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چكيده

مقدمه: تعيين سن بزرگساالن باالي 25 سال، از چالش هاي هميشگي پزشكي قانوني است؛ چرا كه، تعيين سن دنداني براساس دندان روييده شده، 
ميزان تحليل دندان شيري و ميزان تكامل دندان دايمي حداكثر تا 24 سالگي قابل تخمين است و براي سنين باالتر كاربرد ندارد. روش هايي مانند 
ــكالتي مواجه هستند. هدف از اين تحقيق، برآورد سن تقويمي با  ــكي قانوني با مش ــون براي كاربرد روزمره در پزش روش دميرجيان و گوستافس
استفاده از تعداد دندان پوسيده، ترميم شده و از دست رفته (شاخص DMF) با كمك راديوگرافي پانوراميك و معاينه ي باليني در افراد محدوده ي 

سني 60-24 سال است.
ــت. از  ــتان اصفهان اس ــركت نفت اس مواد و روش ها: مطالعه ي حاضر از نوع توصيفي- تحليلي بر روي 120 بيمار مراجعه كننده به درمانگاه ش
ــده و از دست رفته مشخص شد. به علت محدوديت راديوگرافي پانوراميك در  ــيده، ترميم ش روي راديوگرافي پانوراميك، تعداد دندان هاي پوس
ــيدگي، تعداد دندان هاي پوسيده ي هر فرد از طريق معاينه ي باليني نيز ثبت گرديد. سپس ارتباط سن تقويمي با متغيرهاي وابسته  ــان دادن پوس نش

به كمك آزمون هاي آماري آناليز شد. 
يافته ها: بين سن تقويمي و همه ي متغيرهاي وابسته، به جز تعداد دندان هاي ترميم شده، رابطه ي مستقيم وجود داشت. البته بين سن تقويمي با 

تعداد دندان هاي از دست رفته و شاخص DMF ارتباط قوي تري وجود داشت. 
بحث و نتيجه گيري: اگرچه بين سن تقويمي و برخي متغيرها ارتباط قابل قبولي وجود داشت اما، با توجه به اين كه متغيرهاي وابسته تحت تأثير 
ــرايط فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي مي باشند، از اين روش نمي توان به صورت مستقل براي تعيين سن  ــت و ش عوامل مختلفي مثل بهداش

استفاده كرد و بهتر است به عنوان يك روش كمكي در كنار ساير روش هاي تخمين سن مورد استفاده قرار گيرد. 
واژه هاي كليدي: تعيين سن، شاخص DMF، راديوگرافي پانوراميك، معاينه ي باليني.
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مقدمه

ــت ــن افراد اس ــت1، برآورد س ــخيص هوي ــي از تش ــش مهم بخ
ــن در مشخص كردن طرح درمان بيماران در برخي از  (4-1). تعيين س
ــته هاي دندانپزشكي و پزشكي مانند ارتودنسي و اطفال و همچنين  رش
در مراجعين پزشكي قانوني كه سن دقيق خود را نمي دانند يا در صدد 

كتمان آن هستند، امري الزامي است (5-8، 2).

ــته به  ــود كه بس ــاي مختلفي انجام مي ش ــن با روش ه تعيين س
ــن روش ها مي توان  ــتند. از مهم ترين اي ــني، متفاوت هس محدوده ي س
ــن تكاملي2 اشاره كرد. تعيين سن تكاملي از روي تغييرات  به تعيين س
ــامل يك سري  ــت؛ چرا كه اين تغييرات، ش ــبي اس دنداني روش مناس
ــر قابل اندازه گيري  ــته و از همه مهم ت ــاي تقريباً ثابت و پيوس رويداده

مي باشند (9-13، 7).
تعيين سن دنداني با استفاده از روش تكاملي براساس سه ويژگي 

1 - Identification   2 - Developmental age

مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 18 ، شماره 1 ، بهار  1391،  25-31

