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  Email:niknami81@yahoo.com، 0411-3355966تلفن: 

  انتخاب شده ایرانی تیدر جمع يا شکل سوراخ چانه و تیموقع کیگراف ویراد یبررس

  

یکنامین يمهددکتر 
1#

یلیفرزاد اسماعدکتر  
1

دکتر مرتضی قوجازاده  
2

 ناظر اصغردکتر 
3  

  

  زیتبر یدهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشک يولوژیبخش راد اریاستاد-1

  زیتبر یکدانشکده پزش يولوژیزیف اریاستاد     -2

  دندانپزشک    -3      

  خالصه: 

باشد که به صورت دو طرفـه قـرار گرفتـه اسـت.      یم نییفک پاطبیعی  کیآناتوم يها از ساختمان  یکی يا سوراخ چانه سابقه و هدف:

ـ یا تیـ معدر ج یقـ یدق یتـا کنـون بررسـ    یقرار گرفته است ولـ  یمختلف مورد بررس يلندمارك در نژادها نیا کیولوژیراد گاهیجا  یران

  .استایرانی  انتخاب شده یک جمعیتدر ساختمان نیا کیوگرافیراد یبررسمطالعه  نیصورت نگرفته است. هدف ا

بـه   یصـ یمقاصـد تشخ  ریسـا  يکه برا یمارانیب کیپانورام یوگرافیمورد از راد 190از  یلیتحل -یفیمطالعه توص نیدر ا ها: مواد و روش

به دست آمـده توسـط دو نفـر متخصـص      هاي یوگرافیمراجعه کرده بودند استفاده شد. راد زیتبر یشکدانشکده دندانپز يولوژیبخش راد

هاي به دست آمده از مطالعه  دادهسپس  .قرار گرفت یابیارز  مورداي  جهت تعیین موقعیت و شکل سوراخ چانه فک و صورت يولوژیراد

Paired  و آزمون SPSS-16با استفاده از نرم افزار آماري  T-test .مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت  

 ها: تهیاف

 5/43±94/3 یسن نیانگیبا مجنس مذکر مورد مربوط به  107و جنس مونث مورد مربوط به  83مورد مطالعه  یوگرافیراد 190از 

اي در هر سمت  سوراخ چانه ترین شکل بود. شایع 5و  4هاي  اي در هر دو طرف بین دندان هاي چانه . شایعترین محل سوراخبود سال

.ها قرینه بودند نیز سوراخ موارد درصد 6/83در  وگرد بود لشک

 .نیز گرد بود خالر و شایعترین شکل سوراوهاي چهارم و پنجم مندیب اي بین دندان شایعترین محل سوراخ چانه گیري: نتیجه

، رادیوگرافی پانورامیکمندیبل سوراخ چانه اي، کلید واژه ها:

  

22/5/90پذیرش مقاله:            18/4/90اصالح نهایی:      29/2/90 صول مقاله:و

مقدمه: 

 نییفک پاهاي آناتومیک طبیعی  شاخصاز  یکی يا سوراخ چانه

 يا باشد که به صورت دو طرفه قرارگرفته است و عصب چانه یم

ــوالریاز عصــب ا يا کــه شــاخه باشــد، از آن خــارج  یمــ نفراآلوئ

ـ  )1( .شود یم  يهـا  یدر جراحـ  يا عصـب چانـه   یحسـ  یانجام ب

شـناخت   نیچنـ باشـد. هم  یمـ  ازیـ مورد ن یفک -یمختلف دندان

 یفکـ  -یدندان يپروتزها يها يعصب در بازساز نیمحل ا قیدق

در  کیـ آناتوم شـاخص  نیـ ا نکهیاست. با توجه به ا اجیمورد احت

 يهـا  متفاوت نسبت به دندان يها گاهیجا يمختلف دارا ينژادها

آن قبل از مـداخالت   قیدق گاهیباشد الزم است که جا یمجاور م

  )2(. شودشناخته  يپروتز ای یجراح

 کیـ محـل آناتوم   و همکاران در مطالعه 2011Kqikuسال  در

کـه   دندیرسـ  جهینت نیبه ا یتوسط برش جراح سوراخ چانه اي

ر لمـو ه دنـدان اول و دوم پـر   نیدر ب این سوراخمعمول  تیموقع
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  )3(. باشد یم بلیمند

