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Abstract
Introduction:

One of the simplest methods to predict mesiodistal width of permanent canines and
premolars is using Tanaka and Johnston’s prediction formula; however, dental size
varies according to race. The study aimed to examine the relationship between incisors
mesiodistal width and mandibular first molar’s with mesiodistal width of maxillary
and mandibular canines and premolars and to determine the reliability of Tanaka and
Johnston prediction formula.

Materials

In the present cross-sectional study, 200 pairs of a dental cast of 12-25 years old were
selected and the greatest mesiodistal width of canines and premolars crown in each
jaw and incisors and mandibular first molars were measured with a digital caliper with
0.01 resolution. Data were analyzed using regression analysis, t-test (p value < 0.05).

& Methods:

Results: There was a significant statistical difference between actual width and Tanaka and
Johnston prediction formula in the group under study (p value < 0.001). Moreover, a
new linear equation for the prediction of mesiodistal width of maxillary and
mandibular canines and premolars based on mesiodistal width of lower incisors and
mandibular first molars was developed using regression analysis.
Conclusion: In statistical terms, Tanaka and Johnston’s prediction formula is not applicable for the
population under study because maxillary estimated measures were a little high and
mandibular estimated measures were a little low.
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چکیده
مقدمه :یکی از سادهترین روشهای پیشبینی عرض مزیودیستالی دندانهای دائمی کانین و پرمولر ،استفاده از معادلهی
تاناکا جانسون است ،ولی اندازهی دندانها در نژادهای مختلف باهم تفاوت دارد .هدف از این مطالعه ،بررسی
رابطهی عرض مزیودیستالی انسیزورها و مولرهای اول مندیبل با عرض مزیودیستالی کانین و پرمولرهای فک
باال و پایین و تعیین میزان اعتبار معادلهی تاناکا جانسون بود.
مواد و روشها :در این مطالعهی توصیفی -تحلیلی 200 ،جفت کست دندانی از افراد  25-12سال انتخاب شد و بیشترین عرض
مزیودیستالی تاج دندانهای کانین و پرمولرهای هر فک و انسیزورها و مولرهای اول فک مندیبل ،به وسیلهی
کولیس دیجیتالی با دقت  0/01اندازهگیری شد .به منظور تحلیل نتایج ،از آنالیزهای آماری t-test ،Regression
و ضریب همبستگی  Pearsonاستفاده شد (.)α = 0/05
يافتهها :تفاوت آماری معنیداری بین عرض واقعی و معادلهی تاناکا جانسون در گروه مورد مطالعه وجود داشت
( .)p value > 0/001همچنین با استفاده از آزمون  ،Regressionیک معادلهی خطی جدید جهت پیشبینی
عرض مزیودیستالی کانین و پرمولرهای دو فک ،بر اساس عرض مزیودیستالی انسیزورها و مولرهای اول فک
پایین به دست آمد.
نتیجهگیری :فرمول تاناکا جانسون ،در جمعیت مورد مطالعه از لحاظ آماری قابل کاربرد نیست ،زیرا اندازهگیریها در فک باال
را کمی بیشتر و در فک پایین را کمی کمتر ،برآورد کرد.
کلید واژهها :ارتودنسی ،دورهی دندانی مختلط ،اینسیزور.
تاریخ ارسال1399/10/15 :

تاریخ اصالح1400/1/20 :

تاریخ پذیرش1400/2/21 :
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مقدمه

شبنم یزدانی و همکاران

 Tanakaو  )7( Johnstonدر سال  ،1947توسط

داشتن اطالعات پايه دربارهی ابعاد دندانها ،ميزان فضاهای

رگرسيون خطي دريافتند كه با افزودن مقادير  10/5و  11به

موجود و تغييراتي كه در حين انتقال دورهی دنداني شيری به

نصف مجموع عرض ثناياهای پايين ،عرض دندانهای كانين

دائمي اتفاق ميافتد ،ميتواند در پيشبيني تكامل اكلوژن و

و پرمولر نروييده به ترتيب برای فك پايين و باال به دست

نظم آيندهی دندانها ،حائز اهميت باشد .تجزيه و تحليل فضا،

خواهد آمد .آناليز اصلي  Tanakaو  )7( Johnstonبرای نژاد

معموالً در دورهی دنداني مختلط جهت پيشبيني فضای مورد

كودكان سفيد پوست اروپای شمالي صورت گرفته است و كاربرد

نياز برای دندانهای دائمي رويش نيافته استفاده ميشود ،در

اين روش در ساير جمعيتها با توجه به تغييرات اندازههای

همين راستا عرض مزيوديستال دندانهای فرد ،در تعيين

دندانها در گروههای مختلف نژادی ،قابل بحث است.

