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   قدمهم

شكستگي تاج دندانهاي ثنايا كه به دنبال وارد شدن ضربه به 
ناحيه دهان ايجاد مي شود مساله شايعي است كه تجربه پر 

 . والدين و دندانپزشك به همراه دارد،اضطرابي را براي كودك
 در ، در صورت عدم درمان،بر مسائل روحي و روانيعالوه 

ژن به علت از بين رفتن  مدت كوتاهي احتمال بروز مال اكلو
تماسهاي پروگزيمالي و انسيزالي دندانها و خيلي اوقات درگيري 

  )1(. پالپ دندان و مشكالت ناشي از آن وجود دارد

  واريـ صدمات ناشي از دوچرخه س،فزمين خوردن و تصاد

 صدمات ناشي از تصادفات اتومبيل و همچنين ،گر ورزشها و دي
بعضي از بيماريهاي خاص مثل صرع به عنوان عوامل اتيولوژيك 

 )2(.باشند ها مطرح مي شناخته شده صدمات وارده به دندان
تحقيقات مختلف نشان داده اند كه شكستگي تاج ثناياي فك 

 مي ايجاد دائهاي اي است كه در دندان باال شايعترين عارضه
ميزان شيوع كلي و در دو  همچنين در مطالعات متعدد .شود مي

بيشترين  جنس دختر و پسر، عوامل ايجاد كننده و مستعد كننده و
  تاـود در مطالعـده مي شــاج در آن مشاهــسني كه شكستگي ت

  چكيده 
 شكستگي تاج دندانهاي قدامي فك باال يافته شايعي است كه مي تواند اثرات نامطلوب روحي در كودك و والدين داشته :زمينه و هدف
اين مطالعه با هدف تعيين شيوع شكستگي تاج دندانهاي ثناياي فك باال در دانش آموزان  . ند سبب ايجاد مال اكلوژن گرددباشد، هم چنين ميتوا

 . مدارس ابتدايي شهر زاهدان انجام شد

هدان  دانش آموز مدارس ابتدايي شهر زا2190 روي 1382-83سال تحصيلي مطالعه حاضر از نوع توصيفي مقطعي در  :مواد و روش كار 
 ، اطالعات از طريق پرسشنامه. نمونه ها به طور تصادفي از پنج منطقه جغرافيايي شهر انتخاب گرديدند.پسر انجام شد971دختر و 1219شامل 

  . انجام شدχ2 و آزمون SPSSبررسي هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري .  مصاحبه و معاينه كلينيكي جمع آوري شد
 تا 5/10معادل % 95حدود اطمينان  ( % 8/11شيوع شكستگي تاج دندانهاي ثناياي  فك باال در دانش آموزان مورد مطالعه ميزان  :يافته ها

 بيشترين ميزان شكستگي تاج در سن . شيوع شكستگي تاج در دختران و پسران از نظر آماري اختالف معني دار نداشت.بود) درصد3/13
شكستگي تاج در ثناياي مياني شيوع  .بود%) 44(روز آسيب وارده افتادن و زمين خوردن دانش آموزان  بيشترين علت ب.سالگي مشاهده شد11

   ) P> 0/0 5( .بودبيشتر از ثناياي طرفي 
 پيشگيري و درمان به موقع آنها ، والدين آنها و مسئولين مدارس در مورد اهميت صدمات وارده به دندانها، به كودكانآموزش :نتيجه گيري

    )193 تا 187  ص،85 پائيز ،3، شمارههشتم سال  مجله طبيب شرق، (.ري استضرو
  دانش آموزان مدارس ابتدايي  ، دندانهاي ثنايا ، شكستگي تاج ،شيوع :واژه ها گل

 4/2/85 : مقاله تاريخ دريافت

  5/12/85: تاريخ پذيرش مقاله 
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  )3-15(. متعدد مورد بررسي قرار گرفته است
 6 بيمار 2798ا روي  اي كه در ايتاليمطالعهدر به عنوان مثال 

 دندانهاي آسيب  درصد80كه  سال انجام شد مشخص شد 11تا 
ديده قدامي، ثناياي مياني فك باال بوده و شكستگي تاج بدون 

 در مطالعه ايشان .درگيري پالپ دندان بيشتر ديده شده است
داراي شكستگي دنداني بودند )  برابر7/2(پسرها بيشتر از دخترها 

