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Abstract 
 

Background and purpose: Esthetics is a major purpose in prosthetic treatments. Choosing the 

right size of anterior teeth in prosthetic and edentulous patients is a major challenge for both the patient 

and the dentist. This study was designed to obtain approximately close ratios for selection of anterior 

teeth. 

Materials and methods: This descriptive-analytical study, was performed in 121 patients. 

Measurements were performed using Vernier Caliper in contact with the soft tissue of the face with 

minimal pressure. Measurements were made while patients were in an upright position and their head was 

in a normal position. All patients occlusion was placed in centric relation (CO), and their lips were in 

resting position. The average amount of three measurements was recorded as the final result. SPSS V25 

was applied for statistical analysis.  

Results: There were significant positive relationships between the size of anterior teeth and the 

distance between the two nasal tips (P=0.037) and between two nasal tips and canine to canine distance 

(P=0.014).  No significant relationships were found between the size of anterior teeth and the distance 

between two zygomatic arches (P=0.947) and between the width of the anterior teeth and the distance 

between the internal and external meatus (P=0.297, P=0.952, respectively).  

Conclusion: The average size of facial and dental parameters was found to be different between 

men and women. The width and height of the face and the width and height of the maxillary central teeth 

were higher in men than women. 
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  درانــــازنـــی مــکــزشــوم پــــلــــگاه عـشـــه دانــلــمج
  )100- 107(   1399سال     اسفند    194سی ام    شماره دوره 

  101       1399، اسفند  194زشکی مازندران                                                                                      دوره سی ام، شماره مجله دانشگاه علوم پ              

 پژوهشی

  ارتباط میان اندازه هاي دندان هاي قدامی با 
 نسبت هاي صورتی در بیماران با دندان

  
        1پگاه نصیري

         1علی اکبر استبصاري
        2سید معین حسینی شیرازي

 2هادي مختارپور
        3یدجابر موسويس

  4و2محمد ابراهیمی ساروي
  چکیده

انتخاب سایز مناسب  باشد.هاي پروتزي میترین دالیل مراجعه بیماران جهت درمانزیبایی یکی از مهم و هدف: سابقه
ي بیمــار هاي کامل چالشی بزرگ برادندان براي دست دندانهاي قدامی در بیماران پروتزي و بیو نزدیک به واقعیت دندان

  این مطالعه جهت دستیابی به نسبت هاي نسبتا نزدیک جهت انتخاب دندان هاي قدامی طراحی شد. است.و دندانپزشک 
بیمار گروه پژوهش را تشکیل دادند. معیارهاي مــورد نظــر بــر  121تحلیلی،  -در این مطالعه توصیفی ها:مواد و روش

متر) در تمــاس بــا بافــت میلی 05/0با دقت  Tuffمدل  ،Vernier Caliperر (روي هر بیمار با استفاده از کولیس معمولی ورنی
ها در حالت استراحت و ســر بیمــار در موقعیــت ها در رابطه مرکزي، لبصورت، با حداقل فشار در حالت نشسته، دنداننرم 

 25SPSSافــزار آمــاري هــا وارد نــرمگیري به عنوان نتیجه نهایی ثبت شــد. دادهبار اندازه 3گیري شد. میانگین اندازه طبیعی،
 .هاي میانگین و انحراف معیار جهت توصیف داده استفاده شدشدند و از شاخص

و بین فاصــله  )P= 037/0( دار مثبتی بودیرابطه معن هاي قدامی با فاصله آال تا آالي بینیارتباط بین سایز دندان ها:یافته
هــاي بین سایز دنــدان .)P= 014/0( دار مثبتی وجود داشتیوك کانین ارتباط معنآال تا آالي بینی و فاصله نوك کانین تا ن

اخلــی و هاي قدامی بــا فاصــله بــین مئــاتوس دو همچنین بین عرض دندان )P= 947/0( قدامی با فاصله بین دو قوس زایگوما
 .)P= 952/0و  P= 297/0( داري وجود نداشتیرابطه معن خارجی چشم
صورتی و دندانی در دو جنس متفاوت بوده و عرض و ارتفاع صورت  میانگین اندازه پارامترهايها، طبق یافته استنتاج:

  تر است.و همچنین عرض و ارتفاع دندان سانترال ماگزیال در مردان در مقایسه با زنان بیش
  

