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Background and Objective: Cosmetic facial surgery and soft tissue are
among the main reasons for orthodontic treatment and referral to dentistry.
This study aimed to conduct a cephalometric evaluation of facial soft tissue
thickness in patients candidates for orthodontic treatment in terms of age
and gender referring to School of Dentistry, Hamadan, Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional study investigated the
cephalometric radiography of 200 patients (100 males and 100 females)
with skeletal class I (ANB 1-4) and vertical growth patterns. The patients
were then divided into four age groups of 10-15, 15-20, 20-25, and 25-30
years with an equal number of males and females. Following that, the soft
tissues in the glabella frontal, nose, subnasal, upper lip, lower lip, and chin
were measured. The data were analyzed in SPSS software (version 21)
through the t-test and ANOVA.
Results: In general, the soft tissue thickness of the nose increased with
age. Regarding gender (regardless of age), the males had thicker upper and
lower lips, as well as subnasal, compared to females. Considering the
simultaneous assessment of age and gender, the males had thicker soft
tissue in the lower and upper lips, as well as subnasal areas.
Conclusion: With an increase in age, only the soft tissue of the nose
increased significantly. Moreover, in the same age groups, the males had
thicker lower and upper lips.
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مقاله پژوهشی

بررسی سفالومتریک ضخامت بافت نرم صورت به تفکیک سن و جنس در بیماران
ارتودنسی با اکلوژن کالس  1و الگوی رشد عمودی
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استادیار ،گروه رادیولوژی فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دندانپزشک عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دانشیار ،گروه ارتودنسی ،دانشکده دندانپزشکی ،مرکز تحقیقات دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
استادیار ،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات علوم سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

* نویسنده مسئول :وحید مالباشی ،گروه ارتودنسی ،دانشکده دندانپزشکی ،مرکز تحقیقات دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان،
ایران .ایمیلvahid.mollabashi@gmail.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1411/11/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1411/10/11 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :از اصلیترین دالیل مراجعه کیسهای ارتودنسی در دندانپزشکی ،اصالح زیبایی صورت و
بافت نرم است .هدف از مطالعه حاضر بررسی سفالومتریک ضخامت بافت نرم صورت در بیماران کاندید
درمان ارتودنسی مراجعهکننده به دانشکده دندانپزشکی همدان به تفکیک سن و جنس بود.
مواد و روش ها :در این مطالعه مقطعی ،رادیوگرافی سفالومتری مربوط به  211بیمار ( 111مرد و 111
زن) کالس  1اسکلتی و دارای رشد عمودی در چهار گروه سنی  11تا  10سال 10 ،تا  21سال 21 ،تا 20
سال و  20تا  31سال به تعداد مساوی زن و مرد تقسیمشده و بافت نرم در قسمتهای گالبال فرونتال ،بینی،
سابنازال ،لب باال ،لب پایین و چانه اندازهگیری شد .دادهها با استفاده از آزمون تی تست و آنووا در نرمافزار
 SPSSنسخه  21تحلیل شد.
یافتهها :بهطورکلی با افزایش سن ،ضخامت بافت نرم بینی افزایش مییابد .در مقایسه دو جنس مختلف،
بدون درنظرگرفتن سن ،مردها لبهای باال و پایین و سابنازال ضخیمتری نسبت به زنان داشتند .در بررسی
همزمانی سن و جنس ،مردان بافت نرم ضخیمتری در ناحیه لب پایین ،لب باال و سابنازال داشتند.
نتیجهگیری :بهطورکلی با افزایش سن ،بافت نرم بینی بهطور معناداری افزایش مییابد .همچنین در
گروههای سنی مشابه ،مردان لب های باال و پایین با ضخامت بیشتری دارند.
واژگان کلیدی :اکلوژن دندانی کالس ،1سفالومتری ،ضخامت بافت نرم صورت

