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مجله رسیده ،در تاریخ 22/11/22

مقدمه :مالاکلوژن و پوسیدگی دندانی دو مورد از شایعترین اختالالت درگیر کنندهی دهان و
دندان میباشند .مطالعات متعددی که ارتباط بین مالاکلوژن و پوسیدگی را سنجیدهاند نتایج
متناقضی را گزارش کردهاند .هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص DMFS
( )Decay, Missing, Filling Surfaceو انواع مختلف مالاکلوژن در یک گروه از کودکان 11
تا  11سالهی ایرانی بود.
مواد و روشها :این مطالعه نوعی مطالعه مقطعی است که در آن  181کودک  11تا  11ساله
( 161دختر و  111پسر) براساس روش نمونهگیری طبقهای چند مرحلهای ( Multistage
 )stratified samplingاز بین تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر اصفهان وارد مطالعه
شدند .معاینهی دهانی در همه نمونهها شامل اندازهگیری شاخص  ،DMFSاورجت قدامی،
اوربایت قدامی ،کراودینگ قدامی و فضای موجود بین دندانهای قدامی به میلیمتر انجام
گردید .نتایج مطالعه با استفاده ازآزمونهای رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون در سطح
معنیداری  5/50آنالیز گردید.
یافتهها :شاخص  DMFSارتباط همبستگی مثبت معنیداری را با کراودینگ نشان داد (5/551
=  p valueو  .)r = 5/181سایر انواع مالاکلوژن شامل اورجت ،اوربایت و فضای موجود بین
دندانهای قدامی رابطه معنیداری با  DMFSنداشتند (.)p value < 5/50
نتیجهگیری :با توجه به محدودیتهای مطالعهی حاضر از بین انواع مختلف مالاکلوژن،
کراودینگ با  DMFSارتباط نشان داد ،ولی اورجت ،اوربایت و فضای موجود بین دندانهای
قدامی با  DMFSرابطهای نداشتند.
کلید واژهها :مالاکلوژن ،پوسیدگی دندانی ،دندانپزشکی

اصالح شده و در تاریخ  22/12/22تأیید
گردیده است.

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
 532 :)1(31 :3131تا 555
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مقدمه
شتر
مالاکلوژن یکی از شایعترین اختالالت دهانی در بی 

مالاکلوژن که
میباشد[ .]1درحال حاضر شیوع  
کشورها  
میتواند به وجود فاکتورهای اتیولوژیک محیطی و ژنتیکی

مربوط باشد ،نسبت به گذشته افزایش یافته است[ .]2یک
دندانها یا رابطه نامناسب
ینظمی  
بهصورت ب 
مالاکلوژن  

میتواند به
مالاکلوژن  
یشود[  .]3
دندانها با همدیگر تعریف م 

نقصزیبایی ونارحتی روانی ،اختاللدرعملکردمثلجویدن،
یهای
بلع و صحبت کردن ،افزایش استعداد به تروما و بیمار 
پریودنتالمنجرگردد[.]4-7
شاخص )Decay, Missing, Filling Surface( DMFS
کهنشاندهندهیسطوحدندانیپوسیده(،)Dازدسترفته()M

وترمیمشده()Fاستبرایتعیینسالمتدندانییکفردبهکار
بهعنوان شایعترین اختالل درگیر
میرود[ .]8 ،9پوسیدگی  

مالاکلوژن class
دندانهاشناختهشدهاست[.]11شیوع 
کنندهی 
 class II div II،class II div I،Iو class IIIدرکودکان
ایرانی به ترتیب  41/8درصد 24/1 ،درصد 3/4 ،درصد7/8 ،
میباشد[ .]11شیوع پوسیدگی دندانی در کودکان ایرانی
درصد  
75/5درصدگزارششدهاست[.]12مطالعاتمتعددی کهارتباط
دهاند نتایج متناقضی را
مالاکلوژن و پوسیدگی را سنجی 
بین  
گزارش کردهاند[ .]4-11این تناقض میتواند به دلیل متفاوت
بودن حجم نمونه ،شیوع متفاوت میزان پوسیدگی و تفاوت در
شاخصپوسیدگیموردمطالعهباشد.
نظاممندی که توسط  Hafezو
مطالعهی مروری  

