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Introduction:  
A paramount objective of modern orthodontic therapy is the improvement of facial esthetics. Orthodontic treatment 
can cause an attractive smile through change in position of the anterior teeth. Thus the purpose of this study was to 
determine the standards of the beautiful smiles and also the effects of non extraction orthodontic treatment on smile 
esthetics. 
Materials & Methods: 
Sixty three women, 30 with non extraction orthodontically treated occlusions and 33 with normal occlusion were 
selected. Five standardized black and white close- up image of their posed smiles were taken and then the most 
natural photograph of each case were selected. At next selected photographs were evaluated by a panel of five men 
and five women of varied vocations. They were told to rate each photograph as to the attractiveness of the individual 
smile with visual analogue scale.  
Results:  
This study showed 27.3% of normal occlusion females with out history of orthodontic treatment had very good, 
57.6% had good and 15.1% had fair smiles. But in none extraction orthodontically treated group 10% had very 
good, 76.7% had good and 13.3% had fair smiles. As the result of the panel members evaluations, orthodontically 
treated subjects and subjects with normal occlusion had similar smile scores. Furthermore smile line ratio, buccal 
corridor ratio and symmetry ratio were not significantly different between two groups. On the other hand, there were 
no significant difference in smile morphometric indices between fair, good and very good smiles.   
Conclusion:  
This study demonstrates that the smile line, buccal corridor and symmetry of smile do not influence smile esthetics 
and also orthodontically treated subjects and subjects with normal occlusion had similar smile esthetics. 
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  چکیده
 :مقدمه

حرکت دندانها می تواند با نظم بخشیدن به  .یکی از اهداف عمده در درمانهای نوین ارتدنسی، بهبود زیبایی صورت است
هدف از تحقیق حاضر عالوه بر تعیین لذا . دندانهای قدامی بر زیبایی صورت افراد تاثیر گذاشته تا یک لبخند جذاب حاصل آید

  .زیبایی لبخند می باشد  برNon extraction به روش ند زیبا، مطالعۀ تأثیر درمان ارتدنسییک لبخمرفومتریک  شاخصهای
  : مواد و روش ها

 و بودند زن ارتدنسی شده بدون کشیدن دندان که در خاتمه درمان دارای اکلوژن نرمال 30 نفر شامل 63در این پژوهش تعداد 
ند انتخاب شده و پس از شت سال سن دا16-32درمان ارتدنسی که همگی بین  زن دارای اکلوژن نرمال بدون سابقه 33نیز تعداد 

 .دش فتوگراف استاندارد سیاه و سفید از روبرو تهیه 5 تحت شرایط یکسان Posed smileانتخاب نمونه ها از هر فرد در وضعیت 
عد، هر یک از تصاویر اسکن شده در مرحلۀ ب. ندشدسپس از بین این تصاویر طبیعی ترین عکس انتخاب شده و عکس ها اسکن 

 Visual analogue scale د تا بر مبنایش داور با سن و جنس و میزان تحصیالت متفاوت نشان داده شد و از آنها خواسته 10به 
شامل نسبت خط لبخند، نسبت کوریدورهای باکال و پس از این مرحله شاخص های مرفومتریک . زیبایی لبخند را ارزیابی کنند

 ویتنی و - سپس با استفاده از آزمونهای آماری من .دشنمونه با برنامه رایانه ای فتوشاپ محاسبه  63برای هر قرینگی نسبت 
   .آنالیز واریانس به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم

   :یافته ها
لبخند % 6/57ند خیلی زیبا و افراد دارای اکلوژن نرمال بدون سابقه درمان ارتدنسی لبخ از% 3/27نتایج این تحقیق نشان داد 

، لبخندهای %10لبخندی با زیبایی متوسط داشتند درصورتی که در گروه ارتدنسی شده نسبت لبخندهای خیلی زیبا %  1/15زیبا و 
به عالوه این مطالعه مشخص . بود ولی تفاوت معنی داری بین این دو گروه وجود نداشت% 3/13 معمولیو لبخندهای % 7/76زیبا 
نسبت خط لبخند، نسبت کوریدورهای باکال و نسبت قرینگی در دو گروه ارتدنسی شده و اکلوژن نرمال و نیز بین لبخندهای کرد 

  . معمولی، زیبا و بسیار زیبا تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارد
  : نتیجه گیری

د به عالوه زیبایی لبخند افراد ارایی لبخند ندو کوریدور باکال، نقش مهمی در زیب قرینگی لبخند ،این مطالعه نشان داد خط لبخند
  .نرمال می باشداکلوژن دارای افراد مشابه  Non extraction به روش ارتدنسی شده 
  :واژه های کلیدی

  .شاخص های مرفومتریک، لبخند، زیبایی
  4و3شماره  / 30 جلد 1385سال /  مشهد ی دانشگاه علوم پزشکیمجله دانشکده دندانپزشک