مقدمه
ضخامت بافت نرم تأثیر بسزایی در زیبایی و بهتبع آن
ارتباطات اجتماعی و اعتمادبهنفس افراد دارد .از اصلیترین
دالیل مراجعه کیسهای ارتودنسی در دندانپزشکی ،اصالح
زیبایی صورت و بافت نرم است ] .[1ارتودنتیستها و جراحان
فک و صورت برای ارائه درمان قابل پذیرش برای بیمار باید به
این مسئله توجه داشته باشند که بافت نرم صورت با افزایش
سن دچار تغییر میشود و این مسئله در فرایند درمان
ارتودنسی برای تصمیمگیری در تشخیص و طرح درمان مثل
کشیدن یا نکشیدن دندان بسیار مؤثر است ] Perović .[2و
همکارانش در سال  2112در مطالعهای با بررسی ضخامت بافت
نرم در مال اکلوژنهای مختلف و مقایسه آنها بین دو جنس
نشان دادند ضخامت بافت نرم در مردان دارای اکلوژن کالس 1
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،28شماره  ،2تابستان 1044

نسبت به زنان دارای اکلوژن کالس  1بیشتر است ].[1
بیشتر مطالعات گذشته بهمنظور ارزیابی وضعیت دندانها
و استخوانها انجام میشد؛ در عین حال تالشهای محدودی
نیز در راستای گنجاندن بافت نرم در ارزیابیها انجام شده است ]3
[ .ازآنجاکه هارمونی و باالنس صورت درنتیجه تأثیر متقابل بافت
سخت و بافت نرم تعیین میشود ،پیبردن به رابطه این دو بافت
در طراحی درمان ضروری به نظر میرسد.
عکس رادیوگرافی سفالومتری یکی از ابزارهای مهم
تشخیصی است که تقریباً در همه بیماران قبل از درمان
ارتودنسی تهیه میشود .یکی از کاربردهای مهم رادیوگرافی
سفالومتریک در ارتودنسی ،بررسی ضخامت بافت نرم بیماران
است که راهنمای بسیار خوبی در بررسی پروفایل بیمار
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محسوب میشود ] .[4با توجه به زمانبربودن درمانهای
ارتودنسی و اینکه بیشتر بیماران در سنین رشد هستند و با گذر
زمان بافت نرم صورت رشد و تغییر میکند و با توجه به اینکه
نتیجه ثابتشدهای در مورد الگوی رشد بافت صورت با افزایش
سن در جنسهای مختلف وجود ندارد و هنوز درباره تأثیر
جنسیت و سن بر ضخامت بافت نرم چالش وجود دارد ]،[1
مقایسه تغییرات ضخامت بافت با شناخت تأثیر سن بر ضخامت
بافت نرم صورت در زنان و مردان ،درمان قابل قبولتری برای
هر بیمار با توجه به سن او صورت میگیرد و تغییرات بافت نرم
صورت در فرایند درمان بیشتر قابل پیشبینی و کنترل خواهد
بود .لذا این مطالعه با هدف تعیین سفالومتریک ضخامت بافت
نرم در گروههای سنی مختلف زنان و مردان بهمنظور مقایسه در
جنس و سنین مختلف در بیماران ارتودنسی با اکلوژن کالس 1
با الگوی رشد عمودی انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی که طی سالهای  99-99انجام شد،
از رادیوگرافی سفالومتری مربوط به بیماران مراجعهکننده به
بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی همدان استفاده شد.
حجم نمونه مورد نیاز با خطای نوع اول  1/10و قدرت 91
درصد در هر یک از دو جنس  111نمونه (مجموعاً  211نفر)
تعیین شد .معیار ورود به مطالعه شامل بیمارانی بود که اسکلت
کالس ( 1زاویه  ANBبین  1تا  4درجه) و الگوی رشد عمودی
( FMAبیشتر از  20درجه) داشتند .تمام بیماران باید
رادیوگرافی لترال سفالومتریک پیش از درمان داشته باشند که
با کیفیت و زاویه مناسب تهیه شده و به یک مرکز مربوط باشد.
معیار خروج شامل بیمارانی بود که عکس رادیوگرافی آنها
کیفیت الزم را نداشت و بافت نرم صورت در آن مشخص نبود و

