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Abstract
Introduction:

Autism spectrum disorder (ASD) is a group of neurodevelopmental disorders
diagnosed by impairments in social interaction and communication with repetitive and
restrictive stereotyped behavioral patterns. The Prevalence of autism has been reported
to be increased in recent years. This study aimed to assess the prevalence of different
types of malocclusion among ASD patients in Isfahan in 2018.

Materials

In a descriptive and cross-sectional trial, 92 ASD patients were studied in the age range
of 7-18 years at the center for autism patients in Isfahan. Clinical oral examinations of
patients are taken to assess the involved malocclusions (Cl I, Cl II and Cl III
malocclusions) and malocclusion traits (deep bite, open bite and cross bite) by an
educated dental student under the supervision of an orthodontist under natural light.
The data are reported using frequency and percentage indices.

& Methods:

Results: Class I malocclusion had the highest prevalence 54.3% (50) among ASD patients and
the prevalence of class II and class III were found to be 19.6% (18) and 7.6% (7)
respectively. The frequency of malocclusions traits of deep bite, cross bite and the
open bite were 27.2% (25), 18.5% (17) and 7.6% (7) respectively. Among of the total
patients, 65.2% (60) showed normal bite and 18/5% (17) showed Normal occlusion.
Conclusion: ASD patients showed class I, class II and class III malocclusions from the most to least
frequency and the most frequent malocclusion traits were also deep bite, cross bite and
open bite respectively.
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 .1دانشآموختهی دندانپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 .2نویسنده مسؤول :استادیار ،گروه ارتودنسی ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
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(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 .3استادیار ،گروه ارتودنسی ،دانشکدهی دندان پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)،
اصفهان ،ایران.
 .4استادیار ،گروه دندانپزشکی کودکان ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 .5دستیار تخصصی ،گروه ارتودنسی ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)،
اصفهان ،ایران.

چکیده
مقدمه :اختالل طیف اوتیسم  ،)Autism spectrum disorder( ASDیک اختالل عصبی تکاملی است که با آسیب
در تعامالت اجتماعی و رفتارها ،عالیق و حرکات کلیشهای و تکراری شناخته میشود .شیوع این اختالل در
سالهای اخیر در حال افزایش است .هدف از مطالعهی حاضر ،تعیین شیوع انواع مالاکلوژن در بیماران مبتال به
اوتیسم در اصفهان در سال  1397را هدف قرار داد.
مواد و روشها :این مطالعهی توصیفی -مقطعی ،بر روی  92نفر از افراد مبتال به اوتیسم در محدودهی سنی  7-18سال در یک
مرکز نگهداری بیماران اوتیسم در اصفهان انجام شد .معاینات بیماران از نظر انواع مالاکلوژن (مالاکلوژنهای
 Cl Iو  Cl IIو  )Cl IIIو ویژگیهای آنها ( )Cross bite, Open bite, Deep biteتوسط دانشجوی آموزش
دیدهی دندانپزشکی و زیر نظر متخصص ارتودنسی در زیر نور طبیعی انجام شد .نتایج معاینات بالینی با استفاده
از شاخصهای فراوانی و درصد گزارش گردید.
یافتهها:

مالاکلوژن  ،Class Iبا شیوع  54/3درصد ( 50نفر) ،بیشترین فراوانی را داشته و فراوانی مالاکلوژنهای Class
 IIو  Class IIIبه ترتیب برابر با  19/6درصد ( 18نفر) و  7/6درصد ( 7نفر) گزارش شد .فراوانی Deep bite

برابر با  27/2درصد ( 25نفر) ،Cross bite ،برابر با  18/5درصد ( 17نفر) و فراوانی  Open biteدر آنان برابر با
 7/6درصد ( 7نفر) برآورد گردید .از کل 65/2 ،درصد ( 60نفر) دارای بایت نرمال ( )Normal biteو  18/5درصد
( 17نفر) دارای اکلوژن نرمال ( )Normal occlusionبودهاند.
نتیجهگیری :مالاکلوژنهای  Class II ،Class Iو  Class IIIبه ترتیب با بیشترین فراوانی در میان بیماران مبتال به اوتیسم
مشاهده شده و شایعترین ویژگیهای مالاکلوژن هم به ترتیب شامل  Cross bite ،Deep biteو Open bite
بودند.
کلید واژهها :اوتیسم ،مالاکلوژن ،شیوع.
تاریخ ارسال1399/12/18 :