  
  :مقدمه

یکی از اهداف عمده در درمانهای نـوین ارتدنـسی،          
بدون شـک افـرادی کـه از    . بهبود زیبایی صورت است  

جذابیت چهـره برخوردارنـد در عرصـه هـای مختلـف            
حرکت . زندگی از موفقیت بیشتری بهره مند می باشند       

دندانها می تواند با نظم بخشیدن به دندانهای قدامی بر          
شته تا یک لبخنـد جـذاب       زیبایی صورت افراد تاثیر گذا    

لبخند یکی از مؤثرترین مفاهیم جهت بروز       . حاصل آید 
از نظر بیمـار، ارتدنتیـست      . احساسات و عواطف است   

ایجـاد لبخنـدی زیبـا بـدون تخریـب           و یا    مسئول حفظ 
فانکشن می باشد و اهمیت این مـساله در حـدی اسـت             
که گاهی بیمار حتی حاضر است فانکشن را نیز فـدای           

حـال اگـر حرکـات دنـدانی طـی درمـان            . مایـد زیبایی ن 
ارتدنسی بدون توجه بـه روابـط بافـت نـرم و دنـدانها              
طرح ریزی شـود، ممکـن اسـت در انتهـای درمـان بـا               
وجود ایـن کـه مـدلهای مطالعـه تمـامی ویژگـی هـای               
مطلوب را  از لحاظ روابط اکلوژنی داراست ولی بیمار          

  .لبخند زیبایی نداشته باشد
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شان داده است که رابطۀ دنـدانها       تحقیقات مختلف ن  
نسبت به انحنای لب باال و میـزان دیـده شـدن لثـه بـر                

از طرفـی مطالعـات     . )1و2(زیبایی لبخند تاثیر می گـذارد     
مختلف ثابت کرده است که مکانیک عضالت در ایجـاد          

  .)3و4(لبخند و زیبایی آن موثر است
Rigsbee و همکــارانش نــشان دادنــد در لبخنــدهای 

 میلیمتر از ثنایاهـا     10باال تا میزان دیده شدن      زیبا، لب   
انـدازۀ اولیـه اش     % 130باال رفته و عرض دهان نیز به        

  .)4(افزایش می یابد
Peck           و همکاران نیز نشان دادند که موقعیـت خـط 

  لبخند تا حد زیـادی بـه جـنس بیمـار بـستگی دارد بـه                
 میلیمتـر بـاالتر از      5/1گونه ای که ایـن خـط در زنـان           

  .)5(استمردان 
 عنوان کـرد    2003  در سال     Sarverدر همین رابطه    

اکثر ارتودنتیـست هـا تـرجیح مـی دهنـد حـین لبخنـد               
ارادی، باال رفتن لب، تا حد لبۀ لثه دندانهای ثنایای فـک      

با این وجود، دیده شـدن مقـداری از         . باال متوقف شود  
لثه حین لبخند قابل قبول است و در بسیاری از مـوارد     

  .)6(نشان از زیبایی و طراوت جوانی دارداین پدیده 
بــا توجــه بــه ایــن کــه امــروزه کــشیدن دنــدان در 
ــواره      ــذا هم ــت ل ــده اس ــول ش ــری معم ــسی ام   ارتدن
نگرانی هایی از بابت تاثیر آن بر زیبایی لبخنـد وجـود            

 و همکـارانش نـشان دادنـد       Moore به طوری کـه   . دارد
 از   یا پهن توسط افراد عـادی زیبـاتر        Broadلبخندهای  

  .)7(دمی شونلبخندهای باریک ارزیابی 
ــی  ــا Zachrissonاز طرف ــون  ادع ــرده چ ــروزه ک ام

 می باشند به همـین  Full smileبیشتر بیماران خواهان 
جهت طی درمانهـای ارتدنـسی بایـد از عـریض شـدن             

  .)8و9(کوریدور باکال جلوگیری کرد
  عنــــوان نمـــــود McLaughlin، 1995در ســــال  

 چون دارای تورک لینگـوالی      Pre-adjustedدستگاههای  
تاج در نواحی مولر و پره مولر می باشند غالبـاً باعـث             

 بخــصوص در بیمــارانی کــه بــا لبخنــد باریــکایجــاد 
 .)10( می شود هستندکشیدن دندان تحت درمان

Ackerman    نفر  30( نفر   60با بررسی   و همکارانش 
 5/2پـس از    )  نفر ارتدنـسی نـشده     30ارتدنسی شده و    

ین نتیجه رسیدند که در افراد ارتدنـسی شـده          سال به ا  
  شــدن   صــاف  نــسبت بــه افــراد ارتدنــسی نــشده     

Smile arc11( بیشتر است(.  
Johnson   و Smith    دریافتند کـه هـیچ      1995 در سال 

