
 1387 پاییز، ي سهي نهم، شماره  دوره                                         ی شیرازمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشک

 

 263

  هاي  مولر دوم در مال اکلوژنی رویشالگوي يمقایسه
    تخوانی کالس یک و دو اس  

  
     * شعله شهیدي- ** پریسا صالحی- *لیال خجسته پور

 
   دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دندانپزشکیي دانشکده، گروه رادیولوژيدانشیار *

   دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دندانپزشکیيدانشکدهعضو مرکز تحقیقات ارتودنسی  ،دنسیوارت دانشیار گروه **

    
  

  چکیده 
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. تخوانی داشـتند  اسـ منـدیبوالر    کـالس دو      درصـد  3/39 و تخوانیاسـ  دو مـاگزیالري  کالس    درصد 3/35،تخوانیاس یک

 دندانی بیمـاران   سننیز، و هااین دنداني تکاملی مرحله ا، نسبت به خطوط راهنم   مولر دوم هاي  موقعیت رویشی دندان  
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 دو بیمـاران بـا مـال اکلـوژن کـالس      ي در مـاگزیال اي چـشمگیر گونهبه  مولر دوم ی موقعیت رویش ).>0001/0p (بود
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  درآمد
 و زمان رویـش مولرهـاي دوم از         یموقعیت رویش 

 ،ماران ارتودنسی استیه درب قابل توجبالینی مهم عوامل
ــا  گونــه ي ریخــت شناســی کــه احتمــال ارتبــاط آن ب

   در.هست مال اکلوژن يو نیز، گونهاي صورتی جمجمه
 که مـولر    ،رود انتظار می  ها  دندان طبیعی رویش   فرایند

 .مـولر دوم مـاگزیال رویـش یابـد          از زودتـر دوم مندیبل   
 طبیعـی   رویـش  عـواملی گونـاگون بـر چگـونگی        ،البته

ز کـشیده شـدن      که ا  ،گذار است اثر هاي مولر دوم  دندان
 بـه عنـوان     ،توان می هاي مولر شیري    دندان هنگام دزو

   .کرد یاد موثرترین عامل محیطی روشن
 در  ، کـه   اسـت  بر ایـن بـاور     )Bjork( )1-3 (وركیب
 هـا و رشـد   رویشی دنداني مرحله طبیعی، میان شرایط  

) Vedtofte( )4(فـت بررسی ودتو . هست ارتباطیآرواره ها 
معنادار را میان ریخت شناسـی   اي رابطه،و همکاران نیز  

ــه ــورتیجمجم ــشان داد اي ص ــولر دوم ن ــش م  . و روی
 ، دیگر نیـز   بررسی هاي ،  در مروري بر مقاالت    ،همچنین

 آنها حاصل از هايگزارشي پایهبر که ، )7-5( وجود دارند
ران  کـه مولرهـاي دوم مـاگزیال در بیمـا     ،رودمـی  انتظار

جوان با مال اکلوژن کالس دو ماگزیالري، در موقعیـت          
مـال  دیگر تري نسبت به موقعیت این دندان در  اکلوزالی
 مـولر دوم منـدبیل در    ،ها واقع باشند و بـرعکس     اکلوژن

موقعیــت اپیکـالی تــري  منـدیبوالر  بیمـاران کــالس دو  
این وضـعیت   . مال اکلوژنها داشته باشند   دیگر  نسبت به   
تر تر ماگزیال و یا بزرگ  جلو، به موقعیت    تنخسدر مورد   

قرارگیـري   به موقعیت ، آن و در مورد دوم  ياندازهبودن  
  تـر آن نــسبت داده   کوچـک ي انــدازهل وب منـدی خلفـی 

 کـه هرچـه   ،هـست  این فرضیه ، دیگر سخنبه  . دوشمی
تـر باشـد،     تر داشـته و یـا بـزرگ       جلو موقعیت   ،ماگزیال

