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RTT, R33T: Rộng trước trên 

RGT, R55T: Rộng giữa trên 

RST1, R66T; Rộng sau trên thứ nhất 

RST2, R77T: Rộng sau trên thứ hai 

RTD, R33D: Rộng trước dưới 

RGD, R55D: Rộng giữa dưới 

RSD1, R66D: Rộng sau dưới thứ nhất 

RSD2, R77D: Rộng sau dưới thứ hai 

DTT, D13T: Dài trước trên 

DGT, D15T: Dài giữa trên 

DST1, D16T: Dài sau trên thứ nhất 

DST2, D17T: Dài sau trên thứ hai 

DTD, D13D: Dài trước dưới 

DGD, D15D: Dài giữa dưới 

DSD1, D16D: Dài sau dưới 1 

DSD2, D17D: Dài sau dưới thứ hai 

HD: Hàm dưới 

HT: Hàm trên 

G-X: Gần - Xa 

MPTC: Mặt phẳng tận cùng 

RHN1: Răng hàm nhỏ  thứ nhất 

RHN2: Răng hàm nhỏ thứ hai 

RHL1: Răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất  

RHL2: Răng hàm lớn vĩnh viễn thứ hai 

 



ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH 

Tiếng Việt Tiếng Anh 

Máy chụp cắt lớp điện toán CT scanner 

Mẫu hình thái Morphological pattern 

Mẫu tăng trưởng Growth pattern 

Nghiên cứu dọc Longitudinal study 

Nhân học Anthropology 

Thước trượt Boley gauge 

Thước điện tử kỹ thuật số Electronic digital calipers 

Khoảng leeway Leeway space 

 

 

KÝ HIỆU 

p: Ý nghĩa thống kê 

NS  (non significant) Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

*: Sự khác biệt có ý nghĩa với p < 0,05 

**: Sự khác biệt có ý nghĩa với p < 0,01 

***: Sự khác biệt có ý nghĩa với p < 0,001 

X : Số trung bình (tính bằng mm) của kích thước nghiên cứu. 

SD: Độ lệch chuẩn (tính bằng mm) của kích thước nghiên cứu. 

SE: Sai số chuẩn. 

N: Số cá thể trong mẫu nghiên cứu. 

∆: Mức độ chênh lệch của một đặc điểm nghiên cứu giữa hai thời điểm. 

NC: Nghiên cứu 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Các số liệu về hình thái và sự tăng trưởng cung răng, khuôn mặt có ý 

nghĩa quan trọng vì dựa vào đó chúng ta mới có kế hoạch điều trị chỉnh hình 

phù hợp. Để xác định sự bất thường của bộ răng, người bác sỹ chỉnh nha cần 

có đủ kiến thức để phân biệt bất thường và bình thường trước khi bắt đầu liệu 

pháp điều trị. Chìa khóa để điều trị thành công trên một bệnh nhân đang lớn là 

biết được quá trình tăng trưởng và nếu chúng ta không biết được chính xác 

quá trình tăng trưởng (về tốc độ và hướng) thì việc điều trị sẽ không có kết 

quả. Vì vậy các kiến thức về dấu ấn trưởng thành là rất quan trọng. Các dấu 

ấn này sẽ giúp chúng ta: Xác định chiều hướng của sự phát triển, đánh giá tốc 

độ phát triển, quyết định thời điểm điều trị 1. 

Kích thước cung răng, khuôn mặt thay đổi một cách có hệ thống có 

những kích thước tăng, có những kích thước giảm nhưng cũng có những kích 

thước tăng hoặc giảm ở từng giai đoạn. Do đó, nhiều nghiên cứu trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam đã khảo sát những thay đổi về kích thước của cung 

răng, khuôn mặt trong các giai đoạn tăng trưởng và phát triển khác nhau 

chẳng hạn như các kích thước chiều rộng cung răng và các kích thước chiều 

dài cung răng, khuôn mặt 2. 

Trong giai đoạn khởi đầu của bộ răng vĩnh viễn, những thay đổi xảy ra 

trong cung răng là kết quả của sự di chuyển răng và sự phát triển của xương 

nâng đỡ, bên cạnh yếu tố di truyền. Cung răng, khớp cắn cũng làm thay đổi 

kích thước khuôn mặt, đặc biệt là kích thước tầng dưới khuôn mặt. Các đặc 

điểm về hình thái học nêu trên có thay đổi ít nhiều tùy theo dân tộc, chủng tộc 

và theo từng lứa tuổi 3. 

Để có được những quyết định đúng đắn cho các can thiệp về hình thái 

và chức năng ở vùng đầu - mặt - cung răng, từ gần hai thế kỷ qua đã liên tục 

có những cố gắng của nhiều tác giả để tìm hiểu về những qui luật phát triển 
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của cung răng, khuôn mặt và đã khẳng định đặc điểm hình thái và tăng trưởng 

cung răng, khuôn mặt có sự khác nhau giữa các chủng tộc, dân tộc, giữa nam 

và nữ 4. 

Nhiều nghiên cứu đã nhận thấy việc khảo sát tương quan của răng hàm 

lớn vĩnh viễn thứ nhất, theo dõi quá trình thay đổi của khớp cắn sẽ giúp cho 

các bác sỹ chỉnh nha trong việc tiên lượng và điều trị sớm để xây dựng và duy 

trì một khớp cắn bình thường cho bộ răng vĩnh viễn trong tương lai 5. 

Các chỉ số đặc trưng và đặc điểm khớp cắn khác nhau giữa các chủng 

tộc, do vậy khi chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị nên sử dụng các chỉ số của 

chủng tộc đó 6. 

Giai đoạn 12 đến 14 tuổi bộ răng vĩnh viễn mới được thành lập, có sự 

thay đổi về kích thước cung răng cũng như khuôn mặt so với các lứa tuổi khác 

của bộ răng vĩnh viễn và nhiều thuận lợi cho việc thực hiện nắn chỉnh răng một 

cách toàn diện vì vậy người thầy thuốc cần phải biết được các chỉ số và những 

thay đổi cơ bản về cung răng, khuôn mặt của lứa tuổi này. Trên thế giới nhiều 

nghiên cứu đã cho biết các chỉ số cung răng, khuôn mặt lứa tuổi 12 đến 14. Ở 

Việt Nam đã có một vài công trình nghiên cứu ở người Kinh về vấn đề này 

nhưng cỡ mẫu nhỏ, chưa có nghiên cứu nào trên người Mường mà dân tộc 

Mường là một trong bốn dân tộc có số dân đông nhất trong 54 dân tộc anh em. 

Từ các lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu về cung 

răng và khuôn mặt của người mường với tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm 

hình thái và sự tăng trưởng cung răng, khuôn mặt của một nhóm trẻ em 

người Mường từ 12 đến 14 tuổi” với hai mục tiêu sau: 

1.   Xác định một số chỉ số cung răng, khuôn mặt của một nhóm trẻ em 

người Mường từ năm 12 tuổi đến năm 14. 

2.  Mô tả sự tăng trưởng của cung răng, khuôn mặt ở nhóm đối tượng 

nghiên cứu trên. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

Cho đến đầu thế kỷ thứ XVIII, phương pháp mô tả và phương pháp đo 

đạc là hai phương pháp chủ yếu trong nghiên cứu nhân chủng học và giải phẫu 

học. Tuy vậy, càng ngày các nhà nghiên cứu càng nhận ra rằng các đặc điểm đo 

đạc tạo nên cơ sở để đánh giá một cách đầy đủ và có tính định lượng cao hơn 

cho các nghiên cứu hình thái. Ngày nay, việc đo đạc nghiên cứu trên người 

được hoàn thiện hơn cả về phương pháp thu thập số liệu lẫn ứng dụng các kết 

quả, kết hợp sử dụng các tiến bộ của khoa học và kỹ thuật máy tính 7. 

1.1. Đặc điểm hình thái và sự tăng trưởng của cung răng khuôn mặt 

1.1.1. Sự thay đổi của cung răng và khớp cắn theo tuổi 

❖ Sự hình thành và phát triển của cung răng vĩnh viễn  

Các quá trình sinh học và phát triển không phải chỉ giới hạn trong thời kỳ 

phát triển phôi thai của mỗi cá thể: sự phát triển của răng từ tuần thứ năm của 

phôi và quá trình phát triển của cung răng diễn ra liên tục trong suốt cuộc đời. 

Từ khoảng 6 tuổi bộ răng sữa dần dần được thay thế bằng bộ răng vĩnh 

viễn. Quá trình hình thành bộ răng vĩnh viễn có thể được chia làm 2 giai đoạn: 

giai đoạn bộ răng hỗn hợp và giai đoạn bộ răng vĩnh viễn. Giai đoạn trong 

miệng vừa có răng sữa vừa có răng vĩnh viễn được gọi là giai đoạn răng hỗn 

hợp. Giai đoạn này thường kéo dài từ lúc 5,5 - 6 tuổi đến 11 - 12 tuổi. 

Ở mỗi giai đoạn, cung răng có những đặc trưng riêng biệt về hình thái, 

chức năng, về mức độ tăng trưởng và sự tương quan khác nhau. 
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Giai đoạn răng hỗn hợp là giai đoạn có nhiều thay đổi nhất. Sự biến đổi 

hướng mọc răng, sự loại bỏ khe hở giữa các răng, sự mòn răng theo thời gian 

và ảnh hưởng của cơ 8. 

• Sự thay răng sữa bằng các răng vĩnh viễn 

Được tính từ lúc xuất hiện RHL1 và các răng sữa được thay thế bằng 

các răng vĩnh viễn. Kích thước của các răng vĩnh viễn (trừ răng hàm sữa thứ 

hai hàm trên và răng hàm sữa thứ nhất, thứ hai hàm dưới) đều lớn hơn kích 

thước răng sữa mà chúng sẽ thay thế, xem bảng 1.1.9. 

Bảng 1.1. Khác biệt kích thước cung răng giữa răng sữa và răng vĩnh viễn 

Cung răng 
Các răng 

cửa (mm) 

Răng nanh, 

RHN (mm) 

Tổng 

(mm) 

Hàm 

Trên 

Răng vĩnh viễn 31,6 43,0 74,6 

Răng sữa 23,4 44,6 68,0 

Chênh lệch 8,2 -1,6 6,6 

Hàm 

dưới 

Răng vĩnh viễn 23,0 42,2 65,2 

Răng sữa 17,4 47,0 64,4 

Chênh lệch 5,6 -4,8 0,8 

 

Ở vùng răng cửa: Kích thước của các răng cửa vĩnh viễn lớn hơn kích 

thước của răng cửa sữa mà nó thay thế.  

Bảng 1.1 cho thấy để có đủ chỗ cho bốn răng cửa vĩnh viễn (31,6 mm) thay 

cho bốn răng cửa sữa (23,4 mm) cung răng hàm trên phải phát triển dài thêm 8,2 

mm. Tương tự như vậy đối với hàm dưới cung răng phải dài thêm 5,6 mm để 

chứa bốn răng cửa vĩnh viễn 23,0 mm thay cho bốn răng cửa sữa 17,4 mm. Do 

vậy để đủ chỗ cho răng vĩnh viễn mọc, xương hàm bù trừ bằng cách: 
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- Cung xương ổ răng chủ yếu tăng trưởng theo chiều ngang, sự tăng 

trưởng ra trước không có ý nghĩa nhiều. Khoảng liên răng nanh tăng trong quá 

trình thay thế các răng cửa, theo Moorrees trung bình khoảng 3 mm. Hàm trên 

tăng rộng nhiều hơn hàm dưới; Nam tăng rộng nhiều hơn nữ 10. 

- Các khe linh trưởng giữa các răng cửa có trong quá trình hình thành 

cung răng sữa. 

- Sự kéo dài cung răng do các răng vĩnh viễn thường mọc nghiêng ra 

phía môi. Chiều dài tăng khoảng 2,2 mm ở hàm trên và 1,3 mm ở hàm dưới. 

Khi răng cửa hàm dưới mọc, răng nanh sữa dịch chuyển nhẹ ra phía sau 

tại vùng khe hở linh trưởng, làm tăng chiều dài cung răng. Vì kích thước răng 

cửa vĩnh viễn lớn hơn răng cửa sữa, nên trong giai đoạn này để đủ chỗ cho 

răng cửa vĩnh viễn răng nanh sữa bị đẩy ra phía ngoài, làm tăng chiều rộng 

cung răng trong giai đoạn này. 

Trong khi RHL1 mọc, có hiện tượng đóng các khe linh trưởng do sự di 

gần của các răng. Hiện tượng này đi cùng với hiện tượng tăng chiều dài cung 

răng do hiện tượng mọc về phía môi của các răng cửa vĩnh viễn so với các 

răng cửa sữa. Điều này làm cho chiều dài cung răng dưới không thay đổi. Tuy 

nhiên ở hàm trên các răng cửa trên mọc nghiêng về phía môi nhiều hơn nên 

làm tăng chiều dài cung răng, kết quả là chiều dài cung răng tăng. Nhìn 

chung, răng RHL1 hàm dưới di gần nhiều hơn răng RHL1 hàm trên 11. 

  

a                    b 

Hình 1.1. Sự thay đổi kích thước cung răng sữa sang bộ răng vĩnh viễn11 

a. Tăng chiều dài cung răng do các răng cửa nghiêng về phía môi;  

b. Tăng chiều dài (L) và giảm chu vi cung răng (C) 
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Ở vùng răng nanh và răng hàm sữa: Ngược lại với vùng răng cửa, 

khi răng sữa phía sau được thay thế bằng răng hàm nhỏ và răng nanh vĩnh 

viễn, chiều gần xa của răng hàm nhỏ vĩnh viễn nhỏ hơn chiều gần xa của răng 

hàm sữa mà nó thay thế 12. Vì vậy, Nance (1947) lần đầu tiên đã đưa ra định 

nghĩa về khoảng leeway: đó là sự chênh lệch giữa tổng kích thước theo chiều 

gần-xa giữa răng nanh sữa, răng hàm sữa thứ nhất, răng hàm sữa thứ hai với 

tổng kích thước của các răng nanh vĩnh viễn, và các răng hàm nhỏ vĩnh viễn. 

Độ lớn của khoảng leeway được nhiều tác giả nghiên cứu và đưa ra cho riêng 

dân tộc mình 13. Trong lâm sàng chúng ta có thể lợi dụng khoảng leeway để 

ngăn chặn RHL1 dịch chuyển về phía trước, đồng thời dịch chuyển các răng 

phía trước ra sau để đóng kín khoảng này trong các trường hợp răng vẩu. 

• Sự thay đổi khớp cắn từ bộ răng sữa sang bộ răng vĩnh viễn  

Khớp cắn được xác định khi các răng hàm trên và hàm dưới lồng múi 

với nhau ở tất cả các vị trí của hàm dưới cũng như khi hàm dưới chuyển động; 

nó là kết quả của sự kiểm soát thần kinh - cơ đối với các thành phần của hệ 

nhai như răng, cấu trúc quanh răng, hàm trên, hàm dưới, khớp thái dương hàm 

cũng như các gân cơ kèm theo. Khớp cắn bình thường là thể hiện khớp chạm 

bình thường của răng trên và dưới, nghĩa là chạm khớp răng tối đa.  

Sự phát triển khớp cắn từ bộ răng sữa sang bộ răng hỗn hợp phụ thuộc 

vào 2 yếu tố chính là: 

Cung răng sữa thuộc loại thưa hay khít. 

Mặt phẳng tận cùng của răng hàm sữa thứ hai. 

Do răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất (RHL1) mọc lên dựa theo chân xa 

răng hàm sữa thứ hai nên tương quan RHL1 phụ thuộc vào tương quan răng hàm 

sữa thứ hai (tùy thuộc vào sự phát triển tương quan của mặt phẳng tận cùng). 
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Răng hàm lớn thứ nhất mọc lên vào khoảng 6 tuổi và nó là chiếc răng 

vĩnh viễn đầu tiên mọc ra. Mối tương quan của RHL1 khi ở khớp cắn tiếp xúc 

ban đầu được biểu diễn bằng một trong 3 loại sau: 

Loại I: Múi gần - ngoài của RHL1 HT tiếp xúc hoặc rất gần với rãnh gần 

ngoài của RHL1 HD. 

Loại II: Múi gần - ngoài của RHL1 HT ở phía trước múi gần - ngoài của 

RHL1 HD. 

Loại III: Múi gần - ngoài của RHL1 HT ở phía xa so với rãnh gần ngoài 

của RHL1 HD 14. 

 

Hình 1.2. Sơ đồ minh họa mối tương quan giữa mặt phẳng Chapman và sự 

thành lập khớp cắn răng hàm lớn thứ nhất theo Carlsen và Meredith 15 

Cụ thể sự thay đổi của khớp cắn được diễn ra như sau: 

Những trẻ có tương quan răng hàm sữa thứ hai kiểu bước gần, RHL1 

mọc lên vào thẳng khớp cắn loại I Angle (khớp cắn bình thường).  

Trẻ có HD phát triển sớm có thể có quan hệ bước gần ở răng hàm sữa 

và trở thành quan hệ loại I ở RHL1 giai đoạn đầu; sau đó quan hệ này có nhiều 

khả năng tiến triển thành quan hệ loại III. Mặt khác nếu HD không tiếp tục 

phát triển thì quan hệ bước gần sẽ trở thành quan hệ loại I sau này. 
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Những trẻ có mặt phẳng tận cùng kiểu phẳng ở giai đoạn sớm của hàm 

răng hỗn hợp, RHL1 mọc lên ở vị trí đối đầu: 

- Nếu cung răng dưới có khe hở linh trưởng, RHL1 mọc lên làm di gần 

răng hàm sữa thứ nhất và răng hàm sữa thứ hai, đóng kín khe hở linh trưởng 

(giữa răng hàm sữa thứ nhất và răng nanh), làm giảm chiều dài cung răng và 

răng RHL1 vào thẳng khớp cắn loại I (sự di gần sớm của RHL1 HD) (hình 1.3). 

 

 

Hình 1.3. Sự di gần sớm của răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất 16 

- Nếu cung răng HD không có khe hở linh trưởng hoặc khe hở linh 

trưởng quá nhỏ, RHL1 HT và HD sẽ giữ vị trí cắn đối đầu cho đến khi các 

răng hàm sữa thứ nhất và răng hàm sữa thứ hai được thay thế bởi các răng 

hàm nhỏ vĩnh viễn có kích thước theo chiều gần - xa nhỏ hơn. RHL1 sẽ di về 

phía gần trễ (muộn) trong giai đoạn sau của bộ răng hỗn hợp và răng trên cắn 

khớp bình thường với răng dưới.  

 

 

Hình 1.4. Sự di gần muộn của răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất 16 

Răng 6 làm di gần RHS1 

& 2 vào vị trí này 

Kiểu phẳng Loại I 
Răng 6 hàm dưới di 

chuyển vào vị trí này 
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- Cung răng trên có khe hở, cung răng dưới không có khe hở và RHL1 

hàm trên mọc trước RHL1 HD. RHL1 HT di gần, đóng kín khe hở, RHL1 HD 

mọc lên sẽ vào khớp cắn loại II Angle vì không thể di gần được do cung răng 

dưới không có khe hở giữa các răng. Trường hợp này trẻ cần được theo dõi và 

điều trị kịp thời trường hợp vẩu hàm trên. 

Khi răng hàm sữa thứ hai có tương quan bậc phía xa và nhất là khi cung 

răng trên thuộc loại có khe hở, và cung răng dưới thuộc loại không có khe hở, 

RHL1 mọc lên sẽ vào khớp cắn loại II Angle. Những trường hợp này cần thiết 

phải theo dõi và điều trị vẩu răng trên. Nếu không có mất khoảng do sâu hay 

do nhổ răng hàm sữa sớm thì khớp cắn loại II về răng cũng có thể là thể hiện 

của khớp cắn loại II về xương. 

Sự mọc lên của RHL1 làm thu ngắn cung răng trong loại hàm có khe hở 

và khi răng RHL1 hàm trên và dưới đã ăn khớp với nhau thì không còn sự 

thay đổi trong mối tương quan theo chiều trước - sau của răng nanh sữa nữa. 