در 
همکاران[ ]13در مورد ارتباط بین شیوع پوسیدگی و میزان
کراودینگ انجامشد،مشخصگردید براساسمطالعاتکنونی
میتوانبینایندوشاخصارتباطمشخصیپیداکردونیازبه
ن 
شتری برای درک رابطهی بین این دو
انجام مطالعات بی 
شاخصوجوددارد.
میپور و
در دو مطالعهی جداگانه که توسط اسال 
همکاران[ ]14 ،15انجام شد ،میزان شیوع پوسیدگی براساس
شاخص  )Decay, Missing, Filling, Teeth( DMFTو
مالاکلوژن بر اساس شاخص زیبایی Dental ( DAI

 )aestethic indexدندان در کودکان اصفهانی بررسی شد.
آنها میزان  DMFTدر گروه  12تا  14ساله
براساس نتایج  
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2/48درصدودرگروه14تا17ساله4/88درصدگزارششد،
همچنینمیزاننیازبهدرمانارتودنسیبراساسشاخصزیبایی

دندان22/1درصدگزارششد.
تجربهی
همچنین در مطالعهی دیگری ارتباط بین  

پوسیدگی قبلی بیمار ومیزان نیاز بهدرمانارتودنسی آینده بر
روی تعداد  748کودک  11تا  21ساله ایرانی توسط
 Borzabadi-Farahaniوهمکاران[ ]12درسال 2111انجام
تجربهی پوسیدگی قبلی
شد.براساسنتایج این مطالعه،بین  
بیمار و میزان نیاز به درمان ارتودنسی آینده وی براساس
یداریوجوددارد.
دندانهاارتباطمعن 
شاخصزیبایی 
میتواندبه
شاخصهایپوسیدگییکفرد 

باالبودنمیزان
از دست رفتن زود هنگام دندانها بیانجامد و فرد را مستعد
مالاکلوژنکند[.]8

کهبهرابطهی بین

مطالعهی جامعی درایران 

ییکه 
آنجا 
از  
مالاکلوژن بپردازدیافت نشد،
شاخص DMFSوانواعمختلف 
بنابراین هدف از این مطالعه ،بررسی ارتباط بین شاخص
مالاکلوژن (اورجت بیش ازحد،
 DMFSو انواع مختلف  
دندانهای
اوربایت بیش از حد ،کراودینگ و وجود فضا بین  
سالهایرانیبود.
قدامی)دریکگروهازکودکان11تا 14


مواد و روشها
این مطالعه نوعی مطالعه مقطعی است که در سال  1391در
شهراصفهانانجامشد.دراینمطالعهتعداد281کودک11تا
 14ساله( 122دخترو 119پسر)بهصورتتصادفیبراساس
روش نمونهگیری طبقهای چند مرحلهای ( Multistage
 )stratified samplingوارد مطالعه شدند .روش نمونهگیری
به این صورت بود که ابتدا از بین تمامی مدارس ابتدایی و
راهنماییشهراصفهان 4مدرسه( 2مدرسهپسرانهو 2مدرسه
دخترانه)بهصورتتصادفیازرویلیستمدارسانتخابشدند.
در هر مدرسه از روی اسامی کالسهای پنجم ابتدایی ،اول
راهنمایی ،دوم راهنمایی و سوم راهنمایی تعداد دانشآموزان
تنهادانشآموزانسالمیکهدرمحدوده

موردنیازانتخابشدند.
سنی مطالعه ( 11-14سال) قرار داشتند و هیچگونه سابقهی
قبلیدرمانارتودنسینداشتندواردمطالعهشدند.
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بیماریهای

معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :
مزمن ،سنی بیشتر یا کمتر از محدودهی سنی مورد نظر
مطالعهی حاضر ،درمان ارتودنسی قبلی ،آنومالیهای

جمجمهای-صورتیمثلشکافلبوکامومشکلذهنی.

