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   صورتیهايمایهبا ن در حالت اکلوژن هاارتفاع عمودي فک همبستگیبررسی 
  
  

  **عاطفه توانگر، *مرتضی بنکدارچیان

  

  رابی نژاداصفهان و مرکز تحقیقات دکتر تو خدمات بهداشتی درمانی  دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی يدانشکده هاي دندانی گروه اموزشی پروتز استادیار*
اصفهان و مرکز تحقیقات دکتـر  و خدمات بهداشتی درمانی  دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی يهاي دهان و تشخیص دانشکده  دستیار تخصصی گروه آموزشی بیماري     **

  ترابی نژاد
  
  

  چکیده
 روش. روددنـدان بـه شـمار مـی     بیماران بـی  از درمان پروتز براي مهماي در حالت اکلوژن مرحلهها عمودي فکي تعیین رابطه:لهابیان مس 

  .دندان وجود نداردافراد بی براي تعیین این رابطه در همگانین و مورد توافق مطمئ
  . بودو ابعاد صورتی حالت اکلوژن ها در ارتفاع عمودي فکمیان  بررسی وجود ارتباط ، هدف از این پژوهش:هدف

 بـا  سـال  30 تـا  20 سـنی  يفاصله نفر از دانشجویان دندانپزشکی در 64طعی،  مقيگونه  تحلیلی از-توصیفیبررسی  در یک   : مواد و روش  
یک  دهان، يچشم تا گوشهبیرونی  ي زیر بینی تا زیر چانه در حداکثر تماس دندانی، گوشههايهفاصل .شدندیک برگزیده اکلوژن طبیعی کالس 

 بررسیدر این . گردیدگیري  دیگر در این افراد اندازهچشمي درونی یک چشم تا گوشه ي بیرونیه گوشي بینی و فاصلهيپرهابرو تا سوم آغازین 
 با ،دومدر روش و با استفاده از کولیس دیجیتالی بر روي صورت افراد هاي یاد شده نخست، نمایهدر روش   . گیري استفاده شد  از دو روش اندازه   

ضـریب   آماري با واکاويها دادهمیان  همبستگی و ارتباط خطی .گردید گیري اندازهآنهای دیجیتالهاي عکساستفاده از نرم افزار اتوکد بر روي      
  .در نظر گرفته شدادار اختالف معن ، به عنوان > 05/0p و دست آمده بمبستگی خطی پیرسون و رگرسیون خطی ه

ـ بررسی  در اینگیري شدهاندازههاي ي نمایهحالت اکلوژن با همهها در ارتفاع عمودي فک  :هایافته تـرین  ضـعیف . داشـت ادار ، همبستگی معن
 ،چشم دیگر بود و بیشترین همبـستگی ي درونی یک چشم تا گوشهي بیرونی  و گوشه حالت اکلوژن    ها در  ارتفاع عمودي فک    میان ،همبستگی

  .دست آمده  دهان بيچشم تا گوشهي بیرونی و گوشهحالت اکلوژن  ها در ارتفاع عمودي فکمیان
 ،کمک گرفتحالت اکلوژن ها در ارتفاع عمودي فکبراي تعیین توان ی مابعاد صورتیبرخی از هاي این بررسی، یافته با توجه به :گیريجهنتی

  . حالت اکلوژن استها در ارتفاع عمودي فک براي تعیین تر دقیقي دهان، معیاريچشم تا گوشهي بیرونی گوشه، معیار هانمایهکه در میان این 
  مردم شناسی،  دندانیاکلوژن :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    Shiraz Univ Dent J 2009; 10(1):73-78               10/11/87 :تاریخ پذیرش مقاله،  20/5/87 :تاریخ دریافت مقاله
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  درآمد
 ارتفاع عمـودي  در  ها  عمودي فک ي درست   برقراري رابطه 

 (VDO(Vertical dimension of occlusion))حالت اکلوژن  در هافک
  دنـدان بـه شـمار       از درمان پروتز براي بیماران بـی        مهم ايمرحله

