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هامفاهیم و روش: کاربرد رادیوگرافی دندانی در تعیین سن
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The use of dental radiography in age determination: Concepts and methods

Seyed Amir Hossein Mirhashemi1, Razieh Jabbarian2†

1- Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
2†- Dental Student, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
(r_jabbarian@yahoo.com)

The need to identify and determine the age of the unidentified dead persons or accident victims of natural disasters
is clear. Also, some remedial measures in the field of orthodontics and pediatric dentistry depend on knowing the
patient’s physiological age. Previous studies suggested that dental age have a good correlation with physiological
age more than skeletal or other common methods of age determination. Among the various methods used to
determine dental age, dental radiography provides wide facilities for clinicians. Being noninvasive and the ability
of performing the technique on live subjects as well as simplicity and low cost and  reliable results, have led
researchers to investigate further on that. The formation and calcification process of teeth and changes during
aging has been regarded by many, leading to introduce various methods in which the field. In this study,36 related
articles were achieved by searching PUBMED, Science Direct and Google Scholar resources, discussing here.
Provided what diversified means of determining age using dental radiographs is encouraged, not restricted to use
only one of the methods because the multilateral approach is more reliable.
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چکیده
همچنین انجام بعضی اقدامات درمانی در . لزوم شناسایی و تعیین سن در افراد فوت شده بدون هویت و یا حادثه دیدگان بالیاي طبیعی بر هیچ کس پوشیده نیست

باشد که ارتباط لی میسن دندانی یکی از انواع سنین تکام. حیطه ارتودنسی و یا دندانپزشکی کودکان منوط به دانستن سن واقعی و فیزیولوژیک فرد است
رود، هاي متنوعی که براي تعیین سن دندانی به کار میدر میان روش. قبولی با سن واقعی فرد دارد و به علت سهولت کاربرد به روشی شایع تبدیل شده استقابل

بودن آن در عین هاي زنده و غیرتهاجمی ها در نمونهتکنیکدهد، امکان انجام این دسته اي را در اختیار کلینیسین قرار میرادیولوژي دندانی امکانات گسترده
ها و سپس تغییرات صورت روند تشکیل و کلسیفیکاسیون دندان. سادگی و ارزانی و نتایج قابل اعتماد، تحقیقات را به بررسی بیشتر در این باره سوق داده است

در این مطالعه با جستجو در . هاي متنوعی در این زمینه منجر شده استاین مسئله به معرفی روشها با افزایش سن مورد توجه بسیاري قرار گرفته و گرفته در آن
هاي روش. ها به مروري در این زمینه پرداختیممقاله انتخاب شده و با بررسی آنGoogle Scholar36و PUBMED ،Science Directمنابع اطالعاتی 

هاي متنوع ارایه شده در تعیین سن با متعددي جهت تعیین سن دندانی در مطالعات مختلف پیشنهاد شده است که هریک نواقص خود را دارد؛ نهایتاً آنچه روش
.تري را در پی داردهاست چراکه رویکرد چندجانبه نتیجه قابل اطمینانود نکردن خود به استفاده از تنها یکی از روشکند، محدکمک رادیوگرافی دندانی گوشزد می

دندانیسن،دندانی، رادیولوژيبه کمک دندانتعیین سن:هاکلید واژه

05/05/93: تأیید چاپ01/05/93: اصالح نهایی05/07/92: وصول

مقدمه
زشکی ي ارتوپدیک فکی، پهاتعیین سن نقش مهمی در درمان

کندقانونی، اندوکرینولوژي اطفال و همچنین دندانپزشکی بالینی ایفا می
تخمین سن در زمان مرگ گام مهمی در شناسایی بقایاي اجساد به .)1(

.)2،1(اي طوالنی در پزشکی قانونی داردرود و سابقهمیشمار
ي هااز طرف دیگر، اهمیت تعیین سن بیمار در بسیاري از فعالیت

جمله طرح ریزي درمان در ارتودنسی و دندانپزشکی کودکان درمانی از 
ملیتی که با ویژه در جوامع چنده این مسئله ب.)3،4(واضح است

