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تهران ،ایران .
 .2گروه دندانپزشکی ترمیمی ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران ،تهران ،ایران.
 .3دندانپزشک ،تهران ،ایران.
 .4گروه پروتزهای دندانی ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه :یکی از مهمترین اهداف یک مورفولوژیست ،تعیین صفات نانمتریک دندانی میباشد که برای بهتر شدن این
هدف ،روشهای مختلفی به کار میرود .با توجه به این که تاکنون ،تشخیصهای مورفولوژیک غالباً بر اساس
یافتههای بصری کلینیکی صورت میگرفته است ،هدف از این مطالعه ،بررسی همبستگی فوتوگرافی داخل دهانی
با مشاهدهی کلینیکی در تشخیص صفات نانمتریک دندانی بود.
مواد و روشها :در این مطالعهی توصیفی -مقطعی ،تعداد  80نفر از دانشجویانی که به هر دلیلی به بخش مورفولوژی دانشکدهی
دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران در سال  1396مراجعه و پس از توجیه طرح ،موافقت خود را اعالم
نمودند ،مورد بررسی قرار گرفتند .در این پژوهش ،صفاتی مانند برجستگی کارابلی ،ماریجینال ریجهای ضخیم و
شیار جینجیوپاالتال بررسی شدند .برای تهیهی تصاویر فوتوگرافی داخل دهانی ،از دوربین  Canon EOSاستفاده
شد .وجود یا عدم وجود صفت در دو روش ،با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و میزان همخوانی ()R2
تعیین و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخهی  22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (.)p value ≥ 0/05
يافتهها :میزان همبستگی روش فوتوگرافی داخل دهانی با مشاهدهی کلینیکی از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن برابر
با  77درصد بود که قابل قبول بوده و میزان همخوانی آنها در  69درصد موارد بود .ضریب کاپا ( )Kappaبین
دو روش ارائه شد و نشان داد که میزان همخوانی آنها 75/78 ،درصد و عالی بوده است.
نتیجهگیری :با توجه به این که فوتوگرافی داخل دهانی ،همبستگی و همخوانی قابل قبولی با مشاهدهی کلینیکی داشت ،این
روش میتواند اطالعات با ارزشی را در زمینهی تشخیص صفات نانمتریک مورفولوژی ارائه دهد.
کلید واژهها :فوتوگرافی داخل دهانی ،مطالعهی بالینی ،دندانپزشکی ،یافتههای مورفولوژیک.
تاریخ ارسال1398/9/21 :

تاریخ اصالح1398/12/22 :

تاریخ پذیرش1399/2/10 :

استناد به مقاله :مکینژاد سید علیرضا ،نصوحی مقدم نگین ،قربانیان پریسا ،کاویانی رامین ،محمدی ناهید .بررسی همبستگی فوتوگرافی داخل دهانی با مشاهدهی کلینیکی
در تشخیص صفات نانمتریک دندانی در تحقیقات مورفولوژیک .مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1399 .؛ .152 - 147 :)2(16

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،16شماره  ،2تابستان 1399

147

سیدعلیرضا مکینژاد و همکاران

بررسی همبستگی فوتوگرافی داخل دهانی در تشخیص صفات نانمتریک

مقدمه

نانمتریک ،مطالعهای انجام نشده است ،اما با توجه به

مهمترین هدف یک مورفولوژیست ،ارزیابی صفات

مطالعاتی که در شاخههای دیگری از دندانپزشکی مانند

نانمتریک دندانی ( )Non-metric dental traitsمیباشد که

ارتودنسی در این زمینه صورت گرفته است ،بعضی محققان

برای بهتر شدن این هدف ،ابزار و اطالعات زیاد میتواند وی

معتقد هستند که فوتوگرافی در اینگونه تحقیقات بسیار مؤثر

را در تشخیص ایدهآلتری یاری کند .صفات نانمتریک ،در

است ( ،)7ولی پارهای دیگر از پژوهشها نشان دادهاند که این

واقع فرمی از فنوتیپ مینای دندان هستند که در نتیجهی

روش در برخی زمینهها ،امکان تشخیص صحیح را سلب

ترشحات معدنی پروتئینها طی مورفوژنزیس ایجاد میشوند.