Tóm lại: 

▪ Nguyên nhân thay đổi tương quan của các RHL1 

- Khoảng leeway: Hàm dưới trung bình 1,8 mm mỗi bên, hàm trên 

trung bình 0,9 mm mỗi bên 17. 

- Sự tăng trưởng của hàm dưới: hiện tượng tăng trưởng ra trước và 

xuống dưới của hàm dưới mạnh hơn hàm trên ở giai đoạn thiếu niên do vậy 

cung răng dưới có xu hướng đưa ra trước nhiều hơn. 

- Các nguyên nhân khác: di truyền, dinh dưỡng, chức năng, một số bệnh 

lý vùng hàm mặt, tai mũi họng. 

❖ Quan điểm khớp cắn và phân loại khớp cắn theo Angle 

❖  Các đặc điểm của khớp cắn bình thường.  

Tương quan giữa các răng trong một hàm: 

- Tương quan theo chiều trước sau: tất cả các răng đều tiếp xúc nhau ở cả 

mặt gần và xa, ngoại trừ răng khôn chỉ có một điểm tiếp xúc phía gần. Với 
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thời gian, các điểm tiếp xúc sẽ trở thành mặt phẳng tiếp xúc do sự mòn sinh lý 

dưới tác động của lực nhai. 

- Độ nghiêng ngoài-trong của răng: Trục ngoài - trong của răng (nhìn từ 

phía trước, theo mặt phẳng trán), hàm trên các răng sau hơi nghiêng về phía 

ngoài, hàm dưới các răng sau hơi nghiêng về phía trong. 

- Độ nghiêng gần - xa của răng: Trục gần xa của răng, nhìn từ phía bên 

và theo chiều trước sau, hàm trên các răng trước nghiêng gần và các răng sau 

nghiêng xa, hàm dưới các răng trước và sau đều nghiêng gần, các răng hàm 

lớn thứ hai và thứ ba nghiêng về phía gần nhiều hơn các răng hàm nhỏ. 

- Đường cong spee: là đường cong lõm hướng lên trên, đi qua đỉnh múi 

răng nanh và đỉnh múi ngoài của các răng hàm nhỏ và răng hàm lớn hàm 

dưới. Đường cong spee bình thường sâu < l,5mm. 

Tương quan giữa các răng hàm trên và hàm dưới 

- Độ cắn chìa: Là khoảng cách giữa bờ cắn răng cửa trên và dưới theo 

chiều trước sau. Độ cắn chìa trung bình là l-2mm. 

- Độ cắn phủ: là khoảng cách giữa bờ cắn răng cửa trên và dưới theo 

chiều đứng khi hai hàm cắn khớp. Trung bình độ cắn phủ bằng 1/3 chiều cao 

thân răng dưới. 

- Đường cắn khớp là: đường nối mặt ngoài của các răng sau và bờ cắn 

của các răng trước hàm dưới, hoặc là đường nối trũng giữa các răng sau và 

vùng gót các răng trước hàm trên. 

- Khi hai hàm cắn khớp với nhau, đường cắn khớp của răng hàm trên và 

hàm dưới chồng khít lên nhau, mỗi răng trên cung hàm sẽ khớp với hai răng ở 

hàm đối diện, ngoại trừ răng cửa giữa hàm dưới và răng khôn hàm trên chỉ 

khớp với một răng của hàm đối diện. 

- Trong tương quan bình thường của hai hàm, các răng sau hàm dưới 

nằm về phía gần và phía lưỡi đối với răng hàm trên đối diện 18. 
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❖ Các đặc tính của hàm răng lý tưởng 

Quan niệm răng hàm hài hoà lý tưởng  

- Về mặt hình thái học, tỷ lệ các tầng mặt cân đối, hài hòa giữa kích 

thước rộng và dài theo ba chiều không gian. Răng cân đối hài hòa với nhau, 

với cung hàm và khuôn mặt. Răng cùng số ở vị trí cân xứng hai bên đường 

nối giữa hàm trên đối với cung răng trên và ở vị trí cân xứng hai bên đường 

nối phanh lưỡi và phanh môi dưới với hàm dưới. 

- Về chức năng: Đạt hiệu suất ăn nhai, nói và thở cao nhất. 

- Về thẩm mỹ: Đảm bảo thẩm mỹ cao 18. 

Quan niệm khớp cắn lý tưởng của Andrews 

Năm 1960 - 1964, Lawrence F. Andrews thực hiện nghiên cứu trên 120 

mẫu hàm có khớp cắn bình thường. Các mẫu hàm được lựa chọn theo tiêu 

chuẩn sau: 

- Chưa qua điều trị chỉnh hình. 

- Các răng mọc đều đặn và thẩm mỹ. 

- Khớp cắn đúng. 

- Không cần đến điều trị chỉnh nha sau này. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các mẫu hàm đều có chung các đặc 

tính khớp cắn. Kết quả này được Andrews so sánh với 1.150 ca điều trị chỉnh 

nha có kết quả tốt, và các đặc tính khớp cắn mà Andrews quan sát được đã trở 

thành mục tiêu của điều trị chỉnh hình răng miệng 19. 

❖ Phân loại sai khớp cắn theo Angle 

Phân loại sai khớp cắn theo Angle được công bố vào thập niên 1890 là 

một mốc quan trọng trong sự phát triển của chỉnh hình răng mặt. Nó không 

chỉ phân loại các loại sai khớp cắn quan trọng mà còn định nghĩa đơn giản và 

rõ ràng về khớp cắn bình thường của hàm răng thật. 
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Theo giả thuyết của Angle, răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm trên là 

chìa khóa khớp cắn. Đây là răng vĩnh viễn được thành lập và mọc sớm nhất. 

Nó cũng là răng vĩnh viễn to nhất của cung hàm trên, có vị trí tương đối cố 

định so với nền sọ, khi mọc không bị cản trở bởi chân răng sữa và còn được 

hướng dần mọc đúng nhờ hệ răng sữa. 

Angle căn cứ vào tương quan khớp cắn của răng hàm lớn vĩnh viễn thứ 

nhất hàm trên và răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới khi hai hàm cắn khớp để 

xếp thành 4 nhóm khớp cắn: 

Khớp cắn trung tính (CLo): Quan hệ răng hàm lớn thứ nhất hàm trên và 

răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới là trung tính (đỉnh núm ngoài gần của răng 

hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm trên ăn khớp với rãnh ngoài gần của răng 

hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm dưới). Các răng sắp xếp theo đường cắn. 

Khớp cắn sai loại I (CLI): Quan hệ răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm 

trên và răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm dưới là trung tính, nhưng đường 

cắn không đúng do các răng trước mọc sai chỗ, răng xoay hoặc do những 

nguyên nhân khác. 

Khớp cắn sai loại II (CLII): Múi ngoài gần của răng hàm lớn vĩnh viễn 

thứ nhất hàm trên khớp về phía gần so với rãnh ngoài gần của răng hàm lớn 

vĩnh viễn thứ nhất hàm dưới. Loại II có hai tiểu loại: 

Tiểu loại 1: Cung răng hàm trên hẹp, hình chữ V, nhô ra trước với các 

răng cửa trên nghiêng về phía môi (răng vẩu), độ cắn chìa tăng, môi dưới 

thường chạm mặt trong các răng cửa trên. 

Tiểu loại 2: Các răng cửa giữa hàm trên nghiêng vào trong nhiều, trong 

khi các răng cửa bên hàm trên nghiêng ra phía ngoài khỏi răng cửa giữa, độ 

cắn phủ tăng, cung răng hàm trên ở vùng răng nanh thường rộng hơn bình 

thường. Tiểu loại 2 thường do di truyền. 

Khớp cắn sai loại III (CLIII): Múi ngoài gần răng hàm lớn vĩnh viễn thứ 

nhất hàm trên khớp về phía xa so với rãnh ngoài gần của răng hàm lớn thứ 

nhất hàm dưới. Các răng cửa dưới có thể ở phía ngoài các răng cửa trên (cắn 
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chéo răng cửa hay móm), cần phân biệt sai khớp cắn loại III thực sự với sai 

khớp cắn loại III giả. Trong sai khớp cắn loại III giả, quan hệ của răng hàm 

lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm trên với răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm dưới 

là trung tính. 

 

Hình 1.5. Các loại khớp cắn theo Angle 20 

1.1.2. Sự phát triển của sọ mặt  

Quá trình phát triển của phức hợp sọ mặt gắn liền với sự tăng trưởng 

của kích thước cung răng và sự thay đổi của khớp cắn. 

❖ Sự phát triển sọ mặt sau sinh  

Quá trình tăng trưởng được thể hiện qua ba hiện tượng chủ yếu: Sự dịch 

chuyển, sự xoay và sự phát triển của bộ răng. Phức hợp sọ mặt được chia 

thành 4 vùng, các vùng này có sự tăng trưởng khá khác biệt nhau: vòm sọ, 

nền sọ, phức hợp mũi hàm trên và hàm dưới.  

* Sự tăng trưởng xương vòm sọ: 

- Cách tăng trưởng xương sọ: Là sự đắp xương ở các bề mặt, sự tạo 

xương ở các đường khớp. 

- Sự tăng trưởng của xương vòm sọ: Phần lớn sự tăng trưởng của vòm 

sọ xảy ra ở các đường khớp, còn có sự tiêu xương xảy ra ở mặt trong của vòm 

sọ, cùng lúc với sự bồi đắp xương mới ở mặt ngoài. Sự bồi đắp xương/tiêu 
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xương ở mặt ngoài sọ và trong sọ làm thay đổi hình dạng trong của vòm sọ 

khi tăng trưởng. 

* Sự tăng trưởng nền sọ: 

 Trái với vòm sọ, các xương nền sọ được tạo thành ban đầu dưới hình 

thức sụn và sau đó được biến đổi thành xương bởi sự hình thành xương từ sụn. 

*Sự tăng trưởng xương mặt: 

- Sự tăng trưởng của xương hàm trên và xương khẩu cái 

 Sự tăng trưởng của xương hàm trên diễn ra theo 2 cách: Sự bồi đắp 

xương ở đường khớp nối xương hàm trên với xương sọ và nền sọ, tái tạo lại 

nhờ sự bồi đắp xương/tiêu xương ở bề mặt. 

Xương hàm trên tăng trưởng theo 3 chiều trong không gian: Chiều 

rộng, chiều cao và chiều trước sau 21. 

- Sự tăng trưởng của xương hàm dưới 

 Những vị trí tăng trưởng chủ yếu của xương hàm dưới sau sinh là ở sụn 

lồi cầu, bờ sau cành lên và gờ xương ổ răng. Những vị trí này được bồi đắp 

xương nhiều để tăng chiều cao, chiều dài và chiều rộng của xương hàm dưới. 

Tỷ lệ tăng trưởng lồi cầu tăng lên ở tuổi dậy thì, đỉnh cao ở khoảng 12,5 đến 

14 tuổi, sự hiện diện tiếp tục của sụn cung cấp một khả năng tiềm ẩn cho sự 

tăng trưởng tiếp theo. 

Sự tạo thành xương ở đầu lồi cầu là nguyên nhân làm cành lên xương 

hàm dưới tăng trưởng theo hướng lên trên, ra sau và xương hàm dưới di 

chuyển xuống dưới và ra trước. Từ lâu người ta nghĩ rằng sự tăng trưởng lồi 

cầu tạo ra sự di chuyển ra trước và xuống dưới của xương hàm dưới. Tuy 

nhiên nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng lồi cầu không có vai trò đặc biệt 

trong sự tăng trưởng toàn thể xương hàm dưới, sự di chuyển và tăng trưởng 

của xương hàm dưới không do sự "đẩy" của lồi cầu ở nền sọ. 
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 Sự tăng trưởng xương hàm dưới ảnh hưởng đến tầng dưới mặt. Xương 

hàm dưới phát triển theo 3 chiều trong không gian: Chiều rộng, chiều trước 

sau, chiều cao 22. 

❖ Tương quan giữa sự xoay xương hàm và hướng mọc răng 

Hướng mọc răng của các răng hàm trên là xuống dưới và hơi ra trước. 

Trong sự tăng trưởng bình thường, xương hàm trên thường xoay hướng ra 

trước vài độ (hướng đóng) nhưng cũng có thể xoay nhẹ về phía sau (hướng 

mở). Sự xoay ra trước sẽ làm nghiêng các răng cửa trên ra trước (tăng chiều 

dài cung răng), trong khi sự xoay ra sau làm cho các răng cửa đứng thẳng hơn 

(giảm chiều dài cung răng). Sự di chuyển răng cùng với xương hàm có thể 

chiếm đến 50% toàn bộ chuyển động răng hàm trên trong thời kỳ tăng trưởng 

dậy thì. 

Hướng mọc răng của các răng cửa hàm dưới là hướng lên trên và hơi ra 

trước. Sự xoay bình thường xương hàm dưới đưa phần trước xương hàm dưới 

hướng lên trên (hướng đóng). Do hướng xoay này của xương hàm dưới có 

khuynh hướng làm răng cửa dưới đứng thẳng hơn. Độ di gần của răng hàm 

nhiều hơn so với răng cửa trong quá trình tăng trưởng, và sự di gần này 

thường đưa đến giảm kích thước cung răng. Do xương hàm dưới xoay ra 

trước nhiều hơn so với xương hàm trên, nên kích thước cung răng hàm dưới 

giảm cũng xảy ra phổ biến hơn so với hàm trên 23. 

❖ Thời gian tăng trưởng của xương hàm và sự tăng trưởng của cung răng 

Sự tăng trưởng cả hai xương hàm theo 3 chiều trong không gian hoàn 

tất theo một thứ tự nhất định. Sự tăng trưởng theo chiều rộng hoàn tất trước, 

đến sự tăng trưởng theo chiều trước sau, và cuối cùng là sự tăng trưởng theo 

chiều cao. Sự phát triển của xương hàm trên, hàm dưới nói riêng và phức hợp 

sọ mặt nói chung có liên quan mật thiết với sự phát triển cung răng và thay 

đổi của khớp cắn. Đã có nhiều nghiên cứu liên quan tới vấn đề này như các 

nghiên cứu của Singh, Proffit, Bishara … 
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Sự tăng trưởng theo chiều rộng ở cả 2 xương hàm bao gồm chiều rộng 

hai cung răng, có khuynh hướng chấm dứt trước đỉnh tăng trưởng dậy thì và 

chỉ bị ảnh hưởng rất ít nếu có do sự thay đổi tuổi dậy thì. Chiều rộng giữa hai 

răng nanh thường có khuynh hướng giảm hơn là tăng sau 12 tuổi. Tuy nhiên 

khi xương hàm tăng trưởng về phía sau, chúng trở nên rộng hơn. Đối với hàm 

trên, điều này áp dụng cho chiều rộng hai răng hàm lớn vĩnh viễn thứ 2, và cả 

răng hàm lớn thứ 3 ở vùng lồi củ xương hàm trên nếu chúng mọc lên được. 

Đối với hàm dưới, cả chiều rộng giữa hai răng hàm lớn và giữa hai lồi cầu đều 

tăng nhẹ cho đến khi xương hàm dưới chấm dứt tăng trưởng theo chiều trước 

sau. Tuy nhiên chiều rộng phía trước cung răng dưới được ổn định rất sớm.  

Cả hai xương hàm tiếp tục tăng trưởng theo chiều trước sau và theo 

chiều cao qua giai đoạn dậy thì. Ở bé gái, trung bình xương hàm trên tăng 

trưởng xuống dưới và ra trước chậm dần ở tuổi 14 - 15 (chính xác hơn 2 - 3 

năm sau khi xuất hiện kinh nguyệt), sau đó có khuynh hướng tăng trưởng nhẹ 

hầu như theo hướng ra trước. Đối với cả bé trai và bé gái, tăng trưởng mặt 

theo chiều cao chấm dứt trễ hơn tăng trưởng theo chiều trước sau, chủ yếu do 

sự tăng trưởng trên theo chiều cao xương hàm dưới. Sự gia tăng theo chiều 

cao mặt và sự trồi răng kèm theo diễn ra trong suốt cuộc đời nhưng khi đến 20 

tuổi ở nam, và có thể sớm hơn ở nữ, tốc độ gia tăng này sẽ bằng tốc độ tăng 

trưởng chậm của người trưởng thành.  

Trong suốt thời kỳ bào thai, những kích thước tương ứng của xương 

hàm trên và xương hàm dưới khác nhau về độ rộng. Vào lúc đầu, xương hàm 

dưới lớn hơn nhiều xương hàm trên, tình trạng bất cân đối giảm dần về sau 

bởi sự phát triển nhiều hơn của xương hàm trên, khoảng 8 tuần sau sinh, 

xương hàm trên vượt quá xương hàm dưới. Sự tăng trưởng về sau nhiều hơn 

của xương hàm dưới đưa đến kết quả kích thước ngang nhau của xương hàm 

trên và dưới khoảng tuần thứ 11. Sự tăng trưởng chậm của xương hàm dưới 
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sau sự tăng trưởng của xương hàm trên khoảng những tuần 13 đến 20 bởi sự 

thay đổi sụn Meckel thành sụn thứ phát lồi cầu như là yếu tố quyết định sự 

tăng trưởng chính của xương hàm dưới. Ở trẻ sơ sinh, xương hàm dưới có 

khuynh hướng lùi hàm so với xương hàm trên mặc dù cả hai có thể có kích 

thước ngang nhau.Tình trạng lùi hàm này sớm về bình thường do sự tăng 

trưởng nhanh của xương hàm dưới và hướng ra trước để thành lập khớp cắn 

Angle I. Sự tăng trưởng không đầy đủ của xương hàm dưới dẫn đến kết quả 

khớp cắn Angle II (lùi hàm), sự phát triển quá mức của xương hàm dưới tạo 

ra Khớp cắn Angle III (nhô hàm). xương hàm dưới có thể tăng trưởng theo 

thời gian nhiều hơn xương hàm trên 23. 

▪ Sự tăng trưởng của cung răng từ 12 đến 14 tuổi  

Từ 12 đến 14 tuổi, hầu hết các kích thước chiều rộng cung răng HT của nam 

và nữ đều tăng, tăng nhiều nhất là chiều rộng cung răng sau trên 2 của nam (R77T 

tăng 0,9 mm), riêng chiều rộng giữa trên (R55T) không đổi hoặc giảm nhẹ. 

Sự thay đổi tăng trưởng chiều rộng cung răng HD của nam và nữ cũng 

giống như HT, nghĩa là từ 12-14 tuổi các kích thước này tăng, tăng nhiều nhất 

là chiều rộng cung răng sau dưới 2 (R77D) ở cả nam và nữ. 

Từ 12-14 tuổi, ở nam hầu hết các kích thước chiều dài cung răng HT 

giảm dần, chỉ trừ chiều dài phía trước của nam (D33T), tuy nhiên sự thay đổi 

đều không nhiều. Ở nữ, chiều dài cung răng trước trên (D33T) và chiều dài 

cung răng sau trên 2 (D77T) tăng không đáng kể, chiều dài giữa trên thay đổi 

không nhiều (giảm ở giai đoạn 12 tuổi đến 13 tuổi, tăng ở giai đoạn 13 đến 14 

tuổi) nhưng chiều dài sau trên 1 (D66T) giảm. 

Tương tự chiều dài cung răng HT, hầu hết các chiều dài cung răng HD 

của nam và nữ từ 12 đến 14 tuổi đều giảm không đáng kể, riêng chiều dài 

cung răng sau dưới 2 của nam (D77D) tăng nhẹ 24. 
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❖ Sự tăng trưởng của mô mềm sau khi sinh  

❖ Sự tăng trưởng và độ lồi của mặt nhìn nghiêng 

Lúc mới đẻ trẻ có khuôn mặt trông nghiêng lồi nhiều. Chậm lại từ tháng 

thứ 6 đến 3 tuổi, giảm ½ do sự tăng trưởng rất nhanh của xương hàm dưới. 

lúc 4-8 tuổi những thay đổi không có nghĩa rồi lại tăng sau 8 tuổi tới lúc 

trưởng thành. D. Subtelny nhận thấy có sự khác nhau nhẹ về độ lồi giữa nam 

và nữ. Ở nữ thì cằm lồi cao hơn ở nam. Vào 9 tuổi trong bình ở nam là 175o 

và ở nữ là 174o. Vào lúc 18 tuổi trung bình ở nam là 179o và ở nữ là 177o. 