تاریخ اصالح1400/3/21 :

تاریخ پذیرش1400/4/21 :

استناد به مقاله :علیمهتری زهرا ،رفیعی مهدی ،آذربایجانی سعید ،احمدی روزبهانی ندا ،معینی امیرحسین .شیوع انواع مالاکلوژن در بیماران مبتال به اوتیسم در اصفهان.
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شیوع انواع مالاکلوژن در بیماران مبتال به اوتیسم

مقدمه

مالاکلوژن در بین بیماران اوتیسمی وجود دارد که عالوه بر

اختالل طیف اوتیسم Autism spectrum ( ASD

توانایی ارتباط با بیماران ،مربوط به درمانهای چند جلسهای

 ،)disorderیک اختالل عصبی تکاملی است که با آسیب در

است که نیازمند همکاری بیمار است .همچنین ،زمان درمانها

تعامالت اجتماعی و رفتارها ،عالیق و حرکات کلیشهای و

و درد هنگام شروع درمان در آنان قابل توجه بوده و تحمل

تکراری شناخته میشود ( .)1شیوع این اختالل در سالهای

اپالینسها در آنان همانند افراد عادی دشوار است و مشکالت

اخیر در حال افزایش است.

مربوط به بهداشت دهان و دندان هم در این زمینه مزید بر

کودکان مبتال به  ،ASDمشکالت پزشکی و رفتاری

علت میباشد (.)5 ،4

فراوانی داشته و ارائهی درمانهای دندانپزشکی برای آنها

عالوه بر این ،مالاکلوژن کالس  ،Iشیوع قابل توجهی در

مشکالتی به همراه دارد .این کودکان اغلب دارای عضالتی

میان بیماران مبتال به اوتیسم دارد که در کنار سایر ویژگیها

ضعیف ،همکاری کم و درولینگ هستند و  30درصد آنها

مثل کرودینگو اسپیسینگ ،میسینگ ،روتیشن و رشد کم یا

صرع دارند .به دلیل هماهنگی کم عضالت زبان ،این کودکان

زیاد دندانها دیده میشود .مشکالت مالاکلوژن کالس I

تمایل دارند به جای قورت دادن غذا ،آن را در دهان نگه

همراه با آنومالیهای بعد عمودی همانند بایت افزایش یافته یا

دارند .این عادت همراه با میل به غذاهای شیرین ،منجر به

باز یا آنومالیهای بعد عرضی مانند  Cross biteنیز در این

افزایش بروز پوسیدگی دندانی در آنها میشود .به دلیل

بیماران گزارش شده است (.)6

تمایل کودکان مبتال به  ASDبرای انجام کارهای تکراری،

 ،)7( Fontaine-Sylvestreدر بررسی شیوع مالاکلوژن

آنها برای خو گرفتن با محیط دندانپزشکی نیاز به چند بار

در کودکان کانادایی مبتال به اوتیسم نشان دادند ،شیوع

مالقات دارند .همچنین ،استفاده از ابزارهای نگهدارنده و

مالاکلوژن در کودکان مبتال به اوتیسم بیشتر از افراد گروه

تجویز داروهای آرامبخش در آنها پیش از مالقات ضروری

شاهد بوده و شایعترین ویژگیهای مالاکلوژن در افراد،

بوده و در برخی موارد ،این اقدامات اثرات آرامکنندگی در

شامل  Cross biteخلفی ،اورجت غیرطبیعی و شلوغی دندانی

آنها دارد (.)2

ماگزیالی شدید بود.

ارائهی درمانهای دندانپزشکی برای کودکان مبتال به

در مطالعهی  ،)8( Alkhadraکودکان مبتال به سندرم

اوتیسم به علت عدم ارتباط مطلوب در حین انجام این درمان

داون شیوع بیشتری از مال اکلوژن  Cl IIIرا داشته و

ها امری دشوار است .همچنین ،به علت کاهش همکاری این

کودکان مبتال به اوتیسم هم شیوع بیشتری از مال اکلوژن

بیماران ،انجام درمانهای ارتودنسی در آنان فرایندی

 Cl Iرا نشان دادند.

