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  : خالصه
و اينكه نماي لبيال دنـدان هـاي         ،   متحرك توسط بيماران است    در پذيرش پروتز  مهم   باتوجه به اينكه زيبايي يك عامل        :هدف سابقه و 

اين مطالعـه قـدرت   . بنابراين ارزيابي عوامل احتمالي شكل دندان هاي قدامي مهم تلقي ميشود   ،  پيشين نقش مهمي در اين زمينه دارند      
  .پيش بيني شكل صورت در تعيين شكل دندان پيشين مركزي باال را بررسي نموده است

 نمونه واجد شرايط با نمونه گيري مستمر انجام شد           120 اين تحقيق به روش كارآزمايي باليني از نوع تشخيصي روي            :ش ها مواد و رو  
 و يك عكس از دندان پيشين مركزي بـاالي  آنهـا در   Normal head positionو سپس يك عكس تمام رخ از صورت آنها در حالت 

خط ابرو و گالبال و همينطور حدود خارجي دندان رسم          ،   ناحيه رستنگاه مو   3ي صورت از    حالت استاندارد شده تهيه شد  و حدود خارج        
ارزش پيش بيني مثبت و منفي مشخص شدند و نقش عوامـل مـرتبط   . بيضي تشخيص داده شد  ،  مثلث،   گروه مربع  3شد و فرم آنها در      

 .توسط آزمون كاي دو بررسي شد

 نمونـه بـا   120 نمونـه بـا دنـدان مثلثـي،     120 نمونه 360ساس سه نقطه مرجع در مجموع با توجه به تعيين فرم صورت بر ا      :يافته ها 
بيضي و سه گوش به     ،  بيني مثبت صورت هاي با اشكال مربع      ارزش پيش  نمونه با دندان بيضي شكل بررسي شدند و          120دندان مربع و    

  . بود٪3/33 و ٪ 7/34، ٪ 34ترتيب 
و شـاخص هـاي     ،  رت يك عامل مناسب در تعيين شكل دندانهاي پيـشين مركـزي نيـست              به نظر مي رسد كه شكل صو       :نتيجه گيري 

  .ديگري براي اين امر الزم است
  

 فرم دندان، سطح لبيال، فرم صورت: هاكليد واژه
  

  22/3/90: پذيرش مقاله  17/2/90 :اصالح نهايي  8/11/89  : وصول مقاله
  
  
  : مقدمه

ــ  ــي دن ــراد ب ــي هــاي اف ــويژه يكــي از مــشكالت و نگران دان و ب
دندانپزشكان عدم اطالع از فرم دنداني دندان هاي از دست رفته       

اين مشكل در ترميم دندان هـاي قـدامي         . )4-1(بيماران مي باشد  
با تاج از دست رفته و ساخت پروتز هـا بـدون ركـورد از دنـدان                 

گروهي از  اولين بار    .)8-5،  1(هاي پيشين هميشه مطرح مي باشد       

 با بررسي صـورت و دنـدان پيـشين          1903در سال   متخصصين  
صـورت هـايي كـه فـرم     ": نـد مركزي بيماران خـود مطـرح كرد    

امـروزه از فـرم     . )9( "اند صورت و دندان مشابه دارند خوشايندتر     
انسيزيو پاپيال و ساير شاخص ها       ،  فاصله بين هاموالرناچ  ،  صورت

كه اگر اين برآورد فـرم دنـدان هـاي از           . )9-13 (استفاده مي شود  
دست رفته را صحيح انجام ندهيم به علت اينكه بيمـار بـه ايـن               
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موجـب عـدم پـذيرش و دلـسردي بيمـار از            ،  فرم عـادت نـدارد    
  .)1(دندانپزشك مي شود كه تبعات شناخته شده اي دارد 

سئوال اين است كه آيا واقعا از روي فرم صورت مي توان به             
صـورت  كه از فـرم  ذكر شده فرم دندان پي برد؟ در كتب مرجع       

مـشكل  . )6 و   7(كه منظور از ناحيه پيشاني مي باشد استفاده شود        
آنست كه با افزايش سن كه معموال بيمـاران بـا ريـزش و عقـب           

برآورد دندانپزشك از فرم صـورت بـا        ،  نشيني مو مواجه ميشوند   
و به همين خـاطر در بعـضي از مقـاالت           شود  مشكل مواجه مي    

   قابـل اطمينـان   آمده كـه تـشخيص فـرم دنـدان بـه ايـن روش       
ضمنا در بعضي تحقيقات گزارش كرده اند كـه      . )3-5،  1(نمي باشد 

