
 ي، پژوهشـي دانشـگاه علــوم پزشــکي زنجـــانـــي علم مجلـه

 ١١٤ تا ١٠٤صفحات , ١٣٩٦مهر و آبان , ١١١ي  شماره, ٢٥ي  ره دو

 

  بل ي مند موالر سوميها ون دندانيکاسيفي و مراحل کلسيمي رابطه سن تقويابيارز
 دهان و فک و يولوژيمرکز رادک يمراجعه کننده به ماران ي بکي پانوراميوگرافيدر راد

 شهر زنجان  درصورت
  ۲يري نصي، دکتر عل۱يدکتر بهاره پورتاج

 drpourtaji@zums.ac.ir       دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي زنجانی  فک و صورت، دانشکده، گروه راديولوژي دهان :ي مسئول نويسنده

  ۲۳/۸/۹۵ :    پذيرش  ۱/۴/۹۵: دريافت
  

  دهيچک
ن يـ هـدف ا  .با ارزش است مهم وار ي بسي قانونين سن در پزشکي تخميون مولر سوم برايزاسينراليک مراحل ميوگرافياد ريابيارز :نه و هدف  يزم

  .بود يميان و ارتباط آن با سن تقويرجيبل بر اساس روش دمي مولر سوم منديک مراحل تکامليوگرافي راديابيمطالعه ارز
 ،۱۳۹۳ در سال يک خصوصينيک کليماران مراجعه کننده به يک بي پانوراميها يوگرافيان رادي از متوصيفي يلي تحلی ن مطالعهي در ا:يروش بررس

  يافـزار آمـار    با اسـتفاده از نـرم  يميبل و ارتباط آنها با سن تقوي سوم منديها  مولريمراحل تکامل ر،يبر اساس تصاو . انتخاب شديوگرافي راد ۲۰۰
SPSS 20ديز گردي آناليتنيس و من ويل کروسکال وايها ن شده و با آزمونيي تع.  

ـ يبر اساس نتا . سال بود۲۵ تا ۱۵ماران ي ب يف سن يط . مذکر بودند  درصد ۷/۴۷ماران مونث و    ي از ب  درصد ۳/۵۲ :ها افتهي س يج آزمون کروسکال وال
 در هر دو ي به عبارت.ار بودد ي معنيبل در سمت راست و چپ از نظر آماريون مولر سوم منديکاسيفي مراحل مختلف کلسين سنيانگياختالف در م 

چ ي نشان داد که هيتنين تست من ويهمچن. داد را نشان يدار يش معني افزاH به طرف مرحله C از مرحله ين سن يانگيسمت راست و چپ فک م     
ـ م لتکام مراحل از کي هر در يعبارت به .سمت چپ و راست وجود نداشت     ) D,E,F,G,H(ون  يکاسيفي در مراحل کلس   يدار يتفاوت معن   نيانگي

ون سمت راست در ارتباط با هم سـن و هـم         يکاسيفي هم نشان داد که مراحل کلس      يون خط يتست رگرس  .بود مشابه چپ و راست سمت در يسن
  . نداشتنديت ارتباطيون سمت چپ فقط در ارتباط با سن بودند و با جنسيکاسيفي مراحل کلسيجنس است ول

  .  سال يا باالتر دارند۱۸دهد كه بيماران سن  نشان مي درصد ۹۹با دقت  ،شود يشه بسته ميآن اپکس رکه در H  ي تکاملی  فقط مرحله:يريجه گينت
  کي پانوراميوگرافيون دندان، راديکاسيفي، کلسيميتقوسن : يديواژگان کل

  
  همقدم
 اسـت   يطي و مح  يکي ژنت يرشد انسان وابسته به فاکتورها         

ع مختلف در دو جـنس  ا جواميک جامعه يو در افراد مختلف    
زان رشد فرد به طور معمـول       ي م يابيدر ارز  .)۱ (متفاوت است 

ـ  سن دق  يميسن تقو . شود ياستفاده م  يمياز سن تقو     ق ثبـت  ي
  
  
  

  
خ تولـد   ي کـه تـار    ياما هنگـام  .  افراد است  ی شده در شناسنامه  

از يـ ست، خصوصا در كشورهاي در حال توسـعه، ن  يمشخص ن 
ن سـن افـراد     ي جهت تخم  يرگي د ي است که از ابزارها    يبارز