دهـانی  هـاي   ناهنجارينامناسب باعث   ارتفاع عمودي   . )1( رودمی
 و  مـضغی هـاي   ماهیچـه مانند براکـسیزم، درد     گوناگون،  صورتی  

 ارتفاع عمودي   اگر. )2( گرددمی فکی   -مشکالت مفصل گیجگاهی  
 ضـربات  ،مطلـوب باشـد  ي حالت اکلوژن بیشتر از اندازه ها در فک
به بافت شده و طول بلند ي پیوسته ضربهها باعث رس دندانپیش

ارتفـاع  کـاهش  از ایـن رو،  . شودی پروتز می  یجاه  اهرم موجب جاب  
جمع کاهد و از نیروي جوندگی میحالت اکلوژن ها در عمودي فک

ی مطلـوب   ی که از نظـر زیبـا      ،دارد شدن نامطلوب صورت را درپی    
  . )3  و1( نیست

هـا در   ارتفاع عمودي فک  براي تعیین   ی گوناگون   هایروش
- مانند اندازه  ،هاي مکانیکی  که روش  ،هپیشنهاد شد حالت اکلوژن   

ــک   ــري آنتروپومتری ــدازه ،)5  و4(گی ــدن ان ــروي جوی ــري نی  ،)6(گی
ــفالومتري  ــعیت )9 و 8، 7(س ــشینه، وض ــیش پی ــاي پ ــشیدنه    از ک

  . استنمونه  از آن )11( ، نیمرخ بیمار)10، 1( دندان
اســتفاده از فــضاي  ، )subjective(هــاي ذهنــی  از روش

هـا در  ارتفـاع عمـودي فـک   . استاینتراکلوزال در حالت استراحت     
به دست آورد یاد شده، هنگامی توان از فضاي را می حالت اکلوژن   

  امـا مـیش    .هـست  فیزیولوژیک   استراحتدر موقعیت   مندیبل  که،  
)Misch(     فیزیولوژیـک   اسـتراحت موقعیـت   کـه    ،استبر این باور 

وضعیت سر، وضعیت روحی ی گوناگون مانند   عواملاز  مندیبل خود   
ثبت دندان و زمان بود یا نبود  و هاي غیر معمولعادتروانی فرد، 

اینتراکلـوزال در  فضاي  سویی،  از  . پذیرداثر می  هاي صورتی نسبت
 ی بنابراین، روش.متر متغیر است میلی10 تا 3میان حالت استراحت 

حالت اکلـوژن  ها در  ارتفاع عمودي فک   براي تعیین    قابل اطمینان 
   .)12(نیست 

 )Speech- based technique( گفتار محوري روش ،روش دیگر
ظ صداي تلفبه هنگام ها دندانمیان متر فضا   میلیدو  تقریباً  . است

)s ( وجود دارد )(بورنتی   .)12Burneti ( که  ، بیان داشتند  ،و همکاران 
تلفـظ  نـه هنگـام   ) .C.S.S( ترین فضاي تکلم با استفاده از نزدیک   

حالـت  هـا در    ارتفاع عمـودي فـک    توان  صداهاي سیالب دار، می   
این روش با  که ،میش بیان کرد .)13(بیمار را محاسبه کرد     اکلوژن  

 مطلـوب   نژحالت اکلـو  ها در   ارتفاع عمودي فک   به   توان نمی ،نیز

 سال از دنچر اسـتفاده کـرده     14 از   تربیمارانی که بیش  ، زیرا،   رسید
یـا  متر  میلی10حالت اکلوژن آنها ها در  ارتفاع عمودي فک  ،  بودند
اصـلی  حالـت اکلـوژن   هـا در  ارتفاع عمودي فک نسبت به    ،بیشتر

  می سی سی پـی ی چونهایواژه و S کاهش پیدا کرده بود، حرف   
»Mississippi «    ارتفـاع   بـا گفتـار   اگـر   . کردنـد را خوب تلفظ مـی