چالشبرانگیز برای دندانپزشکان شناخته میشود .با این

در مطالعهی  Farmaniو همکاران ( )9در بررسی شیوع

وجود ،شیوع برخی مالاکلوژنها در افراد مبتال به اوتیسم

مالاکلوژن در کودکان مبتال به اوتیسم ،نشان دادند ،شیوع

بیشتر از سایر افراد بوده و از اینرو ،نیازهای درمانی ارتودنسی

مالاکلوژن در این گروه از بیماران بیشتر نبود.

نیز در میان آنها بیشتر میباشد (.)3

با توجه به مشکالت زیادی که اختالل اوتیسم برای

مالاکلوژن در واقع به عنوان هرگونه انحراف از رابطهی

کودک ،خانواده و جامعه ایجاد میکند و نیز افزایش

دندانی و بین فکی طبیعی شناخته شده و رتبهی سوم در

روزافزون شیوع آن ،ارائهی مداخالت درمانی به موقع اهمیت

شایعترین مشکالت پاتولوژیک و نیز دومین مشکل شایع در

ویژهای در پیشگیری از این مشکالت دارد .یکی از مشکالت

افراد با نیازهای خاص میباشد .دشواریهای زیادی برای

شایع در کودکان مبتال به اوتیسم ،مالاکلوژن است که تأثیر

تکمیل درمانهای ارتودنسی و حل مشکالت مربوط به

قابل توجهی در کیفیت زندگی و سالمت دهان و دندان آنان

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،17شماره  ،3پاییز 1400

323

زهرا علیمهتری و همکاران

شیوع انواع مالاکلوژن در بیماران مبتال به اوتیسم

دارد .مطالعات مرتبط با تعیین وضعیت مالاکلوژن در

نتایج معاینات بالینی با استفاده از شاخصهای فراوانی و

کودکان مبتال به اوتیسم در داخل کشور محدود بوده و نیز

درصد گزارش گردید و با نرمافزار  SPSSنسخهی 23

مشکالت مربوط به دهان و دندان ،عدم دریافت درمانهای

()version 23, IBM Corporation, Armonk, NY

دندانپزشکی در آنان قابل توجه است .از آنجا که قبل از هر

آنالیز شدند.

گونه اقدام درمانی و برنامهریزی برای درمان ،نیاز به شناسایی

کد اخالق این تحقیق از کمیتهی اخالق پژوهشی دانشگاه

این مشکالت و تعیین شیوع آنهاست ،تحقیق حاضر با هدف

آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) به شماره

تعیین شیوع مالاکلوژن در میان کودکان مبتال به اوتیسم

 ،IR.IAU.KHUISF.REC.1397.192دریافت شده است.

اصفهان در یک مرکز نگهداری کودکان اوتیسمی انجام شد.
یافتهها
مواد و روشها

در بررسی تعداد و درصد انواع مالاکلوژنهای مشاهده شده

این مطالعهی توصیفی -مقطعی ،روی  92بیمار ( 70پسر و 22

در میان بیماران مبتال به اوتیسم ،مالاکلوژن  Class Iبا شیوع

دختر) دارای تشخیص قطعی اوتیسم در محدودهی سنی -18

 54/3درصد ( 50نفر) ،بیشترین فراوانی را داشته و فراوانی

 7سال ساکن در مرکز نگهداری بیماران مبتال به اوتیسم

مالاکلوژنهای  Class IIو  Class IIIهم به ترتیب برابر

اصفهان در سال  1397انجام شد .نمونهگیری با روش آسان

 19/6درصد ( 18نفر) و  7/6درصد ( 7نفر) گزارش گردید.

