(مقالۀ پژوهشی)

بررسی ارتباط بین نوع راهنمای دندانی طرفی و صدای مفصلی ()Clicking
5

اسداهلل احمدزاده ،1زینب افتخاری ،2پروانه چراغی ،*3فرهاد بهرامی ،4علی روحانی
-1استادیار گروه پروتزهای دندانی.
-2استادیار گروه ارتودنتیکس.
-3دستیار تخصصی گروه پروتزهای
دندانی.
-4دندانپزشک.
 -5دانشجوی دندانپزشکی.
 1و  -3گروه پروتزهای دندانی ،دانشکدۀ
دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2گروه ارتودنتیکس ،دانشکدۀ دندان-
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی-
شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
-4دندانپزشک عمومی.
-5دانشجوی رشتۀ دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز،
ایران.
* نایسندۀ مسؤول:
پروانه چراغی؛ گروه پروتزهای دندانی،
دانشکدۀ دندانپزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
تلفن00989166122218 :
Email:
parvane.cheraghi@yahoo.com

دریافت مقاله1314/3/1 :

چکیده

زمینه و هدف :معاینات کلینکی نشان دادهاند که تماا هاا اکلاالا ی فی ای ام
کارگی میتااند باعث حیک کندیل م کارگی به عقب شده و ابب درد و ااباه-
اایی دیسک در مفصل گیجگاهی کی شاد .تما شیب دیستال کانین مااکییرر و
شیب مییال کا پ باکال پیما ی اول پایین ،د یل احتما ی کلیاک للماداد شاده ا ا .
هدف ال این تحقیق ،بیر ی ارتباط بین ناا راهنماا فی ای دنادانی شاامل فی ای
پسااگیایی  )Lrو فی اای پیشااگیایی  )Lpبااا ااادا مفصاال گیجگاااهی کاای
 )Clickingو عاامل اتیا اژیک آن میباشد.
روش بررسی 011 :نفی ال دانشجایان ،پی نل و بیماران دانشکدۀ دندانپیشکی اهااال
انتخاب و به دو گیوه کنتیل شامل  01نفی بدون عرم و ا م و  01بیمار باا اادا
مفصلی تقسیم شدند .افرعات حاال ال مصاحبه و معاینۀ مفصل و معایناات تماا -
ها دندانی در حیکات فی ی در هی دو گیوه در پی شنامها ثب و تا ط نیما یار
 SPSSفبقهبند و با تس  Square-Chiکا دو) بیر ی شد.
و راهنما لدامی فی ای
یافتهها :در گیوه بیمار 43 ،دراد ماارد کلیک م را
نا  )Lrدر م را ا داشاتند  )Chi Square = 6.832 ,P=0.009و 66
دراد دارا کلیک چپ و راهنما لدامی فی ای ناا  )Lrدر ام چاپ بادناد
 .)Chi Square = 33.227 , P-Value=0000در گیوه کنتیل تنها  01دراد
داشتند و  01دراد واااد  Lrدر حیکا
ال ا یاد ا م  Lrدر حیک فی ی را
فی ی چپ بادند .در بین عاامل مداخلاهگای تماا هاا لودر بیشاتیین نقاش و
میکیوتیوماها و ایشها دندانی در ردهها بعد لیار داشتند.
نتیجهگیری :با تااه به نتایج این مطا عه میان حیک خلفای کنادیل ام کاارگی و
اداها مفصلی رابطۀ معنادار وااد دارد.
کلید واژگان :راهنما فی ی ،مفصل تمپارومندیباالر ،کلیک.

دریافت مقالۀ اصالحشده1314/5/28 :

اعالم قبولی1314/8/4 :
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مقدمه
مفصل

کی

گیجگاهی

)TMJ

روش بررسی

 Temporomandibular Jointال ارکان ا ا ی

این تحقیق در فبقۀ کلی مطا عات مارد -

 .محققین ،عاامل مختلفی را در بیول

مشاهدها ) میباشد .ابتدا پی شنامها بیا این تحقیق

حیکات کی ا

اخترالت  TMJمؤثی میدانند .شاید هنال هم عاامل

فیاحی شد که ضمیمه میباشد .افرعات حاال ال

اکلالا ی شامل تما ها لودر  ،در حیکات نتییک

وابسته در

و غیی

نتییک ،ال عاامل مهم شناختهشده میباشند.

