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 چکیــده:

زشووووظی ن یووووخ  در  کثووووخ شووووانه نووووا  دنووووا ن پ    دنووووا نیا موضوووووف نی   ووووی :کلیااااا 

جخ حی، ط ال، رتودنسووی پ پخپتووز مووورد توجووه پ  حووت  ووخ ر دخب ووه تووا شووایا   ووو ن  ووا توجووه  ووه             

    بیوووش متوووظود پخیودن ال،پوسووویادی دنوووا ن منووواپر، کخ پدی  ،تحلیوووش      آنعوووو را ناشوووی     

ریتوووه دنوووا ن مناپر، ینووواد کیسووود پ توموووور پ دردنوووا   وووا علوووش ناشووو ان ه یووو  طوووخ  درموووان    

ع  تخوووار کوووخده پ یووو  تصووومیی صوووحی  درموووانی جیووود پیتووو یخ    عوووو را   صوووحی  پ  وووه مو ووو

  عا  دخب ه شود.

نا ن د ر   د مار نی انور می  پکلیته نا  ر دبخ پ نی پوسیادی سط  دیس ال مولخ دپم م ایبش  ی خرسهدف :

ناد پوسیادی پ تاثیخ عمق پ   پیه دنا ن عقش نیمه نی  ه در  ی 29-29  سالیا مخکز ر دیولوژ  در ی  عقش در

 دنا ن مولخ دپم

 ن  921مخدپ  909 یمار ن شامش پانور می  ر دیودخ بی  922 ین مطالعه توصی ی تحلیلی  در رپش  ننام تحقیق:

 خرسی  مورد 29 پ29شیخ  زپین در طی سالیا   ب  پ صورد در دنان پ  مخکز ر دیولوژ  ی  مخ جعه ک  اه  ه

 دنا ن عقش پ دیس ال مولخ دپم  خ   نخ  یمار  خرسیپضعید نی   ی یمار ن، خ ردخب  ا.درکلیته نا  پانور می   

آپر  شاه مورد  طوعاد جمع  نیایدنمچ ین   پیه نی   ی پ عمق نی   ی  خ   نخ  یمار  نا  ه دیخ  شا.در 

  خرسی پ آ مون آمار   خ ر دخب  ا.

 ین  بخ د د ر    درصا 3/23ا  ه دسد آما که درص 29/90یاب ه نا: شیوف دنا ن مولخ سوم نیمه نی  ه م ایبش  

درصا  ن  ودنا.طبق طبقه  1/60درصا مخد پ  6/32دپ دنا ن مولخ سوم نیمه نی  ه م ایبش   ودنا.   ین تعا د 

درصا  8/66درصا دیس و ن ولخ پ  8/2درصا عمود ،  8/99درصا  بقی،  6/99  پیه نی   ی در   ا  پی  خ 

درصا در کوس  61پ در  Aدرصا در کوس  36   ی طبق طبقه   ا  پش پ دخی ور  در عمق نیمزیو ن ولخ  ود پ

B .درصا د ر   پوسیادی  ودنا. 6/93 ،نا نیا  مولخ دپم  خرسی شاهدر  ین د  ود 

نی   ی کوس  پعمق  عمود  یا  بقی مو عید  ا پیژه  هپوسیادی،    اال  نسب اً درصا  ه توجه  ان ینه دیخ :

A ،   می خدد توصیه سوم نی  ه مولخ دنا ن کتیان ، عو را  عا     جلودیخ  خ. 

 کلماد کلیا : دنا ن عقش نیمه نی  ه، پوسیادی ، عمق نی   ی،   پیه نی   ی



Abstract: 

Background: Impaction in most fields of dentistry such as, surgery, pediatrics, orthodontics 

and prosthodontics  is discussed  and Considered in order to accurate and timely management 

and proper treatment of complications from impacted teeth, such as periodontal problems, 

caries,   resorption of adjacent teeth, crowding, cysts , tumors and the pain of unknown causes 

. 

Purpose: Distal caries frecuency and correlation with the eruption status of partially erupted 

mandibular third molar and mandibular second molar distal caries frequency on panoramic 

view of the patients. 

Materials & Methods: In this cross-sectional  descriptive study , 255 patients( 101 men, 154 

women) reffered to an oral and maxillofacial clinic of radiology in Qazvin,  were studied. 

Impaction status of mandibular third molar, distal of second molar, angular position  and 

depth of  impaction were assessed on panoramic view. collected data were analyzed  with 

statistical tests. 

Results: Prevalence of partially erupted mandibular third molar were 10.52 % ,that 53.3% of 

these  were bilateral,( 39.6% male and 60.4% female).According to Winter classification , 11.6 

% of mandibular third molars were  horizontal, 11.8 % were vertical, 9.8 %  were distoangular 

and 66.8% were mesioangular  . according  to the Pell and Gregory classification in relation to 

oclusal surface of mandibular second molar, 36% were Class A and 64% were Class B. The 

prevalence rate of caries on the distal surface of the second molar was 13.6%. 

Conclusion: Due to increased risk of resorption of the second molar adjacent to the third 

molar, extraction of the impacted third molars  especially with vertical or horizontal angle and  

Class A impaction depth  are  recommended. 
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