 Burn Outشده بود ،همچنین بیمارانی که دندان مولر اول
آنان کشیده شده بود .همچنین بیماران دارای آسیمتری (با
توجه به فوتوگرافی بیمار) یا سندرمیک نیز از مطالعه حذف
شدند.
بیماران در گروههای سنی  11تا  31سال به این صورت
ردهبندی شدند:
گروه  11 :1تا  10سال
گروه  10 :2تا  21سال
گروه  21 :3تا  20سال
گروه  20 :4تا 31سال.
در هر گروه  20نفر از هر جنس زن و مرد وجود داشت.
پس از تفکیک گروههای سنی و جنسی با استفاده از
لندمارکهایی که برای تعیین ضخامت بافت نرم صورت وجود
دارد ،رادیوگرافی لترال سفالومتری بیماران توسط یک
مشاهدهگر بهوسیله تمپلیت و بهصورت دستی تریس شد (شکل
.)1
متغیرهای اندازهگیریشده شامل گالبال فرونتال (،)Gl-Gls
بینی ( ،)Gl –Pnسابنازال ( ،)Sn-Aلب باال ( ،)Ls –Prلب
پایین ( )Li-Idو چانه ( )Pog-Pogsبود (جدول .)1
برای بررسی توافق مشاهدهگران 11 ،درصد از دادهها دو بار
توسط یک متخصص ارتودنسی و دانشجوی سال آخر
دندانپزشکی آموزشدیده توسط تمپلیت با دقت  1/1میلیمتر
اندازهگیری شد .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
نسخه  21تحلیل شد .برای توصیف و تحلیل دادهها از روشهای
آمار توصیفی و آزمونهای آماری تی و تحلیل واریانس یکطرفه
استفاده شد .برای ارزیابی توافق بین مشاهدهگران نیز از ضریب
توافق  ICCاستفاده شد .سطح معناداری  1/10در نظر گرفته
شد.

شکل  )A :1شکل شماتیک متغیر های مورد بررسی  )Bعکس رادیوگرافیک و متغیر های مورد بررسی
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یوسفی و همکاران
بیگ

جدول  :1تعریف متغیرهای اندازهگیریشده در سفالومتری بیماران

 .1فاصله خطی از برجستهترین نقطه در استخوان فرونتال ( )Glبه برجستهترین و قدامیترین بافت نرم روی پیشانی (.)Gls
 .2برجستگی افقی بینی
فاصله خطی برجستهترین قسمت استخوان فرونتال ( )Glبه برجستهترین قسمت بافت نرم بینی (.)Pn
 .3فاصله خطی نقطه  Aیعنی خلفیترین نقطه خط وسط در تقعر بین  ANSو پروستیون (تحتانیترین نقطه روی استخوان آلوئول
پوشاننده ثنایاهای باال) به نقطه ای که در آن سپتوم بینی در پالن میدساژیتال به لب باال میرسد (.)Sn
 .4فاصله خطی قدامیترین نقطه لب باال ( )Lsبه تحتانیترین نقطه روی استخوان آلوئول پوشاننده ثنایاهای باال (.)Pr
 .0فاصله خطی نقطه میانی روی حاشیه تحتانی بخش مخاطی لب پایین ( )Liبه باالترین نقطه روی استخوان آلوئول پوشاننده
ثنایاهای پایین (.)Id
 .6فاصله خطی قدامیترین یا برجستهترین نقطه روی بافت نرم چانه ( )Pogsبه قدامیترین نقطه روی چانه (.)Pog

یافته ها
در مجموع سفالومتری  211بیمار ( 111مرد و  111زن)
بین سنین  11تا  31سال بررسی و اندازه گیری بافت نرم روی
آنها انجام شد .بعد از دو هفته  11درصد از دادهها دوباره
بررسی شد و با مقایسه نتایج ،ضریب  ICCبهدستآمده برابر