پژوهشى

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               1 / 6

https://sjfm.ir/article-1-452-fa.html


26

مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 18 ، شماره 1 ، بهار 1391

انجام مي شود: دندان روييده، ميزان تحليل دندان شيري و ميزان تكامل 
ــخص است، هر يك از سه ويژگي  دندان دايمي. البته همان گونه كه مش
فوق در دوره هاي تكاملي خاص از سن افراد قابل استفاده است و آخرين 
ــن فرد را تخمين زد،  ــي آن مي توان س دندان دايمي كه به كمك بررس
ــن تا قبل از 16 سالگي، از  ــت (16-14، 9). تخمين س دندان عقل3 اس
ــي دندان ها و وضعيت تكاملي ريشه ها و پس از آن به  روي ترتيب رويش
ــه اي و رويش دندان عقل صورت  ــك وضعيت جوانه اي، تكامل ريش كم

مي گيرد، كه حداكثر تا 24 سالگي ممكن مي باشد (17).
تاكنون راه حل هاي مختلفي در جهت تخمين سن تقويمي افراد به 
كمك مطالعه ي پارامترهاي دنداني در افراد باالي 24 سال پيشنهاد شده 
كه البته برخي تهاجمي، غير عملي و يا غيردقيق هستند (18). با توجه 
ــن دقيق نيستند و  به اين كه اين روش ها به تنهايي در جهت تعيين س
هر روش خطاهاي خاص خود را دارد، بايستي از روش هاي مختلف، در 
بررسي تعيين سن افراد استفاده كرد تا بتوان سن دقيق تري را تخمين 
ــون  ــه اين روش ها مي توان به روش دميرجيان و گوستافس زد. از جمل

اشاره كرد (20، 19).
به همين منظور، اين مطالعه با هدف امكان تعيين سن با استفاده 
ــت رفته به عنوان  ــده و از دس ــيده، ترميم ش ــداد دندان هاي پوس از تع
ــن تقويمي افراد  ــيب، به منظور برآورد س ــاده و كم آس روش كمكي س
ــال، انجام شد. با توجه به سهولت اجرا،  در محدوده ي سني 65-24 س
نياز به امكانات اندك و حصول سريع نتايج در مقايسه با ساير روش ها، 

مي توان از اين روش به عنوان روش كاربردي و كمكي استفاده نمود.

مواد و روش ها

ــت. 120 نفر از  ــي- تحليلي اس ــر از نوع توصيف ــه ي حاض مطالع
ــتان  ــركت نفت اس ــكي ش بيماران مراجعه كننده به درمانگاه دندانپزش
ــد و نياز به  ــال بودن ــني 65 – 24 س ــدوده ي س ــه در مح ــان ك اصفه
ــدند. علت  ــتند، به عنوان نمونه، انتخاب ش راديوگرافي پانوراميك داش
ــركت نفت، قرار داشتن مراجعين در  ــكي ش انتخاب درمانگاه دندانپزش

وضعيت اجتماعي اقتصادي يكسان بود.
ــتفاده  ــتاندارد و با اس ــك با تكنيك اس ــاي پانورامي راديوگرافي ه
 (Panoramic Dental)SOREDEX-CRANEX   ــتگاه دس از 
ــين در درمانگاه دندانپزشكي  ــط يك تكنس X-Ray Machine و توس

شركت نفت گرفته شدند.
ــر روي يونيت  ــيدگي ب ــخيص پوس ــدا هر بيمار جهت تش در ابت
دندانپزشكي مورد معاينه ي كلينيكي قرار گرفت و از نور مناسب، سوند 
و آينه ي معاينه استفاده شد. در معاينه ي باليني، حفره دار شدن دندان، 
ــايه ي تيره يا خاكستري رنگ زير  ــيارها و هرگونه س ــوند در ش گير س

ميناي سالم (ميناي آندرمايند شده4) پوسيدگي درنظر گرفته شد.
ــت رفته در هر نيم قوس فكي به  ــپس تعداد دندان هاي از دس س
ــدان عقل در  ــدند. از آن جا كه دن ــي و ثبت ش ــورت جداگانه بررس ص

