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Abstract 
 

Background and purpose: In tooth selection for dentures, the size of the tooth is really 

important. To estimate the size, a group of landmarks of the face have been investigated. This study 

evaluated the relationship between the length and width of maxillary central incisors and measurable 

indices of the face in patients with complete denture. 

Materials and methods: A descriptive-analytic cross-sectional study was done in 40 people 

(mean age: 55 years old) with complete denture in Dental Department affiliated with Mazandaran 

University of Medical Sciences, 2018. The width of the anterior maxillary teeth in the prostheses was 

determined based on the corners of the lips and the height of the teeth was determined based on the height 

of the wax-rim. We also investigated how close was the size of teeth arranged in dentures to inter-

zygomatic width and face height. 

Results: The mean inter-zygomatic width was 118 mm in males and 120 mm in females, and the 

mean widths of the maxillary central incisors on dentures in males and females were 8.155 and 7.895 

mm, respectively. There was no significant correlation between inter-zygomatic and maxillary central 

incisor width in dentures among males (P=0.204) and females (P=0.508). In this study, the teeth selected 

were wider and shorter than inter-zygomatic indices and facial height. 

Conclusion: The correlation between maxillary central incisor width and bizygomatic width 

could differ based on gender and genetic and geographical variations. Therefore, these indices should be 

investigated in different genetic populations. 
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 گزارش کوتاه

هاي سانترال ماگزیال با شاخص هاي  دندانطول و عرض  رابطه
 ت در بیماران داراي دنچر کاملقابل اندازه گیري صور

  
     1هادي مختارپور

     1محمد ابراهیمی ساروي  
   2سحرگل قابل  

   3چراتی جمشید یزدانی   
  4مهران آرمین     

  چکیده
اســت. بــراي تخمــین برخــوردار  ترياندازه دندان از اهمیت بیش دنچردر انتخاب دندان براي ساخت  سابقه و هدف:

اند. لذا این مطالعه به بررسی رابطه طول و عــرض هاي صورت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته، گروهی از لندماركاندازه
  پردازد.گیري صورت در بیماران داراي دنچر کامل میهاي قابل اندازهیال با شاخصهاي سانترال ماگزدندان

سال داراي دنچر کامل  55با میانگین سنی نفر  40 باشد کهمقطعی میمطالعه از نوع توصیفی تحلیلی این  ها:مواد و روش
اگزیال در پروتزها بر اساس گوشه هاي قدامی م. عرض دندانبررسی شدنددر دانشکده دندانپزشکی ساري 1397در سال 

هاي چیده شده دندان ین مطالعه بررسی شد که اندازهبر اساس طول وکس ریم انتخاب شدند. در ا هاارتفاع دندانها و لب
  .هاي عرض بین گونه اي و ارتفاع صورت نزدیک استدر دنچر، چقدر به شاخص

متر بود و عرض دندان سانترال ماگزیال روي میلی 120و  118 اي در مردان و زنانعرض بین گونهمیانگین  ها:یافته
اي و عرض دندان سانترال ماگزیال روي دنچر در متر بود. بین عرض بین گونهمیلی 895/7و  155/8دنچر براي مردان و زنان 

هاي عریض تر و دندان دداري دیده نشد. در واقع در این مطالعه بیان شمعنی تفاوت) =P 204/0و مردان ( )=P 508/0زنان (
  .اي و طول صورت انتخاب شده بودندبین گونه هاي عرضتري نسبت به شاخصکوتاه

و وابسته به نژاد  تواند از نظر جنسیت متفاوتیاي مرابطه بین عرض دندان سانترال ماگزیال و عرض بین گونه استنتاج:
  خص ها در نژادهاي مختلف بررسی شوند.این شا گرددبنابراین پیشنهاد می و محل جغرافیایی باشد.

  

  دندان، دنچر، شاخص هاي صورتاندازه  واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
 جهت بیماران مراجعه دالیل ترینمهم از یکی زیبایی

 یــک زیبایی راحتی، از پس باشد.پروتزي می هايدرمان
 دندانبی بیمار یک که است انتظاري دومین کامل، پروتز

  .)1(دارد خود یمصنوع دندان از

هاي زیادي توســط محققــین صــورت تاکنون تالش
 گرفته است که روابطی را میان اجزاي صورت بیابند تا با

هاي از دست رفته را طــوري ها بتوان دنداناستفاده از آن
  اجزاء ا دیگرانتخاب و جایگزین کنند که هماهنگی الزم ب

  
 :Hai_mo2@yahoo.com  E-mail          دانشکده دندانپزشکیساري:  -هادي مختارپور مولف مسئول:

  پروتز هاي دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران گروه. استادیار، 1
  ی مازندران، ساري، ایراندانشجوي دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشک. 2
  دانشیار، آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران. 3
 ن، ساري، ایران ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندرا گروهستادیار، ا. 4
 : 15/7/1398تاریخ تصویب :              22/10/1397: تاریخ ارجاع جهت اصالحات            15/10/1397 تاریخ دریافت  
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  هادي مختارپور و همکاران     

  129      1398، آبان  178، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                              دوره بیست و نهم              

 گزارش کوتاه

 تر جلــوهصورت برقرار گردد و پروتزها تا حد امکان طبیعی
هــاي مصــنوعی انتخــاب انــدازه مطلــوب دنــدان .)2(کنند

هاي طبیعی بیمــار اطالعــات خصوصا زمانی که از دندان
 در .)3(خاصی در دسترس نیست، امري بسیار دشوار است

 انتخاب دندان براي ساخت پروتز سه فاکتور اصلی وجود
، که از ایــن میــان است رنگ، فرم و سایزکه شامل  دارد

تري برخوردار بــوده از اهمیت بیش ،فاکتور اندازه دندان
تــرین حساســیت را در مــورد ایــن و اغلب بیمــاران بــیش

 هاي قدامیتعیین اندازه دندان .)4- 6(دهندفاکتور نشان می
تــرین ها به دلیل دارا بــودن بــیشخصوص سانتراله باال ب

ها جهت تامین زیبــایی نماي فرونتالی در میان سایر دندان
براي تخمــین  .)7(پروتز از اهمیت زیادي برخوردار است

 هاي صورت مورد بررسیاندازه آن، گروهی از لندمارك
انــد، نظیــر فاصــله بــین دو کنــدیل، و تحقیق قرار گرفتــه

پهناي باي زایگوماتیک، پهناي صورت، پهنــاي دهــان و 
هــا، محــیط هــاي بینــی، فاصــله بــین مردمــکعرض پــره

  .)8-12(هاجمجمه و اندازه گوشه داخلی چشم
و همکــاران بیــان شــده  Kumarدر مطالعــه مــروري 

وجــود تناســب بــین عــرض  Berryاست کــه اولــین بــار، 
صورت و عــرض مزیودیســتال ســانترال مــاگزیال را بیــان 

محاســبه کــرد. ابــزار دنــدانی  1/16کــرد و مقــدار آن را 
Trubyte  صورت و دنــدان بین عرض  16:1ي رابطهبنا به

ذکــر اســت کــه  الزم بــه .)13(ل ساخته شــده اســتسانترا
ز در بــیش ا Trubyteبعضی از مطالعات بیان کردنــد کــه 

تــر از درصــد مــوارد باعــث انتخــاب دنــدانی باریــک 50
درصد باعث انتخــاب دنــدانی بلنــدتر  72دندان طبیعی و 

 همچنین مطالعاتی .)14(شوددر دو گروه زنان و مردان می
 هــاينیز بیان کردند که بین عرض زایگوما و عــرض دنــدان

ــاال همبســتگی مشــاهده نکــرده ــدســانترال فــک ب  .)15(ان
هاي مختلــف بــه دلیــل تفــاوت در ژن، نــژاد، ســن، انسان

(اکولوژیک)، تغذیه و جنسیت، ابعاد  عوامل بوم شناختی
تــوان کالبدي متفاوتی نسبت به هم دارنــد. بنــابراین نمــی

ــه  ــان را ب ــه از جه ــک منطق ــک ی ــات آنتروپومتری مطالع
تــوان بــراي مطالعــات اي دیگر نســبت داد، امــا میمنطقه

ها استفاده کرد که این مطلب، لزوم ایــن اي از آنمقایسه
  .)16(شودبررسی را متذکر می

هــاي تعیــین رابطــه شــاخص مطالعه حاضر با هــدف
هــاي طول و عرض صورت نسبت به طول و عرض دندان

 که توســط دانشــجویانکاملیقدامی چیده شده در دنچرهاي
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشــکی ســاري ســاخته شــده 

  .بودند انجام شد
  

  هامواد و روش
باشد. می مقطعی این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی

سال  55با میانگین سنی فر از بیماران ن 40مطالعه بر روي 
هــا توســط دانشــجویان دندانپزشــکی دنچر کامــل آن که

دانشگاه علوم پزشکی ساري ساخته شده بــود و از لحــاظ 
زیبــایی بیمــاران و دانشــجویان درمــانگر رضــایت کامــل 