Gls – Gl
Gl - Pn
Sn - A
Ls – Pr
Li – Id
Pogs - Pog

با  1/961تعیین شد.
میانگین و انحراف معیار متغیرهای اندازهگیریشده در هر
گروه سنی (بدون درنظرگرفتن جنسیت) در جدول  2نشان داده

جدول  :2مقایسه متغیرها در گروههای سنی مختلف با کمک آزمون یکطرفه آنووا
متغیر

Gl.Gls

Gl.Pn

Sn.A

Ls.Pr

Li.Id

Pog.Pogs

گروه سنی

تعداد

میانگین  ±انحراف معیار

10-11
21-˃10
20-˃21
31-˃20
مجموع
10-11
21-˃10
20-˃21
31-˃20
مجموع
10-11
21-˃10
20-˃21
31-˃20
مجموع
10-11
21-˃10
20-˃21
31-˃20
مجموع
10-11
21-˃10
20-˃21
31-˃20
مجموع
10-11
21-˃10
20-˃21
31-˃20
مجموع

01
01
01
01
211
01
01
01
01
211
01
01
01
01
211
01
01
01
01
211
01
01
01
01
211
01
01
01
01
211

6/241±1/90
6/11±1/99
0/92±1/11
6/23±1/90
6/19±1/96
22/16±4/12
29/21±3/29
29/99±4/11
31/26±3/32
29/11±4/11
16/92±2/21
12/19±2/12
12/64±2/33
12/92±2/91
12/39±2/02
10/12±2/10
16/12±2/12
10/32±2/21
10/10±2/02
10/39±2/26
16/63±1/90
12/12±1/93
16/41±2/19
16/01±1/93
16/09±1/96
13/11±2/21
13/16±1/44
13/02±2/13
13/09±1/23
13/31±1/29
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P

1/112

10111

1/163

1/191

1/239

1/296
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جدول  :3مقایسه متغیرها با احتساب جنس با استفاده از آزمون تی زوجی
متغیر

جنس

تعداد

میانگین  ±انحراف معیار

زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

0/99±1/99
6/21±1/92
29/60±3/42
29/30±4/46
16/21±2/44
19/12±2/43
14/01±2/14
16/26±2/14
10/22±1/00
12/39±1/99
13/30±1/66
13/29±1/99

GL.GLS
GL.PN
SN.A
LS.PR
LI.ID
POG.POGS

شده است .آزمون آنووا نشان داد تغییرات  Gl.Pnدر گروههای
سنی معنادار بود ( )P<1/10و در مابقی گروهها تغییرات
معناداری مشاهده نشد .نتایج نشان داد اندازه  Gl.Pnبا افزایش
سن بهطور معناداری افزایش مییابد .سپس با انجام تحلیل
 Post Hocبرای متغیر  GL-PNمشخص شد اختالف اندازه
 Gl-Pnبین گروههای  1با  2و  4معنیدار بوده است
()P<1/10؛ به این معنی که با افزایش سن از  11تا  31سال،
اندازه متغیر بافت نرم بینی افزایش مییابد .همچنین با توجه به
جدول  2مشخص میشود اختالف اندازه  Gl-Pnبین گروههای
 1با  2و  4معنیدار بوده که به این معنی است که با افزایش
سن از  11تا  31سال ،اندازه متغیر بافت نرم بینی افزایش
مییابد.
سپس به مقایسه متغیرهای مختلف با توجه به جنس
پرداخته شد .در بررسی متغیرهای مختلف نسبت به جنس
نتایج نشان دادند متغیرهای  Ls.Pr ،Sn.Aو  Li.Idتفاوت
معنیداری در دو جنس دارند ()P<1/10؛ یعنی مردان لبهای
ضخیمتر و سابنازال با ضخامت بیشتری دارند (جدول .)3
متغیرهای مختلف با تأثیر همزمانی سن و جنس بررسی
شد .با توجه به اطالعات بهدستآمده از تحلیل دادههای موجود