انجام گرفت .در افراد انتخاب شده بایستی دندان مولر اول

از طرف دیگر ،فراوانی عارضهی  Deep biteبرابر 27/2

دائمی رویش کرده باشد ،تشخیص قطعی ابتالء به اوتیسم،

درصد ( 25نفر) ،فراوانی  Cross biteبرابر  18/5درصد (17

نداشتن سابقهی دریافت درمانهای ارتودنسی و رضایت

نفر) و فراوانی ناهنجاری  Open biteهم در آنان برابر 7/6

والدین بیماران از معیارهای ورود به مطالعه بود .بیماران دارای

درصد ( 7نفر) برآورد گردید .از کل نمونهها 65/2 ،درصد

سابقهی درمانهای ارتودنسی و وجود بیماری سیستمیک و

( 60نفر) دارای بایت نرمال ( )Normal biteو  18/5درصد

زمینهای و بیماران دارای مدارک تشخیصی ناقص و بیماران

( 17نفر) دارای اکلوژن نرمال ( )Normal occlusionبودهاند

بدون رضایتنامهی والدین ،از مطالعه خارج شدند .کلیهی

(جدول .)1

مدارک بیماران بررسی و مشخصات دموگرافیک آنها شامل
سن ،جنس و آدرس ثبت گردید .معاینات بیماران از نظر انواع
مالاکلوژن ( )Cl I, Cl II, Cl IIIو ویژگیهای آنها ( Deep

جدول  :1توزیع فراوانی و درصد انواع مالاکلوژن مورد
بررسی در میان بیماران مبتال به اوتیسم مستقر در مرکز
نگهداری

 Open bite ،biteو  )Cross biteتوسط دانشجوی آموزش

مالاکلوژن

فراوانی

درصد

دیدهی دندانپزشکی و زیر نظر متخصص ارتودنسی در زیر

Class I

نور طبیعی انجام شد .برای تعیین وضعیت اکلوژن نمونهها از

Class II

معیار انگل ( )Class I, Class II, Class IIIاستفاده شد ()10

Class III

50
18
7
17
25
7
60
17

54/3
19/6
7/6
18/5
27/2
7/6
65/2
18/5

و همچنین همپوشانی بیش از  50درصد ثنایای ماگزیال و

Normal occlusion
Deep bite

مندیبل Deep bite ،در نظر گرفته شد و همپوشانی عمودی

Open bite

صفر یا وجود فاصلهی عمودی بین ثنایای ماگزیال و مندیبل

Normal bite

نیز  Open biteدر نظر گرفته شده است.

324
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مالاکلوژن  Class IIIو  Open biteدر مبتالیان به اوتیسم،

شیوع مالاکلوژنهای  Class Iو  Deep biteدر نمونههای

فراوانی کمتری به خود اختصاص داده است (نمودار .)3-1

باال دارای بیشترین مقادیر بوده و متقابالً شیوع الگوهای

50

تعداد

17

18

7

اکلوژن نرمال

CLASS II

CLASS III

CLASS I

مال اکلوژن
نمودار  .1توزیع فراوانی و درصد انواع مالاکلوژن (معیار  )Angleدر میان بیماران مبتال به اوتیسم

60

تعداد
25

7
NORMAL BITE

DEEP BITE

OPEN BITE
رابط عمودی

نمودار  .2توزیع فراوانی و درصد انواع مالاکلوژن ( )Vertical relationshipدر میان بیماران مبتال به اوتیسم

65/2

54/3
درصد

27/2

18/5
NORMAL CROSS
BITE
BITE

18/5

7/6

7/6

 DEEP BITE OPENاکلوژن نرمال CLASS III
BITE

19/6
CLASS II

CLASS I

مال اکلوژن
نمودار  . 3توزیع فراوانی و درصد انواع مال اکلوژن در بیماران مبتال به اوتیسم مستقر در مرکز نگهداری
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بحث

به این نتیجه رسیدند که از نظر شیوع مالاکلوژن بین بیماران

بر اساس نتایج مطالعهی حاضر ،شیوع مالاکلوژنهای Class

با و بدون  ASDتفاوت معنیداری وجود نداشت .ولی شیوع

 Class II ،Iو  Class IIIبه ترتیب از بیشترین تا کمترین بوده

ارتباط اورجت و کالس  IIدر بیماران مبتال به  ASDبیشتر

و شایعترین ویژگیهای مالاکلوژن هم به ترتیب شامل

بود که مغایر با نتایج مطالعهی حاضر میباشد که دلیل آن می

 Cross bite ،Deep biteو  Open biteبوده است.

