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  مقاله اصیل پژوهشی

 مجله دانشکده 

 پزشکی اصفهاندندان

 235تا  227: (3)13: 1396

 

 227 1396 پاییز، 3، شماره 13پزشکی اصفهان، دوره مجله دانشکده دندان

 

 سال 21-17ی رویش دندانی عقل پایین و سن تقویمی در جوانان بررسی ارتباط مرحله

 
 1احسان حکمتیان 

 2میترا یداللهی 

 3ضمیرنجمه روشن 

 4هادی کریمیان 

 5فردآزاده تدین 

 

 چکیده
 

تواند برای گیری است که میی قابل اندازهسری رویدادهای ثابت و به هم پیوسته مراحل رویش دندانی، شامل یک :مقدمه
هایی که هنوز در حال تکامل هستند، مولر سوم سالگی تنها دندان 14تخمین سن، قابل استفاده باشد. بعد از سن 

تفاده شوند. هدف از توانند برای تخمین سن اسها میسال تنها این دندان 21-17ی سنی باشد. لذا در بازهمی
 بود.  سال 21-17در جوانان  یمیو سن تقو نییعقل پا یدندان شیرو یارتباط مرحله یبررسپژوهش حاضر، 

سال مورد بررسی قرار  21-17ی سنی مرد( در بازه 51زن و  74ی پانورامیک )کلیشه 125ی تحلیلی، در این مطالعه ها:مواد و روش
 ای،رویش لثه -3رویش آلوئولی،  -2عدم رویش،  -1لر سوم پایین به چهار مرحله )گرفت. مراحل رویش دندان مو

گویی سن اشخاص، رویش کامل( تقسیم شد. سپس از ارتباط بین مراحل رویش با سن تقویمی، به منظور پیش -4
 ردید. استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون استفاده گ

و  367/0ضریب همبستگی بین مراحل رویش دندان عقل سمت راست و چپ مندیبل و سن تقویمی به ترتیب  :هایافته
ی باشد. معادله( می932/0باشد. همچنین ضریب همبستگی بین دو سمت راست و چپ زیاد )می 315/0

ی رویش عقل پایین سمت چپ )مرحلهدست آمده از این مطالعه برای تخمین سن، عبارت است از: ه رگرسیون ب
= سن تخمینی( متوسط سنی در مراحل  854/16+  055/1ی رویش عقل پایین سمت راست ( )مرحله -398/0

  سال گزارش شد. 5/19و  19، 2/18ای و رویش کامل دندان عقل به ترتیب رویش آلوئولی، لثه

 سال به کار رود.  15ان روش کمکی در تعیین سن افراد باالی تواند به عنونتایج حاصل از این مطالعه می :یریگجهینت

 پزشکی قانونی، تخمین سن، سن دندانی :هاواژه دیکل

 

 15/1/96تاریخ پذیرش:  13/12/95تاریخ اصالح:   5/9/95تاریخ ارسال:   
 
 

 21-17ی رویش دندانی عقل پایین و سن تقویمی در جوانان بررسی ارتباط مرحله .فرد آزادهکریمیان هادی، تدینضمیر نجمه، حکمتیان احسان، یدالهی میترا، روشن استناد به مقاله:

 .235-227 :(3)13 ؛1396 .مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان .سال
  

پزشکی، ی دندانپزشکی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکدهاستادیار، مرکز تحقیقات دندان: 1
 .پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران دانشگاه علوم

پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ی دنداندستیار تخصصی، گروه ترمیمی، دانشکده نویسنده مسؤول: :2
 Email: yadollahi.mitra@yahoo.com.  اصفهان، اصفهان، ایران

علوم پزشکی پزشکی، دانشگاه ی دنداندستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده: 3
 .اصفهان، اصفهان، ایران

 .پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانی دنداندستیار تخصصی، گروه ترمیمی، دانشکده: 4
 .پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانی دنداندستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده: 5
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 228 1396 پاییز، 3، شماره 13اصفهان، دوره پزشکی مجله دانشکده دندان 

