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Abstract
Introduction:

The curve of spee is very important in complete oral reconstructions and can be used
as a reference for prosthetic and orthodontic reconstructions. This study assessed the
curve of spee in the maxilla and mandible and its relationship with the overjet and
overbite in class I, II, and III malocclusions in Iranian population. In this descriptive
cross- sectional study, 75 pairs of dental casts with permanent dental system and
having second molars, available in the clinic of Khorasgan Azad University and
private orthodontic offices were selected and divided into three groups of 25 based
on malocclusion I, II, and III.

Materials

In this descriptive cross- sectional study, 75 pairs of dental casts with permanent
dental system and having second molars, available in the clinic of Khorasgan Azad
University and private orthodontic offices were selected and divided into three
groups of 25 based on malocclusion I, II and III. The radius and depth of curve of
spee were obtained. Radius of the curve of spee, the tip of canine cusps, the
mesiobuccal of the first molars, and the distobuccal cusps of the second molars were
joined together in the form of an arch. To measure the depth of curve of spee, the
reference plan was drawn from buccal canine cusp to distobuccal cusp of the second
molars. The perpendicular lines were drawn from this line to the edge of the
premolars cusp, the first molar and the second molar mesiobuccal cusp and the
deepest part was regarded for the measurements. Overjet was measured as an
average of 6 upper anterior teeth and overbite as an average of 4 anterior lower teeth
and the values of radius and depth of horseshoe curvature and overbite and overjet
values were analyzed by One-way ANOVA and Tukey test and Correlation between
data was also examined by Pearson correlation coefficient test (p value = 0.05).

& Methods:

Results: In class II malocclusion, overbite values had a significant relationship with radius
(p value = 0.02) and depth of the curve of spee (p value = 0.04), in class III
malocclusion, overbite values had a significant relationship with the curve of spee
(p value = 0.001) had. In class II malocclusion, the curve of spee was deeper and
overbite values were higher, and also in the class III malocclusions, a direct
relationship existed between the curve of spee and overbite.
Conclusion: Curve of spee effects the values of overjet and overbite, and the presence of
increased overbite results from a deep spee curvature.
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انحنای اسپی در دندانهای دائمی افراد دارای مالاکلوژنهای کالس  II ،Iو  IIIو
ارتباط آن با اورجت و اوربایت
وگیه رضًی
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 .0دوذانپسشک ،داوشکذٌی دوذانپسشکی ،داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ اصفُان (خًراسگان) ،اصفُان ،ایران.
 .2وًیسىدٌ مسؤيل :داًشیار ،گزٍُ پزٍتشّای دًذاًی ،داًشکذُی دًذاىپششکی ،داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ اصفْاى
Email: minirenili@gmail.com
(خَراسگاى) ،اصفْاى ،ایزاى.
 .3داًشیار ،گزٍُ ارتَدًسی ،داًشکذُی دًذاىپششکی ،داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ اصفْاى (خَراسگاى) ،اصفْاى ،ایزاى.
 .4دستیار تخصصی ،گريٌ پريتسَای دوذاوی ،داوشکذٌی دوذانپسشکی ،داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ اصفُان
(خًراسگان) ،اصفُان ،ایران.

چکیده
مقدمه :اًحٌای اسپی در تاسساسیّای کاهل دّاى ،اّویت سیادی داشتِ کِ هیتَاى تِ عٌَاى یک هزجع تزای
تاسساسیّای پزٍتشی ٍ ارتَدًسی استفادُ کزدّ .ذف اس هطالعِی حاضز ،تزآٍرد هقادیز اًحٌای اسپی در
قَسّای هٌذیثل ٍ هاگشیال ٍ تعییي راتطِی آى تا اٍرجت ٍ اٍرتایت در اًَاع هالاکلَصىّا تَد.
مواد و روشها :در ایي هطالعِی تَصیفی -هقطعی 75 ،جفت کست دًذاًی تا سیستن دًذاًی دائوی ٍ ٍاجذ هَلزّای دٍم،
هَجَد در کلیٌیک ٍاحذ دًذاىپششکی داًشگاُ آساد خَراسگاى ٍ هطةّای خصَصی ارتَدًسی اًتخاب شذًذ ٍ
در سِ گزٍُ 25تایی تز اساس هالاکلَصى  III ٍ II ،Iتقسین شذًذ .تزای اًذاسُگیزی شعاع اًحٌای اسپیًَ ،ک
کاسپّای کاًیي ،هشیَتَکال هَلز اٍل ٍ کاسپ دیستَتاکال هَلز دٍم تِ شکل یک قَس تِ ّن هتصل ٍ تزای
اًذاسُگیزی عوق اًحٌای اسپی پليرفزًس اس کاسپ تاکالکاًیي تا کاسپ دیستَتاکال هَلز دٍم هتصل شذُ ٍ
خطَط عوَد اس ایي خط تِ لثِی کاسپ پزهَلزّا ،هَلزّای اٍل ٍ کاسپ هشیَتَکال هَلز دٍم کشیذُ شذ.
اٍرجت تِ صَرت هیاًگیي 6 ،دًذاى جلَیی تاال ٍ اٍرتایت تِ صَرت هیاًگیي 4 ،دًذاى جلَیی پاییي اًذاسُگیزی
شذ .دادُّا تا آسهَىّای آهاری  Pearson ٍ Tukey ،ANOVAتجشیِ ٍ تحلیل شذًذ (.)α = 0/05
يافتهها :در هالاکلَصى کالس  ،IIهقادیز اٍرتایت ،راتطِی هعٌیداری تا شعاع ( ٍ )p value = 0/02عوق اًحٌای اسپی
( )p value = 0/04داشتِ ٍ در هالاکلَصى کالس  ،IIIهقادیز اٍرتایت ،راتطِی هعٌیداری تا عوق اًحٌای
اسپی ( )p value = 0/001داشت .در هالاکلَصى کالس  ،IIاًحٌای اسپی عویقتز ٍ اٍرتایت تیشتز تَدُ ٍ در
هالاکلَصى کالس  ،IIIراتطِی هستقیوی تیي هقادیز اًحٌای اسپی ٍ اٍرتایت دیذُ شذ.
نتیجهگیری :اًحٌای اسپی ،تز هقادیز اٍرجت ٍ اٍرتایت تأثیزگذار تَدُ ٍ ٍجَد اٍرتایت افشایشیافتِ اس یک اًحٌای اسپی
عویق ًاشی هیگزدد.
کلید واژهها :اًحٌای اسپی ،هالاکلَصى ،اٍرجت ،اٍرتایت.
تاریخ ارسال0011/6/8 :

