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43،1382-48، ص 1هم، شمارة يازد مجلة دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دورة �

بررسي رابطه بين سن و خط لبخند
2 و دكتر آزاده نصيري2، دكتر ثريا شاكري1عزت اهللا جاللياندكتر

خالصه
ه با افزايش سن به دنبال تغييراتي باشد كدادن لبخند مي از مهمترين عوامل در زيبا نشان(Smile line)خط لبخند 

هاي قدامي  دندانلازاين خط از لبه اينسي. شود دچار تغييرمي،دهدها رخ ميدندانها و لب،ت صورتالكه در عض

 بنابردنمايدر لبخند كامل ايجاد مينسبت به انحناي فوقاني لب پايين حاالت مختلفي راكند وعبور ميفك باال 

اين تحقيق . باشد لبخند مييآناتومي و اجزاز دقيق ا به اطالع كامل وزلبخند در سنين مختلف نيااين در بازسازي 

طور مساوي در ه بودند كه ب سال20-70در محدوده سني  زن و مرد300ها هننموبه روش توصيفي انجام گرفت و

 مراجعين به ودانشجويانها كه از مشاهده باليني نمونه بررسي بر اساس .هاي سني ده ساله قرار گرفتندگروه

 و ه نتايج بررسي شد،هاي اطالعاتي انجام گرفت و پس از تكميل فرمبودنددانشكده دندانپزشكي آزاد تهران

و سپس (Straight)مستقيمبه  (Parallel)موازيتل با افزايش سن از حا خط لبخندها نشان داد كه فرميافته

 Tooth Lower Lip)ها نسبت به لب پايينموقعيت دندان لبخند از جملهايساير اجز. كندتغيير مي (Reverse)معكوس

Position) هاي قدامي فك باال به وسيله لب پايين از ميزان حالت پوشانندگي كم دندان با افزايش سن تغيير كرده و

 كه هيچ تماسي بين لب هاي فك باال كاهش يافته ولي در عوض ميزان موارديو يا تماس لب پايين با دندان

به اين هم تغيير كرده (Lip Line)فرم خط لب . يابدهاي قدامي فك باال وجود ندارد، افزايش ميپايين و دندان

.يابدافزايش مي (Low)و حالت پايينكاهش يافته (High)باالحالت صورت كه 

 (Smile Line) خط لبخند، (Esthetic)زيبايي،  (Smile designe)طراحي لبخند:واژه هاي كليدي 

ي تهـران 1 ار گـروه پروتز ثابت، دانشكـده دندانپزشكي دانشگـاه آزاد اسالـم زشك                                 2ـ استادـي دانـپ ـ دـن

20/9/82: تاريخ پذيرش مقاله21/3/82: تاريخ دريافت اصالحات22/4/81: تاريخ دريافت مقاله 

شيمقالة پژوه
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مقدمه

 جذابيت فرد است كنندهعوامل تعيينترين لبخند يكي از مهم

بر اطرافيان وي تأثيرو فرد روحيه خود و نقش بسزايي در ) 1(

اي زيبا محدود به سن نيست تمايل به داشتن چهره.)2(دارد 

ه  امروزه دندانپزشكي مواجه با اجتماعي است كه پيرتر شد.)3(

اجزا صورت و لبخند بيمار را تغيير شكل  افزايش سن .)4(است

كنند فرد ها ظاهري نامناسب پيدا ميزماني كه دندان) 5(دهد مي

وآگاهانه يا ناآگاهانه ) 3(كند از لبخند زدن اجتناب مي

له از نظر روحي و أ اين مس.پوشاندها ميهايش را با لبدندان

ر اين موارد دندانپزشك تنها كسي و درواني اهميت زيادي دارد

هاي  پيشرفت.)6(تواند به بيمار كمك كند است كه مي

تكنولوژي در طي دهه گذشته توانايي خلق و يا بازسازي لبخندي 

انپزشك بايد اين دندو ) 7(يبا را به دندانپزشك داده است ز

 كند كه به زيبايي لبخندش اهميت دهد ءاحساس را به بيمار القا

طبق يك ) 1969(Goldstein.)8(بهبود آن اقدام كندوبراي 

زيبايي چهره به لبخند %  31نظرسنجي عمومي نشان داد كه 

روي آناتومي لبخند  افزايش سن بر.)1(اختصاص دارد

كرده و ها تغيير ها و دندانتأثيرگذاشته وعضالت صورت و لب

).6(كند تفاوت پيدا ميSmile lineلبخند از جمله اجزاي 

 Smile line بعد از  مطرح شد و1958در سال براي اولين بار

و Tjan.)4(آن تحقيقات بيشتري دراين زمينه صورت گرفت 
در آمريكا در زمينه لبخند و فاكتورهاي مؤثر ���ران 