معاینه دهانی در همه کودکان مورد مطالعه توسط یک
شخص آموزش دیده صورت گرفت .معاینه دندانها براساس
شاخص ( DMFSسطوح پوسیده ترمیم شده و از دست رفته
انجامشدوهمچنینمیزان

دندانی)براساسفرم ]17[WHO
کراودینگ قدامی ،میزان فضا بین دندانهای قدامی ،میزان
اورجت و میزان اوربایت به میلیمتر بهوسیله پروب پریودنتال
ویلیامز ()Williams Probe, Parainen Co., Finland
اندازهگیریشد.الزمبهذکراستدرصورتیکهکراودینگقدامی

دریکفکبیشترازفکدیگربود،مقداربیشتردرنظرگرفته

شد و در صورتیکه فرد در یک فک فضا در بین دندانهای
قدامیودرفکدیگرکراودینگداشت،هردونظرگرفتهشد.
کدامازنمونههادارایاپنبایتوجتمعکوسنبودند.

هیچ
دادههای بهدست آمده از هر فرد به منظور حفظ حریم

شخصی ،کدگذاری شد و تنها معاینه کننده به هویت افراد
دسترسیداشت.
بهصورت زیر
مالاکلوژن  
اندازهگیری شده  
شاخصهای  

تعریفشدند:
تریننقطهی لبهانسیزالسانترال

اورجت:فاصلهبینلبیالی

راست ماگزیال تا لبیالیترین سطح دندان اینسایزور سانترال
عنواناورجتاندازهگیریشد.

راستمندیبلبهمیلی 
متربه

اوربایت :همپوشانی عمودی دندانهای اینسایزور باال و
صورتفاصلهی عمودیلبهاینسایزالدندان


یناستکهبه
پای
سانترال راست ماگزیال تا لبه اینسایزال دندان سانترال راست
متراندازهگیریشد.


مندیبلبهمیلی
کراودینگدندانهایاینسایزور:میزاناورلپشدندندانهای
درکلیهنمونهها

متراندازهگیریشد(


اینسایزوربررویهمبهمیلی
دندانهایاینسایزورباالوپایینکامالًرویشیافتهبود).

فضا بین دندانهای قدامی در ناحیه دندانهای اینسایزور:
ناحیهقدامیبیندندانهایاینسایزور

میزانفضایموجوددر 
بهمیلیمتردرنظرگرفتهشد.

شاخصهای مورد مطالعه با

اطالعات حاصل از معاینهی 
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه version 18, ( 18
 )SPSS Inc., Chicago, ILو آزمونهای آماری رگرسیون
خطی و همبستگی پیرسون با سطح معنیداری p  > 1/15
valueآنالیزگردید.


یافتهها
شاخصهای  ،DMFTاورجت ،اوربایت ،کراودینگ

میانگین 
دندانهای اینسایزور در
دندانهای اینسایزور و فضای بین  

جدول1آوردهشدهاست.

جدول  .1میانگین شاخصهای  DMFSو اورجت ،اوربایت ،کراودینگ دندانهای انسیزور و فضای بین دندانهای اینسایزور
گروه
DMFS

کرودینگ

فضایبیندندانها


اورجت

اوربایت

دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل

تعداد
122
119
281
122
119
281
122
119
281
122
119
281
122
119
281

میانگین و انحراف معیار
11/11 ± 5/11
8/57 ± 4/35
9/41 ± 4/85
2/29 ± 2/31
2/97 ± 2/33
2/81 ± 2/31
1/88 ± 2/75
1/71 ± 2/359
1/81 ± 2/59
2/52 ± 1/73
2/41 ± 1/52
2/49 ± 1/24
2/31 ± 1/34
2/17 ± 1/17
2/25 ± 1/27
DMFS: Decay, Missing, Filling Surface
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کراودینگ رابطههمبستگی معنیداری رانشانداد (= 1/112
p valueو()r=1/183جدول.)2
چکدام از
 DMFSدر گروه پسرهای مورد مطالعه با هی 
یداری را نشان نداد
متغیرهای مورد مطالعه ارتباط معن 
جدولهای2و.)3
( 
همچنین در گروه دخترهای مورد مطالعه تنها با
  DMFS
کراودینگ رابطههمبستگی معنیداری رانشانداد (< 1/111
p valueو()r=1/274جدول.)2

نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین
دندانهای
شاخص  DMFTو اورجت ،اوربایت ،کراودینگ  
دندانهای اینسایزور درجدول 2آورده
اینسایزور وفضای بین  
شدهاست.
نتایج آزمون رگرسیون خطی برای بررسی ارتباط بین
شاخصDMFTواورجت،اوربایت،کراودینگدندانهایاینسایزور
وفضایبیندندانهایاینسایزوردرجدول3آوردهاست.
درکلنمونهها(دخترهاوپسرها)تنهابا

شاخص  DMFS

جدول  .1نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین شاخص  DMFSو اورجت ،اوربایت ،کراودینگ دندانهای انسیزور
و فضای بین دندانهای انسیزور
همبستگی پیرسون
ضریبهمبستگیr

دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل

p value
DMFS

تعداد



کروادینگ

فضای بین دندانها

اورجت

اوربایت

1/274
1/171
1/183
*
<1/111
1/448
*
1/112
122
119
281

-1/193
1/112
-1/151
1/238
1/824
1/417
122
119
281

-1/132
-1/153
-1/132
1/287
1/523
1/594
122
119
281

1/41
1/128
1/1431
1/212
1/723
1/477
122
119
281

دارمیباشد.


دهندهوجودرابطهمعنی
* 
نشان
جدول  .1نتایج آزمون رگرسیون خطی برای بررسی ارتباط بین شاخص  DMFSو اورجت ،اوربایت ،کراودینگ دندانهای انسیزور
و فضای بین دندانهای انسیزور
رگرسیونخطی
معادلهرگرسیون

P Value
DMFS

تعداد

کروادینگ) (a
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل

(a)1/594 + 8/132
(a)1/198 + 8/132
(a)1/391 + 8/421

*1/111
1/327
*1/114
122
119
281

فضایبیندندانها) (b

(b)-1/121 + 8/132
(b)1/191 + 8/132
(b)1/117 + 8/421
1/281
1/253
1/952
122
119
281

اورجت) (c

اوربایت) (d

(c)-1/158 + 8/132

(d)1/154 + 8/132

(c)-1/238 + 8/132

(d)1/172 + 8/132

(c)-1/215 + 8/421

(d)1/153 + 8/421

1/521
1/424
1/281
122
119
281

1/828
1/249
1/539
122
119
281

دارمیباشد.


دهندهوجودرابطهمعنی
* 
نشان

بحث
مالاکلوژنوپوسیدگی
مطالعاتزیادیارتباطبینانواعمختلف 
دندانی را بررسی نموده و اطالعات متناقضی را بهدست
میتوان با متفاوت بودن
آوردهاند[ .]8 ،13 ،12این تناقض را  
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حجمنمونه ،شیوع متفاوتمیزان پوسیدگی درجامعههدفو
تفاوتدرشاخصپوسیدگیموردمطالعهمربوطدانست.
مطالعهی حاضر ،بین شاخص  DMFSو

براساس نتایج 
میزان کراودینگ درکلنمونهموردمطالعهو درگروهدختران
یداری وجود دارد .بین سایر انواع
مورد مطالعه رابطه معن 
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مالاکلوژن مورد مطالعه و شاخص پوسیدگی  DMFSدر

همچنیننتایج
یداریمشاهدهنشد .
مطالعهی حاضر،ارتباطمعن 

لعهی حاضر نشان داد بین میزان شاخص پوسیدگی
مطا 
مالاکلوژن (اورجتبیش از
 DMFSوهیچ یک ازانواعدیگر  
دندانهای قدامی)
حد ،اوربایت بیش از حد و وجود فضا بین  
یداریمشاهدهنشد.
موردمطالعهرابطهمعن 
براساسمطالعهی حاضرمیزان میانگین شاخصپوسیدگی
در کل جمعیت مورد بررسی با مقدار بهدست آمده در مطالعه
میپورو همکاران[ ]14دردامنهسنی مشابهمتفاوتاست،
اسال 
البته در مطالعهی حاضر برای ارزیابی میزان پوسیدگی از
میپور و
شاخص  DMFSاستفاده شد ولی در مطالعه اسال 
همکاران از شاخص  DMFTبرای ارزیابی میزان شیوع
پوسیدگیاستفادهشدهبود.
مالاکلوژن،
همچنین مطالعهی حاضر میزان شیوع انواع  