 دســت آوردن حجــم نمونــه،هداشتند، اجرا شــد. بــراي بــ
خطاي نــوع دوم ، 05/0، خطاي نوع اول 6یار انحراف مع

گرفته شد. در این پروتزهــا عــرض در نظر  3و دقت  2/0
ها و ارتفاع هاي قدامی ماگزیال بر اساس گوشه لبدندان
ها بر اساس طول وکس ریم که بــر اســاس ارتفــاع دندان

) تنظیم شده بودنــد tooth show( دید دندان لب و میزان
متــر میلــی 1بــیس  ثابــتانتخاب شده بودند که ضخامت 

 هــايبود. در مطالعه حاضر بررسی شد که اندازه ایــن دنــدان
هــاي عــرض بــین چیده شده در دنچر چقدر بــه شــاخص

ــاع صــورتگونــه ــاب و چیــدن اي و ارتف ــه در انتخ   ک
 .ها مورد استفاده قرار نگرفته بودند، نزدیک اســتدندان
هاي سانترال ماگزیال در منظور عرض و طول دندانبدین

گیــري توسط کــولیس ســاده انــدازه هاي مصنوعیدندان
گیــري عــرض دنــدان ســانترال بــر روي شد. براي انــدازه

دنچر با کولیس ساده از محــل تمــاس مزیــال تــا دیســتال 
تــرین قســمت بــر دندان در یک سوم انسیزالی در عریض

طول دندان سانترال  .)17(گیري شدمتر اندازه حسب میلی
فک باال با کولیس از حاشیه لثه باال تا لبه اینســیزال روي 

 همچنــین .)17(گیري شــدترین قسمت اندازهپروتز در طویل
فاصله بین دو استخوان زایگوماي چپ و راســت کــه بــه 
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  با صورت رابطه طول و عرض دندان
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وسیله لمس تعیین شدند بــه عنــوان شــاخص صــورتی در 
تعیین عرض دندان و فاصله بین برجستگی پیشانی تا زیر 
چانه به عنــوان شــاخص صــورتی در تعیــین طــول دنــدان 
مصنوعی انتخــاب شــد. بــه منظــور تعیــین عــرض دنــدان 

 ي بین دو استخوانشاخص، فاصله سانترال فک باال براساس
به منظــور  .)2(تقسیم شد 16متر بر زایگوما بر حسب میلی

تعیین طول دندان ســانترال فــک بــاال براســاس شــاخص، 
فاصله بین برجستگی پیشانی تا زیر چانه به وسیله کولیس 

  .)2(تقسیم شد 16گیري و بر ساده اندازه
اي و هاي عرض بــین گونــهشاخصاعتبار  ،در پایان

هاي ســانترال در بیمــارانی طول صورت در انتخاب دندان
دندانپزشــکی هــا توســط دانشــجویان که دنچر کامــل آن

دانشگاه علوم پزشکی ساري ساخته شده بــود و از لحــاظ 
 زیبایی بیماران و دانشجویان درمانگر رضایت کامل داشــتند

 رامترها، در فــرم ثبــتگیري این پابررسی شد. پس از اندازه
 هــايو در نهایت مقایسه با استفاده از آزمون ها ثبت شدداده

  اي و تی زوجی صورت گرفت.، تی تک نمونهمربع کاي
  

  یافته ها و بحث
نشان دهنده میانگین انــدازه متغیرهــاي  1شماره جدول 

عــرض دنــدان ســانترال مــاگزیال روي  اي،عرض بین گونــه
 نــدان ســانترال مــاگزیال رويدنچر، طول صــورت و طــول د

بیمار مرد  20بیمار زن و  20متر) در دنچر (بر حسب میلی
  باشد.درصد می 95است و فاصله اطمینان 

 هــايدهنده میزان اختالف نســبتنشان 2جدول شماره 
صــورت  بین طول و عرض دندان سانترال ماگزیال و ارتفــاع

  اشد.باي با احتساب انحراف معیار میو عرض بین گونه
اي به نسبت عرض بین گونه 3 شماره بر طبق جدول

 80از زنــان (نفــر  16عرض دندان سانترال روي دنچر در 
 و در 16تر از ) کمدرصد 85از مردان (نفر  17) و درصد

) درصد 15از مردان (نفر 3) و دردرصد 20از زنان (نفر 4
دست آمد که براساس آزمون دقیق فیشر ه ب 16تر از بیش

اي در زنان و مــردان و داري بین عرض بین گونهمعنیرابطه 
   ).P= 677/0عرض دندان سانترال بر روي دنچر دیده نشد(

