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Introduction:  
With improvements in dentistry, esthetics in complete dentures has become more significant. Tooth selection has an 
important role in esthetics and success rate of complete denture, among which anterior teeth play a more important 
part. The aim of this study was to evaluate the relationship between length and width of natural maxillary central 
and lateral incisors, and some measurable parameters of the face.  
Materials and Methods: 
In this descriptive study, 100 men were selected and some parameters such as length and width of right central and 
lateral incisor of maxilla, arc distance between the distal surface of the canines (ARCD), interalar width (IAW), 
vertical dimension of occlusion (VDO), and vertical dimension of rest position (VDR) were measured. For detection 
of the relationship between parameters of face and length and width of teeth, pearson correlation and linear 
regression were used. 
Results: 
The ratio of mean central and lateral incisor lengths to mean VDO were 0.16 and 0.14 respectively. The ratio of 
mean central and lateral widths to mean ARCD were 0.14 and 0.10 respectively. These ratios make up to be 0.28 for 
both side centrals and 0.48 for centrals and laterals. 
Conclusion: 
By use of measurements in this study and other methods, we can determine the length and width of anterior teeth in 
complete dentures. 
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  چکيده
  :مقدمه

انتخاب دندان نقش عمده اي در تامين زيبايي و موفقيت پروتـز            . با پيشرفت علم دندانپزشكي، زيبايي دندانهاي مصنوعي بيشتر مطرح مي شود          
رال بـا   هدف از اين بررسي يافتن رابطة طول و عرض دندانهاي سانترال و لتـ             . كامل دارد و در اين ميان نقش دندانهاي قدامي بسيار زياد است           

  .تعدادي از شاخص هاي قابل اندازه گيري صورت است
 
 
 

•
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   :ها مواد و روش
 بيمار مرد انجام گرفت، پارامترهاي اندازه گيري شده طول و عرض دندانهاي سانترال و لترال راسـت                  ١٠٠در يك مطالعة توصيفي كه بر روي        

 عرض گوشه لبها و پره بيني، ارتفاع عمودي صـورت در حالـت      ، (ARCD)باال، عرض ديستال كانين يك طرف تا ديستال كانين طرف ديگر            
. سپس شاخصهاي مركزي و پراكندگي آنها محاسبه گرديد. بودند) VDR(و ارتفاع عمودي صورت در حالت استراحت ) VDO(اكلوژن مركزي 

  . و رگرسيون خطي استفاده شدpearsonبراي تعيين رابطه ها ميان شاخص هاي صورت و طول و عرض دندان از آزمون ضريب  همبستگي 
  : هاافته ي

 و نسبت ميانگين طول دندان لترال راست فك باال بـه ميـانگين              ١٦/٠،  VDOنسبت ميانگين طول دندان سانترال راست فك باال به ميانگين           
VDO، همچنين ميانگين عرض دندان سانترال راست فك باال به ميانگين اندازة .  مي باشد١٤/٠ARCD انگين عرض دندان  است و مي١٤/٠

 و مجمـوع    ARCDفـضاي   % ٢٨هاي بـاال     پس در مجموع، عرض سانترال    .  مي باشد  ١/٠ ،   ARCDلترال راست فك باال به ميانگين اندازة        
  . را اشغال مي كنندA.R.C.Dفضاي  % ٤٨هاي سانترال و لترال باال  عرض دندان
  : نتيجه گيري

هاي قدامي   ها براي تعيين اندازه دندان     ست آمده در اين مطالعه مي توان به كمك ديگر روش          هاي بد  از اندازه گيري هاي ارائه شده و فرمول       
  .در پروتزهاي كامل استفاده كرد

  :ی کليدیها واژه
  .ه عمودي اكلوژن فاصل،  انتخاب دندان،طول و عرض سانترال و لترال

  4و3شماره  / 29 جلد 1384سال /  مشهد ی دانشگاه علوم پزشکیمجله دانشکده دندانپزشک

  
  :مقدمه

های هماهنگی دندانهای قدامی با صورت از شاخص
مهم زیبایی در پروتز کامل می باشد به همین دلیل 
رابطه این دندانها با اجزای مختلف صورت مانند گوشه 

 فیلتروم و فاصله بین دو پره بینی بیشتر مطرح  ها، لب
  .می شود

  عرض متوسط سانترال فک باال تخمین زده 
 شود که یک شانزدهم عرض صورت در فاصلۀ بین می

تعیین کننده اندازه دندان تروبایت  . دو گونه باشد
)Trubyte (های فک باال مفید است در تعیین سانترال .