 و همکاران احسان حکمتیان یمیو سن تقو نییعقل پا یدندان شیرو یارتباط مرحلهبررسی 

 مقدمه

مختلفی از جمله محاکم های تعیین سن افراد در زمینه

قضایی، پزشکی قانونی، طب، ارتودنسی، اندوکرینولوژی 

های دایمی و و... حائز اهمیت است. سن دقیق رویش دندان

شیری به عنوان پارامتری مهم در ادونتولوژی قانونی به منظور 

 (.1باشد )زنده و مرده میتخمین سن در اشخاص 

پذیر نباشد، امکاندر مواقعی که دسترسی به تاریخ تولد 

توان از طریق تکامل جسمانی به تخمین سن افراد پی برد می

که فرد کودک یا  های تخمین سن، بسته به این(. روش2)

 (.3بزرگسال باشد متفاوتند )

 20ها تا سن حدود ها و استخوانکه دندانبه دلیل این

سالگی دستخوش تغییرات نسبتاً منظم ناشی از رشد 

 (.4مین سن تا این زمان معتبر و مؤثر است )شوند، تخمی

یک محدودیت ذاتی معیارهای تکامل دندانی این است 

که اعتبار تخمین سن از تولد تا بزرگسالی یکسان نیست. در 

اند و ها بطور کامل تکامل یافتهسالگی، اکثر دندان 14حدود 

ای مشکل از این زمان به بعد تخمین سن به طور فزاینده

هایی هستند های مولر سوم عموماً تنها دنداندندان شود.می

 14که در این مرحله هنوز در حال تکاملند. لذا از سن 

ها سالگی، تقریباً رویش این دندان 21سالگی تا حدود سن 

هایی هستند که ها تنها دندانشود، این دندانکامل می

 (. از سوی دیگر5توانند برای تخمین سن استفاده شوند )می

ی سنی، به دالیل قانونی اهمیت بسزایی دارد و این محدوده

 18ها یا اختیارات قانونی در افراد زیر بسیاری از مجازات

سال متفاوت است. در خصوص روش  18سال یا باالی 

های بسیاری وجود دارد. از جمله تخمین سن دندانی، روش

روش که این  باشد. با توجه به اینها، دمرجیان میاین روش

کانادایی مورد استفاده  -برای اولین بار در جمعیت فرانسوی

ایر جوامع مورد سؤال بود ( لذا تطبیق آن با س2قرار گرفت )

باشد، جا که تکامل دندانی متأثر از جنس و نژاد میو از آن

مطالعات فراوانی در این زمینه در کشورهای مختلف انجام 

ار گیرد. از آن شد تا دقت روش دمرجیان مورد بررسی قر

توان به مطالعات پراباکار و همکاران در هندوستان جمله می

ی شیخی و ( و مطالعه1(، مک کنا و همکاران در استرالیا )6)

(. برخی این روش را تنها در 7همکاران در ایران اشاره کرد )

( 8و همکاران ) دانند. باقرپورای معتبر میگروه سنی ویژه

نتیجه رسیدند که روش دمرجیان در  ای به اینطی مطالعه

تر های سنی جوانساله معتبر است و در گروه 13-9کودکان 

( 9) آل عمران های بیشتری احتیاج دارد. همچنینبه بررسی

در تحقیق خود به این نتیجه رسید که این روش در گروه 

باشد و در سال دقیق می 5/13-5/12سال و  5/9-5/8سنی 

 نباید به کار رود.های سنی سایر گروه

لذا در این مطالعه از روشی غیر از روش دمرجیان برای 

 سالگی استفاده شد. 18تخمین سن 

ترین رادیوگرافی مورد استفاده جهت بررسی متداول

باشد، زیرا این روش ها، پانورامیک میمراحل رویش دندان

 (.10پذیر است )غیر تهاجمی بوده و به آسانی انجام

بندی تشکیل و رویش مولر سوم فک زمانمراحل و 

 (.11باشد )پایین به این گونه می

 سالگی 10-8کلسیفیکاسیون اولیه:  -1

 سالگی 16-12کامل شدن تاج:  -2

 سالگی 21-17رویش دندان:  -3

 سالگی 25-18ها: کامل شدن ریشه -4

 21-17با توجه به زمان رویش مولر سوم فک پایین )

سال، در این مطالعه  18ن قانونی سالگی( و پوشش دادن س

سال در نظر  21-17ی سنی گروه مورد بررسی محدوده

 گرفته شد.