ــدارد، اين دندان از مطالعه  ــياري از افراد به صورت مادرزاد وجود ن بس
ــادرزاد غايب  ــي كه اغلب به صورت م ــد. همچنين دندان هاي حذف ش
ــره مولر دوم  ــب دندان لترال باال، پ ــايع ترين آن ها به ترتي ــتند (ش هس
پايين و دندان هاي عقل مي باشند) و دندان هايي كه به علت درمان هاي 
ــده بودند و يا بر اثر تروما از دست رفته بودند، در  ــي كشيده ش ارتودنس

شمار دندان هاي از دست رفته قرار نگرفتند.
ــمار دندان هاي  به عبارت ديگر مي توان گفت كه دندان هايي در ش
ــت رفته قرار گرفتند كه به علت پوسيدگي هاي شديد (كه دندان  از دس
ــخيص يا درمان نامناسب و يا هر علت  ــد)، عدم تش قابل نگهداري نباش

پاتولوژيك كشيده شده بودند.
ــده ي فرد در هر نيم  همچنين داده هاي مربوط به دندان هاي پر ش
ــد. دندان هاي پر شده شامل دندان هاي ترميم شده  قوس فكي ثبت ش
ــت،  ــاير مواد ترميمي بودند. الزم به ذكر اس ــا آمالگام، كامپوزيت و س ب
ــده قرار  ــمار دندان هاي ترميم ش ــاي داراي روكش5 نيز در ش دندان ه
ــمت هايي كه نواحي بي دندان با بريج6 درمان  گرفتند. همچنين در قس
ــده بودند، دندان هاي پايه جزو دندان هاي پر شده و قسمت پونتيك7  ش

برحسب تعداد واحد در شمار دندان هاي از دست رفته، قرار گرفت.
ــاران رضايت نامه  ــه در تحقيق حاضر از بيم ــت ك الزم به ذكر اس
ــد و هيچ يك از بيماران بدون نياز به راديوگرافي تحت  آگاهانه اخذ ش

اشعه قرار نگرفتند.
ــپس داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ي 18 تحليل شد. به  س
منظور بررسي ارتباط بين سن تقويمي با تعداد دندان هاي ترميم شده، 
ــتگي پيرسون استفاده شد.  ــت رفته از آزمون هم بس ــيده و از دس پوس
براساس اين آزمون و ضرايب هم بستگي به دست آمده، به كمك آناليز 
ــن تقويمي از روي متغيرهاي  ــيون، فرمول هايي جهت برآورد س رگرس

وابسته به دست آمد.

يافته ها

ــد، جامعه ي آماري اين مطالعه شامل صد  ــاره ش همان طور كه اش
ــده به درمانگاه  ــرد و 63 زن) از افراد مراجعه كنن ــر (57 م ــت نف و بيس
دندانپزشكي شركت نفت استان اصفهان در محدوده ي سني 65 – 24 
ــال بود كه نياز به راديوگرافي پانوراميك داشتند. توزيع فراواني افراد  س
مورد مطالعه در پنج گروه سني (24-30)، (31-40)، (50، 41)، (60، 
ــال به ترتيب 22/5، 16/7، 31، 21/7 و 8/1 درصد  51) و (65، 61) س

بود.
همچنين افراد براي بررسي سطح تحصيالت به هفت گروه تقسيم 
شدند و توزيع فراواني افراد در گروه دكتري 2/5، كارشناسي ارشد 1/7، 
ــي 30، فوق ديپلم 13/3، ديپلم 33/3 ، زير ديپلم 16/7 و بي  كارشناس
ــت آمد. در نهايت افراد مورد مطالعه به دليل  ــواد 2/5 درصد به دس س

3 - Wisdom tooth    4 - Undermined enamel
5 - Crown   6 - Bridge
7 - Pontic
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ــت دهان و دندان به دو گروه با تحصيالت  ــاغل و بهداش تفاوت در مش
ــيم  ــي (47/5٪) و افراد داراي مدرك ديپلم به پايين (52/5٪) تقس عال
ــك از متغيرها  ــپس حداقل، حداكثر و ميانگين تعداد هر ي ــدند. س ش
(تعداد دندان هاي پوسيده، پر شده و از دست رفته) در هر يك از چهار 