 دندان قدامی باال کمتر از یک سوم 6مجموع عرض 
  .)1(پهنای بین دو گونه می باشد

های  طول دندانها بوسیله فضای موجود بین ریج
زمانی که فضای کافی بین . یمانده مشخص می گرددباق
نظر  ها وجود دارد بکار بردن دندانهای بلندتر از ریج

زیبایی بهتر است تا بیس پروتز تا حد امکان کمتر دیده 
  .شود

بین اندازه صورت و ارتفاع تاج دندان سانترال باال 
ارتفاع دندان سانترال باال یک . نیز رابطه ای وجود دارد

   فاصله بین برجستگی پیشانی تا زیر چانه شانزدهم
  .)2(می باشد

 و همکارانش تحقیقی را در Lavere 1992در سال 
مورد ارتباط بین طول و عرض دندان سانترال باال 

 جنتای. روی کست و طول و عرض صورت انجام دادند
افراد همان نسبت % 25این تحقیق نشان داد که تنها 

بیعی روی کست  را  طول صورت و طول دندان ط1/16
از افراد طول صورت بزرگتر از % 9/71در . داشتند

  بنابراین چنین . نسبت طول دندان روی کست بود
نتیجه گیری شد که برای انتخاب دندانهای مصنوعی 
قدامی با استفاده از اندازه های صورتی، بهتر است 

این مقدار . دندانهای طبیعی به مقدار جزئی بلندتر باشند
ندتر بودن دندان، تحلیل استخوان پس از جزئی بل

از افراد، نسبت % 23در . کشیدن دندان را جبران می کند
% 53 بودند و در 1/16عرض صورت و عرض دندان 

  .)3( بوده است1/16این نسبت کمتر از 
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 مجدداً مطالعه ای در مقایسه Lavere 1994در سال 
عرض مزیودیستالی شش دندان قدامی فک باال با 

 کارخانه 6دندانهای مصنوعی ارائه شده از عرض 
های  نتایج نشان داد که دندان. متفاوت انجام داد

های  مصنوعی به طور مشخص کوچکتر از دندان
  طبیعی هستند که این نشان دهنده نیاز به تکرار 

های طبیعی بیماران برای  های دندان اندازه گیری
  .)4(های مصنوعی می باشد بازنگری در اندازه دندان

Keny تحقیقی پیرامون 1996 و همکارانش در سال 
. های انسیزور انجام دادند اندازه قوس ماگزیال و دندان

های طبیعی در فک   بیمار را که دارای دندان105آنها 
سپس کست این بیماران تهیه . باال بودند، انتخاب کردند

و طول و عرض سانترال و فاصله کانین تا کانین را 
 در مورد دندان سانترال نتایج نشان .اندزه گیری کردند

 85/8+59/0داد که میانگین عرض مزیودیستالی حدود 
  .)5( میلیمتر بود2/11 تا 6/7 میلیمتر با دامنه

هدف از انجام این بررسی یافتن رابطۀ طول و 
  عرض دندانهای سانترال و لترال و تعدادی از 

  .های قابل اندازه گیری بود شاخص
  : ها مواد و روش

ین مطالعه توصیفی در دانشکده دندانپزشکی ا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت بررسی رابطه 
تعدادی از پارامترها از جمله ارتفاع عمودی یک سوم 

 با طول تاج (VDO)تحتانی صورت در حال اکلوژن 
صد  کلینیکی دندان سانترال و لترال راست فک باال در

 سال 37ا  ت17نفر که همگی مذکر و در محدوده سنی 
  .بودند انجام گرفت

افراد مذکور از نظر دندانی دارای مشخصات زیر 
  : بودند
  .درمان ارتدنسی نشده بودند -1
) از کانین تا کانین(دندانهای قدامی فک باال  -2

 .وجود داشته و بدون سایش لبۀ انسیزال بودند
های قدامی فک باال دارای  هیچکدام از دندان -3

 .روکش نبودند

طرف فک در اکلوژن  وهای د همۀ دندان -4
 . مرکزی تماس داشتند

های مورد مطالعه بیماری پریودنتال  دندان -5
  . نداشتند

  :پارامترهاي اندازه گيري
با کولیس از حاشیه : طول دندان سانترال راست فک باال

ترین قسمت  لثه تا لبه انسیزال روی کست در طویل
ا طول دندان لترال راست فک باال نیز ب .اندازه گیری شد

  .روشی مشابه اندازه گیری شد
 با کولیس از محل :عرض دندان سانترال راست فک باال

 انسیزالی در 3/1تماس مزیال تا دیستال دندان در 
متر اندازه گیری  عریض ترین قسمت بر حسب میلی

