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 -Molar انسههیز  -مههولر هیپومینرالیزاسههیو  :مقدمهه 

Incisor-Hypomineralization(MIH )) چالشههههههه 

 آ  از گهزا   ا لهی . است بیما ا    دندانپزشکا  برای

  اصطالح ای (. 1)شد اعالم سوئد د  1970 ا اخر د 

 

 کها  به  Weerheijm توسه  2001 سال د  با   لی ا

 سهریعا    سهی  پوسهیدگ  نهوع  معنهای ب  شد  برده

 زمهها  د    داشهه   تکههام   منشهها کهه  اسههت  پیشههر نده

. میشهود ظهاهر آ  از په  کوتهاه  مدت یا دندا    یش

یتحقیق  
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 به  اسهت ممکه  دائه  ا ل مهولر دنهدا  چهها  تا یک بی 

 دا ای MIH دا ای مولرهای. باشند مب ال مخ  ف د جات

  هسه ند معهدن  مواد از کم ری دانسی   د صد 20 تقریبا

 فک انسیز  های دندانهای د  ازموا د یا یبس د  نیز  

 بها ا پهک ههای لکه  پهایی  فهک انسهیز  های ح     باال

 به  ضهایع  ایه  اهمیت.شود م  مشاهده مشخص حد د

 باعه  دندا    یش مرح   د  تواندم  ک  است دلیل ای 

 باعه  یها    شهد حهال د  دنهدا  هنگهام ز د پوسیدگ 

 سهط  کهاهش اب.شهود دندا    یش از پ  آ  شکس گ 

 مشهکل عنهوا  به  اکنهو  پدیده ای  جوام  د  پوسیدگ 

 MIHبههالین   نظههر از(. 2) کنههدم  نمههای  خههود جدیههدی

 همهراه به  دندانپزشهک   کهود  برای م عددی مشکالت

 برابهر ده سالگ   ن  س  د  MIH ب  مب ال کودکا . دا د

 دندانپزشهک  های د ما  ب  نیاز کودکا  سایر از بیش ر

 دندانپزشهک  از آنا  اضطراب   ترس میزا  نیز   دا ند

 کودکهدچا  دیگهر سهوی از. است کودکا  سایر از باالتر

 هنگهام   سهرد ههوای تهنس  بها دندان  حساسیت   د د

 از شهکایت  ها  ثنایا قدام  ناحی  د . است  زد  مسوا 

 ایه  هیپومینرالیزه نواح . دا د  جود نیز ها دندا  ظاهر

 م  مضغ  فشا های براثر خ س  ناحی   د ها دندا  گون 

. کند م  پیشرفت سرعت ب  ها آ  د  پوسیدگ    شکنند

  ف ها    بهوده کنهدتر پوسهیدگ    نهد قهدام  ناحی  د 

 از شهکایت معموال  ل .است بین  پیش قابل کم ر ضایع 

 MIH بها مواجه  د  کهل د . دا د  جود دندانها نازیبای 

 د ما   سی   های ترمی  زا گس رده  های د ما  ب  نیاز

 کشید  تا( هنگام ز د تشخیص مواق  د )   کش  یش  

 عهدم. اسهت م غیهر ا تودنسه  انجهام   مولر های دندا 

 که  اسهت مشهکالت  دیگهر  از مناسه،  حسه  ب  ایجاد

 ال هاب خاطر ب  آ  ع ت.هس ند مواج  آ  با دندانپزشکا 

 دا د جود  مینا د  ک  فرج    خ ل از ک  است ای زمین 

 جوامه  د   MIH شهیو  میزا  (2. )است  سیده پالپ ب 

 هرچنهد اسهت شهده گهزا   %2/40 تها %4/2بی  مخ  ف

  له  اسهت نشده مشخص د س   ب  هنوز آ  اتیولوژی

 مخ  س  مقط  د  سیس میک عوامل تاثیر نشانگر شواهد 

 عوامهل میها  از. اسهت ضهایعات برایجاد دندا  تکامل از

   زایمها  نو  از  MIHبر ز د  اح مال  کننده بین  پیش

  سهان  اکسهین  کاهش  نیز   ت، آ   با همراه مشکالت

 ک   ز  تنسس   های عسونت کود   یا ماد  د  نسوج ب 

 فسههسر    ک سههی  م ابولیههک هههای بیمهها ی تولههد  هنگههام

 مصهر    زنهدگ  ا ل سهال سه  د  مکر  های بیما ی

 قرا  همچنی  (.4  3) است شده برده نام ها بیوتیک آن  

 دیوکسی  گیاه  س   جود مانند عوام   مقابل د  گرف  

 نیهز   مهدت طهوالن  شهیرده   مهوا د ماد د  شیر د 

 یها پالسه یک  های شیر شیش  از شده آزاد مضر سموم

 اند شده معرف  اح مال  اتیولوژیک ع ل سایر از پس انک

  MIH اتیولوژی زمین  د  شده مطرح نظرات از یک ( .5)

  ا یکهدیگر که  اسهت اتیولوژیهک عامهل ازچندی  ترکیب 

 به  مربهو  توانهد مه  عوامهل ای  تاثیر.  کنند م  تقویت

 پ  یا حمل  ض  زما  د  تولد  از قبل  مراحل از هریک

 د  ضههایعات ایهه  ز د س تشههخیص (.6) باشههد تولههد از

 به  شهایان  کمک پوسیدگ   پیشرفت از قبل ا لی  مراحل

 به  توجه  بها. نمهود دندانهاخواههد ینگونه ا سالمت حسظ

 د  ضایعات ای  اتیولوژی زمین  د  کاف  اطالعات نبود 

 د  مطالعه  ایه  انجهام از ههد  ایرانه   کودکا  جمعیت
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 د  ضایع  شدت   شیو  بر س    غربالگری ا ل د ج 