تاریخ اصالح0011/9/8 :

تاریخ پذیزش0011/01/7 :

استىاد بٍ مقالٍ :وگیه رضًی ،مىیرٌ ویلی ،مسعًد فیضبخش ،بُادر افريز .اوحىای اسپی در دوذانَای دائمی افراد دارای مالاکلًشنَای کالس  II ،Iي  IIIي ارتباط آن با
ايرجت ي ايربایت .مجلٍ داوشکذٌ دوذاوپسشکی اصفُان0410 .؛ .89-79 :)0(08
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عغَح وؾَری ٍ اعتاًی السم اعت.

در اولَصى ًزهال ،هَلزّای تاال ٍ پاییي عَری تا ّوذیگز

هؾخص گزدیذُ همادیز اٍرخت ٍ اٍرتایت تحت تأثیز

هزتثظ ّغتٌذ وِ واعپ هشیَتاوال هَلزّای فه تاال در

اًحٌای اعپی هیتاؽذ ( .)6اٍرخت هیشاى ّنپَؽاًی

ؽیار تاوال هَلزّای پاییي لزار گزفتِ ٍ اگز دًذاىّا رٍی

دًذاىّای ثٌایاّای تاال تَدُ ٍ در اٍرخت افشایؼ یافتِ یا

خظ اولَصى لزار تگیزًذ ،راتغِی هَلزّا ّن تزلزار ؽذُ ٍ

خلَسدگی دًذاىّا ،دًذاىّای خلَیی فه تاال خلَ آهذُ ٍ

اولَصى عثیؼی ایداد هیؽَد .هالاولَصى تِ حالت اًحزاف

اغلة تِ تیزٍى ؽیة دارًذ ،عَری وِ خلَتز اس دًذاىّای

اس ًزهال گفتِ هیؽَد وِ در آى هوىي اعت راتغِی

پاییٌی لزار هیگیزًذ .خلَسدگی دًذاىّای تاال اغلة تِ

لَطّای دًذاًی دٍ فه درعت ًثَدُ یا ایيوِ دًذاىّا در

ػلت ػمة هاًذى فه پاییي ٍ ػذم رؽذ واهل آى در همایغِ

داخل لَطّای دًذاًی ًغثت تِ خظ اولَصى اًحزاف پیذا

تا فه تاال رٍی دادُ ٍ عثة ًاسیثا ؽذى چْزُ ٍ ػَارض

وٌٌذ .تِ دلیل اختالف ًظز درتارُی ایيوِ چِ همذار

هتؼالة آى اس خولِ تزٍس تزخی اختالالت رٍاًی ،واّؼ

اًحزاف اس حالت اعتاًذارد تایذ ًاٌّداری فزض ؽَد،

حظ اػتواد تِ ًفظ ٍ تزٍس اختالالت دًذاًی ٍ اولَسالی در

درصذ ؽیَع هالاولَصى هتفاٍت تَدُ اعت (.)1

تیواراى هیگزدد .اٍرتایت افشایؼیافتِ ّن تِ صَرت

اًحٌای اعپی ( )Curve of speeتِ اًحٌای لذاهی-

ّوپَؽاًی ػوَدی دًذاىّای خلَیی تاالیی ٍ پاییٌی تؼزیف

خلفی عغح اولَسال گفتِ هیؽَد وِ اس ًَن واًیي فه

ؽذُ ٍ هیتَاًذ در اثز تذ ؽىل ؽذى فه ایداد گزدد .در

پاییي ؽزٍع ٍ تؼذ اس دًثال وزدى ًَن واعپّای تاوال

تؼضی افزاد هوىي اعت فه تِ صَرت ًاّواٌّگ رؽذ

پزهَلزّا ٍ هَلزّا تا حاؽیِی خلَیی راهَط اداهِ پیذا

وٌٌذ ٍ تزخی ػادات دّاًی در دٍراى وَدوی ّن در ایداد

هیوٌذ .اگز ایي اًحٌا تیؼ اس ایي تِ عوت ػمة اداهِ یاتذ،

ٍ تؾذیذ اپيتایت دخیل ّغتٌذ ،عَری وِ هىیذى

در ؽزایظ ایذُآل اس هیاى وٌذیلّا تذاٍم هییاتذ .اًحٌای

عَالًیهذت اًگؾت ؽغت در وَدواى یا اعتفادُی

ایي لَط تِ عَر هتَعظ تا لغوتی اس دایزُای تا ؽؼاع  4ایٌچ