Tóm lại nhìn nghiêng hơi dẹt hơn ở trai và hơi lồi ở gái 25. 

❖ Tăng trưởng môi 

Hai môi trên và dưới tăng trưởng giống nhau nhưng cường độ môi trên 

gấp đôi môi dưới. Hai môi trên ngày càng lùi so với đường thẩm mỹ vì sự 

tăng trưởng của mũi mạnh hơn sự tăng trưởng của cằm. 

Theo RS.Hambleton môi dài và dày lên ở vùng vermillon. Môi trên tăng 

trưởng trung bình từ 6,5 từ lúc đẻ tới lúc trưởng thành và không có sự khác 

biệt về giới, chỉ có sự tăng trưởng ngừng lại ở tuổi 14. mũi tăng trưởng nhanh 

hơn về chiều dài so với môi. Bình thường môi trên phủ 70% mặt tiền đình của 

răng cửa trên 25. 

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển cung răng, khuôn mặt  

Các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến sự phát triển vùng cung răng và 

khuôn mặt là yếu tố di truyền và chủng tộc, yếu tố chức năng và môi trường.  

❖  Yếu tố di truyền và chủng tộc 

Yếu tố di truyền trên mỗi cá thể chịu trách nhiệm về sự phát triển của 

xương toàn thân nói chung, các xương vùng đầu mặt và các xương hàm nói 

riêng. Vai trò của yếu tố di truyền thể hiện qua các nghiên cứu ở các cặp sinh 

đôi cùng trứng. Lestrel (1998) nghiên cứu những thay đổi hình dạng nền sọ 

của những cặp sinh đôi cùng trứng và khác trứng, nhận thấy các cặp sinh đôi 
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cùng trứng có sự thay đổi tăng trưởng rất giống nhau. Theo tác giả, nguyên 

nhân là do các cặp sinh đôi này có bộ gen hoàn toàn giống nhau. Torok cũng 

nghiên cứu dọc những thay đổi hình dạng xương hàm trên của các cặp sinh 

đôi, kết quả tương tự như nghiên cứu về nền sọ 26. 

Năm 1988 Chang nhận thấy đặc trưng hình thái của phức hợp sọ mặt ở 

trẻ em Trung Quốc có tương quan với những dạng khớp cắn khác nhau của bộ 

răng sữa, nghĩa là yếu tố di truyền ảnh hưởng đến hình thái phức hợp sọ mặt, 

đồng thời ảnh hưởng đến hình thái, kích thước cung răng và khớp cắn. Có sự 

khác biệt về kích thước cung răng sữa giữa nam và nữ của các nhóm có mặt 

phẳng giới hạn phía xa khác nhau: các kích thước cung răng của nhóm bậc 

thẳng nằm ở khoảng giữa hai nhóm bậc gần và bậc xa 8, 27. 

❖ Yếu tố chức năng 

Các cơ cấu của đầu mặt và hệ thống nhai đảm nhiệm nhiều chức năng 

quan trọng của con người. Nhiều chức năng ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng 

trưởng của xương: nhai, nuốt, thở và những thói quen khác qua đó đưa đến 

những thay đổi của cung răng và khớp cắn. 

Gross và cộng sự (1994) đánh giá về chiều rộng cung răng hàm trên của 

trẻ em có miệng hở (miệng không thường xuyên ngậm, môi không đóng kín 

được nếu không cố gắng). Ông cho rằng ngoài yếu tố di truyền thì sự phát triển 

của xương và răng chịu ảnh hưởng đáng kể của những thay đổi “môi trường tại 

chỗ”. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của lưỡi trong việc tạo lực làm mở 

rộng xương khẩu cái trong quá trình tăng trưởng. Hệ thống môi-má-lưỡi đã 

được chứng minh là một trong những yếu tố quyết định hình dạng, sự ổn định 

của các cung răng 12. 

❖ Yếu tố môi trường 

Theo Van Limborgh, các yếu tố chịu trách nhiệm trong sự phát triển 

tăng trưởng được phân loại thành các yếu tố di truyền nội tại, các yếu tố ngoại 
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di truyền toàn thân và tại chỗ (như kích thích tố tăng trưởng) và các yếu tố 

môi trường (ảnh hưởng tại chỗ và toàn thân).  

Trong nghiên cứu của Lestrel và Torok, các tác giả nhận thấy có một số 

thay đổi trong sự phát triển tăng trưởng ngay cả với cấu trúc gien đồng nhất 

của các trẻ sinh đôi cùng trứng và điều này được cho là do ảnh hưởng của yếu 

tố môi trường 26,28. 

 Chế độ ăn cân bằng, đầy đủ số lượng và chất lượng giúp trẻ tăng 

trưởng tốt. Abrew (1998) và cộng sự trong một nghiên cứu đánh giá cung 

răng sữa ở trẻ suy dinh dưỡng được thực hiện tại Brazil nhận thấy sự phát 

triển của cung răng chịu tác động của tình trạng dinh dưỡng. Những trẻ suy 

dinh dưỡng có cung răng hẹp hơn so với trẻ bình thường 29.  

Cung răng cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như: mất răng 

sữa sớm, răng bị sâu mặt bên, những trường hợp bệnh lý, cứng khớp hay sự 

dính liền bất thường của chân răng với xương ở răng sữa, thói quen xấu vùng 

miệng, chấn thương, mọc sớm răng hàm lớn vĩnh viễn thứ hai. Nothway, 

Wainright và Demirjian khi nghiên cứu về ảnh hưởng này đã chỉ ra rằng: 

Mất răng hàm sữa hai sớm là ảnh hưởng nhất đến chiều dài cung răng. 

Mất sớm răng sữa phía sau sẽ giảm 2-4 mm khoảng trống trên ¼ cung 

hàm ở cả hai hàm. 

Sự mất khoảng chỉ liên quan đến tuổi ở hàm trên. 

Mất sớm răng hàm sữa thứ nhất sẽ dẫn đến răng nanh mọc ngoài cung, còn 

mất sớm răng hàm sữa thứ hai sẽ dẫn đến răng hàm nhỏ hai bị mọc ngầm. 

Sự mất khoảng lớn nhất là do sự di gần của răng hàm lớn vĩnh viễn. Sự 

mất khoảng lớn nhất xảy ra trong năm đầu tiên sau khi mất răng sữa sớm 

nhiều hơn trong những năm tiếp theo. 

Sự phát triển của cung răng không thể bù lại được khoảng đã mất ở 

hàm trên, và chỉ được một chút khoảng ở hàm dưới 30. 
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Mặc dù yếu tố di truyền và chức năng là những yếu tố quyết định nhất 

với sự phát triển và tăng trưởng của cung răng nhưng tác động của môi trường 

cũng có ảnh hưởng ít nhiều lên quá trình này 31. 

Ngoài các yếu tố trên còn có một số yếu tố khác ảnh hưởng đến quá 

trình phát triển cung răng và khớp cắn như: Yếu tố nội tiết, yếu tố xã hội - 

kinh tế và các yếu tố khác như tuổi, giới... 8. 

1.2. Các phương pháp nghiên cứu hình thái cung răng, khuôn mặt 

1.2.1. Các phương pháp đo đạc và phân tích cung răng và khớp cắn  

Đánh giá răng, cung răng là một công việc cần thiết trong thực hành 

lâm sàng và nghiên cứu. Đánh giá những thay đổi về cung răng và khớp cắn 

để phân tích những bất thường của bộ răng. Việc đánh giá không chỉ dựa vào 

quan sát cảm quan mà phải dựa vào đo đạc và phân tích trên cơ sở khoa học: 

trên phim, mẫu hàm hoặc trực tiếp trên miệng. 

Việc đo đạc phân tích trực tiếp trên miệng cho ta biết chính xác hơn 

kích thước thật của răng, cung răng, tình trạng khớp cắn. Tuy nhiên có hạn 

chế là việc xác định các điểm mốc trên miệng đôi lúc gặp nhiều khó khăn, đặc 

biệt là với những răng xoay hay răng ở phía sau; Thời gian làm việc không 

cho phép kéo dài; Không lưu trữ được mẫu cho lần sau. Chính vì vậy, phương 

pháp này thường dùng kết hợp với các phương pháp khác để phân tích đánh 

giá về răng, cung răng, khớp cắn chứ không thể dùng riêng rẽ.  

Việc đo đạc trên ảnh chụp và phim X-quang mặc dù nhanh chóng, hiện 

đại nhưng có nhiều sai số phụ thuộc vào tỷ lệ giữa phim và kích thước thật, bị 

hạn chế về tính phổ biến của kỹ thuật và phụ thuộc nhiều vào thiết bị. 

Theo Hashim và Al-Ghamdi (2005), Mẫu hàm thạch cao được xem là 

một công cụ quan trọng trong điều trị chỉnh nha cũng như trong nghiên cứu; 

chúng giúp cho việc phân tích kích thước và hình dạng răng, mức độ thẳng 
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hàng và xoay của răng, chiều rộng, chiều dài, hình dạng và mức độ đối xứng 

của cung răng cũng như quan hệ khớp cắn 32. Theo Santoro (2003) Mẫu thạch 

cao là một thành phần tiêu chuẩn trong nghiên cứu chỉnh nha cũng như chẩn 

đoán, lên kế hoạch điều trị, đánh giá tiến triển trong quá trình điều trị và khi 

kết thúc điều trị cũng như lưu trữ kết quả điều trị và nghiên cứu 33. Có các loại 

phương tiện chủ yếu sau để nghiên cứu trên mẫu hàm. 

❖ Đo trên mẫu hàm số hóa  

Từ năm 1970, đã có nhiều phát triển về mặt kỹ thuật trong việc phân 

tích mẫu hàm như việc áp dụng các kỹ thuật tái tạo hình ảnh bằng vi tính 

(Biggerstaff, 1972) và thu thập trực tiếp dữ liệu hai chiều (Savara và Sanin, 

1972). Van Der Linden (1972), một bác sĩ chỉnh hình răng mặt thuộc trường 

Đại học Nymegen - Hà Lan, đã xây dựng một phương pháp cho phép thu thập 

các dữ liệu trong không gian ba chiều và khảo sát mẫu hàm trên và dưới như 

một khối thống nhất. 

Vào khoảng đầu những năm 2000 phần mềm OrthoCad ra đời. Phần 

mềm này có thể thu và trình bày mẫu hàm nghiên cứu trên máy tính dưới 

dạng ảnh không gian ba chiều. Về mặt lâm sàng, mẫu hàm kỹ thuật số là một 

giải pháp hấp dẫn vì thuận lợi trong việc lưu trữ, do vậy giúp cho bác sỹ chỉnh 

nha cả ở góc độ quản lý hồ sơ lẫn góc độ tiếp thị dịch vụ. Độ chính xác của 

mẫu hàm kỹ thuật số là chấp nhận được về mặt lâm sàng và nếu tính tới các 

ưu điểm cũng như khả năng cải tiến của công cụ OrthoCad cũng như các công 

cụ tương tự trong tương lai (ví dụ như khả năng tự động xác định điểm đo, tự 

động xác định các kích thước hay đánh giá hiệu quả điều trị) thì mẫu hàm kỹ 

thuật số có thể trở thành công cụ sử dụng hàng ngày. 
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Hình 1.6. Đo kích thước gần xa bằng phần mềm OrthoCad- ảnh 3D 34 

(a) răng cửa, (b) răng nanh, (c) răng hàm nhỏ, (d) răng hàm lớn 

(Nguồn:Oded at al) 

 

Hình 1.7. Đo kích thước chiều rộng qua hai răng nanh và hai răng hàm 

lớn thứ nhất bằng phần mềm OrthoCad 34 

Tuy nhiên như có thể thấy ở các hình trên, đối với mẫu hàm kỹ thuật số 

có một điểm cần chú ý là mặc dù đây là ảnh ba chiều nhưng thực ra vẫn chỉ 

nhìn được hai chiều trên màn hình, do vậy việc xác định các điểm, các trục và 

các mặt đo sẽ gặp khó khăn.  

•  Đo bằng máy chụp cắt lớp điện toán 

Yan B. et al đã sử dụng máy chụp cắt lớp điện toán (CT scanner) số 

hóa 20 mẫu răng thành ảnh ba chiều và dùng phần mềm máy tính đo các tọa 

độ của mẫu răng để kiểm tra độ tin cậy của hệ thống và so sánh với việc đo 

thủ công. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yan%20B%22%5BAuthor%5D
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Hình 1.8. Hệ thống Scanned 3D và hình dạng cung răng hàm trên 35  

Mặc dù kết quả cho thấy hệ thống có thể sử dụng trong việc chẩn đoán 

lâm sàng và điều trị sai khớp cắn nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa 

giữa kết quả đo bằng máy chụp cắt lớp điện toán ba chiều và kết quả đo tay 

(p > 0.05). Tương tự vậy, Ramzi Razdi et al. cũng sử dụng máy chụp cắt lớp 

điện toán để số hóa 34 mẫu răng và sử dụng phần mềm máy tính i-CAT để đo 

trên mẫu số hóa; việc so sánh kết quả đo được với kết quả đo thủ công dùng 

thước kỹ thuật số một lần nữa cho thấy không có sự khác nhau đáng kể giữa 

hai phương pháp (p > 0,05)36. 

Những nghiên cứu trên cho thấy không thực sự cần thiết sử dụng máy 

chụp cắt lớp điện toán nếu so sánh giữa chi phí cần có và lợi ích mang lại. 

•  Đo bằng thước trượt trên mẫu hàm thạch cao  

Thước trượt thông thường có độ chính xác tới 1/10mm, được sử dụng 

trong nhiều nghiên cứu về kích thước răng và cung răng. Trần Thúy Hồng 

(2003), kết luận không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa việc đo đạc 

các kích thước theo chiều gần xa của các răng hàm sữa thứ nhất và thứ hai, 

răng nanh sữa, răng cửa giữa, răng cửa bên ở cả hai hàm bằng phương pháp vi 

tính so với phương pháp cổ điển (đo trực tiếp trên mẫu hàm thạch cao bằng 
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thước trượt thông thường) là phương pháp thông dụng, chính xác, tin cậy và 

có thể lặp lại được 37. 

 

 

Hình 1.9. Thước trượt thông thường 36 

 

Thước trượt điện tử có tính năng tương tự như thước trượt thông 

thường nhưng độ chính xác cao hơn, tới cỡ 1/100mm (hình 1.10). Về mặt sử 

dụng, thước trượt điện tử cũng dễ sử dụng hơn do có màn hình hiển thị số, rất 

thuận tiện cho người đo. Thước trượt điện tử được sử dụng trong hầu hết các 

nghiên cứu gần đây về đo kích thước răng, cung răng... 

 

 

 

Hình 1.10. Thước trượt điện tử được sử dụng trong nghiên cứu của 

Sami.E. Bishara, (1995), Trịnh Hồng Hương (2010) 36,38 

Nhiều tác giả đã nghiên cứu so sánh giữa việc phân tích và sử dụng các 

phép đo trên mẫu hàm thường với thước trượt điện tử và sử dụng hàm số hoá 

với ảnh không gian 3 chiều đã rút ra kết luận sau 34:  

Việc đo bằng thước trượt điện tử trên mẫu hàm thạch cao cho kết quả 

chính xác nhất và có thể lặp lại. 

Việc dùng phần mềm số hoá để đo đạc cho kết quả có thể lặp lại, độ 

chính xác cao nhưng thấp hơn so với đo trên mẫu hàm với thước trượt điện tử. 

Thước trượt điện tử là phương tiện phù hợp với công việc nghiên cứu. 

Tuy nhiên, độ chính xác của phân tích bằng số hoá được lâm sàng chấp nhận 
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và có ưu điểm trong hiện tại và tương lai. Mẫu hàm số hoá có thể dần dần 

được tiêu chuẩn hoá ứng dụng trong chỉnh nha nhờ đặc tính lưu trữ tốt và tiết 

kiệm thời gian của nó. 

Một nhóm tác giả trên thế giới đã so sánh ba phương pháp đo kích 

thước cung răng trên mẫu hàm, đo trên ảnh chụp và đo trên ảnh chụp kỹ thuật 

số mẫu hàm thạch cao bằng thước điện tử kỹ thuật số, nhóm tác giả này cho 

thấy không có sự thay đổi có ý nghĩa với ba phương pháp nghiên cứu này. 

Tuy nhiên việc xác định các điểm mốc trên ảnh khó hơn là việc xác định các 

mốc đo trực tiếp trên mẫu hàm thạch cao 39. 

Tóm lại: Mặc dù có nhiều cách đánh giá cung răng và khớp cắn nhưng 

phương pháp sử dụng thước trượt điện tử trên mẫu hàm thạch cao vẫn là 

phương pháp hiệu quả thích hợp cho việc thực hiện các nghiên cứu đánh giá 

sự thay đổi của răng, cung răng với độ chính xác cao, phương pháp sử dụng 

mẫu thạch cao được nhiều các nhà nghiên cứu hình thái cung răng trên thế 

giới sử dụng. 

1.2.2. Các phương pháp phân tích kết cấu sọ mặt 

Đánh giá khuôn mặt là một công việc cần thiết trong thực hành lâm sàng 

và nghiên cứu. Có nhiều cách đánh giá khác nhau như đo trực tiếp, đánh giá 

qua ảnh chụp thẳng và nghiêng, đánh giá qua tia X…7. 

• Đo trực tiếp trên lâm sàng 

Phương pháp đánh giá qua đo trực tiếp trên khuôn mặt cho ta biết chính 

xác kích thước thật, các chỉ số trung thực hơn. Tuy nhiên phương pháp này 

mất nhiều thời gian và cần có nhiều kinh nghiệm để xác định các điểm chuẩn 

chính xác trên mô mềm 40. 

• Đo trên ảnh chụp  

Phân tích trên ảnh chụp được thực hiện trên ảnh chụp tư thế thẳng và 

nghiêng. Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực 
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khác nhau như nhân trắc, hình sự với ưu điểm rẻ tiền và giúp đánh giá về 

tương quan của các cấu trúc ngoài sọ gồm cơ và mô mềm. 

• Quy tắc chụp ảnh chuẩn hóa: Nhờ các quy tắc chuẩn hóa khi chụp 

ảnh, phân tích khuôn mặt trên ảnh kỹ thuật số là một trong ba phương pháp có 

tính khoa học giúp cho việc nghiên cứu hình thái, chẩn đoán cũng như điều 

trị. Khi chụp ảnh chúng ta nên tuân thủ. 

- Sử dụng tư thế đầu tự nhiên theo Claman để tham chiếu. 

- Máy cơ, ống tele, tiêu cự 90-100 mm, khoảng cách từ máy đến người được 

chụp trung bình 1,5 m. Khi sử dụng máy kỹ thuật số thì phải tìm lại tiêu cự. 

- Ánh sáng tự nhiên, phòng chụp màu trắng, chân máy có thể điều chỉnh 

được chiều cao. 

- Thước chia độ mm có thủy bình xác định sự thăng bằng để tham chiếu 

và xác định độ biến dạng. 

- Đánh dấu các điểm mốc sau khi chụp. 

- Chỉ nên sử dụng các điểm mốc rõ ràng trên ảnh để phân tích 41. 

• Đo trên phim X-quang 

Phim X-quang sọ nghiêng chụp theo kỹ thuật từ xa giúp chúng ta nghiên 

cứu những thay đổi do phát triển, giúp đánh giá cấu trúc mô xương và mô mềm. 

Phân tích xương sọ mặt cho phép cho chúng ta xác định được dạng mặt. 