 شهرسه ا    سه ای  منهاط  د  سهال 13 تها 6 کودکا 

 تعیهی  د م مرح   د    گیال   اس ا  شاند م    ماسال

 .باشد م   MIH بر ز اح مال  کننده بین  پیش عوامل

 ها       مواد

 د   مقطعه  -توصهیس  نهو  از مطالعه  ای  پن هش نو 

 مههو دی– شههاهدی د م مرح هه  د  سههپ    ا ل مرح هه 

 سهههال  13 تههها 6 کودکههها  پهههن هش جامعههه . اسهههت

   ماسههال شهرسهه ا    سهه ای  منههاط  هههای¬دبسهه ا 

 جههت الزم نمون  حج . باشد م  گیال  اس ا  شاند م 

(  7)همکها ا    مهرا  مطالع   ن ایج براساس MIH تعیی 

 347 تعداد ب  5/2% آ  د بر اش باه حد   %95 اطمینا  با

     مطالعه  ایه  د  که  آنجهای  از   گردید تعیی  نسر

 مه ( خوشه  عنهوا  به  مد سه ) ای خوش  گیری نمون 

 design د  ضهههرب نههه نمو نههههای  حجههه  باشهههد 

effect=1.5 گردید تعیی  نسر 520 برابر نهای ا   شد. 

 از کهدام هر ب  ای¬خوش  گیری¬نمون      ب  توج  با

 پهر      آمهوز  لیست د  موجود   س ای  مدا س

 بهه  شههد  داده عههدد یههک شههاند م    ماسههال شهرسهه ا 

 ماشههی   انههد م ک یههد از اسهه ساده   تصههادف  صههو ت

 ان خاب  ا مدا س   آ  دی  بدست عدادا تعدادی حساب

 دانهش تعهداد ک  بودند مدا س بعض  بی  ای  د . کردی 

 بهر عال ه ه  آنها ک ( نسر7 یا 6 مثال)داش ند کم ری آموز

 ب  520 از نمون  تعداد   شدند بر س  اص   نمون  حج 

 . سید 553

 میها  از مطالعه  د م مرح ه  داد  انجهام جهت ادام  د 

 عنهوا  ب  ا ل مرح   د  ک  آموزی دانش نسر 102 تعداد

MIH  عنهوا  به  نسهر 102  تعهداد   بودنهد شده ان خاب 

 ی نامه  پرسهش   شهده ان خهاب مهدا س هما  از شاهد

 د  تها گرفهت قهرا  افراد ای  اخ یا  د  مطالع  ب  مربو 

 مربه  به  سهپ    گردیهده تکمیهل مهاد ا  توس  منزل

 .شد داده تحویل بهداشت

 ههای¬دبس ا  شش  تا ا ل های پای  کودکا  از سرن 102

 به  که  شهاند م    ماسهال شهرس ا    س ای  نواح 

 . شدند ان خاب تصادف  طو 

 :شامل مطالع  ب     د معیا های

 .سال 6-13 س  -1

 .معاینات انجام جهت الزم همکا ی -2

 :شامل مطالع  از خر ج معیا های

 دنههدانها ک یه  د  عهاج  یها  مینهای  ضهایعات  جهود -1

( ف وئهو  زیز دن ینوژنزیزایمپرفک ا  آم وژنزیزایمپرفک ا )

 ضهواب  اساس بر ک  میباشد دندانها از تعدادی یا کل د 

 .میشود انجام ضایعات اینگون  خاص تشخیص 

 تر ما یا عسونت سابق  مانند کر نولوژیک هیپوپالزی -2

 .قدام  دندانهای ب 

 مولرههای) ههد  دنهدا  سهط  اب دا معاینات انجام جهت

 مولرههای   منهدیبل   ماگزیال انسیز  های   دائم  ا ل

 توسه  نبهود  تمیز صو ت د (   یش صو ت د  د م

 از طبیعه  نهو    سهوند   آینه  کمک ب    شده پا  گاز

 نیههز   سههط  تخریهه، یهها   ا پههک هههای لکهه   قههو  نظههر

 نواقص تعیی  نحوه. گرف ند قرا  بر س  مو د پوسیدگ 

 :بود زیر شرح ب  ی مینا
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-ز د تها  شیری سسید  از  نگ تغییر: یک د ج  ضایعات

