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Background: Assessment of dental developmental stage is more valuable than 

tooth eruption because the duration of tooth eruption is short and is determined by 

the appearance of tooth in the oral cavity. Also, tooth eruption can be changed by 

local factors such as space shortage and systemic factors such as nutritional status. 

Several methods are used to determine the developmental stage of teeth. The 

Demirjian’s method is extensively used for this purpose. This study aimed to 

assess the developmental stage of homologous mandibular second and third molars 

in 7 to 11 year olds using the Demirjian’s method. 

Materials and methods: This cross-sectional study was conducted on 187 

panoramic radiographs of 7 to 11-year-old Iranians (91 females and 96 males) 

presenting to Pardis Dental School clinic. Two observers evaluated the 

developmental stage of homologous mandibular second and third molars using the 

Demirjian’s method. The observers were first calibrated for use of the Demirjian’s 

method and then the inter- and intra-examiner reliability and the respective kappa 

values were calculated after observing 187 panoramic radiographs. The 

Demirjian’s method for tooth development includes eight developmental stages. 

Assessments were made twice with a one-month interval. Data were analyzed 

using SPSS version 22. 

Results: No significant difference was noted in terms of developmental stage of 

the second molars in the right and left sides. However, in 44 cases, third molars in 

the right side were one stage ahead of those in the left side and this difference was 

statistically significant (P<0.05). The difference in developmental stage of teeth 

was not significant between males and females (P>0.05). 

Conclusion: No significant difference was noted in mandibular second molars in 

higher developmental stages but the difference in mandibular third molars in earlier 

stages of development was statistically significant. Molar teeth in the right and left 

sides are significantly different in early stages of development but over time, this 

difference is minimized and no significant difference is seen between them in later 

stages of development. 

Keywords: Mineralization, Homologous teeth, Demirjian’s Method, Panoramic 

Radiography. 
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سال  11تا  7در کودکان  بلیهمولوگ مولر دوم و سوم مند یتکامل دندان ها زانیتفاوت م یبررس

 یقیتحق                                                 انیرجیو روش دم کیپانورام یوگرافیراد با استفاده از

                                                                                                                                    چکیده
 

 رایارزش تر است ز دندان با شینسبت به رو یدندان یمراحل تكامل یابیارز و هدف: نهیزم

 نیشود و ا یم نییباشد و با زمان ظهور دندان ها در دهان تع یم دندان كوتاه شیزمان رو

 رییتغ یا هیتغذ تیمانند وضع کیستمیفضا و عوامل س فقدان مانند یرخداد با عوامل موضع

استفاده شده است و  یمختلف یتكامل دندان ها از روش ها زانیمنظور محاسبه م به كند یم

مطالعه با  نیا. شود یاستفاده م یبه طور گسترده ا انیرجیدم روش ها، روش نیا انیدر م

 تا 7کودکان  بلیهمولوگ مولر دوم و سوم مند یتکامل دندان ها زانیتفاوت م یهدف بررس

الملل تهران به کمک  نیب یدانشکده دندانپزشک یولوژیساله مراجعه کننده به بخش راد 11

 شد. انجام انیرجیروش دم

نفر  11) کیپانورامی وگرافیراد 187تعداد  یمقطع ینیمطالعه بال نیدر ا ها: و روش مواد

الملل  نیب یساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشک 11تا  7 یرانیکودك ا( پسر19دختر و

با  بلیهمولوگ مولر دوم و سوم مند یتکامل دندان ها یابیارز یبرا تهران انتخاب شدند

مشاهده کنندگان ابتدا از لحاظ  استفاده شد کنندهاز دو مشاهده  انیرجیدم استفاده از روش

 validityو  intra examiner validity زانیو سپس م برهیکال انیرجیدم روش یبررس

 یابیروش ارز. گشتم اعالkappa  محاسبه و به صورت کیپانورام 187تعداد  یرو

 .ماه بود 1 یابیبار ارز 2 فاصله است یمرحله تکامل 8 ان شاملیرجیدم وسطت یتکامل دندان

گان از شدند تا مشاهده کنند یکد گذار یشناسه عدد کیتوسط  کیپانورام یوگرافیراد هر

داده ها با استفاده از نرم افزار  لیو تحل هیتجز .اطالع باشند یب مارانیب وجنس و سن تیهو

22 SPSS گرفت. صورت 

مرحله  کیدر  بایو تقر ستین یدر سمت چپ و راست فرق ،در مورد مولر دوم:  :ها افتهی

چپ  مرحله از سمت کیمورد مولر سوم سمت راست  18 در ،هستند اما در مولر سوم

جا نیسمت چپ بوده است که در ا زا مرحله جلوتر کیمورد سمت راست  44عقب تر و در 

دو جنس وجود  در یمراحل تكامل دندان نیب یاختالف معنادار نیهمچن .تفاوت معنادار است

 نداشت.