در  )4(.زمين خوردن و تصادفات بود، آسيبو شايعترين علت 
 9 كودك سنين 1087در دمشق سوريه روي مطالعه ديگري كه 

 2/5انجام شد، شيوع صدمات به دندانهاي ثنايا از  سال 12تا 
ساله ها بود كه بين 12 در درصد 7/11 ساله ها تا 9 در درصد

ميزان شيوع در دو جنس دختر و پسر از لحاظ آماري تفاوت 
براي بررسي يا درمان نزد %) 8/59( بيشتر كودكان . نداشتوجود

%) 5/42(ترين علت آسيب منازعه   شايع.دندانپزشك نرفته بودند
موارد %) 1/9 (سقوطذكر شده بود و %) 1/24(و سپس تصادفات 

    )10(. صدمه را به  خود  اختصاص مي داد
در برخي از مطالعاتي كه در كشورمان در اين زمينه انجام 

بازي كردن در حين  ضربه ،ترين علت شده است نيز معمول
 شايع ترين سن ،كودكان، شايعترين نوع صدمه شكستگي تاج

 12(. سالگي و پسرها بيشتر از دخترها دچار صدمه شده بودند10

با توجه به اهميتي كه دندانهاي قدامي در زيبايي كودكان  )13و
گي تاج و نياز به دارند و با اين نيت كه از ميزان شيوع شكست

 مطلع گرديم) عليرغم وجود مشكل كلينيكي(درمان اين دندانها 
  .مطالعه حاضر در شهر زاهدان انجام شد

  روش كار
 1382-83در سال تحصيلي توصيفي در اين مطالعه مقطعي 

دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدايي شهر  از  نفر2190
 ، جنوب،شمال(  شهر  زاهدان كه به طور تصادفي از پنج  منطقه

به صورت خوشه اي انتخاب شده بودند )   و مركز، غرب،شرق
براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه . مورد معاينه قرار گرفتند

 ه هم. استفاده شدبالينيو مصاحبه با كودكان و مشاهده 

آموزان در اتاق بهداشت مدارس، در نور كافي و با استفاده  دانش
 .نفر معاينه شدند شكي يكبار مصرف و توسط يكاز آينه دندانپز

يافته هاي مربوط به هر كدام در فرم پرسشنامه همراه با 
 در پرسشنامه عالوه .مشخصات فردي دانش آموز ثبت گرديد

 در مورد علت حادثه منجر ،بر ثبت و شمارش دندانهاي شكسته
به ضربه و ايجاد شكستگي دندان نيز از دانش آموزان سوال و 

  .سخ آنان درج گرديدپا
به دليل اينكه دندان هاي ثناياي فك باال در اكثر دانش 

 در معاينه ،آموزان كالس اول هنوز رويش نيافته است
آموزاني وارد مطالعه شدند كه تمامي دندانهاي ثناياي آنها  دانش

با در نظر گرفتن شيوع شكستگي تاج ثناياها در  .رويش يافته بود
ساس اينكه شيوع شكستگي تاج دندانهاي مطالعات ديگر، بر ا

 لذا حجم نمونه مطالعه .ثنايا در پسرها بيشتر از دخترها بوده است
 پسر 971 دختر و 1219هاي آماري تعداد  با استفاده از فرمول

 هرگونه پريدگي در تاج يا نقص در ،در معاينه دندانها.  شدتعيين
گي ايجاد ظاهر نسج دندان كه به طور مشخص به دليل پوسيد

نشده بود به عنوان شكستگي تاج در نظر گرفته و به تفكيك 
با هماهنگي مدير و يا مربي  .دندان ثناياي مياني و طرفي ثبت شد

بهداشت مدرسه دانش آموزاني كه دچار شكستگي دندان بودند 
براي انجام درمان و يا توجيه والدين آنها براي درمان اين دندانها 

ي توصيف و تحليل داده ها از جداول توزيع  برا.راهنمايي شدند
 نرم افزار مورد .فراواني و آزمون كاي اسكوئر استفاده گرديد

  .بود) نسخه دهم (SPSSاستفاده در تحليل داده ها 

  يافته ها 
 نفر داراي 259 دانش آموز معاينه شده 2190از مجموع 

شكستگي تاج ثناياهاي دائمي فك باال بودند، كه شيوع 
حدود ( . درصد بدست آمد8/11 تاج اين دندانها شكستگي
شيوع شكستگي تاج در ) درصد3/13 تا 5/10% : 95اطمينان 