 د  از کم هر   مشخص حد د با باالی  بخش د  ای قهوه

 می یم ر

-Post)   یهههههش از پههههه  تخریههههه،:.د  د جههههه 

eruptivebreakdown :)کههه  مینهها سهههط  د  نقههص 

. اسهت دنهدا    یهش از پ  نسج  ف   دست از نشانگر

 .شود م  مشاهده ا پسی   با اههمر اغ ، حالت ای 

 بها ترمی  شکل   اندازه: غیرمعمول ترمیمهای: س  د ج 

 بیشهه ر د .نههدا د همههاهنگ  پوسههیدگ  معمههول نمههای

 به  که  شهوند مه  مشهاهده ترمیمهای  مولرها موا دد 

 ترمی  د حاشی . اند یاف   گس ر  پاالتال   باکال سطوح

 ایدنهههدانه د . شهههود مههه  مشهههاهده ا پسهههی   اغ ههه،

 مه  مشهاهده ضهرب  با غیرمرتب  باکال  ثنایا ترمیمهای

 کردند تکمیل آنرا گر ه هرد  ک  تحقی  لیست چک .شود

 به   اج  پرسشهای  سپ    دموگرافیک سواالت شامل

 که  بهود ضهایعات بهر ز د  گهر مداخ ه  اح مال  عوامل

 زمهها  مشههکالت زایمهها   نحههوه نظیههر مههوا دی شههامل

 تغذی      ز د س  تولد تولد   ز  زایما     با دا ی

 مهدت  (شهیرها سهایر شیرخشک  شیرماد  ) نوزادی د 

 سهالگ  سه  تا تولد از سیس میک های بیما ی شیرده  

   تبدا  های بیما ی مکر   یا شدید اسهال ز دی : شامل

 ک یهوی  مشهکالت ا تیت  بیوتیک ¬آن   مصر  عسون  

: نهههدمان مهههوا دی سهههابق    م ابولیهههک  ههههای بیمههها ی

 شهیری  دنهدانهای عسونهت   ضهرب   سابق   اکسینایو 

 یها هها لکه   جهود آف کش  سموم معرض د  گیری قرا 

 به  که  میباشهد خهانواده افهراد د سایر دندان  ضایعات

. شهد انجهام مهاد ا  توسه  نامه  پرسش تکمیل صو ت

 تحصهیل ب  شاغل   س  ه  کودکا  میا  از شاهد گر ه

 ای  ماد ا  ب . گردید ن خابا یکسا  کالس   مدا س د 

 غیهر ب  موا دی یادآ  ی صو ت د  تا شد داده فرصت

 جم  از پ  .نمایند اعالم مجددا  ا آ  مطرح  سواالت از

. شهد SPSS19 افزا  نرم  ا د اطالعات ها  داده آ  ی

 بها مطالع  مو د ی م غیرها تک تک ا تبا  بر س  جهت

 ,Chi-square: آمهها ی آزمونهههای ازMIH   ضههایع 

Independent sample t-test  از قبل.  شد اس ساده 

 گهر ه د  د  کم  م غیرهای نرمالی   آزمونها  ای  انجام

 آزمههههههو  توسهههههه  MIH بههههههد     MIH بهههههها

Kolmogrov_Smirnov test  قههرا  ا زیهاب  مههو د 

 Multivariate) چندگانهه  ا تبهها  بر سهه  د . گرفههت

analysis  ) بها مهرتب  م غیرهای هم  MIH مهدل  ا د 

Logistic Regressionبینه  پیش عوامل برآ  د. شد 

 Backward:     به  مهدل همها  توس  MIH کننده

Stepwise شهد انجهام.P -value  مهدل د  مانهدگا ی 

  گرف ه  نظهر د 0.05 دا ی  معنه  سط    0.1 گرسیو 

 .شد

 ها یاف  

 مطالع  مو د سال  6-13آموز دانش 553 پن هش ای  د 
  بر سهه  مههو د جمعیههت د  MIH شههیو . ف نههدگر قههرا 

 MIH به  مبه ال آموزا  دانش از نیم  حد د. بود 13.5%

 معنهادا ی آمها ی اخه ال . بودنهد دخ هر %50.5   پسر

 آزمهو ) نداشهت  جهود د جهن  د  MIH ب  اب ال میا 

 که  گر هه  بیشه ری  مطالع  ای  د =(. 0.48P  د  کای
  له  بودنهد سهال 11-10 کودکها  دا نهد MIHد گیری

 سن  گر ههای د  MIHفرا ان  میا  دا ی معن  ا تبا 

 مرح ه  د (. د  کهای آزمهو ) P=0.82:نشهد پیدا مخ  ف
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 کننهده بینه  پهیش اح مال  عوامل تعیی  منظو  ب    بعد

 از مسها ی تقریبهاً تعهداد ب  نسر 204 تعداد ضایع    قو 

 قرا  بر س  مو د شاهد   MIH گر ه د  د    جن  د 
  میهانگی  د گر ه د  آموزا  دانش س  میانگی . رف ندگ

 شهده داده نشها  1 شهما ه جهد ل د  تولهد  هنگام  ز 

 اساس بر  ا گر ه د  آموزا  دانش تعداد 2 جد ل. است

 .دهد م  نشا   ا آنا  جنسی   توزی  نیز   کالس

خصوصیات سن     ز  )هنگهام تولهد( دانهش : ۱جدول 

 آموا  مو د مطالع 
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توزیع فراوانی تعداا  ردرک   : 2جدول
کنندداگان ج سنتددی  و کددان  ر اندد  

ک  کنناگان  ر مرحله  آموزان  ر کل رر
  وم

 خصوصی  
 فراوانی
 )  رصا (

MIH 
%50 102  ار   

%50 102 ناار   

 سنس
%50.5 103  ختر  

%49.5 101 پتر  

 کان

%12.3 25 اول  

%21.1 43  وم  

%15.2 31 سوم  

%14.2 29 چهارم  

%18.6 38 پنجم  

%18.6 38 رشم  

 

( %6.3) نسهر 35 مطالع  د  کننده شرکت نسر 553 میا  از
 نکردنهد ذکهر بیمها ی از ای سابق  هیچ ها پرسشنام  د 

 بیمهها ی یههک حههداقل( %93.7) نسههر 518 کهه  حههال  د 

 ا ل سهالهای د   ا فهو  شهده بیها  موا د از سیس میک

 د م مرح هه  د  کهه  نسههری 204 بههی  از.داشهه ند زنههدگ 
 فهو  بیما یهای سابق  اصال( %7.8) نسر 16 شدند ان خاب

    MIH گر ه د ( %5.9)نسر 6 شامل ک  نداش ند ا  الذکر

 188 بقیهههه .بودند شههههاهد گههههر ه د ( %9.8) نسههههر 10

 پرسشهنام  د   ا بیمها ی یهک سابق  حداقل( %92.2)نسر

 دا ی معنه  آمها ی ا تبها  ن هایج اساس بر. کردند ذکر
( طبیعه    سهزا ی ) زایمها  نهو    MIH به  ابه ال میا 

 بدست با دا ی د  ه ا اخر د  ماد  بیما ی  نیزهرگون 

 مهاد  شیر)تغذی  نو    MIH ب  اب ال میا  همچنی .نیامد

 ا تبها   ق هوی  د    پسه انک  از  اس ساده(خشک شیر  

   MIH به  اب ال میا   ل  نشد مشاهده معنادا ی آما ی
 ا تبها  یکسهال از بهیش ب  ده  شیر زما  مدت افزایش