ــال ــولر   احتمـ ــوزالی مـ ــت اکلـ ــشتر  موقعیـ   دوم بیـ
و  )Demirjian()8( دیمرجیــان  دیگــرســوياز  .شــودمــی

 و استخوانی تکامل پیوند میان که ،همکاران نشان دادند  
 ،از آنجا کـه     بنابراین، .ستتکامل دندانی بسیار ضعیف ا    

 رویش مـولر دوم     چگونگی تکامل اسکلت و      میان ارتباط
 جاي نژاد و    گذارياثراحتمال   ،)10-7( نیست آشکارکامال  

یــت رویــشی ع تکامـل و موق ، بـر چگــونگی زنـدگی نیــز 
 کـه  ،توجه به این نکتـه   با   نیز،  و )7( وجود دارد ها  دندان

پژوهش کنـونی    است،   نشده بررسی انجام  این   ،در ایران 
 تکاملی و موقعیت رویشی دنـدان       ي بررسی مرحله  براي

 با مال اکلوژن کالس دو در مقایسه بـا        رادفامولر دوم در  
 دیـدگاه   درسـتی و یـا نادرسـتی      رسـی   بر یک و کالس  
ــر رویــش ــدان زودت ــاگزیال دردن  هــاي مــولر دوم  در م

 نیـز، بیماران بـا مـال اکلـوژن کـالس دو مـاگزیالري و          
 در منـدیبل و  هـاي مـولر دوم در   دنـدان دیرتـر  رویـش 

مــال دیگــر ت بــه سب نــمنــدیبوالر بیمــاران کــالس دو
 .ها انجام پذیرفتاکلوژن

  
  مواد و روش

،  بیمار99سفالومتري  میک وراهاي پانوپرتونگاري
الس یـک و  کـ  با مال اکلوژن هاي   ، پسر 43تر و   خ د 56
ایــن بیمــاران داراي   . شــدندســی  ر براســتخوانیدو 

 همگـی   ارتودنسی بوده و   يها پیشینه کامل   يمجموعه
  برگزیـده  بیماران یک مطب ارتدنسی در شـیراز    میاناز  
 بیمـاران شتن  گذاکنار انتخاب نشدن و     معیارهاي .دندش
ــن از  ــیای ــاري ،بررس ــودن ناهنج ــادرزادي  ب ــاي م  ،ه

 ،نی دنـدا هـاي  ناهنجـاري ، غدد درون ریز  هايناهنجاري
 ، اضـافه  هـاي  دنـدان  ،هـا کمبود دندان هاي نهفته، دندان

 دوینـگ بیـشتر از      کراود،  هـا دنـدان طبیعـی   ش غیر روی
ـ   دنـدان متر در هر فک، میلی  ،یـا کوچـک    وگزرهـاي ب

 ،نخـست ح مزیال یا دیـستال مـولر        هاي سطو کردگیپر
طـرح رشـد    ،  اپـن بایـت    ،بسیار گسترده هاي  پوسیدگی
هاي ندنداهنگام   ازکشیدن زودتر  نیز،  و یا افقی عمودي  
  . در نظر گرفته شدشیري

 ي تکـاملی ریـشه   مراحـل  يپایـه سن دندانی بـر     
  رویــش یافتــه در  بــودن دنــدان هــاي  هــا، دنــدان

هـاي رویـش    دندان يریشه میزان تکامل   دهان و  درون
ــه ــه و نیافتـ ــوال یافتـ ــاملی نـ ــل تکـ ــاس مراحـ    براسـ

)Nolla Developmental Stage (تعیین شد) بندي رده .)11
 ي زاویـه يپایه بر   استخوانیکالس یک و دو      بیماران به 

ANB  ســفالومتري جــانبی  پرتونگــاريگیــري انـدازه در
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 بـه ، ≤5ANB  کـه اي،گونـه  بـه   ، پـذیرفت  انجامبیماران  
 ANB≤  2≥5/4و  ) نفـر  74( اسـکلتی دو ن کـالس عنوا

