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Abstract 

 

Background and purpose: In this study we aimed to identify the association between birth 

weight and first primary tooth eruption. 

Materials and methods: This retrospective cohort study was done in infants attending for 12 

and 18 months vaccination in Qaemshahr health centers. Multi-stage cluster sampling was performed. 

Information, including birth weight, height, and head circumference were extracted from vaccination 

cards. Other information including feeding type, gestational age, type of delivery, and the time of first 

primary tooth eruption was also obtained. Pearson statistical test and linear regression model were applied 

to identify the relationship between first tooth eruption and other variables. 

Results: Data of 704 children were analyzed. The mean values for body weight, height and head 

circumference at birth were 3222 ± 554 g, 50.01± 2.75 cm, and 35.20 ± 2.23 cm, respectively. Pearson 

test showed a significant reverse relationship between the time of first teeth eruption and birth weight (r= 

-0.091, P= 0.01), height (r= -0.122, P= 0.006), and head circumference (r = -0.147, P= 0.002). Linear 

regression analysis showed a significant revers relationship between head circumference and time of first 

teeth eruption (B= -0.11, P= 0.02). 

Conclusion: In current study, after adjustment of confounding variables, head circumference 

remaind reveresly associated with time of first teeth eruption. It seems that some variables such as gentic 

factors along with environmental factors affect ttime of first teeth eruption. 
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 گزارش کوتاه

 بررسی ارتباط وزن زمان تولد با رویش نخستین دندان شیری
 

        1زهرا تلطف

       2حسن حق شناس مجاوری

       3وحید حق شناس مجاوری

 4مطهره خردمند

 چكیده
 انجام پذیرفت.مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین وزن زمان تولد و زمان رویش نخستین دندان شیری  و هدف: سابقه

ماهگی به مراکز  21و  21نگر، شیرخوارانی که برای دریافت واکسن در این مطالعه کوهورت گذشته ها:و روش مواد
ای انجام شد. ای چند مرحلهگیری به صورت خوشهشهر مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. نمونهبهداشتی درمانی قائم

 . تغذیه شیرخوار، سن حاملگی، نوو  زایموان و زموانگردیدکودک استخراج  اندازه دور سر از کارت مراقبت قد، وزن زمان تولد،
 ارتباط بین زمان رویش دندان با سایر متغیرهای کمی بوا ززموون زمواری ضوری  و رویش نخستین دندان شیری از مادر پرسیده شد

 .گر مورد استفاده قرار گرفتهمبستگی پیرسون سنجیده شد. ززمون زماری رگرسیون خطی جهت تعدیل اثر متغیرهای مداخله 

کنندگان کودک مورد زنالیز قرار گرفت. میانگین وزن، قد و اندازه دور سر شرکت 407های در مجمو  داده ها:یافته
 بود. ززمون زماری ضری  همبسوتگی پیرسوون ننوان داد بوین وزن 10/25 ± 12/1و 02/50 ± 45/1، 2111 ± 557به ترتی  

(020/0 =P ،092/0 - =r)، قد (000/0 =P ،211/0 - =r )و اندازه دور سر (001/0 =P ،274/0 - =r )زمان تولود بوا زموان رویوش 
دار و معکوس وجود دارد. ززمون رگرسیون خطی ننان داد که پس از تعودیل متغیرهوای نخستین دندان شیری ارتباط معنی

 (.P ،22/0 - =B= 01/0) رویش نخستین دندان شیری داشتداری با زمان یگر تنها اندازه دور سر ارتباط معکوس و معنمداخله

از تعدیل متغیر های مداخله گر تنها اندازه دور سور بوا زموان رویوش دنودان نتایج مطالعه حاضر ننان داد پس  استنتاج:
طوی در زموان به نظر می رسد متغیرهای دیگری از جمله فاکتورهای ژنتیکی همراه بوا ووامول م ی .معنی دار دارد ارتباط معکوس

 رویش نخستین دندان تاثیرگذار است.