 این افـراد بـه   ،ارتباط داشتحالت اکلوژن بیمار ها در عمودي فک 
 به اکلوژن   نسبت این فضا    ،در ضمن . )12(نبودند   گفتار درست توانا  

  قابلی روش،نیز محوري گفتار  روش، بنابراین.)14(است افراد متغیر 
  . حالت اکلوژن نیستها در ارتفاع عمودي فک براي تعیین اطمینان

 ارتفـاع   گیـري  روش اندازه  ،)objective( عینی   يهااز روش 
در یک . هاي صورتی استنسبتحالت اکلوژن با  در هافک عمودي
. نسبت طالیی وجود دارد گوناگون، هايفاصله میان ،متقارن صورت
ي وسـیله ه بار بنخستین کی براي ی در دندانپزش ی عدد طال  کاربرد

) Levin(ي لـوین    وسیلهه   و ب  )15( شدبیان  ) Lombardi(لومباردي  
 بدنمیان اجزاي گوناگون  که ،بودبر این باور لوین . گسترش یافت

، که  دارد وجود طالیی نسبت هادندان حتی و صورت جمله از ،انسان
دنـدان  ت پهنـاي  نـسب  نمونـه،  براي.  گزارش گردید  11/618 برابر

لـوین بیـان   . است 11/618دندان لترال هر فرد،   پهناي  سانترال به   
دست آوردن لبخند زیبا ه توان در باین نسبت طالیی می از که ،کرد

  .)16( استفاده کرد صورت افرادشکل  و متناسب با در دندانپزشکی
بیمـاران و    پیـشین هـاي   با بررسی عکـس   ) Wright(رایت  

بـر  گیـري شـده    نقاط اندازهمیان تناسبی   یافتنگیري آنها و    اندازه
اي تعیـین ارتفـاع    بیمار، توانست راهـی بـر   يروي عکس و چهره   

اي هاي جمجمه نمایه يفاصله،  )Chou(چو  . )17( ه دهد یصورت ارا 
 يدیـواره ي میـان    کـه فاصـله   صورتی را بررسی و پیشنهاد کرد،       

ي  اربیت برابر بـا فاصـله      ي حفره يتا زاویه  بیرونیمجراي گوش   
 .)18(است خار بینی تا چانه میان 

هاي صورتی بـراي     از نسبت  ،و همکاران ) Guertin(گرتین  
اسـتفاده کـرده و   حالـت اکلـوژن    هـا در  ارتفاع عمودي فک   تعیین
 يبـا فاصـله  برابر  لب را تقریباً ي مردمک چشم تا گوشه    يفاصله

 ارتفـاع  اهمیتبا توجه به  .)19( انددانستهتا چانه بینی ي پایینی   لبه
دندانی، تصمیم  پروتزهاي ساخت در اکلوژن حالت در هافک عمودي

ارتفاع  ي میانرابطه آنتروپومتریک، هاياندازه بررسی با تا شد آن بر
در . گرددبیان  صورتیهاي ت اکلوژن و نمایهلحاها در عمودي فک

، مانند ییي زیباهارشتهدر دیگر ورتی هاي ص از این تناسب،ضمن
  .بهره جست توان می،ی نیزیارتودنسی زیباجراحی پالستیک و 
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  مواد و روش
ــن ــی  مقطعــی بررســیای ــشکده توصــیفی تحلیل  يدر دان

  دانشجوي 64دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر روي        
راد بـا    اف آغاز،در  . انجام گرفت )  زن 32 مرد و    32(ساله   30 تا   20

هاي  و یا روکشهاي کشیده شدهصورتی، دنداني ي ضربهپیشینه
عـادات  ، )دو و سـه کـالس   (طبیعـی غیر استخوانی الگوي  ،  متعدد