ر گرفتـه   ظـ  در ن  اسـتخوانی س یک   به عنوان کال   ،درجه
 شـامل کـراس   ،مال اکلوژن کالس یک .)نفر 25( شدند
متر، اپن بایـت  میلی  حدود دو   در ودینگا،کرپشتیبایت  

 کالس ينمونه 74 شمار . بودو دیپ بایت خفیف دندانی

و  نیمـرخ بیمـار      بـالینی  ي معاینـه  يپایهبر  اسکلتی   دو
 ي جداگانـه  در دو گـروه   گیـري جمجمـه     انـدازه  بررسی

  منـدیبوالر   و کـالس دو   )نفـر  35(کالس دو ماگزیالري    
 آشکارابیمارانی که گفتنی است، .شدندبررسی  )نفر 39(

ایـن  در، نـد بنـدي نبود ردهین سه گروه قابل  در یکی از ا   
ــی ــشدندبررس ــالس   .  وارد ن ــاران ک ــور از بیم دو منظ

 و  ≤SNA 84  که،است دسته اي از بیماران ،ماگزیالري
SNB    اسـتخوانی کـالس دو   و کمتر نباشـد     5/78 آنها از 

 و≥SNB 78  که،شـود  مـی گفته بیمارانیبه ، مندیبوالر

SNAــزرگ ــا ب ــر آنه ــد 5/83 زات  .)≥SNA  5/83( نباش
 ،بررسـی  درهرسه گروه مـورد  موقعیت رویشی مولر دوم 

 با اسکنر(  شدهیلانورامیک دیجیتاپپرتونگاري  يبر پایه

Microtech I 800( با در نظر گرفتن ،  از کالیبراسیونپس
 )Brin( بـرین  پیشنهادياهنماي   و خطوط ر   مارك ها ندل

 . انجام شـد 10 و به کمک نرم افزار اتوکد   )7( و همکاران 

 یــک نفرمتخــصص يبــه وســیله ، ایــن مراحــليهمــه
 .)1-ينگـاره ( . وصـورت انجـام پـذیرفت    ک ف پرتونگاري
 يهمـه  پانورامیـک    هـاي پرتونگاري بر روي  مراحل زیر 

  :بیماران انجام شد
این . یا راهنماي فک باال و پایین      راهنما رسم خطوط  .1

 حـداکثر   وصل کـردن   ه هم باز   ،خطوط در هر فک   
 چپ و   سمت نخست مولرهاي    تاج تحدب دیستالی 

  .شودراست به یکدیگر رسم می
ی تـاج مولرهـاي دوم بـا نـصف      میـان يتعیین نقطـه   .2

و مزیـالی   تحـدب دیـستالی   حداکثري  فاصلهکردن  
مـودي از ایـن نقطـه بـه     عرسم   و هااین دندان تاج  

 موقعیــت ي تعیــین فاصــله بــرايخطــوط راهنمــا
  .هاي یاد شده دندانرویشی

هاي مـولر دوم از خطـوط     دندان يگیري فاصله اندازه .3
متر و با    میلی يپایه بر   ،راهنماي مربوطه در هرفک   

دقت دو رقم اعشار به کمک قابلیت هاي نرم افـزار         
 که موقعیت اکلوزالی ایـن     ،با این پیش فرض    اتوکد
ها نسبت به خطوط راهنما با مقادیر مثبت و         دندان

ـ        آن هـا  موقعیت اپیکـالی       ان ش بـا مقـادیر منفـی ن
  .داده شد

  

  
 

بر گرفته شده از .(هاي مولر دوم ي موقعیت رویشی دنداني محاسبه مورد استفادهراهنماي نمایش شماتیک خطوط :1نگاره ي 
 )Am J Orthod  Dentofacial Orthop. 2006;130(6):746-51 .و همکاران) Brin(بررسی برین 
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 ري هاي آماواکاوي
 مـال اکلـوژن و      يمیان گونه  پیوندبراي بررسی   

