
 39-34، 1384بهار ، 1، شماره 17دوره / مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان تحقيقي

بررسي طولي زمان و ترتيب رويش دندانهاي شيري در كودكان ساكن شهر تهران از بدو 
  )1381-79سالهاي (تولد 

  ***محمود خوجاني دكتر –**دكتر مهدي قندهاري مطلق –*دكتر ژاله محموديان

  .علوم پزشكي تهراناه دانشگ مركز تحقيقات دندانپزشكي و دانشيار گروه آموزشي دندانپزشكي كودكان دانشكده دندانپزشكي -*
  .استاديار گروه آموزشي دندانپزشكي كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران -**

  .متخصص دندانپزشكي كودكان -***
 

  چكيده
ي دندانپزشكمتخصصان آگاهي از زمان صحيح و ترتيب درست رويش دندانهاي شيري براي دندانپزشكان و بخصوص : زمينه و هدف

به منظور تعيين زمان و ترتيب رويش دندانهاي شيري طولي اين مطالعه . دكان جهت ارائه يك طرح درمان مناسب بسيار مهم استوك
  . انجام شده است1381- 1379د در فاصله سالهاي در كودكان ساكن شهر تهران از بدو تولّ

 542 رويش دندانهاي شيري كودكان ساكن شهر تهران، به منظور بدست آوردن آمار و ارقام صحيح از زمان و ترتيب: روش بررسي
به مراكز بهداشتي ان ، از مراجع)سال سكونت در شهر تهران را داشتندسه كه والدين آنها سابقه حداقل (كودك تازه متولد شده تهراني 

 سال پيگيري، 5/2در طول بيش از و درماني از پنج منطقه فرضي تهران به صورت تصادفي انتخاب و پس از پيگيريهاي منظم ماهيانه و 
 .صورت توصيفي هم نسلي و از نوع طولي بوده استه اين مطالعه ب.  نفر از آنان تا پايان طرح به همكاري خود ادامه دادند185تعداد 

  . استفاده شد>05/0Pداري   با سطح معنيtجهت بررسيهاي آماري از آزمون 
سانترال   رويش دندانها در دو طرف راست و چپ هر دو فك با هم تفاوتي نداشته و دندانهاينشان داد زمانمطالعه نتايج اين : ها يافته

ميانگين طول دوره رويش در دو . اند و مولر دوم شيري فك پايين در هر دو جنس زودتر از دندانهاي همنام در فك باال رويش يافته
  :شرح زير بوده استه دندانها ب) ماهبرحسب (داري نداشته و ترتيب رويش و سن رويش  جنس تفاوت معني

   40/2 با ميانگين انحراف معيار 788متوسط سن برحسب ماه : سانترال پايين -
   26/2 با ميانگين انحراف معيار 53/9متوسط سن برحسب ماه : سانترال باال -
   25/3انحراف معيار  با ميانگين 52/11متوسط سن برحسب ماه : لترال باال -
   42/3 با ميانگين انحراف معيار 70/12متوسط سن برحسب ماه : ن لترال پايي -
  42/2 با ميانگين انحراف معيار 72/15متوسط سن برحسب ماه : مولر اول باال -
   85/2 با ميانگين انحراف معيار 12/16متوسط سن برحسب ماه : مولر اول پايين -
   12/3اف معيار  با ميانگين انحر25/18متوسط سن برحسب ماه : انين باال ك-
   42/3 با ميانگين انحراف معيار 80/18متوسط سن برحسب ماه : كانين پايين -
   59/3 با ميانگين انحراف معيار 74/24متوسط سن برحسب ماه : مولر دوم پايين -
  .47/3 با ميانگين انحراف معيار 82/24متوسط سن برحسب ماه : مولر دوم باال -

  47/3ا ميانگين انحراف معيار  ب82/24برحسب ماه سن متوسط 
. داري زودتر از دختران بوده است طور معنيه پايين در پسران بسن رويش دندانهاي سانترال چپ و راست باال و سانترال راست متوسط 

)05/0P<(  
 از نظر. يابند  ميرويش دندانها در دو طرف فك تفاوتي ندارد و دندانهاي سانترال و مولر دوم فك پايين زودتر رويش: گيري نتيجه

                                                                        .متوسط طول دوره رويش اختالفي بين دو جنس وجود ندارد
   .سن رويش - ترتيب رويش -  دندانهاي شيري: ها واژهكليد 

   1/11/83: پذيرش مقاله  6/8/83: اصالح نهايي  10/4/83: صول مقالهو
 gandeha@Sina.tums.ac.ir گروه دندانپزشكي كودكان، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران: يسنده مسئولنو
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 1384، بهار 1، شماره 17دوره / انالمي دندانپزشكمجله دندانپزشكي جامعه اس