.  درصد بود3/2 درصد و در ثناياي طرفي 5/9ثناياي مياني
 بين شكستگي تاج در ثناياهاي ي اختالف معني دارχ2آزمون 
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 فراواني 1جدول  )P>05/0( .مياني وطرفي را نشان داد
اج دندانها را بر حسب جنس، نوع دندان و سن نشان شكستگي ت

    شود شيوع شكستگي تاج همانطور كه مشاهده مي. دهد مي
صد ر د8/12 درصد و در پسران 9/10ثنايا در دختران دندانهاي 

  همچنين شايعترين . دار بوده است و بدون تفاوت آماري معني
  

  

 ، و پسرانشكستگي تاج در آن مشاهده شد در دخترانسني كه   
 فراواني علت آسيب وارده بر 2جدول شماره  .سالگي بود11

 با توجه به اين جدول مشخص مي .حسب جنس را نشان مي دهد
زمين خوردن ) درصد44 (،گردد كه بيشترين علت بروز صدمات
  .دانش آموزان دختر و پسر بوده است

  

، در دانش آموزان مدارس رفي فك باال بر حسب جنس و سنفراواني شكستگي تاج در دندانهاي ثناياي مياني و ط: 1جدول 
 1383-1382 سال ،ابتدايي شهر زاهدان

 دندان سالم
ثناياي مياني داراي 

 شكستگي
ثناياي طرفي داراي 

 شكستگي
  

جنس
  
 سن

 مجموع نمونه ها
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

8 267 254 1/95 11 1/4 2 8/0 

9 314 291 6/92 19 1/6 4 3/1 

10 283 244 2/86 32 3/11 7 5/2 

11 262 210 2/80 41 6/15 11 2/4 
 دختر

12 93 86 5/92 7 5/7 0 0/0 

8 162 149 0/92 9 5/5 4 5/2 

9 155 140 3/90 13 4/8 2 3/1 

10 226 202 4/89 20 8/8 4 8/1 

11 229 185 1/78 40 9/16 4 0/5 
 پسر

12 199 178 0/89 16 4/8 5 6/2 

  
 ،، در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر زاهدانفراواني علل شكستگي تاج دندانهاي ثناياي فك باال بر حسب جنس: 2جدول 

 1383-1382سال 

                             جنس كل پسر دختر
 درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد علت شكستگي تاج

 0/44 114 2/43 54 8/44 60 زمين خوردن

 4/5 14 2/3 4 5/7 10 ورزش

 9/1 5 2/3 4 1/0 1 تصادف

 8/15 41 4/14 18 2/17 23 برخوردبا اجسام خارجي 

 3/2 6 0/4 5 1/0 1 منازعه

 5/30 79 0/32 40 1/29 39 عدم اطالع در مورد علت حادثه

 0/100 0/100259 125 0/100 134 كل
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 بحث 

معاينه شده و شيوع  دانش آموز 2190در مطالعه حاضر 
درصد 8/11شكستگي تاج دندانهاي ثناياي دائمي فك باال 

 در اسپانيا روي 2003 سال  بدست آمد كه در مقايسه با مطالعه
 و همچنين مطالعه )15(درصد4/17شيوع  با دانش آموز 470

 شيوع  با  دانش آموز 206 در برزيل روي 2004ديگري در سال 
  انجام شده در برزيل تفاوت مطالعه  )15(. كمتر مي باشددرصد17

با مطالعه حاضر رده سني كودكان مورد مطالعه بوده است به 
 ساله معاينه شده بودند 8-10طوريكه در تحقيق ايشان كودكان 

-12درحاليكه در مطالعه حاضر كودكان دبستاني يعني كودكان 
 )15(مطالعه انجام شده در اسپانيا در  اما . ساله بررسي شده اند8

مشابه مطالعه حاضر كودكان سن دبستان مورد معاينه قرار گرفته 
 .اند و با اين وجود شيوع شكستگي بيشتر بدست آمده است

بيشترين سني كه كودكان تحت تاثير صدمه قرار داشتند در 
 سالگي بوده و در مطالعه  حاضر 10 انجام شده در اسپانيامطالعه 

  در  تحقيق  ديگري كه .استسالگي  بيشتر مشاهده شده  11در  
شيوع انجام شد   ساله 13-15  دانش آموز 958در اردن روي 

 كه مشابه )17( بدست آمددرصد 11شكستگي تاج ثناياي دائمي 
با مطالعه ما بوده و تفاوت آن در رده سني كودكان مورد بررسي 