 هم در ماگزیال و ،هاي مولر دوم   تکاملی دندان  يمرحله
 . شـد بهره گرفته آزمون مجذور کاي از ،هم در مندیبل 

موقعیت (  اندازه گیري شده   فاصله هاي  يبراي مقایسه 
 )ANOVA( آنــوا آزمــوناز  )رویـشی دنــدان مـولر دوم  

 همگنـی واریـانس هـا       آزمـون  که   از آنجا  .استفاده شد 
)Homogeneity of Variances ( ــايفاصــلهدر مــورد  ه

)  > p 05/0(دار بـود  گیري شده در ماگزیال معنیاندازه
ــذا از  ــود، ل ــش ب ــون ول ــون)Welsch(آزم ــاي  و آزم   ه

 . استفاده شد  )Tamhane(  تام هان  يي چندگانه مقایسه
هـا  انس در منـدیبل همگنـی واریـ       با توجه به این، کـه     

 مشاهده شـده از     هايتفاوت براي یافتن    ،دار نبود معنی
  . استفاده شد) Tukey Test( توکیآزمون

 تـصادفی دو بـار   روش بیمار بـه  20پرونده هاي   
 وجـود   معنـادار  تفـاوتی  که   ،بررسی و اندازه گیري شد    

   ).> p 05/0 (نداشت
 
  نتایج

  نـمی، سـ سن تقویيپایهبر  بیماران پراکندگی

 آورده 1 مال اکلوژن در جدول  ي و گونه  ، جنس دندانی
گوناگون هاي میانگین سن تقویمی در گروه  .شده است 

   2/11 تـا    6/9 ، سن دنـدانی   يپایهو بر    8/10 تا   8/9از  
 8/0حـداکثر   (نـاچیز    ی اختالفـ  ،از آنجا کـه    بود،سال  
 میانگین سن دنـدانی در دو جـنس وجـود           میان )سال

 بـه   ان،و پـسر  ان  دختر ،هاي بعدي  بررسی براي ،شتدا
 ي از نظر مرحلـه  .عنوان یک گروه در نظر گرفته شدند      

 ، جلوتر بودند  اندکی ان هرچند دختر  ،تکاملی مولر دوم  
  p=8/0 (  نبـود  چـشمگیر آمـاري   از نظر اختالف  این   اما

دو هـر بنابراین،  . براي مندیبل )  =p 4/0 براي ماگزیال و  
  مراحـل ،همچنـین  .شـدند جنس بـا یکـدیگر بررسـی       

رشدي مولر دوم در سمت چپ و راست در هر دو فک            
 بـراي مـاگزیال و     96/0 کاپـا    ي نمایه . بود همانندکامالً  

  فـق بـاال   توا يه درجـ  بیانگر وجـود    براي مندیبل  98/0
 مراحـل تکامـل مـولر دوم در     میان نظر به این که   . بود

  نبـود  چـشمگیر اختالف   ها در فک  سمت راست و چپ   
 تنهـا   گونـاگون، هـاي    گـروه  ي مقایـسه  بنابراین، بـراي  

تکامل مـولر دوم   مراحل  .شدبررسی  مولرسمت راست 
 بررسـی  ) مـورد 99( درصد موارد در صددر هر دو فک   