  كليـدهاي  از يكـي  افراد تقويمي سن  تعيين .)۲( استفاده شود 
  
  
  

  دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، زنجاني  دانشکدهو صورت  فك ، دهان فک و صورت، استاديار گروه راديولوژي،دکتراي تخصصي راديولوژي دهان  -۱

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان ،دندانپزشک عمومي -۲
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 سـن  تعيـين  جوامع بيشتر در. است قانوني پزشكي در تحقيق

 ضـروري  امري مجرمان مجازات ايو  استخدام جهت تقويمي
 تولـد  زمـان  به مربوط اسناد فاقد مورد افراد  در. گردد مي تلقي

 جهت مناسب روشي از استفاده به بت آن، ث در اشكال داراي يا
 بـه  قـانوني  پزشـكي  بنابراين. باشد مي نياز تقويمي سن تعيين
 سـن  آن ی هوسـيل  بـه  بتوانـد  اسـت كـه    روشي مطمـئن   دنبال

 بـاال  اطمينـان  حـدود  با را) آن يا باالي  سال ۱۸ زير (مجرمان
اغلب بين بلوغ فيزيكي و سـن فـرد ارتبـاط         .)۳ (بزند تخمين

ــد  ).۴( دوجــود دار ــوغ فيزيكــي مانن  برخــي از تظــاهرات بل
 قد افراد و كلـسيفيكاسيون دنـداني در نبـود           ي قاعدگي، اندازه 

تواند در تعيين سن مـورد     اطالعات دموگرافيك دقيق افراد، مي    
 يهـا  ون مچ دست و مهـره     يکاسيفيکلس). ۵( استفاده قرار گيرد  

ـ  و اوا  ين کـودک  يگردن در سن    ).۶ ( کـاربرد دارد   يل نوجـوان  ي
گيري پيوسـته    دليل اين كه بلوغ دندان يك فرايند قابل اندازه         به

تري در بررسـي سـن تقـويمي و      و دايمي است، معيار مناسب    
 ).۷( باشد هاي رشد مي   لفهوفيزيولوژيك افراد نسبت به ساير م     

 يتر بوده و الگو     آهسته ي نسبت به تکامل اسکلت    يتکامل دندان 
ــ يتقر انــد کــه  تلـف نــشان داده  دارد و مطالعــات مخيبـا منظم

تـر   ن سـن مناسـب    ي تخمـ  يها بـرا   ها نسبت به استخوان    دندان
 از نظـر    ي سـالگ  ۱۸ در حدود    ي دائم يها  دندان يتمام. هستند

شه کامل شده و اپکس آنها بـسته شـده اسـت و در        يل ر يتشک
ن اگر دنـدان    يبنابرا. ان تنها دندان مولر سوم استثنا است      ين م يا

ن سـن  ي تخمي برا ياشد، روش مناسب  مولر سوم وجود داشته ب    
 ).۳(  استي سالگ۲۲ تا ۱۶ن ي بيدندان

 :رود بيني سن دنداني به كار مي دو روش در پيش

: روش تخمين سن دنداني از روي زمان رويـش دنـدان     -۱
ثير عوامل زيادي مانند زمـان  ادليل اينكه زمان رويش تحت ت   به

  غيـره قـرار  هاي شيري، سـوء تغذيـه و   كشيدن يا افتادن دندان 
رسد معيار قابل اطميناني براي تخمين سن        مير   به نظ  ،گيرد مي

  .)۷ و۸( دنداني نيست

  : تخمين سن دنداني با توجه به مراحل كلـسيفيكاسيون         -۲
ويـش   ر ازهـا قبـل      كلسيفيكاسيون فرايندي است كه از مـدت      

از  انجامد و هر مرحله  به طول ميها بعد از آن  و تا مدتدندان
   .    )۹ (اديوگرافي قابل ارزيابي استآن توسط ر

اند اما   هاي متعددي براي تخمين سن دنداني تكامل يافته        روش
روشي كه توسط دمرجيان پيشنهاد شد از مقبوليـت و سـادگي       

ان و همکارانش ي دمرج۱۹۷۳ در سال   .اي برخوردار است   ويژه
ـ   ي را ابداع کردند که با استفاده از ا        يروش ه ن روش توانـستند ب
 يوگرافيها در راد    و بر اساس تکامل دندان     يرت اختصاص صو