،  براي تعيين فرم دندان استفاده كرد      )3(مي توان از روي فرم ابرو     
همچنين  از گالبال به عنوان يك شاخص جهـت تعيـين انـدازه              

بـا توجـه بـه اخـتالف نظرهـا و           . )8(هاي صورتي اسـتفاده نمـود     
حقيق قـدرت اسـتفاده از فـرم صـورت در           مطالب فوق در اين ت    

 2بـا    تشخيص فرم سـطح لبيـال دنـدان پيـشين مركـزي بـاال             
در دانشجويان دندانپزشـكي     شاخص  پيش بيني مثبت و منفي      

 1388-89در سـال      و مراجعين به دانشگاه آزاد اسالمي تهران        
  .مورد بررسي قرار گرفت

  :مواد و روشها
ني از نوع تشخيـصي انجـام       اين تحقيق به روش كار آزمايي بالي      

  .شد
معاينه كلينيكي جهـت     ومصاحبه  ،  از تكنيك هاي مشاهده   

 تـا   18دانـشجويان و مراجعـه كننـدگان         ازاطالعـات   جمع آوري   
پس از اخذ موافقـت     . استفاده  شد  ساله دانشكده دندانپزشكي    30

پروژه بدين ترتيب بـه مرحلـه اجـرا         ،  ها وتاييد پيشنهاد تحقيق   
به صـورت مـستمر آنقـدر       جامعه مورد بررسياز . گذاشته  شد

 نمونه با دندان پيشين مركـزي راسـت         40نمونه گيري شد  تا        
  40 نمونه با دندان پيشين مركزي راسـت مثلثـي و            40،  مربعي

تعيين نمونه با دندان پيشين مركزي راست بيضي به دست آمد           
 )2 و 6(. ها طبق كتب مرجع انجام شدشكل دندان

نمونه هاي واجـد    كتبي   پروژه و اخذ موافقت      پس از توصيف  
شرايط خروج  . آغاز شد بررسي كلينيكي   ،  شرايط جهت همكاري  

شامل انجام جراحي پالستيك وسـيع و مالفورماسـيون         از مطالعه   
در حدود خارجي صورت كه باعث به هم زدن فـرم صـورت شـود               

پركردگي وسيع كه باعث شـود تـشخيص فـرم          ،  مانند پروتز گونه  
روكـش و   ،  زيمـال گدندان مختل شود به ويژه در سطوح پرو       اوليه  

جراحي هاي لثه و نقص هاي تكـاملي        ،  پوسيدگي وسيع ،  المينيت
  . ها با شرايط زير عكس گرفته شداز نمونه. در دندانها بود

 (Casio Ex-v7 7.2 megapixel)ســي دوربــين عكا
و كه روي سه پايه با تراز صفرقرار گرفته بود          ساخت كشور ژاپن    

فرد مورد بررسي تنظيم شده     از صورت   سانتي متر    70در فاصله   
به گونه اي كه لنز مـوازي صـورت نمونـه بـود و صـورت در               بود  

در يك آينه به  ( normal head position (NHP)موقعيت
چشمان خود نگاه كرده و زنجيري كه بيانگر خط عمودي واقعي           

 عكس تمام رخ    و) 14(قرار داشت   ) است در جلوي وي آويزان بود     
نرمـال  صورت بدون هيچ حائل در ناحيه مورد بررسي توسط لنز          

عكـس دنـدان نيـز بـدين صـورت           . گرفته  شد   Macroدر حالت   
تنظـيم   دوربين به صورت موازي با سطح لبيال دنـدان           :گرفته شد 

 قرارداشـت و لـب هـا مـانع رويـت            NHPدر حالي كه سر در      شد  
عكس تهيه   Macro حالت   توسط لنز نرمال در   ،  دندان نمي شدند  

جـنس در فـرم      سـن و  هـا شـامل     نمونـه  خـصوصيات    )1 و   3- 5(.شد
  .ثبت شداطالعاتي 

ــل شــده و توســط    ــامپيوتر منتق ــه ك ــا ب ســپس عكــس ه
AutoCAD2009 ،ها  كه  ويرايش  شد و حدود خارجي آن 

برجـسته تـرين ناحيـه    ( glabella از بـاال از خـط ممـاس بـر    
مدگي عرضي در محل اتصال بر آ ( eye brow line، )پيشاني

