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 -3مركز تحقيقات مواد دنداني ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل
 -2گروه پزشكي اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل
 -1دانشگاه علوم پزشكي بابل
دریافت ،91/9/11 :اصالح ،91/12/11 :پذیرش92/4/19 :

خالصه
سابقه و هدف :با افزایش چاقي در بين كودكان الزم است كه تاثير آن بر روی تكامل دنداني بررسي شود .اگر تكامل دنداني در كودكان چاق تسریع شود مي تواند طرح
درمان های دندانپزشكي كودكان و ارتودنسي را تحت تاثير قرار دهد لذا این مطالعه به منظور بررسي ارتباط تكامل دنداني با شاخص توده بدني ( )BMIدر كودكان  7تا 35
ساله شهر بابل انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعي بر روی  365كودک  7-35ساله شهر بابل انجام شد .سن دنداني به روش  Demirjianتعيين شد .قد و وزن كودكان اندازه گيری و
برای هر نمونه ( BMIشاخص توده بدن) بررسي شد .سن تقویمي با كسر كردن تاریخ تولد از تاریخ انجام رادیوگرافي به دست آمد .تفاوت سن دنداني تخميني و تقویمي
نمونه ها اندازه گيری و سپس بر اساس جنس و طبقه بندی  BMIآناليز شد.
یافته ها :از  365كودک مورد بررسي  58نفر پسر و  58نفر دختر بودند .ميانگين سن دنداني  33/88±2/55سال و سن تقویمي  33/66±2/29سال بود .مقدار سن دنداني
به ميزان  6/15±3/28سال بيشتر از مقدار سن تقویمي تخمين زده شد .سن تقویمي و سن دنداني و اختالف این دو شاخص در كل و به تفكيک جنسيت با  BMIارتباط
معني داری نشان نداد .ولي تفاوت سن دنداني و تقویمي تنها در پسران اختالف معني داری داشت (.)p<6/65
نتيجه گيری :با توجه به نتایج این مطالعه در عدم تطابق سن تقویمي و سن دنداني در جنس پسر توجه به  BMIآنها مي تواند در زمان بندی درمانهای دندانپزشكي موثر
باشد.
واژه های کليدی :شاخص توده بدني ،تکامل دنداني ،روش دميرجيان ،کودکان ،نوجوانان.