  . نوال بود10 تا 4 يمرحله، از شده
  

   توزیع بیماران بر پایه ي سن و جنس:جدول یک
  

  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  سن  شمار  جنس  مال اکلوژن

  17  زن  یککالس 
17  

  تقویمی
  دندانی

2/10  
2/10  

2/1  
0/1  

9  
8  

12  
11  

  8  مرد  کالس یک
8  

  تقویمی
  دندانی

9/9  
4/9  

4/1  
1/1  

8  
8  

12  
11  

  21  زن  گزیالرياکالس دو م
21  

  تقویمی
  دندانی

8/10  
2/11  

3/1  
6/1  

9  
9  

12  
14  

  14  مرد  گزیالرياکالس دو م
14  

  تقویمی
  دندانی

4/10  
1/11  

9/0  
1/1  

9  
9  

12  
13  

  18  زن  مندیبوالرس دو کال
18  

  تقویمی
  دندانی

8/9  
6/9  

0/1  
0/1  

9  
8  

12  
12  

  21  مرد   مندیبوالر کالس دو 
21  

  تقویمی
  دندانی

9/9  
0/10  

8/0  
9/0  

9  
8  

12  
12  
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توزیع دندان هاي موالر دوم بر حسب مراحل تکاملی نوال در انواع مال اکلوژن ها: 2جدول   
 

  6تا  4نوال   8 تا 7نوال  10 تا 9نوال   
  مجموع

 )درصد(شمار 
  فک پایین 

 )درصد(شمار 
  فک باال 

 )درصد(شمار 
  فک پایین 

 )درصد(شمار 
  فک باال 

 )درصد(شمار 
  فک پایین 

 )درصد(شمار 
  فک باال 

 )درصد(شمار 

  مرحله نوال   
  

 مال اکلوژني گونه
25 8  

)32( 
5 

)20( 
8 

)32( 
16 

)64( 
9 

)36( 
4 

)16( 
 کالس یک

35 21 
)60( 

20 
)1/57( 

7 
)20( 

10 
)6/28( 

7 
)20( 

5 
)3/14( 

 گزیالرياکالس دو م

39 4 
)3/10( 

4 
)3/10( 

24 
)5/61( 

25 
)1/64( 

11 
)2/28( 

10 
)6/25( 

  مندیبوالر کالس دو 

99  
)100( 

33  
)100( 

29  
)100( 

39  
)100( 

51  
)100( 

27  
)100( 

19  
)100( 

 مجموع

  
 ،ددانشان مـی  > p 0001/0با آزمون مجذور کاي 

ي مال اکلوژن و مرحله   ي  پیوندي معنادار میان گونه   که  
هاي مـولر دوم هـم در مـاگزیال و هـم در        تکاملی دندان 

ارتبـاط  آزمون آنوا نـشان داد، کـه        . وجود دارد  ،مندیبل
گین موقعیـت رویـشی      مال اکلوژن و میـان     يمیان گونه 

 ،هــم در مــاگزیال و هــم در منــدیبل، دنــدان مــولر دوم
  .)4و3 ول هايجد( دار استامعن

ـ ، که دـنشان می ده 3جدول   دوم  دان مـولر ـدن
 مـاگزیالري  مـال اکلـوژن  کـالس دو          در و فک بـاال   در

هـا   مـال اکلـوژن  دیگـر موقعیت اکلوزالی تري نسبت به      
  اســتکــرده رویــش زودتــر ، دیگــریســخنبــه   ودارد

)0001/0 p <( .  چنین برداشت مـی شـود،    4از جدول
در گروه کالس دو  ر فک پایین وکه موقعیت مولر دوم د

 سـت ها  مـال اکلـوژن    دیگـر  اپیکـالی تـر از        مندیبوالر  
)0001/0 p < ( . در  رویـش مـولر دوم   ، دیگـر سـخن به

هـا بـه     مال اکلـوژن   دیگربه   نسبت   مندیبوالرکالس دو   
  . می گیردانجام )دیرتر(  با تاخیرگونه اي معنادار

 
  اج دندان موالر دوم تا خط راهنما در ماگزیالي میانی تي نقطه فاصله مقایسه:3جدول 

  

 مال اکلوژن شمار میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر
 کالس یک 25 -8/12 1/1 -7/14 -74/10
 گزیالرياکالس دو م 35 -4/8* 3/3 -62/13 -73/2
  مندیبوالر کالس دو  39 -2/13 6/1 -14/18 -73/2