ــه     ــرين نقط ــسته ت ــا برج ــشاني؛در اينج ــاني و پي ــك فوق  ،)پل
)forehead به موازات افق به خارجي ترين  )برجستگي پيشاني

كـه قابـل مـشاهده باشـد     ) برجستگي گونـه (zygoma ناحيه 
كشيده  شد سپس حدود خارجي گونه به پايين كشيده شد تـا             

 شكل صورت نمونـه     .)1ل  شك(برسد  منتون  به سمفيز در ناحيه     
تقـسيم  ) 3(و تحتـاني    ) 2(مياني  ،  )1(ها به سه قسمت فوقاني      

ها با توجـه بـه فـرم صـورت بـر اسـاس               گروه بندي نمونه   شد و 
  : فرمول زير انجام شد
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  ) 3(عرض ) = 2(عرض ) = 1(عرض :  مستطيل-مربع
  ) 3(  عرض >  )2(  عرض <  )1(عرض :  بيضي
  ) 3(  عرض >  )2(  عرض >  )1(عرض : مثلث

  
) 2، ابرو) 1.  حدود صورت توسط نقاط مطروحه تعيين شده-1شكل 

  خارجي صورت حدود ) 5محل رويش مو ) 4زايگوما ) 3گالبال 
  .منتون) 6 

  

 ,AutoCAD 2009 (AutoDesk توسـط نـرم افـزار    

USA)             فرم دندان پيشين مركزي راست باال به صـورت وصـل  
ناحيـه مجـاور دنـدان هـاي        (تال  كردن كانتورهاي مزيال و ديس    

و ) لبه برنده دنـدان   (و لبه انسيزال    ) كناري كه قابل رويت باشد    
 رسم شـد و     )15()طوق و محل تقاطع لثه و دندان      (لبه سرويكال   

فرم آن به صورت اوليه به شرح زير تشخيص داده  شد و در فرم           
   :اطالعاتي ثبت شد

ل بـه طـوق     سطوح پروگزيمال از لبـه انـسيزا      : مثلثيدندان  
  .متقارب مي شوند

  .انحنا در جهت طوق و لبه انسيزال وجود دارد: بيضيدندان 
سطوح پروگزيمال تا نيمه طول دندان يا بيشتر        : مربعدندان  

  )2 و 15(.دنموازي مي باش
 دنـدان بـا فـرم       40نمونه گيري آنقدر ادامه پيـدا كـرد كـه           

ربعـي   دنـدان بـا فـرم م       40 دندان با فـرم  مثلثـي و          40،  بيضي
  . گزارش شد

در خاتمه تحقيق داده هاي فـرم اطالعـاتي طبقـه بنـدي و              
و ارزش پيش بيني    ) PPV(استخراج و ارزش پيش بيني مثبت       

 فرم صورت در تشخيص فرم دنداني مـشخص و          (NPV)منفي  
 طنقـش عوامـل مـرتبط توسـ       . با آزمون نسبت ها بررسي شدند     

  .آزمون كاي دو بررسي شد

  

  :يافته ها
 نفر به صورت مستمر جهت به       350رسي كه با معاينه     در اين بر  

 120از تعـداد    ،  دست آمدن نمونه هاي واجد شرايط انجام شـد        
 57( نفــر68زن و )  درصــد43( نفــر 52، نمونــه واجــد شــرايط

 توزيـع افـراد     .نـد بود 5/23 ± 2/3مرد با ميانگين سني     ) درصد
بر حسب تشخيص فرم قطعي دندان  و فرم صورت   مورد بررسي

 نفر با فرم صورتي مربع دندان هاي مربـع          18بدين نحو بود كه     
 نفر با فرم صـورتي مربـع دنـدان هـاي غيـر مربـع                35،  داشتند
 نفر با فرم صورتي غيـر مربـع دنـدان هـاي مربـع          102،  داشتند

 نفر با فرم صورتي غير مربع دنـدان هـاي مربـع             205داشتند و   
ثبت فـرم مربـع     اين نشان ميدهد كه ارزش پيش بيني م       . داشتند

 و ارزش پيش بيني منفـي  فـرم صـورت  غيـر               3/33صورت برابر   
آزمـون نـسبتها    .  درصـد بـود    8/66مربع در تشخيص دندان برابر      

نشان داد كه اين اختالف تشخيص فرم مربع صورت در تـشخيص    
واقعــي فــرم مربــع  دنــداني بــه لحــاظ آمــاري معنــي دار اســت  