برآن 

 لبخند در يو همكاران در كشوركره بر روي اجزا Yoonو ) 10(

.)11(سنين مختلف تحقيقاتي وسيع داشتند

):9( سه حالت دارد (Smile line) خط لبخند

هاي قدامي ي دندانلحالتي كه لبه اينسيزا:  (Parallel) موازيـ1

.با انحناي فوقاني لب پايين موازي باشدفك باال 

هاي  دندانيلحالتي است كه لبه اينسيزا: (Straight)ـ مستقيم2

هاي ي نباشد و لبهبا انحناي فوقاني لب پايين موازفك باال قدامي 

 بر روي يك خط مستقيم فك باالهاي قدامي ي دندانلاينسيزا

.باشند

ي لباشد كه لبه هاي اينسيزاحالتي مي:  (Reverse)معكوس-3

با انحناي فوقاني لب پايين حالتي فك باال هاي قدامي دندان

.معكوس داشته باشند

:)2 ( سه حالت دارد (Lip line)خط لب

الي زدر اين لبخند تمام طول سرويكو اينسي:  (High) باال -1

.شودبافت لثه ديده مي فك باال هاي قدامي ودندان

طول تاج % 75-100در اين لبخند :  (Average)متوسط-2

.شودديده ميها مابين دندان و تنها لثه فك باالهاي قدامي دندان

هاي دانطول تاج دن% 75در اين لبخند كمتر از : (Low)پايين-3

.دشوشود وبه هيچ وجه لثه ديده نميديده ميفك باال قدامي 

Tooth)ها و لب پايين موقعيت دندان Lowerlip Position) سه حالت

:)9 (دارد

يلدر اين حالت لبه اينسيزا: (SlightlyCovered)گي كم پوشانند-1

حالت لبخند كمي با لب پايين درفك باال هاي قدامي دندان

.شوندنده ميپوشا

 در فك باالهاي قدامي لبه اينسيزايي دندان: (Touching)تماس-2

. حالت لبخند فقط در تماس با لب پايين هستند

Not) بدون تماس -3 Touching) :هاي قدامي لبه اينسيزايي دندان

.و لب پايين در حالت لبخند هيچ تماسي با هم ندارندفك باال 

انجام تغييرات خط لبخند ي در زمينه ايران تاكنون تحقيقرد

متناسب با هاي طبيعي واز آنجا كه براي بازسازي دنداننشده و

نان و زمتفاوتي در افزايش سن بيمار نياز به الگوهاي جديد و

و عوامل مرتبط  Smile lineلذا تغييرات فرم) 10(باشد ميمردان 

انشكده مراجعين به دو با آن با افزايش سن در دانشجويان 

 بررسي 1380اد تهران در نيمه اول سال زشكي دانشگاه آانپزدند

.شد

روش بررسي
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براي بررسي مطالعه فوق به روش توصيفي صورت گرفت و

،لبخند كامل بيماران در نظر گرفته شد و با معاينه كلينيكي

كردن و آموزش و تمرين با بيمار لبخندكامل و قابل صحبت

.تكرار ارزيابي شد

 محدوده  نمونه در300تعداد ) 9(توجه به تحقيقات مشابه با 

طور مساوي ه سال بطور تصادفي انتخاب شدند كه ب20-70سني 

هاي  سپس فرم.هاي ده ساله سني زن و مرد قرار داشتنددر گروه

 سن و معيارهاي زيبايي يك لبخند ،كه شامل جنساطالعاتي

Smile) خط لبخندكامل از جمله line)  ، لبخط(Lip line) ،

 ،(Tooth Lower lip Position)ها نسبت به لب پايين حالت دندان

هاي ديده شده در لبخند كامل و فرم قوس فكي بود تعداد دندان

.تكميل شدند

عدم وجود دندان در اين بررسي افراد با سابقه ارتودنسي

(Missing)،ين شده با پروتززهاي جايگ دندان،هاكشيدن دندان،

ب ، ل سايش شديد،هاي قدامي اكسترود و اينترود شدهدندان

.حذف شدندمطالعه تروماتيزه از 

هايافته

مرد با افزايش سن نتايج نشان داد كه در هر دو گروه زن و

موازي تغيير كرده و از حالت (Smile line) لبخند خطنوع

(Parallel)مستقيم به سمت (Straight)معكوس  و سپس (Reverse)

