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 تعیین فضای مورد نیاز برای رویش دندانهای کانین و پره مولر در دوره دندانی 

  ئین مختلط با استفاده از عرض مزیودیستالی دندانهای ثنایای پا
 
 

  2 دکتر آرش میرکاظمی،∗1 ولی اله آرشدکتر
  دندانپزشک  -2 استادیار گروه اورتودنسی دانشکده دندانپزشکی بابل  -1

 
 

 اندازه دندانها از مراحل مهم تشخیص در دوره دندانی مختلط            تعیین رابطه بین محیط قوس دندانی و       : سابقه و هدف  
تعیین این رابطه ، بدون پیش بینی و ارزیابی          . ای دائمی صورت می گیرد    است که اغلب قبل از رویش تعدادی از دندانه         

در این   .، امکان پذیر نمی باشد     )کانین وپره مولر های دائمی     (دقیق عرض مزیودیستال دندانهای دائمی رویش نیافته          
 مجموع عرض ثنایای    تحقیق بر آن شدیم تا فضای مورد نیاز برای رویش دندانهای کانین و پره مولر را با استفاده از                    

 .، در افراد ایرانی ارزیابی نمائیمTanaka & Johnstonپائین با بهره گیری از روش 
عرض  دوم دائمی هر نیم فک و       پره مولر اول و     این تحقیق عرض مزیودیستال دندانهای کانین و         در :مواد و روشها  

 سال مازندرانی، با کولیس ورنیه      20ه افراد زیر     مـدل گچی مربوط ب    604مزیودیستال چهار دندان ثنایای فک پایین، در      
دندانهای مورد نیاز   . جدولـی تنظیم گردیدند   اندازه هـای بدست آمده در      میلی متر اندازه گــیری شدند و       02/0با دقت   

 .برای اندازه گیری کامالً رویش یافته، بدون پوسیدگی، شکستگی و پرکردگی بودند
ین عرض مزیودیستالی ثنایای پایین، میانگین مجموع عرض مزیودیستالی کانین وپره              این بررسی، میانگ   در :ها یافته

 برای فک    Tanaka & Johnston   (Y=ax+b)  در معادله پیشنهادی    b , aمولر های باال و پایین، محاسبه شـدند و ضرایب           
مجموع عرض مزیودیستالی ثنایای  xضمناً .  بدست آمدند=195/0a=،723/18b و برای فک باال=167/0a= ،387/19 bپایین

 . مجموع عرض مزیودیستال کانین و پرمولر در یک طرف می باشد yپائین و 
 درجمعیت مورد مطالعه بیشتر از حد واقعی         Tanaka & Johnstonمعـادالت پیشنهادی   ،  در مطالعه حاضر  : گیری نتیجه

 .شدبدیهی است علت اختالف بایستی وابسته به نژاد با. تخمین می زند
    .  معادله تاناکا و جانسون، آنالیز فضا، دوره دندانی مختلط :کلیدی های اژهو
  

 مقدمه  
یکی از موارد مهـم  تشخیصی درمانهای ارتودنسی در دوره            

در  .دندانی مختلط تعیین ارتباط اندازه دندان و قوس فکی می باشد           
 کمبود  صورت عدم تناسب بین اندازه دندان و قوس فکی، فرد دچار           

یا افزایش فضا در قوس دندانی می گردد که از عوارض آن نا مرتبی              
. یا فضای اضافی بین دندان ها خواهد بود        ) (Crowdingدندان ها   

 درسفانه حتی امروزه هم عدم هماهنگی اندازه فک و دندان که              أمت

 

 توسط آنالیزهای   دوره دندانی مختلط تشخیص داده می شوند صرفاً        
رزیابی قرار می گیرند و هدف از این روش ارزیابی              دندانی مورد ا  

دندانهای دائمی با پیش بینی عرض           دقیق کرودینگ آینده در     
شیوع کمبود فضا و     . مزیودیستالی کانین و پره مولر دائمی است         

درصد و بر   8/10و  36اضافه فضا در ایران بنا بر تحقیقات حیدری           
 اما   )2(ده است  درصد گـزارش ش   2/25 و 4/53طبق بررسیهای مرمر    
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نژادهــای مختلف دارای کــد های ژنتیکی خاص خود می باشند            
در سال   .که اندازه دندان تحت تاثیر همین کد ژنتیکی می باشد             

