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 چكيده 
 

 

آموزان  جمعیتی از دانشهای گردنی در  با تکامل مهره اگزيالبررسی همبستگی تکامل دندانی م

 پسر شهر قزوين
 

Bold:  هررای ارتودنسرری نهررش مهمرری در  درمانرشررد اسررک تا  برره منوررور شرررو  زمرران برررآورد

تروان  میهای مخت ر   نردانتکامرل داند با تعیین مراحل  موفهیت درمان داشته و برخی اذعان داشته

 را در بیماران شناسايی نمود.و جهش رشد زمان ب وغ اسک تا  
 

Bold:  ب روغ مراحرل برا مراگزيال تکامل دنردانی مراحل همبستگی میزان اين تحهیق با هدف تعیین

شررهر پسررر آمرروزان  جمعیترری از دانشهررای گردنرری در  اسررک تی تعیررین شررده براسررام تکامررل مهره

 انجام شد. 8388-89قزوين در سا  تحصی ی 
 

Bold:  مراجعرره سررا    8-88پسررر ارتودنسرری بیمررار  851، نگر گذشررته -توصرریفی تحهیررقايررن در

هررای خصوصری ايرن شررهر  کننرده بره داندررکدد دندانپزشرکی داندرگاه ع رروم پزشرکی قرزوين و م  

برا اسرتفاده از برا  دو سرمت فر  های پرمرو ر و مرو ر  بررسی شدند. مراحل ک سیفیکاسیون دندان

  و مراحرل تکامرل Hترا  Aدر مراحرل  Demirjianهای پانورامی  و براسرام رو   راديوگرافی

( از روی CS6ترررررا  CS1مرح ررررره   6در  Baccettiگردنررررری آنررررران براسرررررام رو  هرررررای  مهره

های  ترا  بیماران تعیین شد. میزان همبستگی سن دندانی با سن اسرتخوانی و تهرويمی  سفا ومتری

 بررسی گرديد. Spearmanآزمون ها با  نمونه
 

Bold: همبسرررتگی نسررربتای برررا يی برررین های مرررو ر او  سرررمت راسرررت و  ررر ،  بررره اسرررتننای دنررردان

ها  و اين همبستگیمداهده شده  آموزان دانشهای گردنی در  ها و تکامل مهره ک سیفیکاسیون دندان

(. بیدرترين ررري  همبسرتگی برین سرن دنردانی و >1118/1p نرددار بود معنیاز نور آماری نیز 

( و کمتررين r=636/1   ر وم سر( و مرو ر r=636/1مرو ر دوم  ر   پرهای   اسک تا  در دنردان

( r=861/1( و مو ر او  راست  r=833/1های مو ر او       رري  همبستگی نیز در دندان

 ديده شد. همچنین، همبستگی با يی بین سن دندانی با سن تهويمی بیماران وجود داشت. 
 

Bold:   ها در راديرررروگرافی  مراحرررل تکامررررل دنررردانترررروان برررا تعیررررین  میتحهیرررق، براسرررام نترررراي

، بینرری نمررود را پیشايرانرری پسررر های  زمرران جهررش رشررد در نمونرره، ب رروغ اسررک تا  و پانورامیرر 

دار در برخری  های معنری يرا نبرود همبسرتگی هر ند به د یل مهادير نسربتای پرايین ررراي  همبسرتگی

 .رسد  ، به نور میها دندان
 

Bold: های گردن، ک سیفیکاسیون دندان، راديوگرافی پانورامی  مهره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
bold 

Correlation between maxillary dental calcification stages and skeletal maturity 
determined by the cervical vertebrae in a group of male students in Qazvin city 
 

Background 
Determination of the skeletal growth has an important role to achieve successful 

orthodontic treatments results while some investigators suggested the use of dental 

calcification index to predict the patients' skeletal maturity and growth spurt. 
 

Objective 
The aim of this study was to investigate the correlation between the stages of 

calcification of maxillary teeth and the cervical vertebral maturity stages in a group of 
male students in Qazvin city on 2009-2010. 
 

Methods 
In this retrospective descriptive study, 150 male orthodontic patients referred to 

Dental School of Qazvin Medical Sciences University and private clinics of this city 
were studied. The calcification stages of molars and premolars in both right and left 

sides of the mandible were determined according to Demirjian on their panoramic 
radiographies on 8 stages (A to H). The cervical vertebral stages were calculated on 
the patients' lateral cephalograms according to Baccetti  on 6 stages (CS1-CS6). The 
correlation between dental age with skeletal and chronological ages was studied by 

means of Spearman correlation ratio.  
 

Results 
With the exception of left and right molars, strict significant correlations were found 
between tooth calcification stages and cervical vertebral maturity (all: p<0.0001). The 
most correlation ratios were noted on the left second premolars (r=0.636) and left 

third molars (r=0.635) and the least correlations were noted on the left and right first 

molars (r=0.133, r=0.152). Furthermore, higher strict correlations were found between 
tooth calcification stages and the patients' chronological ages.  
 

Conclusion 

Under the study conditions, tooth calcification stages as determined on the panoramic 
radiographies maybe used to predict skeletal maturity and growth spurt in Iranian 
male subjects, however, due to the fairly lower correlation ratios or insignificant 
correlations in some teeth, it appears that standardized Demirjian scoring system is no 

fully compatible with the Iranian patients.  
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