   ).۱۰و ۱۱( ن بزنندي را تخميميمار، سن تقويک بيپانورام
 H تـا  A ر تکامـل دنـدان در هـشت مرحلـه       يش س در اين رو  

ــه ــد طبق ــهيبن ــه مرحل ــسA ی  شــده ک   ونيکاسيفي شــروع کل
 اسـت کـه     ين مرحله تکـامل   ي آخر H ی نوک کاسپها و مرحله   

ن يي فک پا  يهفت دندان دائم  . )۱۲( شود يته م شه بس ياپکس ر 
ها   جدول شاخص  يکي شده و دو جدول،      يسمت چپ بررس  

 هر دندان بـسته بـه   يبرا. شود يه ميل تهي جدول تبديگريو د 
ن شده و   يي تع يون آن دندان شاخص خاص    يکاسيفيمرحله کلس 

دست آمده از هفت دندان با هم جمع        ه  سپس هفت شاخص ب   
سپس بـا کمـک     . ديدست آ  ه بلوغ ب  يياشوند تا شاخص نه    يم

ل ي تبـد  يمي بـه سـن تقـو      يين شـاخص نهـا    يل، ا يجدول تبد 
ـ  ي از آنجا که سـن     ).۱۳( شود يم    ی ن کننـده  يـي  کـه تع   ين بحران

 ي بوده اسـت از نظـر پزشـک   يفريت ک يحق و حقوق و مسئول    
ـ باشد، اسـتفاده از روش دمرج      ي سال م  ۱۵ باالتر از    يقانون ان ي
ــرا ــيب ــني تخم ــاربر،ن س ــ نيد ک ــه . )۱۴( ستي ــا ک   از آنج

ــدان  ــدان ۸دن ــا دن ــس  ي تنه ــل کل ــه تکام ــت ک   ونيکاسيفي اس
م بـه  ين تـصم ي ادامه دارد، امروزه محققـ     ين بزرگسال يآن تا سن  

ـ  روش دمرج  ياجرا ـ ۸ دنـدان   يان بـر رو   ي صـورت منفـرد    ه ب
  .)۱۵ (اند گرفته
 بر اسـاس تکامـل دنـدان        يمين سن تقو  ين مطالعه، تخم  يدر ا 

   .گرديد ي بررسيت زنجانيدر جمعبل يمولر سوم مند
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  روش بررسی
  در ZUMS.REC.1392.207 اخـالق  کد ي حاضر        مقاله

  . دانشگاه علوم پزشكي زنجان مورد تاييد قرار گرفت
 ي  شدهيگانيک باير پانورامي تصاو شاملي مورد بررسی جامعه

 يولوژيک مرکز رادي ساله مراجعه کننده به ۲۵ تا ۱۵ماران يب

ن مطالعه به علت کار     يدر ا  .بود ۱۳۹۳ سال   نجان در  شهر ز  در
نامـه از   تي به گرفتن رضا  يازي شده ن  يگانير با ي تصاو يبر رو 

ــوديب ــن مطالعــه.مــاران نب ــيتحل ی در اي ــاز،  توصــيفييل ن ي ب
ـ افـراد مراجعـه كننـده بـه       ک  ي پانورام يها شهيکل ـ نيک کلي ک ي

ــصوص ــان در  در يخ ــهر زنج ــال ش ــام ۱۳۹۳س ــت انج  جه
ــراد ــ پانوراميوگرافي ــکلک، ي ــا شهي ــارانيب يه ــه دارايم  ي ک
ـ در ا . دشـدن ، وارد طـرح     ودنـد  ورود به مطالعه ب    يارهايمع ن ي

ـ گــر دار مطالعـه دو مــشاهده  م، مــشاهده گــر اول متخــصص ي
 ي دهان، فک و صورت و مشاهده گر دوم دانشجو          يولوژيراد

 .باشد ينه مين زميده در ايآموزش د

ـ  راد ی هيکل ـ  پانورام يهـا  يوگرافي ـ ر ا ک د ي ـ نين کلي ک توسـط  ي
کـسان توسـط دسـتگاه      يط  ي مجـرب و در شـرا      يهـا  نيتکنس

ــراد ــد -ينکيهلــس( Planmeca يوگرافي ــه شــده ) فنالن گرفت
 مشخص  يا سن شناسنامه با  ماران  يبک  ير پانورام ي تصاو .بودند
 ق استاندارديبه طر که ييها شهيکلد و ي وارد مطالعه گردقيو دق 