اختالفــی در زیبــایی لبخنــد بیمــاران درمــان شــده بــه 
وسیلۀ کشیدن دنـدان و بـدون کـشیدن دنـدان وجـود             

 .)12(ندارد

 Gianelly   و Kim  با بررسی کـستهای مربـوط        نیز 
 بیمار ارتدنسی شده با کشیدن چهار پـره مـولر           30به  

 و بـدون کـشیدن دنـدان    بیمار درمـان شـده     30اول و   
بررسـی عـرض قـوس فکــی در آنهـا و ارتبـاط آن بــا      
فتوگرافهای صورت در وضعیت لبخنـد از روبـرو بـه           
ایــن نتیجــه رســیدند کــه درک زیبــایی لبخنــد و تعــداد 

ای قابل مشاهده حین لبخند در دو گروه تفـاوت          دندانه
  .)13( با یکدیگر نداردمعنی داری

 فتوگرافهای اسـتاندارد چهـل      Hulseyدر این رابطه    
نفر را که بیست نفـر از آنهـا بـا کـشیدن دنـدان تحـت                 
درمان ارتودنسی قرار گرفته بودند و بیست نفر دیگـر          

او . اکلــوژن طبیعــی داشــتند مــورد بررســی قــرار داد 
متوجه شد که قـوس ایجـاد شـده بوسـیلۀ لبـۀ برنـدۀ               
دندانهای قدامی فک بـاال در افـرادی کـه تحـت درمـان              

از طرفـی   . ارتودنسی قرار گرفته بودند صاف تر است      
تـر، از    هیئت داوران معتقد بودند قـوس لبخنـد صـاف         

 او بــه عــالوه .جــذابیت کمتــری برخــوردار مــی باشــد
 هیچ  اثر منفی بـر  Buccal corridor ratioمتوجه شد که 
 .)14(لبخند زیبا ندارد

Roden–Johnson    20 بـا بررسـی      نیـز  و همکارانش 
فتــوگراف مربــوط بــه زنــان درمــان شــده توســط دو 
متخصص ارتدنسی که عده ای از آنها فرم قوس فکـی           
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باریک و عده ای دیگر فرم قوس فکی نرمال داشـتند و            
ی مقایسه آنهـا بـا فتوگرافهـای مربـوط بـه زنـان دارا             

اکلوژن نرمال به این نتیجـه رسـیدند کـه هـیچ تفـاوت              
ــی ــادیر   معن ــا مق ــد ب ــایی لبخن داری در نمــره درک زیب

 .)15( وجود نداردBuccal corridor ratioمتفاوت 

هدف از تحقیق حاضر تعیین استانداردهای یک       لذا  
 بـدون  مطالعۀ تأثیر درمـان ارتدنـسی     و نیز   لبخند زیبا   

 به این ترتیـب  .ند می باشد بر زیبایی لبخکشیدن دندان 
ــای       ــاخص ه ــک از ش ــدام ی ــود ک ــی ش ــشخص م م
مرفومتریک  یا به عبـارتی چـه مـوقعیتی از دنـدانهای             
قدامی و خلفی در ایجاد لبخند زیبا مـوثرتر هـستند یـا             

  .توانند سبب تخریب لبخند شوند بالعکس می
  :مواد و روش ها

 شـاهدی کـه از فـروردین        – مـورد    در این تحقیـق   
 نفـر   63 تعـداد  به انجام رسید     1384هریور   تا ش  1382

 زن ارتدنسی شده بـدون کـشیدن دنـدان بـا            30شامل  
 کـه در خاتمـه درمـان دارای         استاندارد اج وایز  تکنیک  

زن دارای اکلـوژن   33 و نیز تعداد      بودند اکلوژن نرمال 
بـا میـانگین سـنی      نرمال بدون سابقه درمان ارتدنسی      

  . نددانتخاب ش 03/1±24
مونــه هــای انتخــاب شــده دنــدانها فاقــد  در کلیــۀ ن

کرودینگ بوده و میدالین باال و پایین بر یکدیگر منطبق 
بـه عـالوه اوربایـت و اورجـت در حـد طبیعـی و               . بود

دندانها روی خط اکلوژن قرار داشتند و بیمار بـه جـز            
دندان عقل هیچ یک از دندانهای دیگر را نکشیده بود و            

.  دندانهای قدامی بود  در ضمن فاقد پرکردگی در ناحیۀ       
بیمــاران ارتدنــسی شــده از بایگــانی بخــش ارتدنــسی 
دانشکدۀ دندانپزشکی مشهد و نیز بیماران درمان شده        

  بـین  و افـراد اکلـوژن نرمـال از       توسط مجریـان طـرح      
  سالهای چهارم، پنجم و ششمدانشجویان دندانپزشکی

