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Abstract
Background & Aim: Thetemporomandibular joint works in conjunction with other neuromuscular components.
Defects in any of these components or factors prevent their coordinated activity and lead to temporomandibular
disorders (TMD). The aim of this study was evaluation of relationship between depth of curve of spee and
symptoms of temporomandibular disorders in patients referred to Occlusion section of Prosthodontics department
of Mashhad Dental School during 2018-2019.
Material and methods: 55 patients were studied in Mashhad Dental School. TMD symptoms included pain
severity, maximum mouth opening (MMO), and the joint click was examined. Pain severity was assessed using the
Visual Analogue Scale. Then, the alginate impression was prepared from the mandible and casts made and trimmed
with type IV stone. Finally, a digital ruler used to measure the depth of the curve of Spee in the mandible and the
relationship between the symptoms and the depth of curve of Spee measured by independent t-test.

Results: Thirty-eight women (69.1%) and 17 men (30.9%) with a mean age of 28.1 ± 7.2 years and age
range of 15 to 52 years were studied. The mean total depth of curve of Spee in females was 2.08 ±0.78
mm and in males was 1.72 ± 0.67 mm, which was not statistically significant (p = 0.86). Also, the mean
total depth of curve of Spee in patients with and without TMJ click was 1.82 ± 0.52 mm and 2.09 ± 0.90
mm, respectively which was not statistically significant (p = 0.18).Also, there is no siginificant
difference between MMO and severity of pain with curve of space. (P>0.05)
Conclusions: In this study, although the mean depth of Curve of Spee in the patients with joint click
was lower than the patients without joint click, this difference was not statistically significant. There was
also no significant relationship between other symptoms of patients with TMD including pain intensity,
maximal mouth opening (MMO) and Curve of Spee in the mandible.
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خالصه:
سابقه و هدف :اجزا سيستم جونده از جمله مفصل گيجگاهی  -فكی ارتباط دقيق و تنگاتنگی با هم دارند .نقص در هر یک از اجزا یا عوامل مانع
از فعاليت هماهنگ آن ها و منجر به اختالل در مفصل گيجگاهی – فكی ( )TMDمی گردد .هدف از این مطالعه بررسی ارتباط باين عماق قاوس
اسپی و عالیم اختالل مفصل گيجگاهی-فكی در بيماران مراجعه کننده به واحد اکلوژن بخش پروتزهای دندانی دانشكده دندانپزشكی مشهد بود.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصيفی  22بيمار از بيماران مراجعه کننده به واحد اکلوژن بخش پروتزهاای دنادانی دانشاكده دندانپزشاكی
مشهد مورد بررسی قرار گرفتند .عالیم  TMDشامل شدت درد ،حداکثر باز شدن دهان (( )MMOميلی متر) و وجود صدای مفصلی مورد بررسی
قرار گرفت .شدت درد بر اساس شاخص ( VAS (Visual Analogue Scaleارزیابی شد .کست بيماران پس از گرفتن قالب آلژینات و ریخاتن
آن با گچ استون تایپ  IVتریم شد .به وسيله یک خط کش دیجيتال عمق قوس اسپی در فک پایين اندازه گيری شد وداده ها با آزمون هاای تای
مستقل ،من یو ویتنی و ضریب همبستگی اسپيرمن مورد ارزیابی قرار گرفت.
يافته ها 20 :زن ( 35/5درصد) و  54مرد (28 /5درصد) با ميانگين سنی 20/5±4/2سال و دامنه سنی  52تا  22سال مورد بررسی قرار گرفتناد.
ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف در زنان 2/80±8/40 ،ميليمتر و در مردان 5/42±8/34 ،ميليمتر بود که از نظر آماری اختالف معنای داری باا
یكدیگر نداشتند ( )P=8/03ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف در بيماران بدون صادای مفصالی2/85 ± 8/85 ،ميليمتار و در بيمااران باا صادای
مفصلی  5/02±8/22 ،ميليمتر بود که این اختالف از نظر آماری معنی داری نبود )P=8/50 ( .همچنين بين حداکثر باز شدن دهان و شدت درد با
ميانگين قوس اسپی دو طرف ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد)P<8/82( .
نتيجه گيری :در این مطالعه گرچه ميانگين عمق قوس اسپی در بيماران با صدای مفصلی ،کمتر از بيماران بدون صادای مفصالی باود ولای ایان
اختالف نيز از نظر آماری معنی داری نبود .همچنين بين سایر عالیم بيماران مبتال به اختالالت مفصل گيجگاهی–فكی شامل شادت درد ،حاداکثر
باز شدن دهان ( )Maximum Mouth Opening: MMOو عمق قوس اسپی در فک پایين نيز ارتباط مشخصی مشاهده نشد.