                          داشهههههههت   جهههههههود معکوسههههههه  دا  معنههههههه 

 از بهیش مهاد  شهیر بها تغذیه  زمها  افزایش با بطو یک 

 د (. 3 جد ل)شهد مه  کم هرMIH به  اب ال میزا  یکسال

 عموم   ضعیت ب  مربو  عوامل نظر از حاضر  مطالع 
 آما ی اخ ال  زندگ   ا ل سال س    نوزادی د  ا  د 

 بها شهاهد گهر ه   MIH ب  مب ال کودکا  میا  معنادا ی

 مکهر   اسه سرا    اسهال تولد  بد  ز دی ز د س  تولد

   تنسسه  مشهکالت ا تیهت    مکهر  ت،   سرماخو دگ 

 م ابولیک های بیما ی کامل   اکسیناسیو  بیوتیک  آن  
 0.05   د -کهای آزمهو ) نشهد مشاهده ق ب  مشکالت  

<P)   اد ا ی عسونهت سابق  میا  دا ی معن  ا تبا   ل 

 د  قرا گیهری    گو  عسونت   پوس   ژیآلر د نوزاد 

 مجها  ت    الدی  شغل ع ت ب )کش آفت سموم معرض

 بر سه  مهو د جمعیهت بهی  د ( مز عه  با زندگ  محل
 .شد یافت
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وگروه راها بر اسدان ووامدل مدرتبا بدا MIH. توزیع فراوانی افرا  مبتا به 3ساول
 بار اری و ریر هی

 P value سالم MIH ووامل

مانینوع زا  

(%14.5) 48 طبیعی  51(13.2%)  
0.67 

(%35.6) 54 سزارین  51 (36.7%)  

 بیماری  ما ر 
  ر اواخر 

  وره حاملگی
 

فشار خون 
 بار اری

4 (3.9%)  3 (2.9%)  

0.24 
سابقه هر نوع 

 وفون 
 9(8.8%)  4 (3.9%)  

(%9.8) 10 سرماخور گی    5 (4.9%)  

(%1.9) 2 غیره  0 

 نوع تغذیه

ا رریر م  66 (32.4%)   81 (39.7%)  

(%3.4) 7 ریرخشک 0.08  6 (2.9%)  

(%14.1) 29 هر  و  15 (7.4%)  

مات تغذیه با 
 ریر ما ر

(%2.9) 6 یک ماه  2 (1%)  

0.009 

(%5.9) 12 یک تا سه ماه  6 (2.9%)  

(%4.9) 10 سه تا ر  ماه  2 (1%)  

ر  ماه تا 
 یکتال

8 (3.9%)  5 (2.5%)  

و سالیک تا    44 (21.6%)  52 (25.5%)  

بیشتر از  و 
 سال

17 (8.3%)  33 (16.2%)  

استفا ه از 
 پتتانک

(%23.5) 48 بلی  43 (21.1%)  
0.481 

(%26.5) 54 خیر  59 (28.9%)  

 

 و یددددا     
 چناقلویی

             بلی
6  (2.9%)  

            2 
 (1%)  

 

        
0.149                  

 خیر
         96 

 (47.1%    )
      

           
100 (49%)  
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موم  ی: ووامل مربوط به وضع ۴ساول  نوزا  یو و سده سدال اول  ی ر  وران 
  ان  آموزان مور  مطالعه یزناگ

 P value کنترل MIH ووامل

 تولا زو رن
(%4.9) 10 بلی  7 (3.4%) (%45.1) 92 خیر 0.447   95 (46.6%)  

زر ی باو 
اتول  

(%24) 49 بلی  53 (26%) (%31.3) 38 خیر 0.119   64 (31.4%)  

اسهال و 
 استفراغ مکرر

(%13.3) 27 بلی  27 (13.3%) (%36.7) 75 خیر 1   75 (36.7%)  

 وفون  ا راری
(%12.7) 26 بلی  3 (1.5%) (%37.3) 76 خیر 0.001   99 (48.5%)  

سرماخور گی و 
 تب مکرر

(%31.9) 65 بلی  75 (36.8%) (%18.1) 37 خیر 0.289    27 (13.2%)  

 مشکات تنفتی
(%4) 8 بلی  12 (5.9%) (%46) 94 خیر 0.631   90 (44.1%)  

 آلرژی پوستی
(%9.4) 19 بلی  8 (3.9%) (%40.6) 83 خیر 0.026   94 (46.1%)  

 وفون  گوش
(%12.3) 25 بلی  8 (3.9%) (%37.7) 77 خیر 0.008   94 (46.1%)  

وتیکآنتی بی  
(%30.9) 63 بلی  70 (34.3%) (%19.1) 39 خیر 0.418   32 (15.7%)  

واکتیناسیون 
 کامل

(%46.1) 94 بلی  98 (48%) (%3.9)  8 خیر 0.234   4 (2%)  

ببیماریهای 
 متابولیک

(%1) 2 بلی  1 (0.5%) (%49) 100 خیر 0.561   101 (49.5%)  

 سموم آف  ک 
(%16.7) 34 بلی  0 (0%) (%33.3) 68 خیر 0.001   102 (100%)  

 مشکات قلبی
(%1) 2 بلی  4 (2%) (%49) 100 خیر 0.407   98 (48%)  

 

 Logistic آنالیز د  دا  معن  م غیرهای کرد   ا د با

Regression  مصر  زما  مدت  ک  شد مشخص 
 ب  کود  اب ال د   ا گذا ی تاثیر بیش ری  ماد  شیر

MIH ب  شیرده  زما  هشکا با ک  طو ی ب  داشت 
 برابر1.4 اMIH ب  شد  مب ال شان  یکسال از کم ر
   MIH گر ه د  افراد. داد م  افزایش کود  برای
 زد  مسوا  دفعات نظر از دا ی معن  تسا ت شاهد
 ای  ن ایج(. P=0.25د   کای آزمو .)ندادند نشا 
 ای  ب  خ س    قدام  های¬دندا  تسکیک ب  مطالع 
 شدت بیش ری : قدام  های دندا  د  .باشد م  صو ت
 سسید  از  نگ تغییر) یک د ج  نو  از  MIH د گیری