عرض دندان لترال راست فک باال نیز با روشی . شد
  .مشابه اندازه گیری گردید
طرف فک باال تا دیستال کانین  عرض دیستال کانین یک

 با خط کش پالستیکی قابل :(A.R.C.D) طرف دیگر
 3/1ارتجاع بر روی قوس و در سطح لبیال کست در 

  .میانی اندازه گیری شد
 وقتی بیمار در حال استراحت :ها گوشه لب

ها تماس مالیمی با هم داشتند از  فیزیولوژیک بود و لب
ع بر روی قوس بر خط کش پالستیکی با قابلیت ارتجا

  .حسب میلیمتر از ناحیۀ شکاف بین لبها اندزه گیری شد
 توسط کولیس از محل تماس پره :عرض پره بینی

بینی با پوست گونه از یک طرف تا طرف مقابل بر 
  .حسب میلیمتر اندازه گیری شد

 ارتفاع عمودی صورت در حالت اکلوژن مرکزی بیمار
(V.D.O):عمودی بر روی  فرد مورد آزمایش به حالت 

بصورتی که سر تکیه گاهی (صندلی قرار می گرفت 
سپس از او می خواستیم که دندانهای ). نداشته باشد

 در این حالت با استفاده . خود را روی هم قرار دهد
  وSubnasal (Sn) از کولیس فاصلۀ بین قاعدۀ

Pogonion (Pog)پوستی را اندازه گیری می کردیم .  
 جهت ):VDR( در حالت استراحت ارتفاع عمودی صورت

اندازه گیری این فاصله در حالی که بیمار عمود نشسته 
بود، از او می خواستیم حرف میم یا کلمه ای که به 
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های خود را به  حرف میم ختم شود را تلفظ کند و لب
سپس با استفاده از کولیس . آرامی روی هم قرار دهد

ندازه گیری   اPog و Snاین فاصله را طبق رفرنس های 
ها ابتدا توسط سه دندانپزشک  اندازه گیری. کردیم

صورت گرفت و وقتی به یک استاندارد مشخص 
ها توسط یک نفر و حداقل دو  رسیدند همۀ اندازه گیری

بار انجام گرفت و در برگه هایی که مخصوص این کار 
  .تهیه شده بود در مقابل اسم بیمار ثبت گردید

 مرکزی و پراکندگی های با استفاده از شاخص
.  گردیداطالعات توصیفی) میانگین و انحراف معیار(

 اسمیرونوف برای –همچنین از آزمون کلموگروف 
یرسن و پآزمون نرمالیتی و ضریب همبستگی 

  .رگرسیون خطی نیز استفاده گردید
  : هاافته ي

 68/24 نفر مرد با میانگین سنی 100در این تحقیق 
 سال و حداکثر 17ل سن  و حداق58/4و انحراف معیار 

  . سال شرکت داشتند37سن 
 با 87/9میانگین طول دندان سانترال فک باال 

 و میانگین طول دندان لترال راست 98/0انحراف معیار 
  . بود03/1 با انحراف معیار 44/8فک باال 

بیشترین اندازۀ تکرار شده برای طول دندان 
ان لترال  میلیمتر و برای دند10سانترال راست فک باال 

  . میلیمتر بود9راست فک باال 
میانگین عرض مزیودیستالی دندان سانترال راست 

 میلیمتر و میانگین عرض 5/8±72/0فک باال 
 56/6±78/0مزیودیستالی دندان لترال راست فک باال 

  .میلیمتر بود
محدوده اندازه طول دندان سانترال راست فک باال 

ال راست فک باال  میلیمتر و عرض دندان سانتر12-1/7
 میلیمتر و محدوده طول دندان لترال راست فک 8/10-7

 میلیمتر و عرض دندان لترال راست فک 5/6-2/11باال 
  . میلیمتر بود7/4-9باال 

 میلیمتر 16/61 ± 87/4ها  میانگین عرض گوشۀ لب
  . میلیمتر بود75 تا 50محدوده اندازه این عرض  . بود

میانگین عرض دیستال کانین یک طرف تا دیستال 
.  میلیمتر بود11/53 ± 48/3کانین طرف دیگر فک باال 

  . میلیمتر بود63 تا 45محدودۀ این اندازه بین 
میانگین ارتفاع عمودی صورت در حال استراحت 

(V.D.R) 05/4 ± 36/63محدودۀ اندازۀ .  میلیمتر بود
V.D.R میلیمتر بود71 تا 53 نیز .  

