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 کالبديهاي نمایهبرخی  با ها دندانخط میانیبررسی میزان هماهنگی 
  دهانصورت و 

  
    ***  علیمراد رهبر،** نفیسه اسدزاده عقدایی، * سید جالل مهدویان ،* جعفر قره چاهی

   مشهداشتی درمانی و خدمات بهد دانشگاه علوم پزشکی تحقیقات دندانپزشکی،مرکز،  دندانپزشکیيه دانشکد،دانشیار گروه پروتز *
   دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحقیقات دندانپزشکی، مرکز،  دندانپزشکیياستادیار گروه پروتز دانشکده **

  دندانپزشک*** 
  

  چکیده 
  يار انجـام شـود، رابطـه   مـ  هر بی جلوییهاي    هنگام آرایش دندان   به که باید    تیهداامش نخستینیکی از    :مسالهبیان  

 ها با محور طولی صورت این دندان خط میانیهنگامی که .  صورت بیمار استخط میانییانی با محور طولی ثنایاهاي م   
 بـا خـط میـان    جلـویی ي انسیزال دندان هـاي      صفحه از بین نخواهد رفت زیرا    در صورت    هانآ آرایش ، نباشد هماهنگ

  .شودمی در صورت آنهاموجب ناهماهنگی نامطلوب  خود این و مردمک موازي نخواهد شد
 صورت و دهـان  نمایه هاي برخی با جلوییهاي   دندانخط میانیمیزان هماهنگی  بررسی پژوهش، از این    هدف :هدف

  . و استفاده از آن در ساخت دست دندان براي افراد نیازمند بوددر افراد طبیعی 
 که سال 5/21ین سنی  با میانگ، زن25 مرد و 85 شامل ، نفر110 شمار ، توصیفی مقطعیبررسیدر این  :روشمواد و 

،  بودانجام نشده آنها  هايفککشیده بودند، درمان ارتدنسی و عمل جراحی زیبایی بر روي بینی و نتاکنون هیچ دندانی 
   پـس از آمـاده شـدن   .  آلژینـات قالـب گرفتـه شـد    ا آنان بفک  دوپس از معاینه و تکمیل پرسشنامه، از         . شدند انتخاب
و  ،پاپیالمرکز انسیزیوهاي سانترال باال با  دنداني خط میانیرابطهپایین،  و  هاي باال   ان دند خط میانی  ي، رابطه هاکست

 مرکـزي و  نمایـه هـاي   ، سپس.نتایج ثبت گردیدو بررسی  بر روي صورت بیماران  لبیال تروم و فرنوم  لفی میانیخط  نیز  
  . مقایسه شدند با همگوناگوندر درصدهاي ) میانگین و واریانس(ه عدر جامپراکندگی آنها 

 3/37در  .بـود فک باال بـا مرکـز انـسیزیوپاپیال منطبـق     سانترال هاي دندان ، محور طولی  افراد درصد 7/62در   :هایافته
هـاي   دندان، محور طولی افراد در درصدي مشابه ازو فیلتروم  میانیخط هاي فک باال با دندان افراد، محور طولی  درصد

و درصـد  9/10در  فـک بـاال  و پایین فک سانترال هاي   دندانمحور طولی  .بود باال منطبق    فک باال با فرنوم لب    سانترال  
 .بودمنطبق درصد افراد  63/3در فک باال و فیلتروم  هايسانترال خط میانیپایین با فک  هاي سانترال محور طولی

هـاي  ي نمایـه ی سـاخت کـه همـه    افراد دست دنـدان بیشترتوان براي  نتایج این بررسی نشان داد که نمی  :گیرينتیجه
  .هاي جلویی هماهنگ و در یک راستا قرار گیردکالبدي صورت و دهان با خط میانی دندان

  .، میدالین دندانهاجلوییهاي   دندان،خط میانی صورت : کلیديواژگان
  

  3/11/86: تاریخ پذیرش مقاله             31/5/86: تاریخ دریافت مقاله
   50 تا 41 ي صفحه: ي یک ي نهم، شماره ؛ دوره1387اه علوم پزشکی شیراز مجله دندانپزشکی دانشگ
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  درآمد
صـورت،  ي   تـشکیل دهنـده    اي کالبـدي  ساختاره

شوند و در سرتاسر زندگی  مراه با هم کامل می    همعموالً  
ایجاد هماهنگی  . کنند بر یکدیگر تکیه می    کار، هنگام   به

 جلــوییهــاي دنــداني وســیله بــهصــورتی و کــاربردي
  . می کندبازي در ساخت پروتز به سزا یاهمیت

ثري اهاي متناسب و زیبا       وجود دندان  ،بی گمان 
ها، بیـشترین    از میان دندان. داردچهرهی ی بر زیبا  فزون

 ،ویـژه ه ب ، باالجلوییهاي   را، دندانچهرهی ی در زیبا  اثر
   .)1( دارند عهده برهاي سانترال  دندان

 هنگام چیـدن  بهین نکاتی که باید تر مهمیکی از  
 محـور   ه ي  درنظر گرفته شود، رابطـ     جلوییهاي   دندان