شود مراحل رویش دندان عقل به چهار مرحله تقسیم می

توان برای تخمین سن که از اطالعات حاصل از آن می

 ی سنی احتمالی استفاده کرد.دندانی و محدوده

 (:1ست از )شکل ا رتی رویش دندان عقل عباچهار مرحله

پلن اکلوزال با استخوان  ی عدم رویش:( مرحله1

 (. no emergenceآلوئول پوشیده شده است )

تحلیل کامل استخوان  ی رویش آلوئولی:( مرحله2

 alveolarآلوئوالر روی پلن اکلوزال صورت گرفته است )

emergence .) 
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حداقل یک کاسپ دندانی  ای:ی رویش لثه( مرحله3

شود داخل لثه نفوذ کرده است و داخل دهان دیده می از

(gingival emergence .) 

دندان به طور کامل در پلن  ی رویش کامل:( مرحله4

 (.complete emergence( )12اکلوزال قرار گرفته است )
 

 
4      3           2     1 

 : مراحل رویش دندان عقل1شکل 

 

از نظر قانونی و سالگی  18با توجه به اهمیت سن 

که قبل از  های کیفری و همچنین با توجه به اینمجازات

ی استفاده از مراحل رویش دندانی ای در زمینهاین، مطالعه

سالگی( در ایران  18عقل برای تخمین سن در این زمان )

شود صورت نگرفته است، لذا در این مطالعه سعی بر آن می

 مینه استفاده شود. دست آمده در این زه که از نتایج ب

 های صفر مطالعه عبارت است از: فرضیه

ی رویش دندان عقل پایین و سن تقویمی ـ بین مرحله1

 ارتباط وجود ندارد.

ـ بین مراحل رویش دندانی عقل سمت چپ و راست 2

 مندیبل ارتباط وجود ندارد.

ـ بین مراحل رویش دندانی عقل پایین در جمعیت زنان 3

 ود ندارد.و مردان تفاوت وج

 

 هاو روش مواد

رادیوگرافی پانورامیک در  125ی تحلیلی، در این مطالعه

ی از بیماران مراجعه کننده به دانشکده 1390سال 

پزشکی اصفهان و کلینیک افضل و بایگانی بخش دندان

 ارتودنسی انتخاب شد.
 

 معیارهای ورود به مطالعه: 

 نهفتگی واضح باشند.های عقل که فاقد انتخاب دندان الف:

اطمینان نسبی از عدم نهفتگی دندان عقل در آینده  ب:

ی دیستالی و یا وستیبولواورالی و یا مسیر )عقل نهفته با زاویه

 شود(.رویش ناواضح مشخص شده از مطالعه حذف می

ی هایی که از لحاظ اصول هندسهانتخاب کلیشه ج:

تصویر، فاقد تغییرات ابعادی یا سایر اشکاالت تکنیکی و فاقد 

 هر گونه عوامل مخدوش کننده در اطالعات تشخیصی باشند. 

 سال. 21تا  17انتخاب نمونه بین  د:

های دارای معیارهای خروج از مطالعه عبارتند از کلیشه

 اشکال و دندان عقل نهفته. 

رافی پانورامیک از رادیوگ 125ی تحلیلی، در این مطالعه

 ( سال بررسی شد. 21-17ی سنی )هر دو جنس در محدوده

های عقل پایین در سمت راست و ی رویش دندانمرحله

چپ در افراد مورد بررسی به طور مجزا مشخص شد )یکی 

 ی فوق( و ارتباط آن با سن تقویمیاز مراحل چهارگانه

ل تاریخ به دست آمد. سن تقویمی در این مطالعه، از تفاض

ی رادیوگرافی به دست آمد. اطالعات تولد و تاریخ تهیه

های مخصوص و ورود به مربوطه پس از ثبت در فرم

کامپیوتر تحت تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج 

حاصل شده به صورت جداول، نمودارها و فرمول تخمین 

 سن به دست آمد.

پایین و ی رویش دندان عقل از ارتباط حاصل از مرحله

سن تقویمی، به منظور پیشگویی سن احتمالی اشخاص 

های سمت ی رویشی دندانجا که مرحلهاستفاده شد. از آن

توانست باهم تفاوت داشته باشد، اطالعات چپ و راست می

 دست آمده به تفکیک سمت چپ و راست بررسی شد.  هب

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون همبستگی 

 18ی نسخه SPSSافزار آنالیز رگرسیون و نرمپیرسون، 

(version 18, SPSS Inc., Chicago, IL) .استفاده گردید 
 

 هاافتهی

مرد و  51کلیشه پانورامیک مربوط به  125در این مطالعه، 

 سال، مورد بررسی قرار 21-17ی سنی زن در محدوده 74

گرفت. توزیع فراوانی مراحل مختلف رویش دندان عقل 

آمده  1پایین در هر یک از دو جنس مرد و زن در نمودار 
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 230 1396 پاییز، 3، شماره 13اصفهان، دوره پزشکی مجله دانشکده دندان 