Tuy nhiên, dạng mặt và các bất thường không phải khi nào cũng gắn liền 

nhau. Nghiên cứu về tương quan cũng cho phép chúng ta định hướng được 

điều trị nhờ vào phân tích mối liên quan xương trong mặt phẳng đứng ngang 

và đứng dọc giữa giúp chúng ta có thể phân biệt được lệch lạc do xương hàm 

hay xương ổ răng 41. 

Ưu điểm vượt trội của đo trên phim sọ mặt là đánh giá được mô xương 

bên dưới và mối tương quan giữa mô cứng và mô mềm. 
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1.3. Tình hình nghiên cứu sự tăng trưởng cung răng, khuôn mặt trên thế 

giới, Việt Nam và đặc điểm dân cư, sự phân bố của trẻ em 12 - 14 tuổi tại 

hòa bình 

1.3.1. Trên thế giới 

• Các nghiên cứu về kích thước cung răng  

Những thay đổi theo tuổi của cung răng được nghiên cứu rộng rãi, vì 

những hiểu biết về sự tăng trưởng của cung răng rõ ràng có vai trò quan trọng 

trong lập kế hoạch điều trị chỉnh nha, cung răng được đo đạc và đánh giá 

những thay đổi trên mẫu hàm thông qua qui trình lấy dấu, đổ mẫu. Vật liệu 

Alginate được chọn làm vật liệu lấy dấu trong các nghiên cứu tăng trưởng 

cung răng vì tính chính xác, dễ sử dụng và tương đối rẻ tiền (Kenneth, 2014), 

mẫu hàm có thể lưu trữ lâu dài 42. 

Zsigmundy (1890) là người đầu tiên đo kích thước cung răng. Sau đó, 

rất nhiều tác giả đã quan tâm đến vấn đề này như Moorrees, Meredith, 

Chapman, Foster, Chang.... Theo dõi những thay đổi về chiều dài, chiều rộng 

cung răng giúp đánh giá được sự tăng trưởng và phát triển của cung răng 

trong quá trình phát triển của hệ thống sọ-mặt-răng 41. 

Năm 1929, Lewis đã nghiên cứu về những thay đổi tăng trưởng của 

răng và cung răng, và những thay đổi khớp cắn ở bộ răng sữa sang răng hỗn 

hợp với mẫu gồm 170 trẻ từ 1,5 đến 9,5 tuổi. Tác giả kết luận khớp cắn chịu 

ảnh hưởng của những thay đổi do tăng trưởng, cung răng sữa rộng ra để phù 

hợp với kích thước lớn hơn của các răng cửa vĩnh viễn. 

• Chiều rộng cung răng  

Thường được xác định bằng khoảng cách hai điểm đối xứng trên cung 

răng ở bên phải và bên trái. Tùy theo sự lựa chọn từng tác giả, các điểm mốc có 

thể là các đỉnh múi, các hố hoặc các điểm lồi tối đa mặt ngoài hay mặt trong 
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của các răng. Mặc dù cách chọn các điểm mốc đo khác nhau nhưng các nghiên 

cứu về thay đổi tăng trưởng chiều rộng cung răng trong giai đoạn bộ răng sữa 

và giai đoạn đầu của bộ răng hỗn hợp đều cho kết quả khá giống nhau.  

So sánh giữa chiều rộng cung răng phía trước và phía sau, tất cả các tác 

giả đều có cùng nhận định: Chiều rộng cung răng phía trước tăng nhiều hơn 

phía sau (khác nhau về mức độ), nhưng mẫu tăng trưởng tương tự nhau về nhịp 

độ. So sánh giữa nam và nữ, trên tất cả các nhóm đều có khác biệt về kích 

thước (nam lớn hơn nữ) nhưng những thay đổi tăng trưởng của chiều rộng cung 

răng giữa nam và nữ không khác nhau (Knott, Moorrees) 43. Quan sát các biểu 

đồ tăng trưởng của các nghiên cứu về chiều rộng cung răng cho thấy đường 

biểu diễn của nam và nữ gần như song song nhau, điều này cho thấy không có 

sự khác biệt đáng kể về mức độ và thời điểm tăng trưởng. Tuy nhiên do nữ 

thường mọc răng sớm hơn nam nên cung răng của nữ cũng phát triển về chiều 

rộng sớm hơn. Theo Moorrees, mẫu tăng trưởng chiều rộng cung răng hàm trên 

của nam và nữ giống nhau và có ba thời kỳ tăng nhanh; tuy nhiên ở nữ, thời 

gian của mỗi thời kỳ tăng trưởng ngắn hơn và có xu hướng diễn ra theo nhịp độ 

nhanh hơn nam. Ở hàm dưới, trong khi chiều rộng cung răng phía sau của nam 

cũng tăng thành ba thời kỳ thì ở nữ kích thước này gần như tăng dần từ 3-12 

tuổi, sau đó giảm nhẹ. 

So sánh giữa hàm trên và hàm dưới, các nghiên cứu trên cũng đi đến 

kết luận rằng mẫu tăng trưởng chiều rộng cung răng của hàm trên và hàm 

dưới tương tự nhau, các đường cong biểu diễn kích thước của cung răng hàm 

trên và hàm dưới trong các nghiên cứu gần như song song nhau. Sillman, 

Chapman và Knott cùng nhận thấy mức độ tăng trưởng hàng năm của chiều 

rộng cung răng hàm trên nhiều hơn so với hàm dưới, nhưng thời gian tăng 

trưởng của hàm dưới lại kéo dài hơn 43. 

Barrow (1952) kết luận: 

Chiều rộng cung răng ở vị trí đỉnh múi ngoài gần giữa hai răng hàm lớn 

thứ nhất có mức độ tăng nhanh từ 7 đến 11 tuổi (tăng 1,8 mm ở hàm trên; 1,2 
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mm ở hàm dưới). Từ 11 đến 15 tuổi có sự giảm chiều rộng cung răng (0,4 mm 

ở hàm trên; 0,9 mm ở hàm dưới). 

Theo ông, sở dĩ có sự giảm chiều rộng cung răng vùng răng hàm lớn 

thứ nhất sau 11 tuổi là do sự di gần của răng hàm lớn thứ nhất và hướng hội tụ 

của hàm dưới nhiều hơn. 

Carter (1997) nghiên cứu dọc về sự thay đổi chiều dài và chiều rộng 

cung răng ở người trưởng thành. Ông đã kết luận kích thước chiều rộng, chiều 

dài và chu vi cung răng đều giảm ít hơn 3 mm từ 14 đến 47 tuổi. Giai đoạn từ 

18 đến 50 tuổi các kích thước cung răng giảm nhiều hơn và giảm có ý nghĩa 

thống kê so với giai đoạn từ 14 đến 18 tuổi. Giảm kích thước cung răng là do 

răng xoay, răng di gần và mòn răng 44.  

• Chiều dài cung răng 

Tùy theo điểm mốc được chọn, có nhiều loại chiều dài cung răng. Sử 

dụng phổ biến nhất là chiều dài cung răng đo từ điểm giữa hai răng cửa giữa 

đến đường nối đỉnh đỉnh hai răng nanh, đỉnh múi ngoài răng hàm nhỏ vĩnh 

viễn thứ hai, đỉnh hai múi gần - ngoài răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất. 

Kết quả của các nghiên cứu đều cho thấy chiều dài cung răng hàm trên 

luôn lớn hơn hàm dưới ở mọi lứa tuổi. Mẫu thay đổi theo tuổi của chiều dài cung 

răng cho thấy không khác nhau nhiều giữa hàm trên và hàm dưới, tuy nhiên mức 

độ giảm của hàm dưới nhiều hơn hàm trên do sự di gần của các răng.  

Theo Moorrees, chiều dài cung răng hàm trên và hàm dưới giảm chủ 

yếu vào hai đợt; đợt một từ 4 đến 6 tuổi, đợt hai từ 10 đến 14 tuổi. Mẫu tăng 

trưởng chiều dài cung răng tương tự nhau ở nam và nữ. Sillman cho là chiều 

dài vùng răng hàm hàm dưới của nam giảm 2 mm từ 3 đến 25 tuổi, nhưng ở 

nữ kích thước này giảm không đáng kể 45. 

Như vậy, nhiều nghiên cứu dọc và cắt ngang của các tác giả Carter, 

Sillman, Moorrees, Lundström…đều thấy rằng:  
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Kích thước chiều rộng cung răng đo trên mốc răng nanh, răng hàm nhỏ 

thứ hai, răng hàm lớn thứ nhất có sự tăng trưởng nhiều trước tuổi dậy thì; tăng 

trưởng chậm ở tuổi dậy thì và ổn định ở 16 - 18 tuổi đối với nữ, 18 - 20 tuổi 

đối với nam. 

• Các nghiên cứu về sự thay đổi của khớp cắn  

Hầu hết các nghiên cứu về thay đổi của khớp cắn đều gắn liền với các 

nghiên cứu về sự thay đổi của cung răng. Có một số công trình nghiên cứu 

riêng rẽ về sự thay đổi của khớp cắn, dự đoán về sự thay đổi đó cho đến khi 

bộ răng vĩnh viễn được thành lập. 

Từ thế kỷ XIX đã có một số tác giả quan tâm tới các vấn đề về sự thay 

đổi khoảng trống giữa các răng, kích thước cung răng và khớp cắn qua các lứa 

tuổi. Sau khi Angle công bố công trình của mình vào năm 1907, các nhà 

nghiên cứu không chỉ quan tâm đến sai khớp cắn do di truyền mà còn quan 

tâm tới sai khớp cắn có tính chất hệ thống trong quá trình phát triển. 

Carlsen và Meredith (1960) khi sử dụng quan hệ trước sau của mặt 

phẳng tận cùng RHS2 cũng như tuổi mọc răng vĩnh viễn cho rằng chỉ có thể 

dự đoán đúng khớp cắn răng vĩnh viễn ở khoảng 30% số trường hợp 46.  

Horowitz (1966) cho rằng khớp cắn loại II khi đã thành lập thì sẽ không 

thay đổi, trừ khi tương quan của RHL1 đối đầu ngay từ lúc mọc lên thì tương 

quan của nó có thể sẽ thay đổi cho đến bộ răng vĩnh viễn 47. 

Nghiên cứu của Bishara (1988) trên nhóm trẻ Mỹ da trắng về sự thay 

đổi tương quan vùng răng hàm lớn từ giai đoạn bộ răng sữa sang bộ răng vĩnh 

viễn trên trẻ từ 5 - 13 tuổi cho thấy: 

- Tất cả các trường hợp khớp cắn răng sữa có mặt phẳng tận cùng kiểu 

bước xa đều chuyển thành khớp cắn loại II ở răng vĩnh viễn. Không có trường 

hợp nào tự điều chỉnh được, do đó việc điều trị chỉnh nha nên được bắt đầu 

càng sớm càng tốt. 
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- Với những trường hợp khớp cắn răng sữa có MFTC kiểu phẳng, 56% 

có thể phát triển thành khớp cắn loại I, 44% thành khớp cắn loại II. Như vậy, 

khi bộ răng sữa có mặt phẳng tận cùng kiểu phẳng, cần được theo dõi để có 

thể quyết định điều trị chỉnh nha khi cần. 

- Trường hợp khớp cắn răng sữa có mặt phẳng tận cùng kiểu bước gần, 

bước về phía gần càng nhiều thì khả năng chuyển thành khớp cắn loại III càng 

cao; một số có thể phát triền thành khớp cắn loại I bình thường 48. 

Các nghiên cứu của các tác giả như Angle, Carlsen, Meredith… nêu 

trên đã trở thành một phần cơ sở của khớp cắn học và tiếp tục làm nền tảng 

cho nhiều tài liệu và nghiên cứu tiếp theo cho tới cuối thế kỷ XX và sang tận 

thế kỷ này. Cho tới gần đây, các tác giả vẫn tiếp tục quan tâm tới khớp cắn ở 

cả góc độ nghiên cứu cắt ngang cũng như sự phát triển của khớp cắn trong các 

nghiên cứu dọc. 

Tương tự như trên, năm 2009 Borzabadi-Farahani và Eslamipou 49 

nghiên cứu phân bố quan hệ khớp cắn trên 502 trẻ Iran từ 11 đến 14 tuổi, cho 

biết tỷ lệ các khớp cắn theo phân loại Angle và tỷ lệ khớp cắn loại III cao hơn 

so với người Causian  

Martins và Lima (2009) nghiên cứu trên 204 trẻ Brazil từ 10 đến 12 

tuổi, Lux và cộng sự nghiên cứu trên 494 trẻ em Đức và đưa ra các tỉ lệ phân 

bố, đồng thời so sánh với kết quả nghiên cứu ở nhóm chủng tộc khác nhau 

thấy có sự khác nhau giữa các chủng tộc 50. 

Sudhanshu Sandhya, Manish Chadha nghiên cứu 947 trẻ em 12-15 tuổi 

về tỷ lệ khớp các và nhu cầu điều trị cho thấy rằng 33,4% số trẻ em cần điều 

trị về khớp cắn 51. 

1.3.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam  

Việc nghiên cứu hình thái cung răng nói riêng và hệ thống sọ-mặt-răng 

nói chung trên người Việt đã được tiến hành từ thập niên 60 của thế kỷ XX, 

nhưng chủ yếu về vấn đề hình thái cung răng. 
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    Hoàng Tử Hùng và Huỳnh Kim Khang (1992) đo trên mẫu hàm kích 

thước ngang và kích thước theo chiều trước - sau của cung răng hàm trên ở 169 

người Việt Nam trưởng thành. Kết quả cho thấy cung răng hàm trên có dạng 

elip. Cung răng của nam lớn hơn của nữ có ý nghĩa thống kê. Đây có thể được 

xem là công trình nghiên cứu đầu tiên về hình thái cung răng người Việt 52. 

Phạm Thị Hương Loan và Hoàng Tử Hùng (2000), khi nghiên cứu so 

sánh đặc điểm cung răng người Việt Nam với người Ấn Độ và Trung Quốc, 

đã đưa ra nhận xét: cung răng người Việt Nam rộng hơn đáng kể so với cung 

răng người Ấn Độ và gần với kích thước cung răng người Trung Quốc. Cung 

răng người Việt Nam có loại hàm rộng chiếm đa số và phần trước cung răng 

lớn hơn người Trung Quốc nên hàm người Việt Nam hô nhẹ hơn hàm người 

Trung Quốc ở vùng răng trước 53.  

Ngô Thị Quỳnh Lan nghiên cứu dọc đầu tiên về sự phát triển hình thái 

của cung răng sữa ở giai đoạn từ 3 đến 5,5 tuổi trên 117 trẻ em được thực hiện 

vào năm 2000. Kết quả của công trình cho thấy: các kích thước chiều rộng 

cung răng sữa tăng có ý nghĩa trong giai đoạn 3 đến 5,5 tuổi; các kích thước 

chiều dài cung răng sữa không thay đổi có ý nghĩa 22. 

Bằng phương pháp đo trực tiếp trên mẫu hàm, Lê Đức Lánh (2002) đã 

xác lập mẫu hình thái và mẫu tăng trưởng của khuôn mặt cung răng ở trẻ tử 

12 đến 15 tuổi người kinh tại thành phố Hồ Chí Minh với cỡ mẫu là 140 học 

sinh (gồm 77 nam và 63 nữ). Kết quả cho thấy về hình thái khuôn mặt nam có 

kích thước lớn hơn nữ (p<0.01), mức tăng trưởng ở giai đoạn 13 - 14 tuổi ít 

hơn ở giai đoạn 12 - 13 tuổi ở cả hai giới. Chiều rộng của cung răng hàm trên 

và hàm dưới ở trẻ 15 tuổi đã đạt được kích thước của người trưởng thành, 

chiều dài cung răng ở nam đa số đạt được kích thước ở người trưởng thành 

lúc 12 tuổi, chiều dài cung răng ở nữ đa số đạt được kích thước ở người 

trưởng thành lúc 12 tuổi đối với hàm trên và 15 tuổi đối với hàm dưới 40. 
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Trong một nghiên cứu dọc tiếp theo (2007) (với mẫu gồm 33 trẻ), 

Nguyễn Thị Kim Anh đã tìm hiểu về đặc điểm hình thái cung răng sữa dưới 

trong giai đoạn từ 3 đến 5 tuổi bằng phương pháp đo trực tiếp trên mẫu hàm. 

kết luận cung răng sữa dưới đã thay đổi theo xu hướng ngày càng rộng ra và 

tròn hơn 54. 

Nghiên cứu Trịnh Hồng Hương năm (2010) về cung răng 9-12 tuổi: 

- Chiều rộng cung răng hàm trên tăng đều từ 9-12 tuổi, nam lớn hơn nữ, 

tăng nhiều ở hàm trên hơn ở hàm dưới: 1,17 - 3,08 mm ở hàm trên, 0,85 - 

2,02 mm ở hàm dưới. Kích thước rộng trước dưới cũng tăng cả nam và nữ, 

nhưng nam tăng nhanh hơn ở 9-10 tuổi, nữ tăng nhanh hơn nam ở 11-12 tuổi. 

Kích thước rộng sau dưới cũng tăng theo thời gian đến 11 tuổi rồi giảm nhẹ ở 

tuổi 12. Chiều dài cung răng tăng đều ở các kích thước hàm trên và giảm ở 

kích thước dài sau dưới đo qua răng hàm lớn thứ nhất ở 11-12 tuổi: 1,59 mm. 

Chu vi cung răng tăng ở hàm trên: 1,53 mm và giảm ở hàm dưới: 2,05 mm 

trong giai đoạn từ 9-12 tuổi 36. 

Nghiên cứu của Võ Trương Như Ngọc (2010): Nghiên cứu Đặc điểm 

kết cấu sọ mặt và đưa ra tiêu chuẩn khuôn mặt hài hòa từ 18-25 tuổi bằng cả 

ba phương pháp đo cho thấy: Các kích thước ngang và dọc ở nam đều lớn hơn 

ở nữ, các tỷ lệ và chỉ số ở nam và nữ không khác nhau, mặt nam nhìn nghiêng 

nhô hơn mặt của nữ, mũi của nam cao và nhọn hơn của nữ, môi trên của nam 

nhô nhiều hơn của nữ 41. 

Do ở Việt Nam chưa có nghiên cứu dọc về đặc điểm hình thái cung 

răng sự thay đổi của kích thước cung răng và khớp cắn ở giai đoạn trẻ ở lứa 

tuổi trên đối với người Mường nên việc thực hiện một nghiên cứu như vậy là 

cần thiết và có ý nghĩa về mặt lâm sàng. 
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1.3.3. Đặc điểm dân cư, sự phân bố của trẻ em 12 tuổi tại Hòa Bình 

(Các số liệu được trích dẫn từ nguồn số liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam, 

Cục thống kê các tỉnh và Ủy ban Dân tộc các tỉnh liên quan năm 2015) 

Bảng 1.2. Phân bố dân số các nhóm dân tộc tại Tỉnh Hòa Bình 55 

Dân tộc Số người Phân bố 

Mường 486.513 
61,82% dân số toàn tỉnh, luôn có số dân đông nhất 

tập trung nhiều ở Kim Bôi, Lạc Sơn, Kỳ sơn. 

Kinh 225.808 
 Chiếm tỷ lệ 28.69% dân số toàn tỉnh tập trung ở 

thành phố và các thị trấn 10 huyện 

Thái 31.788 
4,04% dân số toàn tỉnh tập trung ở thành phố và các 

huyện, tập trung ở huyện Mai Châu 

Tày 25.400 
3,23% dân số toàn tỉnh, địa bàn cư trú của người 

dân tộc Tày chủ yếu ở huyện Đà Bắc 

Tổng số 
11.192 trẻ em 12 tuổi trên địa bàn tỉnh 

(Trong đó, có10.941 trẻ thuộc 4 dân tộc nêu trên) 

 

Hoà Binh có dân số 786.983 người, 7 dân tộc chủ yếu là Mường, Kinh, 

Thái, Tày; tiếp đến là số lượng người Dao, Mông, Hoa ngoài ra các dân tộc 

khác chiếm tỷ lệ nhỏ như: Nùng, Sán, Chay, Sán Rrif, E đê, Khơ Me, Gia Rai, 

Mnong, Cơ Tu, Giáy, Ngái, Chứt. 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu: tiêu chuẩn chọn/loại 

Trẻ em 12 tuổi được chọn từ một số xã người Mường tỉnh Hoà Bình. 