اي نی بسیاري مواجهند از اهمیت ویژهي قانونی و غیرقانوهامهاجرت
ي زنده و لزوم هاتخمین سن در نمونهدرنتیجه.)1،2(برخوردار است

مورد توجه قرار ي غیرتهاجمی به گستردگی در تحقیقات هاه روشارای
.گرفته است

ي اسکلتی، دندانی، هاسن کودکان و نوجوانان با استفاده از روش
کهاز آنجاو ) 3،5،6(آنتروپولوژیک و فیزیولوژیک قابل برآورد بوده 

کمتر هابه نسبت سایر شاخصبه کمک رادیوگرافیتخمین سن دندانی
مشخصه بارز .)6،3- 9(شود، در کانون توجه استمیدستخوش تغییر 

این روش ضریب اطمینان باال، ضریب تنوع کم و عدم تغییر در برابر 
گردد که میآل اي ایدهاثرات محیطی بوده که باعث دستیابی به نتیجه

.)6،8،10(نزدیک به سن تقویمی فرد است
سن رویش دندان و- 1دو رویکرد عمده در تعیین سن دندانی 

سن رویش در گذشته بسیار . الگوي کلسیفیکاسیون دندان است-2
مورد توجه بوده ولی در حال حاضر روشی نه چندان دقیق به شمار 

یند رویش دندان هیچ دندانی در آچراکه در بعضی مراحل از فر.رودمی
تعیین سن را با مشکل مواجه مسئله شود و این میدهان کودك دیده ن

ثیر عوامل أتواند تحت تمیهااز طرف دیگر رویش دندان.کندیم
ي شیري و یا نامنظمی هاموضعی ازقبیل کشیدن زودرس دندان

الگوي در مقابل،. )3،4،9،11(ي دائمی قرار بگیردهادندان
اي طوالنی را شامل کلسیفیکاسیون و مراحل تشکیل دندان پروسه

آن تعریف و معیاري تعیین کردتوان براي هر مرحله میشود که می
)14 -11،3(.

منظور ارزیابی سن ه ي متعددي بهابر پایه این حقیقت، روش
ي هامی در کلیشهي دایهادندانی با استفاده از مراحل تشکیل دندان

.رادیوگرافی پیشنهاد شده است
با توجه به ضرورت تعیین سن بیمار در بعضی اقدامات درمانی 

و دندانپزشکی کودکان و تغییرات اندك ارتودنسیي هاازجمله درمان
با ،هاي رادیولوژیک تخمین سن در مقایسه با سایر روشهاروش

و PUBMED،Science Directاطالعاتی جستجو در منابع
Google Scholarي مورد استفاده در تعیین سن هامروري بر روشبه

.پرداختیمافراد با استفاده از رادیوگرافی دندانی 

روش بررسی
,Age determination by teethيهابا استفاده از کلیدواژه

Dental age وDental radiology مقاالت موجود دربه جستجو در
PUBMED،Science Direct وGoogle Scholarپرداخته شد .
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ي تعریف هاهکه کلیدواژ2012تا 1976مقاالت منتشر شده از سال 
بدین ترتیب. وارد مطالعه شدند،ذکر شده بودهاچکیده آنشده در 

مقاله انتخاب گردید که پس از بررسی با دیدگاه کاربرد 200حدود 
.در مطالعه حاضر وارد گردیدانتخاب گردیده ومقاله 36بالینی

شرح مقاله
ي غیرتهاجمی در هاروشافزون استفاده ازباتوجه به اهمیت روز

در حوادث استفاده از هاچنین مقاومت باالي دندانعلم پزشکی و هم
ي مرتبط با رشد و همچنین پزشکی قانونی از هاسن دندانی در درمان

ي بسیار متفاوتی براي هاباشد و روشاهمیت باالیی برخوردار می
هاتخمین سن فوق ارایه گردید که در این مطالعه به برخی از این روش

ي ذیل سبب هاطبیعی است که استفاده از روش،گردداشاره می
حادثه سن تکاملی بیماران و یادسترسی به اطالعات بیشتري در