 و همکاران احسان حکمتیان یمیو سن تقو نییعقل پا یدندان شیرو یارتباط مرحلهبررسی 

، توزیع فراوانی مراحل 3و  2است. همچنین نمودارهای 

مختلف رویش دندان عقل پایین را به تفکیک سن تقویمی 

دهند. در بیمار در هر دو سمت راست و چپ فک نشان می

اند، درصد سال بوده 21-17د مطالعه که بین سنین بیماران مور

ی دندان عقل پایین در دو هر یک از مراحل رویش چهارگانه

 آورده شده است. 4سمت راست و چپ در نمودار 

همبستگی بین مراحل رویش سمت راست با سن 

 (.p value ،367/0  =r < 001/0تقویمی وجود داشت )

ا سن تقویمی همبستگی بین مراحل رویش سمت چپ ب

 (.p value ،315/0  =r < 001/0وجود داشت )

های رگرسیون بدست آمده برای تخمین سن معادله

 عبارت است از: 

(sideStage L  ×398/0 )- (sidetage RS  ×055/1 + )

 = سن تخمینی 854/16

(sideStage R  ×677/0 + )806/16  سن تخمینی = 

(sideStage L  ×59/0 + )113/17 سن تخمینی = 

های عقل همبستگی بین مراحل مختلف رویش دندان

مندیبل در دو سمت راست و چپ، باال بود و ارتباط 

دار و قوی بین دو سمت راست و چپ وجود داشت معنی

(001/0 > p value ،932/0  =r.) 

 

 
 راست( بر حسب جنس در جمعیت مورد مطالعه: توزیع فراوانی مراحل رویشی دندان عقل پایین )میانگین سمت چپ و 1نمودار 

 

 
 : توزیع فراوانی مراحل رویشی دندان عقل پایین )سمت راست( برحسب سن2نمودار 
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عدم رویش رویش آلوئولی رویش لثه ای  رویش کامل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 احسان حکمتیان و همکاران یمیو سن تقو نییعقل پا یدندان شیرو یارتباط مرحلهبررسی 

 231 1396 پاییز، 3، شماره 13پزشکی اصفهان، دوره مجله دانشکده دندان

 
 : توزیع فراوانی مراحل رویشی دندان عقل پایین )سمت چپ( برحسب سن3نمودار 

 

 
 سال( در جمعیت مورد مطالعه 21-17ی سنی فراوانی هریک از مراحل رویش دندان عقل )در بازه درصد: 4نمودار 

 

 بحث

ها در ی علمی در مورد استفاده از دنداناولین مطالعه

فرایندهای تخمین سن توسط ادوین ساندرز ارائه شد. وی 

اظهار داشت که سیستم دندانی نسبت به قد برای تعیین سن 

 (.9معتبرتر است )

به ترتیب در  2008و  2007الز و همکاران در سال 

مراحل رویش جمعیت آفریقای جنوبی و آلمان به بررسی 

سال پرداختند. مراحل  26-12دندان عقل در گروه سنی 

ی ما به چهار مرحله رویش دندان عقل پایین، مشابه با مطالعه

ی تخمین حاصل از این مطالعه اجازههای تقسیم شد و یافته

کمترین و بیشترین سن احتمالی اشخاص را به هدف ارزیابی 

 (.14-12سن قانونی، ممکن ساخت )

زه استاندارد طالیی تخمین سن دندانی ارزیابی امرو

مراحل رویش و معدنی شدن مولر سوم با استفاده از 

باشد. بااومان و همکاران برای رادیوگرافی پانورامیک می

 MRI (Magneticتخمین سن دندانی افراد زنده از 

Resonance Imaging و رادیوگرافی پانورامیک استفاده )

تایج این دو باهم چنین استنباط شد که ی نکردند. از مقایسه
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و رادیوگرافی پانورامیک، ارتباط خوبی وجود  MRIبین 