 د  ک  بود( تاج باالی  بخش د  ای قهوه-ز د تا  شیری
 فرا ان    شد مشاهده پایی  فک از بیش ر باال فک

 معدن  مواد  سی   ف   دست از)  س  د ج   ب  مربو 
   ای قهوه-ز د یها  نگ تغییر با همراه دندا  سط 
  ف   دست از ب  مربو  ک  تاج د   مرفولوژیک نواقص
 نمودا های. )نشد دیده قدام  های دندا  د ( است مینا
 : خ س  دندانهای د (. 2  1
 د جه  مربو  فرا ان  بیش ری  د گیری شدت نظر از   
 د  ای قههوه-ز د تها  شهیری سهسید  از  نهگ تغییر) یک

 بهاال فهک د  که  بهود( تهاج  بهاالی بخهش   جونده سط 
  له  اسهت پهایی  فهک به  نسبت بیش ری فرا ان  دا ای
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 دا ای پهایی  فهک د ( س  د ج ) ها کاسپ شدید تخری،
 د گیهر دنهدانهای تعداد ک   طو  ب . است باالتری شیو 
.) اسهت شهدیدتر نیز دندا  تخری،   بیش ر پایی  فک د 

 فهک د  MIH د گیهر سطوح بیش ری  (6   5 نمودا های
 پاالتهال   باکهال ههای کاسپ ا ل د ج  د  ترتی، ب  باال
( %5.23) ههها کاسههپ تمههام تخریهه، آ  از بعههد  ( 50%)

 یک د  MIH ب  د گیر ناحی  بیش ری  (.7 نمودا .) بودند
 بهاال فهک د  آ  فرا انه  که  بهود دندانها انسیزال  سوم

 DMFS میانگی  (.4 3 نمودا های. )است پایی  بیش راز
 ± 5.8 کن هرل گهر ه د     MIH  6.4 ± 7.75 گر ه د 

 دا  معنه  اخه ال  ایه  آمها ی نظهر از که  بودند  6.37
-Independent sample t آزمهو  اساس بر. )نیست

test   0.111 =P()5 جد ل.) 

 

 در دندان های ثنایای فک باال  MIHفراوانی شدت  :1نمودار 

 

 فک پایینثنایای در دندان های   MIHفراوانی شدت  :2نمودار 

 

 

 در دندان های انسیزور فک باال MIHفراوانی مکان  :3نمودار 

 

 در دندان های انسیزور فک پایین MIHفراوانی مکان  : 4نمودار 

 

 باال ندان های مولر فکدر د MIHفراوانی شدت :  5نمودار 
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 پایین در دندان های مولر فک MIHفراوانی شدت  : 6نمودار 

 

 

 در دندان های مولر فک باال MIHفراوانی سطوح  : 7نمودار 

 

 پایین فک مولر های دندان در MIH سطوح فراوانی : 8 نمودار

 

د کودکا  مبه ال به   DMFSمیانگی  شاخص  : 5جدول 

MIH گر ه شاهد  

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 معیار
کم 
 ترین

بیش 
 ترین

P 

DMFS 

MIH 7.75 6.4± 0 26 

 
 

0.111 
 
 20 0 ±5.8 6.37 کنترل 

 

  سهپ ( %49) ها کاسپ تمام د گیری اب دا پایی  فک د 

 دا ای( %34. 3(لینگههوآل   باکههال هههای کاسههپ د گیههری

 (8 نمودا .) بودند فرا ان  بیش ری 

 د  MIH شهیو  تح ی ه  -توصهیس  مطالع  ای  د  :بح 

   سهه ای  منههاط  سههال  سهیزده تهها شههش کودکهها  بهی 

 د  د . آمهد بدسهت%13.5شهاند م    ماسال  ا شهرس

 د  همکها ا    احمهدی  دیگر  ایران  شده من شر مطالع 

-9 کود  433 د   اMIH شیو    2012 سال د  زاهدا 

 د  همکها ا    غنی    (1) ندکرد گزا   %12.7  سال  7

 9-11 کههود  810   ی کهه  ای مطالعهه  د  2013 سههال

 د صد %20.2  ا MIH شیو  دادند انجام شیراز د  سال 

 د  Werhijm  که  است حال  د  ای (. 8)کردند گزا  

 MIH فرا انه  مهر  ی مطالع  یک اساس بر 2001 سال

 کهرده گهزا   %25تها3.6 بهی  مخ  هف جمعی های د   ا

 %9.2  ا MIH شهههیو  همکههها ا    Parikh (2)اسهههت

 8-12 کهود  1366 بهر  ی که  خهود مطالع  د  د صد

 د  تحقیقه (.9)کردنهد گهزا   دادنهد  جهامان هندی سال 

 همکها انش   Balmer توسه  2011 سال د  انگ س ا 

  شههیوع  MIH بهرای   شههد انجهام کههود  3233 بهر ی
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 ههایتسا ت  سدم  نظر ب  (10.)کردند ذکر %15.5 برابر