. دیدگان خواهد گردید

تعیین سن دندانی در کودکان-1
:شودمیدو روش عمده براي تعیین سن کودکان استفاده 

ي از هاکه در آن تکامل دندانی با استانداردAtlasروش -1.1
.شودمیپیش تعریف شده مقایسه 

که در آن پروسه تکامل دندانی به مراحلی با Scoringروش -1.2
آماري مورد ارزیابی قرار شود که در آنالیز میي خاص تقسیم هاامتیاز

).15،16(گیرد می
Atlasروش -1.1

Schourو Massler، 1941در سال : SchourوMassler- الف

21می را بررسی کرده و در جدولی، ي شیري و دایهاتکامل دندان
سالگی تعریف 21ماهگی تا 4از هایند تکامل دندانآمرحله براي فر

این جدول براي هر دو جنس مؤنث و مذکر قابل استفاده است و . کردند
با مقایسه مرحله کلسیفیکاسیون دندانی در کلیشه رادیوگرافی با 

.)17(مناسبی رسیدخمین سن تقریباًتوان به تمیي آن هااستاندارد
و همکاران با Morreesدر این روش، : و همکارانMorrees-ب

مرحله 14ي پانورامیک و لترال اوبلیک، هااستفاده از رادیوگرافی
اي مشخص ریشهاي و چندمی تک ریشهي دایهاتکاملی براي دندان

نمودند که از تشکیل ابتدایی کاسپ آغاز شده و تا بسته شدن کامل 

صورت مجزا براي دو جنس مذکر و ه بهاجداول آن. ادامه داردآپکس
مؤنث تهیه شده و جالب آنکه طبق مطالعه ایشان، تکامل دندانی در 

.)17(افتدمیجنس مؤنث زودتر از مذکر اتفاق 
روش قبلی را براي کلیه هاآن: و همکارانAnderson- ج
تر جامعهاجدول پیشنهادي آن. ازجمله مولر سوم تعمیم دادندهادندان

.)16(تري استسنی بزرگمحدودهبوده و قابل استفاده در 
Scoringروش-1.2

ي هابررسی نمونهبا هاآن: و همکارانDemirjian- الف
چپ مندیبل از سانترال تا مولر تدندان کوادران7از کانادایی-فرانسوي

توصیف هابراي آنHتا Aمرحله تکاملی از 8دوم استفاده کرده و 
ي آماري امتیاز خاصی براي هر مرحله هابر اساس آنالیز. کردند

دست ه بMaturity scoreهاشود که با جمع آنمیه اختصاص داد
توان به میMaturity graphsسپس با استفاده از .)19،20(آیدمی

).3،18(تخمینی از سن فرد رسید 
:به این ترتیب استتعریف شده در این روشهشت مرحله

-Aاي، شروع ریشهاي و یا چندي تک ریشههادر دندان
صورت یک یا چند مخروط ه کلسیفیکاسیون در قسمت فوقانی کریپت ب

.هیچ اتصالی نیستهابین آنشود که میمعکوس دیده 
-B با اتصال مناطق کلسیفیه به هم یک یا چند کاسپ شکل

.گرددمیمورفولوژي تاج تعیین هاپیوستن آندرنتیجهگیرد کهمی
-C رسوب عاج ،گیردمینیمه تاج کامل شده و پالپ چمبر شکل

.شودمیآغاز 
-D تشکیل تاج تاCEJ به اتمام رسیده و پالپ چمبر شکل
.کندمیریشه شروع به تشکیل ،گیردمیاي به خود ذوزنقه

-Eبا این وجود ،خوردمیاي به چشم آغاز تشکیل انشعابات ریشه
.تر استهمچنان ریشه از تاج کوتاه

-F انتهاي ریشه قیفی شکل بوده و طول ریشه مساوي یا بیشتر از
.تاج است
-Gباز استآپکسي کانال ریشه موازي بوده و هادیواره.
-Hبسته شده و لیگامان پریودنتال عرض یکنواختی کامالًآپکس