 يدر مطالعـه بـر رو  همکـاران  و 2009Haghanifarسال  در

ـ یا تیـ در جمعسوراخ چانـه اي   تیموقع کـه در   افتنـد یدر یران

دنـدان اول و دوم   نیدر بسوراخ  تیموقع ، درصد از افراد 2/47

درصد در محاذات دنـدان پـره مـوالر     46و در  بلیر مندلموه پر

  )4(. باشد یدوم م

GUO سـوراخ   تیـ موقع یبررسـ  2009در سـال   و همکارانش

هـاي آناتومیـک    شـاخص بر اسـاس   ینیچ تیدر جمعچانه اي 

درصـد،   8/73کـه در   دندیرسـ  جـه ینت نیبافت نرم و سخت به ا

  )5(. دندان پره موالر دوم قرار دارد ریدر ز يسوراخ چانه ا

و همکـاران در مطالعـه خـود بـا      2007Yesilyurtسـال   در

در سـوراخ چانـه اي    تیـ در موقع يا هیـ حنا يعنوان تفـاوت هـا  

در آن معمـول   گاهیکه جا دندیرس جهینت نیبه ا   هیترک تیجمع

  )6( .دندان پره موالر دوم قرار دارد یمحور طول يراستا

Fabian  سوراخ چانـه  و شکل  گاهیدر مطالعه خود با عنوان جا

که  دیرس جهینت نیبه ا ییایتانزان تیخشک جمع بلیدر منداي 

آپکـس پـره    ریـ در ز قـا یدقسوراخ چانه اي درصد موارد  45 در

 35پــره مــولر اول و دوم،  نیدرصــد مــوارد بــ12مــولر دوم، در 

ــ ــره مــولر دوم و در  نیدرصــد مــوارد ب درصــد  8مــولر اول و پ

 46شـکل در  یمولر اول واقع شده است و در بررس ریز ماندهیباق

  )7(. اشدب یم  یضیبه شکل ب هیدرصد بق 54درصد موارد گرد و 

و همکارانش در مطالعه خـود در مـورد    بیالخط 2007سال  در

که در  دندیرس جهینت نیبه ا یدر نژاد اردنسوراخ چانه اي محل 

پـره مـولر اول و دوم    یمحور طول نیبسوراخ موارد محل  شتریب

 یخلفـ  -یدرصد  موارد از نظـر قـدام  14باشد و در  یم بلیمند

  )8( .تقارن دو طرفه وجود ندارد

سوراخ چانـه   عیدر مورد محل شا يگریمطالعه د 2006سال  در

و همکـارانش انجـام    Gungor Kتوسط هیترک تیدر جمعاي 

درصـد   5/71در  شـاخص   نیـ که ا دندیرس جهینت نیشد و به ا

درصد مـوارد   4/90باشد و در  یپره مولر اول و دوم م نیموارد ب

  )9(. دوطرفه وجود دارد ینگیقر

و همکـارانش در   Kim ISتوسـط  يا لعـه مطا 2006سـال   در

سـاله   69تـا   12 يا کـره  تیدر جمعاي  سوراخ چانهمورد مکان 

سـوراخ  درصد موارد  3/64بود که در  گونه نیا جهیانجام شد و نت

ـ   8/26پره مولر دوم بود و در  ریزاي  چانه پـره   نیدرصد مـوارد ب

 اول مـولر   پـره  ریـ ز مانـده یدرصـد  باق  9/8مولر اول و دوم و در 

و   Apinhasmitتوسـط  يا مطالعـه  2006سـال   در )10(.بـود 

با توجـه بـه جـنس در    اي  سوراخ چانههمکارانش در مورد محل 

  :بود ریبه قرار ز جهیانجام شد و نت يلندیتا تیجمع

 نیانگیم ،متر میلی68 /85راموس یخلفبوردر فاصله از  نیانگیم

فاصـله از   نینگایـ م ،متـر  میلـی  83/28ي ا چانه زیفاصله از سمف

فاصله از کاسپ  نیانگیم ،متر میلی 88/14 بلیمند یبردر تحتان

  )11( .بود متر میلی 47/24  باکال پر مولر دوم

و همکارانش انجـام    Igbigbiتوسط يا مطالعه 2005سال  در

در سـوراخ چانــه اي  محـل   بررسـی  مطالعـه  نیـ شـد. موضـوع ا  

 یضـ یب شتریآن ب بود و نتایج نشان داد که شکل ییماال تیجمع

در محاذات پره مـولر   شتریآن ب گاهیباشد. جا یم نهیو معموال قر