 یباالتر یكه در مرحله تكامل بلیدوم مند یمولرها نیب یمعنادار یتفاوت آمار :یریگ جهینت

تر تكامل بودند،  یكه در مراحل ابتدا بلیسوم مند یاما در مولرها نشد دهیشتند، دقرار دا

دارند اما با  یشروع تكامل تفاوت معنادار یدر ابتدا مولرها شد دهیمعنادار د یتفاوت آمار

 دهید یمعنادار ی، تفاوت آماریو در مراحل بعد شودی اختالف جبران م نیگذشت زمان، ا

 .شودینم

 کیپانورام یوگرافیرا ،انیرجیروش دم ،همولوگ یدندان ها ،ونیزاسینرالیم :یدیکل کلمات

 1 انیتارا ضراب

 2یانیآشت یگالره حق

 3زهرا غنچه

 4فرد یمحمد جواد خراز
 

 ،دندان پزشک متخصص اطفال. 1 

دانشکده دندانپزشکی، پردیس بین الملل 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دانشکده  ی،دندان پزشک عموم. 2

الملل دانشگاه  نیب سیپرد ،یدندانپزشک

  تهران یعلوم پزشک

 ،یولوژیدندان پزشک متخصص راد .3

الملل  نیب سیپرد ،یدندانپزشک دانشکده

 تهران یدانشگاه علوم پزشک

، مرکز تحقیقات مشاور آمار. 4

 تهران یدانشگاه علوم پزشکدندانپزشکی، 

  

دکتر گالره حقی  نویسنده مسئول:

 آشتیانی

 
gelareh.haghi@gmail.com   

 

 19/4/96 تاریخ دریافت:
 11/1/91تاریخ پذیرش: 

 

 یتفاوت تكامل طتوان توس یكه م یكینیكل ایطشر مقدمه:

 molar-incisor)د وش هیهمولوگ توج یدندان ها

hypomineralization) MIH باشد كه به یم 

و  یمولر اول دائم یدندان ها ونیزاسینرالیپومیها

بروز آن نه تنها در  شدت .شود یاطالق م زورهاینسایا

 یدندان ها نیمتفاوت است بلكه ب اریافراد مختلف بس

 .دهد یرا نشان م یاساس یها تفاوت هم ریهمولوگ درگ

 ریدرگ یتواند هم از لحاظ تعداد دندان ها یتفاوت ها م نیا

. دینما ریدرگ را یدندان مولر اول دائم 4تا  1باشد و 

 .تواند متفاوت باشد یهر دندان م یریشدت درگ نیهمچن
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 یدندان ها ینایم ونیزاسررینرالیپومیتفاوت در ها نیا

متفاوت  یسخت و درجه گبا رن یكینیت كلور، به صریدرگ

تواند  یبر حسب شدت م  MIHت.اس صیقابل تشخ نایم

و  ماریب یها برا یدگیچیشكالت و پم یسر کیباعث بروز 

توان  یالت مكجمله مش نیا از. درمان گر شود پزشکدندان

و به  نایام مگو زود هن دی، از دست رفتن شدبایبه ظاهر ناز

 شی، افزاافتهی شیدندان تازه رو اتیح افتادنتاخیر 

 یها یدگیچیو پ یدرمان یها ازیو ن یدندان تیحساس

هنوز  یاختالل تكامل نیا یولوژیات(. 1)اشاره كرد  یدرمان

 یمولت یولوژیاترسد  یبه نظر م یناشناخته است ول

عامل مداخله گر  کیكه  میدان یشته با شد. مدا الیفاكتور

 ینایم ونیسزاینرالیتواند در م یبالفا صله پس از تولد م

 یدندان ها نكهیا(. 2) كند جادیدندان ها اختالل ا نیا

را نشان  یریرپذیاز تاث یهمولوگ مختلف درجات متفاوت

          ایآنها و  یملتفاوت تكا به تواند مربوط یدهند م یم

 باشد. یینایم ونیزاسینرالیتر تفاوت در زمان شروع م قیدق

همولوگ دو طرف فک و در  یدر دندان ها شهیتكامل ر

است كه  متفاوت دندان ها نیا شهیبه ر جنسبت تا جهینت

همولوگ  یش دندان هایاز علل تفاوت زمان رو یكیتواند یم

 .باشد یم زین نیز والدا یاریبس یرانگن با شد كه مو ضوع

تكامل  زانیم زیو ن ونیزاسررینرالیم زانیم نییتع نیبنابرا

دندان  یبرا یكینیكل یها یبایدندان ها در ارز غو بلو

 زانیمنظور محاسبه م به(. 1د )دار تیپزشک كودكان اهم

       استفاده شده است یمختلف یتكامل دندان ها از روش ها

تكامل  سهیمقا هیا بر پاروش ه نیا اكثر(. 4و3و 1)