وضعيت فضاها در دورهی رويش دندانهای دائمي نقش

 Hambireو  )12( Sujanبه اين نتيجه رسيدند كه فرمول

تعيينكنندهای دارد ( .)1تشخيص به موقع ميزان فضای مورد

تاناكا جانسون ،عرض مزيوديستالي دندانهای كانين تا پرمولر

نياز برای رويش دندانهای دايمي ،ميتواند در تشخيص و

دوم را كمي بيش از ميزان واقعي تخمين ميزند.

درمان زودهنگام مالاكلوژن كمككننده باشد (.)3 ،2

 Melgacoو همكاران ( ،)13در مطالعهی خود بيان

آناليز در سيستم دنداني مختلط ،زماني انجام ميگيرد كه

كردند ،استفاده از عرض مزيوديستالي مولرهای اول فك

 4دندان اينسايزور دائمي فك پايين و مولرهای اول دائمي

پايين ،قدرت تخمين عرض كانين و پرمولرهای فك پايين را

رويش پيدا كردهاند ( .)5 ،4يك روش آناليز در سيستم

افزايش ميدهد و تفاوت آماری معنيداری بين عرض واقعي

دنداني مختلط بايد دارای خصوصيات پايهای زير باشد :دارای

و عرض پيشبيني شدهی دندانهای رويش نيافته وجود ندارد.

كمترين ميزان خطا بوده و كاربرد راحتي داشته باشد ،سريع

توده زعيمي و همكاران ( )14به اين نتيجه رسيدند كه با

بوده و به ابزار خاصي احتياج نداشته باشد ،در درون دهان و

تخمين مجموع عرض مزيوديستالي كانين و پرمولرهای

برای هر دو فك به طور مستقيم قابل انجام باشد.

رويش نيافته در جمعيت ايراني به كمك فرمول جديدشان و

در حال حاضر جهت تخمين عرض مزيوديستال دندان
های كانين و پرمولرهای نروييده ،سه روش وجود دارد:

با توجه به قابليت استفاده در سن پايينتر و دقت بيشتر ،نسبت
به فرمول تاناكا جانسون ،بهتر ميباشد.

استفاده از راديوگرافي ( )6از طريق تخمينهای آماری ( )7و

با توجه به اينكه زمان رويش دندانهای مولر اول منديبل،

تركيبي از راديوگرافي و تخمينهای آماری ( .)8اين  3روش

تقريباً همزمان با رويش انسيزورهای منديبل ميباشد و

رايج آناليز فضای سيستم دنداني مختلط ،توسط  Tanakaو

مطالعات اندكي ( )15 ،13با نتايج مطلوب در مورد ديگر

 )9( Moyers ،)7( Johnstonو  Oldfatherو )10( Hixon

جمعيتها وجود دارد و در جمعيت ايراني نيز تاكنون فرمول

توضيح داده شدند ،ولي هيچ يك از اين روشها به طور 100

مشخص و كاربردی در ارزيابيهای كلينيكي وجود ندارد ،در

درصد ،دقيق نيستند و ميتوانند تخمين كمتر يا بيشتر از حد

اين مطالعه به بررسي رابطهی عرض مزيوديستالي انسيزورها و

واقعي را داشته باشند.