 است و بایستی چهرهبا محور طولی ها  طولی این دندان 
 جـا  صـورت    میانه ي تقریباً در     قوس دندانی  میانیخط  
هـاي    دندان میانین در   ی قوس فک پا   میانیخط  . گیرد

 در راسـتاي خـط میـانی       میانی پایین و معمـوالً       ثنایاي
 افراد بالغ   بیشتردر  .  دارد جا فک باال    ثنایايهاي   دندان

هـاي فـک      دندان یخط میان  ،هاي طبیعی  داراي دندان 
  .)2(ین بر هم منطبق نیستند یباال و پا

 کالبـدي  هـاي  نمایـه  پس از بررسی  ،)Lynn(لین  
 کـه بـا   ،موجود در دهان و صورت به این نتیجـه رسـید    

هاي ثنایـاي    ی با دندان  ی برجستگی ثنایا  هتوجه به رابط  
 چیدن عنوان راهنمايه بمیانی فک باال، می توان از آن     

  .)3( در پروتز کامل بهره برد جلوییهاي  دندان
انسیزیوپاپیال  میان يرابطه ،)Lombardi( لومباردي

هاي ثنایاي میانی را بررسـی کـرده و بـه ایـن              و دندان 
عنوان یک راهنمـاي  ه که می توان از آن ب   ،نتیجه رسید 

هـاي    با دنـدان پایدار ه يدلیل داشتن رابطه   ب ،مطمئن
هاي مـصنوعی   ن براي چیدن دندا،ثنایاي میانی طبیعی 

  .)4( کرداستفاده 
 دســت کــم کــه ، نفــر50 در )Orthman(اورتمـن  

 پــاپی ه ي رابطــ، دنــدان در فــک بــاال بودنــد14داراي 
 مـورد   چهاردر   .کردی با کانین فک باال را بررسی        یثنایا

ی بـر  یستگی ثنایاج برپشتی ه يحاشی)  زن 2 مرد و    2(
د و  منطبق بو،در می کگذرها   که از نوك کاسپ    ،یخط

 ییبرجـستگی ثنایـا    پشتی يهی حاش ، مورد دیگر  46در  
 یپس از بررس  .  داشت جامتر جلوتر     میلی سهحدود  در  

 مـرد و زن   میان اختالفی   باره، که در این     ، گردید آشکار
ــر روي رابطــاثــري ،وجــود نداشــته و ســن نیــز   ه ي ب

  .)5( هاي کانین ندارد ی با دندانیبرجستگی ثنایا
خـط   ي بـر روي رابطـه     رسـی بر با   ،)Miller( میلر

 صورت به این نتیجه رسید خط میانیها با   دندانمیانی
هاي ماگزیال   دندانخط میانی افراد،  درصد 4/70که در   

 افــراد میــدالین  درصـد 8/27بـا فیلتــروم منطبــق و در  
هـاي منـدیبول      دنـدان  خط میـانی  دندانهاي ماگزیال با    

 از  بیشتردر  امکان این که     که   ،او بیان کرد  .  منطبق بود 
 بـر هـم منطبـق    خـط میـانی   کل افراد هر دو    درصد32

  .)6(  بسیار کم استباشند
 بیمـار انجـام     100 روي   بر پژوهشی ،)Latta(التا  

ــانگین در  د ــور می ــه ط ــار78اد و ب ــانی   بیم ــط می ، خ
 نازوپـاالتین پـاپیال   یک میلی متر با میانـه ي ها  رانسیزو
 خـط میـانی  ا میانگین فاصله فرنوم لبیال ب  .داشت فاصله
ــز ــدود ، درنیـ ــر 93/0 حـ ــی متـ ــود میلـ    0-5/5(  بـ

 سـن و جـنس       ، میـان  ایـن بررسـی هـا     در  . )میلی متر 
  .)7( نشد ادار دیده معنیتفاوت

 خود نتیجه گیري بررسی در   )Johnston(جانسون  
 دندانی آنها نسبت به خط میانی که ، افرادي در  که ،کرد

 کـه  ،ادي در مقایسه با افر،منحرف بود خط میانی چهره 
ي  چهـره    گیرایی ، بر هم منطبق بود    خط میانی این دو   

 بیان کرد، )Thomas(توماس همچنین  .)8( آنها کمتر بود
 خـط میـانی   اگزیـالی   ي فرد با افزایش زاویه گیراییکه  

  .)9(بیشتر می شود 
 خط میـانی  روي  بر   پژوهشی )Cordash( کورداش

  میـانی  خط که انحراف    ، بیمار انجام داد و نشان داد      45
 افـراد    درصـد  14 یـک میلـی متـر در      به میزان کمتر از     

 انحراف  ، افراد درصد83 در   ، دیده شد و نیز    بررسیمورد  
  .)10(متر بود  میلی یک تا دو  به میزانخط میانی

 هماهنگی ، پیداستبررسی که از این   ،گونه همان
هـا    با محـور طـولی دنـدان   چهره محور طولی     ي رابطه

 .جلویی اسـت هاي   آرایش دندانل مهم درییکی از مسا  
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بـه  کـه    شـده اسـت  بنابراین، در بررسی کنونی کوشش  
   خــط میــانیهمــاهنگی میــزان  فراگیــر،طــور کامــل و 