)005/0< p .(  ــشان ــاي دو ن ــاري ك ــون آم ــدرت  آزم ــه ق  داد ك
تشخيــصي فــرم صــورت در مــردان بطــور معنــي داري از قــدرت 

جنسيت ).  p >025/0(تشخيصي فرم صورت در زنان بيشتر بود        
به طور معني داري روي صحت تشخيصي فـرم دنـدان مربعـي از              

براي  Odds Ratio (OR). روي فرم صورت مربعي تاثير داشت
 كه در مـردان    كه به معناي اين است    بدست آمد    71/1جنسيت  

توان تشخيصي فرم دندان مربعـي از روي فـرم صـورت مربعـي              
 برابر توان تشخيصي فرم دندان مربعي از روي فرم صورت           71/1

% 71به معناي اين كه در مردان فرم صورت         . مربعي در زنان بود   
. قدرت تشخيصي باالتري نسبت به فرم صورت در زنـان داشـت           

فرم صـورت مربعـي بـراي    ولي سن تاثيري روي توان تشخيصي       
 ارزش پيش بيني    ).p= 5/0(تشخيص فرم دندان مربعي نداشت      

غيرمربعـي   -در مورد فـرم دنـدان و فـرم صـورت  مربعـي        مثبت  
قابـل توجـه    ،  بود كه اين ميزان صحت تشخيـصي      % 34مساوي  

در مورد اين فرم صورت     ارزش پيش بيني منفي     ولي  . نمي باشد 
  .دبو %8/66و فرم دندان عدد باالي 

توزيع افراد مورد بررسي بـر حـسب تـشخيص فـرم بيـضي              
 نفـر   93صورت در تشخيص فرم بيضي دندان بدين نحو بود كه           
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 نفر با فرم    175،  با فرم صورتي بيضي دندان هاي بيضي داشتند       
 نفـر بـا فـرم       27،  صورتي بيضي دندان هاي غير بيضي داشـتند       

 فـرم    نفـر بـا    65صورتي غير بيضي دندان هاي بيضي داشتند و         
اين نشان مـي دهـد      . صورتي غير بيضي دندان هاي بيضي داشتند      

كه اگر بر مبناي فرم بيضي صورت تشخيص دهيم كه فرم دنـداني           
 درصد فرم دندان بيضي اسـت و اگـر          7/34بيضي است به احتمال     

فرم دندان ) مربع يا مثلث(بر مبناي اينكه فرم صورت بيضي نيست 
 درصد ايـن وضـعيت      7/70مال  به احت و  نيز به همين صورت است      

درست است و آزمون نسبت ها نشان داد كه اين اختالف به لحـاظ    
 ).>P  0005/0(آماري معنادار است 

توزيع افراد مورد بررسي بـر حـسب تـشخيص فـرم مثلثـي              
 نفـر  13صورت در تشخيص فرم مثلثي دندان بدين نحو بود كه           

 نفر با فـرم     26،  با فرم صورتي مثلثي دندان هاي مثلثي داشتند       
 نفر بـا فـرم      107،  صورتي مثلثي دندان هاي غير مثلثي داشتند      

 نفر با فـرم  214صورتي غير مثلثي دندان هاي مثلثي داشتند و        
جنسيت به طـور    . صورتي غير مثلثي دندان هاي مثلثي داشتند      

معني داري روي صحت تشخيصي فرم دندان مثلثي از روي فرم           
 بـراي جنـسيت     p  .(O.R =05/0(داشـت   صورت مثلثي تـاثير     

 شد كه به معناي اين است كه در مـردان تـوان تشخيـصي               4/3
  برابـر تـوان   4/3فرم دندان مثلثي از روي فـرم صـورت مثلثـي         

تشخيصي فرم دندان مثلثي از روي فرم صورت مثلثي در زنـان            
ولي سن تاثيري روي توان تشخيـصي فـرم صـورت مثلثـي        . بود

  ).p= 5/0(نداشت براي تشخيص فرم دندان مثلثي 
 محاسبه شده در اين مطالعهارزش پيش بيني مثبت مقادير 

 هيچ يك از نواحي صورتي قادر به تشخيص      قابل توجه نيست و   
  .دنهيچ كدام از فرم هاي دندان نمي باش

  :بحث
 -بيـضي –اعـم  از مربـع       (اين تحقيق نشان داد كه فرم صـورت         

)  مثلـث    –يـضي    ب –مربـع   (نمي تواند فـرم دنـداني را        ) مثلثي  
برآورد كند و در هيچ موردي ارزش پيش بيني مثبت و يا ارزش           