مولرهای اول فك پايين با عرض مزيوديستالي كانينها و

امروزه آناليز دورهی دنداني مختلط ،بر اساس

پرمولرهای فك باال و فك پايين پرداخته شد و همچنين

راديوگرافي سفالومتری  45درجه و اسكنهای توموگرافي

مقايسهای با روش تاناكا جانسون صورت گرفت .با اين فرض

محاسبه ميشود ،اگرچه اين روشها دقت بااليي دارند ولي

كه بين عرض مزيوديستالي تاج انسيزورها و مولرهای اول

اين روش هم زمانبر و هم گران قيمت و هم نيازمند تجهيزات

فك پايين با عرض مزيوديستالي كانينها و پرمولرهای فك

پيشرفته است كه كاربرد اين روش را مشكل ميكند (.)11

باال و فك پايين ،رابطه وجود ندارد.
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مواد و روشها

خطي ،در نرم افزار  SPSSنسخهی version 22, IBM ( 22

در اين مطالعهی توصيفي -تحليلي از نوع مقطعي 200 ،جفت

 )Corporation, Armonk, NYمورد ارزيابي قرار گرفتند

كست دنداني قبل از درمان بيماران ارتودنسي از بايگاني

و سطح معنيداری p value > 0/05 ،در نظر گرفته شد.

كستهای بخش ارتودنسي دانشكدهی دندانپزشكي دانشگاه

اين مطالعه در دانشكدهی دندانپزشكي دانشگاه آزاد

آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1397-96

اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) در سال  1397-96به

جمعآوری گرديد .شرايط ورود به مطالعه عبارت بود از :سن

صورت پاياننامه با شماره طرح تحقيقاتي 23810201961029

 25-12سال ،رويش كامل دندانهای ثنايای منديبل ،كانين و

انجام گرديد.

پرمولرهای اول ،دوم باال و پايين و مولرهای دائمي اول پايين
در هر دو سمت ،دندانها دارای شكل نرمال و فاقد ترميم (با

یافتهها

معاينهی كلينيكي و راديوگرافي پانوراميك) و پوسيدگي يا

ميانگين مجموع عرض مزيوديستالي دندانهای كانين تا

شكستگي قابل مشاهده در سطوح پروگزيمال بوده و اختالف

پرمولر دوم فك پايين و فك باال در سمت راست و چپ،

پهنای مزيوديستال دندانهای پرمولر دوم باال و پايين بيش از

تفاوت آماری معنيداری نداشت (( )p value = 0/955جدول .)1
در بررسي رابطهی نصف مجموع عرض مزيوديستالي

 1/5ميليمتر نباشد.
ابتدا عرض مزيوديستالي دندانهای كانين و پرمولر اول و

چهار دندان قدامي فك پايين و فك باال با مجموع عرض

دوم در هر كودرانت فك باال و پايين و انسيزورها و مولرهای

مزيوديستالي دندانهای كانين و پرمولرهای راست فك پايين

اول در هر كودرانت فك پايين از يك سمت تا سمت مقابل

و فك باال ،رابطهی مستقيم و معنيدار وجود داشت

به وسيلهی كوليس ديجيتالي ( Electronic Digital

(( )p value = 0/001جدول .)2

 )Caliper Measuring Tool, Sibaok, Austriaبا دقت

در بررسي رابطهی نصف مجموع عرض مزيوديستالي
چهار دندان قدامي و دو دندان مولر اول فك پايين و فك باال

 0/01و بر اساس ميليمتر اندازهگيری شد.
بزرگترين فاصلهی بين  2نقطهی تماس موازی با سطح

با مجموع عرض مزيوديستالي دندانهای كانين و پرمولرهای

اكلوزال و عمود بر سطح باكال به عنوان عرض مزيوديستالي

راست فك پايين و فك باال رابطهی مستقيم و معنيدار وجود

تاج در نظر گرفته و در فرم اطالعاتي ثبت شد.