عَالًیهذت اس ؽیؾِی ؽیز ٍ پغتاًه هیتَاًذ هٌدز تِ

هزتثظ تَدُ ٍ عزاحی اًحٌای اعپی ٍ تؼییي هحل آى در

ایداد اپيتایت در وَدواى ؽَد (.)1

راتغِ تا وٌذیل اّذافی تِ ّوزاُ دارد (.)2

تا ٍخَد هؾىل اٍرخت ٍ اٍرتایت در تغیاری افزاد ،تِ

اًحٌای اعپیً ،ؾاىدٌّذُی هیشاى اًحٌای عغح اولَسال

دلیل در دعتزط ًثَدى همادیز اعتاًذارد ٍ تَهی ،در تیؾتز

دًذاىّا تا تَخِ تِ هَلؼیت دًذاى در لَط ّن ّغت (.)3

تیواراى ًویتَاى ٍضؼیت عثیؼی ٍ غیز عثیؼی اًحٌای اعپی

هیشاى اًحٌای اعپی تِ ػَاهلی ًظیز ٍیضگیّای فزدی ٍ ًضادی،

را تؼزیف وزد .تِ ػٌَاى هثال در خاهؼِایی هوىي اعت تِ

صًتیه ٍ خصَصیات آًاتَهی ٍ ػولىزدی افزاد تغتگی

ػلت ٍیضگیّای صًتیه ٍ ًضادی همادیز اًحٌای اعپی فزد

داؽتِ ( ٍ )4دعتیاتی تِ اعتاًذاردّای اًحٌای اولَسال تزای

در همایغِ تا ول خوؼیت عثیؼی تلمی ؽَد ،در صَرتی وِ

تؾخیص ٍ درهاى ًاٌّداریّای اولَسالی ضزٍری اعت.

در خاهؼِای دیگز هوىي اعت ایي همادیز غیز عثیؼی لحاػ

تزای تاسعاسیّای اًحٌاّای اولَسالی ،دًذاىپشؽىاى

گزدد .اس آىخا وِ ؽاخصّای اًحٌای اعپی اس هْنتزیي

اغلة ؽؼاع  4ایٌچی لَط را تِ ػٌَاى اعتاًذارد لحاػ

تخؼّای ارسیاتی اولَصى تَدُ ٍ تِ دلیل ػذم ٍخَد

هیوٌٌذ .الثتِ تا تَخِ تِ ػَاهل فزدی ٍ ًضادی هوىي اعت

اعتاًذاردّای تَهی هوىي اعت تؾخیص هَارد غیز

اعتفادُ اس هؼیارّای ثاتت ٍ یىغاى در اًحٌای اعپی تزای

اعتاًذارد اس اعتاًذارد تِ راحتی اًدام ًؾَد ٍ ًیش تِ دلیل

ّوِی تیواراى هٌاعة ًثاؽذ ( .)5لذا اًدام تزرعیّای

ػذم تزرعی خاهغ ٍ تَهی در داخل وؾَر تزای تؼییي همادیز

اپیذهیَلَصیه تزای تؼییي اعتاًذاردّای تَهی ٍ هٌغمِای در

عثیؼی اعپی ،تحمیك حاضز تا ّذف تؼییي هیشاى اًحٌای اعپی
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در دًذاىّای دائوی افزاد دارای هالاولَصىّای والط II ،I

فزاّن ؽَد .تزای ثثات دٍرتیي ّن اس یه عِ پایِی ثاتت

ٍ ( IIIدر هلیت ایزاًی ٍ تِ صَرت تَهی) ٍ تؼییي ارتثاط آى

اعتفادُ گزدیذّ .وچٌیي یه صفحِی ؽغزًدی هیلیهتزی

تا اٍرخت ٍ اٍرتایت اًدام ؽذ ٍ تز اعاط فزضیِی صفز تیي

در پؾت ّز وغت لزار گزفت تا همیاط ّز تصَیز ٌّگام

اٍرخت ٍ اٍرتایت تا ؽؼاع ٍ ػوك اًحٌای اعپی در عِ

اًتمال تِ تزًاهِی واهپیَتزی اتَوذ ()Autocad 2014

هالاولَصى دًذاًی  III ٍ II ،Iدر هٌذیثل ٍ هاگشیال راتغِای

هؾخص تاؽذ .در هزحلِی تؼذی ،تصاٍیز تِ واهپیَتز هٌتمل

ٍخَد ًذارد.

ؽذُ ٍ ؽؼاع ٍ ػوك اًحٌای اعپی تا اعتفادُ اس تزًاهِی اتَوذ
تؼییي ؽذ.