. كندتغيير مي

 در زنان (Parallel) موازيدهد كه لبخند نشان مي1جدول 

 و(Straight) مستقيمشيوع بيشتري دارد ولي حالت

 با تماستر است همچنين لبخند مردان شايعدر(Reverse)معكوس

(Touching) شود  برابر بيشتر ديده مي3/2 در زنان نسبت به مردان

Not) بدون تماسكهدر صورتي Touching)نسبت به در مردان

 كمي پوشانندگي  برابر شيوع بيشتري دارد و حالت1/2زنان 

(Sligtly covered) برابر بيشتر ديده 7/3 در زنان نسبت به مردان 

 تغييرات خط لبخند بر اساس فرم 3در جدول ). 2جدول (شودمي

.قوس فكي نشان داده شده است

 لب از نوع  خطفرم نشاندهنده آن است كه 4جدول 

 خط لب فرم آقايان و برابر5/1ها در خانم(High Lip line)باال

البته در . باشدها مي برابر خانم7/1 درآقايان (Low Lip line)پايين 

ترين حالت  شايع (Average)هر دو گروه زن و مرد حالت متوسط

.است

 سال20-70به تفكيك جنس در سنين Smile Line توزيع :1جدول 

موازي

(Parallel)

مستقيم

(Straight)

معكوس

(Reverse)
جمع كل خط لبخند

(Smile Line)

جنس
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

)50(150)8/45(33)47(47)6/54(70زن

)50(150)1/54(39)53(53)3/45(58مرد

جمع كل

300)24(72)3/33(100)6/42(128)درصد كل (
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 سال20-70تفكيك جنس در سنين به -lower lip position  Toothتوزيع :2جدول

تماس

(Touching)

عدم تماس

(Not Touching)

پوشانندگي 

 Slightly)كم

Covered)

جمع كل

Tooth-lower lip
Position

جنس

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

)50(150)7/78(26)2/31(51)1/70( 73زن

مرد
31)8/29(112)7/68(7)2/21(150)50(

300)11(33)3/54(163)6/34(104)درصد(جمع كل 

 سال20-70به تفكيك فرم قوس فكي در سنين Smile Line  توزيع:3جدول

باال

(Parallel)

متوسط

(Straight)

پايين

(Reverse)
جمع كل  لبخندخط

(Smile Line)
فرم قوس فكي

(Arch Form)
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

بيضي

(Oval)
118)90(83)6/84(61)9/85(262)3/87(

چهار گوش

Square)
13)9/9(13)2/13(9)6/12(35)6/11(

سه گوش

(Triangular)
002) 2(1)4/1(3)1(

جمع كل

)درصد كل(
131)6/43(98) 6/32(71)6/23(300

 سال20-70تفكيك جنس در سنين  بهLip Lineزيع تو:4جدول

كلجمع(Low)پايين (Average)متوسط(High)باال 
خط لبخند

(Lip Line)

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادجنس

)50(150)5/36(30)3/54(106)8/60(14زن

مرد
9)1/39(89)6/45(52)4/36(150)50(

300)3/27(82)65(195)6/7(23)درصد(جمع كل 
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 با افزايش (Smileline) خط لبخند اين مطالعه نشان داد كه  نوع