نيم فك، از لحاظ مورد، مطالعه قرارگرفتند (جدول 1). 
ــن تقويمي با متغيرها، از آزمون  ــي ارتباط بين س به منظور بررس
ــتگي پيرسون استفاده شد. آزمون همبستگي پيرسون نشان داد  هم بس
ــن تقويمي با تعداد دندان هاي از دست رفته (p<0.001)، تعداد  كه س
ــيده از روي راديوگرافي پانوراميك (p=0.01) و تعداد  دندان هاي پوس
ــتقيم  ــيده در معاينه ي باليني (p=0.07) رابطه ي مس دندان هاي پوس
ــده ارتباط  ــن و تعداد دندان هاي ترميم ش وجود دارد. همچنين بين س

.(p=0.09) معنادار وجود ندارد

ــتقل) و متغيرهاي  ــن (متغير مس ــي ارتباط بين س ــس از بررس پ
ــون، به منظور برآورد سن  ــتگي پيرس ــته به كمك آزمون هم بس وابس
ــتفاده شد و  ــيون اس ــته از آناليز رگرس تقويمي از روي متغيرهاي وابس
ــب اطمينان در هر  ــت آمد كه ميزان اعتبار و ضري ــي به دس فرمول هاي

فرمول، به ميزان ضريب همبستگي ارتباط دو متغير بستگي دارد. 
با توجه به اين كه اين مطالعه بر روي دو گروه (با تحصيالت عالي 
ــد، با اعمال تاثير فراواني دو گروه به صورت  و كمتر از ديپلم) انجام ش
ــت، به همين  ــمگيري داش ــتگي كاهش چش جداگانه، ضرايب هم بس
ــي قرار گرفتند  منظور، ابتدا بدون جدا كردن دو گروه روابط مورد بررس

كه فرمول هاي حاصل در جدول 2 ارايه شده اند.
سپس روابط به دست آمده، به تفكيك دو گروه با سطح تحصيالت 
متفاوت بررسي شد (جدول 3). الزم به ذكر است كه در بررسي رابطه ي 

جدول 1- ميانگين متغيرهاي مورد مطالعه در هريك از چهار نيم فك (              )
دندان پوسيده در معاينه باليني دندان پوسيده در پانوراميكدندان هاي ترميم شدهدندان هاي از دست رفته

حداكثر
65554535

77654442

حداقل
00000000

00000000

ميانگين ± انحراف 
معيار

0/80/92/42/50/60/650/40/5

0/90/92/41/80/90/650/70/6

جدول 2 - روابط به دست آمده براي تعيين ست بدون تفكيك 
دو گروه از نظر تحصيالت

x:ضريب متغير مورد بررسي
همبستگي

فرمول برآورد سن
Y: سن تقويمي

0/608y =37/1 + 1/8 Xتعداد دندان هاي از دست رفته

تعداد دندان هاي پوسيده 
y =40/71 + 1/2 X*0/23(راديوگرافي پانوراميك)

تعداد دندان هاي پوسيده (معاينه ي 
y =41/05 + 0/86 X*0/182باليني)

شاخص DMF از روي 
0/526y =27/5 +1/09 Xراديوگرافي پانوراميك

شاخص DMF به كمك 
0/530y =26/1 +1/1 Xمعاينه ي باليني

هر چه ضريب همبستگي بيشتر و نزديك به عدد 1 باشد، اعتبار فرمول 
حاصله نيز بيشتر است. 

٭ فرمول به دست آمده فاقد اعتبار است.

جدول 3 - روابط به دست آمده براي تعيين سن با تفكيك دو 
گروه از نظر تحصيالت

متغير مورد 
x:بررسي

ضريب 
همبستگي

فرمول برآورد سن
Y: سن تقويمي

ميزان 
تحصيالت

تعداد دندان هاي از 
دست رفته

 0/655Y=32/35 +3/97 Xعالي

0/481Y=43/42 +0/99 X پايين تر
ازديپلم

شاخص DMF از 
روي راديوگرافي 

پانوراميك

 0/537Y=22/27 +1/34 X  عالي

پايين تر Y =43/43 +0/3 X٭0/166
ازديپلم

شاخص DMF به 
كمك معاينه ي 

باليني

 0/529Y=21/4 +1/37 Xعالي

پايين تر Y=43/73 +0/28 X٭0/135
ازديپلم

عدد ثابت سن پايه را نشان مي دهد.
٭ ضريب همبستگي به شدت كاهش يافته و فرمول به دست آمده فاقد 

اعتبار است.