 70پيش بيني منفي فرم هاي صـورت در بـرآورد فـرم دنـداني از                
در مردان توان تشخيصي فرم دنـدان مربعـي از          . درصد تجاوز نكرد  

 برابر زنان بود يعني در زنان تناسـب         71/1روي فرم صورت مربعي     
مربعي و دندان مربعـي وجـود داشـت و از           كمتري بين فرم صورت     

طرف ديگر در مردان توان تشخيصي فرم دندان مثلثي از روي فرم            
 برابر توان تشخيصي فرم دنـدان مثلثـي از روي           4/3صورت مثلثي   

به معناي اين كـه در زنـان تناسـب          .فرم صورت مثلثي در زنان بود     
ت كه كمتري بين فرم صورت مثلثي و فرم دندان مثلثي وجود داش     

  احتماال مي تواند به اين علت باشد كه زنان معموال دندان هاي گرد
بنـابراين احتمـاال فـرم دنـداني آنهـا      . )3(تري نسبت به مردان دارند  

كمتر از فرم صورت مثلثي پيروي مي كند ولي سـن تـاثيري روي              
توان تشخيصي فرم هـاي صـورت مربعـي بيـضي و مثلثـي بـراي                

       .تشخيص فرم دندان نداشت
 بـه منظـور تعيـين       1378دكتر مهشيد و همكاران در سال       

قدرت فرم صورت در تشخيص فرم دندان پيـشين مركـزي بـاال             
تحقيقي انجام دادنـد و گـزارش نمودنـد در بعـد فرونتـال فـرم                

قادر به تشخيص فرم دندان ميباشد و ان        %  68صورت حد اكثر    
 مـا را    نيز فقط در مورد فرم صورت بيضي صادق است كه يافتـه           

 اگر چه اين يافته مـشابه ايـن تحقيـق اسـت در              ،  )15(تاييد كرد 
تحقيق ايشان كاستي هايي وجود دارد از قبيل سن نمونه ها كه            
، محدوديت سني در آن لحاظ نشده و احتمال اشتباه وجود دارد          

 سال جهـت درمـان      67زيرا معموال بيماران پروتز در سن باالي        
در اين سن عموما موهـاي پيـشاني         و   )6(پروتز مراجعه مينمايند  

همراه با ريزش بوده و نمي توان به  آن رجوع كـرد و بعـالوه در                 
آن معيارهاي ورود و خروج زيـادي داشـته كـه تعمـيم پـذيري               

همچنين در بررسـي شـكل      . يافته هاي آن را مخدوش مي كند      
دندانها روي كست بررسي شده كه ممكن اسـت دچـار خطـاي             

و همكاران كه   Varjão FM .ده باشدقالبگيري و دفرميتي ش
ارتبـاط  در برزيل  به منظور بررسـي        تحقيقي را    2006 در سال 

بين فرم دندان پيـشين مركـزي و فـرم صـورت در گـروه هـاي                 
نيز يافته ما را تاييد كرده  و  مختلف نژادي انجام دادند و ايشان        

موارد ارتباط بين فـرم صـورت و        % 75/23گزارش كرده  كه  در       
  نبودNHPدر كه درآن مطالعه موقعيت سر دندان وجود داشت

و مشخص نشد ميزان شـباهت در انـواع فـرم صـورت و دنـدان                
 در اين بررسي ارتفـاع صـورت از محـل رويـش مـو               .چگونه بود 
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بررسي شده كه يك محل ثابت نيست و در سنين مختلف و در             
افراد مختلف متفاوت است وروش جمع آوري داده هـا و انـدازه             

يليـامز هـيچ   در مـورد فرمـول و   .اسـت  گيري اسـتاندارد نـشده  
بررسي به وسيله كامپيوترانجام شـده      .  است توضيحي داده نشده  

كه حدود خارجي را مشخص كرده كـه خطـاي ديـد را كـاهش               
ــد ــال  Lindemann )1(.ميده ــاران  در س ــه 2004   و همك  ب

بين نـسبت هـاي دنـداني و انـدازه هـاي            منظور بررسي ارتباط    
ركـزي  دنـدان پيـشين م    قدرت پيش بيني مثبت شكل      ،  صورتي

گزارش كردند كه يافتـه     % 27و در زنان    % 38باال در مردان    فك  
در سـال   و همكـاران نيـز   Zlatarić . )3(ما را تاييـد مـي كنـد   

