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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  91) کیپانورامی وگرافیراد 187تعداد  یمقطع ینیمطالعه بال نیدر ا ها: و روش مواد
الملل  نیب یساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشک 11تا  7 یرانیکودك ا( پسر96دختر 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، 
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 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 ازورهینسایا

 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