، فرنـوم   خط میانی چهره  هاي ثنایایی فک باال با       دندان
هاي  فیلتروم و محور طولی دندان    ،  ییی ثنایا پلبیالی، پا 

  .گرددسی قرار ین برریثنایاي فک پا
  

   روش ومواد 
در بخش  Case series از نوع توصیفی بررسیاین 

 ، دانشگاه علـوم پزشـکی      دندانپزشکی ه ي پروتز دانشکد 
 دامنـه ي با  )  زن 25 مرد و    85( نفر   110مشهد بر روي    

از  سـال    5/21 سال و میـانگین سـنی         48 تا     13سنی  
 بـه   مراجعـه کننـدگان    دانشجویان دندانپزشکی و     میان
   : انجام شد،اراي شرایط زیر بودند که د،پروتز ثابت  بخش
در اثــر (تــاکنون دنــدانی از دســت نــداده باشــند ) الــف

 ینگدکراوو داراي  ...)پوسیدگی، ضربه، ارتودنسی و 

  .و دیاستم نباشند
  .درمان ارتدنسی براي آنها انجام نشده باشد) ب
 انجـام آنـان  فـک  ی بـر روي بینـی و      یجراحی زیبـا  ) پ

  .نگرفته باشد
قــوس دنــدانی  و برجــسته اي در آشــکار قرینگینــا) ت

  .وجود نداشته باشد
ین یقالب فک باال و پـا      بررسیکلیه افراد مورد    از  

پس .  ریخته شداستونبا گچ ها  قالب فراهم و بی درنگ
ی آن، کستها از تري جدا و به روش         یاز سخت شدن نها   

بـا  ین  یهاي باالو پـا     کست ، سپس .ارتدنسی تریم شدند  
 بر روي   ، شده بود  فراهمکه از بیمار    ي  استفاده از رکورد  
  .دندردیگآرتیکوالتور مانت 

  
  هاي مورد بررسینمایه 

ز کــ مرهــاي ســانترال بــاال بــا  دنــداني رابطــه 
هاي  دندان خط میانی ي هرابط که براي این :انسیزیوپاپیال

در آغـاز،    ،وپاپیال بررسی شود  ی با انسیز  باالفک   سانترال
 پهنـاي  ، و سـپس   کـرده ص   انسیزیوپاپیال را مشخ   مرکز

 انـدازه گیـري   نخستهاي مولر   دندان ه ي فک در ناحی  
 راست و   6 هاي کاسپ مزیوپاالتال دندان  ي  فاصله  (شد  

 انسیزیوپاپیال رسـم   کانون خطی به    ، آن میانو از   ) چپ
 بگذردهاي ثنایاي میانی      و امتداد داده تا از دندان      کرده

هـاي   ندنـدا  خط میانی آیا این خط از   ،دشومشخص  و  
و در صـورتی کـه      گذر می کند یـا نـه        سانترال ماگزیال   

  . ثبت می شد،انحرافی وجود داشت
 بـا بـاال  سـانترال  هاي    دندان ي خط میانی  رابطه  
فرد  بالینی،از نظر    : و فرنوم لب باال    فیلتروم محور طولی 

 خط میانی آیا  که،شود تا مشخص  شدمی  دقیقاً معاینه   
ـ   سانترال  هاي   دندان فیلتـروم   محـور طـولی   ا  فک باال ب

 میزان انحـراف آن    ،؟ اگر منطبق نبود   نهمنطبق است یا    
 جـا  در کدام سـمت فیلتـروم        خط میانی  ،که  این ،و نیز 
خـط  به همین صورت رابطه ي       . تعیین می گردید   ،دارد

ارزیابی و   باال   و فرنوم لب  هاي سانترال باال     دندان میانی
  .  آن ثبت می شده ينتیج

فک پایین هاي سانترال   دندان خط میانی  يرابطه
: فیلتـروم  مرکـز هاي سانترال باال و       دندان خط میانی  با
خـط  ین نسبت بـه     ی فک پا  خط میانی  يهرابط ر ادامه د

و محـور طـولی     فـک بـاال     سـانترال   هـاي     دندان میانی
 احتمـالی آن  ،بررسی و میـزان انحـراف    فیلتروم لب باال    

  .گردید می ثبتبرگه مربوطههمراه با جهت انحراف در 
 خـط میـانی   بـراي تعیـین     :  صـورت    خط میـانی  

بـه خـط     (Glubella) وسط ابروها     ي میانی  صورت نقطه 
   .شد مردمکی متصل میان

میزان انطباق محور طولی بینی :  بینی خط میانی
بررسی هاي سانترال باال     با محور طولی صورت و دندان     

چنانچـه  . تعیـین گردیـد   احتمـالی    میزان انحراف    وشد  
میـزان   ،متـر بـود    میلـی  دوزان این انحراف کمتـر از       می

 متوسـط و اگـر   ،متر بـود   میلیاز دو تا پنجکم، انحراف  
درنظـر   میزان انحراف زیـاد   ،متر بود   میلی پنج از   تربیش