 ناحيـه ابـرو و محـل        2با استفاده از عكـس ديجيتـال از          2007
قوس دنداني و كانتور    ،  صورت،  ارتباط بين فرم دندان   ،  رويش مو 
ررسـي نمودنـد و ايـشان نيـز      به صورت كـامپيوتري ب   را   پاالتالي

  . )5(ارتباط معني داري نيافتند
از موافقين وجـود ارتبـاط بـين فـرم صـورت و فـرم دنـدان             

  حــاج موســايي و همكــاران بودنــد كــه طــي  پيــشين مركــزي 
تشابه كامل در مردان    % 56 در  تهران     1381در سال   اي  مطالعه

رسي روي  كه بر با توجه به اين    )2(ندگزارش كرد را  در زنان   % 64و  
احتمال خطاي ديد را افزايش مي دهد       است  عكس انجام گرفته    

ي كـامپيوتر دقـت   خطـاي ديـد بـه        و به علت خستگي چشم و     
توانـد ناشـي از     باشد و علت تفاوت با نتايج مطالعـه مـا مـي           نمي

دكتـر   و   Proffitمچنـين   ه. تفاوت در نحـوه انجـام كـار باشـد         
ز فـرم صـورت در      مهشيد و دكتر اجاللـي اعتقـاد بـه اسـتفاده ا           

تعيين فرم دندان پيشين مركزي باال دارند و اين باوررا در كتب            
  . )14 و 6(مرجع گزارش كردند 

در اين تحقيق حجم نمونه از تحقيقات مشابه ديگرجز يـك           
 بيشتر بود كه مي تواند تكرار پذيري نتايج را بـاالتر            ،  مورد برابر 

پيوتر با دقت بـاالي     از كام ،  برده و نتيجه تحقيق را معتبرترنمايد     
جهـت تعيـين فـرم هـا        مرجـع   اندازه گيري براي تعيين نقـاط       

. استفاده شد كه در اكثر تحقيقات ديگر بـه چـشم نمـي خـورد              

برخالف تمامي تحقيقات ديگر كه فقط از يك يا دو نقطه مرجع            
در تحقيق ما از    ،  استفاده شده بود  ) آن هم فقط در يك تحقيق     (

تعيين فرم صورت استفاده شد كه      سه نقطه مرجع مختلف براي      
اين عمل عالوه بر اينكه نتايج اين تحقيق را مبني بر اينكه فـرم              

معتبرتـر  ،  صورت مالك مناسبي براي تعيين فرم دندان نيـست        
امكان مقايسه اين تحقيق را با تمام تحقيقات مـشابه          ،  مي نمايد 

  . فراهم مي نمايد

  :محدوديت ها
تحقيق ميتوان به مـوارد زيـر       از مشكالت و محدوديت هاي اين       

تهيه عكس صورت از نمونه ها با عدم همكاري آنها          :  اشاره نمود 
مواجه مي شد و اين مقوله بويژه براي خانمها شاخص بود چون            
صورت آنها بايد بدون حائـل بررسـي ميـشد و همچنـين تهيـه               
مكاني با خصوصيات مورد نياز براي جايگذاري دوربين عكاسـي          

   .نه ها بصورت استاندارد و يكسان مشكل بودجهت بررسي نمو

  :نتيجه گيري
با توجه به نتايج بدست آمده و چگونگي انجام تحقيقات مـشابه            
و نتايج حاصل از تحقيقات آنها وتالش هايي كـه جهـت اجـراي      

به نظر مي رسد فـرم صـورت        ،  صحيح اين تحقيق به عمل آمده     
ـ           ه فـرم دنـدان     در هيچ يك از نواحي ذكر شده نمي تواند قاطعان

پيــشين مركــزي بــاال را پــيش بينــي  نمايــد و همــين قــدرت  
 بـدين جهـت     .تشخيصي كم در زنان نيز به مراتب كمتـر اسـت          

پيشنهاد ميشود تحقيـق جهـت انتخـاب روش هـاي علمـي بـه           
منظور تعيين فرم دندان پيشين مركزي باال صورت گيـرد تـا از             

. ودمشكالت متعـدد در سـير درمـان هـاي پروتـزي كاسـته شـ              
همچنين بهتر است در پرونده بيماران و مراجعين به مطب ها و            
درمانگاه ها ركورد هايي از دندان هاي قدامي نظير فـرم دنـدان             

  .پيشين مركزي باال رنگ و ائدازه ثبت شود
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