کليد واژهها :اختالالت گيجگاهی-فكی ،قوس اسپی ،درد ،حداکثر باز شدن دهان
مقدمه:
در مطالعات اپيدميولوژیک ميزان شيوع اختالالت مفصل

گيجگاهی – فكی می گردد" .آکادمی درد سر و صورت آمریكا"

گيجگاهی–فكی ) (Temporomandibulardisorders:TMDرا

اختالالت مفصل گيجگاهی– فكی را به دو نوع ميوژنوس (با

اختالالت مفصل

منشا عضالنی) و آرتروژنوس (با منشا مفصلی) تقسيم کرده

گيجگاهی – فكی با توجه به علل و معاینات کلينيكی به عمل

است که هر دو می توانند به طور همزمان بروز یابند که این

بين  58تا  08درصد تخمين زده اند.

()5

آمده چنين تعریف شده است :وجود هرگونه نابهنجاری کنشی

مساله تشخيص و درمان بيماری را سخت تر می کند.

()2

)(Functionalدر قسمت های مختلف صورت و گردن که

اختالالت مفصل گيجگاهی – فكی دارای اتيولوژی چند عاملی

دارای عالئم مشخص کلينيكی از قبيل درد ،صدای حاصل از

هستند که علل اصلی آن شامل دندان قروچه )، (Bruxism

مفصل فكی-گيجگاهی ،محدودیت در حرکت و عملكرد فک

فشارهای روانی ،آسيب های تروماتيک ناشی ازجویدن ،باز

پایين باشد .بنابر تعریف "آکادمی درد سر و صورت آمریكا" نيز،

کردن بيش از حد دهان و درمان های دندانی می باشند.

()4

TMDیک اصطالح و نام کلی برای تمامی دردها و اختالالت

نقش اکلوژن در پيشرفت اختالالت مفصل گيجگاهی – فكی

عملكرد موجود در ناحيه دهان ،صورت ،گردن و به طور کلی

برای مدت طوالنی مورد بحث قرار گرفته است .تغييرات

دستگاه جونده است که می تواند عالئم خود را به طرق مختلف

اکلوزالی نه تنها موجب پيشرفت اختالالت مفصل گيجگاهی –

نشان دهد.

()2

فكی می شود بلكه می تواند به عنوان علت آن نيز در نظر

مفصل گيجگاهی – فكی در ارتباط با سایر اجزای عصبی

گرفته شود )2(.از ميان تغييرات اکلوزالی قوس اسپی کمتر ارزش

عضالنی فعاليت می کند .نقص در هر یک از این اجزا از فعاليت

گذاری و مورد مطالعه قرار گرفته است .قوس اسپی یک منحنی

هماهنگ آن ها جلوگيری می کند و منجر به اختالالت مفصل

مقعر در جهت قدامی-خلفی است که به واسطه خطی که بر
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000

نوك کاسپ های باکالی از مولرها تا دندان کانين مندیبل رسم
می شود ،مشخص می گردد )3،4(.مواردی همچون موقعيت افقی

مواد و روش ها:

کندیل مندیبل در ارتباط با پلن اکلوزال ،مورفولوژی مفصل

این پژوهش توصيفی-تحليلی بر روی بيماران مراجعه کننده به

گيجگاهی – فكی ،جهت نيروهای اکلوزالی بر دندان های خلفی

واحد اکلوژن بخش پروتزهای دندانی دانشكده دندانپزشكی

و کاهش دیده شدن انسيزورها و شكل قوس فكی می تواند با

مشهد در سال  5250صورت گرفت .پروتكل تحقيق در کميته

تغييرات در قوس اسپی مرتبط باشد .همچنين قوس اسپی می

ی اخالق شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد (کد

تواند با پير شدن فرد تغيير نماید که اغلب با چرخش بيشتر

مصوب

کندیل ،تخریب آرتيكوالر و اکستروژن های دندانی مرتبط

اخالق

است

):IR.MUMS.DENTISTRY.REC.1398.057

تصویب شد.

( 3و )55-0

Diasو همكاران در سال  2853عمق قوس اسپی را در بيماران

در این مطالعه بيماران مراجعه کننده به واحد اکلوژن بخش

دارای اختالالت مفصل گيجگاهی – فكی بررسی کردند .مطالعه

پروتزهای دندانی دانشكده دندانپزشكی مشهد مورد بررسی قرار

آنها رابطه آماری معناداری ميان حضور تداخل اکلوزالی و

گرفتند .در این پژوهش تعداد  22بيمار بر اساس معيارهای

تغييرات در عمق قوس اسپی را نشان داد )52(.با توجه به اینكه

ورود و خروج با استفاده از نمونه گيری متوالی در طول یک

تغييرات قوس های اکلوزالی از جمله قوس اسپی می تواند یكی

سال انتخاب شدند .معيارهای ورود به مطالعه شامل این موارد

از علل ایجاد تداخالت اکلوزالی باشد ،شناخت دقيق این عامل

بود :رضایت جهت شرکت در مطالعه ،بيماران باالی  52سال و

می تواند به دندانپزشكان در تشخيص بهتر مشكالت TMJ

زیر  22سال ،بيماران  RDCIو  RDCIIهمراه با درد بر اساس

کمک کند.

(RDC/TMD: The Research Diagnostic Criteria for
)  ،Temporomandibular Disordersبيماران دارای رابطه

همچنين بر اساس مطالعه  Kanavakiو همكاران افراد دارای
صدای مفصل گيجگاهی – فكی دارای قوس اسپی مسطح تری
در مقایسه با افراد بدون صدای مفصل می باشند.

()52

Chisnoiuو همكاران نيز در مطالعه ای به بررسی ویژگی های
اکلوزال و رابطه آن با عالئم و نشانه های اختالالت مفصل
گيجگاهی – فكی در یک گروه جمعيتی پرداختند ،یافته های
مطالعه آن ها نشان داد که خصوصيات اکلوزال می تواند بر
وضعيت عضالنی و مفصلی در ناحيه فک و صورت تاثير بگذارد.
بنابراین کلينيسين ها باید توجه ویژه ای به وضعيت مفصل
گيجگاهی – فكی در بيماران با قوس اسپی غيرنرمال داشته
باشند

()54

فكی کالس  Iبا سيستم دندانی کامل ،بيماران دارای سيستم
دندانی سالم و بدون تغييرات پلن اکلوزال ( فاقد دندان های
بازسازی شده بزرگ یا فضاهای بين دندانی بزرگ) ،نداشتن
سابقه تروما به مفصل ،صورت و گردن در  2ماه گذشته که
موجب از دست دادن اکلوژن طبيعی شده باشد ،نداشتن هيچ
نوع عارضه ای با عالئم مشابه اختالالت مفصل گيجگاهی –
فكی .همچنين معيارهای خروج از مطالعه شامل این موارد بوده
است :بيماران دارای بيماری سيستميک کنترل نشده ،بيماران
دارای اختالالت عصبی و سرطان سر و گردن  ،بيماران بدون
دندان  ،بيماران با سابقه جراحی مفصل گيجگاهی – فكی یا
سابقه ارتودنسی ،بيماران دارای  Openbiteو Crossbite