1947   Wylie  وBallard         ًگزارش کردند که، همبستگی نسبتا  
مثبتی بین مجموع عرض چهار ثنایای پایین با مجموع عرض کانین           

میانگین خطا در   . ایین در یک سمت وجود دارد     و پره مولرهای فک پ    
 میلیمتر بود درحالیکه میانگین خطا در اندازه گیری بر    6/0این روش     

 میلیمتر برآورد   2/2اساس روشهای نه چندان مطمئن رادیوگرافی         
  ).3(شد

، 1947 در سال    Ballard و Wylieبه دنبال معادله پیشنهادی     
)y52/0+ 41/9= x) ( x     پره مولر و     عرض کانین وy   مجموع عرض 

 در مقاله خود بر اساس        Whiteg E) باشد ثنایای فک پایین می    
 9/ 41 اعالم داشت که چون      1947نیز در سال    Hitchock   مطالعه

، پس می توان مجموع      5/0 به   52/0 بسیار نزدیک است و       10به  
 اضافه نمود   10 تقسیم و به آن عدد        2عرض چهار ثنایای پایین بر       

 و در همین سال     )4(موع عرض کانین و پره مولر رسید        تا به مج  
TanakaوJohnston           توسط روش رگرسیون خطی دریافتند که با 
 به نصف مجموع عرض ثنایای پایین عرض            11 و    5/10افزودن  

دندانهای کانین و پره مولر نروییده به ترتیب برای فک پایین و باال              
 Moyers %75 احتمال بدست خواهد آمده نتایج آنها بسیار نزدیک به       

 ).5(بود

 برای آنالیز طول    Tanaka & Johnstonدر واقع روشی که     
 است به جزء آنکه به       Moyersقوس  ابداع نمودند، نوعی از آنالیز         

جدول آماده نیاز ندارد و عرض کانین و پرمولر رویش نیافته را بر                 
  حدس  Moyers جدول    75/0حسب میلی متر بر اساس سطح           

 AL-khadra محققی از عربستان به نام        1993در سال    ).6(می زند 
را بر روی    Tanaka & Johnston  و  Moyers  صحت پیشگویی 

وی به این نتیجه رسید که احتمال         . نمونه عربستانی بررسی نمود    
 Tanaka است و معادالت     35/0 در آن نژاد حدود       Moyersروش  

& Johnston             زان واقعی   اندازه دندان را تا حدودی بیشتر از می
 ).7(تخمین می زند

 نمونه  70 راهبی دقت این پیشگویی را در           1373در سال    
 & Tanakaتهرانی بررسی کرد و اعالم داشت که معادله                

Johnston               در نمونه ایرانی اندازه دندانها را بیشتر از مقدار واقعی 

در نتیجه به نظر می رسد که در هر نژاد برای             ). 8(تخمین می زند  
لذا معادالت هر   . ضا باید از معادله خاص آن نژاد استفاده کرد         آنالیز ف 

نژاد برای نژاد دیگر قابل تعمیم نمی باشد و عدم تطابق آنها دور از                
انتظار نیست به همین دلیل در این تحقیق بر آن شدیم تا برای                  
تخمین مجموع عرض اندازه های کانین و پره مولر  دائمی رویش              

 .زندران بررسی نمائیمنیافته را در جمعیت ما

 

 مواد و روشها
 مدل گچی مربوط به     604در  مقطعی  این مطالعه به صورت      

که با  ) 095/0 و سطح اطمینان     2S  ،8=R  ،015/0=d=78/1( نفر 302
. کیفیت خوب با آلژینات قالب گیری شده بودند، انجام پذیرفت               
 دندانهای مورد نیاز برای اندازه گیری در هر دو قوس فکی کامال               
رویش یافته بودند، هیچگونه فقدان بافت دندانی در ناحیه                   

شکستگی شدید، نقایص مادر       مزیودیستالی در نتیجه پوسیدگی،     
زادی یا عیوب قالب گیری نبودند، دندان ها فاقد پرکردگی                   
پروگزیمالی بودند  دندانها در مدلهای گچی مربوط به این افراد که              

 02/0 با دقت      vernie سال بودند با یک کولیس           20همه زیر    
مزیودیستالی عرض کانین و پرمولرهای پائین، عرض       از  میلیمتر بعد   

کانین و پرمولرهای باال، عرض ثنایای پائین در سمت باکال از نقطه            
تماس آناتومیک دیستال تا نقطه تماس آناتومیک مزیالی و عمود به            