 مطالعههات د  MIH شههیو  بهها  ابطهه  د  شههده مشههاهده

 قومی   های سنی سا ت تسا تهای ع ت ب  تواندم  مخ  ف

 فاک و هههای تههیثیرات جغرافیههای   هههایتسا ت   نههنادی  

 معیا هههای ح هه    MIH ا زیههاب  معیا هههای محیطهه  

 مثال برای(  1   11.)باشد کنندگا شرکت خر ج      د

 شیو  اندگرف  انجام ا  پای  هایجمعیت د  ک  مطالعات 

MIH 6 آلمهان    %10 ه ندی   سوئدی جمعیت د   ا%   

 گههزا   %38 دانمهها     %5 ب غهها ی   %14 ای الیههای 

 مثل آفریقای  کشو های د  آ  شیو  ک د حال  اندکرده

   %3 کنهک هنهگ   لیبه  مانند کشو های د  یا %14 کنیا

 بها مطالع  ای  د  (12.)است شده گزا   %40 برزیل د 

( نسهر54) دخ هر MIH به  مب ال افراد بیش ر اینک  ب  توج 

 یافت MIH با جنسیت بی  دا ی معنا  ابط  هیچ .اند بوده

   Costa ,Boindi   مطالعهات  د  ن یجه  ایه  ک .نشهد

Muratbegovic   Sonmez 13)میشود نیزمشاهده-

 به  مربهو  د گیری س  بیش ری  ما مطالع  د  (.11 15

 فرا انه  د  دا یمعنه   ابطه  امها بهود 10-11 کودکا 

 مشههاهده ودکهها ک سههن  مخ  ههف هههای  ده بههی  ضهایع 

 سهال د  همکها انش   Sonmez که  ایمطالع  د .نشد

 انجهام آنکها ا د  سهال  7-9 کهود  4018 بی  د  2013

 بطهرز سه  افهزایش بها MIH هایآسهی، شهدت اند داده

 ههاآ  ایه  بهر عهال ه. اسهت داشه   افهزایش دا یمعنه 

 بها کودکا  بی  د   ا  ضعیت ای  بر ز میزا  تری بیش

 اید مطالعه ( 11.)انهدکرده گزا   سال 8 ن س میانگی 

 بههی  د   2011 سههال د  همکهها انش   Zawaidehکهه 

 دادنهد انجهام عما  د  سال  7-9 ایمد س  کود  3666

 %53 که  بودنهد کرده گزا   %17.6  ا MIH ک   شیو 

 شههامل پسههرا   ا مههوا د %47   دخ ههرا   ا مههوا د کههل

   شدت ک  اندکرده گزا   هاآ  ای  بر عال ه. شدندم 

  ابطه (.16.)یابهدم  افهزایش سه  افزایش با MIH شیو 

 بهی  سهاده  ابطه  یک از ترپیچیده کم  MIH   س  بی 

 ع هت ای  ب  موضو  ای . باشدم  هابیما ی دیگر   س 

 سه  بها دایمه  هادنهدا    یهش اتمام   شر   ک  است

  که اسهت شده سع  مطالعات از بسیا ی د . دا د  ابط 

 MIH شهیو  گهزا   تر مناسه، ن ایج ب  دس یاب  برای

 بهر. گیهرد انجهام سهن   ده ههر بهرای جداگان  بصو ت

 سهالگ  هشت مطالعات از بسیا ی موضو  همی  اساس

 ن یجهه  د    MIH تشههخیص بههرای سهه  تری مناسهه،  ا

 از یکهه  (.17 4 3. )انهدکرده معرفه  آ  شهیو  گهزا  

 بین  پیش اح مال  عوامل تعیی  مطالع  ای  د  مه  نکات

 عنهوا  به  که  م عددی عوامل میا  از. بود ضایع  کننده

 ا تبا  گرف ند  قرا  بر س  مو د کننده بین  پیش عوامل

   ماد  شیر با تغذی  مدت با MIH  قو  بی  دا ی¬معن 

 عسونهت پوس    آلرژی کود   د  اد ا ی عسونت سابق 

 بدسهت  شکه آفهت سموم معرض د  قرا گیری   گو 

 آنههالیز د  دا  معنهه  م غیرهههای کههرد   ا د بهها. آمههد

Logistic Regression  زمها  مدت  ک  شد مشخص 

 ابه ال د   ا گهذا ی تهاثیر بیشه ری  مهاد  شهیر مصر 

 زمها  د  افهزایش بها ک  طو ی ب  دا ند MIH ب  کود 

 خطههر کم ههری ابهه ال شههان  مههاد  توسهه  دههه  شههیر

 بهر ز   مهاد  شیر با ی تغذ مدت مو دا تبا  د .داش ند

    Dang:ِدا د  جههههود م ناقضهههه  نظههههرات ضهههایع 

 منهاط  کهود  14532 بی  د  2007 سال د  همکا انش
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 شهیر بها تغذی  میا  دا یمعن   ابط  چی   د    س ای 

 آنها مطالع  ن ایج  اق  د . کردند پیدا MIH بر ز   ماد 

   ضهر  ی مهواد از بها دا  ماد  اس ساده دهدم  نشا 

 به  اب ال از پیشگیری د  تواند م  حام گ  حی  د  مغذی

MIH همکها ا    احمدی برعک (. 18)باشد داش   نقش 

 طهوالن  مهدت ب  ک  کسان  شدند م وج   2012 سال د 

 کن هرل گهر ه به  نسبت اند کرده اس ساده ماد  شیر تری

 کهه  ای مطالعهه  د (. 1)هسهه ند MIH بهه  مبهه ال بیشهه ر

Fagrell   بر سهه  بههرای 2011 سههال د  نشهمکهها ا 

 انجهههام MIH مو فولهههوژیک    شهههیمیای  ههههای ینگ 

 ا ل مولرههای د  آ  بر ز بی  دا یمعن   ابط  اند داده

 اندکرده گزا   ماه 6 از بیش برای ماد  شیر از تغذی   

 سهال د  همکها انش   Alaluusua که  ایمطالع ( .19)