خـط   زتـر ا  نییپـا  زیـ آن ن يعمـود  گـاه یاست و جا بلیدوم مند

  )12(.باشد یم بلیمند یتحتان وردرکرست آلوئوالر و ب  نیب یانیم

 گـاه یشـود در مطالعـات مختلـف جا    یکـه مشـاهده مـ    همانطور

مختلف مـورد   يها تیر نژادها و جمعد شاخص نیا کیولوژیراد

 ولـی در مطالعـات در جمعیـت ایرانـی     قرار گرفته است یبررس

ـ با توجه بـه ا  اقضی داشته است.تنمحدود و م نتایج  ت،یـ واقع نی

را  کیـ سـاختمان آناتوم  نیـ ا کیوگرافیراد گاهیتا جا میبرآن شد

ــاز جمع گروهــیدر  ــیا تی ــه دانشــکده   یران ــده ب مراجعــه کنن

سه ماهه مورد مطالعه قرار  یبازه زمان کیدر  زیتبر یدندانپزشک

  .میده

  ها: مواد و روش

ــدر ا ــ  نی ــه توص ــیتحل -یفیمطالع ــراد 190از  یل  یوگرافی

به انجام  ازین یصیمقاصد تشخ ریسا يکه برا یمارانیب کیپانورام

ماهـه بـه بخـش     3 یبـازه زمـان   کیـ داشـتند و در   یوگرافیراد

مراجعـه کـرده بودنـد     زیـ برت یدانشـکده دندانپزشـک   يولوژیراد
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بود کـه   يافراد یوگرافیمورد مطالعه راد يها . نمونهشداستفاده 

 شیـ پره موالر و مولر اول آنهـا بـه صـورت کامـل رو     يها دندان

 نینبودند. همچنـ  یو لق یپالپ عهیضا يدندانها دارا نیو ا افته،ی

 یدرمـان ارتودنسـ   ایفک و  یجراح ،یفک يسابقه تروما مارانیب

مناسـب   يریتصـو  تیـ فیک يکه دارا ییها یوگرافیند. رادنداشت

در دو  يسـوراخ چانـه ا   ایـ فوق نبودنـد و   طیاشر زیحا اینبودند 

  .نبود از مطالعه شدند صیطرف به طور کامل قابل تشخ

هاي پانورامیک توسط تکنسین مجرب و بـا   رادیوگرافی تمام

بـا   (Planmeca, Promax, Finland)دستگاه پانورامیـک 

64-74میلی متر آلومینیوم و تنظیمـات   5/2تراسیون کلی فیل

Kvp  160-256وmAs     که بستگی به جنس و جثـه بیمـار

داشت و طبق پارامترهاي استاندارد دستگاه بود، انجـام گردیـد.   

 Agfa, CP-G)یمورد اسـتفاده از نـوع آنـالوگ معمـول     لمیف

Plus, Belgium)  کننـده رگـوالر   دیهمراه با صفحات تشـد

(Kodak, Regular Lanex, England)    بـود. ظهـور و

 ,Velopex)  کیـ هـا توسـط پروسسـور اتومات    لمیثبـوت فـ  

XTender, England) درجه صورت گرفت 28 يدر دما.  

و  005/0و دقـت   0/ 05نـوع اول   يدر نظر گرفتن خطـا  با

05 /0P =که بـا توجـه بـه دو     دیگرد یابینمونه ارز  380تعداد

مـورد    کیـ پانورام یوگرافیـ راد 190،يا انهطرفه بودن سوراخ چ

  .قرار گرفت یابیارز

به دست آمده به طور جداگانه توسط دو نفر  يها یوگرافیراد

 یابیـ مـورد ارز  ریفک و صورت  به صورت ز يولوژیمتخصص راد

  :قرار گرفت

 ینسبت به محور طـول سوراخ چانه اي  تیتعیین موقع*

در دو سمت نییفک پا يها دندان

 ینسبت بـه لبـه خلفـ   اي  سوراخ چانه تیعیین موقعت**

  .بلیمند نیدالیراموس و م

نسبت به لبـه  سوراخ چانه اي  يعمود تیتعیین موقع***

  )1(شکل .و کرست آلوئوالر بلیمند یتحتان

  .در دو سمتاي  سوراخ چانه ینگیتعیین قر

  در دو سمت اي  سوراخ چانهتعیین شکل 

  

  

  
  

        متغیرهاي مورد بررسی سوراخ چانه اي بر روي رادیوگرافی  -1شکل

  پانورامیک.