داشت (.)p value = 0/001

دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخهی version 22, ( 22

معادالت ارائه شده با استفاده از آزمون رگرسيون بر

 )IBM Corporation, Armonk, NYو آزمونهای آماری

اساس مجموع عرض مزيوديستالي انسيزورهای فك پايين و

ضريب همبستگي  ،Pearsonآزمون  t-testو رگرسيون

مجموع عرض مزيوديستالي دندانهای كانين تا پرمولر دوم

جدول  .1میانگین مجموع عرض مزیودیستالی دندان های کانین تا پرمولر دوم فک باال و پایین در کوادران راست و چپ
(برحسب میلیمتر)

فک پایین
فک باال

152

تعداد

میانگین  ±انحراف معیارانحراف معیار

کوادران راست

200

24/354 ± 1/417

کوادران چپ

200

24/346 ± 1/414

کوادران راست

200

23/657 ± 1/498

کوادران چپ

200

23/665 ± 1/482

p value

0/955
0/955
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صورت زير بودند:

(فك پايين)

Y = 11/677 + 0/485 x

(فك پايين)

Y = 6/876 + 0/704 x

(فك باال)

Y = 9/985 + 0/523 x

(فك باال)

Y = 4/365 + 0/777 x

كه در اين معادله  ،yمعادل مجموع عرض مزيوديستال

كه در اين معادله  ،yمعادل مجموع عرض مزيوديستال

كانين تا پرمولر دوم هر دو فك در سمت راست و  xمعادل

كانين تا پرمولر دوم هر دو فك در سمت راست و  ،xمعادل

مجموع عرض مزيوديستال انسيزورهای منديبل ميباشد.

 1/2مجموع عرض انسيزورها و دندانهای مولر اول ميباشد.

معادالت ارائه شده با استفاده از آزمون رگرسيون

در مقايسهی ميانگين عرض واقعي مزيوديستالي

بر اساس  1/2مجموع عرض مزيوديستالي انسيزورها و

دندانهای كانين تا پرمولر دوم فك پايين و فك باال با فرمول

دندانهای مولر اول فك پايين و مجموع عرض مزيوديستالي

تاناكا جانسون و فرمول جديد ،تفاوت آماری معنيداری

كانين تا پرمولر دوم فك باال و پايين در سمت راست به

وجود داشت (( )p value > 0/001جدول .)3

جدول  .2رابطهی نصف مجموع عرض مزیودیستالی چهار دندان قدامی فک پایین و باال با مجموع عرض مزیودیستالی دندانهای
کانین و پرمولرهای راست فک پایین و باال (برحسب میلیمتر)
(Pearson )r

p value

فک پایین

0/634

> 0/001

فک باال

0/647

> 0/001

جدول  .3میانگین عرض واقعی مزیودیستالی دندانهای کانین تا پرمولر دوم فک پایین با فرمول تاناکا جانسون (برحسب میلیمتر)

فک
پایین
فک باال

فرمول

تعداد

میانگین ±
انحراف معیار

حداقل

حداکثر

p value

عرض واقعی  5+4+3راست
فرمول تاناکا جانسون  5+4+3راست
عرض واقعی  5+4+3راست
فرمول تاناکا جانسون  5+4+3راست ماگزیال

200
200
200
200

24/35 ± 0/89
23/55 ± 0/92
23/65 ± 0/96
24/05 ± 0/92

21/34
20/45
20/40
20/95

26/97
26/25
26/48
26/75

> 0/001
> 0/001

بحث
با رد فرضيهی صفر و در بررسي مجموع عرض دندانهای

در بررسي رابطهی نصف مجموع عرض مزيوديستالي

كانين و پرمولر اول و دوم دو سمت قوس هر فك (باال و

چهار دندان قدامي فك پايين با مجموع عرض مزيوديستالي

پايين) نتايج حاكي از آن بود كه اندازهی دندانها در دو

دندانهای كانين و پرمولرهای راست هر فك ،رابطهی

طرف فك ،همبستگي زيادی دارند در نتيجه انتخاب سمت

معنيداری مشاهده شد كه نتايج مطالعات  Kaduو همكاران

راست يا چپ ،تفاوتي در روند محاسبات ايجاد نميكند.

( )17و  Hambireو  )12( Sujanبا نتايج مطالعهی حاضر

بنابراين در تمامي معادالت مطالعهی حاضر از دندانهای

مطابقت داشت.