ر وجود داشت از    يدر تصاو  يکياشکال تکن ه نشده بودند و     يته
  .دنديمطالعه خارج گرد

ـ ، کل ها ه داد يآور قبل از جمع   ـ  ته يهـا  شهي مـاران  ي شـده از ب    هي
ـ  در اخت  ويموجود در آرش      تـا  گرفـت گـر قـرار    ار دو مـشاهده  ي

ـ  دمرج يق شاخص تکامل  يف دق ير و تعر  يبا توجه به تصاو    ان ي
  نيــي و تعنيي تکامــل دنــدان مـولر ســوم فــک پــا يبـه بررســ 

Inter Rate Reliability ن دو ي بـ يب همبـستگ ي ضـر .بپردازند
ــشاهده ــاال  مـ ــر بـ ــد۹۵ يگـ ــود درصـ ــرا. بـ ــي تعي بـ   نيـ

Intra Rate Reliability ، نمونه توسط هر کـدام از  ۲۰تعداد 
  گرهـا   ، سپس هر کـدام از مـشاهده       شدند يگرها بررس  مشاهده

  

   ي بررسـ ه دوبـار  دو هفتـه   نمونه را بعـد از گذشـت         ۲۰ن  يهم
ـ ين نتـا ي محاسبه شده ب يب همبستگ يزان ضر يکردند که م   ه ج ب

ن يـي  تع درصـد  ۹۵گرها   دست آمده توسط هر کدام از مشاهده      
ن بـر   ييپـا   مولر سوم  يها ک از دندان  يها به هر  گر مشاهده. شد

ـ  بسته به م   )۱شکل  ( انياساس روش دمرج   ـ زان تکامـل    ي ک ي
  :دادنداختصاص   Hتا  Aزشاخص ا

 كرسـت  فوقـاني  سطح در كلسيفيكاسيون شروع : Aی مرحله

 بين و گرديده مشاهده معكوس مخروط يك صورت به دنداني

  .ندارد وجود اتصالي هيچ كلسيفيه نقاط اين
 يكـديگر  با كلسيفيه نقاط اين پيوستگي و اتصال B:ی مرحله

 تشكيل را دندان اكلوزال سطح ی محدوده و دنداني هاي كاسپ

  .دهد مي
 تكميـل  اكلـوزال  سـطح  در دندان ميناي تشكيل :C ی مرحله
 ناحيـه  سـمت  بـه  دنـدان  مينـاي  تقـارب  و توسـعه  و گرديده

 و گرديده مشاهده عاجي تجمع شروع. شود مي ديده سرويكال
 .باشد مي شكل منحني اكلوزال مرز در پالپ اتاق ی محدوده

 کامل CEJ تحتاني قسمت در دندان تاج تشكيل :D ی مرحله
 تـشكيل  شـروع  و شـده  شكل اي ذوزنقه پالپ اتاق و گرديده

  .گردد يم مشاهده شكل خاري صورت به دندان ريشه
 به دندان ريشه ی هيناح درBifurcation  تشكيل E: ی مرحله
 ديـده  شـكل  هاللـي  صـورت  به يا كلسيفيه نقطه يك صورت

 .باشد مي آن تاج ارتفاع از كمتر دندان ی ريشه طول. شود يم

 سـمت  بـه  ربيشتBifurcation  كلسيفيه ی ناحيهF: ی مرحله

 تـري  مـشخص  محـدوده  هـا  ريـشه  بـه  و يافتـه  تكامـل  پايين

 .آيد  مي در شكل قيفي صورت به ريشه هاي پايانه. بخشد يم

صورت مـوازي   هاي كانال ريشه ديستال به  ديواره :G ی مرحله
  .بوده و انتهاي اپيكال آن هنوز باز است

 اپيكال ريشه كامل بسته شـده و غـشاي          ی پايانه: H ی مرحله
ريودنتال پهناي يكنواختي در اطراف ريـشه و آپكـس دنـدان          پ

  .دارد
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  انيون براساس روش دمرجيکاسيفي مراحل کلس:۱شکل 
  

ــع  ــس از جم ــزارشيآور پ ــاي  گ ــشاهده ه ــا  م ــراهگره   هم
  يوگرافيـ ق هـر فـرد در هنگـام گـرفتن راد      ي دق يميبا سن تقو  