 دكتر ژاله محموديان و همكاران

  مقدمه
در هفته ششم زندگي جنيني و همزمان با رشد و تكامل 

گردد و تا چند  سرو صورت و فكها، تكامل دندانها نيز آغاز مي
  )7-1.(يابد مي د ادامهسال پس از تولّ

 از ،مل مختلفي بر روي رشد و تكامل دندانها موثر بودهعوا
جمله تغذيه مادر در دوران بارداري، مصرف بعضي از داروها، 

  )1.(وجود بيماريهاي سيستميك و يا عوامل موضعي
آگاهي از مراحل مختلف تكامل دندانها و زمان آهكي شدن 

تواند جوابگوي علل  آنها و همچنين ترتيب رويش دندانها مي
روز بسياري از نقايص ساختماني و تغيير رنگ دندانها باشد و ب

همچنين زمان ايجاد ناهنجاري را نيز بيان كند و چه  بسا 
دندانپزشك اولين فردي باشد كه به وجود يك بيماري 
سيستميك در فرد پي برده و كمك شاياني به كشف، درمان و 

  )1.(پيشگيري از عوارض احتمالي آن بنمايد
كه در زمينه زمان و ترتيب رويش دندانهاي اطالعاتي 

ها و مطالعاتي است  موجود است براساس نوشتهايران شيري در 
كه در ساير كشورها صورت گرفته و يا در ايران به صورت 

لذا با توجه به احساس نياز مبرم . مطالعات مقطعي بوده است
مجامع علمي كشورمان به داشتن آمار و ارقام صحيح از الگوي 

بدست آوردن آمار و هدف ويشي دندانهاي كودكان ايراني و با ر
ارقام صحيح از زمان و ترتيب رويش دندانهاي شيري كودكان 

  .گرفتساكن شهر تهران اين مطالعه انجام 
  

  روش بررسي 
 ، هم نسلي(Descriptive)اين مطالعه بصورت توصيفي 

(Age-Cohort) و از نوع طولي (Longitudinal) و به مدت 
جهت محاسبه حجم نمونه، با توجه به .  سال انجام شد5/2

) Pilot Study( اي مقدماتي گستردگي شهر تهران، ابتدا مطالعه
و با استفاده از حاصل هاي  صورت گرفت و سپس براساس يافته

فرمول محاسبه حجم نمونه در مطالعات توصيفي، تعداد نمونه 
 به احتمال ريزش دربا توجه .  نفر برآورد گرديد183مورد نياز 

 كودك در نظر گرفته 549ها، سه برابر اين تعداد يعني  نمونه
جمعيت مورد بررسي نوزادان تازه به دنيا آمده در مراكز . شد

 سه درماني شهر تهران بودند كه والدين آنها حداقل  - بهداشتي
  .سال در تهران ساكن بوده اند

 منطقه 5تهران به ابتدا . اي انجام شد گيري چند مرحله نمونه
فرضي شمال غربي، شمال شرقي، مركز، جنوب غربي و شرقي 

 مركز به 13تقسيم شد و از بين مراكز مستقر در اين مناطق 
هاي مورد نظر از اين مراكز پس از  تصادف انتخاب و نمونه

نامه كتبي تعيين  انجام صحبتهاي اوليه با والدين و اخذ رضايت
د بطور  آمده در اين مراكز از بدو تولّنوزادان به دنيا. گرديدند

منظم و هر ماهه به وسيله آبسالنگ و در زير نور معمولي اتاق 
از نظر رويش دندان مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج در 

ماهه تعداد سي پس از پيگيريهاي . فرمهاي مربوطه ثبت گرديد
جهت تجزيه و تحليل .  كودك در مطالعه باقي ماندند185
ها از شاخصهاي آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف  داده

 استفاده گرديد و t آزمون معيار، و محاسبه فاصله اطمينان و
  . در نظر گرفته شد>05/0Pآن با داري  سطح معني

  
  ها يافته

 دختر 85پسر و صد  كودك شامل 185بررسيها بر روي 
ول  متوسط ط،نشان داد كه در بين دندانهاي راست و چپ باال

 كمتر از ساير دندانها بوده و دندانهاي Aمدت رويش دندانهاي 
E بيشتري براي زمان يافته و  بيش از ساير دندانها رويش

همچنين مالحظه شد كه در فك  )1جدول  (.رويش نياز دارد
 ديرتر E زودتر و دندانهاي Aدندانهاي ) مشابه فك باال(پايين 

سن ن داد كه متوسط بررسيها نشا )2جدول (.اند رويش داشته
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  1384، بهار 1، شماره 17ره دو/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