سمت راست قوسهای دنداني استفاده شد كه با نتايج
مطالعات ديگر مطابقت داشت (.)16 ،15 ،13
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مزيوديستالي دندانهای كانين و پرمولرهای راست هر دو

شبنم یزدانی و همکاران

 Lee-Chanو همكاران ( )24با بررسي در جمعيت

فك ،رابطهی معنيدار وجود داشت كه با نتايج مطالعات

آسيايي -آمريكايي فرمول زير را به دست آوردند:

 Melgacoو همكاران ( )13و  Cattaneoو همكاران ()18

( Y = 8/2 + 0/6 .Xفك باال)

نيز همخواني داشت.

( Y = 7/5 + 0/6 .Xفك پايين)

هنگام به كار بردن معادالت رگرسيون برای پيشبيني

 Mittarو همكاران ( )15برای جمعيت هند ،معادله زير را

عرض مزيوديستالي كانينها و پرمولرهای رويش نيافته ،بايد

به دست آوردند:

از يك سری دندانها ،به عنوان مرجع استفاده كنيم كه بهتر

( Y + 0/683 = 12/43 .Xفك باال)

است جزء اولين دندانهای رويش يافته باشند .هر چه

( Y + 0/725 = 9/614 .Xفك پايين)

همبستگي باالتری بين دندانهای مرجع و دندانهای رويش
نيافته باشد ،دقت تخمين باالتر خواهد بود (.)19

 Melgaçoو همكاران ( )13نيز به فرمول زير دست يافتند:
( Y = 9/2 + 0/766 .Xبيماران مؤنث ،فك پايين)

مطالعات زيادی برای ارزيابي عرض مزيوديستال دندان

( Y = 0/7 + 824 .Xبيماران مذكر ،فك پايين)

های كانين و پرمولرهای اول و دوم انجام شده است كه هر

( Y = 6/55 + 0/829 .Xبدون تفكيك جنسيت)

يك از مطالعات ،از دندان خاصي برای پيشبيني استفاده

معادلهی به دست آمده در مطالعهی  Britoو همكاران

كردهاند .با اين حال دندانهای ثنايای مانديبل ،شايعترين

( )25كه بر روی نژاد برزيلي انجام شد به صورت زير ميباشد:

دندان به كار رفته در پيشبيني هستند (.)20-22 ،3 ،2

برای هر دو سمت منديبل .X= 0/96Y

با توجه به همبستگي بين نصف مجموع عرض

علت متفاوت بودن ضرايب در معادالت باال را ميتوان به

مزيوديستالي دندانهای انسيزور و عرض دندانهای كانين و

تفاوت نژادی افراد مورد مطالعه نسبت داد كه به همين دليل

پرمولرهای دو فك ،يك معادلهی دو مجهولي برای هر فك

الزم است برای هر نژاد ،معادالت مخصوص به خود را برای

به دست آمد تا بتوان به وسيلهی آن مجموع عرض دندانهای

پيشبيني عرض مزيوديستال دندانهای كانين و پرمولرها در

كانين و پرمولرهای يك كودران را محاسبه كرد كه به

دورهی مختلط دنداني به دست آورد .همچنين خطا در

صورت زير ميباشد:

اندازهگيری با كوليسهای مختلف نيز باعث ميشود ضرايب

( Y = 9/985 + 0/523 .Xفك باال)

متفاوت به دست آيد.

( Y = 11/677 + 0/485 .Xفك پايين)

نتايج مطالعهی حاضر نشان داد ،فرمول تاناكا جانسون،

همچنين در بررسي ارتباط بين نصف مجموع عرض

ميانگين عرض مزيوديستالي دندانهای كانين و پرمولرهای

مزيوديستالي انسيزورها و مولرهای اول منديبل و مجموع

فك باال را كمي بيشتر از ميزان واقعي تخمين ميزند كه از

عرض مزيوديستالي كانين و پرمولرها در يك كودران،

لحاظ آماری معنيدار است و در فك پايين ،تخمين ميانگين

معادلهی زير به دست آمد:

عرض مزيوديستالي دندانهای كانين و پرمولرها توسط فرمول

( Y = 4/365 + 0/777 .Xفك باال)

تاناكا جانسون كمتر از ميزان واقعي به دست آمد كه اين يافته

( Y = 6/876 + 0/704 .Xفك پايين)

نيز از لحاظ آماری معنيدار بود.