Các trẻ em này được khám và lấy dấu 3 lần, mỗi lần cách nhau 12 tháng trong 

thời gian từ năm 12 tuổi đến năm 14 tuổi. 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn ở giai đoạn bắt đầu nghiên cứu  

- Nhóm trẻ em 12 tuổi dân tộc Mường: Bố mẹ, ông bà nội ngoại phải là 

người Mường và là người có quốc tịch Việt Nam. 

- Không có dị tật bẩm sinh, dị hình. 

- Không mắc bệnh ảnh hưởng đến sự phát triển của cung răng khuôn mặt. 

- Trẻ em chưa từng điều trị nắn chỉnh răng, phẫu thuật thẩm mỹ, tạo hình 

vùng mặt, chấn thương hàm mặt cho đến thời điểm nghiên cứu. 

- Trẻ em 12 tuổi tại thời điểm nghiên cứu.  

- Các răng không bị tổn thương tổ chức cứng làm mất chiều dài cung răng 

- Không bị sâu răng hoặc có bất thường ở những vị trí là điểm mốc đo 

- Có đủ 28 răng vĩnh viễn, không có hình thể bất thường của răng. 

- Răng không có sự chen chúc hoặc có nhưng mức độ ít (thiếu chỗ < 2 

mm), không lệch đường giữa. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

Trẻ em điều trị nắn chỉnh răng, phẫu thuật thẩm mỹ, tạo hình vùng mặt, 

chấn thương hàm mặt trong thời gian nghiên cứu. 

Trẻ em không hợp tác hoặc phụ huynh không đồng ý cho con tham gia 

nghiên cứu. 

Trẻ em rời khỏi địa bàn nghiên cứu (không thu thập được đủ số liệu). 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Địa điểm, thời gian nghiên cứu  

 - Địa điểm nghiên cứu: Tại địa phương vùng người Mường tỉnh Hoà 

Bình và Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11 /2016 - 11 / 2021 

2.2.2. Phương tiện nghiên cứu và nhân lực thực hiện 

• Vật liệu và các phương tiện thu thập dữ liệu 

- Bộ khám răng: Khay, gương, gắp... 

- Thìa lấy dấu, bát và cây trộn thạch cao. 

- Vật liệu lấy dấu: Alginate (một loại Hydrocolloid không hồi phục với độ 

đàn hồi tốt, hiệu: Aroma Fine DF III, GC Corporation, Tokyo Japan). Dấu được 

đổ mẫu bằng thạch cao nha khoa (hiệu: New Plastone, GC Corporation, Japan). 

- Máy trộn chất lấy dấu. 

- Bông, bình nước ấm làm mềm sáp, kéo cắt sáp, sáp lá, đèn chiếu sáng 

- Máy rung đổ mẫu. 

- Máy mài mẫu. 

- Phiếu khám thu thập thông tin. 

- Bút chì kim, thước dẹt bằng kim loại 

- Thước trượt điện tử có hai đầu nhọn với độ chính xác 0,01 mm (hình 

2.6) để đo đạc trên mẫu thạch cao cung răng. 
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Hình 2.1. Thước điện tử kỹ thuật số 

(Carrera Precision CP9806-TF, Max Tool LLC, Calif., USA) 

 

Hình 2.2. Máy trộn chất lấy dấu 

- Máy ảnh kỹ thuật số nikon D700 full frame, ống kính AF-S 105mm, 

giá đỡ, thước thăng bằng có thuỷ bình. 

  

 

Máy ảnh Nikon D700 Lens AF-S VR micro nikon 105 

mm f/2.8 G IF-ED 

Chân máy ảnh 

Hình 2.3. Phương tiện chụp ảnh chuẩn hóa 
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- Máy tính với phần mềm đo đạc VNCEPH để đo đạc ảnh chuẩn hóa. 

Phần mềm đã được cấp quyền tác giả theo số: 5138/2017/QTG. 

• Nhân lực thực hiện đề tài 

Nghiên cứu viên trực tiếp khám, 10 cộng tác viên (gồm bác sỹ chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt, kỹ thuật viên nha khoa) thực hiện lấy dấu, chụp ảnh và 

đổ mẫu ngay tại chỗ. Tất cả đều được tập huấn thống nhất về cách lấy dấu, đổ 

mẫu và chụp ảnh chuẩn hóa. 

2.2.3. Thiết kế nghiên cứu 

Theo phương pháp mô tả theo dõi dọc  

2.2.3.1. Cỡ mẫu và chọn mẫu  

 Cỡ mẫu cho mục tiêu 1: Được xác định theo công thức tính cỡ mẫu của 

NC mô tả: 

n = Z2
1- α/2 

SD2 

d2 

Trong đó: 

+ n: Cỡ mẫu tối thiểu (đối với mỗi giới) 

+ : Là hệ số tin cậy, với độ tin cậy 95% thì hệ số tin cậy là 1.96 

+ SD: Độ lệch chuẩn của chỉ số NC, do tại thời điểm NC chúng tôi chưa 

thấy có một nghiên cứu nào về cung răng trên người Mường do vậy chúng tôi 

lấy độ lệch chuẩn từ một NC khác trên người Kinh. SD = 3,9 (RST2) 
40. 

+ d: Sai số tuyệt đối cho phép, trong NC chúng tôi lấy d = 0,75 

Căn cứ vào công thức trên, chúng tôi tính được cỡ mẫu tối thiểu theo lý 

thuyết cho mỗi giới là 98, cả hai giới là 196 trẻ em. 

Tổng cộng cỡ mẫu nghiên cứu là 196 trẻ em. Thực tế chúng tôi đã tiến hành 

nghiên cứu 226 đối tượng NC có đủ ba bộ mẫu hàm và ba bộ ảnh thẳng, nghiêng. 

Cỡ mẫu cho mục tiêu 2: Được xác định theo công thức tính cỡ mẫu so 

sánh giá trị trung bình hai mẫu ghép cặp (trẻ năm 12 tuổi và năm 14 tuổi). 
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n = Z2
1- α/2 

2
d 

d2 

Trong đó: 

+ n: Cỡ mẫu tối thiểu (đối với mỗi giới) 

+ : Là hệ số tin cậy, với độ tin cậy 95% thì hệ số tin cậy là 1.96 

+ 𝜎d: Độ lệch chuẩn của sự khác biệt về số trung bình giữa 2 nhóm. Theo 

nghiên cứu của Lê Đức Lánh 𝜎d = 0,7 (RST2) giữa nhóm 12 tuổi và 14 tuổi 40. 

+ d: Sai số chấp nhận chúng tôi lấy d = 0,1. 

Tổng cộng cỡ mẫu nghiên cứu là 188 trẻ em. thực tế chúng tôi đã tiến 

hành nghiên cứu 226 đối tượng NC có đủ các tiêu chuẩn lựa chọn. 

Cách chọn mẫu: 

Chúng tôi tiến hành chọn mẫu có chủ đích đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn 

lựa chọn.  

- Chọn địa điểm nơi tập trung đông dân cư người Mường nhất Việt Nam 

đó là huyện Kim Bôi thuộc tỉnh Hòa Bình sau đó chon trường phổ thông cơ sở 

Sào Báy, Mỵ Hòa, Vĩnh Tiến, Vĩnh Đồng, Tú Sơn, Nam Thượng.  

- Khám chọn được 226 trẻ em theo đúng tiêu chuẩn nghiên cứu. 

2.2.3.2. Các bước tiến hành nghiên cứu 

Số liệu được thu thập 3 lần, mỗi năm 1 lần. 

Bước 1: Lựa chọn địa phương: Liên hệ cục dân số lấy số liệu và sự phân 

bố dân tộc Mường để tìm ra nơi tập trung đông dân cư nhất. 

Bước 2: Liên hệ với địa phương và thông báo với phụ huynh để đến 

khám và lấy mẫu. 

Bước 3: Thăm khám sơ bộ sàng lọc, lập danh sách, lựa chọn đối tượng 

nghiên cứu. 

Bước 4: Chụp ảnh, lấy dấu, đổ mẫu. 

Mẫu hàm thạch cao của các trẻ trong nhóm đối tượng nghiên cứu phải 

Khám thu thập dữ liệu theo mẫu được thiết kế sẵn (gồm 2 phần: phần phỏng 

vấn và phần khám). 
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- Thông tin hành chính: Tuổi (ghi rõ ngày, tháng, năm sinh) giới, nghề 

nghiệp, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. 

- Thói quen vệ sinh răng miệng, thói quen không tốt cho răng miệng: 

mút tay, mút môi, thở miệng... 

- Tình trạng răng sâu 

- Xác định tương quan khớp cắn 4 loại khớp cắn sau (hình 2.1; 2.2; 2.3) 36. 

- Khớp cắn loại I: Cả hai bên cung răng, mối tương quan răng hàm lớn 

thứ nhất của hàm trên và hàm dưới thuộc tương quan loại I theo Angle. 

- Khớp cắn loại II: Cả hai bên cung răng, mối tương quan răng hàm lớn 

thứ nhất của hàm trên và hàm dưới thuộc tương quan loại II theo Angle. 

- Khớp cắn loại III: Cả hai bên cung răng, mối tương quan răng hàm lớn 

thứ nhất của hàm trên và hàm dưới thuộc tương quan loại IIII theo Angle. 

- Khớp cắn hỗn hợp: Mối tương quan khớp cắn theo Angle ở răng hàm 

lớn thứ nhất của hàm trên và hàm dưới ở hai bên cung răng là khác nhau (có 

thể là loại: Loại I-loại II hoặc loại I-loại III hoặc loại II-loại III). 

 

Hình 2.4. Khớp cắn loại I 
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Hình 2.5. Khớp cắn loại II 

 

Hình 2.6. Khớp cắn loại III 

❖ Lấy dấu, đổ mẫu và lấy sáp cắn hai hàm: 

+ Thử thìa khuôn, dán mã số đối tượng lên thìa và lấy dấu hai hàm răng 

bằng Alginate. 

Tiêu chuẩn của dấu: Yêu cầu lấy được toàn bộ cung răng, đủ các chi tiết 

của răng và các mô liên quan 41. 

+ Mẫu hàm được đổ bằng thạch cao siêu cứng sau khi lấy dấu ra khỏi 

miệng 5 phút. 

+ Tương quan hai hàm được lấy dấu cắn bằng sáp ở tư thế hai hàm chạm 

múi tối đa. sáp được làm mềm bằng nước ấm để miếng sáp được mềm đều. 
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+ Gỡ mẫu và đánh mã số: Khi mẫu khô gỡ mẫu khỏi thìa, kiểm tra các 

chi tiết của mẫu hàm và mỗi mẫu hàm sẽ được ghi mã số trùng với mã của trẻ 

được lấy dấu và chụp ảnh. Bộ mẫu được bọc giấy mềm và bỏ vào túi đựng mẫu 

sau đó các mẫu được xếp vào thùng xốp bảo quản. 

❖ Chụp ảnh 56: 

Chúng tôi sử dụng máy ảnh kỹ thuật số Nikon D700. 

- Tư thế chụp mặt thẳng và nghiêng: Đối tượng ngồi thoải mái trên ghế , 

mắt nhìn thẳng về phía trước. Môi ở tư thế nghỉ. Tóc được cài lên và vén ra 

sau để thấy rõ được đường chân tóc và tai. 

- Vị trí đặt của thước tham chiếu có thủy bình: thước có vạch mm được đặt 

ngang mức mặt phẳng mặt, giọt nước nằm ngang cân bằng không chuyển động. 

Thước được gắn cố định lên giá đỡ, để ngang trên đỉnh đầu đối tượng chụp. 

- Vị trí đặt máy ảnh: máy ảnh đạt cách xa đối tượng 1,5 m; tiêu cự 105 để 

đảm bảo tỷ lệ 1:1, chân máy đỡ máy ảnh, đế máy cho phép điều chỉnh độ cao. 

Một nguồn sáng flash được gắn vào máy ảnh. Nguồn sáng thứ hai được đặt sau 

đối tượng để làm sáng nền và loại bỏ bóng mờ không mong muốn trên ảnh. 

- Chụp ảnh và lưu trữ ảnh vào máy tính: Trục ống kính được đặt ở ngang 

tầm mắt của đối tượng, nhìn thằng vào ống kính đối với ảnh chụp thẳng và 

nhìn vào gương đặt phía bên phải hoặc bên trái đối với ảnh chụp nghiêng. Ghi 

mã số của đối tượng lên thước trước khi chụp. Lưu trữ ảnh vào ổ lưu trữ sau 

buổi buổi chụp. 

- Tiêu chuẩn của ảnh chụp chuẩn hóa: Chất lượng ảnh tốt (độ sáng, tối, 

độ phân giải). Mặt tự nhiên, môi ở tư thế nghỉ, nhìn thấy rõ toàn bộ mặt và hai 

tai, thước và mã số ghi trên thước; hai đồng tử phải song song với thước, mắt 

nhìn song song mặt phẳng ngang. Thấy rõ được các điểm chuẩn trên phần 

mềm và thấy rõ thước đo chuẩn hóa. 
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Hình 2.7. Ảnh thẳng Hình 2.8. Ảnh nghiêng 

Bước 5: Đo trên mẫu, trên ảnh: Thu thập các dữ liệu về răng, cung răng, 

khớp cắn, xác định tương quan răng trên-dưới trên mẫu hàm, đo các kích 

thước và các góc trên ảnh chuẩn hoá. 

Bước 6: Vào số liệu và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0. 

❖ Thu thập dữ liệu  

▪ Thu thập dữ liệu về cung răng trên mẫu hàm 

- Tất cả mẫu hàm sau 3 lần lấy dấu được mài mẫu, đổ đế để đo và được 

lưu trữ lại (hình 2.10). 

- Mài mẫu theo tiêu chuẩn của chỉnh hình răng mặt. 

+ Đế dày từ 3-4 cm, mặt phẳng đế song song với mặt phẳng cắn. 

+ Mặt sau vuông góc với đường giữa sống hàm; mặt bên tạo một góc 650 

so với mặt sau và cách đường viền lợi 2-3 mm.  

+ Hàm trên mặt trước mài thành 2 mặt tạo với mặt bên một góc 300 

+ Hàm dưới mặt trước mài tròn trơn đều từ răng nanh bên trái đến răng 

nanh bên phải. 
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Hình 2.9. Mài mẫu  

(Nguồn:Contemporary Orthodontic, 4th ed.) 57 

• Các mốc đo 

Để xác định kích thước cung răng ở các lứa tuổi 12, 13, 14 chúng tôi chọn 

các mốc đo như sau: (18 mốc đo kích thước dài, rộng 2 hàm trên và dưới). 

 

Hình 2.10. Mốc đo kích thước dài, rộng cung răng 
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Bảng 2.1. Các điểm mốc cần được xác định trên cung răng 
bbb  

Điểm mốc Định nghĩa Đánh số 

Cung răng hàm trên (9 điểm mốc) 

Đỉnh múi ngoài xa của 

răng hàm lớn thứ hai hàm 

trên, bên phải / trái 

Điểm cao nhất của múi ngoài xa của răng 

hàm lớn thứ hai hàm trên, bên phải / trái, 

hướng về phía mặt phẳng cắn 

1, 9 

Đỉnh múi ngoài gần của 

răng hàm lớn thứ nhất hàm 

trên, bên phải / trái 

Điểm cao nhất của múi ngoài gần của 

răng hàm lớn thứ nhất hàm trên, bên phải 

/ trái, hướng về phía mặt phẳng cắn 

2, 8 

Đỉnh múi ngoài gần của 

răng hàm nhỏ thứ hai hàm 

trên, bên phải / trái  

Điểm cao nhất của múi gần ngoài răng 

hàm nhỏ thứ hai hàm trên, bên phải/ 

trái, hướng về phía mặt phẳng cắn  

3, 7 

Đỉnh của răng nanh hàm 

trên, bên phải / trái  

Điểm cao nhất của răng nanh hàm trên, 

bên phải / trái, hướng mặt phẳng cắn  
4, 6 

Điểm giữa hai răng cửa 

giữa trên. 

Điểm tiếp xúc giữa 2 răng cửa giữa 

trên hoặc chính giữa khe 2 răng cửa 

giữa trên tại đỉnh nhú lợi. 

5 

Cung răng hàm dưới (9 điểm mốc) 

Đỉnh múi ngoài xa của 

răng hàm lớn thứ hai hàm 

dưới, bên trái / phải. 

Điểm cao nhất của múi ngoài xa của 

răng hàm lớn thứ hai hàm dưới, bên 

trái / phải. 

10, 18 

Đỉnh múi ngoài gần của 

răng hàm lớn thứ nhất hàm 

dưới, bên trái/ phải. 

Điểm cao nhất của múi ngoài gần của 

răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới, bên 

trái / phải. 

11, 17 

Đỉnh múi ngoài gần của 

răng hàm nhỏ thứ hai hàm  

dưới, bên trái / phải. 

Điểm cao nhất của múi gần ngoài răng 

hàm nhỏ thứ hai hàm dưới, bên trái / 

phải.  

12, 16 

Đỉnh của răng nanh hàm 

dưới, bên trái / phải 

Điểm cao nhất của răng nanh hàm 

dưới, bên trái / phải. 
13, 15 

Điểm giữa hai răng cửa 

giữa dưới. 

Điểm tiếp xúc giữa 2 răng cửa giữa 

dưới hoặc chính giữa khe 2 răng cửa 

giữa dưới, tại đỉnh nhú lợi. 

14 

Từ các điểm mốc nêu trên chúng ta tiến hành xác định các kích thước chiều 

rộng và chiều dài cung răng. 
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• Các kích thước chiều rộng cung răng 58 

 Xác định 8 kích thước rộng (hình 2.12). 

Bảng 2.2. Các chỉ số chiều rộng cần được xác định trên cung răng 

Các kích thước Định nghĩa Kí hiệu 

Cung răng hàm trên 

Chiều rộng cung 

răng trước trên 

Là khoảng cách giữa hai đỉnh của hai răng 

nanh hàm trên, 2 bên phải và trái 
RTT 

Chiều rộng cung 

răng giữa trên 

Là khoảng cách hai đỉnh múi ngoài của răng 

hàm nhỏ thứ 2 hàm trên hai bên 
RGT 

Chiều rộng cung 

răng sau trên 1 

Là khoảng cách hai đỉnh múi ngoài-gần của hai 

răng hàm lớn 1 hai bên 
RST1 

Chiều rộng cung 

răng sau trên 2 

Là khoảng cách hai đỉnh múi ngoài-gần của hai 

răng hàm lớn 2 hai bên 
RST2 

Cung răng hàm dưới 

Chiều rộng 

trước dưới 

Là khoảng cách giữa hai đỉnh của hai răng 

nanh hàm dưới 2 bên 
RTD 

Chiều rộng giữa 

dưới 

Là khoảng cách hai đỉnh múi ngoài của hai 

răng hàm nhỏ thứ 2 hàm dưới 2 bên 
RGD 

Chiều rộng sau 

dưới 1 

Là khoảng cách hai đỉnh múi ngoài-gần của hai 

răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới 2 bên 
RSD1 

Chiều rộng sau 

dưới 2 

Là khoảng cách hai đỉnh múi ngoài-gần của hai 

răng hàm lớn thứ hai hàm dưới 2 bên 
RSD2 

 

 
Hình 2.11. Các kích thước chiều rộng cung răng 

 RTT: Chiều rộng trước trên  RTD: Chiều rộng trước dưới 

RGT: Chiều rộng giữa trên RGD: Chiều rộng giữa dưới 

RST1: Chiều rộng sau trên thứ nhất RSD1: Chiều rộng sau dưới thứ nhất 

RST2: Chiều rộng sau trên thứ hai RSD2: Chiều rộng sau dưới thứ hai 
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• Các kích thước chiều dài cung răng 59 

Gồm 8 kích thước dài (hình 2.13) 

Bảng 2.3. Các chỉ số chiều dài cần được xác định trên cung răng 

Các kích thước Định nghĩa Kí hiệu 

Cung răng hàm trên 

Chiều dài cung 

răng trước trên 

Là khoảng cách từ điểm giữa hai răng cửa giữa 

trên đến đường nối hai đỉnh của hai răng nanh 

vĩnh viễn hàm trên 2 bên  

DTT 

Chiều dài cung 

răng giữa trên 

Là khoảng cách từ điểm giữa hai răng cửa giữa 

đến đường nối hai đỉnh múi ngoài của 2 răng 

hàm nhỏ thứ hai hàm trên 2 bên 

DGT 

Chiều dài cung 

răng sau trên 1 

Là khoảng cách từ điểm giữa hai răng cửa giữa 

đến đường nối hai đỉnh múi ngoài gần của 2 

răng hàm lớn thứ nhất của hàm trên 2 bên 

DST1 

Chiều dài cung 

răng sau trên 2 

Là khoảng cách từ điểm giữa hai răng cửa giữa 

đến đường nối hai đỉnh múi ngoài xa của 2 

răng hàm lớn thứ hai của hàm trên 2 bên 

DST2 

Cung răng hàm dưới 

Chiều dài cung 

răng trước dưới 

Là khoảng cách từ điểm giữa hai răng cửa giữa 

hàm dưới đến đường nối hai đỉnh của hai răng 

nanh vĩnh viễn hàm dưới 2 bên 

DTD. 