عاامل ایکا اژیک و تیوما وارده به مفصل و نقایص
اختمانی که بهاارت ذاتی و یا اکتسابی در اایا

مصاحبه با بیمار و معاینۀ مفصل و اایا
پی شنامه ثب

شده و پس تا ط نیما یار  SPSSمارد آنا یی آمار ال
نا یاوانی فبقهبند شده لیار گی

مفصل ایجاد میشاند نیی ال عاامل دیگی به شمار میروند
.)0

شده ،افرعات ال پی شنامه ا تخیاج
.)0

تعداد ا یاد مارد مطا عه  011نفی و شامل دو گیوه
بادند:

میکیوتیوما ال امله عاامل مسبب اخترل داخلی
مفصل شناخته شده که باعث تحمیل بار بیش ال حد به

 01-0نفی ا یاد ا م شامل  11لن و  11مید بدون
عرم

ال دانشجایان و پی نل دانشکدۀ

و شکای

کمپلکس  TMJو اخترل در رابطۀ نیمال کندیل -دیسک

دندانپیشکی اند شاپار اهاال بهعناان گیوه کنتیل

میگیدد .)4 ،1

انتخاب شدند .گیوه کنتیل ال حاظ نی با گیوه بیمار

در ال  0661کا ی  )Coffeyو یار )Farrar
ارتبافی بین  Retrusive Tooth Contactو اخترل
داخل مفصلی در فی حیکات اانبی مفصل  TMJپیدا
تأثیی کلینیکی  Lpیا

کیدند .آنها علیرغم تأکید بی اهمی
 Lrبی حیک

لطب خارای کندیل م

کارگی ،هیچ

مقایسها بین بیماران و ا یاد ا م انجام ندادند .)0 ،3
در مطا عات انجامشده ،بعضی ال نایسندگان

هماهنگ بادند.
 01 -1نفی بیمار شامل  41لن و  01مید با ادا
مفصلی  )Clickingال میااعین به دانشکدۀ دندان-
پیشکی اند شاپار و کلینیکها تخصصی شهی اهاال
انتخاب شدند .ال این میان 07 ،بیمار کلیک م
و  44نفی کلیک م

ن بیماران بین 07

تا  40ال باد).

معتقدند که رابطها مستقیم میان راهنما دیستا ی کانین
و راهنما لدامی فی ی پسگیا  )Lrو اخترالت داخلی

چپ داشتند

را

در معاینۀ خارج دهانی ،مس دوفی ۀ یو ر تگی
الا

تیاگا

بهو یلۀ انگش

نشانه و مس داخل

 TMJوااد دارد .این ا یاد اظهار میدارند که شیب

گاشی  )Intra Auricularمفصل ال فییق شار دادن

دیستا ی کانین باال و شیب مییا ی کا پ باکال پیه ما ی

به فیف الا ال داخل اراخ گاش خارای

اول پایین باعث حیک

دیستا ی کندیل همان فیف می-

گیدد؛ این در حا ی ا

که بیخی نایسندگان بیان می-

کنند که میان راهنما

شیب مییا ی کانین و راهنما

شیب دیستا ی کانین ،و اداها
معنادار

کی هیچ رابطۀ

انگش

انجام شد .در معاینه عروه بی مس ،معاینه بهو یلۀ
 Stereo Stethoscopeکه شامل گاشیها
ا تاندارد دو خیوای و دو تیاپ که هی کدام به دیا یاگم
اداگانها

وال هستند ،انجام شد .این و یله روش

وااد ندارد  )6 ،3 ،4این اخترف نظی در

دلیق و لابل تکیار بیا ردیابی اداها مفصلی ارائه

مقاالت نیال به مطا عات بیشتی تاأم با گیوه کنتیل را فلب

میدهد .بهعروه ،با این و یله میتاان کلیکها

نیم

میکند.

حین بستن دهان که با مس لابل ردیابی نیس
ردیابی کید.
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کارگی :با ا تفاده ال کاغذ

آرتیکاال یان  )Baush . Occ . Paperبا حمای

بیشتی ال گیوه

 )P<1/10ادول و نمادار .)0
همچنین مییان شیا Lateral Protrusive

ار پس نگهدارنده کاغذ میلی و ارلیابی با مقایسۀ
چشمی انجام شد .به بیماران تفهیم شد که در اکلاژن
میکی دندانها خاد را ببندند و در حا یکه تما

بین

نهایی را

و

حیک

دندانها باال و پایین بیلیار ا

ا م که  11دراد باد میباشد.