تواند در تفاوت در تعداد نمونه باشد.

از آنجاییکه در مطالعهی حاضر ،گروه شاهد وجود

در بررسی اختالالت باکودنتال و عادات بهداشت دهان و

نداشت و با توجه به مطالعات دیگر ( )13-11 ،7و مقایسهی

دندان در گروهی از مبتالیان به اوتیسم توسط  Orellanaو

مطالعهی حاضر با آنها میتوان این گونه استنباط کرد که

همکاران ( ،)18از نتایج مطالعهی حاضر بر روی بیماران مبتال

بیماری اوتیسم ،ارتباطی با میزان بروز مالاکلوژن ،Class I

به اوتیسم اصفهان بیشتر بود که علت آن میتواند تعداد کم

 Class IIو  Class IIIدر فرد ندارد .اما نتایج مطالعهی حاضر

نمونههای مورد بررسی ( 30نفر) در مطالعهی  Orellanaو

نسبت به مطالعهی آذربایجانی و همکاران ( )12که بر روی

همکاران ( )18و باال بودن سن نمونههای آنها (میانگین 27/7

افراد نرمال جامعهی شهر اصفهان انجام شده است ،شیوع

سال) بوده باشد.

باالتری از  Cross biteرا در جامعهی اوتیسمی نشان داد که

در بررسی مطالعات دیگر ،تمایل بیشتر برای داشتن کام

این مطلب میتواند مرتبط با عادات دهانی و پارافانکشنال و

باریک و بلند که در اغلب موارد با بروز  Cross biteخلفی

استفادهی بیشتر از پستانک در این بیماران باشد که تا حدی

مرتبط میباشد ،در بیماران مبتال به اوتیسم مشاهده شد (،13

اثبات شده است (.)16-14

 .)19از آنجا که بیماران مبتال به اوتیسم عادات دهانی

شیوع بیشتر  Deep biteدر بیماران مبتال به اوتیسم ،نسبت

پارافانکشنال بیشتری نظیر استفاده از پستانک ،براکسیزم،

به جامعهی نرمال اصفهان در مطالعهی آذربایجانی و همکاران

 ،Tongue thrustingگاز گرفتن لبها ،رفتارهای

( )12هم میتواند مرتبط با عادات پارافانکشنال بیشتر در این

خودآزادی و گاز گرفتن ملزومات غیرخوراکی در مقایسه با

بیماران باشد.

افراد عادی دارند ،بروز این خصوصیات و ویژگیهای مال

نتایج مطالعات  Fontaine-Sylvestreو همکاران ( )7بر

اکلوژن در آنها محتمل میباشد (.)20 ،16

روی بیماران مبتال به اوتیسم و  )8( Alkhadraبر روی بیماران

کودکان دارای عادات دهانی خاص ،همچنین ،احتمال

مبتال به سندرم داون و اوتیسم که شیوع بیشتری از انواع

بیشتری برای ابتالء به ویژگیها و خصوصیات مالاکلوژن

مالاکلوژن را در این بیماران گزارش کرده بودند ،با نتایج

نظیر  Cross bite ،Open biteخلفی و  Overjetاضافی

مطالعهی حاضر مغایرت داشت که شاید مربوط به جامعهی

دارند ( .)21با وجود اینکه عادات دهانی پارافانکشنال در

آماری بیشتر و داشتن گروه شاهد در مطالعات فوق باشد.

مطالعهی حاضر ارزیابی نشدند ،شباهت بین عادات

در مطالعهی  Duو همکاران ( ،)17نیز ارتباطی بین

پارافانکشنال و عادات دهانی که در اغلب موارد در میان

مالاکلوژن و بیماری اوتیسم وجود نداشت و نکتهی حائز اهمیت

بیماران مبتال به اوتیسم دیده شده است ،وجود این ارتباط را

و جالب در این تحقیق ،شیوع کمتر پوسیدگی و بیماریهای لثه

بیشتر تقویت میکند (.)7

در بیماران مبتال به اوتیسم نسبت به گروه شاهد میباشد.