 

p  ≥ 0001/0                   .دندان به نسبت خط راهنما استاعداد منفی بیانگر موقعیت اپیکالی 
*  

                                  
  

   فاصله ي نقطه ي میانی تاج دندان موالر دوم تا خط راهنما در مندیبلمقایسه :4جدول 
  

 مال اکلوژن شمار میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

6/6  8/8-  6/3  3/3-  کالس یک 25 

1/4  2/7-  2/3  9/1- ماگزیالريکالس دو  35   

3/0-  5/9-  3/2 -4/5٭  مندیبوالرکالس دو  39     
 

p  ≥ 0001/0          .اعداد منفی بیانگر موقعیت اپیکالی دندان به نسبت خط راهنما است    
*  
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  بحث
 از سـن دنـدانی بـراي        ، در آغاز  بررسی کنونی در  

هـم بـه   زیرا، . استفاده شد  تکاملی دندانیيبیان مرحله
 ،کـه   قابل تشخیص بوده و هم این      بالینی از نظر    آسانی

   تفــاوت در نبـود  یـا  بـود  بررســی ایـن پـژوهش،  هـدف  
.  بـود بررسیهاي مورد   تکاملی دندانی در گروه    يمرحله
ویمی و دنـدانی    ق ت  سن معنادار میان  ی تفاوت ، که از آنجا 
 از همـان سـن      بنـابراین نـشد،   این بررسـی دیـده      افراد  

  . شد ها استفادهبنديیمی بیماران در گروهوتق
دار ا معن تفاوتي  دهنده نشان  کنونی بررسی نتایج

 گوناگونهاي  در موقعیت رویشی مولرهاي دوم در گروه      
 ، در گـروه کـالس دو      ،اي کـه   به گونـه   ،مال اکلوژن بود  

 در گروه سنی بـاالتر، ایـن دنـدان          ویژهالري و به    یماگز
   گروه دیگر و در گـروه کـالس دو    تر از دو  کامال اکلوزالی 

تر واقع  یکالی اپ اي چشمگیر گونه برعکس به    ،بوالرندیا م
 تکـاملی  ي ایـن تفـاوت در مرحلـه    ،همچنـین . شده بود 

بـه ایـن    . شد دیدهها   گروه میانهاي مولر دوم در     دندان
 که در گـروه کـالس دو مـاگزیالري مولرهـاي دوم       ،معنا

تکـاملی  ي در مرحلـه  نسبت به دو گـروه دیگـر         ماگزیال
ي مـولر   هـا  دنـدان  مندیبوالرر و در گروه کالس دو       باالت

  . تر بودند تکاملی پایینيدوم مندیبل در مرحله
ــا     ــوانی ب ــونی در همخ ــاي کن ــه ه ــایج  یافت   نت

 بـرین  و همکـاران و  )Haruki( )9(هـاي هـاروکی   بررسی
)Brin()7(   کـه مولرهـاي     ، اولیـه را   ي فرضیه ، و همکاران 

 زودتــرزیال در بیمـاران کـالس دو مـاگزیالري    دوم مـاگ 
 در ،همچنـین . کرد تایید  ،یابندتکامل یافته و رویش می    

 ،و همکـاران  )7(بررسـی بـرین   ر خـالف  ببررسی کنونی، 
تر مولر دوم    رشدي پایین  يموقعیت اپیکالی تر و مرحله    

در مقایـسه بـا     منـدیبوالر مندیبل در بیماران کـالس دو  
چنـین   . نیزتایید شد   کالس یک  کالس دو ماگزیالري و   

 که یک ماگزیالي بزرگ گسترش یافته       ،رسدبه نظر می  
 و  آسـانی تـر، باعـث     ییجلوو یا یک ماگزیال با موقعیت       

  .گرددمراحل تکامل مولر دوم می تسریع
براي تعیین ارتبـاط     ،و همکاران  )Suda( )10(سودا  