  .نددانتخاب ش
کسب رضایت افـراد جهـت شـرکت در ایـن           پس از   

 از هر   ژه و نیز کسب مجوز کمیتۀ اخالقی دانشگاه،       پرو

 5 تحـت شـرایط یکـسان    Posed smileفرد در وضعیت 
فتوگراف استاندارد سیاه و سفید از روبرو تهیـه شـد           

پـالن  به گونه ای که پالن فرانکفورت به موازات افق و           
 لبخنـد  Posed smile. د بـو  عمـود بـر لنـز   ساجیتال مید

 گفتن  پس از کرار می باشد که     ارادی، استاتیک و قابل ت    
 تصویر، 5سپس از بین .  ایجاد خواهد شد  Cheeseکلمه  

توسط یک نفر متخصص ارتدنـسی      طبیعی ترین عکس    
و نیز یک دانشجوی سال ششم دندانپزشـکی انتخـاب           

لبخنـد   قرینه بـودن     ،  درانتخاب طبیعی ترین عکس   . شد
 تمام نقاط مورد نیاز برای محاسبه    نیز واضح بودن    و
پـس از ایـن     . لحـاظ گردیـد   اخصهای مورفومتریـک    ش

ناحیۀ دهان از زیر بینی تا باالی چانه بصورت         مرحله،  
  .ندد تصاویر اسکن کامپیوتری ش ومستطیل بریده شد

 نفر متخـصص ارتدنـسی      2اما گروه داوران شامل     
زن و مـرد جـوان دانـشجوی         2،  )یک زن و یـک مـرد      (

اآشنا بـا   ن زن و مرد جوان      2سال ششم دندانپزشکی،    
  مرد و زن ناآشنا با دندانپزشکی        4علم دندانپزشکی و    

ــانگین  ــا می ــد ســال45-55ب ســپس هــر یــک از .  بودن
 بـه صـورت اسـالید در برنامـۀ          صاویر اسـکن شـده    ت

Power point xpعکس یک شـماره    درآمد و در زیر هر
 10 بـه    سپس هر یک از تـصاویر     .  تایپ شد  63 تا   1از  

آنها خواسته شـد بـر مبنـای        داور نشان داده شد و از       
Visual analogue scale1    را  زیبـایی لبخنـد هـر تـصویر 

 100در ایـن درجـه بنـدی یـک کاغــذ     . ارزیـابی نماینـد  
در اختیار هـر یـک از داوران قـرار گرفتـه و              میلیمتری

 پس از درج شمارۀ تـصویر     سپس از آنها خواسته شد      
   روی یکــی از آن عکــسبــر مبنــای احــساس خــود از 

به افراد گفته  شـد کـه   . عالمت بزنندرا ای کاغذ  خانه ه 
 زیبـاترین لبخنـد     100خانۀ صـفر نازیبـاترین و خانـۀ         

                                                 
این روش ابزاری روا بـرای تعیـین احـساس فـرد اعـم از               . 1

درک زیبایی، درد و غیره می باشد و در تحقیقات مختلف روایـی             
  .آن به اثبات رسیده است
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خواهد بود سپس برای هر لبخند میانگین عددی را کـه           
 و درجه بنـدی     کرده محاسبه   بودند نفر عالمت زده     10

 انجـام شـد   صورت  ه این   مبنای این میانگین ب    لبخند بر 
 تـایی   20 و به فاصله های       را زشت  0-20که نمرۀ بین    

  بــه ترتیــب معمــولی، زیبــا، بــسیار زیبــا و عــالی       
 همبستگی درونـی    ،جهت پایایی ابزار  . تقسیم بندی شد  

)  نفـر شـاهد    5 نفر مورد و     5(بین داوران در ده نمونه      
  . بودα=87/0 انجام شد که

  63حال شاخص های مرفومتریک لبخند، برای هـر         
 7 برنامه فتوشاپا   توسط یک شخص با تجربه ب      نمونه

به این منظور ابتـدا نقـاط زیـر روی هـر            . شدمحاسبه  
 )1تصویر : (تصویر تعیین شد

میانی ترین و تحتانی ترین نقطـه بـین         : Cنقطۀ   . 1
  .لبۀ برندۀ دندانهای ثنایای میانی

نقاطی است واقع بر لبۀ برنـده       : LL و   RLنقاط   . 2
دندانهای ثنایای کناری راست و چپ در محلی        

طولی لبۀ برنده را در آن نقطـه قطـع          که محور   
 .می نماید

  عبارتنــد از گوشــۀ داخلــی : RCh , LChنقــاط  . 3
 .لب ها

میانی ترین نقطه واقع بـر انحنـای        : CLabنقطه   . 4
 .Cفوقانی لب پائین درست پائین و مقابل نقطه 

نقــاطی اســت واقــع بــر  : RCus , LCusنقــاط  . 5
 .خارجی ترین سطوح دندانهای کانین باال

نقــاطی اســت واقــع بــر  : RLab , LLabنقــاط  . 6
انحنای فوقانی لب پائین درست پائین و مقابـل         