با توجه به اهميت شناخت عوامل تاثيرگذار در ایجاد و پيشرفت
اختالالت مفصل گيجگاهی – فكی ،هدف از این مطالعه بررسی
ارتباط بين عمق قوس اسپی و عالیم بيماران مبتال به اختالل
مفصل گيجگاهی – فكی مراجعه کننده به واحد اکلوژن بخش

قدامی و بيماران دارای عالیم کلينيكی ایدیوپاتيک .همچنين
حضور تداخل های اکلوزالی با مشاهده حرکات جانبی (راست و
چپ) و حرکات پيشگرایی انجام شد و بيماران دارای تماس
های پيش رس در حرکات غير مرکزی از مطالعه خارج شدند.

پروتزهای دندانی دانشكده دندانپزشكی مشهد بود.
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در ابتدا برای افراد توضيحات کامل در خصوص این مطالعه ارائه

در این مطالعه نرمال یا غيرنرمال بودن داده ها به کمک آزمون

شد .در صورت موافقت برای ورود به مطالعه ،فرم رضایت نامه

شاپيرو-ویلک ارزیابی شد و بر اساس نتایج این آزمون در

کتبی توسط آن ها تكميل و امضا شد .بيماران مراجعه کننده

تحليل داده ها از آزمونهای تی مستقل ،من یو ویتنی و ضریب

به بخش اکلوژن از نظر وجود عالیم اختالل مفصل

همبستگی اسپيرمن استفاده گردید .سطح معنی داری در همه

گيجگاهی– فكی شامل شدت درد ،حداکثر باز شدن دهان

عملياتهای آماری برابر  2درصد در نظر گرفته شد.

) (Maximum Mouth Opening: MMOميلی متر) و
وجود صدای کليک مفصل مورد معاینه قرار گرفتند .شدت درد
بر اساس شاخص ) VAS (Visual Analogue Scaleارزیابی
گردید .مقياس )VAS (Visual Analogue Scaleعددی بين
 58-8است که عدد صفر به این معنی است که بيمار بدون درد
است و هرچه درد افزایش یابد امتياز درد بيشتری تعلق می
گيرد .ميزان باز شدن دهان با یک خط کش از لبه انسيزال
دندان های باال تا پایين به ميليمتر اندازه گيری شد .بررسی
صدای مفصل هنگام باز و بسته کردن دهان با انگشت در زاویه
فک ثبت گردید .پس از معاینه دقيق و ثبت عالیم مربوط به
اختالالت مفصل گيجگاهی – فكی از فک پایين بيماران قالب
آلژینات تهيه و گچ استون تایپ  IVریخته و تریم شد .به
وسيله یک خط کش دیجيتال و یک صفحه مسطح با ضخامت
 5/4ميليمتر عمق قوس اسپی در سمت چپ و راست فک
پایين اندازه گيری شد .صفحه بر روی سطح اکلوزال کست
بيماران قرار داده می شد به گونه ای که ناحيه خلفی دندان
های مولر دوم و لبه های انسيزال دندان های قدامی را لمس