شیوع بیشتر انواع مالاکلوژن در کودکان مبتال به اوتیسم

در مطالعهی  Farmaniو همکاران ( )9که به بررسی

نیز میتواند با عادات دهانی پارافانکشنال در آنها مرتبط

شیوع مالاکلوژن در کودکان مبتال به اوتیسم شیراز پرداختند،

باشد .در مطالعهی  Ozgenو همکاران ( ،)19کودکان مبتال به

326

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،17شماره  ،3پاییز 1400

زهرا علیمهتری و همکاران

شیوع انواع مالاکلوژن در بیماران مبتال به اوتیسم

اوتیسم ،فراوانی بیشتری از آنومالیهای فیزیکی (شامل

ارتودنسی برای آنان قائل شوند .این موضوع باید از طریق

ناهنجاریهای مورفولوژی مادرزادی غیرمهم از نظر پزشکی)

تغییر دیدگاه والدین و ارائهی آموزشهای مناسب برای آنان

در مقایسه با افراد گروه شاهد داشتند .به عنوان مثال ،در مطالعه

دربارهی لزوم مشاورههای ارتودنسی برای کودکان مبتال به

ی  Oliveiraو همکاران ( ،)22مشخص گردید کودکان مبتال

اوتیسم مورد توجه قرار بگیرد.

به اوتیسم ،ممکن است ماگزیالی برآمدهتر ،ناقرینگی دهانی،

از محدودیتهای مطالعه میتوان به محدود بودن نتایج به

نمای دهان باز و مندیبل برجستهتری داشته باشند .این

یک مرکز نگهداری بیماران مبتال به اوتیسم ،عدم امکان

خصوصیات مورفولوژی غیرطبیعی ممکن است احتمال بروز

بررسی شیوع انواع مالاکلوژنها و ویژگیهای آنها در گروه

مالاکلوژن و ویژگیهای آن در این افراد را افزایش دهد.

شاهد همسانسازی شده و مقایسه با گروه مبتال به اوتیسم و

عالوه بر این ،کودکان مبتال به بیماریهای خاص نظیر

سختی انجام معاینه بر روی کودکان دارای مشکالت ذهنی

مبتالیان به بیماری اوتیسم یا سندرم داون ،نیاز به مراقبتهای

بدون استفاده از یونیت دندانپزشکی اشاره کرد و در انتها

دندانی بیشتر و دسترسی به خدمات درمانی ارتودنسی دارند.

پیشنهاد میشود سایر ویژگیهای اکلوژنی در افراد دارای

به دلیل عدم تحمل شرایط مطبهای دندانپزشکی و وجود

اوتیسم ،مشکالت اسکلتال در این بیماران ،نیازهای درمانی

برخی رفتارهای خاص در میان این کودکان ،همکاری آنها

ارتودنسی در آنها و فاکتورهای احتمالی مؤثر بر شیوع انواع

در مطبهای دندانپزشکی نیز مناسب نبوده و این نیز یکی از

مالاکلوژن در بیماران مبتال به اوتیسم بررسی شود.

دالیل مرتبط با سالمت دهان و دندان نامطلوب در آنان
میباشد .بنابراین ،دندانپزشکان و افراد مسؤول در

نتیجهگیری

برنامهریزیهای بهداشتی درمانی باید از روشهای متعددی

مالاکلوژنهای  Class II ،Class Iو  Class IIIبه ترتیب با

برای تشویق والدین این بیماران برای ارجاع آنان به

بیشترین فراوانی در میان بیماران  ASDمشاهده شده و شایعترین

مراقبتهای دندانپزشکی استفاده کرده و از این طریق ،سبب

ویژگیهای مالاکلوژن هم به ترتیب شامل Cross ،Deep bite

افزایش سالمت دهان و دندان و نیز درمان اختالالت اکلوژن

 biteو  Open biteبودند.

در آنان گردند (.)22
از طرفی باید توجه داشت به احتمال زیاد دغدغهی اصلی

سپاسگزاری

کودکان مبتال به اوتیسم و والدین آنها همان مشکل اصلی و

این مقاله حاصل پایاننامه شمارهی 23810201961052

بیماری آنها بوده و این موضوع باعث میشود ،آنان اهمیت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) میباشد.

کمتری برای مسألهی درمان دندانها یا ارائهی مشاورههای
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