دكتر آرش قدوسي و همكاران
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ــيده پس از تفكيك دو گروه با  ــن تقويمي با تعداد دندان هاي پوس س
سطح تحصيالت متفاوت (تحصيالت عالي و كمتر از ديپلم) ضرايب هم 
ــك معاينه ي باليني (0/018  ــتگي چه در راديوگرافي و چه به كم بس
ــدت كاهش يافت. به همين منظور تفكيك دو گروه با  و 0/071) به ش
ــتگي  ــطح تحصيالت متفاوت تنها در مورد متغيرها با ضريب همبس س
ــت فرمول هاي قابل قبول  ــت. در پايان نيز دق ــر از 0/5 انجام گرف باالت
ــت آمده، بررسي شد كه به طور متوسط با فاصله ي سني هشت  به دس

سال مي باشد.
همچنين آزمون t مستقل نشان داد كه ميانگين تعداد دندان هاي 
ــت رفته (4/2 در برابر 2/9) در مردان به طور معناداري بيشتر از  از دس
ــت (P-value < 0.05). در ساير موارد تفاوت معني داري  زنان بوده اس

بين دو جنس مشاهده نشد (جدول 4).

بحث و نتيجه گيري

ــي بين سن تقويمي (y) و تعداد دندان هاي از دست  در اين بررس
ــب و  ــتگي مناس ــت و ضريب همبس ــه (x) ارتباط قوي وجود داش رفت
ــت آمده (y =37/1 + 1/8 X) را  P-value كمتر از 0/001 رابطه بدس
قابل قبول نشان مي داد كه اين ارتباط از دو ديدگاه قابل بررسي است: 
ــيدگي و در نهايت  ــن احتمال اثر فاكتورهاي موثر بر پوس با افزايش س
ــود (21).  از عوامل موثر مي توان  ــتر مي ش ــت رفتن دندان بيش از دس
ــتميك و يا حتي كاهش توانايي  ــه افزايش احتمال بيماري هاي سيس ب
ــمي و رواني كه  ــان و دندان از لحاظ جس ــت ده فرد در رعايت بهداش
منجر به افزايش پوسيدگي و از دست رفتن دندان مي شود، اشاره نمود 
(23، 22). همچنين در گذشته سطح فرهنگ و آگاهي مردم نسبت به 
ــت دهان و دندان و درمان هاي دندانپزشكي بسيار پايين بوده به  بهداش
بهداشت دهان و دندان اهميت داده نمي شد و در صورت ابتال به دندان 
ــد. پس تعداد دندان هاي از دست  ــادگي دندان كشيده مي ش درد، به س

رفته در افراد افزايش مي يافت (24، 22). 

به نظر مي رسد كه سطح تحصيالت بر روي سطح فرهنگ افراد و 
ــت رفته تاثير گذار است. بررسي اين ارتباط در  تعداد دندان هاي از دس
ــروه با ميزان تحصيالت متفاوت منجر به ايجاد دو فرمول مختلف  دو گ
ــده است، از آن جا كه عدد  ــد و همان طور كه در جدول 4 آورده ش ش
ــان مي دهد، بيشتر افراد با سطح تحصيالت عالي  ــن پايه را نش ثابت، س
در سنين كمتر بودند و بيشتر افراد در سنين باالتر از سطح تحصيالت 

پايين تري برخوردار بودند و اين موضوع كامال توجيه پذير است. 
رابطه ي بين سن تقويمي و تعداد دندان هاي پوسيده بسيار ضعيف 
ــده رابطه اي وجود  ــداد دندان هاي پر ش ــن تقويمي و تع ــود و بين س ب
نداشت كه مي توان علت آن را رايگان بودن و يا هزينه ي اندك خدمات 