 استاندارد مربوط به یدندان با نمودا رها کیوگرافیراد

 انیرجیدم 1793در سال . (5) باشد یبزرگ م یها  تیجمع

بر مراحل تكامل  یرا مبتن یدندان یسر یابیروش ارز کی

 هیكرد كه بر پا یمعرف کیپانورام یها یوگرافیراد دندان در

 ییكانادا-یودكان فرانسواز ك یبزرگ تیجمع یالعه روطم

وجود داشت عدم  ستمیس نیكه در ا یتیمحدود(. 4) بود

 كم سن و سال و اریاز كودكان بس یوجود تعداد كاف

استاندارد  یها در نمونه ادتریكودكان با سن ز نیهمچن

 انیرجیتوسک دم 179۱در سال  ستمیس نیا لذا. شده بود

و  ها نمونه اددرآمد و تعد افتهیرییبه صورت تغ نیو گلدست

 افتهی رییفرم تغ نیكرد و امروزه ا دایپ شیافزا یدامنه سن

 modified روش در(. ۱) باشدیم مورد قبول و استفاده

Demijian یقرار م یمورد بررس زیسوم ن یمولرها 

.            سال كاربرد دارد  23-7 یبازه سن یو برا رندیگ

 intraو توافق نانیالعات دقت، اطمطدر م نیهمچن

observer و inter (9) را نشان داده است یارخوبیبس .

به طور گسترده در مقاالت استفاده و  Demirjian روش

مختلف از جمله  یها تیكاربرد آن در جمع .شده است دییتا

            (.13-9)مناسب نشان داده شده است یرانیا تیجمع

 در نییچپ فک پا یروش تكامل هفت دندان دائم نیا در

 H تا A مرحله 8شده و به  یابیارز کیپانورام یوگرافیراد

العات طكه در م یوجود با(. 14) شود یم یطبقه بند

ود كه ممكن است ش یم شنهادیفرض پ نیا MIH مربوط به

 ونیسزاینرالیپومیتعداد و شدت ها یریدرگ تفاوت در

 و چپ یاول مربوط به تفاوت زمان تكامل مولرها یمولرها

 نیب یمعتقد است تفاوت Demirjian راست باشد،

 نیا راست و چپ وجود ندارد و بر یمولرها ونیسزاینرالیم

 یدر تمام افراد مولرها یسن دندان نییاساس جهت تع

العه بر طم نیدر ا نیبنابرا(. 15) دیبرگز بلیسمت چپ مند

همولوگ مولر دوم و  یدندان ها یتا تفاوت ها میآن شد

كننده به بخش  هساله مراجع 11تا  9 كودكان بلیوم مندس

 المل تهران را با نیب یدانشكده دندانپزشك یولوژیراد

اكثر مقاالت  در. میقرار ده یمورد بررس انیرجیدم روش

 یمیو سن تقو یابق سن دندانطروش جهت ت نیموجود از ا

زمان  یاندك اریالعات بسطم. است استفاده شده مارانیب

 رگیكدیهمولوگ را با  یاو تكامل دندان ه ونیسزاینرالیم

العات طبه م ازین نیداده اند و بنابرا قرار سهیمورد مقا
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 یها رو یابیارز نیا .شود یرح مطم نهیزم نیدر ا شتریب