  هـاي مـاگزیال   تکاملی و موقعیت رویشی دندان   يمرحله

 2002ی در سـال   هـای بررسـی  اسـتخوانی  رشـد    طرحا  ب
 بیمــار کــالس ســه 80 بررســی،در ایــن  .انجــام دادنــد

 شـاهد سال در دو گروه     8/8 با میانگین سنی     استخوانی
  بلنـدي   و SNA ي زاویـه  يپایهبر  (و ماگزیالري رتروژن    

  تکامــل  کردنــد و دیدنــد، کــه بررســی  را)کــام ســخت
 با  .دو گروه تفاوتی ندارد   و مندیبل در   هاي ماگزیال دندان

 تکاملی مولر دوم يیکسان بودن مرحله با وجود    ،رو این
یـت رویـشی ایـن      ع موق ،ماگزیال و مندیبل این افـراد      در

  پلـن نـوك تـاج تـا   ي  فاصـله ، دیگره سخن ب  و هادندان
  کـه  اي،گونـه  بـه    ، نـشان داد   چـشمگیر  یتواکلوزال تفا 

ي رتـروژن بـا   گروه ماگزیالر رویش مولر دوم ماگزیال در 
بررسـی  نتـایج    . پذیرفتـه بـود    انجـام  چشمگیر   يتاخیر

 بـا نتـایج   همخـوان  ، موقعیت رویشی يکنونی در زمینه  
 )10(  اما بر خالف نتایجاست، و همکاران)10( بررسی سودا

، کـه   شـد بررسی نـشان داده     ،  در این     و همکاران سودا  
در مراحـل تکـاملی مـولر     چشمگیر افزون بر آن، تفاوت  

 وجـود  ،مال اکلوژن مورد بررسی نیـز   گونه هاي   ر  دوم د 
  .داشت

 نــشان ،و همکـاران نیـز   )Janson() 12( نـسون  اج 
 کـه جهـش رشـدي دوران بلـوغ در بیمـاران بـا               ،دادند

 حرکـات رویـشی     آسانی ماگزیال، سبب    جلوییموقعیت  
 سـوي از  . گـردد تر آن مـی    موقعیت اکلوزالی  مولر دوم و  

 که ،و همکاران نشان داد )Lo() 5(لو  بررسییج ا نت،دیگر
 کـاهش    مولر دوم در مـاگزیال، باعـث       هنگام رویش زود 

 یـک و افـزایش درصـد         کـالس  ي افراد بـا رابطـه     شمار
 ،در منـدیبل نیـز    .  کالس دو مولرها خواهد شد     يرابطه
 ولـی   ، شـد  دیدهدر بیماران کالس یک     ی همانند   کاهش

در  ، همچنین .کالس سه افزایش یافت   ي   رابطه برابر،در  
 زمانی کـه بیمـاران کـالس دو         ، و همکاران  )5(بررسی لو 

  11/89 کـه در  ، مـشاهده شـد    شـدند، جداگانه بررسـی    
ــاگزیال   درصــد ــولر دوم م ــراد، م ــولر دوم بــیش اف  از م

مولرهـاي   ، درصـد  6/56مندیبل رویش یافته بود و تنها       
 مندیبل رویش   نخست از مولرهاي    یشپ  ماگزیال نخست

  . یافته بود
  ايهـ رابط، همکاران نیزو )Vedtofte( )4(فت وودت
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 و  اي صـورتی  شناسـی جمجمـه   معنادار را میان ریخـت    
 میـان اي   رابطه بررسی،در این   . یافتندرویش مولر دوم    

الی فکــی ژیت سـا يرویـش مـولر دوم منـدیبل و رابطـه    
اي کـه در بیمـاران کـالس دو         ، بـه گونـه    شـد مشاهده  
بیشتر مشاهده  ي مولرهاي دوم رویش نیافته    ،مندیبوالر