مواد و روشها

تزای اًذاسُگیزی ؽؼاع اًحٌای اعپیًَ ،ن واعپّای

ایي هغالؼِی تَصیفی -همغؼی تز رٍی  75خفت وغت

واًیي ،هشیَتَوال هَلز اٍل ٍ واعپ دیغتَتاوال هَلز دٍم

دًذاًی هَخَد در ولیٌیه ٍاحذ دًذاىپشؽىی داًؾگاُ آساد

تِ ؽىل یه لَط تِ ّن ٍصل ؽذًذ .تزای اًذاسُگیزی

اعالهی ٍاحذ اصفْاى (خَراعگاى) ٍ ًیش وغتّای اٍلیِی

ػوك اًحٌای اعپی ّن پليرفزًظ اس واعپ تاوال واًیي تا

هَخَد در هغةّای خصَصی ارتَدًغی تِ رٍػ

واعپ دیغتَتاوال هَلز دٍم وؾیذُ ؽذُ ٍ خغَط ػوَد اس

ًوًَِگیزی تصادفی اًدام ؽذ ٍ در عِ گزٍُ 25تایی تز

ایي خظ تِ لثِی واعپ پزهَلزّا ،هَلز اٍل ٍ واعپ

اعاط هالاولَصى  III ٍ II ،Iتمغین ؽذًذ .افزاد هَرد

هشیَتَوال هَلز دٍم وؾیذُ ؽذُ ٍ ػویكتزیي تخؼ ایي

تزرعی ّوگی دارای عیغتن دًذاًی دائوی ،دارای هَلزّای

لغوت تزای اًذاسُگیزی لحاػ گزدیذ (اؽىال .)2 ٍ 1

دٍم ٍ هالاولَصى دًذاًی والط  III ٍ II ،Iتَدُ ٍ
هحذٍدُی عٌی آىّا  20-12عال تَدُ اعت .تیواراى در
صَرت داؽتي تیواریّای پزیَدًتال ،پَعیذگیّای ؽذیذ،
تزهینّای دًذاًی تا واعپّای پَؽیذُ ،عایؼّای ؽذیذ،
هالاولَصىّای ؽذیذ ،عاتمِی هؾىالت هفصل گیدگاّی-
فىی ٍ عاتمِی درهاىّای ارتَدًغی اس تزرعی خارج هیؽذًذ.
پظ اس تصَیة پزٍتىل هغالؼِ ،وغتّای اٍلیِ ٍ ٍاخذ
ؽزایظ تیواراى اًتخاب ؽذُ ٍ همادیز اٍرخت ٍ اٍرتایت ٍ
ًیش هیشاى اًحٌای اعپی ٍ ػوك اعپی در عوت راعت هاگشیال
ٍ هٌذیثل در وغتّا اًذاسُگیزی ٍ ثثت گزدیذ .تزای تؼییي
عغح اولَسال ّن اس لثِّای عاًتزالّا ٍ خلفیتزیي دًذاى

شکل  :1عمق ي شعاع اسپی در مىدیبل

اٍرخت تِ صَرت هیاًگیي  6دًذاى خلَیی تاال (اس لثِی
تیزٍىسدُتزیي دًذاى هاگشیال تا دًذاى هماتلؼ در هٌذیثل،
ؽىل  ٍ )3اٍرتایت تِ صَرت هیاًگیي  4دًذاى ػمثی پاییي
تا اعتفادُ اس خظوؼ ٍ تَعظ یه ًفز اًذاسُگیزی گزدیذ.

(هَلزّای دٍم یا عَم) اعتفادُ ؽذ .پظ اس آى ،عوت راعت
ّز وغت تَعظ دٍرتیي دیدیتال  Canonػىظتزداری
ؽذُ ()Canon Inc 2014 30- X Optical Zoom, Japan
ٍ ًْایت دلت تِ ػول آهذ وِ ساٍیِی تیي دٍرتیي ٍ عغح
تاوال دًذاىّای ػمثی ّویؾِ  90درخِ تاؽذ ٍ در هَلؼیتی

شکل  :2عمق ي شعاع اسپی در ماگسیال

ثاتت هتٌاعة تا ارتفاع وغت لزار تگیزد .هَلؼیت وغت ٍ
دٍرتیي رٍی صفحِ ػالهت سدُ ؽذ تا اهىاى تىزار آى
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 ٍ One-way ANOVAتؼمیثی  ٍ Tukeyضزیة

( ٍ )p value = 0/003در هاگشیال ( )p value = 0/03تیي

ّوثغتگی  Pearsonدر ًزمافشار ً SPSSغخِی 23

عِ ًَع هالاولَصى اختالف هؼٌیداری داؽت .در همایغِی

)(version 23, IBM Corporation, Armonk, NY

دٍتِدٍیی گزٍُّا ،هیاًگیي ػوك اًحٌای اعپی در هٌذیثل در

تدشیِ ٍ تحلیل ؽذًذ ٍ عغح هؼٌیداری  0/05در ًظز
گزفتِ ؽذ .پضٍّؼ حاضز تا وذ  16310201951024در
وویتِی اخالق داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اصفْاى
(خَراعگاى) هَرد تأییذ لزار گزفتِ اعت.