 اطالعـات  يتمـام ، )مـه ي بي  فرد در دفترچـه ي سن ثبت شده(

 يآمـار  يهـا  آزمـون  و ۲۰SPSS افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا 

  و آزمـون کروسـکال  ) ونيرگرسـ  مـدل  (چندگانـه  يوابـستگ 
ـ  باسطح يتنيو آزمون من و سيوال ـ تجز ،دار يمعن ـ تحل و هي ل ي

  .ديگرد
 
  افته هاي

ـ       ـ دل  نمونـه بـه  ۵، ي انتخـاب ي  نمونـه ۲۰۰ن ياز ب   ل وجـود  ي
 ي نمونـه بـرا    ۱۹۵ .دشـدن  خروج از مطالعه حـذف       يارهايمع

ـ    ينتـا .  ماندنـد  ي باق يبررس ـ     يج نـشان م  ۱۹۵ن يدهـد کـه از ب
مـاران زن و    ي درصد مربـوط بـه ب      ۳/۵۲،  ي مورد بررس  ي نمونه

مـاران نـشان    ي سـن ب   يبررسـ . مار مـرد بودنـد    ي درصد ب  ۷/۴۷
   اسـت کـه از   ۸/۲۰مـاران زن  ي در ب ين سـن  يانگيـ دهد که م   يم

  

ـ م .باشـد  ير مي سال متغ۲۵ تا حداکثر    ۱۵حداقل      ين سـن يانگي
   تـا حـداکثر    ۱۵ سال اسـت کـه از حـداقل          ۲/۲۱ماران مرد   يب

ـ  سال متغ  ۲۵ ـ ر اسـت و م  ي  سـال  ۲۱ز يـ مـاران ن ين کـل ب يانگي
 در  اخـتالف س  يآزمون کروسکال وال   ).۲و  ۱جدول   (باشد يم
 سوم مولر ون دندانيکاسيفي مراحل مختلف کلسيسن نيانگيم

ـ ا. دهـد  يان مـ  دار نش  يمنديبل سمت راست را معن     ن آزمـون   ي
 ون دنـدان يکاسيفي مراحل مختلف کلـس ين سنيانگياختالف م

بـه  . دهد يدار نشان م يز معنيمنديبل سمت چپ را ن سوم مولر
ـ  در هر دو سمت راست و چپ فک م         يعبارت  از  ين سـن  يانگي

ـ  ي افـزا  H ی   به طرف مرحله   Cمراحل    را نـشان    يدار يش معن
گردد که  ي مشاهده ميتني من و يبر اساس آزمون آمار   . دهد يم

اخـتالف  ) D،E،F،G،H(ون  يکاسيفيک از مراحل کلس   يدر هر   
ده يـ ن سن در سـمت راسـت و چـپ د          يانگين م ي ب يدار يمعن
 ين سن يانگيک از مراحل تکامل م    ي در هر    يبه عبارت . شود ينم

  .)۲و ۱نمودارهاي  ( باشد يدر سمت راست و چپ مشابه م
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  بل در سمت راست و چپيون مولر سوم منديکاسيفيک از مراحل کلسي هر يفراوانسه ي مقا:۱ دارنمو
 

  
 

  منديبل در سمت راست و چپ موالرسوم ون دندانيکاسيفيک از مراحل کلسي در هر يميسه سن تقوي مقا:۲ نمودار

٠ 
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١۵ 

٢٠ 
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٠ 
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۴٠ 
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۶٠ 
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  مراحل کلسیفیکاسیون

 مندیبل  مراحل کلسیفیکاسیون موار سوم
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 تکامل دندان مولر سوم سمت راست  مراحل در پسران و دختران بر اساسين سنيانگيسه مي مقا:۱ جدول
 راست

 
 

 *P value انحراف معيار ميانگين  

 ۰ ۱۵ دختر
C  پسر    

 

۲۵/۱۷ دختر  ۴۹/۱  
D  

۶۰/۱۵ پسر  ۵۵/۰  
۰۳۹/۰  

۸۸/۱۷ دختر  ۷۵/۲  
E  ۰۰/۱۷ پسر  ۶۵/۲  

۶۴۷/۰  

۸۳/۱۷ دختر  ۳۲/۲  
F  

۶۷/۱۶ پسر  ۹۷/۱  
۳۶۹/۰  

۵۹/۱۹ دختر  ۹۰/۲  
G  ۵۰/۱۸ پسر  ۵۴/۳  

۶۲۶/۰  

۵۳/۲۲ دختر  ۷۹/۱  
H  

۳۸/۲۲ پسر  ۲۸/۲  
۶۹۱/۰  

  
  چپ تکامل دندان مولر سوم سمت  مقايسه ميانگين سني در پسران و دختران بر اساس مراحل :۲جدول 