 .LL و RLنقاط 

 میانی و تحتانی ترین نقطـه روی        :CLowنقطه   . 7
  .انحنای تحتانی لب باال

  

  
   نقاط بکار رفته جهت ارزیابی شاخص های مرفومتریک لبخند :1تصویر 

  
ــست از   ــد عبارت ــک لبخن ــای مرفومتری  شــاخص ه

 نـسبت    و  باکـال  نسبت خط لبخند، نسبت کوریدورهای    
  :از طریق فرمولهای زیر محاسبه  شدکه  قرینگی

 

Smile line ratio =  
length of perpendicular for the arc of the upper incisors 
---------------------------------------------------------------- 
    length of perpendicular for the arc of the lower lip 

  

C

R L

RC
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CLa

RCu LCu
RLa
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برای محاسبۀ این نسبت ابتدا نقـاط ذکـر شـده  بـا              
Brush tool   سـپس خطـی   .  روی فتوگرافهـا تعیـین شـد

 و  LLافقی برروی لبۀ برندۀ دندانهای ثنایا که از نقـاط           
RL     عبور کند ترسیم شد و فاصلۀ عمود از نقطـۀ C  تـا 

خـط افقـی    .  انـدازه گیـری شـد      Rulerاین خط با ابـزار      
 واقع بر لبـۀ فوقـانی       LLab و   RLabدیگری نیز از نقاط     

لب پائین ترسیم شده و سپس فاصـلۀ عمـود از نقطـۀ              
CLab      اندازه های عمـودی    .  تا این خط اندازه گیری شد

  نمایانگر قوس لـب پـائین نـسبت بـه دنـدانهای ثنایـای              
ــدیگر     ــر یک ــدار ب ــن دو مق ــسیم ای ــوده و از تق ــاال ب    ب

 Smile line ratioبه دست خواهد آمد   .  
خص بیان کننـده همـاهنگی بـین قـوس لـب            این شا 

  . پایین و دندانهای ثنایای باال می باشد
از طریق فرمول زیـر  ی باکال ها نسبت کوریدور  اما

  :محاسبه شد
  

Buccal corridor ratio = 
  distance between upper canines, points RCus and LCus 
------------------------------------------------------------------------ 

distance between the corners of the smile, points RCh and LCh 
  

به این صورت که فاصله بین خـارجی تـرین نقـاط            
فاصله بـین    و نیز ) LCus و   RCusنقاط  (دندانهای نیش   

RCh   و LCh             اندازه گیری شد و این دو انـدازه بـر هـم 
  . تقسیم گردید

از طریـق فرمـول زیـر      نـسبت قرینگـی      و در نهایت  
  :محاسبه گردید

  
Symmetry ratio =  
distance from RCh to CLow + distance from RCh to CLab 
------------------------------------------------------------------ 
distance from LCh to CLow + distance from LCh to CLab 

  
رود اطالعات و با بهره گیـری از         پایان پس از و    در

 شاخصهای میانگین و انحراف معیار،    ،  SPSSنرم افزار   
 اسـمیرنوف بـرای     –آزمون کلمـوگروف    . گردید تعیین

و جهت تجزیـه     .نرمال بودن متغیرهای کمی انجام شد     
ــون   ــا از آزم ــل داده ه ــنو تحلی ــالیز  -م ــی و آن  ویتن

ــانس اســتفاده شــد  ــا ســطح  . واری   در همــۀ آزمــون ه
  . مد نظر بوده است05/0ی داری معن

  :یافته ها
لبخنــد % 3/14،  نفــر63در ایــن تحقیــق از مجمــوع 

لبخند خیلـی زیبـا     % 0/19 لبخند زیبا و  % 7/66معمولی،  
  . داشتند

افـــراد دارای  از% 3/27ایـــن مطالعـــه نـــشان داد، 
اکلوژن نرمـال بـدون سـابقه درمـان ارتدنـسی لبخنـد             

ــا و ــی زیب ــا و % 6/57 خیل ــد زیب ــدی %  1/15لبخن لبخن
گـروه ارتدنـسی     صورتی که در   معمولی داشته اند در   

، لبخنـدهای زیبـا      %10نسبت لبخندهای خیلی زیبا     شده  
بود ولـی آزمـون     % 3/13و لبخندهای معمولی    %  7/76

 ویتنی تفاوت معنی داری را نشان نداد  -ناپارامتری من
)27/0=P- value .(  

 د در ، متوسط نـسبت خـط لبخنـ       1بر اساس جدول    
ــال،   ــوژن نرمــ ــروه اکلــ ــروه 66/0±4/0گــ    و در گــ

Non extraction ،70/0±56/0 بــــود ولــــی تفــــاوت   
  ).P=46/0(معنی داری بین دو گروه وجود نداشت 

 همچنین، متوسـط نـسبت کوریـدورهای باکـال در         
   و در گـــروه 63/0±03/0گـــروه اکلـــوژن نرمـــال،   