  هاي صورتی، اندازه دندان، لبخند، زیبایی، کانیننسبت واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
هاي مختلفی برخورد ان روزانه با صورتدندانپزشک

کنند و هر صورت نمایانگر فردي مشــخص و خــاص می
 . یکی ازعوامل بسیار مهم درشکل دادن به صورت،)1(است

  ی از ـهاي طبیعه دندانـی کـد و در صورتـا هستنـهدندان
  

 comMohammadebrahimisaravi@gmail mail:-E.                  دانشکده دندانپزشکی :ساري - محمد ابراهیمی ساروي مولف مسئول:
  دانشجوي دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران .1
  دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران ،استادیار، گروه پروتز .2
ما ،دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی .3   زندران، ساري، ایراندانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 
 مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران . 4
 : 2/10/1399تاریخ تصویب :                 27/8/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            18/8/1399 تاریخ دریافت  
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هاي مصنوعی بــراي بیمــاران دست بروند، انتخاب دندان
ــوژیکی نیــاز  بــه درك برخــی از عوامــل فیزیکــی و بیول
هاي ممکن براي هر بیمــار انتخاب بهترین دندان. )2(دارد

نقش بسیار مهمی در موفقیت یــا شکســت نهــایی درمــان 
   .)3(تز کامل داردپرو

توانند دندانپزشک راهنماهاي بسیاري هستند که می
ي را در انتخاب دندان هاي مصنوعی قدامی و خلفی یــار

دهند. بهترین راه براي تعیین رنگ و شکل و اندازه ایــن 
هــا در دهــان و برقــراري تناســب بــا ها، امتحــان آندندان

زیبــایی چهــره  .)4(باشدصورتی می -هاي دهانیشاخص
هاي دندانی(کانتورها)، سایز به هماهنگی برجستگی بیمار

) اکلوزال و خط میانی صورت plan( لبه انسیزال، صفحه
ها ظاهري کامالً که دست دندانبراي آن .)5(بستگی دارد

طبیعی داشته باشند الزم است که اندازه، رنــگ و شــکل 
هــاي مصــنوعی بــا مالحظــات زیبــایی، گفتــاري و دندان

هاي عملکردي کامال هماهنگی داشته باشند. اگــر دنــدان
قدامی با رنگ، شکل و اندازه صــورت بیمــار همــاهنگی 

ن و در واکنش بیمار نداشته باشند، در ساخت دست دندا
 .)6(شــودنسبت به درمان انجام شده مشــکالتی ایجــاد می

خصــوص ههــاي قــدامی فــک بــاال بــتعیین اندازه دنــدان
ترین نمــاي فرونتــالی از ها به دلیل دارا بودن بیشسانترال

نظر زیبایی و همچنــین تــأمین فانکشــن صــحیح و تلفــظ 
عنــوان یــک بــه .)7(درست کلمات اهمیــت بســزایی دارد

ها باید با اندازه سر و صورت متناســب اصل اندازه دندان
تــري هاي درشــتتر دندانباشد. معموالً اشخاص درشت

هــاي قــدامی بایــد بــا . از این رو شکل دندان)8(نیز دارند
شکل صورت بیمار هماهنگ باشد کــه بــا مشــاهده تمــام 

 هاي ســانترال مــاگزیالرخ بیمار و مشاهده سطح لبیال دنــدان
 هايها لندمارك. براي تخمین اندازه دندان)9(شودتعیین می

صورتی مختلفی همچون فاصله بــین دو کنــدیل، فاصــله 
هاي بینی گوما، پهناي دهان و عرض پرهبین دو قوس زای

و فاصله محــل رویــش مــو تــا چانــه مــورد بررســی قــرار 
. به عنوان مثال مجموع عرض شــش دنــدان )10(اندگرفته

تــر از یــک ســوم پهنــاي بــین دو گونــه قــدامی بــاال کــم

هاي ســانترال مــاگزیال و یا لبه انسیزال دندان )11(باشدمی
 کند مــوازي اســتبا خطی که دو مردمک را بهم متصل می

  .)8(و خط میانی دندانی در مرکز فیلتروم لب قرار دارد
ها و روابطی کــه بــراي تعیــین طــول و عــرض نسبت