Chiều dài cung 

răng giữa dưới 

Là khoảng cách từ điểm giữa hai răng cửa giữa 

hàm dưới đến đường nối hai đỉnh múi ngoài 

của 2 răng hàm nhỏ thứ hai của hàm dưới 2 bên 

DGD 

Chiều dài cung 

răng sau dưới 1 

Là khoảng cách từ điểm giữa hai răng cửa giữa 

hàm dưới đến đường nối hai đỉnh múi ngoài gần 

của 2 răng hàm lớn thứ nhất của hàm dưới 2 bên 

DSD1 

Chiều dài cung 

răng sau dưới 2 

Là khoảng cách từ điểm giữa hai răng cửa giữa 

hàm dưới đến đường nối hai đỉnh múi ngoài gần 

của 2 răng hàm lớn thứ hai của hàm dưới 2 bên 

DSD2 
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Hình 2.12. Các chiều dài cung răng 

AA1: chiều dài cung răng trước trên (DTT)  BB1: chiều dài cung răng trước dưới (DTD) 

AA2: chiều dài cung răng giữa trên (DGT) BB2: chiều dài cung răng giữa dưới (DGD) 

AA3: chiều dài cung răng sau trên1 (DST1) BB3: chiều dài cung răng sau dưới 1 (DSD1) 

AA4: chiều dài cung răng sau trên 2 (DST2) BB4: chiều dài cung răng sau dưới 2 (DSD2) 

➢ Kỹ thuật đo 

- Trước khi đo, các mốc trên mẫu hàm được đánh dấu bằng bút lông kim 

0,5 mm. Thực hiện dưới ánh sáng tự nhiên, nhiệt độ phòng.  

- Mẫu hàm được đo đạc theo từng đợt chứ không theo từng cá thể để 

tránh sai lầm do định kiến chủ quan. 

     Đo các kích thước 

chiều rộng cung răng: Đặt 

một đầu nhọn của thước 

đo vào vị trí thứ nhất (đỉnh 

múi của răng), sau đó 

trượt đầu nhọn thứ hai đặt 

vào vị trí thứ hai (đỉnh của 

răng đối diện trên cung 

hàm). Kết quả đo được sẽ 

được hiển thị trên màn 

hình của thước đo. 

 

Hình 2.13. Đo chiều rộng cung răng 



 50 

   Đo các kích thước theo 

chiều dài, sử dụng cùng 

một lúc hai thước, một 

thước dẹt nối hai điểm 

mốc phía sau và thước 

trượt điện tử đo khoảng 

cách từ điểm tiếp xúc 

giữa hai răng cửa giữa 

đến đường nối đó 

 

Hình 2.14. Đo chiều dài cung răng 

• Chu vi cung răng:  

Là khoảng cách đo vòng quanh cung răng từ phía xa RHL thứ nhất đến 

phía xa RHL bên đối diện và đi qua các điểm tiếp xúc giữa 2 răng hoặc chính 

giữa khe 2 răng liền nhau. 

Hàm trên 

 

Đoạn 1 

Đoạn 2 

Đoạn  3 

Đoạn 4 

Đoạn 5 

Đoạn 6  

Hình 2.15. Chu vi cung răng trên 
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* Hàm trên: 

Đoạn 1: Từ điểm tiếp xúc giữa răng hàm lớn thứ hai và răng hàm lớn 

thứ nhất bên phải tới điểm tiếp xúc giữa răng hàm nhỏ thứ hai và răng hàm 

nhỏ thứ nhất bên phải. 

Đoạn 2: Từ điểm tiếp xúc giữa răng hàm nhỏ thứ hai và răng hàm nhỏ 

thứ nhất bên phải tới điểm tiếp xúc giữa răng nanh và răng cửa bên, bên phải. 

Đoạn 3: Từ điểm tiếp xúc giữa răng nanh và răng cửa bên, bên phải tới 

điểm tiếp xúc giữa hai răng cửa. 

Đoạn 4: Từ điểm tiếp xúc giữa hai răng cửa tới điểm tiếp xúc giữa răng 

cửa bên và răng nanh bên trái. 

Đoạn 5: Từ điểm tiếp xúc giữa răng cửa bên và răng nanh bên trái tới 

điểm tiếp xúc giữa răng hàm nhỏ thứ nhất và răng hàm nhỏ thứ hai bên trái. 

Đoạn 6: Từ điểm tiếp xúc giữa răng hàm nhỏ thứ nhất và răng hàm nhỏ 

thứ hai bên trái tới điểm tiếp xúc giữa răng hàm lớn thứ nhất và hàm lớn thứ 

hai bên trái. 

Hàm dưới 

 

Đoạn 7 

Đoạn 8 

Đoạn  9 

Đoạn 10 

Đoạn 11 

Đoạn 12 

 

Hình 2.16. Chu vi cung răng dưới 
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* Hàm dưới: 

Đoạn 7: Từ điểm tiếp xúc giữa răng hàm lớn thứ hai và hàm lớn thứ 

nhất bên trái tới điểm tiếp xúc giữa răng hàm nhỏ thứ hai và răng hàm nhỏ thứ 

nhất bên trái. 

Đoạn 2: Từ điểm tiếp xúc giữa răng hàm nhỏ thứ hai và răng hàm nhỏ 

thứ nhất bên trái tới điểm tiếp xúc giữa răng nanh và răng cửa bên, bên trái. 

Đoạn 3: Từ điểm tiếp xúc giữa răng nanh và răng cửa bên, bên trái tới 

điểm tiếp xúc giữa hai răng cửa. 

Đoạn 4: Từ điểm tiếp xúc giữa hai răng cửa tới điểm tiếp xúc giữa răng 

cửa bên và răng nanh bên phải. 

Đoạn 5: Từ điểm tiếp xúc giữa răng cửa bên và răng nanh bên phải tới 

điểm tiếp xúc giữa răng hàm nhỏ thứ nhất và răng hàm nhỏ thứ hai bên phải. 

Đoạn 6: Từ điểm tiếp xúc giữa răng hàm nhỏ thứ nhất và răng hàm nhỏ 

thứ hai bên phải tới điểm tiếp xúc giữa răng hàm lớn thứ nhất và hàm lớn thứ 

hai bên phải. 

Cộng các khoảng 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6  = chu vi cung răng trên. 

Cộng các khoảng 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = chu vi cung răng dưới. 

➢ Kỹ thuật đo 

Đặt một đầu nhọn của thước trượt điện tử vào điểm tứ nhất (điểm tiếp 

xúc giữa răng hàm lớn thứ hai và rang hàm lớn thứ nhất bên phải), sau đó 

trượt đầu nhọn thứ hai tới điểm thứ hai (điểm tiếp xúc giữa răng hàm nhỏ thứ 

hai và răng hàm nhỏ thứ nhất bên phải). Kết quả hiển thị trên thước đo là kích 

thước đoạn 1 (mm). Đo kích thước các đoạn tiếp theo cũng tương tự như thế. 

 



 53 

• Xác định tương quan khớp cắn 

- Mẫu đo có sáp cắn 2 hàm ở vị trí chạm múi tối đa.  

- Dùng bút chì đánh dấu đường giữa hai răng cửa. 

- Tùy mối tương quan giữa núm ngoài gần RHL thứ nhất trên với rãnh 

ngoài RHL thứ nhất hàm dưới mà ta có 3 loại tương quan sau: 

+ Loại I: múi gần - ngoài của RHL thứ nhất hàm trên tiếp xúc hoặc rất 

gần với rãnh gần ngoài của RHL thứ nhất hàm dưới. 

+ Loại II: Khi múi gần - ngoài của RHLthứ nhất hàm trên ở phía trước 

múi gần - ngoài của răng RHL thứ nhất hàm dưới. 

+ Loại III: múi gần - ngoài của RHL thứ nhất hàm trên ở phía xa so với 

rãnh gần ngoài của RHL thứ nhất hàm dưới. 

❖ Thu thập dữ liệu về ảnh  

▪ Các điểm mốc và kích thước trên ảnh thẳng 

  Bao gồm 4 cặp điểm, 4 kích thước (Đơn vị đo kích thước tính bằng 

mm) 60, 61, 62 

• Mốc đo trên ảnh thẳng  

  Gồm bốn cặp điểm trên ảnh thẳng (hình 2.18) 

Bảng 2.4. Các điểm mốc cần được xác định trên ảnh thẳng 

Thuật ngữ  Định nghĩa 

Điểm cánh mũi (Alare - al) Điểm ngoài nhất của cánh mũi 

Điểm góc miệng (Cheilion - ch) Nơi gặp nhau của môi trên và môi dưới ở 

góc miệng 

Điểm gò má (Zygion - zy) Điểm ngoài cùng của mô mềm trên xương 

gò má 

Điểm go (Gonion - go) Điểm sau nhất và dưới nhất của góc hàm 
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Hình 2.17. Các mốc đo trên ảnh thẳng 

• Các kích thước đo trên ảnh thẳng (4 kích thước)63 

Bảng 2.5. Các chỉ số chiều rộng cần được xác định trên khuôn mặt 

TT Kích thước ngang Định nghĩa 

1 
Chiều rộng miệng  

(ch-ch) 

Khoảng cách đo từ điểm khóe miệng bên phải 

đến điểm khóe miệng bên trái 

2 
Chiều rộng mũi 

(al-al) 

Khoảng cách đo từ điểm ngoài nhất của cánh 

mũi phải đến điểm ngoài nhất của cánh mũi trái 

3 
Chiều rộng mặt 

(zy-zy) 

Khoảng cách đo từ điểm gò má bên phải đến 

điểm gò má bên trái 

4 
Chiều rộng hàm dưới  

(go-go) 

Khoảng cách đo từ điểm góc hàm bên phải đến 

điểm góc hàm bên trái 

• Các điểm mốc và kích thước đo trên ảnh nghiêng 

  Bao gồm 10 điểm, 8 đoạn thẳng, và 5 góc. Đơn vị đo kích thước bằng 

mm, đơn vị đo góc bằng độ (0)64,65,66 
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• Mốc đo trên ảnh nghiêng (10 điểm mốc, hình 2. 19) 41. 

Bảng 2.6. Các điểm mốc cần được xác định trên ảnh nghiêng 

TT Thuật ngữ  Định nghĩa 

1 Điểm lõm mũi (Nasion - n)  Chỗ lõm nhất ở rễ mũi  

2 Điểm đỉnh mũi (Pronasal - pn) Điểm trước nhất trên đỉnh mũi 

3 Điểm trụ mũi (Columella - cm) Điểm trước nhất của trụ mũi  

4 Điểm dưới mũi (Subnasale - sn) 
Điểm trên đường giữa chân mũi tại 

nơi gặp nhau giữa mũi và môi trên  

5 Điểm môi trên (Labiale - ls) 
Điểm trước nhất của viền môi trên 

trên đường giữa 

6 Điểm gian môi (Stomion -sto) 
Điểm gặp nhau giữa môi trên và môi 

dưới ở tư thế môi tự nhiên 

7 
Điểm môi dưới (Labiale inferius 

- li) 

Điểm trước nhất của viền môi dưới 

trên đường giữa  

8 
Điểm cằm - môi dưới 

(submental - b) 

Điểm lõm nhất giữa môi dưới và cằm 

trên đường giữa 

9 Điểm cằm trước (Pogonion - pg) Điểm nhô ra trước nhất của cằm  

10 Điểm dưới cằm (Gnathion -gn) 
Điểm thấp nhất vùng dưới cằm trên 

mặt phẳng dọc giữa 
 

 

Hình 2.18. Các mốc đo trên ảnh nghiêng 
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• Các kích thước đo trên ảnh nghêng (8 kích thước) 

Bảng 2.7. Các chỉ số chiều cao cần được xác định trên khuôn mặt 

Tên, ký hiệu  Các kích thước Ảnh 

Chiều cao nhân trung 

 (sn - ls) 

Là đoạn thẳng nối từ 

điểm dưới mũi đến 

điểm môi trên 

 

Cao môi đỏ trên  

(ls - sto) 

Là đoạn thẳng nối từ 

điểm môi trên đến 

điểm gian môi 

 

Chiều cao môi đỏ dưới  

(Sto - li) 

Là đoạn thẳng nối từ 

điểm gian môi môi 

dưới 

 

Chiều cao mặt 

 (n-gn) 

Khoảng cách từ điểm 

lõm mũi - điểm cằm 

dưới 

 

Khoảng cách môi trên 

đến đường E (ls-E) 

Là khoảng cách từ 

điểm lồi nhất của môi 

trên đến đường E 
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Khoảng cách môi dưới 

đến đường E (li-E) 

Là khoảng cách từ 

điểm lồi nhất của môi 

dưới đến đường E 

 

Khoảng cách môi trên 

đến đường S (ls-S) 

Là khoảng cách từ 

điểm lồi nhất của môi 

trên đến đường S 

 

Khoảng cách môi dưới 

đến đường S (li-S) 

Là khoảng cách từ 

điểm lồi nhất của môi 

dưới đến đường S 

 

Góc mũi môi 

(cm-sn-ls) 

Góc qua 3 điểm pn, 

sn, ls 

 

Góc 2 môi  

(sn-ls và li-pg) 

Góc tạo bởi 2 đường 

thẳng sn-ls và li-pg 

 

Góc môi cằm  

(li-b-pg) 

Góc qua 3 điểm li,b 

và pg 
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Góc lồi mặt  

(n-sn-pg) 

Góc qua 3 điểm n, sn 

và pg 

 

Góc lồi mặt qua mũi  

(n-sn-pg) 

Góc qua 3 điểm n, pn 

và pog 

 

 

• Đường thẩm mỹ  

- Đường thẩm mỹ E (đường Ricketts): Là đường nối đỉnh mũi (pn) với 

điểm cằm trước (pog).  

- Đường thẩm mỹ S (đường Steiner): Là đường nối điểm giữa của bờ 

dưới mũi (cm) và điểm cằm trước (pog). 

2.3. Xử lý số liệu, kiểm soát sai số và cách khắc phục 

2.3.1. Xử lý số liệu 

Các số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê y học. Số liệu được 

tính toán sử dụng chương trình SPSS 16.0. 

2.3.1.1. Xác định chỉ số trung bình cung răng và khuôn mặt của trẻ từ 12 đến 

14 tuổi 

Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của mỗi đặc điểm nghiên cứu ở từng 

lứa tuổi cho nam và nữ được tính theo công thức sau: 67 
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2.3.1.2. Đánh giá tăng trưởng cung răng và khuôn mặt của trẻ từ 12 đến 14 tuổi 

• So sánh ngang 

 Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn cho các kích thước cung răng và 

khuôn mặt được tính cho từng giới.  

Các giá trị trung bình trong nghiên cứu được so với các giá trị trung 

bình của các nghiên cứu khác sử dụng t-test; đây là kiểm định được dùng để 

xác định sự khác biệt nếu có giữa các đặc tính nghiên cứu của hai nhóm so 

sánh. Từ các giá trị trung bình, số lượng mẫu và độ lệch chuẩn xác định được 

kiểm định t-test và p;  

Từ hệ số p, sự khác biệt giữa hai nhóm so sánh được đánh giá như sau: 

- Được cho là thấp (*) nếu p từ 0,01 => 0,05 

- Trung bình (**) nếu p từ 0,001 => 0,01 

- Cao (***) nếu p < 0,001 

- Nếu p > 0,05 thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

• So sánh dọc 

Kiểm định ANOVA và Tukey  được sử dụng cho so sánh dọc. Với kiểm 

định ANOVA, từ các giá trị trung bình của đặc tính nghiên cứu (ví dụ như các 
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kích thước) tính được các tổng bình phương khác biệt giữa các trung bình 

nhóm và giữa các quan sát trong từng nhóm, kết hợp với độ tự do để xác định 

kiểm định F và p; nếu  p > 0,05 thì sự tăng trưởng trong giai đoạn nghiên cứu 

là không có ý nghĩa còn nếu p < 0,05 thì sự tăng trưởng có ý nghĩa. Kiểm 

định Tukey áp dụng trong trường hợp kiểm định ANOVA cho thấy có sự tăng 

trưởng có ý nghĩa trong giai đoạn nghiên cứu và giúp phát hiện sự tăng trưởng 

thực sự xảy ra có ý nghĩa vào thời gian nào trong giai đoạn nghiên cứu. 

• Vẽ đường tăng trưởng 

Từ các giá trị trung bình của những số đo vùng đầu mặt và cung răng, 

chúng tôi vẽ đường tăng trưởng riêng cho nam và nữ theo từng năm, từ 12 đến 

13 tuổi, từ 13 đến 14 tuổi. Các số liệu được nhập vào phần mềm Microsoft Excel 

để xử lý và vẽ đường tăng trưởng. Đường biểu diễn sự tăng trưởng là đường 

nối các giá trị trung bình theo tuổi, giới và chung cho hai giới của từng đặc 

điểm nghiên cứu 67. 

Sau đó, sử dụng phương pháp của Kleibaum và Kupper để so sánh 

đường biểu diễn tăng trưởng giữa nam và nữ, bằng cách kiểm định độ dốc 

(sự song song) qua hệ số góc và độ cao (mức độ tăng trưở+ng) của hai 

đường biểu diễn 68. 

• Lập phương trình hồi quy tuyến tính 

Khi hai đặc điểm NC có mối liên quan, phụ thuộc lẫn nhau có ý nghĩa 

(thông qua hệ số tương quan Pearson), chứng tỏ khi số đo này thay đổi thì số 

đo kia thay đổi theo. Mối liên quan này được thể hiện bằng phương trình hồi 

quy và có dạng tổng quát như sau: 

y = ax + b 

Trong đó a: là độ dốc của đường hồi quy. 

  b: là giao điểm giữa đường hồi quy với trục tung. 
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a và b được tính sao cho cực tiểu hóa bình phương khoảng cách theo 

chiều đứng từ các điểm số liệu đến đường thẳng (phương pháp bình phương 

tối thiểu) theo công thức sau: 

 

Thông qua phương trình hồi quy tuyến tính giữa hai đặc điểm. Khi biết 

một đặc điểm nghiên cứu có thể ước lượng ra đặc điểm nghiên cứu kia. 