دندانپزشكي در كلينيك شركت نفت دانست.
ــن تقويمي و هر دو شاخص DMF به دست آمده  رابطه ي بين س
ــاخص  ــده از روي راديوگرافي پانوراميك و ش ــاخص اندازه گيري ش (ش
اندازه گيري شده كه به كمك معاينه ي باليني) قوي بود. در توضيح اين 
ــاخص DMF اشاره كرد. DMF يك  رابطه مي توان به تجمعي بودن ش
ــت و مجموع تعداد دندان هاي پر شده، پوسيده و از  مقياس تجمعي اس
ــد (25). پس اثر جنبي بهره مندي مناسب بيماران  ــت رفته مي باش دس
ــركت نفت بر روي نتيجه ي حاصل حذف مي شود؛ چرا كه اگر تعداد  ش
ــت رفته به خاطر خدمات مناسب درماني  ــيده يا از دس دندان هاي پوس

كم باشد، تعداد دندان هاي پر شده زياد خواهد بود . 
ــن با متغيرهاي وابسته  به طور كلي در تحقيق حاضر، رابطه ي س
در افراد با سطح تحصيالت عالي ضريب همبستگي قوي تري را از خود 

نشان داد.
ــن تقويمي از روي  با توجه به مطالب فوق مي توان گفت برآورد س
فرمول هاي مربوطه براي متغيرهاي دندان هاي از دست رفته و شاخص 
DMF با فاصله سني 8 سال امكان پذير مي باشد و برآورد سن تقويمي 

از روي تعداد دندان هاي پر شده و پوسيده امكان پذير نمي باشد. 
ــور آلمان فردريك و همكاران مطالعه اي به منظور بررسي  در كش
ــدگي دندان عقل جهت تخمين سن باالي 18 سال  ــيدگي و پرش پوس
ــني 18 تا 30 سال انجام دادند كه  بر روي 1053 نفر در محدوده ي س

جدول 4 - ميانگين متغيرهاي مورد بررسي در دو جنس

P-value
خانم ها آقايان

متغير
انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

0/03 3/97 2/9 4/08 4/2 تعداد دندان هاي از دست رفته

0/45 2/54 2/46 2/03 2/14 تعداد دندان هاي پوسيده پانوراميك

0/16 2/86 3/09 2/15 2/63 تعداد دندان هاي پوسيده كلينيكي

0/83 4/6 9 3/67 8/82 تعداد دندان هاي ترميم شده

0/23 6/2 14/4 5/1 15/2 DMF پانوراميك

0/27 6 15/08 5/04 15/7 DMF كلينيكال

برآورد سن تقويمي در بزرگساالن با استفاده از دندان هاي پوسيده، ترميم شده و از دست رفته: يك روش كاربردي
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ــن باالي 18 سال را  ــده و تخمين س ارتباط قوي بين دندان عقل پر ش
ــن تقويمي و  ــان داد (26). اما، در مطالعه ي حاضر، رابطه اي بين س نش
تعداد دندان هاي پر شده يافت نشد كه اين تفاوت مي تواند به اين دليل 
ــرايط گوناگون  ــه ي حاضر، دندان عقل به خاطر ش ــد كه در مطالع باش
ــد؛ در حالي كه، جامعه ي آماري مطالعه ي  ــي از مطالعه حذف ش رويش
ــتند كه حتما دندان عقل دارند و مطالعه بر روي دندان  باال افرادي هس
عقل انجام شده است. هحچنين محدوده ي سني در دو مطالعه متفاوت 
ــال و در مطالعه ي فردريك  ــد (در مطالعه ي حاضر، 24 تا 65 س مي باش
18 تا 30 سال). از طرفي جامعه ي آماري اين مطالعه افرادي بودند كه 
از خدمات دندانپزشكي با قيمت و شرايط مناسب بهره مي بردند. همه ي 