هــاي شــود دنــدانباعث میهاي قدامی وجود دارد دندان
انتخاب شده با واقعیت تطــابق نداشــته و زیبــایی کــافی و 

ما دهد. در این مطالعه سعی بخش را به بیمار نمیرضایت
 هــايتــري بــین ســایز دنــدانبر این است که روابط نزدیــک

هاي صورتی پیدا کنیم تا بتوان در ساخت قدامی و نسبت
ها استفاده کرد. آن تري ازطور دقیقدست دندان کامل به

 همچنین با توجه به اهمیت زیبایی در پذیرش پروتز توسط
 هاي کانینبیمار در مطالعه حاضر بر آن شدیم سایز دندان

تــرین عوامــل تأثیرگــذار بــر زیبــایی تا کانین که از مهــم
پروتزهاست را در ارتباط با روابط صورتی ارزیابی کنیم 

دندانی کامل بیماران با بیتا بتوان از این رابطه در درمان 
  استفاده کرد.

  

  مواد و روش ها
باشــد. در تحلیلــی مــی -این مطالعه از نوع توصــیفی

ــن مطالعــه  ــه 121ای ــار مراجع ــده بــه دانشــکده بیم کنن
 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازنــدران مــورد بررســی

قرار گرفتند. براي به دست آوردن حجم نمونه با کمــک 
از فرمول محاسبه حجم نمونــه  )Kassab )12نتایج مطالعه 

. اســتفاده شــد  r:291/0و 2/0، بتــا = 05/0زیــر بــا آلفــا = 
معیارهاي ورود به مطالعه شامل بیمــارانی بــا عــدم فقــدان 

هاي قدامی ماگزیال و مندیبل، عدم وجود فاصله و دندان
هاي قــدامی و عــدم نامرتبی، عدم وجود ترمیم در دندان

 از معیارهاي خروج ایــن مطالعــهسابقه درمان ارتودنسی بود. 
اي، وجــود بــی نظمــی توان به وجود تغییــرات لثــهنیز می
ها، ســابقه ترومــا، جراحــی صــورت یــا منــدیبل در دندان

گذشته و وجود سندروم ها و بیماري هاي تاثیرگــذار بــر 
  .)13(فک و صورت اشاره کرد
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 پژوهشی

  فرمول محاسبه حجم نمونه
گیري معیارهــاي صــورتی و در این مطالعه با انــدازه

هــاي دنــدانی بــا معیارهــاي داخــل دهــانی ارتبــاط انــدازه
هاي صورتی مقایسه شد تــا بتــوانیم از ایــن ارتبــاط اندازه

 ها در دست دندان مصنوعیبراي انتخاب بهترین سایز دندان
ــی ــاران ب ــراي بیم ــیمب ــدان اســتفاده کن ــدین .دن ــور ب منظ

ــا، فاصــله  معیارهــاي   صــورتی( فاصــله دو قــوس زایگوم
inner and outer canthalهــاي، پهناي دهان و عــرض پــره 

) و معیارهاي داخل دهانی (فاصله 1شماره  تصویر( بینی)
بین دیستال دندان کانین چپ تا دیســتال کــانین راســت، 
فاصله نوك کانین چپ تا نوك کانین راست، عــرض و 

ع دندان سانترال، عرض شــش دنــدان قــدامی فــک ارتفا
) بر روي هر یــک از بیمــاران در 2شماره  تصویر( پایین)

 )،COها در رابطه مرکزي()، دندانuprightحالت نشسته(
و سر بیمار در موقعیت طبیعــی ها در حالت استراحت لب

هــا بــا کــولیس معمــولی گیــريگیري شدند. اندازهاندازه
 متــر)میلی 05/0با دقت  Tuffمدل  Vernier Caliperورنیر (

تماس با بافت نرم صورت با حداقل فشار انجــام شــد. در 
عنــوان نتیجــه نهــایی ثبــت گیــري بــه بار انــدازه 3میانگین 

(میــانگین) و  مرکــزي هايدر نهایــت از شــاخص .)12(شــد
ها اســتفاده توصیف دادهمعیار) جهت (انحراف گیپراکند

جهــت تشــخیص نــوع  شد و از ضریب همبستگی پیرســون
تــر کوچک Pارتباط متغیرهاي کمی استفاده شد. مقادیر 