 . . .بررسي طولي زمان و ترتيب رويش دندانهاي شيري 

رويش دندانهاي سانترال راست و چپ باال و پايين پسران 
ليكن اين تفاوت تنها در زمان ، اندكي كمتر از دختران بوده

. دار است معني  پايين  راست A در باال و Aرويش دندانهاي 
)05/0P< () كل دندانهاي مورد بررسي متوسط   درو ) 3جدول

دختران اندكي كمتر از پسران   رويش در  طول مدت ميانگين
 6/96 روز با انحراف معيار 8/531 روز در برابر 8/492(بوده 

اما اين تفاوت از نظر ، ) براي دختران4/122براي پسران و 
  )=19/0P.(دار نيست آماري معني

  
 سالهاي - شهر تهران-كودكان مورد بررسي هنگام رويش دندانهاي شيري فك باال به تفكيك سمت) ماه( متوسط سن: 1جدول

1379-1381  
  راست باال  راست باال

  %95حدود اطمينان   %95حدود اطمينان 
  فك پايين  فك باال

تعداد 
  نمونه

انحراف 
  معيار

ميانگين سن 
  برحسب ماه

نوع دندان 
  فك پايين  فك باال  )شمارة آن(

تعداد 
  نمونه

انحراف 
  معيار

ميانگين سن 
  برحسب ماه

نوع دندان 
  )شمارة آن(

4/295  
)8/9(  

62/27  
)2/9(  185  24/2  )52/9(  A  

)61(  )9/9(  2/9  185  28/2  5/9  A  
)51(  

2/360  
)0/12(  

0/331  
)1/11(  185  25/3  )53/11(  B  

)62(  )5/11(  5/10  185  16/3  0/11  B  
)52(  

2/563  
)7/18(  

0/535  
)7/17(  185  24/3  )20/18(  C  

)63(  )8/18(  9/17  185  00/3  3/18  C  
)53(  

0/486  
)2/16(  

4/459  
)3/15(  185  08/3  )75/15(  D  

)64(  )1/16(  3/15  185  88/2  7/15  D  
)54(  

5/758  
)3/25(  

9/727  
)3/24(  185  52/3  )77/24(  E  

)65(  )3/25(  3/24  185  43/3  8/24  E  
)55(  

  
 سالهاي - شهر تهران-كودكان مورد بررسي هنگام رويش دندانهاي شيري فك پايين به تفكيك سمت) ماه(متوسط سن: 2جدول

1379-1381  
  

    پايينراست 
  حدود اطمينان   %95حدود اطمينان 

  فك پايين  فك باال
تعداد 
  نمونه

انحراف 
  معيار

ميانگين سن 
  برحسب ماه

نوع دندان 
  فك پايين  فك باال  )شمارة آن(

تعداد 
  نمونه

انحراف 
  معيار

گين سن ميان
  برحسب ماه

نوع دندان 
  )شمارة آن(

)2/8(  )5/7(  185  34/2  )85/7(  A  
)71(  )3/8(  )6/7(  185  46/2  )91/7(  A  

)81(  
)2/13(  )2/12(  185  46/3  )71/12(  B  

)72(  )2/13(  )2/12(  185  38/3  )69/12(  B  
)82(  

)4/19(  )4/18(  185  23/3  )88/18(  C  
)73(  )2/19(  )3/18(  185  34/3  )73/18(  C  

)83(  
)5/16(  )7/15(  185  74/2  )10/16(  D  

)74(  )6/16(  )7/15(  185  97/2  )15/16(  D  
)84(  

)3/25(  )2/24(  185  74/3  )71/24(  E  
)75(  )3/25(  )3/24(  185  46/3  )77/24(  E  

)85(  
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 1384، بهار 1، شماره 17دوره / انالمي دندانپزشكمجله دندانپزشكي جامعه اس

 دكتر ژاله محموديان و همكاران

 -دو فك و دو طرف دهان در پسران و دختران مورد مطالعه شهر تهرانميانگين سن رويش دندانهاي فك باال و پايين در : 3جدول
  1381-1379سالهاي 

  

  نتيجه آزمون  ) نفر85(دختران   )صد نفر(پسران 
  نوع دندان و شماره آن

  P - value  انحراف معيار  )برحسب روز(ميانگين   انحراف معيار  )برحسب روز(ميانگين 
A 02/0  3/73  4/298  61/62  6/276  )51( راست باال  
B 28/0  4/90  8/352  1/98  8/337  )52( راست باال  
C 16/0  1/86  3/562  7/92  7/543  )53( راست باال  
D 69/0  9/81  6/473  4/90  6/468  )54( راست باال  
E 79/0  1/107  4/744  6/99  4/748  )55( راست باال  