 به وسیله يهاي مورد بررسی   نمایه   همه ي . شدگرفته  
هایی  بار انجام گرفت و در برگهپنج دست کم یک نفر و    

 بـا  . شـده بـود  فـراهم  ایـن کـار   يویژهکه ثبت گردیده   
میـانگین و   ( مرکزي و پراکنـدگی       هاي نمایهاستفاده از   

ــار ــات توصــیفی ) انحــراف معی    واکــاويمربوطــه اطالع
 . گردید
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  یافته ها 
 مـرد  85 نفـر شـامل      110 بررسی، شـمار  در این   

 .گردیدنـــدمعاینـــه %) 7/22( زن 25و ) درصـــد3/77(
  ي میانـه ( ، سال 5/21 سیبررمیانگین سنی افراد مورد     

  .بود) سال 18
سانترال هاي  دندانخط میانی   انطباق يزمینهدر  
 از ) درصد3/37 ( نفر 41 در   چهره خط میانی با  فک باال   

 7/62(نفـر    69 و در    همخـوانی ها ایـن دو بـا هـم         نمونه
 در دو جـنس     ،ایـن موضـوع   . متفاوت بـود  دیگر  ) درصد

 که گردید،ص  و مشخشد بررسی جداگانهمذکر و مونث 
 میــانی خــط زنــان درصــد36 مــردان و درصــد6/37در 

  .استمنطبق خط میانی صورت هاي فک باال با دندان

هاي  دندانخط میانی ، که در آنها،از میان افرادي  
 21مار ش ،فیلتروم منطبق نبودمرکز با سانترال فک باال 

هاي فک باال   دندانخط میانی از آنان  )درصد2/19 (نفر
  نفـر 48 شـمار  در سـمت راسـت و در         چهـره نسبت به   

  .  دیگر در سمت چپ قرار داشت)درصد6/43(
هـاي    دنـدان میان خـط میـانی   اختالف   ه ي دامن
 سـه  صـفر تـا   ازفیلتـروم   میانیخط   و   باالفک  سانترال  

 یـک میانه و نما  و  متر    میلی 192/1میانگین  (متر   میلی
هـاي   دنـدان  خط میـانی  روي هم رفته،.  بود )متر میلی

ــا   ــاگزیال ب ــره م ــد9/70در چه ــراددرص ــله اف   اي  فاص
  دیـده   1جـدول   در  کـه    ،متر داشـت   کمتر از یک میلی   

  .می شود
  

  

  متر  میلیپایه ي بر چهره  خط میانیهاي سانترال ماگزیال نسبت به   دندانخط میانی میزان انحراف : 1جدول 
  

  میزان انحراف  درصد  شمار
  )منطبق است (0  3/37  41
5  5/4  25/0  

14  7/12  50/0  
23  9/20  00/1  
11  0/10  50/1  
13  8/11  00/2  
1  9/0  50/2  
2  8/1  00/3  

  جمع  100  110
  

  

 بررسی،جمعیت مورد  از   ) درصد 3/37( نفر 41در  
فک باال با فرنوم لب باال    سانترال  هاي   دندان خط میانی 
ــق ــامنطب ــد7/62 در ، ام ــود  درص ــق نب ــایج  . منطب   نت
 20 مـردان و      درصـد  35/42کـه    ،ها نـشان داد    بررسی
مـاگزیال بـا    سانترال  هاي    دندان خط میانی  زنان   درصد

 که این اخـتالف میـان دو       ، منطبق بود  باالییفرنوم لب   
  .جنس جالب توجه است

هـاي    دنـدان خـط میـانی   کـه  ،يفر ن69از میان   
  نفر 32شمار ،فک باال با فرنوم لب منطبق نبود      سانترال  

هـا در سـمت راسـت        ان دند خط میانی  )  درصد 1/29(
 و بـود  در سمت چـپ  )  درصد 6/33( نفر 37فرنوم و در    

میـزان اخـتالف    . با یکدیگر منطبق بـود  درصد 3/37در  
 ازبا فرنوم لب باال     سانترال  هاي    دندان میان خط میانی  

  متـر،    میلـی 86/0میـانگین  (. متر بود   میلی 5/2صفر تا   
  .)بودمتر  یک میلی نماو میانه 

ماگزیال با سانترال هاي  دندان انیخط می  يهرابط
 7/62( نفــر69  در .، بررســی گردیــدنیــزانــسیزیوپاپیال 

هاي فک بـاال    دندانخط میانی ، از کل نمونه ها   )درصد
 3/37( نفر 41 انسیزیوپاپیال منطبق و در    يهمیاندقیقاً با   

خـط   2 جـدول    بـر پایـه ي     .دیگر منطبق نبـود   ) درصد
در  انـسیزیوپاپیال  انـه ي میهاي فک باال با       دندان میانی

 .منطبق بود ، زنان درصد64 مردان و  درصد4/62
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   انسیزیوپاپیال به تفکیک جنسکانونهاي سانترال باال با  دنداني خط میانی  رابطه :2جدول 
  

  غیر منطبق  منطبق  رابطه خط میانی
  شمار  درصد  شمار  درصد  شمار  جنس
  53  4/62  32  6/37  85  مرد
  16  64  9  36  25  زن