میکند ( .)9 ،8با توجه به شکاف اطالعاتی موجود در این

این صفات به شدت تحت تأثیر ژنوم انسانی هستند ( .)1این

زمینه ،هدف این مطالعه ،بررسی قدرت فوتوگرافی داخل

صفات نانمتریک در درجهی اول ،برای تشخیص هویت و

دهانی در تشخیص شیوع و شدت صفات نانمتریک دندانی

جنسیت مورد استفاده قرار میگیرند ( .)2همچنین ،این صفات

در تحقیقات مورفولوژیک در دانشجویان دانشکدهی

نقش مهمی را در شناسایی نژاد در پزشکی قانونی ایفا میکنند

دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران در سال 1396

( .)3مزیت دیگر بررسی این نوع صفات این است که همانند

بود .درجهی صفر در این مطالعه ،برتری روش فوتوگرافی

استخوانها ،دچار تغییرات مورفولوژیکی نمیشوند و در

داخل دهانی بر روش مشاهدهی کلینیکی در تشخیص صفات

نهایت پوسیده میشوند ( .)4عدم تشخیص صحیح و تعیین

نانمتریک بود.

صفات نانمتریک دندانی توسط مورفولوژیست ،میتواند
منجر به دریافت اطالعات ناقص و غلط در مورد صفات

مواد و روشها

مذبور شود ( .)2اولین بار در سال 1840میالدی ،دندانپزشکی

در این مطالعهی توصیفی -مقطعی 80 ،نفر از دانشجویان ترم

به نام الکساندر ولکات با اختراع یک دوربین و سیستم

 10تا  12که به صورت تصادفی و به هر دلیل به بخش

نورپردازی ،به عکاسی در رشتهی کاری خود پرداخت (.)5

مورفولوژی دانشکدهی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

در حال حاضر ،مشاهدهی کلینیکی ،یک روش معمول برای

تهران در سال  1396مراجعه کرده بودند ،مورد بررسی قرار

ارزیابی صفات نانمتریک میباشد ( .)6اما با وجود مشکالت

گرفتند .پس از توجیه طرح ،از دانشجویان رضایتنامهی

مشاهدهی کلینیکی ،از جمله لزوم مراجعهی بیمار به مطب،

آگاهانه اخذ گردید .در این مطالعه ،نمونههایی که دارای

نیاز به نور کافی و نیاز به همکاری بیمار ،روش فوتوگرافی

ریتینر ثابت ارتودنسی یا سایر وسایلی که بررسی صفات

داخل دهانی سودمندتر است؛ زیرا قابلیت دسترسی بیشتری

نانمتریک را مختل میکرد ،از مطالعه خارج شدند .با استفاده

دارد و نیاز چندانی به همکاری بیمار ندارد ( .)6-4روش

از بررسی کلینیکال ،وجود صفاتی مانند برجستگی کارابلی

فوتوگرافی داخل دهانی دارای مزایایی نظیر :امکان بررسی

( ،)Tubercle of Carabelliماریجینال ریجهای ضخیم

سریع تصاویر بالفاصله پس از تصویربرداری و امکان

( )Shovelingو شیار جینجیوپاالتال ( gingivopalatal

ذخیرهسازی اطالعات و کپیسازی آنها با حجم باال در

 )grooveبررسی شدند .تمامی نمونهها در این روش توسط

حداقل زمان ممکن با حفظ نسخهی پشتیبان و امکان

یک دندانپزشک عمومی آگاه به موضوع مطالعه ،مورد

نگهداری از آنها در مدت زمان طوالنی و عدم نیاز به

بررسی و معاینهی صفات نانمتریک قرار گرفتند .الزم به ذکر

همکاری مداوم بیمار و در نتیجه صرف هزینه و زمان کمتر

است تصاویر نیز توسط همان دندانپزشک که در عکاسی

میباشد (.)6-4

مهارت داشته و نسبت به موضوع مطالعه آگاهی داشت ،تهیه

در مورد استفاده از فوتوگرافی در تشخیص صفات
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بررسی همبستگی فوتوگرافی داخل دهانی در تشخیص صفات نانمتریک