.)14،18،19(استاردو ریشهآپکسدر اطراف 
سالگی تفاوت 5تکامل دندانی پسران و دختران در این روش تا 

.)19(چندانی ندارد
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12می انتخاب شده و یکی از دندان دایHaavikko :4روش -ب
ي انتخاب شده هادندان. دهندمیمرحله تکاملی را به خود اختصاص 

در ).12،20(سال متفاوت است 10سال و باالي 10بین کودکان زیر 
مولر اول و مولر اول راست پایین و سال کانین، پره10کودکان زیر 

اول و مولرپرهسال کانین، 10سانترال راست باال و در کودکان باالي 
). 20(شود میمولر دوم راست پایین و کانین راست باال درنظر گرفته 

ي کوادران چپ مندیبل هاهر کدام از دندان: Willemsروش - ج
این حروف . گیرندمیHتا Aبین حروفیبراساس درجه تکامل 

براساس جدول تعریف شده، کسري از سن را به خود اختصاص 
جداول . آیدمیدست ه تخمینی از سن فرد بهادهند که با جمع آنمی

.)4،19(دست آمده در بین دو جنس با هم متفاوتند ه ب
رد مرحله براي تکامل دندانی تعریف ک10نوال، : Nollaروش - د

استفاده از توان بامیدر این روش . زیرگروه دارند4هاکه هرکدام از آن
کرد و با مقایسه Stageي ماگزیال یا مندیبل تعیین هاهرکدام از دندان
دندان از ماگزیال یا مندیبل با جدول نوال به تخمین 8مجموع امتیازات 

.)21،20(سن رسید
عدم وجود کریپت-0
ظهور کریپت-1
کلسیفیکاسیون ابتدایی-2
.یک سوم تاج کامل شده است-3
.دو سوم تاج کامل شده است-4
.شکل گرفته استتاج تقریباً-5
.پایان گرفته استتشکیل تاج کامالً-6
.یک سوم ریشه کامل شده است-7
.دو سوم ریشه تشکیل شده است-8
.باز استآپکستکمیل شده ولی ریشه تقریباً-9

.)21(بسته شده استآپکس-10
ه جدول وابستگی به رویش مولر سوم و ارایمزایاي این روش عدم

.)20(جداگانه براي دو جنس است
در : Cameriereبا استفاده از روش ي بازهاآپکسگیري اندازه- ه

قرار شاخصچپ مندیبل تمی کوادراندندان دای7این روش، 
براي .شودمیشمارشبسته کامالًآپکسي با هاتعداد دندان. گیرندمی

(A)باز فاصله بین سطوح داخلی ریشهآپکسي تک ریشه با هادندان

هااي مقادیر هرکدام از ریشهي چندریشههاو در دندانگیري شدهاندازه
رادیوگرافی، اعداد براي از بین بردن اثر بزرگنمایی . شودمیبا هم جمع 

درنهایت، با گشته و تقسیم (L)دست آمده بر طول هر دندانه ب
x=A/L، (N0)بسته کامالًآپکسي با هااستفاده از مقادیر تعداد دندان

:گرددمیبلوغ دندانی محاسبه (s)بازآپکسي با هاو تعداد دندان
N0.8.971+0.375g+1.631x+0.674N0-1.034s-0.176 s=سن

نث متفاوت است ؤدو جنس مذکر و مبرايgکه در آن مقدار 
.)4،12،22()0:، مونث1:مذکر(

تخمین سن دندانی بالغین-2
تشکیل مولر سومبر اساس روند -2.1

سالگی12- 13سنین حدود پس از رویش مولر دوم دائمی در 
این مسئله مولر سوم را در این . گرددمیمشکل مواجه تعیین سن با

. گیري استچراکه هنوز در حال شکلدهدمیسنین در مرکز توجه قرار 
گردد و باتوجه به مین ظاهر هاسالگی در د17-21دندان در سنین این 

توان مراحل تکاملی آن را تعریف کرد که تقریبا میریشه تشکیلفرآیند
).23،14،8-25(گردد میسالگی آغاز 14از 

