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 چكيده 
 

 عنوان
 های گردنی در بیماران ارتودنسی پسر شهر قزوین بررسی همبستگی تکامل دندانی مندیبل با تکامل مهره

 

های ارتودنسی نقش مهمی در موفقیت درمان داشته و برخی محققان  تعیین زمان بلوغ اسکلتی در درمان :زمینه
را در بیماران و جهش رشدی توان زمان بلوغ اسکلتال  یاند با تعیین مراحل کلسیفیکاسیون دندانی م اذعان داشته
 شناسایی نمود.

 

تکامل دندانی مندیبل با بلوغ اسکلتی تعیین شده براساا   مراحل این تحقیق با هدف تعیین همبستگی  :هدف
ی های گردنی در بیماران پسر ارتودنسی مراجعه کننده به دانشکدة دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشک تکامل مهره
 انجام شد. 8899-98های خصوصی این شهر در سال تحصیلی  قزوین و مطب

 

سالة واجد شرایط در ایان   9-89نفر از بیماران پسر  858، نگر گذشته -توصیفیمطالعه این در  :انجام کار روش
دو سامت فاپ پاایین باا اساتفاده از      هاای پرماولر و ماولر     مراکز بررسی شدند. مراحل کلسیفیکاسیون دنادان 

و مراحال   Hتاا   A( در مراحال  8898و همکااران    Demirjianهای پانورامیپ و براسا  روش  ادیوگرافیر
( از CS6تاا   CS1مرحلاه    6( در 5005و همکااران    Baccettiهای گردنی آنان براسا  روش  مهره  تکامل

ها  های لترال بیماران تعیین شد. میزان همبستگی سن دندانی با سن استخوانی و تقویمی نمونه روی سفالومتری
 بررسی گردید. Spearmanبا ضریب همبستگی 

 

ها وجاود   های گردنی در نمونه ها و تکامل مهره همبستگی نسبتاً باالیی بین مراحل کلسیفیکاسیون دندان :نتایج
(. بیشترین ضریب همبستگی بین سن دنادانی و  >0008/0pدار بود  همبستگی در تمام موارد معنیداشته و این 

( و کمترین ضریب همبستگی نیز r=665/0( و مولر دوم راست  r=695/0های مولر دوم چپ    اسکلتال در دندان
همبساتگی بااالیی    ( دیده شد. همچناین، r=888/0( و مولر اول راست  r=898/0های مولر اول چپ   در دندان

 بین سن دندانی با سن تقویمی بیماران وجود داشت. 
 

توان  ها در رادیوگرافی پانورامیپ می از مراحل تکامل دندانبا در نظر گرفتن شرایط تحقیق حاضر،  :گیری نتیجه
ضارایب   های ایرانی استفاده کرد، هرچند به دلیال مقاادیر نسابتاً پاایین     تعیین زمان جهش رشد در نمونهبرای 

استاندارد همخوانی کاملی باا ناداد    Demirjianرسد روش  همبستگی در مقایسه با تحقیقات دیگر، به نظر می
 ایرانی نداشته باشد.

 

 های گردن، کلسیفیکاسیون دندان، رادیوگرافی پانورامیپ مهره :کلیدی کلمات
 
 
 
 
 



Abstract 

 

Title 
Correlation between dental calcification stages and skeletal maturity determined by 

the cervical vertebrae in male orthodontic patients in Qazvin 
 

Background 
Determination of the skeletal maturity has important role in achieving successful 

orthodontic treatments while some investigators suggested the use of dental 
calcification indicators 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 mandibular teeth and the cervical vertebral maturity stages in male 
orthodontic patients referred to Qazvin Dental School and private clinics: 2009-2010. 
 

Methods 
In this retrospective descriptive study, 151 male orthodontic eligible patients were 
studied in these centers with the age of 8-18 years old. The calcification stages of 

molars and premolars in both right and left sides of the mandible were determined 
according to Demirjian et al (1973) on their panoramic radiographies on 8 stages (A to 
H). The cervical vertebral stages were calculated on the patients' lateral cephalograms 

according to Baccetti et al (2005) on 6 stages (CS1-CS6). The correlation between 

dental age with skeletal and chronological ages was studied by means of Spearman 
correlation ratio.  
 

Results 

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 and right second molars (r=0.675, r=0.662) and the least correlations were 

noted on the left and right first molars (r=0.389, r=0.399). 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 can be used to calculate the growth spurt in Iranian subjects, however, 

due to the fairly lower correlation ratios in comparisons to the other studies, it seems 
that standardized Demirjian scoring system is no fully compatible with the Iranian 

patients.  
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