نانمتریک توسط یک شخص ماهر صورت گرفته ،سوگیری

یافتهها

به شدت کاهش یافت .در این روش ابتدا با استفاده از آینه،

از تعداد  80نمونه 32 ،نفر مرد و  48نفر زن بودند و میانگین

دندانهای مولر اول فک باال جهت بررسی کاسپهای

سنی ( )20/26 ± 1/61و حداقل  19و حداکثر  27سال بود.

کارابلی مورد بررسی قرار گرفتند و سپس دندانهای قدامی

فراوانی هر یک از صفات نانمتریک به دست آمد .شایعترین

فک باال جهت بررسی صفات ماریجینال ریجهای ضخیم

نوع صفات نانمتریک ،مربوط به کاسپهای کارابلی بود که

( )Shovelingو شیار جینجیوپاالتال ( Gingivopalatal

در  68/28درصد از نمونهها دیده شد .میزان همبستگی روش

 )grooveبررسی شدند .در روش تصاویر فوتوگرافی داخل

فوتوگرافی داخل دهانی با مشاهدهی کلینیکی در تشخیص

دهانی ،ابتدا توسط رترکتور ،لب باال کنار زده شد و آینهی

کاسپهای کارابلی از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن برابر

مخصوص رو به دندانهای فک باال با زاویهی  45درجه

با  78درصد بود که همبستگی خوب و قابل قبول بوده و نشان

طوری که تا قسمت انتهایی دندانهای خلفی دیده شود ،قرار

دهندهی میزان همخوانی آنها در  78/3درصد موارد بود

داده و دوربین Canon, Canon company, ( Canon EOS

(.)p value > 0/05

 )Saint German, Franceبا لنز ماکرو و رینگفالش در

میزان همبستگی روش فوتوگرافی داخل دهانی با

فاصلهی  30سانتیمتری با زاویهی  45درجه نسبت به آینه

مشاهدهی کلینیکی در تشخیص صفت ماریجینال ریجهای

تنظیم شده و تصویر تهیه گردید (شکل .)1

ضخیم ( )Shovelingاز طریق ضریب همبستگی اسپیرمن
برابر با  76درصد بود که همبستگی خوب و قابل قبول بوده و
نشان دهندهی میزان همخوانی آنها در  77/5درصد موارد بود
(.)p value > 0/05
میزان همبستگی روش فوتوگرافی داخل دهانی با
مشاهدهی کلینیکی در تشخیص شیار جینجیوپاالتال
( )Gingivopalatal grooveاز طریق ضریب همبستگی
اسپیرمن برابر با  77درصد بود که همبستگی خوب و قابل
قبول بوده و نشان دهندهی میزان همخوانی آنها در  91درصد

شکل  :1نمونهای از فوتوگرافی داخل دهانی

موارد بود (.)p value > 0/05
بحث

در انتها تصاویر تهیه شده 180 ،درجه چرخانده شدند.

نتایج حاکی از این مطالعه ،تأیید درجهی صفر بود .نتایج این

وجود یا عدم وجود صفت در دو روش با استفاده از آزمون

مطالعه نشان داد که میزان همبستگی روش فوتوگرافی داخل

آماری اسپیرمن ،تعیین و میزان همخوانی ( )R2مشخص و

دهانی با مشاهدهی کلینیکی از طریق ضریب همبستگی

مورد قضاوت آماری قرار گرفتند .همچنین دادههای

اسپیرمن برابر با  77درصد بود و میزان همخوانی بین آنها

جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخهی
)version 22, IBM Corporation, Armonk, NY( 22

 75/78درصد بوده است.
همانطور که در مقدمه اشاره شد ،مطالعهای در راستای

در سطح معنیداری ( )p value ≥ 0/05مورد تجزیه و تحلیل

بررسی همبستگی بین دو روش مشاهدهی کلینیکی و

قرار گرفتند.