• Kiểm định độ kiên định của người đo 

 Thông qua hệ số tương quan Pearson. Chúng tôi rút ngẫu nhiên 30 mẫu 

hàm và 30 cặp ảnh chuẩn hóa rồi chính người đo “đo các kích thước”, đo lại 

tất cả các kích thước đã đo (phương pháp kiểm - tái kiểm), sau đó tính hệ số 

tương quan Pearson. 

r = 

 

Trong đó:  

x: Trung bình số đo lần 1 

y: Trung bình số đo lần 2 

Hai giá trị có tương quan chính xác khi r = 1, nếu không có tương quan 

r = 0. Từ hệ số tương quan r, mối tương quan được đánh giá như sau: 

r < 0,5  : Tương quan ở mức thấp 

0,5 ≤ r ≤ 0,65  : Tương quan ở mức trung bình 

0,65 < r < 0,9  : Tương quan ở mức chặt 

r ≥ 0,9  : Tương quan ở mức rất chặt 
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2.3.2. Kiểm soát sai số  

Đối với các nghiên cứu nhân trắc, tính đúng và tính chính xác của số 

liệu gốc là đòi hỏi cơ bản để thu được kết quả đáng tin cậy  

 Việc nhận ra nguyên nhân sai số và cách khắc phục là điều kiện cần 

của người nghiên cứu. Thường có hai loại sai số: sai số hệ thống và sai số 

ngẫu nhiên 69. 

• Sai số hệ thống 

Theo Faskas (1981) sai số hệ thống thường dễ mắc phải trong nghiên 

cứu hình thái nhân trắc với các nguyên nhân chủ quan: đánh dấu điểm mốc 

không đúng, dụng cụ không chính xác, người đo thực hiện không đúng kỹ 

thuật và thời điểm thu thập số liệu không giống nhau. 

- Đánh dấu điểm mốc: Độ chính xác phụ thuộc đánh dấu các điểm mốc. 

- Cách đo: Độ chính xác phụ thuộc vào kỹ thuật của người đo, do lực tác 

động của tay người đo vào dụng cụ lên điểm mốc khác nhau giữa các lần đo 

hoặc giữa hai người đo. 

- Dụng cụ: Mỗi phép đo thường có dụng cụ chuyên dùng để đo, ví dụ đo 

các kích thước răng, cung răng bằng thước trượt điện tử. Đo kích thước trên 

khuôn mặt bằng phần mềm VN-CEPH. 

- Xử lý số liệu: Với sự tiến bộ của khoa học, nhất là việc sử dụng các 

công cụ điện toán trong xử lý số liệu đã làm cho công việc này trở nên dễ 

dàng, nhanh chóng, chính xác hơn nhưng cũng dễ xảy ra sai số do việc nhập 

số liệu để xử lý. 

- Thời gian thu thập số liệu không giống nhau: Mốc thời gian lấy số liệu 

không hoàn toàn đồng nhất, dễ dẫn đến số liệu có thể bị “lệch”. 
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• Sai số ngẫu nhiên 

Trong khi người ta dễ dàng tìm ra nguyên nhân của các sai số hệ thống 

thì các sai số ngẫu nhiên khó nhận thấy vì việc đo đạc dù chỉ do một người 

thực hiện nhưng sai số ngẫu nhiên vẫn có, mức độ sai số loại này chỉ phụ 

thuộc vào độ kiên định của người đo 69. 

2.3.3. Cách khắc phục  

- Chọn mẫu: Ngoài tiêu chuẩn đại diện, chúng tôi đã chọn mẫu để giảm 

hao hụt đối tượng nghiên cứu theo thời gian. 

Để tránh bị mất mẫu trong quá trình theo dõi cần phải dự phòng sâu 

răng bằng cách: hướng dẫn vệ sinh răng miệng, dự phòng sâu răng phát hiện 

sâu răng sớm. 

- Mẫu hàm thạch cao: Mẫu phải để thật khô trước khi đóng gói, bảo 

quản mẫu tránh bị gãy hoặc sứt mẻ. 

- Đánh dấu điểm mốc: Dùng bút chì kim (0,5 mm) đánh dấu đối với 

mẫu hàm thạch cao (mẫu phải được để cho thật khô). Các điểm mốc được 

định nghĩa rõ ràng. Hiểu rõ các mốc trên ảnh chuẩn hoá. 

- Dụng cụ đo: Thước điện tử kỹ thuật số với độ chính xác 0,01 mm, có 

đầu kẹp thuôn nhọn để tiếp xúc với điểm mốc một cách chuẩn xác. Mỗi mẫu 

hàm đo hai lần rồi lất giá trị trung bình. Mỗi lần đo đều phải hiệu chỉnh lại thước. 

- Đo trong cùng một tiêu chuẩn, điều kiện: Phòng có ánh sáng tự nhiên 

và các phương tiện như nhau tại các buổi đo đạc. 

- Kiểm định độ kiên định của người đo: Lập bảng tính hệ số tương quan 

Pearson so sánh với phân loại chuẩn của nhà thống kê học người Anh Karl 

Pearson để đánh giá hệ số tương quan. Tiến hành đo để lấy số liệu khi có hệ 

số tương quan Pearson ≥ 0,8. 
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- Xử lý số liệu: Nhập số liệu bằng phần mềm với hệ thống kiểm tra khi 

nhập số liệu nằm trong khoảng tối thiểu - tối đa, nghĩa là sẽ loại bỏ những số 

liệu vượt ra ngoài khoảng này khi nhập sai số liệu 36. 

2.4. Đạo đức nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng đạo đức của 

trường Đại học Y Hà Nội số: 1722/QĐ-ĐHYHN. 

Tất cả trẻ em tham gia nghiên cứu đều được giải thích (các bước tiến 

hành, cách lấy mẫu) và có sự đồng ý của bố mẹ. Quy trình khám, vấn đề vô 

khuẩn được đảm bảo không gây ra bất kỳ một ảnh hưởng xấu nào cho trẻ. 

Trong quá trình nghiên cứu không tiến hành bất kỳ một thử nghiệm nào. 

Mỗi Trẻ em được lập phiếu khám và điều trị răng miệng. Theo dõi và 

thăm khám định kỳ 6 tháng một lần: Cấp bàn chải và kem đánh răng có chứa 

Fluor nồng độ 400ppm; Được áp dụng các biện pháp phòng ngừa sâu răng; 

Được khám, phát hiện, điều trị sớm và điều trị phòng ngừa bệnh sâu răng; và 

hướng dẫn cách giữ vệ sinh răng miệng. Tư vấn cho phụ huynh về sức khỏe 

răng miệng cho trẻ và những trường hợp cần đến điều trị sớm tại các cơ sở 

nha khoa. 
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TÓM TẮT QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sai lầm và 

khắc phục sai lầm 

Mẫu nghiên cứu 
THU THẬP SỐ LIỆU 

Khám và thu 

thập thông tin 

n = 226 

 

Lấy dấu răng, đổ mẫu 

n = 226 

 

Chụp ảnh  

n = 226 

 

Dữ liệu khuôn mặt (lần 

đầu, sau 12 tháng và sau 

24 tháng) 

 

Dữ liệu cung răng và khớp 

cắn (lần đầu, sau 12 tháng 

và sau 24 tháng) 

 

Sự tăng trưởng các kích 

thước cung răng, khuôn 

mặt qua các năm từ 12 

đến 14 tuổi. Xác định sự 

thay đổi của khớp cắn 

qua các năm của đối 

tượng nghiên cứu 

 

Xác định một số chỉ số 

cung răng và khuôn cứu 

mặt trên mẫu hàm thạch 

cao và trên ảnh chuẩn 

hoá. Thang phân loại 

cung răng 

XỬ LÝ SỐ LIỆU 
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CHƯƠNG 3 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu  

Thực tế chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu 226 đối tượng NC; các đối 

tượng này đã được lựa chọn theo đúng tiêu chuẩn nghiên cứu, không có các 

thói quen mút tay, mút môi, thở miệng v.v. Các đối tượng này được theo dõi 

từ năm 12 đến 14 tuổi, có đủ ba bộ mẫu hàm và ba bộ ảnh thẳng, nghiêng tại 

ba thời điểm đo: lúc đầu, sau 12 tháng và sau 24 tháng. Đối tượng được chia 

thành 2 nhóm: Nhóm nam 107 đối tượng và Nhóm nữ 119 đối tượng.   

 

Biểu đồ 3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới 

Nhận xét:  

- Đối tượng nam chiếm tỉ lệ 47,35% (107 đối tượng) và đối tượng nữ 

chiếm 52,65% (119 đối tượng). 

- Đối tượng nam ít hơn đối tượng nữ, tuy nhiên sự khác biệt này không 

có ý nghĩa thống kê (NS). 

Nam, 107
Nữ, 119

Nam Nữ
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3.1. Các chỉ số hình thái cung răng, khuôn mặt đo trên mẫu thạch cao 

cung răng và trên ảnh chuẩn hóa của đối tượng nghiên cứu ở giai đoạn từ 

12 đến 14 tuổi. 

3.1.1. Các chỉ số hình thái cung răng 

Bảng 3.1. Các chỉ số kích thước cung răng (n=226) 

Hình ảnh Tuổi 

Nam 

(n=107) 

Mức 

ý 

nghĩa 

Nữ (n=119) p 

(t-test) 
X  SD X  SD 

 

Rộng trước trên (RTT) (mm) 

12 36,20 1,81 *** 35,07 1,80 0,0000 

13 36,50 1,76 *** 35,35 1,78 0,0000 

14 36,62 1,81 *** 35,52 1,81 0.0000 

 

Chiều rộng giữa trên (RGT)(mm) 

12 49,90 2,22 *** 48,17 2,37 0,0000 

13 49,97 260 *** 48,25 2,37 0,0000 

14 50,24 2,65 *** 48,40 2,40 0.0000 

 

Rộng sau trên 1(RST1) (mm) 

12 54,73 2,21 *** 53,00 2,23 0,0000 

13 55,03 2,62 *** 53,23 2,35 0,0000 

14 55,40 2,64 *** 53,42 2,45 0.0000 

 

Rộng sau trên 2(RST2) (mm) 

12 59,06 2,65 ** 57,87 2,71 0,0010 

13 59,68 2,77 *** 57,90 2,73 0,0000 

14 60,40 2,81 *** 58,29 2,92 0.0000 
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Rộng trước dưới (RTD)(mm) 

12 27,82 1,69 *** 26,76 1,71 0,0000 

13 27,57 2,14 *** 26,72 1,90 0,0000 

14 27,85 1,98 *** 26,87 2,01 0.0000 

 

Chiều rộng giữa dưới (RGD)(mm) 

12 41,78 2,32 *** 39,98 2,35 0,0000 

13 41,59 2,55 *** 39,89 2,57 0,0000 

14 41,79 2,52 *** 40,06 2,66 0.0000 

 

Rộng sau dưới 1 (RSD1) (mm) 

12 47,08 2,25 *** 45,53 2,21 0,0000 

13 47,35 2,55 *** 45,65 2,29 0,0000 

14 47,74 2,52 *** 45,84 2,39 0.0000 

 

Rộng sau dưới 2 (RSD2) (mm) 

12 54,56 2,81 *** 52,53 2,60 0,0000 

13 54,77 2,80 *** 52,55 2,46 0,0000 

14 55,32 2,82 *** 53,00 2,53 0.0000 

 

Dài trước trên (DTT)(mm) 

12 8,45 1,33 * 7,99 1,26 0.0135 

13 8,55 1,39 *** 8,09 1,11 0,0000 

14 8,43 1,31 *** 7,89 1,19 0.0000 
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Dài giữa trên (DGT)(mm) 

12 22,95 1,82 *** 22,08 1,63 0,0005 

13 23,13 1,03 *** 22,06 1,88 0,0000 

14 22,90 1,2 *** 22,04 1,54 0.0000 

 

Dài sau trên 1 (DST1) (mm) 

12 29,05 1,97  *** 28,08 1,78  0,0003 

13 28,92 2,18  *** 28,05 1,72  0,0000 

14 28,60 2,11 *** 27,82 1,75  0.0000 

 

Dài sau trên 2 (DST2) (mm) 

12 44,52 2,35 *** 43,16 2,16 0,0000 

13 44,71 2,63  *** 43,41 2,04  0,0000 

14 44,66  2,47  *** 43,37 2,23  0.0000 

 

Dài trước dưới (DTD)(mm) 

12 5,31 1,02  ** 4,86 0,94  0.0016 

13 5,34  1,03  *** 4,95 0,91  0,0000 

14 5,32  1,03  *** 4,88 0,88  0,0000 

 

 

Dài giữa dưới (DGD) (mm) 

12 18,02 1,47  *** 17,20 1,42  0.0001 

13 18,37 1,38  *** 17,54 1,32  0,0000 

14 18,26 1,39  *** 17,35 1,27  0.0000 
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Dài sau dưới 1 (DSD1) (mm) 

12 24,63 1,74  *** 23,48 1,57  0,0000 

13 24,55 1,69  *** 23,55 1,45  0,0000 

14 24,55 1,65  *** 23,52 1,63  0.0000 

 

 

Dài sau dưới 2 (DSD2) (mm) 

12 39,99 2,03  *** 38,68 1,92  0,0000 

13 40,59 2,15  *** 39,12 1,73  0,0000 

14 40,64 2,03 *** 39,21 2,99  0.0000 

 

Chu vi cung răng HT 

12 88,74 3,46 *** 86,87 3,07 0.0000 

13 88,58 3,37 *** 85,96 3,12 0.0000 

14 88,50 3,43 *** 86,28 3,13 0.0000 

 

Chu vi cung răng HD 

12 79,21 3,04 *** 76,62 2,68 0.0000 

13 78,93 2,93 *** 76,40 2,70 0.0000 

14 78,83 3,09 *** 76,08 2,75 0.0000 

Nhận xét:  

Các kích thước chiều rộng cung răng tăng dần từ phía trước ra phía sau ở 

cả nam và nữ trên hai hàm. Các kích thước chiều rộng cũng tăng dần theo tuổi 

từ 12 đến 14, ở cả nam và nữ trên hai hàm. Các kích thước cung răng ở nam 

lớn hơn ở nữ, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 
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❖ Sự khác biệt các kích thước cung răng giữa nam và nữ được thể hiện 

qua biểu đồ sau: 

 

 Biểu đồ 3.2. Hình thái đồ so sánh các kích thước cung răng giữa nam và 

nữ lứa tuổi 12, 13, 14 tuổi 

Trục dọc đánh dấu các mốc kích thước trung bình của nam lúc 12, 13, 

14 tuổi (trục tung), 2 đường biểu diễn màu xanh lá cây 2 bên là độ lệch chuẩn 

(SD) của nam lúc 12, 13, 14 tuổi tương ứng với từng chỉ số, đường biểu diễn 

màu đỏ chạy ngay cạnh trục tung là khoảng chênh lệch kích thước của nữ so 

với nam, tất cả các kích thước nằm trên đường biểu diễn đỏ đều nằm lệch về 

bên trái hình thái đồ, điều đó cho thấy tất cả kích thước cung răng của nam 

lớn hơn nữ ở cả ba lứa tuổi. 

Trục ngang (trục hoành) thể hiện số đo được tính bằng milimét (mm). 
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❖ Sự khác biệt tuyệt đối kích thước cung răng của nam và nữ 

Sự khác biệt tuyệt đối kích thước cung răng giữa nam và nữ là hiệu số 

của kích thước cung răng hàm trên trừ đi kích thước cung răng hàm dưới và 

sự khác biệt của các kích thước này có ý nghĩa thống kê như thế nào 

Bảng 3.2. Sự khác biệt tuyệt đối kích thước cung răng giữa nam và nữ 

Tuổi 

∆(Nam-nữ) (mm) 
12 Tuổi 13 Tuổi 14 Tuổi 

Chiều rộng phía trước 
HT 

HD 

1,13*** 

1,06*** 

1,15*** 

0,86*** 

1,10*** 

0,98*** 

Chiều rộng giữa 
HT 

HD 

1,73*** 

1,80*** 

1,80*** 

1,70*** 

1,98*** 

1,73*** 

Chiều rộng sau 1 
HT 

HD 

1,73*** 

1,55*** 

1,80*** 

1,70*** 

1,98*** 

1,90*** 

Chiều rộng sau 2 
HT 

HD 

1,19** 

2,03*** 

1,77*** 

2,22*** 

2,11*** 

2,32*** 

Chiều dài phía trước 
HT 

HD 

0,46* 

4,45** 

4,62*** 

3,92*** 

5,41*** 

4,45*** 

Chiều dài giữa 
HT 

HD 

0,87*** 

0,82*** 

0,7*** 

0,83*** 

0,87*** 

0,91*** 

Chiều dài sau 1 
HT 

HD 

0,97*** 

1,15*** 

0,87*** 

2,10*** 

0,78*** 

1,03*** 

Chiều dài sau 2 
HT 

HD 

1,36*** 

1,31*** 

1,30*** 

1,47*** 

1,28*** 

1,43*** 

Chu vi cung răng 
HT 

HD 

1,87*** 

2,59*** 

2,62*** 

2,53*** 

2,22*** 

2,75*** 
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3.1.2. Các chỉ số hình thái khuôn mặt 

Bảng 3.3. Các chỉ số hình thái khuôn mặt 

Hình ảnh 

 

Tuổi Nam (n= 107) Mức Nữ (n= 119) 

 
𝐗 

mm 
SD ý nghĩa 

𝐗 

mm 
SD 

Chiều rộng miệng (ch-ch) 

12 46,52 3,41 0,042* 45,61 3,31 

13 49,11 3,73 0,0049* 47,81 3,12 

14 50,32 3,55 0,0000*** 48,45 3,05 

 

Chiều rộng hàm dưới (go-go) 

12 116,88 7,24 0,0152* 114,35 8,16 

13 121,15 8,75 0.9650NS 121,19 8,17 

14 122,79 9,26 0.6975 NS 122,32 8,67 

 

Chiều rộng mặt (zy- zy) 

12 139,42 5,94 0,088 NS 138,02 627 

13 144,91 6,75 0.7618 NS 145,18 6,57 

14 145,29 6,77 0.9290 NS 145,37 6,50 

 

Chiều rộng mũi (al-al) 

12 40,10 2,75 0,099 NS 39,54 2,38 

13 42,67 2,99 0,0003*** 41,35 2,36 

14 43,66 2,84 0,0000*** 41,41 2,47 

 

Chiều cao nhân trung (sn-ls) 

12 13,88 1,86 0,0000*** 12,56 1,77 

13 14,44 1,81 0,0000*** 13,04 1,81 

14 14,43 1,79 0,0000*** 12,81 1,78 

 

Cao môi đỏ trên (ls - sto) 

12 9,13 1,55 0,6229 NS 9,03 1,40 

13 9,54 1,42 0,3712 NS 9,37 1,39 

14 9,95 1,38 0,1440 NS 9,60 1,35 
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Chiều cao môi đỏ dưới (sto - li) 

12 9,59 1,63 0,729 NS 9,52 1,56 

13 10,20 1,61 0,1923 NS 9,93 1,49 

14 10,88 1,50 0,0061** 10,34 1,40 

 

Chiều cao mặt (n-gn) 

12 103,07 5,56 0,0103* 101,17 5,50 

13 109,64 5,92 0.0001*** 106,80 4,88 

14 111,34 5.60 0.0000*** 105,96 4,92 

 

Khoảng cách từ điểm môi trên đến đường Steiner (ls-S) 

12 3,56 1,67 0.0000*** 2,23 1,62 

13 3,32 1,70 0.0000*** 2,19 1,60 

14 3,03 1,66 0.0000*** 2,02 1,55 

 

Khoảng cách từ điểm môi dưới đến đường Steiner (li-S) 

12 4,15 1,94 0,0001*** 3,18 1,76 

13 3,75 2,13 0,0045** 3,02 1,69 

14 3,45 2,22 0,0138* 2,83 1,69 

 

Khoảng cách từ điểm môi trên đến đường E (ls-E) 

12 1,73 1,69 0.0000*** 0,20 0, 14 

13 1,50 1,76 0.0000*** 0,16 1,75 

14 1,19 1,82 0.0000*** 0,15 0,15 

 

Khoảng cách từ điểm môi dưới đến đường E (li-E) 

12 3,23 2,00 0,0001*** 2,22 1,71 

13 1,50 1,76 0,0000*** 0,69 1,75 

14 2,62 2,28 0,0026** 1,78 1,82 
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Góc mũi môi (cm-sn-ls) 

12 97,13 10,24 0,2613NS 95,52 11,12 

13 95,65 10,32 0,0605 NS 93,02 10,53 

14 92,36 10,72 0,0870 NS 90,08 11,53 

 

Góc 2 môi (ls-sn/li-pg) 

12 132,15 9,71 0,0019** 136,27 9,94 

13 134,07 10,22 0,0280* 136,98 9,59 

14 134,27 11,14 0,0870 NS 136,71 10,21 

 

Góc môi cằm (li-b-Pg) 

12 132,92 10,84 0,2256 NS 134,74 14,58 

13 131,72 11,67 0,0520 NS 134,62 10,64 

14 128.89 11,92 0.3448 NS 130,36 11,50 

 

Góc lồi mặt (n-sn-pg) 

12 163,50 4,40 0.0024* 165,34 4,60 

13 162,54 4,41 0.0000*** 165,95 4,69 

14 161,95 4,44 0.0000*** 166,05 4,85 

 

Góc lồi mặt qua mũi (n-pn-pg) 

12 136,79 3,79 0,2662 NS 137.39 4,22 

13 135,77 3,71 0,0000*** 138.06 4,45 

14 134,64 3,62 0,0000*** 137.65 4,60 
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Nhận xét: 

Phần lớn các chỉ số ở nam và nữ khác nhau có ý nghĩa thống kê với 

(P<0,05). Có một số giá trị của các chỉ số ở nam và nữ sự khác nhau với 

không có ý nghĩa (P>0,05). 