میانگین  ±انحراف معیار

P

-1/69±-1/13

1/190

-1/30±1/06

1/221

-1/20±1/34

1/111

-1/62±1/29

1/111

1/12±1/20

1/111

-1/69±1/20

1/292

در جدول  ،4نتایج نشان دادند در گروه سنی  10تا  21سال ،در
بین جنسیت زن و مرد ،متغیرهای  SN.A ،GL.PNو LI.ID
تفاوت معناداری بین دو جنس دیده شد ،بهطوریکه در این
گروه مردان بینی و لبهای ضخیمتری نسبت به زنان داشتند.
در گروه سنی  21تا  20سال متغیرهای  SN.Aو LS.PR
تفاوت معناداری در دو جنس داشتند؛ یعنی مردان ناحیه
سابنازال و لبهای باالی ضخیمتری نسبت به زنان داشتند.
همچنین در گروه سنی  20تا  31سال دو متغیر  LS.PRو
 LI.IDتفاوت معنیداری را بین دو جنس نشان دادند که حاکی
از اختالف بین مرد و زن و ضخامت بیشتر لبهای باال و پایین
در مردان است .بقیه متغیرها در بین دو جنس تفاوت معناداری
را در سنین مختلف نشان ندادند.
نتایج مطالعه نشان داد بهطورکلی متغیر  GL.PNبا افزایش
سن افزایش مییابد و این بدان معناست که با افزایش سن،
ضخامت بافت نرم بینی بهطور معناداری افزایش مییابد.
بهطورکلی در مردان متغیرهای  LS.PR ،SN.Aو  LI.IDنسبت
به زنان مقدار بیشتری دارند و این یافته حاکی از این است که
ضخیمتری
لبهای
مردان

جدول  :0مقایسه متغیرها با تأثیر همزمانی سن و جنس با استفاده از آزمون تی زوجی
گروه سنی

متغیر
GL.GLS
GL.PN

14-11

SN.A
LS.PR
LI.ID
POG.POGS
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جنس

تعداد

میانگین  ±انحراف معیار

زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

6/12±1/11
6/21±1/91
22/26±3/41
26/36±4/61
12/36±2/90
16/49±2/41
14/94±1/22
10/21±2/03
10/99±1/94
16/94±1/99
13/12±2/14

اختالف میانگین ±اختالف استاندارد ارور

P

-1/24±1/22

1/392

1/41±1/14

1/229

1/99±1/26

1/204

1/99±1/26

1/061

-1/36±1/61

1/193

-1/96±1/04

1/216

*
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بیگ

مرد

20

زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

12/99±2/41
ادامه جدول .0

GL.GLS
GL.PN
SN.A

24-˃11
LS.PR
LI.ID
POG.POGS
GL.GLS
GL.PN
SN.A

21-˃24
LS.PR
LI.ID
POG.POGS
GL.GLS
GL.PN
SN.A

34-˃21
LS.PR
LI.ID
POG.POGS

6/12±1/93
6/19±1/90
22/26±2/49
31/64±4/34
10/91±1/92
19/29±1/31
10/42±2/29
16/22±1/62
10/99±1/24
19/16±1/91
13/12±1/61
13/21±1/29
0/62±1/11
6/12±1/11
29/62±3/99
29/36±4/12
16/44±1/42
19/94±2/44
14/21±2/16
16/44±1/63
10/26±1/66
12/14±2/29
13/22±1/24
13/32±2/31
6/16±1/16
6/41±1/91
31/49±3/29
31/14±3/39
12/16±2/93
19/69±2/21
13/61±2/12
16/21±1/92
10/49±1/29
12/04±1/23
13/44±1/10
13/22±1/31

دارند .همچنین در گروههای سنی مشابه ،ضخامت بینی و لبهای
باال و پایین و سابنازال در مردان نسبت به زنان بیشتر است.
بحث
یکی از اصلیترین اهداف درمان ارتودنسی ،اصالح بافت نرم و
شکل صورت است و دندانپزشکان برای اصالح بافت نرم ،نیازمند
پیبردن به فرم کلی و صحیح بافت نرم صورت هستند .با توجه به
اینکه بافت نرم صورت با گذر زمان دستخوش تغییراتی میشود،
دندانپزشکان باید به این روابط پی ببرند تا بتوانند به روند
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1/24±1/63