شاملاورجتبیش ازحد،اوربایت بیش ازحد ،وجودکراودینگ
دندانهای قدامی رابهصورتجداگانهاندازه
ووجودفضابین  
میپور و همکاران[ ]15از شاخص
گرفت ،ولی در مطالعه اسال 
متفاوتی برای بررسی میزان شیوع مشکالتارتودنسی استفاده
میکند .در مطالعه
شد ،که تفاوت بین نتایج را توجیه  
 Borzabadi-Farahaniوهمکاران[ ]12نیز ارتباطبین تجربه
قبلی پوسیدگی( )DMFTو میزان نیاز به درمان ارتودنسی
براساس شاخص زیبایی دندان ( )DAIبررسی شد و ارتباط
یداری بین این دو شاخص مشخص گردید .با این وجود
معن 
این مطالعه نیز با توجه به متفاوت بودن شاخصهای مورد
بامطالعهیحاضرتفاوتاساسیدارد.

بررسی،
مطالعهی حاضر نشان داد بین شاخص  DMFSو

نتایج 
میزان کراودینگ درکلنمونهموردمطالعهودرگروهدختران
یتوان
یداری وجوددارد.این نتایج رام 
موردمطالعهرابطهمعن 
نهساز بروز
نگونه تفسیر کرد که تجمع پالک دندانی زمی 
ای 
انهای
شتر از دند 
ینظمی بی 
پوسیدگی در دندانهای دچار ب 
مرتباستوهمچنین کنترلپالکورعایت بهداشتدراین

افراد سختتر از افراد معمولی است ،بنابراین این عوامل
شتر پوسیدگی در افراد دارای کروادینگ را
یتواند بروز بی 
م
توجیه کند .نتایج مطالعه  Gabrisو همکاران[ ]18نیز ارتباط
یداری رابین کراودینگ وشاخص  DMFSو
همبستگی معن 
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مطالعهی حاضر در کل

پالک دندانی نشان داد ،که با نتایج 
نمونه و گروه دختران همخوانی دارد .نتایج مطالعهی حاضر
یداری بین کراودینگ و شاخص  DMFSدر گروه
رابطه معن 
پسران نشان نداد که با مطالعه  Gabrisو همکاران[]18
میتوانبامتفاوتبودن
همخوانی ندارد.این تفاوتدرنتایج را 
حجمنمونهموردمطالعهتوجیه نمود.همچنین  Cortellazziو
همکاران[ ]19گزارش کردند که اشخاص دارای کراودینگ،
مطالعهی

شتری برای تجربهپوسیدگی دارند.نتایج 
احتمالبی 
حاضر نیز افزایش  DMFSرا با افزایش میزان کراودینگ در
کل نمونه مورد مطالعه و گروه دخترها نشان داد.
 Koobayashiو همکاران[ ]21گزارش کردند که بیماران
شتری را
دندانهای پوسیده ترمیم نشده بی 
دارای کراودینگ  ،
نسبتبهبیمارانبدونکراودینگداشتندولیشاخصDMFS
کمتر
رادرنمونههای دارای کراودینگ نسبتبهبیماران دیگر  

میتواند
آنها وجود کراودینگ  
گزارش کردند .براساس نتایج  
عاملی باشد که باعث مخفی ماندن پوسیدگی گردد .نتایج
میباشدونشانداد
مطالعهی حاضردرتناقضبااین مطالعه 

شترینسبتبهافراد
افراددارایکراودینگمیزانپوسیدگیبی 
میتوان با شاخصهای
بدون کراودینگ دارند ،که آن را  
متفاوتبرای بررسی شاخصپوسیدگی توجیه کرد.درمطالعه
حاضر میزان سطوح پوسیده ،از دست رفته و ترمیم شده برای
بررسی شاخص پوسیدگی استفاده شد ولی در مطالعه
Koobayashiوهمکاران[]21تنهااز سطوحپوسیدهوازدست
رفته برای بررسی شاخص پوسیدگی استفاده شد .از دیگر
مطالعاتصورتگرفتهدرزمینه ارتباطبین شاخص DMFSو
میتوان به مطالعه
مالاکلوژن  
پالک دندانی در کودکان دارای  
Gabrisوهمکاران[ ]21اشارهنمودکهنتایجآنمطالعهبانتایج
مطالعهحاضرهمخوانی داردومیزان باالترشاخص DMFSو
یدهد.
مالاکلوژنرانشانم 
پالکدندانیدرکودکاندارای 
بر اساس مطالعهی حاضر بین شاخص  DMFSو انواع
یداری مشاهده
مالاکلوژن بجز کروادینگ ارتباط معن 
دیگر  
نشد ،ولی در مطالعه  Stahlو  ]22[Grabowskiارتباط
یداری بین شیوع اورجتافزایش یافته وپوسیدگی دندانی
معن 
درگروهدندانداری شیری مشاهدهشد.براساسنتایج مطالعه
نها میزان شیوع پوسیدگی در دندانهای شیری از دوره
آ
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بودنتعداددانشآموزاندخترنسبتبه