  

هاي به دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار  دادهسپس 

مورد تجزیه  Paired T-testهاي  و آزمون SPSS-16آماري 

کمتر از  Pدر این مطالعه مقدار  و تحلیل آماري قرار گرفت.

 ید.دار تلقی گرد از لحاط آماري معنی 05/0

  

  ها: یافته

رادیوگرافی پانورامیک با  190بررسی هاي به دست آمده از  داده

در این مطالعه مورد  SPSS-16استفاده از نرم افزار آماري 

. میانگین سنی افراد مورد مطالعه تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 مورد استفاده هاي رادیوگرافیسال بود. همچنین  94/3±5/43

مورد مربوط به مردان بود.  107مورد مربوط به زنان و  83در 

اي در دو سمت به  نتایج حاصل از بررسی موقعیت سوراخ چانه

  شرح زیر به دست آمد:

:سمت راست  

اي راست نسبت به خط میانی فک داراي حداقل  سوراخ چانه

له میلی متر فاصله بود. بیشترین شیوع فاص 46و حداکثر  25

میلی متر بود. میانگین این فاصله در افراد تحت مطالعه  35

اي  میلی متر بدست آمد. فاصله سوراخ چانه 35/4±42/36

متر  میلی 90میلی متر تا  68خلفی راموس از  لبهنسبت به 

متر بود. شایعترین  میلی 02/77±97/4میانگین آن  متغیر بود و

سوراخ سمت راست  میلی متر مشاهده شد. فاصله 75فاصله نیز 

تحتانی مندیبل داراي میانگینی معادل  لبهنسبت به 

متر بود. شایعترین فاصله سوراخ سمت  میلی 93/1±22/16

*
**

*****
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متر بود. حداقل و  میلی 15راست نسبت به بردر تحتانی مندیبل 

متر بدست آمد. در خصوص  میلی 22و13حداکثر این فاصله نیز 

وئوالر بررسی ما نشان فاصله سوراخ راست نسبت به کرست آل

متر  میلی 32متر و حداکثر  میلی 12داد که این فاصله حداقل 

متر بدست آمد.  میلی 58/22±05/3بود. میانگین این فاصله 

 ).1متر بود (جدول  میلی 22شایعترین فاصله نیز 

  

شاخص هاي فاصله سوراخ چانه اي سمت راست -1جدول 

  

حداکثرحداقلانحراف معیار ±میانگینشاخص

42/362546 ±35/4از میدالین فاصله

خلفی راموس لبهفاصله از 
97/4± 02/77

6890

تحتانی  لبهفاصله از 

 مندیبل

93/1± 22/16
1322

 فاصله ازکرست آلوئوالر
05/3± 58/22

1232

  

  

درصـد   11/12درصد مـوارد گـرد ،   21/74سوراخ راست در 

بدون شکل خاص هندسـی بـود.    درصد موارد 68/13بیضی ودر 

 42/8ها نشان داد که سوراخ سـمت راسـت در    همچنین بررسی

، در 5و4درصد بین دندان  21/54، در 4درصد در آپکس دندان 

درصد دیستال تـر   26/5و در  5درصد در آپکس دندان  11/32

).1دندان قرار داشت (نمودار 5از 

  

  

  

  

  

  

ست نسبت به محور طولی اي سمت را محل سوراخ چانه  -1نمودار 

دندان.

سمت چپ:  