 

 وزن زمان تولد، زمان رویش، نخستین دندان شیری واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
های شیری نقش مهمی در قرارگیری درسوت دندان

هوا هوای دائموی و زکلووژن زنهوا، رویوش دنوداندندان
شویری از مواه چهوارم  هوایلیسیفاکسیون دندانک (.2)دارد
هوای شویری شود و زمان رویش دنودانتال زغاز میناپره

و رویوش  زمان کلسیفیکاسیون .(1)ماهگی است 20تا  7بین 
های شویری ماننود هور فراینود بیولوژیور دیگوری دندان

تورم م یطی مانند پره ت ت تاثیر ووامل ژنتیکی و ووامل
 قرار واروبودن نوزاد، وزن زمان تولد و ن وه تغذیه شیرخ

 
  E-mail:elham.kherad@gmail.com بهداشتی ولوم ت قیقات جاده فرح زباد، مجتمع داننگاهی پیامبر اوظم، مرکز 24ساری: کیلومتر  -مطهره خردمندل: مولف مسئو

 . استادیار،گروه بیماری های دهان و فر و صورت، داننکده دندانپزشکی، داننگاه ززاد شیراز، شیراز، ایران2

 ان رازی، داننگاه ولوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. متخصص اطفال، بیمارست1

 . دندانپزشر،داننکده دندانپزشکی داننگاه ززاد شیراز، شیراز، ایران2
 ایران ساری، مازندران، پزشکی ولوم داننگاه اوتیاد، پژوهنکده بهداشتی، ولوم ت قیقات مرکز . استادیار،7

 : 15/20/2291تاریخ تصوی  :           15/7/2291ارجا  جهت اصالحات : تاریخ            21/7/2291 تاریخ دریافت 
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 گزارش کوتاه

با این وجود در شرایط نرمال، ترتی  و زموان  (.2-7)دارد

 و کندوقو  وقایع بیولوژیر از چرخه منظمی تبعیت می

تورم بوه دلیول کمبودهووای ایون فراینودها در نووزادان پووره

هوای و دسوتکاریای، مواجهه بوا داروهوای خوا  تغذیه

رویش دندان در  .(7)گرددمیتروماتیر حفره دهان مختل 

کودکان با سن حاملگی پایین، وزن پوایین زموان تولود و 

گیوری اسوت. وزنمنکالت سیستمیر بوا تواخیر هموراه 

هوای مکمول روزانه، سون، تغذیوه بوا شویر موادر، دریافوت

هووای زپنووه از ویتووامینی، زمووان انتوباسوویون و وجووود دوره

هایی هستند کوه در رویوش دنودان توداخل جمله فاکتور

. توواخیر در زمووان رویووش نخسووتین (0-7)کننوودایجوواد مووی

شوده ای برای نوزاد دندان شیری موج  منکالت تغذیه

کوه با توجه به ایون .(2)شودمنجر به نگرانی والدین میو 

در زمینه ارتباط بین وزن زمان تولد و زمان رویش اولین 

مطالعوه بوا هودف  ایندارد  دندان شیری تناقضاتی وجود

تعیین ارتباط بین وزن زمان تولد و زمان رویش نخسوتین 

 .انجام پذیرفتدندان شیری 
 

 مواد و روش ها
انجوام  نگوربه صورت کوهورت گذشوته لعهااین مط

پژوهنگر با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی قوائم  شد،

ماهگی و  21شهر شیرخوارانی که برای دریافت واکسن 

 ماهگی مراجعوه کورده بودنود، را وارد مطالعوه کورد. 21

 ه اسووت.زوری اطالوووات چوور لیسووت بووودابووزار جمووع

اندازه دور سور از کوارت  قد، متغیرهای وزن زمان تولد،

مراقبت کودک استخراج و در چر لیست مربوطه ثبت 

. ن وه تغذیه شیرخوار، سن حاملگی، نو  زایموان گردید

یری از موادر پرسویده شود. نخستین دندان شوو زمان رویش 

ای بوود. بوه ایون به صورت چند مرحلوه گیریروش نمونه

 شوهرترتی  که از میان مراکز بهداشتی درمانی شهر قوائم

مرکز به صورت تصادفی انتخاب شد و در  5مرکز(  21)

)هر مرکوز روز  ماهگی 21و  21روزهای تزریق واکسن 

ا  مواهگی اختصو 21و  21خاصی را به تزریق واکسون 

دهند( بوه مرکوز مراجعوه شود و هموه شویرخواران بوه می

گیری از تیر صورت سر شماری وارد مطالعه شدند. نمونه

زغاز و تا رسیدن به حجم نمونه مورد نیاز ادامه  2294ماه 

درصود  95حجم نمونه با سطح اطمنیوان  (.94یافت )مهر 

نفور تخموین  420، 1/0برابر با  dو  04/1و ان راف معیار 

در کمیتوه اخوال   271242مطالعه حاضر با کد  شد. زده

داننکده دندانپزشکی داننوگاه ززاد شویراز بوه تصووی  

شیرخوارن براساس وزن زموان تولود بوه دو  رسیده است.