كه  هیفرض نیانجام شده است و با ا کیپانورام یوگرافیراد

                معنادار دارند. یتكامل یها دندان ها تفاوت نیا

 ییمطالعه كه به صورت كارآزما نیدرا :بررسیروش 

 باشد یسو كور م کی (cross sectional) یمقطع ینیبال

 (پسر 7۱نفر دختر و  71)  189 کیپانورام یوگرافیراد

 ساله مراجعه كننده به دانشكده 11تا  9 یرانیكودك ا

و  یمیالملل با سن تقو نیب سیتهران واحد پرد یدندانپزشك

به  کیپانورام یگرافویراد .جنس مشخص انتخاب شدند

به خواسته متخصص  ای یارتودنس یمنظور درمان ها

 .شد هیته كسانی طیشرا كودكان تحت یدندان پزشك

 یگرفته شد و تمام مراحل كار نیاز والد ینامه كنب تیرضا

                                   .دیدانشكده رس یاخالق تهیكم دییبه تا

 ونیكسیفیبر اساسِ مرحله كلسدندان ها  یمراحل تكامل نیا

. دندیگرد یبند طبقهH  تا A از انیرجیروش دم طتوس

 نیطبق ا بلیدوم و سوم چپ و راست مند یتكامل مولرها

 یاساس طبقه بند گرفت. قرار یمورد بررس یطبقه بند

 یشكل ها لهیدندان به وس یری، شكل گ Hتا A مراحل از

 رشكل بلو شدن دندان تا یآهك دندان از صیقابل تشخ

               .باشدیآن م یینها

A نوك كاسپ ها ونیكاسیفیكلس 

B  هیفیكلس یها اتصال كاسپ 

 C جرسوب عا نا،شروعیم لیاتمام تشك 

D  و سمان نایتا محل اتصال م جتا لیتكم 

 Eشهیطول ر ،میمستق طاتاق پالپ به صورت خ یوارههاید 

.     شود یم دهید ها شهی، محل انشعابات رجكمتر از طول تا

F اپكس به شكل جبزرگتر از طول تا ای یمساو شهیطول ر ،

 .است یفیق

G یهستند و انتها یمواز رگیكدیبا  شهیر یها وارهید 

 .اپكس باز است

H عرض  ودنتالیپر امانگیاپكس كامال بسته شده، ل

 .دارد شهیدر اطراف ر كنواختی

-CRANEX D extra با كمک دستگاه کیپانورام ریتصاو

oral dental x-ray unit (Helsinki,finland)  و به

 هیفک و صورت ته یولوژیراد متخصص نفر کی لهیوس

 Scanoraنرم افزار لهیبه وس ریتصاو یتمام .شده بود

lite در فرمت DICOM تكامل  یابیارز یبرا .شد رهیذخ

از دو مشاهده  demirjian با استفاده از روش یدندان

سال آخر  انیمشاهده كننده دانشجو ود .كننده استفاده شد

در  یولوژیبودند و توسط متخصص راد یدندان پزشك

آموزش داده  Demirjian روش از مورد نحوه استفاده

 كسانی توریدر مان کیپانورام یها یوگرافیراد تمام .شدند

 مورد مطالعه قرار Scanora lite و با كمک نرم افزار

 یشناسه عدد کیتوسط  کیپانورام یوگرافیراد هر .گرفتند

 و سن وجنس تیشد تا مشاهده كنندگان از هو یكد گذار

 ییهم گرا جادیمنظور ا به .اطالع باشند یب مارانیب

(calibration) مشاهده گران قبل از انجام مطالعه  نیب

 pilotبه صورت  کیپانورام ریمورد ازتصاو 19 یاصل

study .نیب یریتكرار پذ بیضر مورد مطالعه قرار گرفتند 

به دست آمد. پس از بحث درباره موارد  89/0برابر  یفرد

 کیتوافق به عدد  زانیم observerدو نفر نیاختالف ب

 ریتمام تصاو موارد قابل انجام بود. هی. بنابرابن بقدیرس

جهت كاهش )ماه  1در دو جلسه مجزا با فواصل  کیپانورام

( بهمشا ریتصاو یرو بر یو كاهش شانس بازخوان یخستگ

 inter) دو نفر نیها ب یریتكرار اندازه گ نیا .شدند یبررس

examiner) و هر فرد با خودش (intra examiner) 

از مشخص شدن  پس .ساخت سریرا م مشاهداتیی ایپا

مولر دوم و سوم بر  یاز دندان ها کیهر  یمرحله تكامل
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. دیدندان ها در فرم مخصوص ثبت گرد نیاز ا کیهر مربوط به  یمرحله تكامل آنگاه ، Demirjianاساس روش
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 SPSS 22رم افزاد اده ها با استفاده از نر لیو تحل هیجزت

 قیاز طر یآمار محاسبات. صورت گرفت

 Friedman Wilcoxon’s signed ranksیآزمونها

 )دندان مولر دوم و سوم افراد یمراحل تكامل سهیمقا(

 Mann-whitneyو )یریتكرار پذ زانیم) kappa بیضر

و  کیمولر به تفك یمختلف تكامل دندا ن ها مراحل سهیمقا(

  انجام گرفت.  (جنس

نفر مراجعه كننده به  189 انیمطالعه، از م نیدر ا یافته ها:

 71 ،کیپانورام یوگرافیجهت انجام راد یولوژیبخش راد

 یفراوان نییحاصل از تع جینتا .پسر بودند 7۱نفر دختر و 

مولر دوم و سوم  یاز دندان ها  کیهر  یمراحل تكامل

 یفراوان نیشترینشان داد كه ب بلیمند سمت راست و چپ

در دندان مولر دوم سمت راست و چپ مربوط به مرحله 

مربوط به مرحله  یفراوان نیو كم تر (مورد۱5)E یتكامل

مورد دندان مولر سوم راست  در .بود (مورد کی)C یتكامل

 C یه مرحله تكاملمربوط ب یفراوان نیشتریو چپ ب

 D یمربوط به مرحله تكامل یفراوان نیو كم تر )مورد40)

 ,kappaبیاستفاده از ضر با .بود (مورد15)

interobserver , intraobserver  و مولر دوم و سوم

                         .شد سهیمقا نییپا فک سمت راست و چپ

 158 ،وممولر د 189از  willcoxon signedبا استفاده از 

مورد مولر دوم سمت  14مرحله بودند در  کیمورد در 

مورد سمت  15مرحله عقب تر و در  کیراست از سمت چپ 

مرحله جلوتر ار سمت چپ بوده است كه با  کیراست 

 یدر سمت چپ و راست فرق prevaly = 0.527ه سیمقا

 ،مولر سوم 189مرحله هستند. از  کی رد بایو تقر ستین

مورد مولر سوم  18مرحله بودند. در  کیمورد در  123

       44مرحله از سمت چپ عقب تر و در  کیسمت راست 

مرحله جلوتر ار سمت چپ بوده  کیمورد سمت راست 

است. جا تفاوت معنادار نیاست كه در ا

Table 1. Inter-observer agreement (Cohen’s kappa) 

 right left 

Second molar Third molar Second molar Third molar 

First time 0.953 0.838 0.953 0.880 

Second time 0.890 0.750 0.890 0.750 

 

 

Table 2. Intra-observer agreement (Cohen’s kappa) 

 right  left left 

 Second molar Third molar Second molar Third molar 

Observer 1 0.938 0.920 0.937 0.931 

Observer 2 0.953 0.984 0.875 1 
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 مولر دوم سمت راست و چپ ینمودار فراوان :3نمودار

 

 

 مولر سوم سمت راست و چپ ینمودار فراوان :4 نمودار
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 راست سمت سوم و دوم مولر فراوانی نمودار :4 نمودار

 
 

 نیرا ب یاختالف معنادار Mann-Whitney آزمون جینتا

                        .نداد دو جنس نشان در یمراحل تكامل دندان

 یمولر دوم و سوم سمت راست هنگام یمورد دندان ها در

 دندان قرار دارد C یكه دندان مولر دوم در مرحله تكامل

دندان مولر  دنیرس با .است افتهین شیمولر سوم هنوز رو

 A 11 :, دندان مولر سوم در مراحل  Dدوم به مرحله 

دندان مولر  یوقت .قرار دارد مورد C3 : د، مورB :1 ، وردم

 A 22 : دندان مولر سوم در مراحل دیرس E دوم به مرحله

دندان مولر  یوقت .است موردC  : 12د و مور B 20 :رد،مو

 D (4 دندان مولر سوم در مرحله ،دیرس F دوم به مرحله

 ،Gدندان مولر دوم به مرحله  دنیرس با. تقرار گرف (مورد

                           (،مورد ۱) Bتكامل دندان مولر سوم در مراحل 

C  (15 وردم) و D   (12مورد) های دندان مورد در. است 

                       كردن طی ترتیب چپ سمت سوم و دوم مولر

                                .است راست سمت مانند تكامل مراحل

 یابیارز یگسترده برا یتكامل دندان ها به صورت بحث:

 یبرا یمتعدد یها وهیشود. ش یرشد و بلوغ استفاده م

بلوغ وجود دارد كه  ینیب شیپ و یابیارز

 .است وهیش نیتر یو عمل نیساده تر  Demirjianستمیس

 یتكامل دندان یابیارز یروش برا نیاز ا یمتعدد نیمحقق

 با قاتیمختلف استفاده نموده اند و تحق یها تیجمع

 یمعن یمختلف تفاوت ها یها روش در نژاد نیاز ا استفاده

توجه به موارد  با. نشان داده اند یرا در تكامل دندان یدار

 تفاوت تكامل دندان یالعه، بررسطم نیفوق هدف از انجام ا

 نشان جینتا. بود بلیمند سوم همولوگ مولر دوم و یها

معنا دار  بلیدوم مند یدر مورد مولرها ی، تفاوت تكاملداد

چپ و راست از لحاظ  بلیمند سوم یمولرها یول ستین

. ، تفاوت معنادار نشان دادندیو مرحله تكامل ونیزاسینرالیم

فرض ما در مورد وجود  شینشان داده شده، پ جینتا

 مورد همولوگ را در یدر دندانها یتكامل یتفاوتها

 .كرد دییسوم تا یدوم رد و در مورد مولرها یمولرها

Noren  نشان دادند كه تفاوت  2013و همكاران در سال
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دوم و سوم  یمولرها یدر مرحله تكامل یمعنادار یآمار

ود، از خلعه طادر م آنان، وجود دارد الیو ماگز بلیمند

دندان  یمرحله تكامل نییتع یبرا Gleiser & Hunt روش

به  Gleiser & Hunt نظر آنها، روش از. نمودند استفاده

 تواندیم ، بهتریتعداد مراحل تكامل نیداشتن باالتر لیدل

(.          1) همولوگ را آشكار سازد یدندانها یتكامل یتفاوتها

استفاده  Demirjian حاضر از روش یالعه طدر م ما

نسبت  Demirjian روش العات گذشتهطكه طبق م میكرد

از  یدندان ونیزاسینرالیم یابیارز یروش ها ریبه سا

شود و  یروش محسوب م نیبهتر  Gleiser & Huntجمله

 نیتوافق ب) Observer agreement زانیم نیباالتر یدارا

لعه طام در(. 1۱) باشد یم (مشاهده گرها

 یروشها سهیو همكاران كه به مقا  riyadarshiniیمرور

پرداخت شده است،  یدندان سن یابیمختلف ارز

روش كه  نیتر و ساده نیبه عنوان بهتر  Demirjianروش

واقع شده و استفاده  رشیمورد پذ ایدر دن گسترده به طور

 یروش استاندارد ساز نیا. شده است یشود معرف یم

 intra examiner /interیریو تكرارپذ نانیقابل اطم

examiner reliability نیهمچن (.19) خوب دارد 

 یابیارز ه بر اساساست ك یروش  Demirjianروش

كه  بلیمند یدندانها یبرا و مشخصا کیپانورام یوگرافیراد

 یدارند، طراح یكم تر جاعوجا کیپانورام یوگرافیدر راد

مناسب  رانیدر ا یادیالعات زطاز آن گذشته م. شده است

 را یرانیكودكان ا یسن دندان یابیروش در ارز نیبودن ا

نژاد و  یجواد یالعه مط در(. 17 ,18 ,11 ,8د )نشان دادن

به  یسن دندان نییهدف تع با 2008همكاران كه در سال 

 نییو تع Demirjian به روش کیپانورام یوگرافیكمک راد

كودكان  یمیسن تقو نیدر تخم Demirjian دقت روش

 کیپانورام یوگرافیراد 104انجام شد، تعداد  اصفهان شهر

 قرار یرسمورد بر (سال 14تا  ۱دختر سن  ۱3پسر و  41)