خط ها در مورد موقعیت سوراخ سمت چپ نسبت به  بررسی

 45وحداکثر  26نشان داد که این فاصله حداقل  میانی فک 

متر و میانگین آن  میلی 40متر بود. شایعترین فاصله  میلی

اي سمت  سوراخ چانه فاصله. آمد بدست متر میلی 93/3±85/36

 90و حداکثر  68چپ نسبت به لبه خلفی راموس حداقل 

 75متر بدست آمد. شایعترین فاصله در این مورد حداقل  میلی

 مترمیلی 69/76±27/5میلی متر بدست آمد و میانگین آن 

 12 حداقل مندیبل تحتانی لبه به نسبت چپ سوراخ فاصله. بود

ن فاصله د. میانگین ایآم بدست متر میلی 25 حداکثر و

 آمده دست به فاصله شایعترین و بود متر میلی 03/2±11/16

 چپ سمت سوراخ فاصله حداقل متر بود.  میلی 15 با برابر

 متر میلی 30 حداکثر و متر میلی 15 آلوئوالر کرست به نسبت

 آن میانگین و بود متر میلی 23 فاصله شایعترین. آمد دست به

  ).2جدول متر به دست آمد ( میلی 42/2±11/22
  

  اي سمت چپ. هاي فاصله سوراخ چانه شاخص -2جدول 

شاخص
±میانگین

انحراف معیار 
حداکثرحداقل

85/362645 ±93/3از میدالین فاصله

خلفی راموس لبهفاصله از 
27/5± 69/76

6890

 تحتانی مندیبل لبهفاصله از 
03/2± 11/16

1225

 فاصله ازکرست آلوئوالر
42/2± 11/22

1530

درصد موارد سوراخ چپ گرد  95/68از نظر شکل سوراخ، در 

درصد نیز شکل  37/17درصد بیضی و  68/13بود در حالی که 

خاص هندسی نداشت.

 95/68، در 4درصد در آپکس دندان  58/1سوراخ چپ در 

و در  5درصد در آپکس دندان  79/25، 5و4درصد بین دندان 

  ).2قرار داشت (نمودار 5 ستال تر از دنداندرصد موارد دی 68/3
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اي سمت چپ نسبت به محور طولی  محل سوراخ چانه -2نمودار 

دندان.

 يا گر در مورد  فاصله سوراخ چانه دو مشاهده نیتوافق ب بیضر

، نسبت به لبه خلفی راموس 953/0نسبت به میدالین برابر 

و نسبت به  942/0برابر  ، نسبت به لبه تحتانی908/0برابر 

به دست آمد که در تمام موارد  923/0کرست آلوئوالر برابر با 

  .گر بود دو مشاهده ینشانگر توافق عال

درصد موارد قرینگی  68/83نظر قرینگی سوراخها نیز در  از

ها قرینه نبودند  سوراخ 32/16مشاهده شد در حالی که در 

  ).3(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  فراوانی قرینگی سوراخ هاي درصد  -3نمودار 

چانه اي راست و چپ. 

  بحث:

 کیـ و همکاران در مطالعه محـل آناتوم  2011Kqikuسال  در

 بلیمنـد  مـه ین 400 يبر رو یتوسط برش جراحاي  سوراخ چانه

 تیـ کـه موقع  دندیرسـ  جـه ینت نیـ به دست آمده از اجساد بـه ا 

 بلیمند دندان اول و دوم پرموالر نیدر باي  سوراخ چانهمعمول 

به دست آمده در مطالعه مـا در توافـق    جیکه با نتا  )3(باشد  یم

   .باشد یم

 تیـ موقع يبـر رو  2009در سـال   Haghanifarمطالعـه  در

 2/47کـه در   دیـ گـزارش گرد  یرانیا تیدر جمعاي  سوراخ چانه

دندان اول و دوم پرمـوالر   نیدر بسوراخ  تیدرصد از افراد موقع

ــد ــره مــوالر دوم  درصــد د 46و در  بلیمن ــدان پ   ر محــاذات دن

مطالعه حاضر  جید کننده نتاییتا یکه به صورت نسب )4(باشد  یم

 يهـا  محـل  ریکه در مطالعه مـا سـا   نیبا توجه به ا یباشد ول یم

 جیقرار گرفته است، نتـا  یمورد بررس زیناي  سوراخ چانهمحتمل 

تقـارن   زانیمطالعه م نیدر ا نیمتفاوت است. همچن يتا حدود

درصد گزارش شده است کـه   7/85دو طرف  يا چانه يها وراخس

تواند به علـت اسـتفاده از    که می حاضر در توافق است العهبا مط

  جمعیت ایرانی در هر دو مطالعه باشد.