 گرم( و شیرخوران 1500تر از)کم گروه نوزادان با وزن کم

گوورم( تقسوویم شوودند.  1500توور از )بوویش بووا وزن نرمووال

تورم ن حواملگی بوه دو گوروه پورهشیرخواران براساس س

جنینی به دنیوا زمدنود( و  24)شیرخواری که قبل از هفته 

هفتوه جنینوی بوه  71تا پایوان  21ترم )شیرخواری که بین 

معیارهای خروج شامل ابتال بوه  دنیا زمدند( تقسیم شدند.

 ه است.تاخیر تکاملی بود و های سیستمیربیماری

افزار زمواری از نرمتجزیه و ت لیل زماری با استفاده 

SPSS  جهووت توصووی   مووار توصوویفیزانجووام شوود. از

متغیرها استفاده شد و مقایسه در دو گروه )نووزادان کوم 

مسوتقل انجوام  tوزن و نوزادان با وزن نرمال( بوا ززموون 

بوا سوایر متغیرهوای شد. ارتباط بین زموان رویوش دنودان 

پیرسون سنجیده  کمی با ززمون زماری ضری  همبستگی

د. ززمون زماری رگرسویون خطوی جهوت تعودیل اثور ش

 گر مورد استفاده قرار گرفت.متغیرهای مداخله
 

 یافته ها و بحث
کوودک موورد زنوالیز قورار  407های مرتبط به داده

 1/74نفور(  221کننودگان )گرفت. از میان کول شورکت

ن وزن، قد و اندازه دور سر ود. میانگیودختر بودن درصود

، 2111 ± 557مطالعووه بووه ترتیوو   کننوودگان درشوورکت

از میووووان کوووول  بووووود. 10/25 ± 12/1و 02/50 ± 45/1

بوه  درصود 2/15نفور(  599کنندگان در مطالعوه )شرکت

از  درصود 5/02نفور(  774شیوه سزارین به دنیا زمدنود. )

سوایر  .شودندشیرخوران ان صارا از شویرمادر تغذیوه موی

ول در جوود مطالعووههووای اطالوووات دموگرافیوور نمونووه

 خالصه شده است. 2شماره 
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 مطالعهمنخصات دموگرافیر نمونه های  :1جدول شماره 
 

 میانگین  ± ان راف معیار متغیر

 2111 ± 557 وزن زمان تولد )گرم(

 02/50 ± 45/1 قد زمان تولد )سانتی متر(

 10/25 ± 12/1 )سانتی متر(  اندازه دور سر

 05/21 ± 21/1 ( سن حاملگی )هفته

 )درصد( تعداد 

 جنسیت 

 دختر

 پسر

 

221 (1/74 ) 

241 (1/51 ) 

  ن وه تغذیه

 شیر مادر

 شیر خنر

 شیر مادر و شیر خنر

774 (5/02 ) 

02 (4/1 ) 

290 (1/14 ) 

  ن وه زایمان

 ( 1/27) 207 طبیعی

 ( 2/15) 599 سزارین

 