  در نظر گرفته شد. دارمعنی 05/0از 
  

  
  

  اندازه گیري فاصله بین دو قوس زایگوما :1تصویر شماره 
  

  
  

  دندان قدامی 6عرض اندازه گیري  :2تصویر شماره 
  

  یافته ها
نمونــه  121هاي صورت گرفته بر روي تجزیه و تحلیل

، میانگین 23/36نشان داد که میانگین فاصله آال تا آالي بینی
، میانگین فاصله نوك 72/42عرض شش دندان قدامی پایین

و میــانگین فاصــله  99/45کانین راست تا نوك کانین چــپ 
متــر میلــی 01/54کانین چپ  دیستال کانین راست تا دیستال

ــانگین و نشــان 1کــه جــدول شــماره  بــوده اســت ــده می دهن
باشــد و جــدول انحراف معیار تمامی متغیرهــاي مطالعــه مــی

 61مــرد و  60این متغیرها را به تفکیک جنسیت در  2شماره 
  دهد.زن نشان می

هاي قدامی بین سایز دندان 3براساس جدول شماره 
هاي قــدامی بــا وما و عرض دندانبا فاصله دو قوس زایگ

 داريفاصله بین مئاتوس داخلی وخارجی چشم ارتباط معنی
وجود نــدارد امــا بــین ســایر متغیرهــاي پــژوهش ارتبــاط 

دار یصورت که براســاس معنــداري دیده شد، بدینیمعن
توان نتیجه گرفت کــه بــا افــزایش بودن سایر متغیرها می

تــا آال بینــی افــزایش هاي قدامی، فاصــله آال سایز دندان
هاي قدامی به اي که نسبت سایز دندانیافته است به گونه

باشد. همچنــین بــا می 49/1فاصله آال تا آالي بینی تقریبا 
افزایش فاصله آال تــا آال بینــی، فاصــله نــوك کــانین تــا 

کــه نســبت طورينوك کانین افزایش یافته و برعکس به
 ن تــا نــوك کــانینفاصله آال تا آالي بینی به نوك کــانی

  باشد.می برابر  تقریباً
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  آمار توصیفی پاسخ دهندگان به تفکیک متغیرهاي پژوهش :1شماره  جدول
 

  متغیر
 آماره

  فاصله 
 آالي بینیآال تا 

  عرض
 سانترال دندان

  طول
 سانترال دندان

   رویش محل فاصله
 چانه تا مو

   بین ي فاصله
 چشم داخلی ئاتوس 

  بین ي فاصله
 چشم جیخار مئاتوس

  عرض 
 دندان قدامی پایین 6

  فاصله
 زایگوما قوس دو

  نوك کانین
 تا نوك کانین

  دیستال کانین
 تا دیستال کانین

 01/54 99/45 00/113 72/42 19/95 83/32 25/174 79/9 83/8 23/36 میانگین 

 269/4 024/4 990/4 742/3 891/2 296/2 085/11 849/0 888/0 805/3 انحراف معیار

  
  آمار توصیفی پاسخ دهندگان به تفکیک متغیرهاي پژوهش بر حسب جنسیت :2ل شماره جدو

 

  متغیر   
 آماره

  جنسیت
 (درصد)تعداد 

  فاصله آال تا
 آالي بینی

  عرض
 سانترال دندان

  طول
 سانترال دندان

  محل فاصله
 چانه تا مو رویش

  بین ي فاصله
 چشم داخلی مئاتوس

  بین ي فاصله
 چشم خارجی مئاتوس

  عرض
 دندان قدامی پایین 6

  فاصله
 زایگوما قوس دو

  نوك کانین
 تا نوك کانین

  دیستال کانین
 تا دیستال کانین

 22/54 42/46 75/115 70/42 03/98 23/32 17/181 27/10 20/9 05/39 )6/49( 60مرد= میانگین 

 247/3 142/4 956/4 836/2 344/2 258/2 743/8 710/0 732/0 061/3 انحراف معیار

 80/53 57/45 30/110 74/42 39/92 44/32 44/167 31/9 48/8 46/33 )4/50( 61زن= نگین میا

 266/5 724/4 163/3 483/4 562/4 284/2 696/8 696/0 887/0 996/1 انحراف معیار

  
  