در Nollaو Demirjianیی همچون هادر کنار استفاده از روش
ي دیگري نیز به این ها، روش)14،24(تعیین سن با کمک مولر سوم

:منظور پیشنهاد شده است
مرحله براي تکامل 5هاآن: Harris and Nortjeروش -الف

:اي مولر سوم تعیین کردندریشه
سالگی8/15±4/1سن /تشکیل یک سوم ریشه: مرحله اول
سالگی2/17±2/1سن /تشکیل نصف ریشه: مرحله دوم
سالگی8/17±2/1سن /تشکیل دو سوم ریشه: مرحله سوم

5/18±1/1سن /هاي ریشه متباعد استدیواره: مرحله چهارم
سالگی

2/19±2/1سن /هاي ریشه متقارب استدیواره: مرحله پنجم
)17(سالگی
مراحل تکاملی ریشه مزیالی مولر : Van Heerdenروش -ب

تکامل . شودمیبندي مرحله طبقه5سوم مورد بررسی قرار گرفته و در 
ه نشدمشاهده هادو جنس ارزیابی شده و تفاوتی بین آندندانی در هر

.)17(است
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سن /کندمیتاج تکمیل شده و ریشه شروع به تشکیل : مرحله اول
سالگی8/16- 9/16

طول ریشه بیشتر از یک سوم و کمتر از نصف: مرحله دوم
سالگی5/17سن /است

8/17- 9/17سن / تشکیل شدهبیش از دو سوم ریشه: مرحله سوم
سالگی

هنوز باز آپکسریشه کامال تشکیل شده ولی : مرحله چهارم
سالگی4/18- 5/18سن /است

).17(شودمیبسته آپکس: مرحله پنجم
سالگی تکامل 17-21پس از رویش دندان مولر سوم در سنین 

. گرددمیسیستم دندانی به پایان رسیده و تخمین سن مشکل 
پس از این سنین پیشنهاد هادنداني متعددي بر پایه تغییرات هاروش

تر لمتداوي دندانی و رسوب عاج ثانویه هاسایشهاشده که در بین آن
ي مختلفی از قبیل فانکشن هاسایش متأثر از فاکتور. )7،26،27(است

، فرم دندان و جایگاه هاجویدن، نوع غذا، زمان و ترتیب رویش دندان
گیري به این ترتیب اندازه؛آن و همچنین ضخامت و سختی میناست

ه میزان سایش اگرچه به مدت طوالنی مورد استفاده قرار گرفته است، ب
رسد تنها در مینظر ه علت تغییرات فراوان در برابر عوامل مختلف، ب

در مقابل . )7،26(جمعیتی که مطالعه در آن اجرا شده، قابل انجام است
طبیعی است که تنها تحت پیشرونده و فرآینديآن، رسوب عاج ثانویه 

).7،28،29(گیرد میتأثیر دو عامل پوسیدگی و ابرژن قرار 

گیري حجم اتاقک پالپاندازهبراساس -2.2
اند که با افزایش سن، حجم پالپ درنتیجه مطالعات نشان داده

گیري میزان این کاهش یابد؛ از اینرو اندازهمیرسوب عاج ثانویه کاهش 
).10،28،30(در تعیین سن باشد تواند شاخص مهمیمی

100با بررسی رادیوگرافی هاآن: و همکارانKvaalروش -الف
وش با استفاده از در این ر. نروژي به معرفی تکنیک پرداختند

دندان ماگزیال 6اپیکال نسبت حجم پالپ به دندان در رادیوگرافی پري
دوم ماگزیال مولرپره،جمله سانترال، لترالشود؛ ازمیو مندیبل محاسبه 
دست آمده در فرمول ه اعداد ب. اول مندیبلمولرپرهو لترال، کانین و 

Kvaal 2،29(گرددمیجایگذاري شده و مقادیر سنی محاسبه(.
و همکاران، براي جبران بزرگنمایی و یا Kvaalطبق توصیه 

Angulationطول پالپ : گرددگیري میمقادیر ذیل اندازههادندان
، عرض ریشه در (T)، طول دندان (P)طول پالپ دندان ،(R)اي ریشه
، عرض ریشه (C)، عرض ریشه در ناحیه میانی ریشه CEJ (A)ناحیه