يافتهها
در این مطالعه تعداد 22بيمار شامل  20زن ( 35/5درصد) و
 54مرد (28/5درصد) با ميانگين سنی 20/5±4/2سال و دامنه
سنی  52تا  22سال از نظر متغيرهای درد ،صدای مفصل
گيجگاهی – فكی  ،ميزان باز شدن دهان ( ،)MMOعمق قوس
اسپی در سمت راست ،عمق قوس اسپی در سمت چپ و
ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف مورد بررسی قرار گرفتند.
از کل بيماران 22 ،نفر (42/2درصد) صدای مفصلی داشتند .در
جدول 5شاخص های آماری متغيرهای کمی در مورد کل افراد
شرکت کننده نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده می
گردد ميزان باز شدن دهان  22/44 ± 4/44ميليمتر ،ميزان
درد  ،3/45 ± 2/22ميزان عمق قوس اسپی سمت راست
 5/58 ± 8/00ميليمتر ،ميزان عمق قوس اسپی سمت چپ
 2/84 ± 8/52ميليمتر و ميزان عمق قوس اسپی دو طرف
 5/54 ±8/43ميليمتر بود.
جدول -0شاخصهای آماری ميانگين ،انحراف معيار ،کمترين،
بيشترين و ميانه متغيرهای کمي مورد بررسي

کند .با استفاده از کوليس دیجيتال فاصله نوك کاسپ
مزیوباکال مولر اول تا صفحه ثبت شد .عمق قوس اسپی برای

متغير

سمت راست و چپ فک پایين محاسبه شد .عمق قوس اسپی
در هر طرف برای افزایش دقت مطالعه  2بار اندازه گيری و

MMO

22

22/44±4/44

53

22

24/88

درد

22

3/45±2/22

8

58

4/88

22

5/58±8/00

8/52

2/55

5/40

عمق قوس اسپي

ميانگين این سه عدد به عنوان عمق قوس اسپی سمت چپ یا

راست

راست تعيين شد .ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف به عنوان

عمق قوس اسپي
چپ

عمق قوس اسپی کل محاسبه گردید .واحد اندازه گيری قوس

ميانگين عمق

اسپی بر حسب ميلی متر تا دو رقم اعشار می باشد .در نهایت

قوس اسپي دو

ارتباط بين عالیم بيماران و عمق قوس اسپی به واسطه آزمون
های آماری مناسب اندازه گيری شد .
مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره هجدهم /شماره دوم /تابستان
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22

2/84±8/52
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8/54

2/40

4/22

5/54

5/05

طرف

در جدول  2مقایسه متغيرهای کمی بيماران بين زنان و مردان
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ميانگين سن مردان 23/25±2/28 ،سال بود  .ميانگين ميزان

از نظر ميانگين سنی ،ميزان باز شدن دهان ،درد  ،ميانگين

 24/45 ±2/44ميليمتر و در مردان،

عمق قوس اسپی در سمت راست و ميانگين عمق قوس اسپی

 24/50±55/5ميليمتر و ميانگين درد در زنان 4/82±2/84،و

در سمت چپ ،بين زنان و مردان ارتباط آماری معناداری وجود

در مردان 2/54±2/45 ،گزارش شد.

نداشت)P<8/82(.