  داري بین متغیرهاي پژوهش همبستگی و معن :3جدول شماره 
  

 متغیر
  ضریب

 )rهمبستگی (

  سطح
 معنی داري

 947/0 006/0 دان هاي قدامی با فاصله ي بین دو قوس زایگوماسایز دن

 037/0 190/0 سایز دندان هاي قدامی با فاصله ي آال تا آالي بینی

 297/0 096/0 عرض دندان هاي قدامی با فاصله ي بین مئاتوس داخلی چشم
 001/0 400/0 عرض دندان سانترال با فاصله دو قوس زایگوما

 001/0 509/0 با فاصله آال تا آالي بینی عرض دندان سانترال
 001/0 378/0 طول دندان سانترال با فاصله محل رویش مو تا چانه

 952/0 006/0 عرض دندان هاي قدامی با فاصله ي بین مئاتوس خارجی چشم

 014/0 224/0 فاصله آال تا آالي بینی با نوك کانین تا نوك کانین

  
بــا فاصــله بــین دو در مقایسه عرض دنــدان ســانترال 

قوس زایگوما و همچنین با فاصله آال تــا آال بینــی رابطــه 
اي که با افــزایش عــرض دار و مستقیم بوده به گونهمعنی

دندان سانترال، فاصله دو قوس زایگومــا و فاصــله آال تــا 
 آال بینی نیز افزایش یافته است و نسبت عرض دندان سانترال

ت عرض ســانترال و نسب به فاصله دو قوس زایگوما 
باشــد. در نتیجــه مقایســه می به فاصله آال تا آال بینی 

دو متغیر طول دندان سانترال و فاصله محل رویش مو تــا 
بــوده و رابطــه میــان آن  چانه، نسبت این دو متغیر 

  باشد.دو نیز معنادار و مستقیم می
ــراد روي  ــن اف ــیت و س ــه جنس ــان داد ک ــایج نش   نت

هــاي صــورتی هاي قدامی با نسبتنارتباط بین سایز دندا
  (فاصــله آال تــا آالي بینــی، محــل رویــش مــو تــا چانــه، 
فاصــله بــین مئــاتوس خــارجی چشــم و فاصــله دو قــوس 
زایگوما) بــه غیــر از فاصــله بــین مئــاتوس داخلــی چشــم 

ــاط را  4تأثیرگــذار اســت کــه جــدول شــماره  ــن ارتب   ای
  دهد.نشان می

تباط بین سایز دندان هــاي اثر سن و جنس روي ار :4شماره  جدول
  قدامی با نسبت هاي صورتی

  

 سایز دندان هاي قدامی با نسبت هاي صورتی
 اثر جنس

 (سطح معنی داري)

 اثر سن

 (سطح معنی داري)

 001/0 001/0 فاصله آال تا آالي بینی
 019/0 001/0 محل رویش مو تا چانه

 305/0 157/0 فاصله ي بین مئاتوس داخلی چشم

 001/0 001/0 ین مئاتوس خارجی چشمفاصله ي ب

 001/0 001/0 فاصله دو قوس زایگوما

  
  بحث

 61نمونه متشــکل از  121ها بر روي تجزیه و تحلیل
 نفر مرد انجام گرفــت. در ایــن مطالعــه از روش 60نفر زن و 

گیري مستقیم استفاده شد، زیــرا در روش اســتفاده اندازه
گیــري نقاط انــدازه از تصاویر دیجیتال امکان تعیین دقیق

وجود ندارد و تصاویر ممکن اســت دچــار دیستورشــن و 
بزرگنمایی شوند. براساس نتایج مطالعــه حاضــر متوســط 

تــر متر) بــیشمیلی 20/9عرض دندان سانترال در مردان (
متر) به دســت آمــد کــه میلی 48/8از این مقدار در زنان (

ه ایــن رابطــه در مــورد طــول دنــدان ســانترال نیــز مشــاهد
متــر در میلی 31/9متــر در مــردان و میلی 27/10گردیــد (

هــاي دو جــنس در زنان). اختالف طول و عــرض دنــدان
ــردان همــواره داراي  ــا وجــود دارد و م بســیاري از نژاده