A 02/0  1/73  1/298  2/60  4/275  )61( چپ باال  
B 13/0  0/105  8/357  2/90  1/336  )62( چپ باال  
C 33/0  4/95  6/556  9/98  8/542  )63( چپ باال  
D 21/0  0/100  8/481  9/84  9/464  )64( چپ باال  
E 93/0  7/104  9/743  7/106  6/742  )65( چپ باال  

A 04/0  9/84  3/249  4/61  2/227  )81( راست پايين  
B 10/0  3/101  9/393  9/100  7/369  )82( راست پايين  
C12/0  7/102  1/574  1/97  7/551  )83( پايين  راست  
D 78/0  1/86  7/486  9/91  1/483  )84( راست پايين  
E 67/0  2/118  6/739  6/90  1/746  )85( راست پايين  

A 09/0  2/76  9/244  3/64  6/227  )71( چپ پايين  
B 54/0  2/101  5/386  2/106  2/377  )72( چپ پايين  
C 12/0  3/103  3/578  6/90  5/556  )73( چپ پايين  
D 97/0  1/78  4/483  0/86  1/483  )74( چپ پايين  
E 94/0  5/124  1/742  3/101  0/741  )71( چپ پايين  

  
  بحث

زمان و ترتيب رويش دندانها در همه كودكان يكسان نبوده 
و متفاوت بودن جداول زمان رويش دندانها در تحقيقات 

 تأخر و مختلف مويد اين موضوع مي باشد و رويش دندانها با
. تقدم در همه موارد نمايانگر بيماري و يا ناهنجاري نمي باشد

  دندانهاي فك باال با توجه به اين مطلب ميانگين زمان رويش 
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  1384، بهار 1، شماره 17ره دو/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان

 . . .بررسي طولي زمان و ترتيب رويش دندانهاي شيري 

  
  
  
  
  

 و دو طرف راست و چپ با هم اختالفي نداشتهر و پايين در 
  فاصـله زمـاني بين اوليـن(متوسـط طول زمانـي دوره رويـش 

در هر دو جنس دختر و پسر ) دندانيرويش و آخرين رويش 
  .يكسان بوده و هيچ اختالف معني داري مشاهده نشد

با توجه به ميانگين زمان رويش دندانهاي فك باال و پايين 
در هر دو طرف چپ و راست كل نمونه ها و جداول مقايسه اي 

، )Law ،Lunt) 8حاصل و نتايج اين مطالعه با تحقيقات 
Lysell) 9 (و شيخ زاده) علت اختالف . تقريباً مطابقت دارد) 10

به ) 12-11(ميانگينهاي بدست آمده در اين بررسي با تحقيقات 
به صورت ) 12-11(زيرا مطالعه . واسطه نوع مطالعه مي باشد

(Cross sectional) بوده در حالي كه مطالعه حاضر به صورت 
  .مي باشد) Longitudinal(طولي 

) 9 (Lysellو ) Barleria) 13نتيجه حاصل مطابق با نظر 
 Nanda و 1964در سال ) Lysell) 9مي باشد در حالي كه 

داري در  گونه اختالف آماري معني  هيچ1960در سال ) 14(
مورد پسرها و دخترها از نظر تقدم و تأخر رويش دندانها بيان 

نمودار زير ترتيب رويش دندانهاي شيري را در فك . نكردند

 زاده شيخ و) Lunt)8( ،Lysell )9 و Lawابه كه مشباال و پايين 
در حالي كه از نظر ترتيب رويش . دهد  نشان ميباشد مي) 10(

) 11(دندانهاي مولر اول شيري، متفاوت با نتايج تحقيق مهران 
  . است) Kranfield) 15و 

البته ذكر اين مطلب مهم است كه طبق نتايج اين مطالعه از 
هايي كه به نتيجه رسيده  مونهنظر نقطه ميانگين سن رويش ن

هاي انتخابي ابتدايي مطالعه   نفر با مقايسه نمونه185است 
 نفر اختالف چنداني مشاهده نگرديد كه اين مسئله 542يعني 

هاي اوليه در طول مدت  خود نمايانگر عدم تأثير ريزش نمونه
  سال مطالعه طولي حاضر بر روي نتايج نهايي اين بررسي5/2

  .مي باشد
  

  گيري نتيجه
ميانگين سن رويش دندانهاي شيري در نوزادان تهراني در 

ساير مطالعات با دندانهاي قدامي و خلفي پايين مقاديري مشابه 
  .مي باشد و فقط در فك باال اندكي اختالف وجود دارد
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