مقدمه
امروزه از رادیوگرافي عالوه بر اهداف درماني جهت بررسي سن دنداني نيز

نياز است ،ممكن است نه تنها توجه به نژاد و جنس بيمار بلكه توجه به

استفاده ميشود .روشهای مختلفي نظير……Willmes, Demirjian, Nulla

حجم توده بدني او نيز الزم باشد (31و .)32لذا برای بررسي چاقي از شاخص توده

وجود دارد كه همه آنها بر اساس مراحل مينراليزاسيون دندانها در رادیوگرافي و كد

بدني استفاده مي شود ( .)38مطالعات محدودی در زمينه بررسي ارتباط بين چاقي

بندی آنها بر اساس امتياز هایي كه از قبيل تعيين شده ،مي باشد (.)3

و امكان تاثيرگذاری آن بر روند تكامل دنداني صورت گرفته كه نتایج آن ها نيز

 Demirjianیكي از رایج ترین روش های مورد استفاده در دنيا مي باشد (.)2

ضد و نقيض مي باشد .در مطالعه ای كه  Eidو همكارانش بر روی  659كودک

روش ،اساس این بررسي كلسيفيكاسيون هفت دندان سمت چپ فک پایين در

 6- 36ساله برزیلي با استفاده از روش  Demirjianانجام دادند .هيچ ارتباط

رادیوگرافي پانوراميک مي باشد تحقيقات متعددی كاربردی بودن این روش را

معني داری بين تكامل دنداني و شاخص توده بدني پيدا نكردند ( .)31در حاليكه

برای ایرانيان نشان داده است ( .)2-8از طرف دیگر چاقي در كودكان نه تنها

نتایج مطالعه  Hilgersو همكارانش بر روی  368كودک  5-35ساله با استفاده

زمينه ساز یک سری از بيماریهای قلبي عروقي ،اندوكریني و متابوليتي مي باشد

از روش  Demirjianنشان داد كه اضافه وزن ،تكامل دنداني را تسریع

(6و )5بلكه مي تواند سبب تسریع رشد كرانيوفشيال شود ( )5-7و در نهایت سبب

مي بخشد و تكامل سریع دنداني نيز یک متغير مهم در كودكان چاق مي باشد كه

تداخل در طرح درمان و زمان درمان های ارتودنسي مي شود )5-9( .در حقيقت زماني كه

باید در طرح درمان ارتونسي یا دندانپزشكي اطفال مدنظر قرار گيرد ( .)35نتایج

درمان های ارتودنسي از قبيل اصالح رشدی (33و )36و كشيدن ترتيبي دندان ها

مطالعه  Javadinejadو همكاران بر روی  386كودک  7تا  35ساله در

 این مقاله حاصل پایان نامه آیدین وليزاده دانشجوی دندانپزشكي و طرح تحقيقاتي به شماره  9613623دانشگاه علوم پزشكي بابل مي باشد.
* مسئول مقاله:

آدرس :بابل ،دانشگاه علوم پزشكي ،گروه پزشكي اجتماعي ،تلفن6333-2396628 :

e-mail:psajadi@yahoo.com
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اصفهان نشان داد كه در افراد چاق تكامل دندانها سریع تر اتفاق مي افتد ( .)8با

كردن  7عدد بدست آمده از مراحل تكاملي دندان ها ،مقدار عددی Demirjian

توجه به اهميت موضوع و افزایش روند رو به رشد چاقي دركودكان این منطقه و از

بدست مي آید كه مي توان با استفاده از جداول تبدیلي مربوطه سن دنداني فرد را

آنجائيكه تاكنون در این رابطه در شهر بابل تحقيقي انجام نگرفته است ،این

بر اساس جنسيت بدست آورد (.)33

مطالعه به منظور بررسي ارتباط بين شاخص توده بدني و تكامل دنداني در كودكان
 7-35ساله شهر بابل در سال  3196انجام شد.

سن تقویمي هر كودک در زمان تهيه رادیوگرافي ،با توجه به تاریخ تولد و
كسر آن از تاریخ تهيه رادیوگرافي تعيين گردید .تفاوت بين سن تقویمي و سن
دنداني تخميني بدست آمده از روش  Demirjianبا كسر سن تقویمي از سن
دنداني تخميني به دست آمد (شكل  .)2مقادیر مثبت به عنوان تسریع و مقادیر

مواد و روشها

منفي به عنوان تاخير در تكامل دنداني تلقي شدند .برای مقایسه سن دنداني،

این مطالعه مقطعي ،به روش غير تصادفي آسان بر روی  365رادیوگرافي

تقویمي و اختالف این دو شاخص در گروههای مختلف وزني از تست

پانوراميک دیجيتال بيماران مراجعه كننده به یک كلينيک خصوصي رادیولوژی

 ANOVAو در گروههای مختلف جنسي از آزمون  T-Testو برای مقایسه

فک و صورت در سال  3196انجام شد .این رادیوگرافي ها به مقاصد تشخيصي

دو شاخص سن دنداني و تقویمي به تفكيک گروههای مختلف مورد مطالعه از

دیگر و به درخواست دندانپزشكان انجام شده بود .برای ثبت سن ،جنس ،تاریخ

آزمون  Tزوجي استفاده گردید و  p>6/65در نظر گرفته شد.