اختالف میانگین ارتفاع عمودی صورت در حالت 
 میلیمتر 03/2±05/0استراحت و اکلوژن مرکزی 

V.D.R-V.D.O =بیشترین اندازۀ تکرار شدۀ .  بود
  . میلیمتر بود2اختالف نیز 

اختالف میانگین عرض گوشه لبها از میانگین عرض 
  . میلیمتر بودA.R.C.D (39/1±05/8(دیستال کانین ها 

  :نسبتها
نگین نسبت اندازۀ طول سانترال راست فک باال میا

 Pearsonآزمون ضریب همبستگی .  بودVDO ،16/0به 
 معنی داری (Correlation)نشان می دهد که همبستگی 

 و طول دندان وجود VDO میان 1/0با خطای کمتر از 
  .)r = 16/0 و p = 056/0(دارد 

و میانگین نسبت عرض دندان سانترال راست فک 
  . تعیین شد14/0ها  ه اندازۀ عرض گوشه لبباال ب

میانگین نسبت اندازۀ طول دندان لترال راست فک 
 و میانگین نسبت عرض دندان VDO ،14/0باال به اندازۀ 

  . بود11/0ها  لترال راست فک باال به عرض گوشه لب
میانگین نسبت عرض دندان سانترال راست فک باال 

) A.R.C.D(طرف دیگر به اندازۀ دیستال کانین تا کانین 
 و میانگین نسبت عرض دندان لترال راست فک 14/0

 دیده 1 بود که در جدول A.R.C.D، 10/0باال به اندازه 
  .می شود

عه، مقایسه ای نیز بر اساس استان در این مطال
محل تولد شرکت کنندگان در تحقیق صورت گرفت به 

  :این صورت که
 نفر 54نفر شرکت کننده در این تحقیق  100 از

 نفر متولد استانهای دیگر 46متولد استان خراسان و 
  . بودند
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عرض دندانهای سانترال و لترال در  بین طول و
ها تفاوت  دیگر استانمردان متولد استان خراسان و 

  .آماری وجود نداشت
  

  میانگین، انحراف، حداقل و حداکثر نسبت متغیرهای  : 1جدول 
  )n=100(تحت مطالعه 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین 

C/G 16/0  02/0  12/0  21/0  
D/F 14/0  02/0  10/0  20/0  
D/E 14/0  01/0  11/0  17/0  
C'/G 14/0  02/0  10/0  19/0  
D'/F 11/0  02/0  07/0  16/0  
D'/E 10/0  01/0  08/0  15/0  

C :   1طول       C' :     2طول       G : VDO          E : ARCD  
D :   1عرض    D' :    2عرض      F : ها عرض گوشه لب  
  

، (ARCD)میانگین فاصله عرض کانین تا کانین 
 نیز بین متولدین VDR و VDOها،  عرض گوشه لب

استان خراسان و دیگر استانها از نظر آماری معنی دار 
  . آمده است2در جدول  که نتایج نبود

 V.D.Oبین طول دندان لترال راست فک باال و 
آزمون بر اساس . ی معنی دار دیده نشدضریب همبستگ

رابطه بین عرض دندان سانترال و همبستگی پیرسن 
لترال راست فک باال و عرض کانین تا کانین از لحاظ 

همچنین یک ). r...= و P<0.05 (آماری معنی دار بود
بین عرض دندانهای سانترال و لترال رگرسیون خطی 

که  آمد  روابط زیر بدستA.R.C.Dراست فک باال و 
  .روابط ذیل بدست آمد

)A.R.C.D. * 083/0 + (12/4 =  عرض دندان
  سانترال راست فک باال

)A.R.C.D. * 098/0 + (35/1 =  عرض دندان لترال
  راست فک باال

  
  )n=100 ( استان محل تولدبر حسبمقایسۀ میانگین متغیرها  : 2جدول 

منطقه 
عرض     جفرافیایی

  +L.C.T.W* V.D.R V.D.O A.R.C.D  بینی
عرض 
  گوشۀ لب

عرض 
  لترال

طول 
  لترال

عرض 
  سانترال

طول 
  سانترال

  میانگین   اسانرخاستان 
  عیارمانحراف 

32/25  
75/2  

33/43  
75/2  

63  
4  

02/61  
91/3  

13/53  
44/3  

35/60  
38/4  

68/6  
82/0  

46/8  
09/1  

57/8  
72/0  

96/9  
01/1  

  میانگین   دیگر استانها
  عیارمانحراف 

82/24  
77/2  

87/43  
2/4  

78/63  
1/4  

7/61  
11/4  

09/53  
56/3  

11/62  
27/5  

42/6  
71/0  

41/8  
98/0  

52/8  
73/0  

77/9  
93/0  

  (Arc canine distance)عرض کانین تا کانین + 
  (Inter canine tip width) عرض نوک کانین تا نوک کانین طرف دیگر *