درنهایت میانگین تمام این ). C(B))2،30و Aدر نقطه وسط بین 
و ) Wتحت عنوان (Cو B، میانگین )Mتحت عنوان (Tجز ه مقادیر ب

:شودمیدر فرمول قرار داده ) Lتحت عنوان (Rو Pمیانگین 
))L–W(8/6) (M4/316(–8/129=سن)2(

در این روش نسبت حجم : و همکارانCameriereروش -ب
. شودمیي ماگزیال و مندیبل اندازه گیري هاپالپ به دندان در کانین

عنوان دندان مرجع در این روش به چند علت صورت ه انتخاب کانین ب
سایش -2ن در سنین باال، هاکانین در دباقی ماندن-1: گرفته است

اي بودن و داشتن تک ریشه-3ي قدامی، هاسایر دندانبهکمتر نسبت 
.)7،10(ترآنالیز سادهدنبال آنه و بترین پالپ بزرگ

گیري نسبت حجم پالپ به دندان در کانین ماگزیالپس از اندازه
(x1)و در کانین مندیبل(x2) ، ي زیر، هافرمولهرکدام از با استفاده از

که در هر دو جنس قابل استفاده استگرددمیسن تخمینی محاسبه 
)7(:

114.624=سن  - 431.183 x1 - 456.692 x2 + 1798.377 x1 x2

89.456=سن  - 461.873 x1

99.937=سن  – 532.775 x2)7(
و Drusini، 1997در سال : ایندکس پالپ ناحیه تاجی-ج

به روش جدیدي در هابا بررسی رادیوگرافی پانورامیک نمونههمکاران 
خاطر وضوح بیشتر ه ي مندیبل را بهااو دندان. تعیین سن دست یافت

در رادیوگرافی پانورامیک شاخص قرار داد و در بین دو سمت، کوادرانی 
و (CL)سپس طول تاج . تري داشت انتخاب کردرا که پالپ مشخص

گیري کرده و با محاسبه میانگین را اندازه(CPCL)طول پالپ تاجی 
در TCIبا جاگذاري . دست آمده ب(TCI)تاج - ایندکس دندانهاآن

).31(توان سن فرد را تخمین زد میفرمول حاصل از مطالعه، 

گیريبحث و نتیجه
ي پیشنهاد شده تعیینهابر انواع روشبه مرورياین نوشتار در 

باتوجه به تغییرناپذیري . پرداختیمسن به کمک رادیوگرافی دندانی
جهت تعیین سن و هادر حین رشد، سهولت استفاده از دندانهادندان
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ي مختلف هانسبت به اسکلت پس از سانحههامقاومت بیشتر دندان
مورد توجه صاحب نظران هاهمواره تعیین سن از روي وضعیت دندان

).28(علوم پزشکی بوده است ي مختلفهارشته
ي رادیولوژیک به نسبت هاروشطور کلی در تعیین سن دندانی ه ب
کهچرا. ي هیستولوژیک و بیوشیمیایی مزایاي قابل توجهی داردهاروش

سازي الم دیده اقل آمادهنیاز به کشیدن دندان و یا حدهادر این تکنیک
در روش رادیولوژیک تنها به کلیشه رادیوگرافی فرد اکتفا شود ولی می
هاي و در نمونهبودهلذا این روش، غیرتهاجمی . )2،26،32(گرددمی

که به تجهیزات آزمایشگاهی و از آنجااجراستزنده به خوبی قابل 
.)2،26(شودمینیازي ندارد، آسان و سریع انجام 

عنوان بهترین گزینه جهت ه هاي پانورامیک بدر این بین، کلیشه
تعیین سن کودکان مطرح هستند؛ زیرا گرفتن رادیوگرافی داخل دهانی 

این ؛ با)3(بسیارمشکل است Distortionایجاددر کودکان بدون
منظور درنظر گرفتن تفاوت سایز دندانی در افراد، بزرگنمایی ه وجود ب