فوتوگرافی داخل دهانی در تشخیص صفات نانمتریک در
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تحقیقات مورفولوژیک وجود نداشت تا میزان همخوانی و

دندانی دیجیتال انجام گرفت ،به این نتیجه رسید که یکی از

همبستگی و نیز تحلیل آن انجام گیرد .به همین دلیل به

دالیلی که دندانپزشکان از این تکنولوژی استفاده نمیکنند،

مقالههایی که در تحقیقات خود از مشاهدهی کلینیکی و یا

برخی پیچیدگیهای آن و نیاز به تالش بسیار برای یافتن و

فوتوگرافی داخل دهانی استفاده کردهاند ،اشاره میکنیم .در

مشاهده کردن نتیجهی کار است .دلیل دیگر این بود که این

پژوهشی که توسط مالدنویک و همکاران ( )8در صربستان با

تکنولوژی ،دائماً در حال تغییر است و هر نوع دوربین پس از

عنوان اهمیت فوتوگرافی دندانی دیجیتال در اعمال

چند سال منسوخ میگردد و باید دوربین جدیدی تهیه کرد

دندانپزشکی صورت گرفت ،به این نتیجه رسیدند که

که البته این دالیل نباید مانع استفاده از فوتوگرافی گردد؛ زیرا

فوتوگرافی دیجیتال ،اهمیت زیادی در دندانپزشکی معاصر

برتری فواید این تکنولوژی بر پیچیدگی و مشکالت آن غیر

دارد .استفاده از این روش در امور دندانپزشکی و

قابل انکار است.

مستندسازی فرایندهای درمان بسیار مفید ،ساده و سریع است.

در مطالعهی مانجوناث و همکاران ( )7در هند ،دربارهی

همچنین تهیهی فوتوگرافی ،کمک شایانی به بیمار و پزشک

تأیید اهمیت انواعی از دوربینها و تصاویر داخل دهانی که

در پیگیری درمانهای انجام شده مینماید و دوربین هم باید

دندانپزشکان را قادر به ثبت رکورد و مدرک استاندارد

بخشی از تجهیزات استاندارد برای هر دندانپزشک گردد.

میکند ،این نتیجه به دست آمد که فوتوگرافی ،نقش

البته در این مطالعه به مشکالت و محدودیتهای استفاده از

گستردهای در آموزش و تحقیقات و رکوردهای کلینیکی

فوتوگرافی اشارهای نشده بود .در بررسی دیگری که توسط

دارد .فوتوگرافی کلینیکی ،بخشی از دندانپزشکی معاصر

تودور و همکاران ( )9در بلغارستان ،تحت عنوان گسترش

میباشد که به وسیلهی آن شرایط داخل دهانی به راحتی و با

استفاده از فوتوگرافی در اعمال و معاینات روزانهی مطبهای

جزئیات میتوانند ثبت شوند که این روش منجر به

دندانپزشکی انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که دالیل عدم

مستندسازی بیشتر اعمال دندانپزشکی میگردد .در این

استفاده از فوتوگرافی عبارت از عدم نیاز به تصویربرداری

بررسی به مشکالت و محدودیتهای فوتوگرافی اشارهای

( 5/51درصد) ،عدم تمایل به استفاده از تصویربرداری (7/91

نشده بود.

درصد) ،اتالف وقت ( 9/45درصد) ،نیاز به آموزش اضافی

در پژوهش دیگری که توسط دایمجیو و همکاران ()12

( 22/83درصد) و هزینهی باال ( 38/58درصد) بودند .شایان

در ایتالیا تحت عنوان آنالیز فوتوگرافیک بافت نرم نیمرخ در

ذکر است که با توجه به گسترش روزافزون فوتوگرافی در

کودکان  6ساله انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که روش

سطح جهان ،این پژوهش ،جامعهی آماری محدودی را مورد

فوتوگرافی ،روشی ساده و کم هزینه و غیر تهاجمی است و

بحث و بررسی قرار داده بود.