 جراحی يپیشینه، جراحی ارتوگناتیکي پیشینهشدید،  پارافانکشنال
 کنـار  بررسـی از    دنـسی ارتو درمان و استئوتومی جراحی پالستیک،

 حـداکثر  در چانـه  زیـر  تا بینی زیر هايمعیار ،سپس .)20(شدند گذاشته

 یک  دهان،يچشم تا گوشه ینبیرو يگوشه ،(VDO) دندانی تماس
یـک چـشم تـا      ي بیرونـی     بینی، گوشه  يابرو تا پره  سوم آغازین   

 بـراي . یـري شـد   گ انـدازه  فـرد   درهـر  رچشم دیگ ي درونی   گوشه
گیـري ایـن   تـر، از دو روش بـراي انـدازه    دستیابی به نتایج دقیـق    

مداد کپی بر  با مفروض نقاط نخست، روش در .شد استفاده ،معیارها
 هاي کولیس دیجیتالی تیغه،صورت افراد عالمت زده و سپسروي 

(Absolute Digimatic, Mitutoyo corp, king sport, TEN)   را بـر
 01/0 با دقتهاي یاد شده نمایهروي نقاط نشاندار شده گذاشته و 

 در.  ثبت شدهادادهآوري ي گردبرگه در نتایج و گیريازهاند مترمیلی
عکـس   با استفاده از دوربین دیجیتال، از صورت افـراد        ،روش دوم 

 مهندسـی  افـزار نـرم  از استفاده با ،سپس شده، وارد رایانه به و گرفته

بـا دقـت    ) 2006 ،مهندسـی  طراحـی  افـزار نـرم  ((Autocad) اتوکد
ري ي گردآو برگهگیري و در    هدازان یاد شده    هايشاخص،  0001/0
 مراحل کاري در هر دو يهمه که در ،استگفتنی  .شدوارد ها داده

 کردمی نگاه جلو به مستقیماً ،)upright( عمودي حالت در بیمار ،روش

 انجام گرفـت  مرکزي اکلوژن    رابطه در افراد ارزیابی و

، ضـمن  در .)21(
چپ صورت بیمار و  تسم در شده یاد هايشاخص تناقض، نبود براي

در  پایان، در .شد گیرياندازه پیوسته بار چندین در نفر یک يوسیله به
 يانـدازه  میانگین ،ر وجود داشت دو مقدامیان که اختالف   ،مواردي
ارتفـاع  میـان  ضریب همبـستگی   .شده می در نظر گرفت   شده تعیین

از  دهاستفا با شده، یاد هايشاخص با اکلوژن حالت در هافک عمودي
خطی  يمعادله سرانجام و شد تعیین پیرسون خطی همبستگی ضریب
  .دست آمده  رگرسیون خطی بآزمونها با استفاده از  دادهمیان

  
  هایافته

 بـراي از میـان   . بررسی شد  جداگانههاي هر دو روش     یافته
، 2در جـدول  هـا  عکـس ی ی بزرگنمـا ،مخدوش کننده بردن عامل   

،  در هر روش،سپس .ه است داده شدنتایج به صورت تناسب، نشان
میـان  با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، میزان همبـستگی          

جداگانـه  دیگر  حالت اکلوژن با سه معیار      ها در   ارتفاع عمودي فک  
 ،تر باشدنزدیکیک هر چه ضریب همبستگی به عدد . محاسبه شد

  . )22( استبیشتر همبستگی ي دهندهنشان
  
نمونه گروه در بررسی  مورد معیارهايانحراف معیار  میانگین و :1جدول 
  متر در روش اندازه گیري با کولیس دیجیتالیمیلیي پایهبر

  

انحراف میانگین  حداکثر  حداقل  معیار
  معیار

 زیر بینی تا زیر چانـه در         يفاصله
 (VDO)حداکثر تماس دندانی 

34/53  50/71  13/60  32/4  
چشم تـا   ي بیرونی   گوشهي  فاصله

  36/3  83/61  32/70  48/54   دهانيشهگو
 ابرو تـا    آغازین یک سوم    يفاصله

  55/4  26/62  30/72  52/52   بینیيپره
 یک چـشم  بیرونیگوشه  ي  فاصله

  35/3  24/63  08/70  21/56  چشم دیگري درونی تا گوشه

  
  