دقيق مراجعه و تولد چک ليستي تهيه شد ،پس از انجام رادیوگرافي از طریق
مصاحبه با والدین در مورد تاریخچه پزشكي بيمار سوال و اطالعات ثبت گردید.
كودكاني وارد مطالعه شدند كه فاقد بيماریهای سيستميک نظير دیابت ،بيماریهای
كليوی ،اندوكریني ،بيماریهای سندرمي مادرزادی كه منجر به اختالل در تعداد
دندانها شود ،باشند در غير این صورت از مطالعه خارج شدند.
جهت یكسان نمودن داده ها بيماران به چهار گروه سني (،9-36 ،7-5
 33-32و  31-35سال)  82نفری تقسيم شدند كه به طور مساوی دختر و پسر و
همچنين تعداد افراد نرمال ،اضافه وزن و چاق نيز بطور مساوی در هر گروه قرار
داده شد .پس از انجام رادیوگرافي ،وزن و قد كودكان در كلينيک توسط محقق اندازه
گيری شد .وزن كودكان مورد نظر با استفاده از ترازوی دیجيتالي )korea ( snowa
بدون كفش و لباس های سنگين ،بر اساس كيلوگرم و با دقت  6/3كيلوگرم و قد
آنها با كمک متر معمولي و بر اساس سانتي متر اندازه گيری شد.
 BMIهر بيمار نيز از طریق فرمول حجم توده بدني به صورت وزن به
شکل  .1مراحل تکامل دنداني

كيلوگرم تقسيم بر مجذور قد به متر محاسبه شد .مقادیر به دست آمده بر روی
منحني اختصاصي  WHO systemبرای سن و جنس منتقل شد .چنانچه
كودک در منحني مربوط به جنس خود تا زیرصدک  %55قرار گيرد نرمال و اگر
بين صدک  55تا  95قرار گيرد به عنوان اضافه وزن و باالتر از صدک  95باشد به
عنوان چاق محسوب شد ( .)36برای بررسي تكامل دنداني نيز از روش
 Demirjianاستفاده گردید .دو متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت به
عنوان مشاهده گر ،تصاویر را به طور همزمان مورد بررسي قرار دادند .به طوری
كه در پایان یک نظر واحد را اعالم نمودند .در موارد اختالف نظر در مورد مرحله
تكاملي دندان در صورت وجود هر گونه شبهه ای با مشورت و بررسي مجدد
برطرف شد .سن دنداني از روی رادیوگرافي پانوراميک به دست آمد .تصاویر

شکل  .2نمونه رادیوگرافي جهت بررسي روش Demirjian
(دندان های سمت چپ مندیبل)

دیجيتال اصلي در اتاق كامال تاریک ،بر روی صفحه نمایشگر  37اینچ
( )samsungsyn master DFX 1793بدون محدودیت زماني به نمایش
گذاشته شدند و  7دندان دائمي سمت چپ فک پایين مورد بررسي قرار گرفتند.

یافته ها

تمامي دندان ها از تشكيل اولين نقاط آهكي شدن تا بسته شدن انتهای ریشه از

در این مطالعه تعداد  365كودک  7تا  35سال شهرستان بابل شركت كردند

 Aتا  Hطبقه بندی شدند .اساس تقسيم بندی مراحل از  Aتا  ،Hشكل گيری

كه ميانگين سن دنداني آنها ( ،)Demirjianسن تقویمي و اختالف این دو

دندان به وسيله شكل های قابل تشخيص دندان از آغاز آهكي شدن آنها تا شكل

شاخص در افراد مورد مطالعه  33/88±2/55سال 33/66±2/29 ،سال و

بلوغ نهایي آن مي باشد (شكل  .)3سپس با استفاده از جداول مربوطه بر اساس

 6/15±3/28سال بود .ميانگين  BMIبيماران  23/36±8/72و در محدوده

مرحله تكامل دنداني برای هر دندان امتيازی در نظر گرفته شد .در ادامه با جمع

 31/68تا  19/77بدست آمد .ميانگين  BMIدختران ( )23/67±8/77بيشتر از
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گروه پسران ( )26/66±8/65بدست آمد ولي این اختالف از لحاظ آماری معني دار