والط  IIتِ عَر هؼٌیداری تیؾتز اس هالاولَصى والط I
( ٍ )p value = 0/009هالاولَصى والط III
( )p value = 0/001تَد ،اها تیي هالاولَصى والط III ٍ I

اختالف هؼٌیداری ٍخَد ًذاؽت (.)p value = 0/50
هیاًگیي ػوك اًحٌای اعپی در هاگشیال در هالاولَصى والط
 IIتِ عَر هؼٌیداری ووتز اس هالاولَصى والط I

( ٍ )p value = 0/01هالاولَصى والط

III

( )p value = 0/03تَد ،اها تیي هالاولَصى والط III ٍ I

اختالف هؼٌیداری هؾاّذُ ًؾذ (.)p value = 0/51
تز اعاط همادیز ضزیة ّوثغتگی  ،Pearsonدر
هالاولَصى والط  Iهمادیز اٍرخت ٍ اٍرتایت تا ؽؼاع ٍ

شکل  :3وحًٌی اودازٌگیری ايرجت

ػوك اًحٌای اعپی در هٌذیثل ٍ هاگشیال راتغِی هؼٌیداری

یافتهها

ًذاؽتٌذ (ّ .)p value > 0/05وچٌیي در هالاولَصى والط

اس ول ًوًَِّا 26 ،وغت ( 34/2درصذ) دارای هالاولَصى

 ،IIهیشاى اٍرخت تا ؽؼاع ٍ ػوك اًحٌای اعپی در هٌذیثل ٍ

والط  25 ،Iوغت ( 32/9درصذ) دارای هالاولَصى والط II

هاگشیال راتغِی هؼٌیداری ًذاؽتِ (ٍ ،)p value > 0/05لی

ٍ  25وغت ( 32/9درصذ) دارای هالاولَصى والط  IIIتَدًذ.

هیشاى اٍرتایت تا ؽؼاع اًحٌای اعپی در هٌذیثل ،راتغِی

تز اعاط یافتِّای خذٍل  ،1هیاًگیي ؽؼاع اًحٌای اعپی

هؼىَط ( ٍ )p value = 0/02تا ػوك اًحٌای اعپی در

در هٌذیثل ٍ هاگشیال در هالاولَصىّای والط  Iتیؾتز اس دٍ

هٌذیثل ،راتغِی هغتمیوی داؽت (.)p value = 0/04

والط دیگز تَد وِ ایي تفاٍتّا در هٌذیثل

ّوچٌیي هیشاى اٍرتایت تا ؽؼاع اًحٌای اعپی در هاگشیال

( ٍ )p value = 0/37هاگشیال ( )p value = 0/46هؼٌیدار

( ٍ )p value = 0/95ػوك اًحٌای اعپی در هاگشیال

ًثَدُ اعت .هیاًگیي ػوك اًحٌای اعپی در هٌذیثل

( )p value = 0/49راتغِی هؼٌیداری ًذاؽت.

جديل  :1میاوگیه شعاع ي عمق اوحىای اسپی در مىدیبل ي ماگسیال در سٍ کالس  II ،Iي ( IIIساوتیمتر)

واحیٍ

کالس

هٌذیثل

I
II
III

هاگشیال

I
II
III

عمق (ساوتیمتر)

شعاع (ساوتیمتر)
میاوگیه  ±اوحراف معیار

p value

میاوگیه  ±اوحراف معیار

p value

18/10 ± 04/94
14/7 ± 31/91
16/9 ± 13/09
19/14 ± 05/73
14/15 ± 96/18
14/12 ± 73/19

0/37

0/1 ± 22/09
0/1 ± 31/14
0/1 ± 20/10
0/1 ± 25/12
0/1 ± 17/09
0/1 ± 23/11

0/003
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0/46

0/03
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جديل  :2مقادیر ضرایب َمبستگی  Pearsonبیه مقادیر ايرجت ي ايربایت با شعاع ي عمق اوحىای اسپی در مىدیبل ي ماگسیال بٍ
تفکیک اوًاع مالاکلًشنَای دوداوی

مالاکلًژنَای دوذاوی

متغیر

ايربایت

ايرجت
r

p value

r

p value

کالس I

شعاع اًحٌای اسپی در هٌذیثل
شعاع اًحٌای اسپی در هاگشیال
عوق اًحٌای اسپی در هٌذیثل
عوق اًحٌای اسپی در هاگشیال

- 0/096
0/200
0/258
0/337

0/64
0/33
0/20
0/09

0/109
0/117
- 0/132
- 0/179

0/59
0/57
0/52
0/38

کالس II

شعاع اًحٌای اسپی در هٌذیثل
شعاع اًحٌای اسپی در هاگشیال
عوق اًحٌای اسپی در هٌذیثل
عوق اًحٌای اسپی در هاگشیال

- 0/143
0/244
0/096
- 0/211

0/50
0/24
0/65
0/31

- 0/455
- 0/014
0/411
- 0/144

0/02
0/95
0/04
0/49

کالس III

شعاع اًحٌای اسپی در هٌذیثل
شعاع اًحٌای اسپی در هاگشیال
عوق اًحٌای اسپی در هٌذیثل
عوق اًحٌای اسپی در هاگشیال