هاي حقیقی و دست آمده و اندازهه هاي ب میانگین نسبت اندازه:2جدول 
واحد اتوکد در ي پایهنمونه بربررسی در گروه مورد عیارهاي مانحراف معیار 

  با نرم افزار اتوکدها عکسگیري روش اندازه
  

انحراف   میانگین  حداکثر  حداقل  معیار
  معیار

 زیر بینـی تـا زیـر چانـه در           يفاصله
  1  1  1  000/0  (VDO) حداکثر تماس دندانی

چـشم تـا   ي بیرونـی  گوشـه ي  فاصله
  86/0  10/1  97/0  05/0  (VDO)  دهانيگوشه
 ابـرو تـا   ي یک سـوم آغـازین     فاصله

  78/0  10/1  92/0  08/0  (VDO)  بینیيپره
فاصله گوشه خارجی یـک چـشم تـا         

  83/0  12/1  96/0  07/0  (VDO) گوشه داخلی چشم دیگر

  
  

گیري با کولیس دیجیتالی، ضریب همبستگی در روش اندازه
ي بیرونـی  گوشـه و ها در حالت اکلـوژن      میان ارتفاع عمودي فک   

حالـت  هـا در    ارتفاع عمودي فک   ،741/0دهان،  ي  چشم تا گوشه  
ارتفـاع   ،579/0 ، بینـی  يابرو تا پـره   اکلوژن در یک سوم آغازین      

یک چـشم تـا    ي بیرونی   حالت اکلوژن و گوشه   ها در   عمودي فک 
).  p >001/0 (دست آمـد ه  ب519/0 ،چشم دیگري درونی گوشه

 با نرم افزار اتوکد، ضریب همبستگی هاعکسگیري در روش اندازه
، 955/0بـه ترتیـب،   هـاي یـاد شـده،      میان حالت اکلوزن با نمایه    

با استفاده . )3جدول ( ) p >001/0 ( محاسبه شد932/0 و 932/0
هـا بـه   دادهمیان  ارتباط خطی يرگرسیون خطی، معادله آزمون  از  
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تفـاع  ار نمایش داده شد تـا مقـدار دقیـق    Y=a+bxصورت فرمول  
 در این  Yمنظور از   . محاسبه شود ها در حالت اکلوژن     عمودي فک 

ها در حالت اکلوژن، معیار ارتفاع عمودي فک مقدار ، خطیيمعادله
 ضریب رگرسیون خطی و b خطی، يعدد ثابت معادله، aمنظور از 
گیـري شـده در ایـن    اندازهمعیارهاي مقدار هر یک از     ،  xمنظور از   

  .)4جدول (بررسی است 
  

حالت اکلوژن و ها در ارتفاع عمودي فک میان  ضریب همبستگی:3جدول 
  گیري شده با دو روش کولیس دیجیتالی  و نرم افزار اتوکدهاي اندازهدیگر معیار

  

  روش
  گیرياندازه

  نتایج
  آماري

 ي گوشهيفاصله
چشم تا بیرونی 
   دهانيگوشه

ي یک فاصله
 سوم آغازین
 يابرو تا پره

  بینی

 ي گوشهيفاصله
چشم بیرونی یک 
ي درونی تا گوشه

  چشم دیگر
کولیس 
  دیجیتالی

ضریب 
  519/0*  579/0*  741/0*  همبستگی

نرم افزار 
  اتوکد

ضریب 
  همبستگی

*955/0  *932/0  *932/0  

*P-valueاست 001/0تر از   کوچک.  
  