  69  7/62  41  3/37  110  مجموع
  

  
سـانترال  هـاي    دنـدان خط میـانی   انحراف   میزان

 به سمت راست و     خط میانی چهره   نسبت به    پایینفک  
 میـدالین  ) درصـد 64/43 ( نفـر  48 در .شد یچپ ارزیاب 
در سمت راست فیلتـروم و   پایین سانترال فک   دندانهاي

 دیگـر در سـمت چـپ واقـع          )درصد64/43 ( نفر 44در  
 دقیقاً با هم منطبـق بودنـد،   درصد36/16ود و در    شده ب 

 زنـان   درصد4/47 مردان و  درصد1/52 باره،که در این   
راسـت   هـاي فـک پـایین در سـمت         دنـدان  خط میانی 

 ، زنـان  درصـد 6/52 مـردان و   درصد9/47فیلتروم و در   
  .شتدر سمت چپ آن قرار دا

فک پایین سانترال هاي   دندانخط میانیانحراف 
 این ه يدامن. محاسبه گردیدط میانی چهره خنسبت به 

 32/1=میـانگین  (. متر بـود    میلی 5/5انحراف از صفر تا     
 میـان   ه ي  رابط .)متر یک میلی = متر، نما و میانه      میلی

در .  شـد بررسیهاي فک پایین و باال        دندان خط میانی 
 نفـر دیگـر     98 این دو با یکدیگر منطبق و در         ، مورد 12

 کـل   درصـد 9/10 تنهـا در     ،یعنی،  بر هم منطبق نبودند   
 ینیپـا سـانترال  فـک   هـاي   دندان خط میانینمونه ها   

منطبـق و     بـاال     سانترالهاي   دندان خط میانی  دقیقاً با 
این مطلـب در دو جـنس       .  منطبق نبود   درصد 1/89در  

کـه   ،بـود  شد و نتایج آن گویاي این      سنجیده زن و مرد  
 نیخــط میــا ، زنــاندرصــد20 مــردان و  درصــد2/8در 

هاي   دندانخط میانیفک پایین با  سانترال  هاي   دندان
موضوع جالب توجـه ایـن      . بودفک باال منطبق     سانترال

 که میزان انطباق آن در زنان بـه مراتـب بیـشتر از             ،بود
  .مردان بود

هـاي    دنـدان خـط میـانی  میزان انحراف ه در ادام 
 هـاي   دنـدان  خـط میـانی   نسبت به    ینیپافک  سانترال  
 واکـاوي  پـس از     ،به سـمت راسـت و چـپ         باال سانترال

 8/51 ( نفـر 57 در  کـه ،)1نمـودار   (بررسی شـد  ها  داده
سـانترال  هاي   دندانخط میانی ، از کل نمونه ها )درصد
ي اهـ   دنـدان خـط میـانی  ین در سـمت راسـت       یفک پا 

 در ، دیگـر ) درصـد  3/37 ( نفـر  41فک باال و در   سانترال  
اد بـا    افـر   درصـد  9/10 و در    سمت چپ آن قرار داشـت     

  ).3جدول  (ندیکدیگر منطبق بود
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درصد 

به تفکیک جنس (هاي سانترال فک باال   دندان خط میانیین با یهاي سانترال فک پا  دندانخط میانی وضعیت انطباق :1نمودار 
  )و جهت انحراف

  
  

هاي ماگزیال به تفکیک   دندانا خط میانیندیبل بهاي م دندانخط میانی نبود انطباق   و درصد افراد باشمار :3جدول 
  جهت انحراف

  

  جهت انحراف   انطباقنبوددرصد از موارد   درصد  شمار
         راست  60/58  8/81  57
  چپ  40/41  3/37  41
  جمع  100  1/89  98

  
  

 خـط میـانی چهـره      بینی بـا     خط میانی  ه ي رابط
  : دست آمده  بزیربررسی شد و نتایج 

 از افـراد مـورد بررسـی        ) درصد 2/28 ( نفر 31در  
 ، دیگـر ) درصـد 8/71( نفر79این دو با هم منطبق و در      

 درصــد05/27 در  کــهآشــکار گردیـد،  .منطبـق نبودنــد 
 چهـره بینـی بـا    خـط میـانی   ، زنـان  درصد32مردان و   

 خط میانی منطبق بود و این نتایج بیانگر انطباق بیشتر         
  .ان است در زنان نسبت به مردچهره خط میانیبینی با 

خط  با   خط میانی چهره   درصد افرادي که در آنها    
هـاي    دنـدان   میـدالین  وسانترال باال   هاي    دندان میانی

در .  محاسـبه گردیـد    منطبـق بـود   پایین   کسانترال  ف  
 ایـن سـه     ، از افراد مورد بررسی    ) درصد 63/3 ( نفر چهار
  نفـر 106 بـا یکـدیگر در یـک راسـتا بودنـد و در              نمایه