باز شدن دهان در زنان،

جدول -0مقايسه متغيرهای کمي بيماران بين زنان و مردان
جنسيت

تعداد

انحراف معيار±ميانگين

کمترين

بيشترين

ميانه

نتيجه آزمون

زن

20

20/05±4/04

52

22

24

T*=5/24

مرد

54

23/25±2/28

53

24

24

P=8/225

زن

20

24/45±2/44

55

22

24

Z=8/52

مرد

54

24/50±55/58

53

22

22

P=8/004

زن

20

4/82±2/84

8

58

0

Z=5/44

مرد

54

2/54±2/45

8

5

3

P=8/528

عمق قوس

زن

20

2/88±8/00

8/35

2/55

5/02

T*=5/22

اسپي راست

مرد

54

5/33±8/04

8/52

2/48

5/20

P=8/555

عمق قوس

زن

20

2/53±5/85

8/32

2/40

5/54

Z=5/25

اسپي چپ

مرد

54

5/44±8/32

8/42

2/22

5/35

P=8/558

ميانگين عمق قوس

زن

20

2/80±8/40

8/50

4/22

5/53

Z=8/54

اسپي دو طرف

مرد

54

5/42±8/34

8/54

2/52

5/45

P=8/033

متغير

سن

MMO

درد

* :نتيجه آزمون تی مستقل

ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف در زنان 2/80 ±8/40 ،ميليمتر و در مردان 5/42±8/34 ،ميليمتر بود  .همانگونه که در نمودار
 5نيز مشاهده می گردد ،ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف در زنان نسبت به مردان اندکی بيشتر است .که از نظر آماری اختالف
معنی داری با یكدیگر نداشتند)P=8/033(.
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ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف در بيماران بدون صدای
مفصل گيجگاهی– فكی 2/85± 8/58 ،ميليمتر و در بيماران با
صدای مفصل گيجگاهی – فكی5/02±8/22 ،ميليمتر بود..
گرچه ميانگين عمق قوس اسپی در بيماران با صدای مفصلی
کمتر از بيماران بدون صدای مفصلی بود،این اختالف از نظر
آماری معنی دار نبود.)P=8/505( .
نمودار .0ميانگين و فاصله اطمينان  93درصدی ميانگين

نمودار  2ارتباط بين متغيرهای سن ،درد و حداکثر باز شدن

عمق قوس اسپي دو طرف به تفکيك جنسيت

دهان و ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف ،را نشان می دهند

در جدول  2مقایسه متغيرهای کمی در بيماران با و بدون
صدای مفصل گيجگاهی – فكی مشاهده می گردد .ميزان باز
شدن دهان در بيماران بدون صدای مفصلی 22/48±2/22 ،
ميليمتر و در بيماران با صدای مفصلی 24/38± 58/33 ،
ميليمتر بود.

همانطور که مشاهده می شود حداکثر ميزان باز شدن دهان با
متغيرهای درد مفصلی ،عمق قوس اسپی چپ ،ميانگين عمق
قوس اسپی دو طرف ،ارتباط معكوس و با عمق قوس اسپی
سمت راست ارتباط مستقيم داشت و مقدار همبستگی فقط
برای درد مفصلی معنی دار بود.

جدول -3مقايسه متغيرهای کمي در بيماران با و بدون صدای TMD
متغير

صدای مفصلي

تعداد

انحراف معيار ±ميانگين

نتيجه
آزمون

ندارد

28

20/28±4/24

T*=5/24

دارد

22

24/04±3/52

P=8/225

ندارد

28

22/48±2/22

دارد

22

24/38±58/33

Z=8/40
P=8/422

ندارد

28

3/54±5/45

دارد

22

3/48±2/80

Z=8/53
P=8/048

عمق قوس

ندارد

28

2/82±8/00

اسپي راست

دارد

22

5/42±8/05

T*=5/52
P=8/222

عمق قوس

ندارد

28

2/53±5/52

اسپي چپ

دارد

22

5/05±8/38

Z=8/50
P=8/025

ميانگين عمق

ندارد

28

2/85±8/58

قوس اسپي دو

دارد

22

5/02±8/22

سن
MMO
درد

طرف

T*=5/22

نمودار .0ارتباط بين متغيرهای ميانگين عمق قوس اسپي دو طرف،
سن ،درد و MMO

P=8/505

همچن ين عمق قوس اسپی راست با عمق قوس اسپی چپ و
ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف رابطه مستقيم و معنی داری
همچنين ميزان درد در بيماران بدون صدای مفصلی،

داشت .عمق قوس اسپی چپ و ميانگين عمق قوس اسپی دو

 3/54±5/28و در بيماران با صدای مفصلی 3/48±2/80 ،

طرف نيز رابطه مستقيم و معنی داری داشتند.

گزارش شد.
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بحث

دیگر در مطالعات  Diasو همكاران و  Hernándezو همكاران

طبق نتایج این مطالعه ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف در

گزارش شد که قوس اسپی در زنان شيب کمتر و تمایل به
( 52و )50

زنان 2/80±8/40 ،ميليمتر و در مردان  5/42±8/34ميليمتر

صاف شدن دارد.