- 0/045
- 0/019
- 0/005
- 0/183

0/83
0/93
0/98
0/39

- 0/309
0/010
0/611
0/303

0/13
0/96
0/001
0/15

در هالاولَصى والط  ،IIIتیي همادیز اٍرخت تا ؽؼاع ٍ

هؾخص گزدیذ وِ خٌغیت ،اثزات هؼٌیداری رٍی

ػوك اًحٌای اعپی در هٌذیثل ٍ هاگشیال راتغِی هؼٌیداری

همادیز اًحٌای اولَسال ًذارد ،عَری وِ تیي هتغیز خٌغیت ٍ

هؾاّذُ ًگزدیذ ( .)p value > 0/05همادیز اٍرتایت تا ػوك

اًحٌای اعپی در دٍ عوت راعت ٍ چپ لَطّای هاگشیال ٍ

اًحٌای اعپی در هٌذیثل راتغِی هغتمیوی داؽتِ

هٌذیثل تفاٍتّای لاتل تَخْی دیذُ ًؾذُ اعت (.)7، 6 ،4

(ٍ )p value = 0/001لی تا ؽؼاع اًحٌای اعپی در هٌذیثل

اًحٌای اعپی در لَط هاگشیال تِ صَرت هحذب ٍ در لَط

( ،)p value = 0/13ؽؼاع اًحٌای اعپی در هاگشیال

هٌذیثل ،همؼز هیتاؽذ (ّ .)8 ،7وچٌیي گشارػ ؽذُ هیاًگیي

( ٍ )p value = 0/96ػوك اًحٌای اعپی در هاگشیال

ػوك اًحٌای اعپی در لَطّای هٌذیثل ٍ هاگشیال تیي عِ

( )p value = 0/15راتغِی هؼٌیداری ًؾاى ًذاد (خذٍل .)2

گزٍُ اس هالاولَصىّای دًذاًی اختالف هؼٌیداری داؽتِ ٍ

بحث

ًیش ػوك اًحٌای اعپی در هالاولَصى والط  Iدر هاگشیال
تیؾتز اس هٌذیثل تَدُ اعت (.)7

تا رد فزضیِی صفز در ایي هغالؼًِ ،تایح ارسیاتی اًحٌای

تٌَع اًحٌای اعپی تز همادیز اٍرخت ٍ اٍرتایت ًیش هؤثز

اعپی لَطّای هٌذیثل ٍ هاگشیال ٍ راتغِی آى تا اٍرخت ٍ

تَدُ ٍ ّوثغتگی هؼٌیداری ّن تیي ایي عِ هتغیز در

اٍرتایت در دًذاىّای دائوی افزاد دارای هالاولَصىّای

هالاولَصى والط  IIگشارػ ؽذُ اعتّ .وچٌیي هیاًگیي

والط  III ٍ II ،Iدر گزٍّی اس خوؼیت ایزاًی گشارػ

اٍرخت ٍ اٍرتایت در وغتّای تا اًحٌای اعپی ػویكتز

گزدیذ .اًحٌای اعپی در اغلة هَارد ،تحت تأثیز فاوتَرّای

(هالاولَصى والط  )IIتیؾتز تَدُ ٍ ًیش ّوثغتگی هؼٌیدار ٍ

دًذاًی تا ػَاهل اعىلتال اعت .لذا تْتز اعت همادیز اًحٌای

هغتمیوی ّن تیي همادیز ػوك اًحٌای اعپی ٍ اٍرتایت در

اعپی در راتغِ تا تافت ًزم ٍ ًیزٍّای خَیذى ارسیاتی ؽَد

هالاولَصى  III ٍ IIدیذُ ؽذُ اعت (.)6

وِ در پضٍّؼ حاضز ّن ایي هَضَع هَرد تَخِ لزار
گزفت (.)7
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عثك ًتایح تحمیك حاضز ،اًحٌای اعپی اٍرخت ٍ
اٍرتایت در هالاولَصى والط  Iدر هحذٍدُی اعتاًذارد
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لزار داؽت وِ ایي یافتِّا تا پضٍّؼّای لثلی وِ اػالم

خلفی ،راٌّوای لذاهی ،راٌّوای وٌذیلی ،ارتفاع واعپ

وزدًذ اًحٌای اعپی اعتاًذارد دارای اٍرخت ٍ اٍرتایت

هَلز ٍ عایز ؽاخصّای اولَسال در ّواٌّگی تا ّوذیگز

اعتاًذارد هیتاؽذّ ،نخَاًی داؽت ( .)10 ،9گشارػ

تاؽٌذ (.)14

گزدیذ وِ هالاولَصى والط  IIتِ عَر هؼٌیداری دارای

اًحٌای اعپی عَری عزاحی ؽذُ وِ اخاسُی خذا ؽذى

اًحٌای اعپی ػویكتز ٍ اٍرتایت تیؾتزی در همایغِ تا

دًذاىّای ػمثی در حزوات پزٍتزٍسیَ را اس عزیك تزویثی

هالاولَصى والط  Iدر هٌذیثل هیتاؽذ ( )11وِ ایي

اس راٌّواّای خلَیی ٍ راٌّوای وٌذیلی دادُ ٍ تا افشایؼ

هَضَع در هغالؼِی حاضز ًیش هؾَْد تَدُ اعت.

فؼالیت تزؽی دًذاىّای ػمثی وارآیی خَیذى دًذاىّا را

در پضٍّؼ حاضز هیاًگیي ؽؼاع اًحٌای اعپی در

تْثَد تخؾذ (.)16 ،15

هاگشیال ٍ هٌذیثل در افزاد دارای هالاولَصى والط  Iتیؾتز

تا تغییز عي اًحٌای اعپی ًیش دچار تغییز ؽذُ ٍ هیشاى خذا

اس هالاولَصىّای والط  III ٍ IIتَدُ ٍلی تفاٍتّای

ؽذى ( )Disclusionخلفی در حزوات پزٍتزٍصى هٌذیثل

هؼٌیداری اس ایي خْت تیي عِ گزٍُ اس هالاولَصىّای

واّؼ هییاتذ .تٌاتزایي دًذاىپشؽه تایذ تَخِ داؽتِ تاؽذ

والط  III ٍ II ،Iدیذُ ًؾذ .در تزرعی ّ ٍ Nayarوىاراى ()12

وِ اًحٌای اعپی چمذر اعت تا تتَاًذ تاسعاسیّای واهل

اػالم ؽذ ،ؽؼاع اًحٌای اعپی در هالاولَصى والط ،II

دّاى را تِ درعتی ٍ دلت واهل اًدام دّذ.