Non extraction ،56/0±65/0 بــــود ولــــی تفــــاوت   
  ).P=07/0(ی بین دو گروه وجود نداشت معنی دار

طرف دیگر بین متوسط نسبت قرینگی در گـروه          از
 Non extractionو ) 98/0±08/0( اکلـــوژن نرمـــال 

ــت  ) 06/0±98/0( ــود نداشـ ــی داری وجـ ــاوت معنـ تفـ
)78/0=P.(  

 و نتـایج آزمـون آنـالیز        4و3و2 با توجه به جداول   
واریانس کـه بـرای مقایـسه شاخـصهای مرفومتریـک           

 و در Non extractionگروه اکلـوژن نرمـال و    ند درلبخ
ســه گــروه لبخنــد  مجمــوع ایــن دو گــروه و نیــز بــین

ــاز     ــه براســاس امتی ــا ک ــسیار زیب ــا و ب ــولی، زیب   معم



    
  

   197                          ...)جهان بین و آرزو دکتر ... (اط درک زیبایی لبخند با شاخص های مرفومتریک بررسی ارتب
 
 

طبقه بندی شـده درک لبخنـد تعیـین شـده بـود انجـام               
  . گرفت مشخص شد این مقایسه ها معنی دار نمی باشد

  

  
  
  

 خط لبخند، نسبت قرینگی لبخند، و نسبت کوریدور باکال در دو گروه تحت مطالعهنسبت  مقایسه میانگین : 1جدول 
  گروه

 شاخص
 

Normal 
 میانگین± انحراف

Non extraction 
 میانگین± انحراف

 نتیجه آزمون 
ویتنی-من  

4/0  نسبت خط لبخند ± 66/0  70/0 ± 56/0  46/0=p  73/0=z  
03/0  نسبت کوریدور باکال ± 63/0  56/0 ± 65/0  07/0=p 8/1=z 

08/0  نسبت قرینگی لبخند ± 98/0  06/0 ± 98/0  78/0=p 28/0=z  
  

  
  
  

  میانگین و انحراف معیار توزیع فراوانی  : 2جدول 
شاخص های مرفومتریک لبخند برحسب درک زیبایی آن در 

  افراد اکلوژن  نرمال
 N Mean±SD Sig F 

  نسبت خط لبخند 
  لبخند معمولی

  لبخند زیبا 
  لبخند بسیار زیبا

  مجموع

 
5 
19 
9 
33 

  
50/0±49/0  
45/0±72/0  
17/0±64/0  
40/0±66/0  

55/0  60/0  

نسبت کوریدور 
  باکال

  لبخند معمولی
  لبخند زیبا 

  لبخند بسیار زیبا
  مجموع

 
5 
19 
9 
33 

  
85/5±61/0  
52/2±64/0  
37/3±62/0  
47/3±63/0  

17/0  87/1  

  نسبت قرینگی
  لبخند معمولی

  لبخند زیبا
  لبخند بسیار زیبا

 عمجمو

 
5 
19 
9 
33 

  
28/6±93/0  
10/0±00/1  
21/4±97/0  
67/8±98/0  

23/0  52/1  

  
  
  

  
  
  

  میانگین و انحراف معیار توزیع فراوانی  : 3جدول 
شاخص های مرفومتریک لبخند برحسب درک زیبایی آن در 

  Non extractionافراد 
 N Mean±SD Sig F 

  نسبت خط لبخند 
  لبخند معمولی

  لبخند زیبا 
  ر زیبالبخند بسیا

  مجموع

 
4 
23 
3 
30 

 
45/0 ± 49/0  
63/0 ± 76/0  
15/0 ± 13/0  
56/0 ± 7/0  

53/0  64/0  

نسبت کوریدور 
  باکال

  لبخند معمولی
  لبخند زیبا 

  لبخند بسیار زیبا
  مجموع

 
4 
23 
3 
30 

 
62/0 ± 35/4  

61/5±65/0  
62/8±65/0  
69/5±65/0  

54/0  61/0  

  نسبت قرینگی
  لبخند معمولی

  لبخند زیبا
  البخند بسیار زیب

 مجموع

 
4 
23 
3 
30 

  
21/2±95/0  
32/6±99/0  
76/7±96/0  
13/6±98/0  

37/0  04/1  
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میانگین و انحراف معیار شاخص های مرفومتریک  : 4جدول 