نسبت به رادیوگرافی پانورامیک،  MRIچند که  دارد، هر

 (.15دهد )تر نشان میمراحل رویش را اندکی پایین

( برای تخمین سن 16ی کویین و همکاران )در مطالعه

فاده شد. نتایج حاصل از این تقویمی، از روش دمرجیان است

مطالعه بیان داشت که بین زمان معدنی شدن مولر سوم در دو 

داری سمت چپ و راست در ماگزیال یا مندیبل تفاوت معنی

وجود ندارد. همچنین در معدنی شدن مولر سوم بین زن و 

 داری مشاهده نشد.مرد نیز تفاوت معنی

ی تخمین سن ( برا17ی الیویرا و همکاران )در مطالعه

تقویمی، از مولر سوم مندیبل استفاده شد. نتایج این مطالعه 

نشان داد، ارتباط قوی بین سن و معدنی شدن مولر سوم 

مندیبل وجود دارد و مراحل تکامل دندان عقل در مردان 

باشد، هر چند که از نظر نسبت به زنان اندکی جلوتر می

 داری وجود نداشت. آماری تفاوت معنی

ی ما چنین استنباط شد که رویش از نتایج مطالعهاما 

باشد که دندان عقل در زنان نسبت به مردان اندکی زودتر می

ی کویین و الیویرا مغایرت داشت. با نتایج حاصل از مطالعه

های تفاوت را اختالف نژاد در نظر شاید بتوان یکی از علت

 گرفت.

سی به برر 2010تا  2006شیخی و همکاران در سال 

سال در ده شهر  16-3ی سنی دقت روش دمرجیان در بازه

ها نشان داد که روش ایران پرداختند. نتایج مطالعات آن

دمرجیان برای جمعیت ایران از دقت باالیی برخوردار بود. 

( r=  89/0همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای پسرها، )

نتایج (. از 18( به دست آمد )r=  85/0و برای دخترها، )

ی تخمین سن با استفاده از مطالعات در شهر رشت در زمینه

ساله چنین برآورد شد که سن  16-5روش دمرجیان در افراد 

سال باالتر از  02/0تخمینی، به طور متوسط در کل جمعیت، 

سن واقعی است و ضریب همبستگی پیرسون بین سن 

محاسبه شد که به لحاظ آماری  73/0تقویمی و تخمینی 

ی ا(. همچنین در مطالعهp value( )7 < 001/0دار بود )نیمع

( میانگین سن تقویمی در کل جمعیت 19در شهر کرمان )

سال کمتر از سن واقعی برآورد شد،  11/0مورد مطالعه 

محاسبه  95/0ضریب پیرسون بین سن تقویمی و تخمینی 

 (. p value < 001/0گردید )

ات فوق از دقت علت این که روش دمرجیان در مطالع

توان در خلوص نژادی و کافی برخوردار بوده است را می

طور مهاجرت کم به مناطق یاد شده جستجو کرد. اما همان

های سنی که در مقدمه ذکر شد این روش تنها در گروه

 باشد.ای معتبر میویژه

ی سنی مهمی لذا برای جمعیتی که از نظر قانونی در بازه

ای انجام نشده تاکنون در ایران مطالعهسال(  17-21هستند )

ی تخمین سن و همچنین به غیر از روش دمرجیان در زمینه

ای صورت نگرفته است. هدف از این در ایران، مطالعه

پژوهش، تخمین سن با استفاده از مراحل رویش دندان عقل 

 به جای مراحل کلسیفیکاسیون )روش دمرجیان( بود.

رویش دندان عقل با استفاده از ی حاضر، مراحل در مطالعه

رادیوگرافی پانورامیک مورد بررسی قرار گرفته است. مزایای 

این روش، غیر تخریبی بودن، عدم پیچیدگی، سریع و در 

دسترس بودن، کم هزینه بودن، قابلیت کاربرد در افراد زنده و 

 مرده بدون نیاز به ارزیابی کلینیکی و دسترسی به افراد بود. 

ی ما نشان داد که بین سن ایج حاصل از مطالعهبررسی نت

دار وجود و مراحل رویش دندان عقل پایین، ارتباط معنی

شود. از ی صفر مطالعه رد میدارد. بنابراین اولین فرضیه

های عقل پایین در هر دو جا که مراحل رویش دندانآن

ها کامالً یکسان گزارش سمت راست و چپ در تمام نمونه

بنابراین اطالعات حاصله به تفکیک سمت چپ و نشد، 

راست گزارش گردید. هر چند همبستگی بین مراحل رویش 

سمت راست با مراحل رویش سمت چپ باال بود و ارتباط 

دار و قوی بین دو سمت راست و چپ وجود داشت معنی

(001/0 > p value ،932/0  =rدر نتیجه دومین فرضیه ) ی

 شود.صفر مطالعه نیز رد می

های ارائه شده برای تخمین سن افراد، در بنابراین فرمول

صورت وجود دو دندان عقل پایین و یا حتی یکی از 

 های عقل پایین کاربرد دارد.دندان
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یک میانگین سنی زنان و مردان مورد مطالعه به هم نزد