  باشند.تر و بلندتري میهاي پهندندان
Altherr هايگیري عرض دندانهمکاران با اندازه و 

ختلــف بــه ایــن نتیجــه هــاي مقدامی مــاگزیال در قومیــت
هــاي مــردان نژادي، دندان رسیدند که با وجود اختالفات

  .)14(باشدتر از زنان میهمواره پهن
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 پژوهشی

Gillen هاي و همکاران نیز بــا بررســی ابعــاد دنــدان
کــه مــردان داراي  قدامی ماگزیال به ایــن نتیجــه رســیدند

  .)15(باشندتر و بلندتر نسبت به زنان میهاي عریضدندان
هایی هاي دندانی و صورتی در همه جمعیتشاخص

باشــند و ســان نمــیکه مورد بررسی قرار گرفته اســت یک
 هاي صــورتی و دنــدانیعوامل نژادي، سن و جنس بر نسبت

 هاي بــه دســتتاثیراتی دارد. در این پژوهش میانگین نسبت
هــا، آمده در دو جنس با یکدیگر مقایسه شد. طبــق یافتــه

هاي قــدامی بــا جنسیت افراد روي ارتباط بین سایز دندان
 ، محــل رویــشهاي صورتی (فاصله آال تا آالي بینــینسبت

مو تا چانه، فاصله بین مئاتوس خارجی چشم و فاصله دو 
قوس زایگوما) به غیر از فاصله بین مئاتوس داخلی چشم 

ها در مورد سن افراد نیز برقرار تاثیر گذار است. این یافته
هاي ذکر شــده است و سن نیز مانند جنس بر روي نسبت

 و همکــاران Ozdemirهاي مطالعــه تاثیرگذار است. در یافته
هــاي صــورتی و جنســیت رابطــه ازهبیان شد که بــین انــد

هــاي مطالعــه مــا اري وجــود دارد کــه مشــابه یافتــهدمعنی
  .)16(باشدمی

زاده و همکاران پس از اعالم در یک بررسی، ملک
هاي صورتی و دندانی به همبستگی بــین میانگین شاخص

اجزاي صورت و دنــدان پرداختنــد و اعــالم نمودنــد کــه 
عرض دهــان، آال تــا آالي بینــی و فاصــله بــین دو قــوس 
زایگوما با عرض دندان سانترال ماگزیال و همچنین طول 

و تــا چانــه هاي ماگزیال با فاصله محــل رویــش مــسانترال
 هــايارتباط معناداري دارد. درصورتی که بین عرض گوشه

 6ها به اندازه مجموع عرض مزیودیســتالی خارجی چشم
  .)17(دندان قدامی ماگزیال ارتباط معناداري وجود ندارد

اي دیگر در کشور ترکیه که افراد مــورد طی مطالعه
هــاي قــدامی هــا بودنــد، عــرض دنــدانبررسی فقط خانم

هاي پــژوهش و فاصــله دو قــوس ماگزیال از روي کست
زایگوما و آال تــا آالي بینــی از روي تصــاویر دیجیتــالی 

عــرض  یري شــد و مشــاهده شــد کــه بــینصورت اندازه 
هاي سانترال ماگزیال و فاصله دو قــوس زایگومــا و دندان

بنابراین با وجود  .)18(آال تا آالي بینی ارتباط وجود دارد

ها و جامعه آمــاري گیري شاخصتفاوت در روش اندازه
، نتــایج مطالعــات در مطالعه ما نســبت بــه ایــن دو مطالعــه

  مشابه بوده است.
مختــارپور و همکــاران در مطالعــه خــود بــه بررســی 

 هايهاي ماگزیال و شاخصطول وعرض سانترالارتباط بین
یماران داراي دنچــر کامــل گیري صورت در بقابل اندازه

 هــايپرداختند و بیان داشتند که بین طول و عــرض ســانترال
هاي صورتی ارتباط معنــاداري وجــود ماگزیال و شاخص

ندارد. در مطالعه ما بــر خــالف ایــن مطالعــه بــین عــرض 
دندان سانترال با فاصله بین دو قوس زایگوما، فاصــله آال 

سانترال با فاصــله  تا آالي بینی و همچنین بین طول دندان
محل رویش مو تا چانه رابطه معناداري مشــاهده گردیــد. 