 چپ
 
 

نيانگيم   اريانحراف مع   
P value* 

 ۰ ۱۵ دختر
C 

     پسر
۵۷/۱۶ دختر  ۵۱/۱  

D ۵۰/۱۵ پسر  ۵۸/۰  
۲۱/۰  

۱۷/۱۷ دختر  ۶۰/۱  
E 

۵۰/۱۶ پسر  ۹۳/۱  
۵۱/۰  

۱۱/۱۸ دختر  ۵۷/۲  
F 

۰۰/۱۹ پسر  ۶۳/۱  
۵۴۲/۰  

۸۹/۱۸ دختر  ۳۰/۳  
G 

۴۰/۱۹ پسر  ۲۱/۳  
۷۸۴/۰  

۴۶/۲۲ دختر  ۹۱/۱  
H 

۳۷/۲۲ پسر  ۱۶/۲  
۸۱۵/۰  
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  بحث
ــژوهش       ــشان هــاي پ ــي ن ــد داده قبل  مينراليزاســيون كــه ان
 است، بوده فرد به منحصر جمعيتي هر در سوم  مولريها دندان

 خـاص  جمعيـت  هـر  بـه  منحـصر  رفرنس از استفاده بنابراين
ـ  الزامي جمعيت آن افراد تخمين سن  جهت  رسـد  ير مـ  ظـ نه  ب

ـ رادن سن بـا اسـتفاده از        ي تخم .)۱۶( ـ  پانورام يوگرافي ک بـه   ي
ن آنهـا  يتر شود که معروف  ي انجام م  ي مختلف يها کيکمک تکن 

باشد که دقـت و اعتبـار آن         ي م (Demirjian)ان  يروش دمرج 
ـ  تا يرانيدر نژاد ا   ل در يـ ن دليو بـه همـ    ) ۱۷( د شـده اسـت    يي

ن ين روش در تخمـ    يز از ا  ي حاضر ن  يلي تحل يفي توص ی مطالعه
 افراد ي سنی محدوده.  استفاده شده استيت زنجانيجمع سن

ـ باشـد کـه در ا      ي سال م  ۲۵ تا   ۱۵مورد مطالعه     ی ن محـدوده  ي
ــان ــدان ،يزم ــولر دن ــو م ــه مس ــل ب ــه دور دلي ــل ی هآنك  تكام

 و است فردي برخوردار  به منحصر اهميت از دارد تري طوالني
 بـراي  روش مناسـب   تنهـا  باشـد  داشـته  وجود دندان اين اگر

عنـوان   سالگي کـه از آن بـه       ۲۲ تا ۱۶  بين يدندان سن تخمين
اد يــ ي قــانوني پزشــکهــای صي در تــشخي بحرانــی محـدوده 

ز به  ين مطالعه ن  يل در ا  ين دل يه هم و ب  )۳( بود شود، خواهد  يم
ــ ــهيبررس ــوی  رابط ــن تق ــسيمي س ــل کل ون يکاسيفي و مراح
ــ پانوراميوگرافيــبل در رادي مــولر ســوم منــديهــا دنــدان ک ي

ـ  نفر از افراد مراجعه کننـده بـه         ۲۰۰تال در   يجيد ـ نيک کلي ک ي
سـن   و رابطـه  شهر زنجان پرداخته شـده اسـت    دريخصوص

  . گيرد مورد بررسي قرار مي يمي و سن تقويدندان
 بـا دمرجيان  پيشنهاد   بر اساس  سوم مولر دندان تكاملي مراحل

 دو هـر  در موضـوع  ايـن  دارد و  خطـي  ی رابطـه  تقويمي سن
ـ  حاضـر ن  ی کـه در مطالعـه    )۱۸( شـود  مي ديده جنس ز طبـق  ي

ـ    مراحـل  ين سـن يانگيـ س اخـتالف در م يآزمون کروسکال وال
منديبل سمت چپ و  سوم موالر ون دندانيکاسيفيمختلف کلس