  

ها  اکلوژن با دیگر معیارحالتها در ارتفاع عمودي فکمیان  يرابطه :4 جدول
   خطیيصورت معادله به

  
  گیري با کولیس دیجیتالیاندازه

 :mm278/16  VDO + 704/0× )  دهانيچشم تا گوشهي بیرونی گوشهي فاصله(
 :VDO 018/14 + 746/0× )  بینیي ابرو تا پرهي یک سوم آغازینفاصله(
 :VDO 387/17 + 676/0 × )چشم دیگردرونی  يگوشه تا چشم یک بیرونی يگوشه يفاصله(

 :VDO  گیري با نرم افزار اتوکداندازه
 :mm102/0  VDO + 999/0× )  دهانيچشم تا گوشهي بیرونی  عمودي گوشهيفاصله(
 :VDO 248/0 + 981/0× )  بینیي ابرو تا پرهي یک سوم آغازینفاصله(
 :VDO 059/0 + 989/0 × )چشم دیگري درونی چشم تا گوشه یک بیرونی يگوشه يفاصله(

  
  

  بحث
ی هـای  روش ،بیـان شـد   بخـش درآمـد     کـه در    گونه،  همان

موقعیت استراحت  استفاده از فضاي اینترااکلوزال درگوناگون، چون 
 ،مـیش باور به . وجود دارد... و بلع گفتار مندیبل، استفاده از روش     

 براي تعیین و قابل اطمینان دقیق یها، روشک از این روش  ی هیچ
،  میش بیان کرد.)12(حالت اکلوژن نیست ها در ي فکارتفاع عمود

راه از  حالـت اکلـوژن   هـا در  ارتفـاع عمـودي فـک     گیري اندازه که
ـ تر براي تع  تر و دقیق   ساده یتواند روش هاي صورتی می  نسبت ین ی

زیـرا،  . دندان باشـد افراد بیحالت اکلوژن ها در ارتفاع عمودي فک 
 دیـدگاه  نـدارد و بـا اسـتفاده از    گیري اختصاصیاندازهابزار نیاز به   

حالـت اکلـوژن    هـا در    ارتفاع عمودي فک   توان می ،نسبت طالیی 
 بـراي کـه  پـژوهش،   در این   .)12( دست آورد ه  مطلوب بیماران را ب   

صورت افراد با ارتفاع معیارهاي مردم شناختی بررسی ارتباط برخی 
 که همبـستگی    ،شدروشن   انجام گرفت،    (VDO)عمودي اکلوزال   

هـاي  حالت اکلوژن بـا معیار ها در ارتفاع عمودي فکادار میان  معن
ابرو تـا    یک سوم آغازین      دهان، يچشم تا گوشه  ي بیرونی   گوشه

چـشم  ي درونـی    یک چشم تا گوشه   ي بیرونی    بینی، گوشه  يپره
 ارتفـاع عمـودي    میـان بیشترین همبستگی در هـر روش،    و  دیگر  
ي درونی چشم گوشهیک چشم تا  حالت اکلوژن و معیار  ها در فک

براي بررسی ارتباط هاي گوناگون ، بررسیتاکنون. داردوجود دیگر 
و ابعاد صورتی انجام    حالت اکلوژن   ها در   ارتفاع عمودي فک  میان  

   .شده است
ها در اکلـوژن    دندان، زمانی که،    نشان داد ) Willis(ویلیس  

ـ  ي پـایینی  بینی تـا لبـه    ي پایینی    لبه يدارند، فاصله جا     ه بـا    چان
امتـداد  دو سـمت  ها به  که از لب   ، مردمک چشم تا خطی    يفاصله

  .)22(یابد، برابر است می
ي لبـه بینـی تـا   زیـر   يفاصلهمیانگین بررسی کنونی،  در  

چشم تا  ي بیرونی   گوشه يفاصلهو میانگین    13/60،  چانهپایینی  
 ،علـت ایـن تفـاوت   . محاسبه شـد متر میلی 83/61 دهان   يگوشه