مطالعه وجود نداشت ( .)p=6/857سن تقویمي و سن دنداني و اختالف این دو

نبود ( .)p=6/518ميانگين سن  Demirjianو سن تقویمي در گروه پسران

شاخص در كل و به تفكيک جنسيت با  BMIارتباط معني داری را نشان نداد

بيشتر از گروه دختران بود ولي اختالف معني دار بدست نيامد ( )p=6/57و

(جدول  .)3اما تفاوت سن دنداني و تقویمي تنها در پسران در گروههای مختلف

( .)p=6/36ميانگين تفاوت سن دنداني و تقویمي بدون در نظر گرفتن سن و

 BMIاختالف معني داری را نشان داد .در كل تنها در گروه اضافه وزن و چاق

 BMIدر دختران  6/65±3/23سال و در پسران  6/72±3/2سال بدست آمد

بين سن دنداني و تقویمي افراد اختالف معني داری وجود داشت (.)p<6/65

( .)p>6/663اختالف سن دنداني و تقویمي در گروه چاق ( 6/85±3/21سال ،در

م يانگين تفاوت بين سن دنداني و تقویمي برای گروه های مختلف سني محاسبه

گروه اضافه وزن 6/89±3/25 ،سال و در گروه نرمال  6/23±3/11سال) بود كه

شد كه تفاوت تنها در گروه سني  33تا  32سال در مقایسه با سه گروه چاق،

بدون در نظر گرفتن سن و جنس ،از لحاظ آماری اختالفي بين سه گروه مورد

نرمال و اضافه وزن ،معني دار بود (.)p=6/62

جدول  .1اختالف ميانگين سن دنداني و سن تقویمي به تفکيک جنسيت در افراد چاق و نرمال و اضافه وزن
وضعيت
BMI
نرمال
اضافه وزن
چاق
Pvalue

دختر
سن تقویمي

36/95±2/83
33/32±2/18
36/99±2/39
6/97

سن دنداني
36/5±1/61
33/12±2/51
33/38±2/19
6/75

اختالف
-6/35±3/12
+6/2±3/3
+6/35±3/23
6/85

* اختالف معني دار در سطح α =6/65با سن تقویمي
*** اختالف معني دار در سطح α =6/663با سن تقویمي

سن تقویمي

36/99±2/1
33/32±2/16
33/35±2/15
6/96

پسر
سن دنداني
* 33/63±2/56
**33/93±1/26
*** 33/93±2/76

6/93

اختالف
+6/62±3/26
+6/79±3/19
+6/76±6/96
6/55

سن تقویمي

36/95±2/11
33/32±2/11
33/7±2/27
6/95

کل
سن دنداني
33/2±2/98
** 33/62±1/68

**33/51±2/59
6/71

اختالف
+6/22±3/18
+6/89±3/25
+6/85±3/32
6/86

** اختالف معني دار در سطح α =6/63با سن تقویمي
 -اعداد درون جدول انحراف معيار  ±ميانگين مي باشند.

جدول .2مقایسه ميانگين اختالف سن دنداني و سن تقویمي به تفکيک گروه های سني در افراد با وضعيتهای مختلف BMI
گروههای سني
 8-7سال  10-9سال  12-11سال  11-13سال
شاخص توده بدن
نرمال
3/5±3/36
- 6/57±3/8
6/33±6/79 6/32± 6/72
اضافه وزن

-6/32±6/91

6/28±6/96

6/25±3/36

3/85±3/81

چاق

6/85±6/58

كل
P-value

6/36±6/55
6/36

6/87±6/55
6/27±6/57
6/56

6/17±3/32
-6/67±3/18
6/62

6/87±3/6
3/36±3/86
6/3

بحث و نتيجه گيری
در این مطالعه ميانگين تفاوت بين سن دنداني و سن تقویمي در گروه چاق