  
  : بحث

در بعضی از منابع میانگین اندازۀ طول دندان 
 میلیمتر و عرض دندان 5/10ک باال را سانترال راست ف

 در .)6( میلیمتر بیان می کنند5/8سانترال فک باال را 
مطالعۀ ما میانگین طول دندان سانترال راست فک باال 

 میلیمتر و میانگین عرض دندان سانترال راست 87/9
 میلیمتر بدست آمد، که این نتایج  تحقیقات 55/8فک باال 

  .قبلی را تائید می کند
از افراد تحت مطالعه % 8/42 حدود Kenyدر مطالعه 

 میلیمتر داشتند که حاکی 5/9عرض سانترال بیشتر از 
  .)5(از اندازه دندانهایی با عرض بزرگتر است

طبق نتایج مطالعۀ ما بین طول دندان سانترال راست 
 ضریب همبستگی معنی دار مشاهده V.D.Oفک باال و 

 طول  =V.D.O*  04/0 + (42/7(و رابطه . (P<0.05)شد 
، بدست آمد که در آن دندان سانترال راست فک باال

در .  ضریب همبستگی می باشد04/0 عدد ثابت و 42/7
ش در تهران . ه1376مطالعه ای مشابه که در سال 

انجام شده است رابطۀ بین طول دندان سانترال راست 
 = V.D.O*062/0+ (74/6( بصورت V.D.Oفک باال و 
، بدست آمده است )ن سانترال راست فک باالطول دندا

  که بسیار نزدیک به رابطۀ بدست آمده در مطالعۀ ما 
  .)7(می باشد
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نیز از لحاظ   A.R.C.Dها و فاصلۀ  عرض گوشۀ لب
و . (P<0.05)آماری با یکدیگر رابطۀ معنی دار داشتند 

های  رابطه شان قویتر از رابطۀ بین عرض دندان
ها  ک باال با عرض گوشه لبسانترال و لترال راست ف

   نیز ارتباط مشخص و V.D.R و V.D.Oبین . بود
همچنین بین عرض . (P<0.05)معنی دار وجود داشت 

پرۀ بینی و اندازۀ فاصله عرض نوک کانین ها 
)I.C.T.W ( نیز رابطۀ آماری معنی دار مشاهده شد

(P<0.05). که تاییدی است بر نتایج بدست آمده از 
 که در همین رابطه در سال Hoffmanمطالعۀ آقای 

  .)8(انجام شده است.  م1986
های باال   عرض مجموع سانترالHatehدر مطالعۀ 

عرض دیستال کانین تا دیستال کانین را اشغال % 37
می کرد، ولی در مطالعۀ ما در افراد ایرانی عرض 

  این فاصلۀ را اشغال % 32های باال  مجموع سانترال
 بدست آمده در مطالعۀ A.R.C.D می کند، تفاوت اندازۀ

، ) میلیمتر8/45(با مطالعۀ شیلینبرگ )  میلیمتر11/53(ما 
mm31/79( می باشد(.  

 میلیمتر 11/53 در مطالعه ما ARCDمیانگین عرض 
میانگین . )2( تفاوت زیادی داردHatchبود که با مطالعه 

ARCD در تحقیقات Hatch به دست آمده 85/44 حدود 

 حدود ARCD بیشتر تحقیقات میانگین در حالی که در
 برای ARCDبیشترین مقدار تکرار . )9( می باشد23/52

 و Levere  میلیمتر بود که با گزارش53مردان 
  .)6( یکسان بود1994همکارانش در سال 

طبق نتایج بدست آمده از مطالعۀ ما میانگین عرض 
 A.R.C.D میلیمتر از میانگین عرض 05/8ها  گوشۀ لب
  .تبیشتر اس

 56/44میانگین عرض دندان سانترال راست فک باال 
میلیمتر و میانگین عرض دندان لترال راست فک باال 

.  کمتر استA.R.C.D میلیمتر  از میانگین عرض 55/46
همچنین میانگین عرض دندانهای سانترال و لترال 

 میلیمتر از 60/54 و 61/52راست فک باال به ترتیب 
  .کمتر استمیانگین عرض گوشۀ لبها 

بطور کلی اکثر نتایج بدست آمده در مطالعۀ ما 
  بلی ـحقیقات قــده از تـدست آمـایج بـتـشابه نـم

  .)3و4و7(می باشد
  : نتيجه گيري

های بدست  از اندازه گیری های ارائه شده و فرمول
ها،  آمده در این مطالعه می توان به کمک دیگر روش

ی کامل برای تعیین اندازۀ دندانهای قدامی در پروتزها
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