شيوع صدمات به ) 10 (مطالعه انجام شده در دمشقدر  .است
 7/11 ساله ها تا 9 در درصد 2/5اي دائمي از دندانهاي ثناي

 كه بيانگر اينست كه در سنين شدهساله ها ذكر 12 در درصد
مطالعه  در دو .باالتر شيوع صدمات وارده نيز بيشتر بوده است

ديگر كه در تهران انجام شده نيز شايعترين سن بروز آسيب 
  )13و12(.سالگي بوده است10

توان نتيجه گرفت كه   ميبا توجه به مطالب فوق الذكر
 سال بيشتر در معرض آسيب و صدمه 12-10كودكان سنين 

تواند به علت فعاليت بيشتر كودكان در بازي ها  باشند كه مي مي
و ورزش هاي دبستاني و هم چنين يادگرفتن و مهارت بيشتر در 
استفاده از وسايلي مثل دوچرخه و ساير وسايل ورزشي باشد كه 

 ورزشها و به تبع آن احتمال بروز آسيب را بيشتر ميزان انجام اين
 هم چنين در اين سنين اعتماد به نفس كودكان و حس .مي كند

استقالل فردي آنان كم كم اضافه شده به طوريكه آمادگي 
بيشتري براي شركت در ورزشهاي فردي و گروهي پيدا نموده و 

  .آنها را بيشتر در معرض بروز صدمات قرار مي دهد
العه حاضر شيوع شكستگي تاج ثناياهاي دائمي در در مط

پسران كمي بيشتر از دختران بود كه از نظر آماري تفاوتي بين دو 
 در مطالعاتي كه در سالهاي گذشته در .جنس وجود نداشت

كشورمان و ديگر كشورها انجام  شده  شيوع  شكستگي تاج و  
 ها  بودهصدمات وارده  به  دندانها در پسرها  بيشتر از دختر

 7/2 و حتي گاهي اوقات اين ميزان با نسبت هايي مثل )13و12و10(
 اما در مطالعه حاضر و تحقيقاتي )10( .برابر ذكر گرديده است

  مطالعه انجام شده در اردن و)16 ( انجام شده در برزيل مطالعهمثل 

 كه در سالهاي اخير انجام شده است بين شيوع شكستگي تاج )17(
 پسران تفاوتي ذكر نشده كه شايد به دليل اين باشد در دختران و

دوچرخه (ها  كه امروزه دختران نيز همانند پسران در اكثر ورزش
و مسابقات شركت نموده و فعاليت بيشتري ....)  اسكيت،،سواري

نسبت به قبل دارند لذا مشابه با پسران در معرض صدمات و 
علت بروز بيشترين  در مطالعه حاضر .تصادمات مي باشند

) %44( افتادن و زمين خوردن كودكان ،صدمات  وارده به دندانها
  . بود% ) 8/15(و پس از آن برخورد با اجسام خارجي 

در اكثر مطالعات انجام شده در اين زمينه مشابه با مطالعه 
زمين خوردن كودكان درحين ، صدمات علت اصلي بروز حاضر

ملي نظير داشتن اورجت و  عوا)19و18و15و13و12و4( .باشد بازي مي
 كودكان ،اوربايت دنداني و داشتن لب هاي فاقد پوشش كامل

را نسبت به صدمات دنداني مستعدتر مي سازد به طوريكه در 
 افزايش اورجت همراه با افزايش ،اكثر مطالعات انجام شده

  مطالعهدر  و حتي )20و15و13و12( شكستگي تاج دندانها بوده است
  ميليمتر  3از بيشتر اورجت است كه شده ذكر انجام شده در اردن

ميليمتر  6برابر و اورجت بيشتر از  ميزان شكستگي تاج را در دو
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آن را چهاربرابر كرده است و شدت شكستگي تاج نيز ارتباط 
  )17(.قوي با اورجت داشته است

همانطوركه مي دانيم عارضه شايع بعد از شكستگي تاج 
ايجاد آبسه دنداني همراه با درگيري پالپي مي باشد لذا  ،دندانها

 موفقيت درمان و ،درمان به موقع و فوري دندان در پيش آگهي
كاهش عوارض بعد از صدمه بسيار مهم بوده و تشخيص صحيح 
آسيب دنداني براي حذف عوارض بعد از صدمه و درمان دندان 