ونتزیي هیشاى ٍ در هالاولَصى والط  ،IIIتیؾتزیي هیشاى

در تزرعی ّ ٍ Karaniوىاراى ( )17وِ تز رٍی گزٍُ

تَدُ اعت (تفاٍت ًتایح هغالؼِی حاضز ٍ پضٍّؼ اخیز

عٌی  50-20عال اًدام ؽذُ تَد ،هؾخص گزدیذ ػوك

هیتَاًذ تِ ػلت تفاٍت در تؼذاد ًوًَِّا در هالاولَصىّای

اًحٌای اعپی تیي افزاد دارای عیغتن دًذاًی عالن

هختلف دًذاًیً ،ضاد (ٌّذی در تحمیك اخیز ٍ ایزاًی در

( 1/86هیلیهتز) ٍ دًذاىّای دارای عایؼ اولَسالی

تزرعی حاضز) ٍ ًیش گزٍُ عٌی افزاد هَرد خغتدَ تاؽذ.

( 1/91هیلیهتز) هتفاٍت تَدُ ٍلی ایي تفاٍتّا اس ًظز

ػویكتزیي ًمغِ تزای تؼییي اًحٌای اعپی در اًَاع

آهاری هؼٌیدار ًثَدُ اعت .اعتذالل گزدیذ وِ اًحٌای اعپی

هالاولَصىّای دًذاًی ،واعپ هشیَتاوال هَلزّای اٍل

در عَل حیات فزد ٍ در الگَی عایؾی تا تیؾتزیي عایؼ

هٌذیثل هیتاؽذ ( .)13در هغالؼِی حاضز ٍ در گزٍُ دارای

رٍی دًذاىّای هَلز اٍل حفؼ هیؽَد (.)18 ،17

هالاولَصى دًذاًی والط  ،Iواعپ دیغتَتاوال اٍلیي

در هغالؼِی  ،)19( Oktay ٍ Sayarدر اًذاسُگیزی

هَلزّا ،ػویكتزیي ًمغِی هاگشیال تَد وِ ایي یافتِ تا ًتایح

اًحٌای اعپی در اًَاع هالاولَصى در داًؾگاُ اعتاًثَل ًیش تِ

هغالؼِی ّ ٍ Surendranوىاراى (ّ )4وخَاًی داؽت .در

ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ اًحٌای اعپی در هالاولَصى

هالاولَصى والط ّ IIن ػویكتزیي ًمغِی واعپ دًذاى

والط  IIػویكتز اعت وِ تا ًتیدِی پضٍّؼ حاضز

پزهَلز دٍم هاگشیال تَد وِ ایي یافتِ ّن تا ًتایح تزرعی

هغاتمت داؽت.

 )7( Al-Dabagh ٍ Al-Amiriهؾاتْت داؽت .در

ػالٍُ تز ایيً ،تایح ارسیاتیّای ولیٌیىی تایذ در عزح

هغالؼِی حاضز ٍ در وغتّای ٍاخذ هالاولَصى والط

درهاىّای ارتَدًغی هَرد تَخِ لزار تگیزد .یىی اس اّذاف

 ،IIIػویكتزیي ًمغِ تیي واعپ پزهَلز دٍم ٍ واعپ

درهاى ارتَدًغی ّن هغغح وزدى اًحٌای اعپی اعت وِ

دیغتَتاوال هَلز اٍل در هاگشیال هتغیز تَدُ اعت.

تحلیل آى هیتَاًذ تِ تصوینگیزی تزای هزتة وزدى

دعتیاتی تِ یه اًحٌای اولَسال صحیح ٍ هتٌاعة تا

دًذاىّا در پلي عاخیتال ووه وٌذّ .وشهاى افشایؼ هیشاى

عیغتن دًذاًی عثیؼی ضزٍری ٍ السم تَدُ ٍ ایي هَضَع

اًحٌای اعپی هیتَاًذ تؼادل هاّیچِّا را تِ ّن سدُ ٍ عثة

ٌّگاهی حاصل هیگزدد وِ هیشاى خذا ؽذى ()Disclusion

ػولىزد ًادرعت اولَصى ؽَد ( .)6اس عزف دیگز ًتایح
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اٍرتایت تأثیزگذار تَدُ ٍ افشایؼ اٍرتایت تا اًحٌای ػویك

تزرعی حاضز ًؾاىدٌّذُی اّویت اًحٌای اعپی در اًَاع

 ؽٌاعایی الگَی ؽاخصّای، در هدوَع.هزتثظ اعت

.هالاولَصى هیتاؽذ

اًحٌای اعپی در خاهؼِی ایزاًی تزای وارتزد در
.تاسعاسیّای اولَصى ضزٍرت دارد
سپاسگزاری