 طهوالن  تغذی  بی  ا دمعن  ای ابط  اندداده انجام 1996

 دنهدا  مینهای مینرالیزیشهی  نواقص   ماد  شیر با مدت

 طهوالن  تغذیه  مو د د  نظر د  (20.)است کرده گزا  

 نقهش که  ایه  به  توج  با. دا د  جود ماد  شیر با مدت

 کمبهود آ  دنبهال به    D   ی هامی  کمبود   تغذی  سوء

 د  اص   یها فاک و  از یک  عنوا  ب  ک  فسسر   ک سی 

   آپاتیت هید  کس  های کریس ال ترکی،  یخ   ه  ب 

 اسهت  شده مشخص  (8)است مطرح هیپومینرالیزاسیو 

 ب   ا ها  ی امی  کمبود ای  تغذی  طری  از تواند م  ماد 

   سه ای  به  توجه  بها مها مطالعه  د .دهد ان قال کود 

 اکثریهت د  کشا  زی   دامپر  ی شغل   نواح  بود 

 میهزا  توانهد م  لبنیات از بیش ر اح مال  اس ساده د افرا

  ا مهاد  شهیر امهالح نبهود  کهاف  از ناشه  تغذی  سوء

 اسهت مقهاالت اکثر بح  ک  دیگر مو د.باشد داده کاهش

 از محیطه  ههای آالینهده اکثهر بها ماد  شیر بود  آلوده

 آنهها معهرض د  ماد  ک  است Dioxin   PCBs جم  

 مهاد  چربه  بافهت د  توانند م  ها هآالیند ای .باشد م 

 آزاد مههاد  شههیر   بههد  د  کهه  کهه    شههوند ذخیههره

 نیهز مطالعهات بعضه  که  اسهت ذکر ب  الزم(. 21)شوند

 ن یج (. 22-23)اند نیاف   MIH   تغذی  مدت بی  ا تباط 

 ههای بر سه  به  اح مهال  فهاک و  ایه  مهو د د  گیری

 عوامهل از  یکه. دا د نیهاز محیطه  زیست بیش ر بسیا 

 نقهش MIH به  کهود  ابه ال د  که  مطالع  ای  د  دیگر

 مه  زنهدگ  ا ل سال س  د  کود  اد ا ی عسونت دا د

 ای مطالعهه  2000 سههال د  همکهها ا    Tapias. باشههد

   سهال  هشت آموز دانش 1382 از آ  د  ک  دادند انجام

 عنهوا  به  فهرد 148   بودنهد  MIH به  مب ال کود  48

 اد ا ی عسونهت با   MIH بی  آنا . کردند ابان خ کن رل

 د  کهه  حههال  د   ( 35) کردنههد پیههدا دا ی معنهها  ابطهه 

   2008 سههال د  همکها ا    Whatling که  مطالعهات 

Jalevik    هههیچ دادنههد انجههام 2001 سههال د  همکهها ا 

 نشهد یافهت اد ا ی عسونهت   MIH ب  اب ال بی  ا تباط 

 ع هل از دیگهر مینایک   ماتریک PH د  تغییر (.24 22)

 غیهر سهط  یها تنسسه  اسهید ز مانند است MIH ب  اب ال

 د   ن یالسههیو  هههایپو از ناشهه  کهه  اکسههین  طبیعهه 

  بهاال ف   اکسهین  پهایی  سهط .است تنسس  بیما یهای

 سهب، هایپو ن یالسیو   ع ت ب  اکساید دی کرب  میزا 

 تح یههل   نههد د  کهه  پر تئولی یههک هههای آنههزی  مههها 

 ههای¬کریس ال جایگزین     مینا ماتری  های¬تئی پر 

 موجهه،   شههده   دا نههد نقههش آپاتایههت هید  کسهه 

 به  ابه ال دیگهر ع هل از (4.)شهود م  هیپوک سیسیکاسیو 
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MIH ،ههای عسونت  سد م  نظر ب .است مکر    باال ت 