لبخند برحسب درک زیبایی آن در مجموع دو گروه مورد 
  مطالعه

 N Mean ±SD Sig F 
  نسبت خط لبخند 

  لبخند معمولی
  لبخند زیبا 

  بالبخند بسیار زی
  مجموع

 
9 
42 
12 
63 

  
46/0 ± 47/0  
63/0 ± 67/0  

27/0±52/0  
56/0±61/0  

53/0  63/0  

  نسبت کوریدور باکال
  لبخند معمولی

  لبخند زیبا 
  لبخند بسیار زیبا

  مجموع

 
9 
42 
12 
63 

  
95/4±62/0  
54/4±65/0  
93/4±63/0  
75/4±64/0  

 
11/0  

 
28/2  

  نسبت قرینگی
  لبخند معمولی

  لبخند زیبا
  ر زیبالبخند بسیا

 مجموع

 
9 
42 
12 
63 

  
86/4±94/0  
21/8±00/1  
90/4±97/0  
51/7±98/0  

08/0  63/2  

  
  
  

  :بحث
در تحقیق حاضر که با هدف تعیین رابطه بین درک       
زیبایی لبخند با شاخص های مرفومتریک آن در افـراد          
 دارای اکلوژن نرمـال در دو گـروه بـا و بـدون سـابقه        

درمـان  نفـر    30( زن   63ارتدنسی صورت گرفت تعداد     
 نفــر بــا اکلــوژن 33 وNon extraction روش شــده بــه

مــورد بررســی قــرار ) نرمــال بــدون ســابقه ارتدنــسی
نتایج این مطالعه نـشان داد در مجمـوع افـراد           .  گرفتند

ــد % 3/14مــورد بررســی   %  7/66، معمــولیدارای لبخن
  .دبودن زیبا بسیار لبخند% 19زیبا و لبخند 

ک از نمونه هـای مـورد       این تحقیق نشان داد هیچ ی     
بررسی اعم از ارتدنسی شـده و نـشده دارای زیبـایی            

شاید علت این مساله ایـن      .  نبودند عالی در حد    یلبخند
باشد که چهار نفر از داوران را دندانپزشـکان تـشکیل           

می دادند و احتمال دارد ایـن افـراد دقـت بیـشتری در              
ارزیابی زیبایی لبخند با توجه به شاخص های تعریف         

از طـرف  .  اعمـال کـرده بودنـد   شده علم دندانپزشـکی    
دیگر سیاه و سفید بودن تصاویر هرچند مانع از ایجاد          
اثر مخدوش کنندگی رنگ پوست و لب و غیره می شد            

 در یک زمینـه تـصویر بـا کنتراسـت           شتولی امکان دا  
داشـته    داوران درک پـایین تـری از زیبـایی         ، کم نسبتاً
  .باشند

ق حاضـر مـشخص شـد در        از طرف دیگر در تحقی    
 و  Normalزیبـایی لبخنـد بـین دو گـروه    ، نمرۀ مجموع

Non extraction 27/0( تفــاوت معنــی داری نــدارد=P( . 
ــشی از      ــه بخ ــد ک ــن باش ــساله ای ــن م ــت ای ــاید عل   ش
نمونه های مورد بررسی در ایـن تحقیـق نمونـه هـای             

Non extraction  بودند که در مقایسه با بیمارانی که بـه 
 در  کمتری درمان می شوند تغییرات      Extractionروش  

در ایـن رابطـه     . فرم قوس دندانی آنها ایجاد مـی شـود        
Hulsey    نشان داد گروه داوران به افراد       1970 در سال 

 ارتدنسی شده نمره پایین تری نسبت به افراد اکلـوژن         
  اســتفاده از ایــن امرکــه شــاید علــت   مــی دهنــدنرمــال

  .)14(ستا بوده Hulsey  درتحقیقExtraction  نمونه های
مطالعه حاضر نشان داد شاخص های مرفومتریک       

از نسبت خـط لبخنـد، نـسبت کوریـدورهای          لبخند اعم   
  و اکلـوژن نرمـال   بین دو گروه    باکال و نسبت قرینگی     

Non extractionدر .  نـدارد با یکدیگر  تفاوت معنی داری
رابطه با نسبت خط لبخند مـی تـوان اینگونـه اسـتدالل             

ارتدنسی بـدون کـشیدن دنـدان سـبب         ه احتماالً   کرد ک 
بـه   با ایـن حـال    . صاف تر شدن قوس لبخند نمی شود      

بـا توجـه بـه      نسبت کوریدورهای باکـال     نظر می رسد    
 بـیش از ســایر شـاخص هــای   )p) 07/0مقـدار عــددی  

 Non extraction مرفومتریــک بــین دو گــروه نرمــال و
بیش از   Non extractionدارای تفاوت بوده و در گروه 

  از آنجــا کــه بیــشتر شــدن ایــن نــسبت  . باشــدنرمــال 
می تواند به علـت بـزرگ شـدن صـورت کـسر یـا بـه                 
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عبارتی افزایش فاصلۀ اینتر کانین باشد لـذا مـی تـوان            
 Non extractionاین طور توجیه کرد که در نمونه های  

به علت اکسپنشن ایجـاد شـده جهـت ایجـاد فـضا ایـن         
  ی اکلـوژن نرمـال افـزایش       بیـشتر از نمونـه هـا       نسبت