جمجمه و صـورت    ي  اندازهت تفاوت نژادي و تفاوت در       ممکن اس 
  .باشدبررسی، افراد مورد 
 ،صورتی بعد سه با را اکلوژن عمودي ارتفاع ،)McGee( گی مک

 عبـارت ابعاد  این .دانست، در پیوند   ماند می که در طول عمر ثابت    
کانون  که از ،مردمک چشم تا خطی  ي کانون   فاصله) 1: ند از هست
 بینی زیر تا گالبال يفاصله )2 .یابدمی امتداد سمت دو به لب دو میان

وي  .هالب  استراحتحالت در دهان درونی هايگوشه يفاصله) 3 و
. د هستناز این سه بعد با هم برابربعد  دو که همواره ،بودباور  این بر

 .)24(درست بود  این مطلب ،ويبررسی  هايدرصد از نمونه 95در 
 ، بیان کرد  "آناتومیکال استادي "رکتاب   د ،لئوناردوداوینچی

ي چانه تا بینی و فاصله   ي میان    فاصله  در یک صورت متقارن    که
ـ  بلنـدي    برابر با    ،رویش مو تا ابرو   میان جاي    ک سـوم  گـوش و ی

 ي گوشـه ي فاصـله ، کهبیان کردنیز، او . استارتفاع صورت افراد   
 بلنـدي چشم دیگر برابـر بـا   ي درونی یک چشم تا  گوشهبیرونی  

از ایـن روابـط در       و .صورت است بلندي  گوش و معادل یک سوم      
ــی ــرد  نقاش ــتفاده ک ــود اس ــاي خ ــس از آن.)12( ه ــاردي،  پ  لومب

)Loumbardi(ــوین ــدد طال  )Levin(  و لـ ــط عـ ــاز روابـ ی در یـ
 ارتفاع  کهبودلوین بر این باور  . )16 و 15( دندانپزشکی استفاده کردند  

ي انـدازه دنـدان و حتـی      اد بی افر حالت اکلوژن    ها در عمودي فک 
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صورت ي  اندازهمتناسب با   را  جلویی  هاي  نداند، به ویژه،    هادندان
مـک  . )16(کرد توان محاسبه ی مییبا استفاده از نسبت طال و  افراد

)Mack (کرد، کـه میـان   و بیان پشتیبانی ی ی از استاندارد طال   ،نیز
صـورت   پـایینی  و میانی صورت با یـک سـوم          باالییهاي  نسبت

 هـا در  ارتفاع عمودي فکتوانمیپایه، ارتباط وجود دارد و بر این     
مک بر این باور    . )25( دست آورد ه  را ب دندان   بی افرادحالت اکلوژن   

رویش مو ي جاي   فاصلهطبیعی   که در یک صورت متقارن و        ،بود
با ،  دهانيچشم تا گوشهي بیرونی  گوشهي بینی و فاصلهيتا پره
حالـت   هـا در ارتفاع عمودي فکیر بینی تا زیر چانه در  ز يفاصله

چشم ي بیرونی  گوشهي نسبت فاصله،همچنین. برابر استاکلوژن 
 11/618، برابر  دهان تا چانهي گوشهي دهان به فاصلهيتا گوشه

  اینبرگرفته ازبررسی کنونی  مبناي .)25( )ییعدد طال( گزارش شد
 کـه در  ،نـشان داد هاي بررسـی کنـونی   یافته.  بود،هشدیاد  منابع  

بـا یکـدیگر    معیارهاي یاد شده     میانگین   ،دانشجویان مورد بررسی  
 میان ولی ،اختالف دارندمتر یک تا دو میلیحدود در برابر نبوده و   

 یارتبـاط  اکلـوژن  حالـت هـا در    ارتفاع عمودي فـک    و معیارها این
ها ارتفاع عمودي فکمیان باط ارت).  p >001/0 (وجود دارد ادار  معن
بـه صـورت    ،  3در جـدول    حالت اکلوژن و معیارهاي یاد شـده        در  

