

در مطالعه ديگري، ميانگين نسبت محيط سر به . ثيري نداشتأت
 و در زنان 05/11 دندان قدامي فك باال در مردان 6عرض 

در آن مطالعه، محيط سر با متر خياطي .  گزارش شده است77/10
كش قابل انعطاف  خط دندان قدامي فك باال با 6و مجموع عرض 

در مطالعه ديگري كه در مورد جمجمه . ]11[گيري شده بود اندازه
 در مورد نسبت اندازه 1 به 13افراد بالغ زنده انجام گرفت، نسبت 
هاي قدامي فك باال، به دست  محيط سر به مجموع عرض دندان

  ].12[آمد
در مورد رابطه بين محيط سر با جنسيت، در مطالعه حاضر، 

متر و در زنان  ميلي 20/554ميانگين اندازه محيط سر در مردان 
شود ميانگين  طور كه مشاهده مي همان. متر بود  ميلي57/543

باشد، ولي با توجه به  حيط سر در مردان بيشتر از زنان مياندازه م
p valueحيط سر در مردان و داري در اندازه م ي، تفاوت آماري معن

  .زنان ديده نشد
هاي قدامي فك  در خصوص ارتباط بين مجموع عرض دندان

هاي  باال با جنسيت در مطالعه حاضر، ميانگين مجموع عرض دندان
متر و در زنان   ميلي45/52ش در مردان ك خطقدامي فك باال با 

گيري با كوليس  اين ميانگين، در اندازه. متر بود  ميلي44/52
اين در حالي .  بود79/44 و در زنان 05/45ديجيتالي در مردان 

هاي انجام  گيري اندازهاساس  است كه در مطالعه ديگري كه بر
 44 زن و 56( نفر 100كش بر روي كست در مورد  خطشده با 

 دندان قدامي فك باال در 6انجام شده، ميانگين اندازه عرض  )مرد
متر و در كل جمعيت   ميلي6/54متر، در مردان   ميلي3/52زنان 

در مطالعه ]. 13[متر ثبت گرديده است ميلي 7/53عه مورد مطال
 دندان قدامي فك 6، ميانگين اندازه عرض 75ديگري در سال 

 و در كل جمعيت مورد 657/52ن ، در مردا159/50باال در زنان 
نهاد،  در تحقيق پاك]. 9[متر ثبت گرديده است  ميلي63/51مطالعه 

 دندان قدامي فك باال در مردان 6ميانگين اندازه مجموع عرض 
ها با  گيري اين اندازه(است  گزارش شده 76/50 و در زنان 07/52

طور كه  همان. ]10[)داخل دهان انجام شد كش مدرج در خط
شود، در اين مورد ميانگين اندازه به دست آمده در  اهده ميمش

تر  ها كمي كوچك افراد مورد مطالعه، نسبت به تحقيقات غربي
  .است

در مورد اندازه عرض دندان سانترال مطالعات زيادي صورت 
 نفر از مردان و زنان سياه و 100 اي كه در در مطالعه. گرفته است

گيري داخل دهاني انجام شد،  سفيد پوست و بر مبناي اندازه
 و در مردان 82/8ميانگين اندازه دندان سانترال فك باال در زنان 

ميانگين اندازه عرض مزيوديستالي دندان . متر بود  ميلي97/8
. ]14[متر گزارش شده است  ميلي9/8سانترال باال در كل جمعيت 

 انجام) مرد 42 زن و 29( نفر 71در مطالعه ديگري كه در مورد 
، در زنان 74/8گرفت، ميانگين اندازه دندان سانترال در مردان 

در ]. 9[متر به دست آمد  ميلي601/8 و در كل جمعيت 40/8
 30 زن و 30( نفر 60 كه در مورد 1375مطالعه شفيعي در سال 

انجام شد، ميانگين عرض مزيوديستال دندان سانترال باال در ) مرد
متر گزارش شده   ميلي28/8متر و در زنان   ميلي57/8مردان 
نهاد، ميانگين عرض دندان سانترال باال  در مطالعه پاك]. 15[است

در  Maro]. 11[متر بود  ميلي58/7 و در زنان 23/8در مردان 
انجام داد، )  زن29 مرد و 41( نفر 70اي كه در مورد  مطالعه

ميانگين عرض دندان سانترال باال در زنان را به طور متوسط 
و در مردان به ) 78/8 و سمت راست 75/8سمت چپ ( 868/8

راست  و سمت 95/8سمت چپ (متر   ميلي907/8طور متوسط 
طور كه مشاهده  همان]. 16[به دست آورد) متر ميلي 99/8
ها در افراد ايراني كمي  هاي سانترال اين نمونه شود، ابعاد دندان مي

اي در مورد  همچنين در مطالعه. باشد تر از افراد غربي مي كوچك
ها  هاي به دست آمده به طور متوسط از غربي افراد تايلندي، اندازه

، در 96/8اندازه دندان سانترال فك باال در مردان . تر بوده است كم
  ].17[متر بوده است  ميلي86/8 و در كل جمعيت 79/8زنان 

طور كه در اين مطالعه ديده شد، نسبت محيط سر به  همان
كش قابل  خطگيري با  امي فك باال در اندازههاي قد عرض دندان

داري  يزنان تفاوت معن يتالي در مردان وانعطاف و كوليس ديج
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  مرتضي بنكدارچيان و همكاران  هاي قدامي فك باال ارتباط نسبت محيط سر به عرض دندان

 1385 زمستان، 4 ، شماره2پزشكي اصفهان، دوره  مجله دانشكده دندان  16

ميانگين عرض دندان سانترال فك باال و همچنين . نداشت
هاي قدامي فك باال و ميانگين  ميانگين مجموع عرض دندان

 آناز . داري نداشت يمردان تفاوت معن يط سر در زنان واندازه مح
گيري محيط سر خطا  جا كه حجم موها ممكن است در اندازه

همچنين  ها و كند، در اين مطالعه با زياد كردن تعداد نمونه ايجاد
گيري در مورد هر فرد و ثبت ميانگين آن، احتمال اين  بار اندازه سه

پزشكي گسترده  جايي كه طيف دندان از آن. خطا به حداقل رسيد
عه را نه تنها در زمينه پروتز، بلكه در توان اين مطال است، مي

 تعميم داد و از  نيز...  ترميمي و،هاي ديگر مثل ارتودنسي شاخه
دندان قدامي كمك گرفت، لذا به  6اندازه محيط سر و عرض 

  .باشد مطالعات گسترده ديگري نياز مي
  

  گيري نتيجه
توان از اندازه محيط سر به  نشان داد كه مينتايج اين بررسي 

هاي قدامي در افراد  وان يك فاكتور در انتخاب اندازه دندانعن
  .دندان استفاده كرد بي
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