سـوراخ   تیموقع یو همکارانش در بررس JUO  2009سال  در

بافت نـرم و   يبر اساس لندمارك ها ینیچ تیدر جمعچانه اي 

  درصــد، ســوراخ  8/73کــه در  دندیرســ جــهینت نیــســخت بــه ا

همـانطور کـه    )5( .دندان پره موالر دوم قـرار دارد  ریدر ز يا چانه

با مطالعـه مـا    يادیمطالعه تا اندازه ز نیا جیشود نتا یمشاهده م

  .باشد یمتفاوت م

و همکـارانش   Apinhasmitتوسـط  يا مطالعه 2006سال  در

 تیـ جـه بـه جـنس در جمع   بـا تو  اي سوراخ چانهدر مورد محل 

  :بود ریبه قرار ز جهیانجام شد و نت يلندیتا

، میلــی متــر 85/68رامــوس :  یفاصــله از بــردر خلفــ نیانگیــم

 نیانگیـ ، م متـر  میلی 83/28:  يا چانه زیفاصله از سمف نیانگیم

 نیانگیـ ، م متـر  میلـی  88/14:  بلیمنـد  یفاصله از بردر تحتـان 

  )11(متر . میلی 47/24: فاصله از کاسپ باکال پر مولر دوم

در مقایسه نتایج ایـن مطالعـه بـا مطالعـه حاضـر همـانطور کـه        

اعداد بزرگ تـري بـه   مطالعه ما مشخص است در تمام موارد در 

توان این نتـایج را بـه علـت بزرگنمـایی      دست آمده است که می
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هـاي مـورد اسـتفاده دو مطالعـه جهـت       متفاوت در بین دستگاه

پانورامیک دانست. همچنین مساله تفـاوت  هاي  تهیه رادیوگرافی

  باشد. گذارنژادي نیزمی تواند تاثیر

نظر شکل سوراخ، شایعترین شکل در مطالعه مـا شـکل گـرد     از

مـاالیی   بود در حالی کـه در مطالعـه بـر روي نـژاد تانزانیـایی و     

مشخص شد که در این نژادهـا شـکل بیضـی شـایعترین شـکل      

  )12،7( .است

در مطالعه ما  يا چانه يها بیشتر موارد سوراخ نظر قرینگی، در از

%). مطالعه در نژاد اردنی نشـان از قرینگـی   68/83قرینه بودند (

اي نیــز  در جمعیــت ترکیــه )8( .% مــوارد دارد86ســوراخ هــا در 

شـود و ایـن نتیجـه در     % موارد قرینگی دو طرفه دیده می4/90

  )12،9( .نیز صادق است ماالییمورد نژاد 

حل سوراخ نسبت بـه محـور طـولی دنـدان، در هـر دو      نظر م از

بود. این یافته در جمعیت  5و4طرف شایعترین محل، بین دندان

ترکیه در راسـتاي محـور طـولی پـره مـوالر دوم گـزارش شـده        

در جمعیت تانزانیایی نیز شـایعترین محـل، زیـرآپکس     )6(.است

 ایـن محـل   ردنـی در نـژاد ا  )7( .پره موالر دوم گزارش شده است

ه مــوالر اول ودوم گــزارش شــده بیشــتر بــین محــور طــولی پــر

% مـوارد زیـر پـره مـولر     3/64اي در  اما در جمعیت کره )8(است.

کــه مشـابه نتیجـه بدسـت آمــده      )10(دوم گـزارش شـده اسـت    

  )12( .است ماالییمطالعه بر روي جمعیت 

هـاي مشخصـی در مـورد     توان گفت که اخـتالف  مجموع می در

خی متغیرها از جمله شکل سوراخ بین مطالعه مـا و مطالعـات   بر

هـا قابـل    دیگر وجود دارد. از نظر محل سوراخ نیز ایـن اخـتالف  

ها مسـئله تفـاوت    توجه است. مهمترین توجیه براي این اختالف

آن اخـتالف   النژاد است. لذا توجه به اختالف نـژادي و بـه دنبـ   

و بـومی ایـن منطقـه در     اي در اقوام ایرانی موقعیت سوراخ چانه

  .انجام اعمال دندانپزشکی مفید خواهد بود

ــین   انیــپا در انجــام مطالعــات  بــا حجــم نمونــه بیشــتر و در ب

هاي مختلف ایرانی جهـت ترسـیم نمـاي کلـی در مـورد       قومیت

گـردد.   اي در بـین ایرانیـان پیشـنهاد مـی     آناتومی سـوراخ چانـه  

و CTمانند  شرفتهیپ يربرداریتصو ياستفاده از روشها نیهمچن

CBCT اهـد تر خودیـ لنـدمارك مف  نیـ تر ا قیدق یجهت بررس 

  بود.

  گیري: نتیجه

مشخصی در مورد برخی متغیرها از جمله شـکل    اختالف

مطالعه و مطالعات دیگر وجـود دارد.   نیاي بین ا سوراخ چانه

هـا قابـل توجـه     اي نیز این اخـتالف  از نظر محل سوراخ چانه

اي بـین   ایعترین محـل سـوراخ چانـه   است. در مطالعه مـا شـ  

 خهاي چهارم و پنجم مندیبالر و شایعترین شکل سورا دندان

   نیز گرد بود.
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