تر این توان به جامعه آماري کماز دالیل این اختالف می
بیمــار بــود نســبت بــه مطالعــه مــا و  40مطالعه کــه شــامل 

هــا در بیمــاران داراي دنچــر همچنین بررسی این شاخص
  .)10(کامل اشاره کرد

و همکاران برخالف مطالعه ما  Haiderنتایج مطالعه 
ها بیــان داشــتند کــه ارتبــاط ضــعیفی بــین پهنــاي بود. آن

انسیزور و ارتفاع صــورت در مــردان و پهنــاي  هايدندان
 هــايگیريوهمچنین سایر اندازه صورت در زنان وجود دارد

صورتی ارتباطی با ابعاد دنــدانی نداشــتند. ایــن اخــتالف 
اشــد. یکــی از ایــن دالیــل تواند به چنــد دلیــل بنتایج می

ها باشد که در این مطالعه آوري دادهتواند روش جمعمی
 هــاگیري نسبتبه روش غیرمستقیم و تصویربرداري و اندازه

آوري در که روش جمــعاز روي کامپیوتر بود درصورتی
مطالعه ما مستقیم بود. یکی دیگر از دالیل جامعه آماري 

نســبت بــه مطالعــه مــا و نمونــه)  71کم این مطالعه (شامل 
 .)19(باشــدهاي زن و مــرد مــیهمچنین عدم برابري نمونه

هاي صورتی و دندانی موجود که به طور رایــج در نسبت
د، قــدیمی بــوده و طــی مطالعات اشاره شده استفاده شــدن

هــاي ها به لحاظ ابعادي و انــدازهگذشت زمان نسل انسان
هاي بــه اند. از این رو نسبتدندانی و صورتی تغییر کرده

تــر دست آمده در این مطالعه به واقعیت امــروزه نزدیــک
هــا در تعیــین ســایز طــور مــوثري از آنتوان بهبوده و می
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تــز کامــل اســتفاده هاي مصنوعی براي بیماران پرودندان
هاي صورتی و دندانی زمانی به دست آوردن نسبت کرد.

ارزشمند هستند که دندانپزشک بخواهد معیاري مناســب 
 چهدست آورد. آنهاي قدامی ماگزیال بهبراي عرض دندان

آید این است که دندانپزشک در این مطالعه به دست می
نــد عــرض توادر جلسه اول معاینه با ساده ترین ابزار مــی

هاي قدامی ماگزیال را از نظــر تناســب بــا صــورت دندان
  .)20(گیري نمایدبررسی کند و براي طرح درمان تصمیم

توان بیان کرد کــه میــانگین در نتیجه این مطالعه می
 صورتی و دنــدانی در دو جــنس متفــاوت اندازه پارامترهاي

 بوده و عرض و ارتفاع صورت و همچنین عرض و ارتفاع
ــان  دنــدان ســانترال مــاگزیال در مــردان در مقایســه ــا زن ب

هاي قدامی به نسبت سایز دندانباشد. همچنین تر میبیش
باشــد و نســبت مــی 49/1فاصله آال تا آالي بینــی تقریبــا 
کــانین تــا نــوك کــانین  فاصله آال تا آالي بینی به نوك

عرض دندان ســانترال همچنین باشد. می برابر تقذیباً 

 بینــی و با فاصله بین دو قوس زایگوما و فاصله آال تــا آال
ارتباط بین طول دندان سانترال با فاصله محل رویــش مــو 

نسبت عرض که طوريرابطه معنادار مثبتی بوده بهتا چانه 
و   دندان سانترال به فاصله بــین دو قــوس زایگومــا

 طول دندان سانترال به فاصــله محــل رویــش مــو تــا چانــه
تــوان هــاي حاصــله مــیباشد. از نتایج و نسبتمی 

 هــايبه نسبت هاي صورتی نسبتنسبتکردن مولیزهجهت فر
دندانی استفاده کرد تا بتوان با این نســبت هــا در بیمــاران 

  پروتز کامل سایز دندانی واقعی تري را به دست آورد.
  

  سپاسگزاري
با شماره طرح دکتري پایان نامه  حاصلمقاله حاضر 

 IR.MAZUMS.REC.1399.8016و کد اخــالق  3736
باشد. از همکــاري لوم پزشکی مازندران میدر دانشگاه ع

معاونت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران در 
  .گرددحمایت از این طرح تشکر می
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