مرحله  8با توجه به  نییدندان سمت چپ فک پا 9ت. گرف

 تیبا توجه به جنس سپس .شد یبررس Demirjian روش

هر كدام از حروف  یفرد، براساس جداول موجود برا

 8 یاز جمع تمام و در نظر گرفته شد یشاخص عدد

 هر فرد بدست آمد. یبرا یشاخص بلوغ دندان کیشاخص، 

هر جنس به طور  یبرا ،یص بلوغ دندانبا استفاده از شاخ

%  50یمنحن یموجود رو یجداگانه، با توجه به شكل ها

تولد  خیهر كودك با كسر تار یبرا .دیگرد نییسن كودك تع

 هیاو در زمان ته یسن واقع ،یوگرافیراد خیكودك از تار

و سن كودك به  یآمد و سن واقع دست را به یوگرافیراد

 .شد سهیمقا گریكدیرا با  انیجریم یدست آمده از روش د

                         را  یمیرابطه مستق یمیو سن تقو یدندان سن

                              و در  = r  0/  724كه در دختران  ینشان دادند به طور

 Demirjianاستفاده از روش با .بود = r 732/0 پسران

و  یسن واقع نیب نیانگی، تفاوت میكودكان اصفهان یبرا

پسران  یبرا (روز 9) 02/0از حد  شیب نیتخم ،ینیسن تخم

 یمیسن تقو سهیمقا .دختران بود یبرا (روز 51) 0/  14و 

                 را نشان نداشت. یمعنادار یتفاوت آمار ینیو تخم

سن كودكان  نیدر تخم ییدقت باال Demirjian روش

 توان یروش م نیانمونه مورد مطالعه را داراست و از 

سن وجود  نییبه تع ازیكه ن یسن در موارد نییتع یبرا

.                   استفاده كرد (یقانون یاز جمله در پزشك)دارد 

ساله با  13تا  9پسر  22دختر و  40 یبر رو یمطالعه ا

 و یدندان ،یمیتقو نیسن انیم یرابطه  یهدف، بررس

مراجعه كننده به  یساله  13تا  9در كودكان  یاستخوان

 دانشگاه علوم یدندانپزشك یدانشكده  ،یبخش ارتودنس

به  یسن دندان انجام گرفت. 2007سال  رازدریش یپزشك

 ن،یكان یو با توجه به دندان ها Demirjian روش

چپ  سمت دوم و سوم یاول و دوم و مولرها یپرمولرها

اطلس  ،یسن استخوان نییتع ی. برادیمحاسبه گرد نییفک پا

استفاده  (Greulich & Pyle) لیو پا چیاستاندارد گرول

 یمیسن تقو انیم یهمبستگ ی رابطه نیشتریب. قرار گرفت
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در مراحل تكامل . (P<0.01) شد دهید یو سن استخوان