به  میانگین و میانه زمان رویش نخستین دندان شیری

و حوداکرر  2حوداقل سون با  00/1و  14/4 ± 10/1 ترتی 

رویش نخستین دندان شیری  میانگین زمان ماه بود. 21سن 

که در ایوران  است در مطالعه حاضر منابه سایر مطالعاتی

مطالعه سجادیان و همکواران  توان بهگرفت که می انجام

بوا و مطالعوه وجودانی و نوائمی  01/4 ± 17/2با میوانگین 

ای در در مطالعوه .(2،4)اره کورداشو 40/4±21/2 میانگین

نگور مادر باردار به صوورت زینوده 2190روی  که ،چین

انجام شد، میانگین زمان رویوش نخسوتین دنودان شویری 

. (1)شود گوزارش( 10/0 ± 90/2تر از مطالعه حاضر )کم

های مطالعه دیگری در اسپانیا ننان داد که نخسوتین یافته

ی ثنایوای مرکوزی هوادنودان ،دندان شیری رویوش یافتوه

 90/20 ± 11/2ت تانی بودند و میانگین زمان رویش زن 

در زمووان رویووش  . یکووی از وواموول بسوویار مهووم،(9)بووود

وراثوت  نقشووامل ژنتیکی اسوت. نخستین دندان شیری

. مطالعوات ژنتیکوی شوده اسوت تخمین زده درصد 40تا 

دهود فعالیوت و یوا های مختل  ننان مویجمعیتدر که 

، RAD51L1، هووا از جملووهبرخووی از ژنووودم فعالیووت 

HOXB2 ،EDA، KCNJ2  بوور زمووان رویووش نخسووتین

شوواهد بیوانگر . همچنین (1)دندان شیری تاثیرگذار است

ت ت تاثیر  زن است که زمان رویش نخستین دندان شیری

 (.20)های جغرافیایی و قومیتی قرار داردتفاوت

میووانگین زمووان رویووش نخسووتین دنوودان شوویری در 

 07/1 ± 10/1و پسران در مطالعه حاضر به ترتیو   دختران

داری بوین بود که تفواوت زمواری معنوی 09/4 ± 12/1و 

و در پسران به طرز معنوا  (P= 079/0ها وجود داشت )زن

هوای سوایر مطالعوات در تر از دختران بود. یافتهداری کم

این زمینه متناقض است. در برخی مطالعات زمان رویوش 

و در برخوی  گردیودر از پسران گوزارش تدر دختران کم

همسو با یافته مطالعه حاضر زمان رویش دنودان نیز دیگر 

. در تعدادی از (1،22)در پسران زودتر گزارش شده است

داری بین زموان رویوش دنودان در مطالعات تفاوت معنی

 (.21،22)دختران و پسران گزارش ننده است

در میووانگین زمووان رویووش نخسووتین دنوودان شوویری 

 به دنیوا زمدنود و طبیعی شیرخوارانی که به شیوه سزارین

 .بووود 02/4 ± 1/ 17و  19/4 ± 17/1 بووابرابر بووه ترتیوو 

(142/0 = P). شیری میانگین زمان رویش نخستین دندان

در شیرخوارانی کوه ان صوارا از شویرمادر و شیرخنور 

 10/4 ± 22/1و  17/4 ± 27/1شودند بوه ترتیو  تغذیه می

کووه هووم از درکودکووانی گین زمووان رویووشبووود و میووان

شودند برابور بوا مویشیرخنور و هوم از شویرمادر تغذیوه 

ننوان داد کوه  ANOVAززموون  ه اسوت.بود 77/1±97/4

 های مختل  وجود نداشوتداری بین گروهتفاوت معنی

(274/0 =P .)00کنندگان در مطالعه از میان کل شرکت 

بنودی ( در گروه نوزادان کوم وزن طبقوهدرصد 7/9نفر )

شدند. میانگین زموان رویوش نخسوتین دنودان شویری در 

و در  10/4 ± 21/1گروه نوزادان با وزن نرموال برابور بوا 

بود. ززمون  11/1 ± 51/1گروه نوزادان کم وزن برابر با 

t داری وجوود مستقل ننان داد که اختالف زماری معنوی

کننودگان در ن کول شورکتاز میوا(. P= 271/0) نداشت

توورم بووه دنیووا ( پوورهدرصوود 1/27شوویرخوار ) 207مطالعووه 

زمدند. میانگین زمان رویوش نخسوتین دنودان شویری در 

و در گوروه  20/1 ± 70/1ترم برابور بوا گروه نوزادان پره

 (،P= 022/0)بووود.  44/4 ± 10/1نوووزادان توورم برابوور بووا 

ی در رویوش نخسوتین دنودان شویرترتی  کوه زموان بدین

ایون یافتوه  از نوزادان ترم است. ترترم طوالنینوزادان پره

. الزم بوه (1،2)گوزارش شوده اسوتدر مطالعات دیگر نیوز 

تورم سون تقوویمی و سون پوره ذکر است کوه در نووزادان
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 گزارش کوتاه