 سپس در فرم اطالعاتی ثبت گردیدند محور طولی آنها اندازه گیری و    
در جداولی تنظیم و اطالعات بوسیله رایانه به روش رگرسیون ساده            

 مجموع عرض   y که   y=ax+b و فرمول    SPSSبا استفاده از برنامه     
 مجموع عرض    xمزیودیستالی کانین و پرمولر در یک طرف و              

در فک باال و پایین      bو a ضرایب   )9(مزیودیستالی ثنایای پائین بود   
 .تعیین گردید

 

  یافته ها
 قالب گچی   604پس از جمع آوری اطالعات الزم مربوط به          

 سال بدون تفکیک جنس، ماگزیمم و مینیمم اندازه            20افراد زیر    
 میلی متر با     20،  6/26عرض مزیودیستالی ثنایای پایین به ترتیب         

در این مطالعه برای       .میلی متر حاصل شد      8/22±2/1میانگین  
باال ماگزیمم و مینیمم    مجموع کانین و پرمولرهای یک طرف فک         
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میلی متر بدست    21±1/1 میلی متر با میانگین      7/18 و   24ب  یبه ترت 
آمد و در این بررسی برای عرض مزیودیستال مجموع کانین و                 

 20±3/1 و   24پرمولر یک طرف پائین ماگزیمم و مینیمم به ترتیب           
 . بدست آمد  میلی متر62/20با میانگین 

برای فک باال به ترتیب      ضرایب حاصل شدۀ تحقیق حاضر       
195/0 a=   72/18 و=b      167/0 و برای فک پائین a=  38/19و=b  

برای ) T&J) y=ax+bجهت جایگزینی در فرمول پیشنهادی         
 .جمعیت مازندران می باشد

 

 بحث
تعیین فضای دندانهای رویش نیافته، افراد زیر       این مطالعه    در

 & Tanakaدی پیشنها که این مقادیر با مقادیرنشان داد  سال 20

Jonston            اختالف زیادی داشت به طوری که مقادیر پیشنهادی 
 و  a=167/0 برای فک باال و      b=723/18 و   a=195/0برای ضرایب   

387/19=b            برای فک پایین بود در صورتی که Tanaka & 

Jonston   5/0 مقادیر=a   5/10 و=b       5/0 برای فک پایین و=a  و 
11=b     این مطالعه با مطالعه . )5(بودند را برای فک باال پیشنهاد کرده

Al-khadra       مطالعه   ایشان در   ، در عربستان نیز اختالف داشت
 b =12/7وa=63/0 و    برای فک پایین   b=6/8 و a=55/0خود مقادیر   

  همچنین میانگین مجموع       ).8(را برای فک باال توصیه نمود          

 میلی متر شد که در مقایسه با         8234/22اندازه های ثنایاهای پایین     
 میلی  Tanaka & Jonston ) 43/23میانگین بدست آمده توسط      

. )>005/0p(ر آماری معنی دار می باشد        ظکوچکتر بود از ن     ) متر
میانگین مجموع اندازه های کانین و پره مولرهای پایین و باال به               

 میلی متر بدست آمده در        0202/21 میلی متر و      6204/20ترتیب  
 برای  Tanaka & Jonstonله  صورتیکه میانگین برآورد شده بوسی     

 میلی متر بوده    27/22 میلی متر و     76/21فک پایین و باال به ترتیب     
  با ).>05/0p(است که این اختالف از نطر آماری معنی دار می باشد           

در نظر گرفتن اینکه ژنها نقش عمده ای در تعیین اندازه دندانها                 
نیز متفاوت  این نژادها    دارند، طبیعی است که نتایج بدست آمده در        

 که اندازه دندانها در       آن است  کلی نتایج حاکی از      بطور .باشد

 .تر از نمونه های اروپایی است       کنمونه های ایرانی به نسبت کوچ       
توصیه می گردد که برای ادامه تحقیق در این زمینه نمونه ها از                 
سراسر کشور به تفکیک جنس تهیه شود تا بتوان نتیجه تحقیق را به             

 .ی نسبت دادنژاد ایران

 

 تقدیر و تشکر
بدینوسیله از همکاری صمیمانه کارکنان محترم کتابخانه و           

تقدیر جناب آقای دکتر مقیمی که در کارهای آماری ما را یاری دادند           
 .و تشکر می گردد
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