 )Lpبا ادا

کلیک در گیوه بیمار  11دراد و در

گیوه کنتیل  71دراد باد  )P<1/10ادول و نمادار
.)1
در این مطا عه ،شیا کلیک در م

چپ ک پایین را انجام دهند .لمانیکه هنگام معاینه کاغذ

را

آرتیکاالتار را ال بین کانین ها رو هم لیارگی ته نتاان

گیوه بیمار  43دراد ،و شیا کلیک در م

در تمام مسیی حیکات فی ی خارج نماد و غیی ال تما

گیوه بیمار  66دراد باد.

کانینها تما

دیگی وااد نداشته باشد راهنما کانینی

 )Canine Guidanceدرنظی گی ته شد.

یاوانی نسبی تما ها لودر

در
چپ در

در گیوه بیمار در

حیکات مختلف فی ی – لدامی  -نتییک)  01دراد

لمانیکه هنگام معاینه نتاان کاغذ ارتیکاالتار را ال

و در گیوه کنتیل  1دراد ،یاوانی نسبی میکیوتیوماها

بین یکی ال دو دندان خلفیتی ال کانین که رو تمام مسیی

در گیوه بیمار  31دراد و گیوه کنتیل  06دراد و

هم لیارگی ته خارج نماد در

دندانی در گیوه بیمار  01دراد و در گیوه

فی ی رو

حیک

 Group Functionدرنظی گی ته شد.
بیا

هی اف

ایشها

کنتیل  11دراد بادP=0.000 .

دندان مقابل هم وااد Lateral

 )Lr Retrusiveبهعناان یک تما

در گیوه بیمار یاوانی نسبی انحیاف میدالین به

مشخص دندانی

چپ  06دراد و انحیاف به را

 13دراد باد.

بین شیب دیستال کا پ دندان ماگییرر با شیب مییال

یاوانی نسبی انحیاف میدالین به را

در گیوه کنتیل 1

کا پ دندان مندیباالر حین حیکات فی ی درنظی گی ته

دراد و یاوانی نسبی انحیاف به چپ  0دراد باد.
بیحسب فبقهبند انگل یاوانی نسبی مال اکلاژن

شد.
بیماران دارا

)Lp Lateral Protrusive

تما

مشخص دندانی با شیب مییال کا پها دندان-

ها

در بیخارد با شیب دیستال کا پ

ماگییرر

دندانها مندیبا ی حین حیک

فی ی نشان دادند.

در گیوه بیمار به تیتیب مال اکلاژن کر
و مال اکلاژن کر

 71 ،Iدراد

 06 ،IIدراد و مال اکلاژن کر

 01 IIIدراد میباشد .در گیوه کنتیل اکلاژن کر
 11دراد و کر

 03 IIدراد و کر

I

 3 IIIدراد

باد.
اکلاژن کانین رایی در گیوه بیمار  61دراد در

یافتهها
فی ی دندانی

در بیر ی ارتباط بین راهنما

 )Lateral Tooth Guidanceو ادا
گیجگاهی کی

مفصل

 )Clickingبی عاامل اتیا اژیک

احتمال میتبط به آن ،نتایج لیی بهد
در این مطا عه ،شیا

)Lateral Retrusive

 )Lrبا ادا کلیک مفصلی در م

گیوه بیمار  71دراد باد که ال حاظ آمار

 31دراد در گیوه کنتیل  63دراد باد.
همچنین در این مطا عه ،شیا کلیک بهفار کلی در
گیوه بیمار در لنان بیشتی ال میدان باد ،و ی با تااه به

آمد.
را

گیوه کنتیل  46دراد و گیوپ انکشن در گیوه بیمار

و چپ در
مشخصاً

تالیع نامساو هی دو انس در انتخاب نمانه ،اخترف
معنادار نباد .)P<1/10
در این تحقیق بین راهنما فی ی دندانی و ادا
مفصل گیجگاهی کی  )Clickingو عاامل اتیا اژیک
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 -ایشها

دندانی،

اکلاژن ال نظی آمار

ارتباط

میتبط به آن تما ها
میکیوتیوماها و نا

لودر

معنادار مشاهده شد . P=0.000

جدول  :1فراوانی شیوع  Lateral Retrusiveدر گروه بیمار و کنترل
Group

LR
Positive
78%
28%

Negative
22%
72

Patient
Health

100
80
positive

60

negative

40
20
0
p

h

نمودار  :1فراوانی نسبی شیوع  Lateral Retrusiveدر گروه کنترل و بیمار
جدول  :2فراوانی نسبی شیوع  Lateral Protrusiveدر گروه کنترل و بیمار
LP