دنـدان مـولر    تکامـل  مراحـل  نيدار بوده است و ب يراست معن 
 معنـادار  جـنس ارتبـاط    بدون احتـساب   افراد يکل سن سوم و 
 دنـدان  تکامل زانيم سن شيافزا گر با يعبارت د  به. دارد وجود

ـ ن سوم منـديبل   مولر ـ ب زي ـ  شتري   وکـولمن مطالعـات   .شـود  يم
  وســـارانت )۲۰( الریســـوو  ابرامـــوويچ، )۱۹( همكـــاران

 و همكـاران   لوسـک ،  )۲۲( همكاران و آرنای ،)۲۱( همكاران
 ميـان  سـوم  مـولر  هـاي  دنـدان  تكامـل  نظر را از  تفاوتي) ۲۳(

ـ ران ن يدر ا . ندادند نشان فك دو هر و راست  چپ هاي نيمه ز ي
ـ  جمع ي پور و همکاران بر رو     ي که توسط محتو   يا مطالعه ت ي

در ) ۲۴( دار گـزارش نـشد     ين تفاوت معن  ي انجام شد ا   يالنيگ
ت يـ  جمعي و همکـاران بـر رو   ي عجمـ  ی  که در مطالعه   يحال

 حاضـر   ی در مطالعـه  ). ۲۵( دار بود  ين اختالف معن  ي ا يمشهد
گردد کـه در     ي مشاهده م  يتني من و  يبر اساس آزمون آمار   ز  ين

ـ    يکاسيفيک از مراحـل کلـس     يهر   ـ  يدار يون اخـتالف معن ن ي ب
 يعبارت به.  شوديده نميدن سن در سمت راست و چپ يانگيم

 در سمت راسـت و      ين سن يانگيک از مراحل تکامل م    يدر هر   
و اين يافته های متفـاوت       ) ۴-۴جدول  ( باشد يچپ مشابه م  

در سن تکامل دندان های مولر سوم نيمه ی چپ و راست هر        
دو فک تاکيد ديگری بر تفاوت های جمعيتي و منطقـه ای در         

  .  باشدهای مولر سوم می تکامل دندان
 روش تكـاملي  مراحـل  از يـك  هـر  سـني  ميـانگين  ی سهيمقا

ــان ــان در دمرجي ــردان و زن ــژوهش در م ــا حاضــر پ ــاير ب  س
دو  در را هـايي  تفـاوت  ديگـر  هاي جمعيت روي بر ها پژوهش

 ماننـد  مختلف  ي که در کشورها   يمطالعات .دهد يم جنس نشان 
ســوئد و ژاپــن صــورت گرفتــه اســت نــشان داد کــه تكامــل 

. )۱۹( دختران بوده است   از جلوتر پسران سوم مولر ايه دندان
 شد تفاوت بـين    انجام اسرائيل در كه اي مطالعه در  که يدرحال
 ی در مطالعه. )۲۱( بود كم بسيار مورد اين در دختران و پسران

 و  D ی جز مرحلـه   به موارد اغلب در  و همکاران هم   سيسمن
G احـل شـد و مر  گـزارش  جـنس  دو بـين  دار معنـي   اختالف 

 زنـان  از  مـاه زودتـر  ۱۲ تا ۸مردان   در دمرجيان دنداني تكامل
 يز آزمــون آمــاريــ حاضــر نی  در مطالعــه.)۲۶( بــود داده رخ

 مولر يها تي موقعيدهد که در تمام يس نشان م يکروسکال وال 
 مولر سوم در دخترهـا از لحـاظ   يها سوم منديبل تکامل دندان  
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بـودن   دار  معنـي .دونـد يپ ي زودتر از پسرها بـه وقـوع مـ       يزمان
 هـا  پـژوهش  اکثـر  در متغيـر  اي يافتـه  جـنس  دو بـين  تفاوت

 كلـسيفيكاسيون  از متفـاوتي  مراحـل  در تفاوت اين و باشد مي
نکـه  ين موضوع با توجه به ا   ي که ا  .است شده دندان ذكر  جوانه
 يـك  از و اسـت  ارثـي  هـا  دنـدان  و فك صورت، رشد الگوي

 آن غالـب  نـژادي  لگـوي ا پايـه  بر ديگر منطقه به منطقه نژادي  
  .)۱۶( رسد مي نظر به طبيعي باشد، مي جمعيت متغير