لعات مختلف نشان مطا )19(. نيز به همان اندازه با اهميت مي باشد
داده اند كه مراجعه به موقع به دندانپزشك بعد از بروز آسيب 

 به عنوان مثال در مطالعه اند معموالً با درصد كم گزارش شده 
 شيوع )14(  انجام شد2001اي كه در دارالسالم تانزانيا در سال 

دندانهاي صدمه ديده درمان نشده بسيار زياد بودودر مطالعه 
 نيز دندانهاي )20(  در اردن انجام شد2003 سال ديگري كه در

آسيب ديده درمان نشده بيشتر از دندانهاي درمان شده گزارش 
 هم فقط )16( مطالعه انجام شده در برزيلدر  )20(. گرديده است

 از كودكان آسيب ديده براي درمان دندان خوداقدام درصد 20
عه بيماران به در تحقيق ديگري نيز ميزان عدم مراج.كرده بودند

   )10(. ذكر شده استدرصد 60دندانپزشك نزديك 
 8/11مطالعه حاضر نيز نشان داد كه در مدت محدود مطالعه 

شكستگي تاج دندانهاي ثنايا در دانش آموزان دبستاني  درصد
شهر زاهدان وجود داشت و با توجه به اينكه از زمان بروز 

ا مدت زماني گذشته شكستگي در دندانهاي آنان تا موقع معاينه م
درد، حساسيت، (و چون اين دندانها دچار مشكل كلينيكي بود 

نشده بودند هيچ اقدام درماني از طرف والدين ...) .تغيير رنگ و
مطالعه در يك  .بودانجام نشده نيز يا مسئولين بهداشت مدارس 

 بيانگر اين بود كه درصد )18( كه در تركيه انجام شد يافته ها 
ه در سه روز اول بعد از تروما به كلينيك مراجعه كودكاني ك
ماه 3و كمتر از كساني بود كه در دوره زماني % 8/22كرده بودند 

  %) 1/45.(اند يا بيشتر از سه ماه بعد از وقوع تروما مراجعه داشته
بنابراين اطالع رساني به عموم جامعه در مورد صدمات 

ه منظور به حداقل دنداني و اهميت زمان مراجعه براي درمان ب
ابسته مهم مي باشد  رساندن ميزان صدمات دنداني و مشكالت و

هاي آموزشي در مدارس درباره اهميت كنترل  و برنامه ريزي
صدمات دنداني و راههاي جلوگيري از ايجاد آن نيز بايد مدنظر 

همچنين آگاه نمودن والدين و مسوولين بهداشت . قرار گيرد
 به عواقب عدم درمان اين دندانها نيز مدارس شهر زاهدان نسبت

  از اهميت ويژه اي برخوردار است 

  سپاسگزاري
بدينوسيله از زحمات جناب آقاي مهدي محمدي مشاور 
آمار كه زحمت تجزيه و تحليل اطالعات را بر عهده داشته اند 

  .تشكر و قدرداني مي گردد
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Prevalence of crown fracture of the permanent maxillary 
incisors in primary school pupils in Zahedan in 2003-2004 

 
Noorollahian H., MD *; Moghaddas A., MD** 

 
Background: Crown fracture of maxillary incisors is the common injury which can lead to 

unfavorable psycological effects on both children and their parents. Moreover, it can create a 
malocclusion. The goal of this study was to determine the prevalence of crown fracture of maxillary 
incisors in primary school pupils in Zahedan. 

Methods and Materials: In this cross – sectional descriptive study, data were gathered through 
questionnaire, interview and clinical examination in 2190 school children,(1219 girls and 971 
boys). The samples were chosen by a simple random method from five geographical areas in 
Zahedan. The data were analyzed using SPSS software and χ2 test.  

Results: The Prevalence of crown fracture in the studied group was 11.8%  
(95% CI: 10.5%-13.3%) with no significant difference between boys and girls. The highest 
frequency of trauma was observed in the 11 year age group. Falls were the major sources of 
trauma (44%) and the maxillary central incisors were the most affected. (P<0/05) 

 Conclusions: The prevalence of crown fracture of the permanent maxillary incisors in primary 
schoolchildren in Zahedan was 11/8%. Therefore, provision of information to the children and 
parents and school staff about the importance of early management and ways of preventing dental 
trauma is essential. 

 
KEY WORDS: Prevalence, Crown Fracture, Incisors, Primary Schoolchildren 
 

* Pedodontics Dept, Faculty of Dentistry, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran. 
** Dentist, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran. 
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