فیلم انجام یک سري رادیولوژیک و تفاوت زاویه بین پرتو رادیوگرافی و 
).4،33(دست آمده الزم است ه تصحیحات در مقادیر ب

هااطالعات حاصله در کودکان شامل مراحل کلسیفیکاسیون دندان
ویژگی پایه هر تکنیک که در .و زمان وقوع هرکدام از مراحل است

به ،تکرارپذیري آن،گیردتعریف هر روش بسیار مورد توجه قرار می
ي متعدد یک نمونه هاگیريمعنی قابلیت حصول نتیجه یکسان در اندازه

لی ترین فاکتور مؤثر در تکرارپذیري، تعیین مرحله تکاممهم). 5(است 
بیشتر باشد، این هاتر وتعداد آنیاست؛ هرچه مراحل تعریف شده جزی

ي هالزوم تعیین نسبتعنوان مثاله ب. گرددمیخصوصیت کمرنگ 
. کاهدمیاز تکرارپذیري روش Demirjianاي در روش ریشهتاجی و

تعیین مرحله -مرحله40طرف دیگر تعداد مراحل زیاد روش نوال از
ویژگی مهم دیگر در هرکدام از ). 32(سازد میدقیق را با چالش مواجه 

هرقدر تخمین سن حاصله از . ي تعیین سن، دقت آن استهاروش
تر است تر باشد، آن روش دقیقبه سن واقعی فرد نزدیکهاتکنیک

)11،32(.
ترین میزان تغییرات در در اکثریت تحقیقات مشاهده شده که کم

افتد؛ زیرا تکامل سریع است و میتر اتفاق تکامل دندان، در سنین پایین
ترین تعیین سن در اند؛ لذا دقیقگیريي بسیاري در حال شکلهادندان

12-13پس از ). 34،15،11(گرددمیسال انجام 10کودکان زیر 
جز مولر سوم، محققان ه می بي دایهاسالگی، اتمام تکامل همه دندان

این اند؛ بارا به سمت استفاده از این دندان در تعیین سن سوق داده
ی عوامل. ي مختلف در این زمینه اتفاق نظر ندارندهاوجود پژوهش

علت فقدان ذاتی و یا ه همچون نبودن مولر سوم در بسیاري موارد ب
کشیدن دندان، موقعیت نامناسب، سایز، ساختار، تشکیل و زمان رویش 

آل نیست کند که ایدهمیتبدیل آن، دندان عقل را به مارکري تغییرپذیر 
بدیل مولر سوم در بین طرف دیگر مزیت بیاز).34،25،24،14(

).14(ادامه تکامل آن در سنین باالتر است ، هادندان
کننده در تخمین ین، رسوب عاج ثانویه عاملی تعیینپس از این سن

و گرفتهرسوب عاج ثانویه از زمانیکه دندان در اکلوژن قرار .سن است
. یابدمیگردد و در تمام مدت عمر ادامه میشود، آغاز میریشه کامل 

افزایش سن، حجم پالپ کاهش یابد گردد که با میاین پروسه باعث 
یند آهرگونه تحریک اعم از پوسیدگی و یا سایش بر فر). 31،27،10(

دهد که میاین وجود نتایج تحقیقات نشان باشد؛ بايتشکیل عاج مؤثر
به هر). 35،31(عامل اصلی رسوب عاج جدید، افزایش سن است 

گونه مدرکی در جهت خطی بودن نسبت رسوب عاج و سن هیچترتیب
در افراد مختلف در یک محدوده این به آن معناست که وجود ندارد و 

).36(گردد میسنی میزان یکسانی از عاج ثانویه تشکیل ن
مزایا و معایب خاص خود را دارد و آنچه تنوع هاهرکدام از روش

به استفاده از تنها یکی از کند، محدود نکردن خودگوشزد میهاتکنیک
ي متفاوت در یک موقعیت استفاده هازمانیکه از تکنیک. ستهاآن
تر است شود، نتیجه حاصله قابل تکرارتر بوده و به واقعیت نزدیکمی

)16،15.(
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