ایـن   . با یکدیگر اخـتالف داشـتند  ،گر دی) درصد 37/96(
 نفر سه که در ، بررسی شد،موضوع به تفکیک جنس نیز
 خـط میـانی    بـا    خط میـانی  از مردان و یک نفر از زنان        
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ین در یک راسـتا بـود   یفک باال و پا سانترال   هاي دندان
  .) زنان چهار درصد مردان و درصد53/3(

هاي فک بـاال بـا        دندان خط میانی میزان انطباق   
 و  خط میـانی چهـره    ین،  یهاي فک پا    دندان خط میانی 
در  تنها که ، گردیدروشن بینی بررسی شد و     خط میانی 

  درتنها ،یعنی.  ها بر هم منطبق بودند نمایهنفر این    سه

 بـا  نمایـه  کل افراد مورد بررسـی هـر چهـار            درصد 7/2
افراد  درصد3/97یکدیگر در یک راستا قرار داشتند و در       

چهـار   مردان و     درصد 3/2در   .بق نبودند با یکدیگر منط  
 خـط میـانی    بینی با فیلتـروم و       خط میانی  ، زنان درصد
   ین بـا هـم منطبـق بودنـد        یهـاي فـک بـاال و پـا        دندان

  .)4جدول (
 
  

 هاي مورد بررسی به و دیگر نمایهین با هم ایهاي سانترال باال و پ  دندانخط میانی انطباق نبود میزان انطباق و :4جدول 
 یک جنستفک

  

  درصد  شمار  درصد  شمار  درصد  شمار  جنس  منطبق  غیر منطبق  رابطه خط میانی
  3/2  2  7/97  83  100  85  مرد
  4  1  96  24  100  25  زن

  7/2  3  3/97  107  100  110  مجموع

 

  
  بحث 

 نمایـه ي عنوان یک   ه   ب بیشتر ،برجستگی ثنایایی 
هـاي   در تعیـین موقعیـت دنـدان      قابل اعتمـاد     کالبدي
بـا وجـود    میانی مورد استفاده قرار مـی گیـرد و          ثنایاي  

عنـوان    به  آن کانون در شکل این برجستگی،      گوناگونی
کـار  ه   فک باال ب   جلوییهاي    چیدن دندان  برايمرجعی  
 بررسـی هـا    بیشتر تا کنون    ،به همین دلیل  . )1(می رود   

 فک باال در    جلوییهاي    دندان جاي درست براي تعیین   
ی انجام شده است    یگی ثنایا روتز کامل، بر روي برجست    پ

 دربرگیرنـده همـه ي    گونه اي فراگیر  به   که   ،پژوهشیو  
 نگرفتـه  انجـام موارد مطرح شده در این بررسـی باشـد،    

ایـن  . کـرد است تا بتوان نتایج آن را با یکدیگر مقایـسه      
 مطمئن بـراي چیـدن      یی ها ي نمایه ه  یارا، براي   بررسی
 ، چـون  یی ها هنمایها در پروتز کامل انجام شد و         دندان

گی تبرجـس فرنوم لـب بـاال،      ،  چهره میانی، خط   فیلتروم
 خـط میـانی   آنها با  ي  و رابطه   بینی خط میانی  ثنایایی،
  .شدند و ارزیابی بررسیین ی باال و پاجلوییهاي  دندان

 کـانون  بررسی شـده،     کالبدي هاي   نمایهاز میان   
خـط   موارد کامالً بـا       درصد 7/62در  ی  یبرجستگی ثنایا 

 منطبق بـود و بـه عنـوان          باال جلوییهاي   دندان میانی
 جلوییهاي   مطمئن ترین راهنما براي قرار دادن دندان      

  .  پیشنهاد می گرددجاي درستفک باال در 
 ایـن   ،مـوارد  درصد   78در ،)Latta(بررسی التا   در  

 کـه   ،با هم اختالف داشـتند      یک میلی متر   حدوددر  دو  
ــس  ــهعک ــی  ينتیج ــت  بررس ــونی اس ــس ا .)7(کن ز پ

 جلـویی  دندانهاي  خط میانی ، انطباق   ییبرجستگی ثنایا 
 این دندان  خط میانی  انطباق   ،با فرنوم لب باال و نیز     باال  
 جـا  دوم   يه در رد   درصـد،  3/37 میزان   ه با فیلتروم ب   ها

 خـط میـانی   بـا    نمایـه دو  انطبـاق ایـن     میزان  . (ندداشت
 تنهـا تفـاوت      و )فک باال یکسان بود    جلوییهاي   دندان
 میزان انطبـاق آنهـا در دو جـنس مـرد و زن       ،نهامیان آ 

هاي   دندانخط میانیکه میزان انطباق ه گونه اي  ب،بود
در (ماگزیال با فیلتـروم در دو جـنس تقریبـاً برابـر بـود           

 ولــی درصــد ،) زنــان درصــد36 مــردان و  درصــد6/37
فک باال با فرنـوم      جلویی هاي  دندان خط میانی انطباق  

  درصـد 35/42(ر از زنـان بـود   لب باال در مـردان بیـشت      
ـ  نمایـه  از این دو     ،، بنابراین ) زنان  درصد 20مردان و    ه  ب

ــدن    ــراي چی ــان ب ــل اطمین ــاي قاب ــوان یــک راهنم   عن
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توان بهره  فک باال در پروتز کامل نمی جلوییهاي  دندان
  .جست