اس هحذٍدیتّای ایي هغالؼِ هیتَاى تِ ػذم ٍخَد
تایگاًی وغتّای دًذاًی گغتزدُتز تزای تِ وارگیزی
حدن ًوًَِی تیؾتز اؽارُ ًوَد ٍ در اًتْا پیؾٌْاد هیؽَد اس
،عایز رٍػّای اًذاسُگیزی اًحٌای اعپی ًیش اعتفادُ ؽَد

تذیيٍعیلِ اس ولیٌیه ٍاحذ دًذاىپشؽىی داًؾگاُ آساد اعالهی

ّوچٌیي تِ تزرعی اًحٌای اعپی هاگشیال ٍ هٌذیثل تِ تفىیه

ٍاحذ اصفْاى (خَراعگاى )وِ در اًدام پضٍّؼ حاضز ها را

.خٌغیت ًیش پزداختِ ؽَد

 پضٍّؼ حاضز تا وذ.یاری رعاًذًذ عپاعگشاری هیگزدد
 در وویتِی اخالق داًؾگاُ آساد اعالهی16310201951024

نتیجهگیری

.ٍاحذ اصفْاى (خَراعگاى) هَرد تأییذ لزار گزفتِ اعت

ٍ  هیشاى اًحٌای اعپی تز همادیز اٍرخت،تز ایي اعاط

References
1. Proffit WR, Fields HW, Larson, Brent E, Sarver D. Contemporary orthodontics. 6th ed. Philadelphia,
PA: Elsevier; 2019. p. 2-6, 475-7.
2. Dawson, Peter E. Functional occlusion: from TMJ to smile design. 1st ed. St. Louis: Mosby; 2007.
p. 206-8.
3. The glossary of prosthodontic terms. J Prosthet Dent 2005; 94(1): 10-92.
4. Surendran SV, Hussain S, Bhoominthan S, Nayar S, Jayesh R. Analysis of the curve of Spee and the
curve of Wilson in adult Indian population: A three-dimensional measurement study. J Indian
Prosthodont Soc 2016; 16(4): 335-9.
5. Krishnamurthy S, Hallikerimath RB, Mandroli PS. An assessment of curve of spee in healthy human
permanent dentitions: A cross-sectional analytical study in a group of young Indian population. J Clin
Diagnost Res 2017; 11(1): ZC53-ZC57.
6. Negi SK, Shukla L, Sandhu GPS, Aggarwal M. Investigation of variation in curve Spee, overjet and
overbite class I and class II malocclusion subjects and to fid sexual dimorphism, if any. J Advanced
Med Dent Sci Res 2016; 4(1): 21-6.
7. Al-Amiri HJK, Al-Dabagh DJN. Evaluation of the relationship between curve of Spee and dentofacial
morphology in different skeletal patterns. J Bagh Coll Dentistry 2015; 27(1): 164-8.
8. Garcia R. Leveling the curve of spee: A new prediction formula. J Charles H. Tweed Int Found 1985;
13: 65-72.
9. Andrews LF. The six keys to normal occlusion. Am J Orthod 1972; 62(3): 296-309.
10. Baydas B, Yavuz I, Atasaral N, Ceylan I, Dagsuyu IM. Investigation of the changes in the positions of
upper and lower incisors, overjet, overbite, and irregularity index in subjects with different depths of
curve of Spee. Angle Orthod 2004; 74(3): 349-55.
11. Shannon KR, Nanda R. Changes in the curve of Spee with treatment and at 2 years posttreatment. Am
J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 125(5): 589-96.
12. Nayar S, Dinakarsamy V, Santhosh S. Evaluation depth of the curve of Spee in class I, class II, and
class III malocclusion: A cross sectional study. J Pharm Bioallied Sci 2015; 7(Suppl 1): S92-S94
13. Veli I, Ozturk MA, Uysal T. Development of the curve of spee in class II subdivision malocclusion: A
longitudinal study. Eur J Orthod 2015; 37(4): 412-7.
14. Kagaya K, Minami I, Nakamura T, Sato M, Ueno T, Igarashi Y. Three-dimensional analysis of
occlusal curvature in healthy Japanese young adults. J Oral Rehabil 2009; 36(4): 257-63.
15. Osborn JW. Relationship between the mandibular condyle and the occlusal plane during hominid
evolution: Some of its effects on jaw mechanics. Am J Phys Anthropol 1987; 73(2): 193-207.
16. Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 5th ed. St. Louis: Mosby;
2003. p. 127-46.
17. Karani J, Idrisi A, Mistry S, Badwaik P, Pai A, Yadav S. Comparative evaluation of the depth of curve
of Spee between individuals with normal dentition and individuals with occlusal wear using

1401  بهار،1  شماره،18  دوره،مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

96

وگیه رضًی ي َمکاران

اوحىای اسپی در دودانَای دائمی افزاد دارای مالاکلًژن

conventional and digital software analysis techniques: An in vivo study. J Indian Prosthodont Soc
2018; 18(1): 61-7.
18. Mohan M, D'Souza M, Kamath G, Parolia A. Comparative evaluation of the curve of Spee in two age
groups and its relation to posterior teeth disclusion. Indian J Dent Res 2011; 22(1): 179.
19. Sayar G, Oktay H. Assessment of curve of Spee in different malocclusions. Eur Oral Res 2018; 52(3):
127-30.

97

1401  بهار،1  شماره،18  دوره،مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