بود،گرچه ميانگين عمق قوس اسپی در زنان باالتر از مردان بود

اختالالت مفصل گيجگاهی-فكی را نشان می دهند ولی به

ولی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت ()P=8/03

علت دخالت فاکتورهای متفاوت در ایجاد این اختالالت و

.همچنين ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف در بيماران بدون

همچنين فقدان مطالعات بلند مدت ،شيوع بيشتر عالیم در

گرچه زنان معموال عالیم بيشتری از

()2

صدای مفصلی  2/85± 8/58،ميليمتر و در بيماران با صدای

زنان را نمی توان به علت تغييرات در قوس اسپی تلقی کرد.

مفصلی 5/02±8/22 ،ميليمتر بود .ميانگين عمق قوس اسپی

ميزان عمق قوس اسپی دو طرف در بيماران بدون صدای

در بيماران با صدای مفصلی کمتر از بيماران بدون صدای

مفصلی 2/85± 8/58 ،ميليمتر و در بيماران با صدای مفصلی،

مفصلی بود ولی این اختالف نيز از نظر آماری معنی داری نبود.

 5/02± 8/22ميليمتر بود .ميزان عمق قوس اسپی دو طرف در

برای تقریبا یک قرن است که ثابت شده پلن اکلوزال به دليل

بيماران بدون صدای مفصلی بيشتر از بيماران با صدای مفصلی

از

بود ولی این اختالف نيز از نظر آماری معنی دار نبود .این نتایج

نمای لترالی ،این آرایش مورفولوژیک که قوس اسپی ناميده می

در تشابه با مطالعه  Diasو همكاران بود که بين عالیم اختالل

شود برای قوس ماگزیال ،محدب و برای قوس مندیبل ،مقعر

مفصل گيجگاهی-فكی و عمق قوس اسپی رابطه معناداری

تمایل ساژیتالی دندان ها به صورت یک منحنی است.

()52

()52

است )53(.یكی از علل مطرح شده برای ایجاد اختالالت مفصل

گزارش نكردند.

گيجگاهی–فكی  ،وجود تداخالت اکلوزالی در افراد مبتال می

به صاف شدن ) (flatteningقوس اسپی گردد که به نظر می

باشد .با توجه به اینكه تغييرات قوس های اکلوزالی از جمله

رسد ميزان کمتر ميانگين عمق قوس اسپی چه در هر طرف

قوس اسپی یكی از علل رایج در ایجاد تداخالت اکلوزالی است،

فک و چه در مجموع در افراد دارای صدای مفصلی نسبت به

شناخت دقيق این عامل می تواند به دندانپزشكان در تشخيص

افراد بدون صدای مفصل به همين علت می باشد.

بهتر مشكالت  TMJکمک کند .

با توجه به نتایج مطالعات متعدد در این خصوص هنگامی که

از آنجایيكه تنها پس از رویش مولر دوم دائمی قوس اسپی

عمق قوس اسپی کاهش می یابد ،درد مفصل گيجگاهی فكی

جهت دهی و مشخص می گردد ،در مطالعه حاضر بيماران
()55

تنها وجود تداخل اکلوزالی می تواند منجر

گزارش شده توسط بيماران بيشتر می شود

( .)50 ، 52

در مطالعه

در دوره دندانی شيری و

حاضر ارتباطی مشخصی بين درد و حداکثر باز شدن دهان و

مختلط ،پلن اکلوزال به صورت صاف می باشد که هدف این

شاخص ميانگين عمق قوس اسپی دو طرف مشاهده نشد .این

مطالعه را تامين نمی نمود .همچنين در مطالعه ما افرادی که

مساله را می توان به حجم نمونه این مطالعه در مقایسه با

دارای دندان های کشيده شده و دارای درمان های ارتودنسی

مطالعات مشابه نسبت داد.

بودند ،از مطالعه خارج شدند؛ زیرا این عوامل به طور موثر و

در مطالعه حاضر تمام افراد بررسی شده دارای الگوی کالس I

دارای دندان های دائمی بودند.