تكامل دنداني یافت شد ( .)35این تفاوت های بين مطالعه  Hilgersو مطالعه

 6/85±3/21سال ،در گروه اضافه وزن  6/89±3/25سال و در گروه نرمال

حاضر مي تواند مربوط به اختالفات نژادی و همين طور روش های متفاوت تفسير

 6/23±3/11سال به دست آمد و با وجود تسریع تكامل دنداني بيشتر در كودكان

 BMIدر این مطالعه باشد .در گروه چاق و اضافه وزن ميانگين تفاوت بين سن

با وزن باال ،اختالف معني داری بين سه گروه یافت نشد Eid .و همكارانش در

دنداني و سن تقویمي معني دار بود و در واقع با افزایش  BMIتسریع تكامل

مطالعه خود در رابطه با روش  DemirjianBMIدر بين كودكان  6-38ساله

دنداني در گروه چاق و اضافه وزن دیده مي شود .در این مطالعه همچنين تفاوت

برزیلي ،اعالم كردند كه رابطه معني داری بين تكامل دندان ها و  BMIیافت

بين ميانگين سن دنداني و تقویمي در گروه پسران به طور معني داری بيشتر از

نشد ( Bagherian .)31و همكارانش نيز در مطالعه خود ارتباط آماری معني

گروه دختران بود .در بررسي ارتباط سن دنداني و جنس Teivens ،و همكارانش

داری بين تكامل دندان ها و شاخص  BMIپيدا نكردند و اعالم كردند كه

اعالم كردند كه دختران تكامل دنداني سریع تری در مقایسه با گروه پسران دارند

وضعيت تغذیه ممكن است تأثير كمي بر تكامل دنداني داشته باشد ( .)1كه مشابه

( Hilgers .)37و همكاران نيز اعالم كردند كه گروه دختر تكامل دنداني سریع

با مطالعه حاضر مي باشد .در مطالعه  Javadinejadو همكارانش نمونه های

تری در مقایسه با گروه پسر دارد ( .)35در مطالعه  Javadinejadو همكاران در

چاق به طور معني داری تكامل دنداني سریع تری نسبت به گروه با وزن طبيعي و

بين كودكان پسر و دختر اصفهاني در رابطه با تكامل دنداني اختالف معني داری

اضافه وزن داشتند ( .)8علت تفاوت این مطالعه را مي توان مربوط به عدم برابری

به دست نيامد ( .)8علت اختالف نتایج در مطالعه حاضر با دیگر مطالعات ممكن

تعداد نمونه ها در گروه های مختلف  BMIدانست Hilgers .و همكاران نيز

است به علت تفاوت نژادی در گروه های مورد مطالعه باشد .در گروه سني  33تا

اعالم كردند كه در دو گروه چاق و اضافه وزن به طور معني داری تسریع در
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 BMIمعني دار به دست آمد .شاید دليل این اختالف در مطالعه حاضر تسریع در