 فرنوم لبیـال بـا      ي میانگین فاصله  التا، بررسیدر  
متـر  میلـی  93/0 حـدود    ، در هاي بـاال   دندان خط میانی 

ــه ــاوت در  و ه شــدگفت ــا هــم تف ــیدو جــنس ب  ادار معن
  .)7(نداشتند

 میـزان   ه،انجام داد  )Miller( میلر    که پژوهشیدر  
 ،با فیلتروم فک باال جلوییهاي  دندانخط میانیانطباق 

بررسـی   در  ،در حـالی کـه     ،)6( گزارش شـد    درصد 4/70
توجـه  از نکات جالب . دست آمده  ب درصد 3/37 کنونی،

هـاي فـک      دندان خط میانی  میزان انطباق    رسی،برین  ا
هاي فک پایین است و برعکس        دندان خط میانی باال با   

 هنگام سـاخت پروتـز کامـل مرسـوم          به که   ،آن چیزي 
 بـا یکـدیگر در   نمایهین دو که ا ، می کنند  تالشاست و   

  افـراد بـا دنـدان      درصـد 9/10 باشند، تنها در     راستایک  
 1/89 راسـتا بودنـد و در         در یـک    ایـن دو   ،هاي طبیعی 

 ،بنابراین.  وجود نداشت اي چنین هماهنگی، افراددرصد
 پروتز کامـل ایـن      ساخت هنگام   به هدف ها اگر یکی از    

 تـا   کوشـش کـرد    نبایستی   کند، که طبیعی جلوه     ،باشد
 خـط میـانی   دقیقاً با    باال   جلوییهاي    دندان خط میانی 

  .منطبق باشد فک پایین جلوییهاي  دندان
 جلوییهاي    دندان خط میانی ان افرادي که    از می 

فک بـاال در   جلوییهاي    دندان خط میانی فک پایین با    
 در سـمت راسـت و در    درصـد 6/58 نبود، در   راستایک  

 خـط میـانی    افراد در سمت چپ نسبت به         درصد 4/41
 میزان در ضمن،. فک باال قرار داشت    جلوییهاي   دندان

 از  مگیر بیـشتر  بـه گونـه اي چـش      انطباق آنها در زنـان      
 .) درصـد 2/8 و در مردان  درصد20در زنان   (مردان بود   

  دنـدان خط میـانی  که میزان انطباق    ، است گفتشایان  
ــاي  ــوییه ــا  جل ــاال و پ ــک ب ــر،  درین یف ــی میل  بررس

 زنـان بـا    ي گزارش شده بـود و در مقایـسه   درصد8/27
 جلـویی هـاي     دنـدان  خط میـانی  مردان، میزان انطباق    

، در زنـان     بـاال  جلـویی هـاي     دندان یخط میان با  ین  یپا
 زنـان و   درصـد  3/28( بیشتر از مردان بوده است       اندکی

  .)6( ) مردان درصد9/26

 بررسـی، از عوامل موثر در اختالف نتایج ایـن دو          
 بر کنونی بررسی که کرد،می توان به این موضوع اشاره      

 با یکدیگر تاکید داشت یاد شده هاي نمایهانطباق کامل  
 انطباق نبودعنوان ه  ب،ین اختالف میان آنهاتر و کوچک 

 کـه پاسـخ   ، موارديشمار از ، و در نتیجه   به شمار آمده،  
  . کاسته شد،مثبت بود

خط  که درصد انطباق ،از دیگر نکات مهم این بود  
 خط میانی چهره ین با   یفک پا  جلوییهاي    دندان میانی

 کــه در بــه گونـه اي،  ،بـسیار کمتــر ازحـد انتظــار بـود   
 مـردان و  درصـد 1/14( افراد معاینـه شـده     رصدد36/16
 راسـتا  با یکـدیگر در یـک   نمایه این دو ،) زنان درصد24

 خـط میـانی   بـا میـزان انطبـاق    این موضوعبودند و اگر    
 .سـنجیده شـوند   فک بـاال بـا فیلتـروم        قدامی  دندانهاي  

 دنـدان  خط میـانی   که میزان انطباق     ،مالحظه می شود  
 خـط میـانی  شتر از انطبـاق   دو برابر بیچهرهبا هاي باال   

 براي ، است و بنابراینچهرهمندیبل با ین یهاي پا دندان
هاي مـصنوعی لزومـی بـراي        حفظ ظاهر طبیعی دندان   
هـاي    دنـدان میان خط میانیانطباق و هماهنگی کامل     

  .چهره نیستین و یفک پا جلویی
 جلـویی هـاي    دندانخط میانی که  ، افرادي شمار

فـک بـاال و    جلـویی هـاي    دنـدان خـط میـانی   با  ین  یپا
 نمونه هاي مورد بررسی همه ي در ،فیلتروم منطبق بود  

 تنها ، دیگربه سخنو ) سه مرد و یک زن   ( نفر بود    چهار
 راسـتا  کامالً در یک نمایه این سه   ، افراد  درصد 63/3در  