Group

Negative

Positive

78%

22%

Patient

28

72%

Health

50

positive

0

negative
h

Axis Title

100

p
Axis Title

نمودار  :2فراوانی نسبی شیوع  Lateral Protrusiveدر گروه کنترل و بیمار
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بحث
)Lateral Retrusive

در این مطا عه شیا
م

کارگی با ادا  TMJدر م

و چپ در

را

پیداختیم ،و ی در تحقیقات آنها اداگانه بیر ی شده و
بیشتیین تداخرت در حیکات میکی باده ا

گیوه بیمار ال حاظ آمار بهفار معنادار بیشتی ال گیوه
ا م میباشد و اینفار نتیجهگیی
میان  Lrو حیک

ا

شیا میکیوتیوماها و ایشها

.)7

دندانی در اثی

میشاد که ممکن

اعمال پارا انکشنال مانند دندان ایی  )Bruxismو

کارگی که

ارتباط آن با  Lrو ادا مفصلی در گیوه بیمار بهفار

خلفی کندیل م

میتااند با اخترل داخلی  TMJهمیاه باشد ،رابطها

معنادار بیش ال گیوه ا م بهد

وااد داشته باشد .این یا ته با نتایج یانگ  )Yangو

که این مطلب با مطا عات اوبیگ  )Obergدر ال

همکاران در ال  1111و کا ی  )Coffeyو همکاران
در ال  0616همخاانی دارد .این محققان با ا تفاده ال
تییسینگ پانتاگیاف دریا تند که کندیل
بیشتیال التیال پیوتیولیا ) (Lpدارا
رتیولیا  Lrمیباشد و حیک

م

کارگی

حیک

تیال

تیال رتیولیا رابطۀ لا

با اخترالت داخلی مفصل دارد .بهنظی میر د چنانکه در

 0677همخاانی دارد .و
لودر

آمد )P=0.000
که تما ها

معتقد ا

میتااند باعث شیو اعمال پار انکشنال مانند

 Bruxismو ایش در طاح مختلف دندانها شده و
ادمات لیاد بی مفصل  TMJوارد الد .)1
در بیر ی مییان شیا انحیاف میدالین در دو گیوه
ا م و بیمار) و ارتباط آن با  Lrو ادا