كودكان دختر و پسر اشاره كرد كه در دیگر مطالعات یكسان سازی گروه ها

تكامل رشد دنداني نمونه ها با  BMIباال نباشد و در واقع در گروه نرمال با تاخير

صورت نگرفته بود (.)39-21

در تكامل دنداني نمونه ها مواجه باشيم .در مطالعه  Javadinejadو همكاران

یكي از محدودیت های این مطالعه نيز عدم لحاظ شدن عوامل اقتصادی

در گروه  7- 36/9سال ارتباط بين  BMIو تفاوت سن تقویمي و دنداني معني

است كه امكان دارد در شاخص توده بدني و تكامل دندان ها اثر گذار باشد ،از

دار بود به طوری كه كودكان این گروه تكامل دنداني سریع تری داشتند (.)8

دیگر محدودیت های این مطالعه حجم نمونه كم در گروههای مورد مطالعه

 Nykanenو همكاران در مطالعه خود بر روی كودكان نروژی نتایج مشابهي را

مي باشد اما شاید بتوان برابر كردن تعداد نمونه های گروههای مختلف وزني و

بدست آوردند (.)35

جنسي را یكي از دالیل و محدودیتهای پيش روی محققين در اخذ حجم نمونه

در مطالعه حاضر بيشترین تسریع تكامل دنداني در گروه سني  31-35سال

باال دانست .هر چند مطالعات مختلف از حجم های متفاوت برای تحقيق خود

یافت شد ولي ارتباط بين  BMIو تفاوت سن دنداني و تقویمي در بين گروه ها

استفاده كرده اند (25و28و .)26لذا از یافته های حاصل از این مطالعه مي توان

معني دار به دست نيامد .البته این نكته را مي توان اینگونه توجيه كرد كه در گروه

نتيجه گيری نمود كه در طرح درمان هایي نظير اصالح رشدی و كشيدن ترتيبي

سني  31تا  35سال جهش رشدی در تمامي گروهها رخ مي دهد و بين گروه ها

دندان های بيماران در گروه سني 33-31سال خصوصا در جنس پسر توجه به

اختالف معني دار نمي باشد .همچنين در این مطالعه با در نظر گرفتن جنسيت

 BMIآنه ا مي تواند در زمان بندی درمان موثر باشد .در واقع هنگام درمان های

نمونه ها ،در مقایسه سه گروه نرمال ،دارای اضافه وزن و چاق تفاوتي در بين

دندانپزشكي به منظور بهينه و بموقع انجام دادن درمان عالوه بر سن و جنس،

گروههای مختلف  BMIدختر و پسر یافت نشد .در مقایسه گروه های مختلف

 BMIآنها را نيز مي توان در نظر گرفت.

 BMIدر مطالعه  Javadinejadبا در نظر گرفتن جنس ،دختران در گروه
بدني چاق تسریع تكامل دنداني را با افزایش  BMIنشان دادند ( .)8كه با نتایج
مطالعه حاضر تفاوت داشت .مي توان علت معني دار شدن در گروه دختر را تفاوت

تقدیر و تشکر

در تعداد نمونه های گروه های مورد بررسي نيز دانست زیرا در گروه بندی آنها

بدینوسيله از حمایت مالي معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه و همچنين از

تعداد نمونه ها یكسان نيستند .از نكات مثبت این مطالعه مي توان به برابر كردن

آقای دكتر ولي اهلل آرش بخاطر همكاری صميمانه شان در جمع آوری نمونه ها

تعداد نمونه های گروه های مختلف چاق ،نرمال و اضافه وزن و همچنين تعداد

تقدیر و تشكر بعمل مي آید.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: It is necessary to study the effect of obesity on children's dental maturity.
Accelerated dental development in obese children can effect on pediatric dentistry and orthodontic treatment planning.
The purpose of this study was to determine the relationship between dental development and BMI in 7-15 year old
children of Babol in 2011.
METHODS: In this descriptive cross-sectional study, 168 subjects aged 7-15 years were studied. Dental age of
subjects was determined using the Demirjian method. Weight and height of the subjects was measured and BMI status
was determined for each subject. Chronological age was calculated by subtracting the birth date from the date on which
the radiographs were done for every individual. The difference between chronological and dental age was measured
and analyzed regarding BMI and gender.
FINDINGS: In this survey168 subjects including 84 females and 84 males were studied. Mean of dental and
chronological age was 11.44±2.85 and 11.06±2.29 years, respectively. Mean of dental age was measured 0.38±1.24
year more than chronological age. There was no a significant relationship between chronological age and dental age,
and their difference based on gender and BMI. But the difference between the dental age and chronological age only in
boys showed a significant difference (p<0.05).
CONCLUSION: According to the results of this study, in the difference between the dental age and chronological age
for boys, considering the BMI can influence the timing of intervention.
KEY WORDS: Dental development, BMI (Body mass Index), Demirjian method, Children, Adolescents.
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