 مستقيمبه سمت(Parallel) موازيحالتازيابد وسن تغييرمي

(Straight)معكوس و (Reverse)يز ساير اجزا لبخند از رود و نمي

با افزايش سن تغيير كرده و حالت ToothLower-lipPositionجمله

Sligtly coveredوTouchingانزكاهش يافته ولي ميNot Touching

 هم تغيير كرده و حالت(Lip line) خط لبيابد و فرمافزايش مي

.دياب افزايش مي(Low) پايين كاهش يافته ولي(High)باال

بحث

اين تحقيق نشان داد كه افزايش سن بر روي فرم لبخند تأثير 

.شودها ميالت صورت ولبض عتهدارد و باعث تغيير تونوسي

يابند و در نتيجه باعث ها سايش ميالي دندانزهمچنين لبه اينسي

.شوند لبخند ميي و ساير اجزا(Smileline) خط لبخندتغيير فرم

 در كره Yoonجام شده با تحقيقات براي مقايسه تحقيق ان

انجام شده ل سا20-30 در آمريكا كه بر روي گروه سني  Tjanو

با افزايش طبق نتايج  گروه سني فوق را بررسي نموديم و،بود

Smile) خط لبخندحالتسن  line)از موازي(Parallel)به  به ترتيب 

حالت. ابديتغيير مي(Reverse) معكوسو(Straight)سمت مستقيم

شيوع ) Tjan) 10و تحقيق حاضر در نتايج(Parallel)موازي

نظر به اينكه .)11 (داردو همكاران Yoonبيشتري نسبت به نتايج

با مطالعات مشابه Smile Lineنتايج حاصل از اين تحقيق در مورد 

خواني داشته ولي با نتايج حاصل از مطالعه در اروپا و آمريكا هم

توان نتيجه باشد، ميمتفاوت مي) 11(انشگاه سئول مشابه در د

گرفت كه فاكتورهاي نژادي در چگونگي شكل لبخند مؤثر 

ها در همگوني نزديك با نژاد كه لبخند ايرانياست به طوري

.باشدسفيد است ولي با نژاد زرد متفاوت مي

و همكارانYoon طبق نتايج (Lipline) خط لبدر زمينه

 بيشترين شيوع (Average) متوسط حالت حاضر و مطالعه)١١(

ولي در نتايج.  قرار دارند(Low) پايين و(High) حاالت باالو بعد

Tjan متوسطبعد ازو همكاران (Average)پايين حالت (Low) دو 

.)10(شيوع دارد(High) باالبرابر ميزان

Parallelنتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد نوع لبخند موازي 

 سال دارد و با افزايش سن اين 20-30بيشترين شيوع را در سنين 

به ) 60-70( و در سنين باال Straightحالت در ميانسالي به مستقيم 

هاي اين در بازسازيبنابر. شود نزديك ميReverseحالت معكوس 

بايست سن و جنس بيماران هاي قدامي و طراحي لبخند ميدندان

يرد، تا بتوان به شرايط يك لبخند طبيعي مورد توجه قرار گ

.نزديك شد

مطالعه طبق نتايج  Tooth  Lowerlip  Position در مورد فاكتور

Notابتداو ���ران Yoonو حاضر  Touching و 

SligtlyوTouchingسپس Covered ولي ) 11(شايع استTjan و
رين ت شايعTouching كه ندبه اين نتيجه رسيد���ران 

نتايج هاي ديده شده در لبخند كامل درميزان دندان.لت است حا

Yoonپري مولر دوم دندان تا حاضر بررسي���ران و و

پري مولر اول بيشتر  دندان تاو همكاران Tjanاست ولي در نتايج 

.)11،10(شودديده مي

دهنده اين است كه فرم  نشانالًتفاوت نتايج فوق احتما

ها در دهان ودنداناندازه ا و فرم و ه لبوعضالت صورت

لبخند فرم با افزايش سن تغييرات . نژادهاي مختلف متفاوت است

و اكثر افراد تمايل شود ميعدم رضايت بيماران باعث ها و دندان

تر پيدا اي جوانها چهرهدارند كه با تغييرحالت لبخند و دندان

ها روي دندانكار با تغييراتي كه دندانپزشك بركنند كه اين

تغيير فرم نيز تمرينات عضالت صورت براي كند وايجاد مي

لبخند را بهبود حالت توان تا حدي ميلبخند امكان پذير است و

 دندانپزشك بايد همواره با دقت بر روي فاكتورهاي .بخشيد

زنيي كند وزهر فرد را متناسب با سن او بازسالبخندمتفاوت، 

قدامي بايد به لبخند و فاكتورهاي آن از هاي در بازسازي دندان

Smile) خط لبخندجمله line) در واقع توجه به . باشدتوجه داشته

طرح  ماده ترميمي و،تراشاين عوامل است كه نوع ترميم، 

.كندميتعيين درمان را 
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