سـوم راسـت و      مولر مينراليزاسيون تكميل حاضر، پژوهش در
 تـا   ۴۰/۲۲دامنـه    با سني ميانگين در) H مرحله( بليچپ مند 

 و پـور  يمحتو ی مطالعه در که يحال در. باشد يم سال ۴۴/۲۲
ـ ا النيگ در همکاران  تـا  ۴۷/۱۹ يسـن  ی منـه دا در مرحلـه  ني

ــا کــه )۲۴( داشــت قــرار ۴۸/۲۰ ــده نــشان مطلــب ني  ی دهن
ـ يگ تيجمع سوم در  مولر يها دندان زودتر ونيزاسينراليم  يالن
 در H ی مرحلـه  همکاران، و لي پژوهش در نيهمچن. باشد يم

 در ).۱۶ (داشـت  قـرار  ۶/۲۲ تـا  ۴/۲۰ دامنـه  بـا  سني ميانگين
 ميانگين تركيه، معيتج روي بر همکاران، و سيسمن پژوهش

 زنـان  در سال ۶/۲۲ و مردان در  سال H، ۱/۲۲ ی مرحله سني
 پژوهش در همکاران و اورهان كه آن حال ،)۲۶( شد گزارش
 را H ی مرحلـه  سـن  ميانگين تركيه، جمعيت روي بر ديگري

 كه گفت توان مي كلي طور به اما .)۲۷( کردند نييتع سال ۱/۲۰

 ،)۱۶ (شـده  انجـام  هاي ژوهشپ ساير مانند حاضر پژوهش در
 جـه ينت در. است بوده سال ۱۸ از بيش H مرحله سني ميانگين
ـ راد در H ی مرحله مشاهده ـ ز اريبـس  احتمـال  بـه  يوگرافي  ادي

  .باشد يم مطالعه مورد فرد سال ۱۸ از شيب سن موکد
  
 يريجه گينت

ن يشتري بيميکه سن تقو دهد يم نشان حاضر تحقيق نتايج     
ـ مر را بر    يتاث  در ،ون دنـدان مـولر سـوم دارد    يکاسيفيزان کلـس  ي

ـ  ا ي رو يزيار نـاچ  ير بـس  يت تـاث  يکه جنـس   يحال ن موضـوع   ي
درصـد   ۹۹ به احتمـال   H ی ن تنها در مرحله   يهمچن .گذارد يم

ن با توجه به مالحظات خاص   يبنابرا.  سال است  ۱۸ يفرد باال 
 ی ، تنها در مرحله   يمين سن تقو  ييت تع ي و اهم  ي قانون يپزشک

H نظر  ا باالتر در ي ساله   ۱۸ فرد را    درصد، ۹۹توان با دقت     ي م
 .گرفت

  
  ر و تشکريتقد
است دانشگاه و معاونت محترم     ين مقاله از ر   يسندگان ا ينو     

ت تشکر و امتنـان     ي زنجان نها  ي دانشگاه علوم پزشک   يپژوهش
  .را دارند
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Background and Objective: Radiographic evaluation of the mineralization stages of third molars is a 

valuable and important criterion for age estimation in forensic medicine. The aim of this study was 

radiographic evaluation of the developmental stages of mandibular third molars based on the Demirjian 

method and its association with chronological age. 

Materials and Methods: In this analytic study, 200 radiographs were selected from panoramic radiographs 

belonging to referred patients to a private clinic in Zanjan in 2014. According to the images, developmental 

stages of the mandibular third molars and their correlation with chronological age were determined by SPSS 

20 software and Kruskal Wallis and Mann Whitney tests. 

Results: 52.3% of patients were female and 47.7% of them were male. Patient age ranged from 15 to 25 

years. According to the Kruskal Wallis test, difference between the average age of patients and calcification 

stages of mandibular third molar on the right and left sides was statistically significant. In other words the 

average age in both the right and the left sides of the mandible showed significant increase from stages C to 

H. The Mann Whitney test showed no significant difference in calcification stages (D, E, F, G and H) on the 

right and left sides. In other words, in each developmental stage, the average age on the right and the left 

sides was the same. The linear regression test showed that calcification stages on the right side had a 

correlation with both age and sex but calcification stages on left side had a correlation only with age and not 

with sex. 

Conclusion: Only H developmental stage (in which the apex of roots closes) indicates that the patient is 18 

years old or older with an accuracy of 99%. 

 

Key words: Chronological age, Tooth calcification, Panoramic Radiography 