1/920

1/14±1/20

1/112

-2/99±1/11

1/111

-2/39±1/46

1/120

-1/31±1/06

1/111

-2/19±1/40

1/942

-1/19±1/41

1/169

-1/41±1/29

1/019

-1/24±1/13

1/111

-2/41±1/02

1/111

-2/24±1/04

1/129

1/41±1/02

1/492

-1/34±1/26

1/211

-1/06±1/94

1/002

-1/02±1/91

1/164

-3/11±1/06

1/111

-2/16±1/43

1/111

-1/29±1/34

1/422

درستی از تغییرات بافت نرم با توجه به سن و جنسیت دست
یابند.
در گذشته توجه درمانی بر اصالح فرم ساختاری بافت
سخت صورت بود؛ اما امروزه بدین نکته رسیدهایم که تغییرات
مطلوب درمانی متأثر از اصالح بافت سخت و نرم است و تنها
اصالح بافت سخت ما را به نتیجه مطلوب نمیرساند .در
درمانهای ارتودنسی افرادی که لبهای نازکتری دارند ،با
جابهجایی دنتواسکلتال ،شکل و ضخامت لبها و درنهایت شکل
کلی بافت نرم صورت آنها بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد،
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بررسی سفالومتریک ضخامت بافت نرم صورت