این . اد با یکدیگر اختالف داشتند    ر اف  درصد 37/96و در   
 شـد و ایـن   هسنجیدموضوع در دو جنس مذکر و مونث     

 و اخـتالف  بـود میزان در هر دو جـنس تقریبـاً یکـسان      
 بینـی بـا     خـط میـانی   میزان انطبـاق    . زیادي دیده نشد  

هاي فـک     دندان خط میانی   در مقایسه با انطباق    چهره
 بودبرخوردار  کمتر  اي صورت از درجه خط میانی باال با   

 خـط میـانی    ، افراد مورد بررسـی     درصد 2/28و تنها در    
 افراد  درصد1/39 و در   ی داشت فیلتروم هماهنگ بینی با   

 دو تـا پـنج     فاصله اي در حـد       چهره بینی با    خط میانی 
 خـط میـانی    در افـرادي کـه       ، بنابراین .متر داشت ی  میل

 که ، منطقی خواهد بود،بینی با فیلتروم هماهنگ نیست
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 فک بـاال    دندان مصنوعی  جلوییهاي    دندان خط میانی 
  . بینیخط میانی قرار داد تا با راستارا با فیلتروم در یک 

 می توان به علل انحـراف      گفتنی این که،  از نکات   
 کرد، به گونه اي، کـه      بینی با فیلتروم اشاره      خط میانی 

را  علـت احتمـالی ایـن موضـوع        ، مردان  درصد 2/38در  
 این عامل در زنـان      ،که  در حالی  ندبودکرده   ضربه بیان 

وع بـا ایـن    و ایـن موضـ  در بر مـی گرفـت   را   درصد 1/9
 و برابـر ضــربه  کـه مـردان بیــشتر از زنـان در    ،واقعیـت 

  . کامالً همخوانی دارد،حوادث قرار دارند
 افراد معاینه درصد 72/2 یعنی در ، در سه نفر تنها

 بینی، خط میانی بررسی شده شامل نمایه چهار هر شده
هاي فک باال و فیلتروم بـا       هاي فک پایین، دندان   دندان

ها با  نمایه این   ،ادر اف درصد 3/97 و در    ندهم منطبق بود  
 کـه   ، اسـت  روشـن  ،بنـابراین . نبودنـد  هماهنگ یکدیگر

همه ي  که  دندانی ساخت،    افراد   ه ي ي هم اتوان بر نمی
 زیرا . باشندراستا ها با یکدیگر هماهنگ و در یک         نمایه

  . کردتر جلوه خواهند ها مصنوعیدندان ،در این صورت
ررسی به شرح زیـر قابـل     به طور کلی نتایج این ب     

  : ارایه است
 خـط میــانی  بررسـی،  مـورد  افـراد   درصـد 7/62در .1

 یبرجـستگ  کـانون فک باال بـا      جلوییهاي   دندان
 .انطباق داشت ییثنایا

هــاي   دنــدان، خــط میــانی افــراد درصــد3/37در  .2
 .انطباق داشتفک باال با فیلتروم  جلویی

 جلـویی هـاي    دنـدان  درصد، خط میـانی    3/37در   .3
 . بودهماهنگ با فرنوم لب باال فک باال

   خـط میـانی   بررسـی، مـورد  افـراد   درصد  9/10در   .4
  

هـاي    دنـدان  خط میـانی  هاي فک پایین با      دندان
 .فک باال منطبق بود جلویی

هـاي فـک     دندان، خط میانی افراد درصد 63/3در   .5
هاي فک باال و فیلتـروم       دندان خط میانی پایین با   

 .در یک راستا قرار داشتند
هـاي    دنـدان  خـط میـانی   در میزان انطباق    جنس   .6

ی یبرجـستگی ثنایـا   بـا فیلتـروم و       فک باال    جلویی
 . نداشتاثري

با  باال   جلوییهاي    دندان خط میانی میزان انطباق    .7
  .در مردان بیشتر از زنان بودباال فرنوم لب 

فـک   جلـویی هاي    دندان خط میانی میزان انطباق    .8
پایین در  فک   جلوییهاي    دندان خط میانی باال با   

  .زنان بیشتر از مردان بود
 ینی پا جلوییهاي    دندان خط میانی میزان انطباق    .9

 .با فیلتروم در زنان بیشتر از مردان بود
  

  نتیجه گیري
از میان نمایه هاي مورد بررسـی در تعیـین خـط      
میانی دندان هاي جلویی، پاپی ثنایایی، فیلتروم و فرنوم  

 با هم در نظـر گرفتـه   لب باال قابل اعتمادترند و بایستی 
 درصـد   72/2همچنین با توجه به اینکه تنهـا در         . شوند

افراد معاینه شده هر چهار نمایه مـورد بررسـی بـا هـم              
 درصــد ایــن نمایــه هــا بــا یکــدیگر 3/97منطبــق و در 

  بیـشتر  درهماهنگ نبودند می توان نتیجه گرفـت کـه          
افراد ساخت دندان مصنوعی که در آن همه نمایه ها بـا       

دیگر هماهنگ باشند باعث مصنوعی تر جلوه کـردن         یک
   .دست دندان خواهد شد
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