 TMJبال

تحقیقات یار  )Farrarدر ال  0661و کا ی هم به

اخترف در هی دو گیوه معنادار میباشد  )P=0.000و

آن اشاره شد ،شیب دیستال کانین ماگییرر و راهنما

با تااه به شیا باال آن در گیوه بیمار بهنظی میر د

 )Lrمیتاانند اابجایی خلفی کندیل همان م

را ا قا

کنند .)6-3

میدالین وااد داشته باشد .)4

در این مطا عه ،شیا التیال پیوتیولیا با ادا
کلیک در م

که ارتباط لا

بین  Lrو ادا

کلیک با انحیاف

را

در این تحقیق ،یاوانی نسبی مال اکلاژن به مااب

و چپ در گیوه بیمار بهفار

فبقهبند انگل در هی دو گیوه بیمار و کنتیل ارلیابی و

معنادار کمتی ال گیوه ا م میباشد که این یا ته با نتایج

نتایج لیی بهد

آمد .مال اکلاژن کر  71 Iدراد ،و

تحقیقات آلا الآنی  )Al-Aniدر ال  1114و کا ی

مال اکلاژن کر

در ال  0616مشابه ا
کا پ کانین ماگییرر

 06 IIدراد ،و مال اکلاژن کر

III

 .بهنظی میر د که شیب مییا ی

 01دراد باد که در مقایسه با تحقیقات انجامشده تا ط

دندانی  )Lpمانع

در شییال ال بعضی اهات

با راهنما

درد و ایجاد اخترل مفصل همان م

میشاد .)3 ،4

در مطا عۀ ما مییان شیا تما ها
گیوه بیمار در حیکات مختلف فی ی،

لودر

اادلی در تهیان و میبد

مشابه و ال بعضی اهات متفاوت میباشد که احتماالً به
در

نتییک و

تفاوت در روش و حجم نمانه و ویژگیها
نژاد بیمیگیدد .اما نکتۀ لابل تااه این ا

لامی و
که تیتیب

لدامی) بهفار معنادار بیشتی ال گیوه ا م باد که این

یاوانی مال اکلاژن در این تحقیق با ایی تحقیقات

نتایج با تحقیقات دکتی مدنی و دکتی مهد لاده در ال

انجامشده در اییان و اهان هماهنگی دارد .)6

 ،)0و ی با مطا عات ما ین

در گیوه بیمار  64دراد دارا اکلاژن کانین رایی و

 1113تقییباً مشابه ا

 )Molinدر ال  0666متفاوت میباشد .بهنظی میر د

اکلاژن گیوپ انکشن بادند

که اخترف ،میباط به نا تداخرت دندانی در حیکات
میکی

و غیی میکی

باشد که ما بهفار کلی به آن

حدود  31دراد دارا

 .)P=1/116در گیوه ا م  46دراد دارا
کانین رایی ،و حدود  63دراد دارا

اکلاژن

اکلاژن گیوپ

انکشن بادند که بال اخترف در دو گیوه معنادار میباشد
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اسداهلل احمد زاده و همکاران

)؛ که این یا ته با تحقیقات دونگانP=1/106

میکیوتیوماها یکی ال عاامل اتیا اژیک اخترل
 اگی شارها ال حد انکشنال. شناخته میشاندTMJ
یبییر یان رخ

 و. اختر ات اندکی دارد0666 ) در الDonegan

تجاول کنند تغیییات غیی لابل بیگش

گیارش کید که وااد کانین گایدنس در دو گیوه بیمار و

میدهد و نقاط لبی در طح آرتیکاالر و احیاناً چسبندگی

 و حضار، دراد11  دراد و41 کنتیل بهتیتیب حدود

،طاح چسبنده و نهایتاً اابجایی دیسک ایجاد میشاد

. دراد باد41  و کانین گایدنسTMJ

اضا ه بیداشته شاد در این میحله لابل

دونگان مدرکی مبنی بی ارتباط بین دیستال کانین گایدنس

اما اگی نییو

)10،4،3

ا

بیگش

تاأم ادا

Ipsilateral ) وDistal Canine Guidance
) پیدا نکید که این با یا تهها ما و یارTMJ Sound

نتیجهگیری
خلفی

با تااه به نتایج این مطا عه میان حیک

مفصلی رابطۀ معنادار

کارگی و اداها

) که کانین گایدنس دیستا ی میتااند منجی بهFarrar
کارگی شاد

خلف کندیل م

مستقیم

در این مطا عه بهنظی میر د که رابطها

در بین عاامل مداخلهگی در ایجاد اخترالت مفصلی

 واادTMJ دیستا ی کانین و اخترالت

 دراد01 ) باInterferences

خلفی کندیل عامل درد معی ی

لودر

تما ها

بیشتیین و بعد ال آن میکیوتیوماها و ایشها دندانی
. دراد در ردهها بعد لیار گی تند36  دراد و01 با

 و حیکLr

.)01 ،0 متفاوت میباشد

کندیل م
.وااد دارد

به م

-به

بین راهنما

 این حیک.داشته باشد

 در همان مTMJ شده و ایجاد نابسامانی داخلی
.عناان راهنما دندانی پسگیایی مینماید
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A Study of the Relationship between the Kind of Lateral Tooth
Guidance and Temporomandibular Joint Clicking
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Abstract
Background and Objectives: Clinical observations have
indicated that lateral working side contacts can produce a
posterior shift of working side condyle, resulting in pain and
disk displacement in the temporomandibular joint (TMJ). The
contact of distal incline of maxillary canine and mesial incline
of the buccal cusp of the mandibular first premolar has been
postulated as a possible cause of TMJ clicking. The aim of this
study was to examine influence of lateral tooth guidance on
TMJ clicking and its etiologic factor.
Subjects and Methods: One hundred subjects from students
and nurses at dental school of Ahvaz university were
voluntarily recruited and divided into 50 symptom-free subjects
(control group) and 50 patients with TMJ clicking. The data of
examination and interview were recorded in a questionnaire and
analyzed with SPSS and Square-Chi.
Results: 34% of patients had clicking in the right side and
lateral retrusive guidance in the right side (P=0.009); and 66%
of patients with TMJ had clicking in the left side and lateral
retrusive guidance in the left side (P=0.000). In the control
group (12%) had lateral retrusive guidance in the right side and
10 % had LR guidance in the left side The most important
etiologic factors of TMJ were interferences followed by micro
trauma and wear facet.
Conclusion: According to the results of the study there is a
significant relationship between lateral retrusive guidance and
clicking in the TMJ.
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