ز نتایج این برای زنان(. ظاهراً ا 1/19برای مردان و  9/18بود )

ن شود که رویش دندان عقل در زنااستنباط می مطالعه چنین

گیرد، چرا که طبق نسبت به مردان زودتر صورت می

ار نمودارهای توزیع فراوانی مراحل رویش در دو جنس )نمود

ل رویش جلوتری سال( مراح 17-21ی سنی )(، زنان در بازه1

 شود.ی صفر سوم نیز رد میدارند. بنابراین فرضیه

ساله(  17مورد )مرد  1نمونه، تنها  125 در این مطالعه از

های عقل او در هر دو سمت در گزارش شد که دندان

ر ی اول )عدم رویش( بود. چون شیوع این مورد کمتمرحله

ی مونهنباشد، نیاز به انجام مطالعه با تعداد درصد می 1از 

 بیشتر وجود دارد.

ای متوسط سنی مراحل رویش آلوئولی و رویش لثه

و  2/18 ± 1/1تقریباً در هر دو سمت مشابه بوده و به ترتیب 

باشد. همچنین متوسط سنی رویش کامل سال می 19 ± 4/1

 5/19 ± 2/1دندان عقل در هر دو سمت )راست و چپ( 

ی حاضر با توجه به این که از سال بود. در مطالعه

رادیوگرافی پانورامیک در تخمین سن استفاده شد، دوز 

گردد تیروئید افزایش یافته است. بنابراین پیشنهاد می یاشعه

های با خطر در مطالعات آینده در صورت امکان، از روش

ی بیشتر استفاده شود. همچنین از کمتر اشعه و نمونه

های این مطالعه، بررسی ارتباط مراحل رویش محدودیت

دندانی عقل و سن تقویمی در یک گروه از جمعیت بوده 

های دیگر نیز این شود که در جمعیتپیشنهاد میاست. لذا 

 مطالعه بررسی گردد و نتایج با همدیگر مقایسه شوند.

 

 گیرینتیجه

از نتایج این مطالعه چنین استنباط شد که هر چند رویش 

ترین رویش در کل سیستم ترین و پیچیدهدندان عقل، متنوع

 دندانی است، روش مورد بررسی در این پژوهش نویدبخش

ی تخمین روشی سریع، کم هزینه، ساده و کاربردی در زمینه

باشد. هر چند فرمول ذکر شده به تخمین سن از روی سن می

کند، ولی بدلیل وضعیت دندان عقل پایین کمک می

حساسیت مسایل قانونی، استفاده از آن به تنهایی برای 

سالگی در دادگاه قانونی باید با احتیاط  18تخمین سن 

 همراه باشد. بیشتری
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Abstract 
 

Introduction: Tooth eruption stages include a series of fixed and continuous measurable processes 

that can be used for age estimation. After 14 years of age the only teeth that are still 

developing are the third molar tooth. Therefore during 17‒21 years of age only these 

teeth can be used for estimation of age. 

Materials  

& Methods: 

In this analytical study, 125 panoramic radiographs of 74 females and 51 males, 17‒

21 years of age, were assessed. Stages of lower third molar eruption were divided into 

4 stages (no eruption, alveolar eruption, gingival eruption and complete eruption). 

Then the relationship between eruption stages and chronological age was used to 

predict each subject’s age. Pearson’s correlation coefficient and regression analyses 

were used for the analysis of data. 

Results: Correlation coefficients between the right and left side eruption stages and 

chronological age were 0.367 and 0.315, respectively. In addition, the correlation 

coefficient between the right and left sides was significant (0.932). Regression 

equation derived from this study for age estimation is: estimated age = 16.85 + (1.055 

stage of Rside) – (0.398 stage of Lside) Mean ages at alveolar, gingival and complete 

eruption stages were 18.2, 19 and 19.5 years, respectively. 

Conclusion: The results of this study can be used as an adjunctive technique to determine the age 

in subjects older than 15 years of age. 

Key words: Age estimation, Dental age, Legal medicine. 
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