 آن ه  مصهر    دا نهد دنبهال ب  ک  های  ت، با اد ا ی

 از هریهک شوند م  MIHایجاد باع  م عدد های بیوتیک

 موجه، نماید مخ ل آم وبالس ها ا عم کرد ک  عامل ایند 

 آ ایههش د  مینههای  منشههو های قرا گههرف   شههودبا مهه 

( 4.)شهوند ایجهاد  مینا د  منشو  از خال  نقا  نامناس،

 بها   باشهند داشه   تهاثیر آم هوژنز   نهد بهر که  عوام  

 توانهد م خهود بنوب  ک ) ک سیسیکاسیو    ند د  اخ الل

 کامههل تخریهه، تهها آم وبالسهه یک عم کههرد د  اخهه الل از

 ههه  بهه  سههب،( باشههد گرف هه  منشههاً آم وبالسههت سهه ول 

 جهز  آم وبالسه ها. گردنهد ک سیسیکاسیو    ند خو د 

 عم کهرد اگر ک   هس ند انسا  بد  س ولهای حساس ری 

 زما  ب  بس   گردد  اخ الل دچا  دائ  یا بطو موقت آنها

 خواههههد  خ هیپوک سیسیکاسهههیو  پالزییهههاهیپو آسهههی،

 بهر   دنهدانها ایه  هایپومینرالیزه نمای ب  توج  با(4.)داد

 زما  ب  مربو  مینای  نقص هیس ولوژیک شواهد اساس

 نقهص هیپوپالزی د  حالیک  د  باشد م  ک سیسیکاسیو 

 عامهل بنهابرای . اسهت مینهای  ماتری  تشکیل ب  مربو 

 اتسها  دنهدان   سیسیکاسهیو ک زمها  د  بایهد اتیولوژیک

 مهولرا ل دنهدانهای ک سیسیکاسهیو  شهر  . باشد اف اده

 از پ  ا ل   ز ده تا  جنین  هش     بیست هس   د  دائ 

 هس گه  28 به  مربهو  مینها تکمیل(.4) میشود آغاز تولد

 ا ل مولر دندانهای برای زما  ای  ک  است بعد ب  جنین 

 مهاهگ  پهنج تا چها   س از ثنایاها د    سالگ  3 حد د

 با.کشهد مه  طول سالگ  پنج تا چها  تا   شود م  آغاز

 انسهیزال  سهوم یک نواح  د  اغ ، ک  MIHنمای توج 

 ایه  اتیولوژیهک عوامهل اح مهاالٌ. دههد مه   خ میهان  تا

 3 سه  تها  تولهد از په  مهاهگ  7 تها 6 حد د از ضایع 

 د  م عهددی اتیولوژیک عوامل (.25) دهند م   خ سالگ 

 مطهرح انسهیز   مهولر هیپومینرالیزاسهیو  بهر ز زمین 

 عوامهل میها  دقیقه   ابطه  هنوز حال ای  با اند  گردیده

 م  بنظر.است نیامده بدست ضایعات بر ز   شده مطرح

 عم کهرد موج، ک  مولکول  مکانیسمهای بر تحقی   سد 

  آ  د  بدسهت بهرای شهوند م  آم وبالس ها طبیع  غیر

 هرچنهد است ضر  ی ضایع  زمین  د   رعمیق اطالعات

 (.26)گرفت نادیده توا  نم   ا ضایع  ای  ژن یک  زمین 

 م غیهر بیمها  یهک د  ح     بیما ا  بی  ضایعات توزی 

 به  مربهو  فرا انه  تهری بیش مها مطالعه  د . باشدم 

                .بودنهههد مههاگزیال انسهههیز     مولرمنههدیبل هایدنههدا 

 102 شههدند مطالعهه  کهه  نسههری 553 از مهها مطالعهه  د 

   بودنهد مهولر دنهدا  د  ضهایع  دچا  نسر( %18.44)نسر

 دچها  انسهایز     مولر دندا  د  هر د ( %13.5) نسر75

   مههولر هایدنهدا  مههوا د اکثریهت. بودنههد شهده آسهی،

 قهرا ( Mild) 1 د جه  د  شهدت نظهر از د گیر انسیز  

 تعههداد بیشهه ری (. دنههدا 51   256 ترتیهه، بهه ) داشهه ند

 پههایی  فههک د  فههک حسهه، بههر گیههر د  مههولر هایدنههدا 

 د گیهر انسیز   دندا  بیش ری  ک د حال . شد مشاهده

 مینههای کهه  هههای دنههدا  .شههد شناسههای  بههاال فههک د 

 به  خهود ضهعیف ساخ ا  خاطر ب  دا ند هایپومینرالیزه

   پوسهیدگ  به  مسه عد دهها  حسهره د    یهش محض

 معههرض د  دافههرا ایهه  اسههت آشههکا    هسهه ند تخریهه،

 ع هت که   سد م  نظر ب   ل  هس ند بیش ری پوسیدگ 

 کن هرل   مب ال گر ه بی  DMFS میزا  نشد  دا  معن 

 باشهد مناط  ای  د  زیاد پوسیدگ  میزا   ما مطالع  د 



 61-76: 2شماره  11: دوره 1395ابستان مجله دندانپزشکی کودکان ایران/ بهار و ت

 

 د  که  هرچند.دا د  سیع ری سط  د  بر س  ب  نیاز  

 نهو  از د گیهری MIH به  مبه ال افهراد بیش ر ما مطالع 

 نشهده پوسهیده دنهدا  هنهوز آ  د  که  داشه ند 1 د ج 

 نگهر آینهده مطالعات ب  نیاز بیش ر بر س  برای    است

 گیههری نمونهه      بهه  توجهه  بهها حاضههر مطالعهه  .دا د

 اج ماع -اق صادی  ضعیت مشابهت کنا  د  ای خوش 

 مه  جمعیهت ایه  به  تعمی  قابل   س ا د  یکسا  نسب اً

 مبه ال افهراد تعداد کمبود  مطالع ای  ضعف ازنقا . باشد

 مه  توصهی  که  است  اتیولوژیک بر س  جهت MIH ب 

 .شوند تکرا  دیگر نواح  د  مطالعات شود

 گیرین یج 

 نسهب ا شهیو  دا ای MIH مطالعه  ایه  ن هایج اسهاس بر

 ب  نیاز ک  است بر س  مو د   س ای  مناط  د  باالی 

  ا  سز د مهداخالت   ا لی  تشخیص د  بیش ر مراقبت

 عوامهل از مهاد  توسه  شیرده  مدت افزایش. ط بد م 

 بها تغذیه  اهمیهت به  توج  با   بوده بر ز دهنده کاهش

 .باشند  اهگشا توانند م  نگر آینده مطالعات ماد  شیر

  ب  نیاز مناط  ای  د  MIH شیو  بود  باال ب  توج  با

 

 

 

 ای د  ه بر سه     سهاند  آگاه    پیشگیران  اقدامات

 دنهدانهای   یهش ا لیه  ههای سال د  کود  های  دندا

 زمینه  د  شهود مه  پیشهنهاد. شهود مه  احسهاس دائ 

 شهامل مطالعه  ایه  د  آمهده بدسهت گهذا  تهاثیر عوامل

 زمها  مهدت   مهدیا ا تیت پوس    اد ا ی آلرژی عسونت

 تر دقی  بر س  با  محیط  های آالینده   ماد  شیرده 

 اسهاس بهر. داد ا ایه  م  رکها ن هایج ب هوا  تر گس رده  

 دیگهری مطالعهات ک  گرددم  پیشنهاد آمده بدست ن ایج

 MIH بهر ز د  مهوثر فاک و ههای   شیو  مقایس  برای

   جغرافیهای  ههوای     آب نظر از ک  ایرا  شهرهای د 

 دا نهد  تسها ت شهاند م    ماسال شهرس ا  با ایتغذی 

   غرافیهای ج فاک و ههای اح مهال  نقهش تها گیرند انجام

. گردنهد صهههمشخ    هبر سه MIH بهر ز د  ایتغذی 

 آته  مطالعهات د  ک  گرددم  ادهههپیشنه   ههای بر عال ه

 نظهر د  تهربز گ دامنه  با سن  های ده د  MIH شیو 

 بخصهوص شهیری ههای دنهدا  مو د د    شوند گرف  

 تهوا  مه  که  چهرا شهود  انجهام تحقیقه  هه  د م مولر

 .داد انجام کود  برای  ا ای پیشگیران  ن د ما اقدامات
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