  .می یابد
ــه   ــن رابط ــارانش در Roden–Johnsonدر ای  و همک

 مربـوط بـه زنـان    های  فتوگرافمقایسۀ با   2005سال  
زنـان دارای اکلـوژن نرمـال بـه ایـن            شده با    ارتدنسی

داری در نمره درک      نتیجه رسیدند که هیچ تفاوت معنی     
وجـود   کوریدور باکـال  زیبایی لبخند با مقادیر متفاوت 

  .)15(ندارد
 و تحقیق Roden–Johnsonشاید علت شباهت تحقیق 

حاضر این باشد که در هر دو تحقیـق گـروه داوران و             
گیری   همینطور گروه های مورد مقایسه و معیار اندازه       

  .شباهت داشته استبه یکدیگر  کوریدور باکال
 و همکارانش بـا بررسـی ده        Moore 2005در سال   

 مرد در حالـت لبخنـد نـشان    5 و  زن5اسالید رنگی از  
 یــا پهــن توســط افــراد عــادی Broadدادنــد لبخنــدهای 

بــه  دمــی شــونزیبــاتر از لبخنــدهای باریــک ارزیــابی 
کوچـک نقـش مهمـی در    باکـال  عبارت دیگر کوریـدور   

  .)7(زیبایی لبخند زنان و مردان داشت
 کـرد کـه جهـت       ادعـا  نیز   Zachrissonدر این رابطه    

 د از عـریض شـدن کوریـدور باکـال         بایایجاد لبخند پر    
  .)8و9(جلوگیری کردطی درمانهای ارتدنسی 

 با این وجود در تحقیق حاضر و بر اساس جداول          
 در  نقش مهمی در زیبایی لبخند باکالکوریدور 4و3و2

  .گروههای مختلف نداشته است
 نـشان داد کـه      1970 در سـال     Hulseyولی تحقیـق    

 .خنـد جـذاب دارد   نقش مهمی در ایجاد یک لبخط لبخند 
ــط   ــر متوس ــق حاض ــد در تحقی ــط لبخن ــسبت خ   درن

 و در 15/0 ±13/0 گــروه نرمــال زیبــاترین لبخنــدهای
 ولی بود 56/0±70/0 مساوی با Non extractionگروه  

  تفــاوت معنــی داری را بــین واریــانسنتیجــه آزمــون 
  .)14(نشان نمی دادهای مختلف  لبخندهایی با زیبایی

 قرینگـی لبخنـد    نـشان داد     Hulseyاز طرفی تحقیـق     
در تحقیـق    .نقش مهمی در ایجاد یـک لبخنـد زیبـا دارد          

 بسیار زیبا،  دارای لبخند افراددر نسبت قرینگی   حاضر  
لبخنـدهای معمـولی،     و مقدار آن در گروه       90/4±97/0
 یعنی در این گـروه مختـصری         بوده است  84/4±94/0

 بـا   لبخند غیر قرینه تر از لبخندهای بسیار خوب بـوده         
 تفـاوت معنـی داری را       آزمون آماری  نتیجه   این وجود 

 در  داد البتـه بایـد یـاد آور شـد         بین دو گروه نـشان نـ      
انتخــاب نمونــه هــا هــیچ بیمــاری کــه دارای مــشکالت 

 لبخنـد باشـد     عدم قرینگـی    در  عضالنی موثر  -عصبی  
  .)14(وجود نداشت
ایـن  به   Kim و   Gianellyبا تحقیق حاضر    در رابطه   
د که درک زیبایی لبخند و تعداد دنـدانهای        نتیجه رسیدن 

افـراد ارتدنـسی شـده بـا        قابل مشاهده حین لبخنـد در       
   تفــاوت  پــره مــولر و بــدون کــشیدن دنــدان4کــشیدن 

  .)13( با یکدیگر نداردمعنی داری
 بـا   1995 در سـال     Johnson و   Smithاز طرف دیگر    

 بیمـار در    60 صـورت     روبـروی  بررسی فتوگرافهـای  
 چهـار   کـشیدن  نفر درمان شده بـا       30(وضعیت لبخند   

به ایـن نتیجـه   ) Non extraction  نفر30پره مولر اول و 
مولرهـا و درک       پـره   کـشیدن  رسیدند که ارتباطی بـین    
  .)12(زیبایی لبخند وجود ندارد

  : نتیجه گیری
  :مهمترین نتایج این تحقیق عبارت بود از

کوریـدور باکـال     قرینگـی لبخنـد و     ،خط لبخنـد   -1
  .اردی در زیبایی لبخند ندنقش مهم

  بــه روشزیبــایی لبخنــد افــراد ارتدنــسی شــده  -2
Non extraction  ــشابه ــراد م ــوژن دارای اف ــال اکل   نرم

 .می باشد
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