  میانگین و فاصله اطمینان متغیرهاي مورد مطالعه :1 شماره جدول
 متغیر  میانگین %95فاصله اطمینان مینیمم ماکسیمم

 ايعرض بین گونه زن 120 ) 5/116و  49/123(  106 136

  مرد 118 ) 96/112و  03/123(  105 139
 عرض دندان سانترال ماگزیال روي دنچر زن 7,895 ) 641/7و  148/8(  7 8,7

  مرد 8,155 ) 869/7و  440/8(  6,50 9
 طول صورت زن 173,6 ) 14/165و  05/182(  145 230

  مرد 187,05 ) 14/176و  95/197(  150 240
 طول دندان سانترال ماگزیال روي دنچر زن 8,675 ) 987/8و  962/8(  7,60 10

  مرد 8,630 ) 264/8و  996/8(  7 9,80

  
  جنسیتها با مقادیراستاندارد به تفکیک مقایسه نسبت :2 شماره جدول

PV  مقایسه باT=16 جنسیت 

 زن اي به عرض دندان سانترال ماگزیال روي دنچرنسبت عرض بین گونه 37/1±26/15 026/0

 نسبت طول صورت به طول دندان سانترال ماگزیال روي دنچر 46/2±1/20 >001/0

 مرد اي به عرض دندان سانترال ماگزیال روي دنچرنسبت عرض بین گونه 47/1±52/14 >001/0

 نسبت طول صورت به طول دندان سانترال ماگزیال روي دنچر 22/4±96/21 >001/0

  
سبت عرض دندان سانترال به عرض تعداد افراد داراي ن: 3 شماره جدول

  به تفکیک جنسیت 1:16صورت باالتر و پایین تر از نسبت استاندارد 
 جنسیت 

  سطح
 *معنی داري

   زنان
 تعداد (درصد)

  مردان
 تعداد (درصد)

 نسبت عرض بین گونه اي به عرض دندان سانترال
00/16 ≤ 16 )80 ( 17  )85  ( 

677/0  
 +01/16 4 )20 ( 3 )15 ( 

  

  بر اساس آزمون دقیق فیشر رابطه معناداري دیده نشد*
  

 اي و عــرضگونهرابطه عرض بین 2و  1 شماره نمودار
ــدان ســانترال مــاگزیال روي دنچردرزنــان و مــردان را  دن

 بیماران در دندانب مناس اندازه تعیین دهد. براينشان می
 بــین روابطــی و شــده انجــام دنــدان مطالعــات زیــاديبــی

 آمده دست به هادندان و صورت آناتومیک هايشاخص
 انــدازه کــه اســت داده نشــان مطالعــات ایــن است. نتــایج

 و گیردمی قرار جنس و نژاد تاثیر تحت هادندان متوسط
 خــاص جمعیت براي فقط هر مطالعه نتایج دلیل همین به

  .)18-20(است صادق مطالعه مورد
 مشخص 2015ال وهمکاران در س Rawatبررسی  در

 تــراي و دندان سانترال در مردان بــزرگگونهشد عرض بین
 از زنان است. در این مطالعه عرض دنــدان ســانترال مــاگزیال

 .)21(کنــدپیروي می 1:16ازنسبت  ايگونهعرض بیننسبت به
ین عــرض بــین ها در زمینه وجود رابطه بنتیجه مطالعه آن

اي و دندان ســانترال در دو جــنس مشــابه بــا مطالعــه گونه
اي نسبت عرض بین گونهباشد. اما در مطالعه ما حاضر می

از میــزان نرمــال تفــاوت  به عرض دندان سانترال ماگزیال
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دار بــود. علــت ایــن داشت که از لحاظ آماري هم معنــی
 تواند بــه دلیــل متفــاوت بــودن جامعــه آمــاريتفاوت می

ها در هند و مطالعــه حاضــر مورد مطالعه باشد. مطالعه آن
  در جمعیتی از شمال ایران انجام شد.

  

  
اي و عرض دندان سانترال رابطه عرض بین گونه :1 شماره نمودار

 عرض =X2اي) ( گونه عرض بین =X1(زنان در ماگزیال روي دنچر
  دندان سانترال روي دنچر)

  

  
 

اي و عرض دندان سانترال بین گونه رابطه عرض :2 شماره نمودار
 عرض =X2) (اي گونه عرض بین =X1( مردان در ماگزیال روي دنچر

   )دندان سانترال روي دنچر
  

بیان کردندکه نسبت  2009همکاران درسال  عشاق و
عرض سانترال باال با عــرض صــورت در ناحیــه زایگومــا 