 شتر
 دانشآموزانوبی

شتری موردبررسی قرار گرفت
  تعداددخترانبی،تعدادپسران
بنابراین این.میتواندبرروی نتایج مطالعهتأثیرگذارباشد
 که
کنندهی
  مطالعهی پایه پیشنهاد

 میتواند بهعنوان یک
  مطالعه
شتر و در شهرهای مختلف
 مطالعات بعدی با حجم نمونه بی
.باشد


نتیجهگیری
تهای مطالعهی حاضرازبین انواعمختلف
 باتوجهبهمحدودی
، ارتباط داردDMFS یرسد کراودینگ با
  بهنظر م،مالاکلوژن

دندانهای قدامی با
  اوربایت وفضای موجودبین،ولی اورجت
.رابطهایندارند
 DMFS


همچنین در دوره دندانی
  ،شتر بود
 دندانی مختلط و دایمی بی
 مکیدن،شیری شیوع عادات دهانی نظیر مکیدن انگشت
پستانک و اختالل عضالت شیوع باالتری داشت که خود
میتواندتوجیه کنندهمیزان باالی شیوع اورجتافزایش یافته

 بنابراین میزان باالی اورجتافزایش یافته،در این سنین باشد
دردورهدندانی شیری ومیزان باالی شاخصپوسیدگی دراین
همانگونهکهدردورهدندانی
  ،دورهلزوماً باهمارتباطندارند
 در مطالعه.مختلط و دایمی در همان مطالعه نشان داده شد
یداری
  ارتباط معنDMFS حاضر نیز بین شاخص اورجت و
 نتایج مطالعه،مالاکلوژن نیز
 درمورددیگر انواع.یافت نگردید
.آنهابامطالعهحاضرهمخوانیدارد

این مطالعه یک مطالعه مقطعی است که در حجم نمونه
 همچنین در روش.محدود و تنها در شهر اصفهان انجام شد
مطالعهیحاضرباهدفجبرانتوزیعغیریکنواخت

نمونهگیری
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Association between DMFS and different types of malocclusion in
11‒14-year-old children in Isfahan

Mohammad Monirifard, Seyed Ebrahim Jabarifar, Ava Vali Sichani,
Armita Vali Sichani*
Abstract
Introduction: Malocclusion and dental caries are two of the most frequent dental and oral cavity
conditions. Studies evaluating the relationship between malocclusion and tooth decay have reported
conflicting results. The aim of this study was to evaluate the association between DMFS index and
different types of malocclusion in a population of 11‒14-year-old Iranian children.
Materials and Methods: In this cross-sectional study 281 Iranian children aged 11‒14 (162
females, 119 males) were selected by multistage stratified sampling from elementary and guidance
schools in Isfahan. DMFS index, overjet (mm), overbite (mm), anterior crowding (mm) and anterior
spacing (mm) were measured. The results were analyzed by linear regression and Pearson’s
correlation test at a significance level of 0.05.
Results: DMFS index showed significant relationship with crowding (p value = 0.002, r = 0.183).
Other types of malocclusion, including overjet, overbite and anterior tooth spacing did not exhibit
significant relationships with DMFS (p value > 0.05).
Conclusion: Under the limitations of this study, it was shown that of all types of malocclusion,
there was a significant relationship between DMFS and crowding, with no such relationship
between overjet, overbite and anterior tooth spacing.
Key words: Dental caries, Dentistry, Malocclusion
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