کرنولوژیوور متفوواوت اسووت. از سوووی دیگوور نوووزادان 

ری توشترم مستعد منکالت و مداخالت پزشوکی بویپره

ون زمواری پیرسوون ننوان داد بوین وزن ززمو .(27)هستند

زمان تولد با زمان رویش نخستین دنودان شویری ارتبواط 

دار و معکوس وجود دارد. همچنین بین قد و اندازه معنی

دار و معکوس دور سر با زمان رویش دندان ارتباط معنی

کووه بووین سوون حوواملگی و زمووان  در حووالی ،وجووود دارد

داری وجوود عنویرویش نخستین دندان شویری ارتبواط م

ارتبواط بوین وزن زموان تولود و  (.1ل شماره )جدو ندارد

زمان رویش نخستین دندان شیری در مطالعوات متفواوت 

مطالعوواتی کووه بووه . در (1،4)متنواقض گووزارش شووده اسووت

بین وزن زموان  ارتباطی است، روش کوهورت انجام شده

تولوود و زمووان رویووش نخسووتین دنوودان شوویری گووزارش 

واهد بیانگر زن است کوه تواخیر در رویوش ش (.4،25)نند

نخستین دندان شیری در نوزادان سالمی که با وزن کم به 

زیند وجود ندارد ولی در مواردی که موداخالت دنیا می

 پزشکی از جمله تهویه مکانیکی و یا بسوتری شودن طووالنی

ای وجوود دارد، رویوش هوای تغذیوهمدت و م رومیوت

هموراه اسوت. وزن زموان نخستین دندان شیری بوا تواخیر 

ای درون رحموی های م یط تغذیوهتولد یکی از شاخص

 ی جنینی نامناسوبیاست. نوزادان با وزن کم احتماال تغذیه

داشتند. مطالعات بیوانگر زن اسوت کوه در نووزادانی کوه 

ای را در دوران جنینووی تجربووه هووای تغذیووهم رومیووت

اجوه اند، رویش نخستین دندان شویری بوا تواخیر موکرده

  (.27)خواهند شد

بوا  ارتباط بین زموان رویوش نخسوتین دنودان شویری :2جدول شماره 

 دور سر و سن حاملگیوزن، قد، اندازه 
 

 زمان رویش نخستین دندان شیری 

 r سطح معنی داری 

 020/0 -092/0 وزن زمان تولد

 000/0 -211/0 قد زمان تولد

 001/0 -274/0 اندازه دور سر

 102/0 -071/0 سن حاملگی

 
ززمون زماری رگرسیون ننان داد که پس از تعدیل 

گوور تنهووا انوودازه دور سوور ارتبوواط اثوور متغیرهووای مداخلووه

 ،معکوس و معناداری با زمان رویش نخستین دندان داشت

(01/0 =P ،22/0- =B)  (2)جدول شماره. 

 
ارتبوواط زمووان رویووش نخسووتین دنوودان شوویری بووا  :3جدددول شددماره 

 بررسی با ززمون زماری رگرسیون متغیرهای مورد
 

 زمان رویش نخستین دندان شیری 

 Beta سطح معنی داری 

 222/0 -07/0 جنسیت

 209/0 -00/0 وزن زمان تولد

 511/0 -02/0 قد زمان تولد

 019/0 -22/0 اندازه دور سر

 419/0 02/0 سن حاملگی

 219/0 -00/0 نو  زایمان

 425/0 02/0 ن وه تغذیه شیرخوار

 
زن است کوه  های مطالعه حاضراز جمله م دودیت

احتموال شود کوه دندان از مادران پرسیده می زمان رویش

 درزن مطوورح بوووده اسووت. همچنووین خطووای بووه یووادزوری

 ، موراجعین بوه مراکوزمطالعهکننده در این های شرکتنمونه

های شهر بودند که تفاوتبهداشتی درمانی شهرستان قائم

 ها وجود نداشت.ایی چندانی در بین زنژنتیکی و جغرافی
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