با اسـتفاده از ایـن جـدول         . خطی نمایش داده شده است     يمعادله
 يچشم تا گوشـه    بیرونی   يگوشه يفاصله، براي نمونه،    توانمی

دهان را در یک فرد بی دندان بـا اسـتفاده از کـولیس دیجیتـالی               
چـشم تـا    ي بیرونی   گوشه يفاصله(و در فرمول    کرد  گیري  اندازه
ارتفاع  قرار داد تا     =27/16VDOمترمیلی+ 704/0)  دهان يگوشه

مناسب محاسبه شود یا از صورت   حالت اکلوژن   ها در   عمودي فک 
ي  فاصله، اتوکدايرایانهاستفاده از نرم افزار  و باعکس گرفته افراد 

ي فاصله(و در فرمول گیري  را بر روي عکس بیمار اندازه     یاد شده   
 متـر  میلـی +999/0× )  دهـان يچشم تـا گوشـه   ي بیرونی   گوشه
102/0 VDO=    حالت اکلوژن  ها در   ارتفاع عمودي فک  تا   قرار داد

گیـري  توان با انـدازه    می ،مطلوب محاسبه شود و به همین ترتیب      
   به، 3  محاسبه شده در جدولبا استفاده از فرمول و یارهاـمع گرـدی

  .مطلوب رسیدحالت اکلوژن  ها درارتفاع عمودي فک
  به نظر می رسد روش اندازه گیري با نرم افزار اتوکد روش           

  چرا که نقاط مـورد نظـر بـراي انـدازه گیـري را               ،تري است دقیق
در حالی  .کرد تعیین 0001/0 دقت با و مقیاس درکوچکترین توانمی

در ضمن در روش . استمتر  میلی01/0یجیتال که دقت کولیس د   
 و بنابراین بودهگیري زیاد در اندازهتصادفی  خطاي دیجیتال کولیس

دیگر درصورتی که در روش نرم افزار اتوکد  .است کمتر هاداده دقت
 دقیق کولیس بر روي مهار و گذاريعالمت و فرد همکاري به نیازي
ها را توان عکسمی تريبا دقت و فرصت بیش  . نیستافراد   صورت

دقیق بیمـار  حالت اکلوژن ها در ارتفاع عمودي فککرد و   واکاوي  
  .محاسبه نمودرا 

  
  نتیجه گیري
  تـوان نتیجـه    مـی ،هـاي پـژوهش کنـونی      یافتـه  يبر پایه 

حالت اکلوژن ها در ارتفاع عمودي فکمیان  که همبستگی  ،گرفت
ـ . وجود دارد بررسی  صورتی مورد   هاي  با نمایه  دسـتیابی بـه    راي  ب

 ،مطلوب در افراد بی دنـدان    اکلوژن   حالت در هافک ارتفاع عمودي 
ي بـه وسـیله   را مـستقیماً     هگفتـه شـد   هاي صورتی   معیارتوان  می

غیـر مـستقیم بـر روي عکـس     به صـورت  کولیس دیجیتالی و یا  
 در فرمـول    نرم افـزار اتوکـد انـدازه گرفـت و         ي  به وسیله بیماران  

Y=a+bx  مطلوب حالت اکلوژن ها در رتفاع عمودي فکاداده و جا
گیـري  ، انـدازه  بررسـی هاي مـورد    میان معیار در  . دست آورد ه  را ب 

بـراي  تـر   دقیـق ي معیـار ، دهانيشم تا گوشهچي بیرونی   گوشه
در افراد بـی دنـدان      حالت اکلوژن   ها در   ارتفاع عمودي فک  تعیین  
  . است

  
  سپاسگزاري

پژوهشی دانـشگاه علـوم     از پشتیبانی مالی معاونت محترم      
پزشکی اصفهان و همکاري مرکز تحقیقات پروفسور ترابـی نـژاد            

  .گرددسپاسگزاري می
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