را نشان دادند و  شتریب یپسران تكامل دندان همانند یاسكلت

 نیشتریب  (G)نیدندان كان ی شهیكامل شدن ر یمرحله 

           به  زیافیرا با مرحله پوشش د (درصد ۱0)ینزما هم

             .داشت (Mp3 capم )ودر انگشت س زیفیاپ ی لهیوس

مشاهده شده در  یدندان یرسد، كه مراحل تكامل ینظر م به

 یها یتواند به عنوان نما یم ک،یپانورام یپرتونگار

(. 11) به كار رود یزمان جهش رشد نییدر تع ارزشمند

 دقت روش یبا هدف بررس 2011در سال  یا العهمط

Demirjian و یرانیدركودكان ا یو تفاوت بلوغ دندان 

    .و همكاران انجام گرفت انیتوسط باقر ییكانادا كودكان

 2۱4شامل  کیپانورام یوگرافیراد 517مطالعه تعداد  نیا در

                 .شد یساله جمع آور 13,5تا  3,5دختر  255پسر و 

از  یدندان سن .تولد به دست آمد خیتوسط تار یمیسن تقو

توسط  نییسمت چپ فک پا یدندان داثم 9مطالعه  قیطر

توجه به  با .گرفت قرار یمورد بررس Demirjian روش

 بیدختران و پسران به ترت یسن را برا Demirjian روش

اساس  بر .زد نیتخم سال باالتر 0,21و  0,15 زانیبه م

زده شده و سن  نیتخم یسن دندان نیف باختال زانیم

 ینیلحاظ بال ازDemirjian  رسد روش یبه نظر م ،یمیتقو

 2010سال  در(. 18) قابل اجرا باشد یرانیا تیدر جمع

تكامل دندان  قیاز طر یسن دندان نیبا هدف تخم یمطالعه ا

تعداد  انجام شد. Demirjian مولر سوم به كمک روش

 یبا بازه سن رانیا تیاز جمع کیامپانور یوگرافیراد 1200

تكامل دندان مولر  زانیم .شد یسال جمع آور 29تا  10

 Demirjian سوم هر دو فک با توجه به مراحل روش

 یالگو نیب یبارز تفاوت .قرار گرفت یمورد بررس

مولر سوم هر دو سمت فک  یدندان ها ونیزاسینرالیم

سوم مولر  نیب ییباال یهمبستگ بیضر .مشاهده نشد

(.        17) شد دهید الیو ماگز بلیسمت راست و چپ مند

 یبررس یبرا method modified Demirjian روش

 23تا  7 یبازه سن یبرا سوم به وجود آمده كه یمولرها

و  reliability العات دقت وطسال كاربرد دارد و در م

نشان داده  یخوب اریبس inter/ intra observer توافق

العه از روش مرسوم طم نیدر ا نیابران(. ب9) است

 یرو دندانها از یمرحله تكامل یابیارز یبرا  Demirjianتر

در مورد  جینتا تفاوت. استفاده شد کیپانورام یوگرافیراد

دو  نیاستفاده از ا لیبه دل تواندیم بلیدوم مند یمولرها

                د. دندان باش یمرحله تكامل نییتع روش متفاوت در

در مورد  ینشان داد، تفاوت تكامل جیالعه حاضر نتاطم رد

سوم  یمولرها یول ستیمعنا دار ن بلیدوم مند یمولرها

و مرحله  ونیزاسینرالیچپ و راست از لحاظ م بلیمند

نشان داده شده،  جینتا. دادند ، تفاوت معنادار نشانیتكامل

 یدر دندانها یتكامل یفرض ما در مورد وجود تفاوتها شیپ

 یدوم رد و در مورد مولرها یمولرها مورد ولوگ را درهم

، نشان دادند كه تفاوت یرگیالعات دطم. كرد دییسوم تا

      وجود بلیسوم مند یتكامل مولرها نیب یمعنادار

و همكاران  Jashwant 2011سال  در(. 17، 20)ندارد

 مولر سن به كمک تكامل دندان نیرا با هدف تخم یالعه اطم

به  جهینت .آغاز كردند کیپانورام یوگرافیراد یسوم از رو

زودتر  الیبود كه تكامل مولر سوم در ماگز نیدست آمده ا

 یتفاوت معنادار یاز لحاظ آمار .ردیگیانجام م بلیاز مند

 تكامل دندان مولر سوم در دو جنس مشاهده نشد نیب

از لحاظ تكامل مولر سوم در سمت راست و چپ  نیهمچن.

 نشان یآمار یزهایآنال .مشاهده نشد یارهم تفاوت معناد

تكامل دندان مولر سوم و سن  نیب یقو یگهمبست داد كه

 Abramovitch در مطالعات (.20) وجود دارد یمیتقو

و  Arany(، 2003و همكاران ) solari ،Sarant و (2002)

 یتفاوت( 2015)و همكاران  یاخالق ترایم و( 2004) همكاران

چپ و  یها مهین انیمولر سوم م یااز نظر تكامل دندان ه

 بود تفاوت یدر مطالعه حاضر دارا ینشد ول دهیراست د

حاصل همانند  جهیرابطه با مولر دوم نت در(. 23 - 21،  7)
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به منظور برآورد سن  2010كه در سال  lee sang مطالعه

مولر دوم و سوم  یتوجه به تكامل دندان ها با یقانون

 هانجام گرفت Demirjian ه روشبا توج بلیو مند الیماگز

                  مارانیب کیپانورام یوگرافیراد 2089تعداد  یو، بود

              لحاظ تكامل  از. شد یسال جمع آور 23تا  3 یكره ا

چپ و  سمت راست و نیمولر دوم و سوم ب یدندان ها

 .نشد دهید یتفاوت هر دو فک در هر دو جنس نیب نیهمچن

                      یدندان ها ونیزاسینرالیسن و م نیب یقو رابطه

دو  نیرو تكامل ا نیا از .مولر دوم و سوم مشاهده شد

توان به عنوان شاخص ارزشمند سن در یدندان را م

(.                                        24) گرفت در نظر یكره ا نیكودكان و بالغ

العه حاضر، تفاوت طكه در م نیبا توجه به ا نتیجه گیری:

 كه در مرحله بلیدوم مند یمولرها نیب یمعنادار یآمار

 ینشد اما در مولرها دهیقرار داشتند، د یباالتر یتكامل

، تفاوت بودند تر تكامل یكه در مراحل ابتدا بلیسوم مند

كه  یالعاتطدر م نیشد و همچن دهیمعنادار د یآمار

و  تكامل از یسوم در مراحل باالتر یمولرها

 دهید یمعنادار یقرار دارند تفاوت آمار ونیكاسیفیكلس

 دیكرد كه شا هیتوج بتوان طور نینشده است، ممكن است ا

داشته  یشروع تكامل تفاوت معنادار یمولرها در ابتدا

شود و در  یاختالف جبران م نی، ازمان باشند اما با گذشت

.  شودینم دهید یمعنادار ی، تفاوت آماریمراحل بعد

دو سمت  یدندانها یتفاوت تكامل یبررس شودیم شنهادیپ

انجام شود و  زین  Demirjianاز ریغ یرگید یبه روشها

 یم شنهادیپ نیهمچن .شود سهیمقا Demirjian با روش

                    تیها از جمع ها باالتر برود و نمونه شود تعداد نمونه

 جیبه نتا یتر شیب یبتوان اتكا تا انتخاب شوند، یبزرگ تر

 .حاصل نمود
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