میتواند اطالعات با ارزشی را در زمینهی تشخیص و

در مطالعهای که توسط اسلم و هامبورگر ( )10در

اندازهگیری آنالیزهای بافت نرم صورت فراهم کند .در این

انگلستان با موضوع نقش فوتوگرافی در کمک به

مطالعه ،هر سه کالس دندانی مورد بررسی قرار گرفتند؛ ولی

اولویتبندی مراجعین با سرطان دهانی انجام شد ،نتیجه

با توجه به این که تمامی نمونهها در سن  6سالگی بودند،

گرفتند که ضمیمه کردن عکسهای داخل دهانی در کنار

تفاوتهای رشدی سنین باالتر در نظر گرفته نشده و نیز نام

نامهی ارجاع ،میتواند احتمال اولویتبندی صحیح بیماران با

نرمافزاری که آنالیزها توسط آن انجام گرفت ،ذکر نشده بود.

سرطان دهانی را تا دو برابر افزایش دهد .این مسأله ،اهمیت

از جمله محدودیتهای مطالعهی ما ،میتوان به این

استفاده از فوتوگرافی داخل دهانی را بیان میکند.
در مطالعهای که توسط احمد ( )11راجع به فوتوگرافی
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روشی ساده و کم هزینه و غیر تهاجمی است که امکان

 در این بررسی تمهیداتی را در نظر گرفتیم که ارزش.نمیباشد

بزرگ نمایی و افزودن فیلترهای مختلف بر روی تصاویر و

، پیشنهاد میشود در تحقیقات بعدی.مطالعه را بیشتر کردند

ذخیره و انتقال سریع تر عکس ها بدون نیاز به مراجعه ی

صفات نانمتریک بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و همچنین

بیمار را می دهد و با توجه به این که همبستگی و همخوانی

.روشهای جدید بررسی صفات نانمتریک بررسی گردد

 می تواند در،قابل قبولی با مشاهده ی کلینیکی داشته
 اطالعات با ارزشی را در زمینه ی تشخیص،بررسی ها

نتیجهگیری

.صفات نان متریک مورفولوژی ارائه دهد

،در نهایت به نظر می رسد که فوتوگرافی داخل دهانی
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Abstract
Introduction:

One of the most important goals of a morphological study is to determine the
characteristics of non-metric dental traits, and different techniques are used to better
achieve this goal. Since morphological diagnoses have been based on visual clinical
findings to date, this study aimed to investigate the correlation of intraoral
photography with clinical observations in the diagnosis of non-metric dental traits.

Materials

In this descriptive study, 80 students who were referred to the Morphology
Department, Tehran Azad University Dental School, were evaluated. The students
took part in the study voluntarily after the aims of the study were explained to them.
Clinical examinations were carried out to evaluate Carabelli cusps, thick marginal
ridges, and gingivopalatal fissures. A Canon EOS camera was used to take intraoral
photos. The presence or absence of each trait in the two techniques was determined by
Spearman’s correlation coefficient and their consistency (R2) was determined and
evaluated statistically. The data were analyzed with SPSS 22 at a significance level of
p value ≤ 0.05.

& Methods:

Results: The correlation between the intraoral photography and clinical observations was
calculated at 77% through Spearman’s correlation coefficient, which was acceptable;
the consistency rate was calculated at 69%. The kappa coefficient between the two
methods was estimated at 75.78%, which is considered excellent.
Conclusion: Since intraoral photography exhibited favorable correlation and consistency with
clinical observations, it can provide valuable information on the diagnosis of nonmetric morphological traits.
Key words: Intraoral photography, Clinical study, Dentistry, Morphologic findings.
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