و در  9:14تر از یک بــه شــانزده (در ســمت راســت بیش
البتــه در مطالعــات  .)22()  به دست آمــد14: 7چپ سمت 

میــزان همبســتگی این افراد گزارشی از انحراف معیــار و 
 این مقادیر ارایه نشده است. با در نظر گرفتن انحــراف معیــار

توان این نســبت را در به دست آمده در مطالعه حاضر می

هــاي حاصــل از . یافتــهفــرض کــرد 1: 16محدوده نرمال 
  باشد.ها تقریبا مشابه با مطالعه حاضر میمطالعه آن

Kazanji  160بــر روي  2017و همکارانش در ســال 
 دانشجو به بررسی رابطه بین عرض دندان سانترال ماگزیال

اي پرداختند که نتــایج ایــن نســبت در و عرض بین گونه
کــه بــا  )23(به دســت آمــد 1:13ها جامعه مورد مطالعه آن

 ها علت این اختالفباشد. آنمتفاوت می 1:16نسبت نرمال 
فاوت در ژن، نژاد و عوامل بوم شناختی بیــان کردنــد را ت

  که در مطالعه حاضر نیز این اختالفات وجود دارد.
رابطه طول صورت و طــول دنــدان  4و  3نمودار شماره 

  دهد.را نشان می سانترال ماگزیال روي دنچر در زنان و مردان
  

  
 رابطه طول صورت و طول دندان سانترال ماگزیال: 3 شمارهنمودار 

= طول دندان سانترال X4طول صورت) (= X3(روي دنچر در زنان
   روي دنچر)

  

  
رابطه طول صورت و طول دندان سانترال ماگزیال : 4نمودار شماره 

 = طول دندان سانترالX4) (طول صورت =X3( روي دنچر در مردان
   روي دنچر)
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رابطه  2014و همکارانش در سال  Radiaدر مطالعه 
اي انترال ماگزیال به عرض بین گونــهدندان سبین عرض 

 ) و رابطه بین1: 37/15و زنان  1: 75/15(مردان  1: 56/15
 1 :93/17طول دندان ســانترال مــاگزیال و طــول صــورت 

 )24() به دست آمــده اســت1: 89/17و زنان  1: 97/17(مردان
 مانند مطالعه حاضر نسبت عرض دندان سانترال مــاگزیالکه 

تر و نسبت طول دندان سانترال اي بیشبه عرض بین گونه
 باشــد.می 1:16تر از حد نرمال ماگزیال و طول صورت بیش

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه نسبت بین عرض بین 
اي و عــرض دنــدان ســانترال مــاگزیال روي دنچــر گونــه

ــی 1: 89/14 ــتالف معن ــا اخ ــه ب ــد ک ــت آم ــه دس داري ب
بود و همچنین رابطه بین طــول  1:16تر از حد نرمال پایین

ــر  ــاگزیال روي دنچ ــانترال م ــدان س ــول دن ــورت و ط ص
داري بــاالتر آمد که با اختالف معنــیبه دست  1: 03/21

مــردان  و معنــی کــه در زنــانباشد. بــدیناز حد نرمال می
هــاي تري نسبت به شــاخصتر و کوتاهعریضهاي دندان

 دـده بودنـاب شـاي و طول صورت انتخعرض بین گونه

ود بیمـــاران از خـــدانشـــجویان درمـــانگر و  هـــاو در آن
داشــتند. البتــه هــاي انتخــاب شــده رضــایت کامــل دندان

احتمال مــدفون شــدن قســمتی از دنــدان زیــر آکریــل در 
گیري دقیق طول دندان بر روي دنچــر محــدودیت اندازه

کند. رابطه بین عرض دندان سانترال ماگزیال و ایجاد می
توانــد از نظــر جنســیت متفــاوت و اي میعرض بین گونه

اد وابسته به نژاد و محل جغرافیایی باشــد. بنــابراین پیشــنه
 16هاي طول و عرض صورت تقســیم بــر گردد شاخصمی

  سازي شده و در نژادهاي مختلف بررسی گردد.بومی
  

  سپاسگزاري
ـــــه  ـــــان نام ـــــتخرج از پای ـــــر مس ـــــه حاض   مقال

ــــرح ــــماره ط ــــا ش ــــري ب ــــالق  542 دکت ــــد اخ و ک
IR.MAZUMS..REC.1397.1707  ــوم ــگاه عل در دانش

پزشــکی مازنــدران مــی باشــد. از همکــاري معاونـــت 
شی دانشگاه علوم پزشکی مازنــدران در حمایــت از پژوه

  گردد.این طرح، قدردانی و تشکر می
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