موارد ذكر شده در توجيه تفاوت نتايج دو تحقيق موثرند. 
ــط آندرس و همكاران، مطالعه اي در رابطه  ــور آلمان، توس در كش
ــن بر روي 650 عدد  ــاخص DMF جهت برآورد س با گوناگوني هاي ش
ــد (27). اين  ــال انجام ش ــي پانوراميك جوانان 18 تا 30 س راديوگراف
ــان داد. در حالي كه در  ــن را نش ــه، رابطه ي ضعيف DMF با س مطالع
مطالعه ي حاضر بين سن تقويمي و شاخص DMF رابطه ي قوي وجود 
 DMF داشت. در توضيح مي توان گفت، فاكتورهاي مختلفي بر شاخص
ــرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي  ــطح بهداشت، ش موثرند؛ مانند س
ــتند. پس مطالعه هاي  كه در جوامع و فرهنگ هاي مختلف متفاوت هس
ــت.  ــاني را به دنبال نخواهند داش مختلف در جوامع متفاوت نتايج يكس
همچنين حجم نمونه و محدوده ي سني در دو مطالعه، متفاوت مي باشد. 
ــور آلمان، فردريك و همكاران مطالعات ديگري به منظور  در كش
ــيدگي، پرشدگي و از دست رفتن دندان جهت برآورد سن  بررسي پوس
ــال  ــني 18 تا 24 س ــال بر روي 1053 نفر در محدوده س باالي 18 س
انجام دادند (29، 28). نتيجه ي اين مطالعات نشان داد كه از دندان هاي 
ــده جهت تخمين سن مي توان كمك گرفت؛ اگر چه ارتباط ميان  پر ش
ــن كم بود.  ــيده با س ــت رفته و دندان هاي پوس تعداد دندان هاي از دس
ــن و تعداد  ــت كه در مطالعه ي كنوني ارتباط ميان س اين در حالي اس

ــن و تعداد  ــا، ارتباطي ميان س ــت رفته قوي بود ام ــاي از دس دندان ه
ــت. هر دو مطالعه رابطه ي سن با تعداد  ــده وجود نداش دندان هاي پر ش
ــاوت را مي توان  ــم عنوان كردند. علت اين تف ــيده را ك دندان هاي پوس
شرايط بهداشتي، فرهنگي و اقتصادي متفاوت جوامع كه بر روي ميزان 
ــدگي و از دست رفتن دندان ها تاثير گذارند، ذكر كرد.  پوسيدگي، پرش
ــني مورد مطالعه در دو بررسي نيز متفاوت  حجم نمونه ها و محدوده س

بوده است. 
ــه منظور تعيين  ــط آزارك و همكاران در آلمان ب ــه اي توس مطالع
ــر روي 984 بيمار در  ــاي كلينيكي و راديولوژي ب ــن از روي يافته ه س
ــاخص DMF و  ــام گرفت و ش ــال انج ــني 20 تا 60 س محدوده ي س
ــتخوان آلوئول از سطح كرست بررسي شد كه ٪90  ــطح اس فاصله ي س
نتايج در بازه ي 10± سال قرار داشتند (30). فرمول هاي به دست آمده 

در مطالعه ما نيز با فاصله سني 8 سال قابل قبول مي باشند. 
پس از بررسي مطالعه كنوني و مقايسه آن با ساير مطالعات انجام 
شده مي توان به اين نتيجه رسيد كه متغيرهاي وابسته در اين مطالعه، 
ــد. عواملي چون  ــيار تغييرپذيرن ــت تاثير عوامل مختلف بوده و بس تح
شرايط بهداشتي، اجتماعي، فردي، فرهنگي و اقتصادي منجر، به تغيير 
ــته مورد مطالعه مي شوند. اگر چه برخي يافته ها در اين  متغيرهاي وابس
ــتفاده از اين روابط به  ــن مناسب بودند اما، اس مطالعه براي تخمين س
ــن به تنهايي پيشنهاد نمي شود. مي توان از اين روابط  منظور تخمين س
ــن  ــاير روش هاي تخمين س و يافته ها به عنوان روش كمكي در كنار س

استفاده نمود.
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