معناداری پلن اکلوزال را تغيير می دهند

( 3و .)55-54

انگل بودند .در مطالعه  Ahmedو همكاران که عمق قوس

در مطالعه ما ميزان عمق قوس اسپی دو طرف در زنان،

اسپی را در بيماران دارای الگوهای اسكلتال متفاوت ارتودنسی

 2/80±8/40ميليمتر و در مردان  5/42±8/34ميليمتر

بررسی کرده بودند؛ در افراد دارای کالس ، Iعمق قوس اسپی

بود،گرچه ميانگين عمق قوس اسپی در زنان باالتر از مردان بود

2/4 ±8/34ميليمتر بود که با داده های مطالعه حاضر همخوانی

ولی از نظر آماری اختالف معنی داری با یكدیگر نداشتند .از

نزدیكی داشت .در مطالعه آنها عمق قوس اسپی در افراد دارای

این نظر یافته های این مطالعه ،مشابه نتایج حاصل از مطالعات

مال اکلوژن کالس  IIنسبت به کالس  Iبيشتر و در افراد دارای

Xuو همكاران و  Surendranو همكاران بود ( .)25 ، 28از سوی

مال اکلوژن کالس  IIIنسبت به کالس  Iکمتر بود.
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پيشنهاد می شود در مطالعات آینده حجم نمونه افزایش یابد و

تایيدیه اخالقی:

قوس اسپی بيماران دارای اختالل مفصل گيجگاهی فكی در

پروتكل تحقيق در کميته ی اخالق شورای پژوهشی دانشگاه

روابط مختلف اسكلتی با یكدیگر مقایسه شود .عالوه بر این

علوم پزشكی مشهد )کد مصوب اخالق. :است شده تصویب (

پيشنهاد می شود رابطه قوس اسپی با عوامل دیگر موثر بر

IR.MUMS.DENTISTRY.REC.1397.118

اکلوژن بيمار شامل راهنمای شيب قدامی و مورفولوژی
برجستگی مفصلی ( شامل شيب برجستگی مفصلی  ،شكل،
عرض و ارتفاع برجستگی مفصلی ) و همچنين ارتباط قوس
ویلسون و اختالل مفصل گيجگاهی فكی نيز مورد بررسی قرار
گيرد .

حامي مالي  :منابع مالی این پروژه توسط معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشكی مشهد تأمين شده است.
تعارض منافع  :هيچگونه تعارض منافعی توسط نویسندگان
بيان نشده است.

نتيجه گيری
در این مطالعه گرچه ميانگين عمق قوس اسپی در بيماران با
صدای مفصلی ،کمتر از بيماران بدون صدای مفصلی بود ولی
این اختالف از نظر آماری معنی داری نبود .همچنين بين سایر
عالیم بيماران مبتال به اختالالت مفصل گيجگاهی–فكی شامل
شدت درد ،حداکثر باز شدن دهان (Maximum Mouth
)Opening: MMOو عمق قوس اسپی در فک پایين نيز
ارتباط مشخصی مشاهده نشد.
تشکر و قدرداني :
ایاان مقالااه منااتج از پایااان نامااه دکتاارای عمااومی
دندانپرشكی باه شاماره  545458دانشاكده دنادان پزشاكی
مشهد می باشد .از معاونت پژوهشی دانشگاه که بای شاک
بدون حمایت های مالی و پشتيبانی آنان انجام این مطالعاه
امكان پذیر نبود ،قادردانی مای گا ردد .همچناين از بيماران
محترم که وقت خود را در اختياار قارار دادند و بيشک بدون
حضور آنها انجام این مطالعه ميسر نباود ،ساپاسگازاریم.
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 فکی در بیماران مراجعه کننده به واحد اکلوژن-بررسی ارتباط بین عمق قوس اسپی و عالیم اختالل مفصل گیجگاهی
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