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گاه علوم زپشکی استان سمنان مایش ملی ارتقاء سالمت داهن و ه  5935اسفند ماه  6و5دندان خانواده و سومین همایش سالیاهن ژپوهشی دانش
گاه علوم زپشکی استان سمنان، دانشکده دندانپزشکی  دانش

 21 

 

 

 

 33-35سال از سمنان شهر جمعیت  در نهفته های دندان شیوع

 1، نیلوفرغنی پور 2سمانه یزدان پناه

 ایران سمنان، پزشکی، علوم دندانپزشکی،دانشگاه دانشکده وصورت، دهان،فک رادیولوژی بخش ، استادیار 2

 پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم  1

در برخی از شرایط، عوامل موضعی یا سیستمیک باعث پدیدار شدن اختالالتی در فرآیند رویشی دندانها می شوند و  : مقدمه و هدف

 می شود، شناخته می شوند. با توجه به عوارض مختلفی که در اثر عدم رویش دندانها حادث دندانها با وضعیت طبیعی رویش نمی یابند که به

محققین مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه  عنوان دندانهای نهفته (Impact) شیوع دندانهای نهفته در جمعیتهای مختلف توسط

 .نیز شیوع دندانهای نهفته به تفکیک جنسیت، فکین و نوع دندان در گروهی از جمعیت شمال ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است

رادیوگرافی پانورامیک مربوط به بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی سمنان  700در این مطالعه توصیفی تحلیلی، :روش مطالعه

سال که سابقه جراحی دندان نهفته را نداشتند، در این مطالعه قرار گرفتند. بعد  12مورد بررسی قرار گرفت. بیماران باالی  31-33در سالهای 

یوگرافی پانورامیک، تعداد دندانهای نهفته در هر کدام از فکین و نوع  ، زاویه نهفتگی دندان نهفته و جنسیت بیمار در از بررسی هر راد

 .پرسشنامه ها ثبت شد

مردان حداقل یک دندان نهفته  %33زنان و   %41( دندان نهفته در بررسی رادیوگرافی مشاهده گردید.%45)223در این مطالعه : یافته ها

 شایعترین دندان نهفته در همه مکانها ، مولر سوم بوده است. تعداد دندان نهفته در مردان بیشتر بوده است. همچنین د.داشتن

 .است بربرا زمینه، این در شده انجام مشابه تحقیقات تمامی به نسبت تحقیق این در نهفته دندانهای شیوع میزان: گیری نتیجه

 نهفته سوم مولر دندان پانورامیک، رادیوگرافی دندان، نهفتگی شیوع : هاکلید واژه
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