درحالیکه افرادی با لبهای ضخیمتر و بافت نرم با ضخامت
بیشتر گستره تغییرات دندانها بیشتر است و شکل کلی صورت
کمتر تحت تأثیر قرار میگیرد .در این مطالعه تأثیر سن و جنس
روی بافت نرم بررسی شد.
این مطالعه نشان داد در اکلوژن کالس  1با افزایش سن،
ضخامت بافت نرم افزایش معناداری نمییابد و فقط در بافت نرم
بینی افزایش معنادار داریم .همچنین بدون درنظرگرفتن سن،
مردان لبهای ضخیمتر و ناحیه سابنازال با ضخامت بیشتری
نسبت به زنان دارند و در گروههای سنی مشابه هم ضخامت
لبهای باال و پایین وسابنازال در مردان نسبت به زنان بیشتر
است.
در رابطه با تأثیر افزایش سن در افزایش ضخامت بافت نرم
صورت Sandamini ،و همکارانش افرادی را بر اساس جنسیت
و سن بررسی کردند و نشان دادند بین ضخامت بافت نرم
صورت و گروههای سنی ارتباط خاصی وجود دارد .نتایج این
مطالعه نشان داد بعضی لندمارکها شامل لبها و بینی تغییرات
مشخصی در ارتباط با افزایش سن دارند که در مورد بینی در
راستای نتایج مطالعه حاضر بوده است ،اما در مورد لبها
احتماالً به دلیل اینکه محدوده سنی این مطالعه نسبت به
مطالعه حاضر بیشتر بود ( 21تا  09سال) با نتایج ما همخوانی
نداشت ].[0
همچنین در سال  2119رخشان و همکاران با بررسی
سفالومتری  131نفر ( 90زن و  40مرد با میانگین سنی
 2/00±22/22در محدوده سنی  21تا  29سال) نقش جنسیت
و سن را در تغییرات بافت نرم بین ایرانیان و قفقازیهای اروپا
مقایسه کردند و نتیجه گرفتند سن هیچ تأثیر معناداری در
تغییرات بافت نرم ندارد .نتایج این مطالعه در تمامی متغیرها با
مطالعه حاضر همراستا بود ،بهجز بافت نرم بینی که در مطالعه
ما با افزایش سن ،تغییرات افزایشی نشان داد .دلیل این تفاوت
ممکن است بررسی اکلوژن کالس  1بهصورت اختصاصی در
مطالعه حاضر باشد ].[6
در مطالعه حاضر یکی از نتایج بهدستآمده ،ضخیمتربودن
بافت نرم لبها و سابنازال در مردان دارای اکلوژن کالس 1
نسبت به زنان پس از سن بلوغ بود .در مطالعهای که  Perovićو
همکارانش در سال  2112برای بررسی ضخامت بافت نرم در
مال اکلوژنهای مختلف و مقایسه آنها بین دو جنس انجام
دادند ،مشابه نتایج مطالعه حاضر دریافتند که ضخامت بافت نرم
در مردان دارای اکلوژن کالس  1نسبت به زنان با اکلوژن کالس
 1بیشتر است ] .[1همچنین مشابه با نتایج مطالعه حاضر،
 Hamidو همکاران نیز در بررسی جامعه آماری سودانی نشان
دادند ضخامت بافت نرم در مردان نسبت به زنان بیشتر است
].[2
در جامعه آماری پاکستان نیز  Jeelanyو همکاران
مطالعهای را بهمنظور بررسی تأثیر جنسیت روی ضخامت بافت
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نرم و تفاوتهای آنها انجام دادند و نتایج حاکی از آن بود که
ضخامت بافت نرم در نواحی ،labrale superius ،glabella
 stomionو  labiomentaleدر مردان نسبت به زنان بیشتر و
در نواحی ،labrale inferius ،labrale superius
 labiomentaleو  pogonionدر زنان نسبت به مردان بیشتر
است .این تفاوت در نتایج احتماالً به این دلیل بوده است که
آنها مال اکلوژنهای مختلف را بررسی کردند ،اما در مطالعه
حاضر فقط اکلوژن کالس  1بررسی شده است ] .[9در مطالعه
 Sandaminiو همکاران نیز نتایج نشان داد مردان بافت نرم
ضخیمتری در امتداد میدالین دارند و ضخامت محدوده اطراف
گونهها در زنان (محدوده سنی  21تا  )39بیشتر است ].[0
در جامعه ایرانی رمضانزاده و همکاران به بررسی
دانشآموزان با گروههای سنی  16تا  21ساله کرمانی پرداختند
که در این مطالعه با توجه به اینکه جامعه آماری فاقد هرگونه
مال اکلوژن بودند و تماماً اکلوژن نرمال داشتند ،نتایج نشان داد
در مقایسه پسران با دختران ،پسران لبهای ضخیمتر و چانه
عقبتری دارند .در مقایسه با استانداردهای Holdaway
کرمانیها صورت محدبتر و بافت نرم چانه ضخیمتری دارند
] .[9همچنین مطالعه رخشان و همکاران در زمینه تأثیر
جنسیت و بیشتربودن ضخامت بافت نرم مردان نشاندهنده
همین مطلب بود .این مطالعه بیان کرده است که نژاد ایرانیها
نسبت به قفقازیهای اروپا لبهای رترودتر ،صورت محدبتر،
چانه عقبتر دارند و ماگزیال پروگناتیکتر هستند.
نتیجهگیری
بهطورکلی با افزایش سن ،ضخامت بافت نرم بهجز در بافت
نرم بینی افزایش معناداری پیدا نمیکند؛ یعنی بافت نرم بینی با
افزایش سن ،افزایش مییابد .مردان لبهای ضخیمتری نسبت
به زنان دارند .همچنین در گروههای سنی مشابه ،ضخامت بینی
و لبهای باال و پایین و سابنازال در مردان نسبت به زنان
بیشتر است .این تفاوت بعد از سن بلوغ آغاز میشود؛ چون در
رده سنی  11تا  10سال تفاوت معناداری در ضخامت بافت نرم
صورت بین مردان و زنان دیده نمیشود.
تشکر و قدردانی
این مقاله منتج از پایاننامه دکتری حرفهای دندانپزشکی
با شماره  9919216119است که در دانشگاه علوم پزشکی
همدان تصویب شده است .بدینوسیله از حمایتهای معاونت
محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکر میکنیم.
تضاد منافع
کلیه نویسندگان تأیید میکنند که هیچگونه تعارضی در
منافع وجود ندارد.
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.همدان دارد
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مطالعه حاضر از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
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