 AI Khadraو همكاران ( )23با بررسي  251نمونه كست

مطالعات مختلفي بر اساس كاربرد فرمول تاناكا جانسون

دنداني در جمعيت هندی به فرمول زير دست يافتند:

انجام شده كه نشان ميدهد ،اين فرمول مقادير عرض

(Y = 9/89 + 0/5 .Xفك باال)

مزيوديستال دندانهای كانين و پرمولرها را در ساير

(Y = 8/84 + 0/5 .Xفك پايين)

جمعيتهای مورد مطالعهی جهان ،با دقت كمتری
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تخمين ميزند ( .)27 ،26 ،9در ايران نيز مطالعهای انجام شد

است تا بدين وسيله بتوان روند تشخيص را به نحو مناسب

كه نشان داد ،تخمين تاناكا جانسون جمعيت جنوب

تری اجرا كرد.

 Overestimateاست (.)16

از محدوديتهای مطالعه ميتوان به بايگاني محدود از

 Yuenو همكاران ( Hashim ،)28و  )8( Al-Shalanو

كستهای دنداني برای به كارگيری حجم نمونهی بيشتر در

 )23( Al Khadraدر مطالعات خود بيان كردند كه معادالت

مطالعه اشاره نمود و برای مطالعات آتي پيشنهاد ميشود كه

پيشنهادی تاناكا جانسون در جمعيت مورد مطالعهی آنها قابل

مطالعه به تفكيك جنسيت و همچنين بر روی فك باال و با

استفاده نميباشد .ولي  Jaroonthamو  )29( Godfreyدر

استفاده از مولرهای اول فك باال بررسي شود .همچنين

مطالعهی خود بر روی جمعيت تايلندی ،عنوان كردند كه نتايج

استفاده از روشهای جديدتر طبق تكنولوژی كنوني نظير

آنها به نتايج معادالت تاناكا جانسون نزديك بوده است.

اسكن كستها و استفاده از اندازهگيری ديجيتال با كمك

در مطالعهی صالحي و همكاران ( )16نيز معادلهی
پيشنهادی تاناكا جانسون ،عرض مزيوديستالي دندانهای
كانين و پرمولرها را در جمعيت جنوب ،بيش از اندازه تخمين
زده است كه از لحاظ آماری ،تفاوت معنيدار بود.

كامپيوتر در بهبود دقت توصيه ميشود.
نتیجهگیری
فرمول تاناكا جانسون در جمعيت مورد مطالعه از لحاظ آماری

درصد فراواني دقت برآورد مجموع عرض مزيوديستالي

قابل كاربرد نيست ،زيرا اندازهگيریها در فك باال را كمي

در فرمول جديد زعيم باالتر از تاناكا جانسون است .به طور

بيشتر و در فك پايين را كمي كمتر برآورد كرده و در عين

كلي ميزان دقت تخمين فرمول جديد زعيم در فك باال بيش

حال فرمول جديدی با استفاده از مجموع عرض مزيوديستالي

از فك پايين است .اين نتايج مشابه نتايج  )2( Paredesمي

مولرهای منديبل با نصف مجموع عرض مزيوديستالي

باشد كه نشان داد دقت تخمين در دندانهای باال بهتر از دندان

انسيزورهای منديبل جهت تخمين سايز مزيوديستالي كانين و

های پايين ميباشد.

پرمولرهای دو فك به دست آمد.

اين تفاوت ها در اعتبارسنجي معادله ی تاناكا جانسون
مي تواند ناشي از تفاوت های نژادی باشد .نژادهای مختلف

سپاسگزاری

دارای كد ژنتيكي خاص خود هستند كه اندازه ی دندان ها

اين مقاله در دانشكدهی دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي

تحت تأ ثير همين كد ژنتيكي است ،در نتيجه به نظر مي

واحد اصفهان (خوراسگان) در سال  1397-96به صورت

رسد كه برای هر نژادی ،جهت آناليز فضا بايد از معادلهی

پاياننامه با شماره طرح تحقيقاتي 23810201961029

خاص آن نژاد استفاده كرد ( )7در نتيجه اهميت بررسي

انجام گرديد.
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