ــدیبل منــدیبوالر  در بیمــاران کــالس دو وشــد  ــا من ب
، انتظار موقعیـت    عقب قرار گرفته  کوچک و یا موقعیت     

بررسـی  رفت و این در تایید نتایج       یکالی مولر دوم می   پا
ــت  ــونی اس ــا .کن    در ،و همکــاران) Brin ()7(بــرین ام

الگــوي رویــشی مولرهــاي دوم در بیمــاران ي مقایــسه
 تکــاملی و ي مرحلــهمیــان تفــاوتی دو و یــککــالس 

 .نکردندمشاهده  یت رویشی مولرهاي دوم مندیبل      موقع
  دوم هـاي  مولر توزیـع موقعیـت    پژوهشگران نـام بـرده    

ــه خطــوط  منــدیبل ــسبت ب ــا ن ــورد راهنم ــروه م    درگ
بـا اشـاره بـه    و   له دانستند ادلیل این مس    را شانبررسی
 اگونیگون ،انرو همکا )Mappes( )13( بررسی مپسنتایج 

 به عنـوان یکـی از   ،نژادي در گروه مورد بررسی خود را      
 ، نکته اشاره کردند   به این   و بر نتایج مطرح   عوامل موثر 

 نظـر نـژادي یکنواخـت       ز کـه ا   ،عیکه احتماال در جوام   
 ها در انواع مال اکلـوژن   اوت در رویش دندان   ف ت ،دهستن
در تاییـد ایـن       نیـز  بررسی کنونی  نتایج .استتر  آشکار

 شـمار  بـر روي    ، این بررسـی   که  با این  ،زیرا . بود لهامس
و همکـاران    )7(برین بررسیکمتر در مقایسه با     ي  نمونه
   زودتــررویــش  تاییــد بــر افــزون ا امــ، پــذیرفتانجــام

ــدان ــايدن ــولر دوم ه ــاگزی م ــا   ال دردر م ــاران ب   بیم

 کالس دو در مقایسه با  دو ماگزیالرياکلوژن کالسمال
تـر و   موقعیـت اپیکـالی    مویـد  ،و کالس یـک   مندیبوالر  

تر مولر دوم مندیبل در بیمـاران        رشدي پایین  يمرحله
کالس دو ماگزیالري   در مقایسه با    مندیبوالر   کالس دو 

   .د بو، نیزو کالس یک
ســه  )Proffit()14( و پروفیــت )Steedle(اســتیدل 

 بـراي   فعالیـت  زا پـس  يلـه ح سـه مر    و یشپ يلهحمر
  که، بر این باور بودند وهگرفت رظدر نرویش هر دندان 

 عوامـل  از ت نبـوده و خـ اي یکنوا  ها پدیده یش دندان ور
) 13( مـپس بررسی . اثر می گیرند  سیستمیک و موضعی    

 زمــان تکامــل و رویــش يبــاره در کــه،زن نیراو همکــا
 منطقه   در دو  چ دست هاي م وان و تکامل استخ   هادندان
ــذیرفت و انجــام ــاره  پ ــد دوب ــتقالل دو ي بجــز تایی   اس
هـاي  دندانی و تکامل اسـتخوان  ي مینرالیزاسیون   پدیده

 چگـونگی   بـر ،هـم  زنـدگی  يکه منطقـه  ،دمچ نشان دا  
 .وثر استتکامل دندانی م

  
  یريگنتیجه 

وم هاي مولر د   رویش دندان  ي این بررسی،  پایهبر  
ــاگزیالدر  ــالس    م ــوژن ک ــال اکل ــا م ــاران ب دو  دربیم

 الس دوبیمـاران کـ    منـدیبل در   در وزودتـر   ماگزیالري  
 پـذیرد  مـی  انجامها   مال اکلوژن  از دیگر  دیرترمندیبوالر  

  نتـایج گـزارش      بـا   به دست آمده از ایـن بررسـی        نتایج
 .شود تایید میي پیشینشده
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