❖ Sự khác biệt các kích thước khuôn mặt được thể hiện qua biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 3.3. Hình thái đồ so sánh các kích thước khuôn mặt giữa nam và nữ 

Trục dọc đánh dấu các mốc kích thước trung bình của nam lúc 12, 13, 

14 tuổi (trục tung), 2 đường biểu diễn màu xanh lá cây 2 bên là độ lệch chuẩn 

(SD) của nam lúc 12, 13, 14 tuổi tương ứng với từng chỉ số, đường biểu diễn 

màu đỏ chạy ngay cạnh trục tung là khoảng chênh lệch kích thước của nữ so 

với nam, tất cả các kích thước nằm trên đường biểu diễn đỏ đều nằm lệch về 

bên trái hình thái đồ, điều đó cho thấy tất cả kích thước khuôn mặt của nam 

lớn hơn nữ ở cả ba lứa tuổi. 

Trục ngang (trục hoành) thể hiện số đo được tính bằng milimét (mm). 
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❖ Sự khác biệt tuyệt đối kích thước khuôn mặt giữa nam và nữ 

Bảng 3.4. Sự khác biệt tuyệt đối kích thước khuôn mặt giữa nam và nữ 

STT 
Tuổi 

Kích thước, ký hiệu 

12 tuổi 

Nam-nữ 

13 tuổi 

Nam-nữ 

14 tuổi 

Nam-nữ 

1 Rộng miệng ch-ch 0,97 mm 1,40 mm 1,93 mm 

2 Chiều rộng hàm dưới go-go 3,09 mm 0,39 mm 0,80 mm 

3 Chiều rộng mặt zy- zy 1,61 mm 0,08 mm 0,08 mm 

4 Chiều rộng mũi al-al 0,63 mm 1,45 mm 2,30 mm 

5 Chiều cao nhân trung  sn-ls 0,12 mm 0,16 mm 0,26 mm 

6 Cao môi đỏ trên ls-sto 0,18 mm 0,34 mm 0,61 mm 

7 Chiều cao môi đỏ dưới  sto-li 1,37 mm 1,48 mm 1,67 mm 

8 Chiều cao mặt n-gn 2,04 mm 2,92 mm 5,42 mm 

9 K/c từ môi trên đến đường S ls-S 1,38 mm 1,13 mm 1,02 mm 

10 K/c từ môi dưới đến đường S li-S 0,99 mm 0,75 mm  0,66 mm  

11 K/c từ môi trên đến đường E ls_E 1,55 mm 0 1,42 mm  1,33 mm  

12 K/c từ môi dưới đến đường E li-E 1,03 mm 0,93 mm 0,84 mm  

13 Góc mũi môi cm-sn-ls 1,130 2,350  1,560  

14 Góc 2 môi ls-sn/li-pg -4,290  -2,900  -2,420  

15 Góc môi cằm li-b-Pg -2,220  -3,330  -1,980  

16 Góc lồi mặt n-sn-pg -1,840  -3,330  -4,090  

17 Góc lồi mặt qua mũi n-pn-pg -0,610  -2,230  -3,010  

 

3.2. Kết quả tăng trưởng cung răng và khuôn mặt của đối tượng nghiên 

cứu giai đoạn từ 12 đến 14 tuổi. 

Để đánh giá mức thay đổi và xu hướng tăng trưởng của các tham số 

kích thước cung răng, chúng tôi tính mức chênh lệch tuyệt đối (σ) của các 

tham số này giữa các năm cũng như giữa năm 14 tuổi với năm 12 tuổi, sai số 

chuẩn  và mức ý nghĩa thống kê (p). 
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3.2.1. Tăng trưởng cung răng 

3.2.1.1. Sự thay đổi kích thước cung răng 

Bảng 3.5. Thay đổi chiều rộng, dài, chu vi cung răng giai đoạn 12-14 tuổi 

Tuổi 

Kích thước  

cung răng (mm) 

X  

12 

tuổi 

σ 

12 

tuổi 

X  

13 

tuổi 

σ 

13 

tuổi 

X  

14 

tuổi 

σ 

14 

tuổi 

p 

   NAM     

R33T 36,20 1,81 36,50 1,76 36,62 1,81 0,0000*** 

R55T 49,90 2,22 49,97 2,60 50,24 2,65 0,0000*** 

R66T 54,73 2,21 55,03 2,62 55,40 2,64 0,0000*** 

R77 T 59,06 2,65 59,68 2,77 60,40 2,81 0,0000*** 

   NỮ     

R33T 35,07 1,80 35,35 1,78 35,52 1,81 0,0000*** 

R55T 48,17 2,37 48,25 2,37 48,40 2,40 0,0000*** 

R66T 53,00 2,23 53,23 2,35 53,42 2,45 0,0000*** 

R77 T 57,87 2,71 57,90 2,73 58,29 2,92 0,0000*** 

   NAM     

R33D 27,82 1,69 27,57 2,14 27,85 1,98 0,0000** 

R55D 41,78 2,32 41,59 2,55 41,79 2,52 0,0000*** 

R66D 47,08 2,25 47,35 2,25 47,74 2,52 0,0000*** 

R77D 54,56 2,81 54,77 2,80 55,32 2,82 0,0000*** 

   NỮ     

R33D 26,76 1,71 26,72 1,90 26,87 2,01 0,0000** 

R55D 39,98 2,35 39,89 2,57 40,06 2,66 0,0000*** 

R66D 45,53 2,21 45,65 2,29 45,84 2,39 0,0000*** 

R77D 52,53 2,60 52,55 2,46 53,00 2,53 0,0000*** 
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Tuổi 

Kích thước  

cung răng (mm) 

X  

12 

tuổi 

σ 

12 

tuổi 

X  

13 

tuổi 

σ 

13 

tuổi 

X  

14 

tuổi 

σ 

14 

tuổi 

p 

   NAM     

D13T 8,45 1,33 8,55 1,393 8,43 1,31 0,813NS 

D15T 22,95 1,82 23,13 1,83 22,90 1,82 0,757NS 

D16T 29,05 1,97 28,92 2,18 28,60 2,11 0,323NS 

D17T 44,52 2,35 44,71 2,63 44,66 2,47 0,410NS 

   NỮ     

D13T 7,99 1,26 8,09 1,11 7,89 1,19 0,651 NS 

D15T 22,08 1,63 22,06 1,88 22,04 1,54 0,860 NS 

D16T 28,08 1,78 28,05 1,72 27,82 1,75 0,203NS 

D17T 43,16 2,16 43,14 2,04 43,37 2,23 0,307 NS 

   NAM     

D13D 5,31 1,02 5,34 1,03 5,32 1,03 0,302 NS 

D15D 18,02 1,47 18,37 1,38 18,26 1,39 0,524 NS 

D16D 24,63 1,74 24,55 1,69 24,55 1,65 0,728 NS 

D17D 39,99 2,03 40,59 2,15 40,64 2,03 0,124 NS 

   NỮ     

D13D 4,86 0,94 4,95 0,91 4,88 0,88 0,890 NS 

D15D 17,20 1,42 17,54 1,32 17,35 1,27 0,610 NS 

D16D 23,48 1,57 23,55 1,45 23,52 1,63 0,770 NS 

D17D 38,68 1,92 39,12 1,73 39,21 1,99 0,077NS 

   NAM     

CVT 88,74 3,46 88,58 3,37 88,50 3,43 <0,001 

CVD 79,21 3,04 78,93 2,93 78,83 3,09 <0,001 

   NỮ     

CVT 86,87 3,07 85,96 3,12 86,28 3,13 <0,001 

CVD 76,62 2,68 76,40 2,70 76,08 2,75 <0,001 
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Nhận xét: 

- Chiều rộng cung răng hàm trên, hàm dưới của nam và nữ đều tăng, 

mức thay đổi có ý nghĩa thống kê (p<0,05).  

- Chiều dài cung hàm trên của nam và nữ đều giảm không có ý nghĩa 

thống kê nhưng riêng DTS2 của nam và nữ tăng và cũng không có ý nghĩa 

thống kê (P>0,05). Chiều dài cung hàm dưới của nam và nữ đều tăng nhưng 

sự thay đổi không có ý nghĩa thống kê. Riêng DSD1 của nam và nữ tăng và 

cũng không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

Tóm lại sự thay đổi các kích thước chiều dài cung răng hai hàm ở giai 

đoạn 12 đến 14 tuổi không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) 

- Chu vi cung răng giảm, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001). 

3.2.1.2. Biểu diễn xu hướng tăng trưởng kích thước cung răng 

Xu hướng tăng trưởng: Khi hai đường biểu diễn tăng trưởng không 

song song, chứng tỏ có sự khác biệt về xu hướng tăng trưởng. 

Đánh giá nhịp độ tăng trưởng là nhận xét về thời điểm và thời gian diễn 

ra những thay đổi tăng trưởng thông qua đường tăng trưởng của các chỉ số 

cung răng. Đường biểu diễn tăng trưởng dốc hơn ở giai đoạn nào nghĩa là 

nhịp độ tăng trưởng ở giai đoạn đó nhanh hơn (chi thiết về số liệu tăng trưởng 

qua các giai đoạn xem phần phụ lục)  
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Biểu diễn xu hướng tăng trưởng của các kích thước cung răng bằng 

các biểu đồ sau (biểu đồ từ  3.4 đến 3.21): 
 

 

Biểu đồ 3.4. Đường tăng trưởng của chiều 

rộng cung răng trước trên 

Biểu đồ 3.5. Đường tăng trưởng của chiều 

rộng cung răng giữa trên 
 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.6. Đường tăng trưởng của chiều 

rộng cung răng sau trên thứ nhất 

Biểu đồ 3.7. Đường tăng trưởng của chiều 

rộng cung răng sau trên thứ hai 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.8. Đường tăng trưởng của chiều 

rộng cung răng trước dưới 

Biểu đồ 3.9. Đường tăng trưởng của chiều 

rộng cung răng giữa dưới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.10. Đường tăng trưởng của 

chiều rộng cung răng sau dưới thứ nhất 

Biểu đồ 3.11. Đường tăng trưởng của 

chiều rộng cung răng sau dưới thứ hai 

3400
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5000
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6000
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5000

5200
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R55T

Nam Nữ Chung

2600

2800
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4000
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6000

12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi

R77D

Nam Nữ Chung
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Biểu đồ 3.12. Đường tăng trưởng của 

chiều dài cung răng trước trên 

Biểu đồ 3.13. Đường tăng trưởng của 

chiều dài cung răng giữa trên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.14. Đường tăng trưởng của 

chiều dài cung răng sau trên thứ nhất 

Biểu đồ 3.15. Đường tăng trưởng của 

chiều dài cung răng sau trên thứ hai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.16. Đường tăng trưởng của 

chiều dài cung răng trước dưới 

Biểu đồ 3.17. Đường tăng trưởng của 

chiều dài cung răng giữa dưới 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biểu đồ 3.18. Đường tăng trưởng của 

chiều dài cung răng sau dưới thứ nhất 

Biểu đồ 3. 19. Đường tăng trưởng của 

chiều dài cung răng sau dưới thứ hai 
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Biểu đồ 3.20. Đường tăng trưởng của chu 

vi cung răng hàm trên 

Biểu đồ 3.21. Đường tăng trưởng của chu 

vi cung răng hàm dưới 

3.2.1.3. Tốc độ tăng trưởng của cung răng  

Đánh giá tốc độ tăng trưởng của cung răng qua phần trăm tăng trưởng. 

Giá trị của các kích thước cung răng lúc 14 tuổi càng xa giá trị lúc 12 tuổi thì 

tốc độ tăng trưởng càng cao và ngược lại. 

Bảng 3.6. Tỉ lệ tăng trưởng các kích thước cung răng từ 12 đến 14 tuổi ở hai giới 

Kích thước Ký hiệu Giới Hàm trên Hàm dưới 

Chiều rộng cung răng phía 

trước 
RT 

Nam 0,52% -0,29% 

Nữ 1,97% 1,14% 

Chiều rộng cung răng giữa  
RG 

Nam 0,08% -0,77% 

Nữ 1,34% 2,29% 

Chiều rộng cung răng phía 

sau đo qua hai RHL thứ nhất 
RS1 

Nam 0,78% 0,67% 

Nữ 1,40% 0,58% 

Chiều rộng cung răng phía 

sau đo qua hai RHL thứ hai 
RS2 

Nam 1,80% 0,53% 

Nữ 1,10% 1,99% 

Chiều dài cung răng đo tới 

đường nối hai răng nanh 
DT 

Nam -0,82% 0,94% 

Nữ 2,70% 4,53% 

Chiều dài cung răng đo tới 

đường nối hai RHN thứ hai 
DG 

Nam -1,11% 0,94% 

Nữ 1,61% 2,12% 

Chiều dài cung răng đo tới 

đường nối hai RHL thứ nhất 
DS1 

Nam -2,37% -0,90% 

Nữ 0,52% 1,60% 

Chiều dài cung răng đo tới 

đường nối hai RHL thứ hai 
DS2 

Nam -0,52% 0,69% 

Nữ 1,60% 2,10% 
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 Nhận xét: 

Trong các kích thước chiều rộng cung răng thì kích thước chiều rộng 

cung hàm phía trước (R33D) đo qua hai răng nanh hàm dưới ở nữ tốc độ tăng 

trưởng cao nhất (4,53%). Tăng trưởng chậm nhất là chiều rộng cung răng giữa 

hàm dưới ở nam đo qua hai răng RHN2 có tốc độ tăng trưởng là -0,77%. 

Tốc độ tăng trưởng của kích thước chiều dài trước dưới (D13D) của nữ 

là mạnh nhất (2,70%). Tốc độ tăng trưởng chậm nhất thậm chí tăng trưởng âm 

đó là chiều dài sau trên thứ nhất (D16T) ở nam (-2,37%). 

3.2.1.4. Đánh giá các tương quan tăng trưởng 

 Chúng tôi xét mối tương quan lúc 14 tuổi giữa một số đặc điểm để đánh 

giá mức tương quan, Lập phương trình hồi quy y = ax + b phản ánh mối quan hệ 

giữa các đặc điểm nghiên cứu. 

- Tương quan ở mức cao: Chiều rộng cung răng hàm trên và dưới, chiều 

dài cung răng hàm trên và dưới, chu vi cung răng trên và dưới. 

Tương quan R66T (y) với R66D (x): y = 0.7 x + 17,76  

R77T (y) với R77D (x): y = 0,7x + 17,28  
 

 

 

Biểu đồ 3.22. Đám mây thống kê và đường 

hồi quy chiều rộng cung răng RST1 và RSD1 

Biểu đồ 3.23. Đám mây thống kê và 

đường hồi quy chiều rộng cung răng 

RST2 và RSD2 
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- Tương quan D66T (y) với D66D (x): y = 0,622 x + 13,24  

  D77T (y) với D77D (x): y = 0,644 x + 18,37  

  

Biểu đồ 3.24. Đám mây thống kê và đường 

hồi quy chiều dài DST1 và DSD1  

Biểu đồ 3.25. Đám mây thống kê và 

đường hồi quy chiều dài DST2 và DSD2 

Tương quan RGT (y) với RGD (x): y = 0,708 x + 20,3 

           DGT (y) với DGD (x): y = 0,753 x +9,07b 

 

 

Biểu đồ 3.26. Đám mây thống kê và đường 

hồi quy chiều rộng RGT và RGD  

Biểu đồ 3.27. Đám mây thống kê và đường 

hồi quy chiều dài DGT và DGD 

Tương quan CVT (y) với CVD (x): y = 0,783 x + 24,64 

 

Biểu đồ 3.28. Đám mây thống kê và đường hồi quy 

chu vi cung răng trên và chu vi cung răng dưới 
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- Mức tương quan trung bình và thấp: Rộng trước trên và rộng trước 

dưới, dài trước trên và dài trước dưới, rộng trước trên với rộng miệng, rộng 

trước dưới với rộng miệng, rộng sau trên 2 với rộng góc hàm, rộng sau dưới 2 

với rộng góc hàm. 

Tương quan      RTT (y) và RTD (x)       y = 0,492 x + 22,6 

DTT (y) và DTD (x)  y = 0,431 x + 5,96 

  

Biểu đồ 3.29. Đám mây thống kê và đường 

hồi quy chiều RTT và RTD  

Biểu đồ 3.30. Đám mây thống kê và đường 

hồi quy chiều dài DTT và DTD 

Tương quan   RTT (y)  với ch-ch (x)       y = 0,18 x + 27,16 

    RTD (y)  với ch-ch (x)      y = 0,16x + 19,31 

  
Biểu đồ 3.31. Đám mây thống kê và đường 

hồi quy chiều RTT và rộng miệng 

Biểu đồ 3.32. Đám mây thống kê và đường 

hồi quy chiều rộng RTD và rộng miệng 
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Tương quan   RST (y)  với go-go (x)       y = 0,03 x + 55,78 

    RSD (y)  với go-go (x)      y = 0,04 x + 48,78 

  

Biểu đồ 3.33. Đám mây thống kê và đường 

hồi quy chiều RST2 và rộng góc hàm 

Biểu đồ 3.34. Đám mây thống kê và đường 

hồi quy chiều RSD2 và rộng góc hàm 

3.2.1.5. Sự tăng giảm giá trị tuyệt đối của mỗi chỉ số cung răng theo lứa tuổi. 

Bảng 3.7: Tăng giảm giá trị tuyệt đối của mỗi chỉ số cung răng 

(năm sau so với năm trước) 

Đặc điểm nghiên cứu 

(mm) 
Ký hiệu X  

12 tuổi 

X  
13 tuổi 

X  
14 tuổi 

 Nam    

Rộng trước trên R33T 36,20 Tăng ***0,30 mm Tăng*** 0,42 mm 

Rộng giữa trên R55T 49,90 Tăng *** 0,07 mm Tăng *** 0,34 mm 

Rộng sau trên 1 R66T 54,73 Tăng ***0,3 mm Tăng *** 0,67 mm 

Rộng sau trên 2 R77 T 59,06 Tăng *** 0,62 mm Tăng ***1,34 mm 

 Nữ    

Rộng trước trên R33T 35,07 Tăng ***0,28 mm Tăng ***0,45 mm 

Rộng giữa trên R55T 48,17 Tăng ***0,08 mm Tăng ***0,23 mm 

Rộng sau trên 1 R66T 53,00 Tăng ***0,23 mm Tăng ***0,42 mm 

Rộng sau trên 2 R77 T 57,87 Tăng *** 0,03 mm Tăng ***0,42 mm 

 Nam    

Rộng trước dưới R33D 27,82 Giảm *** 0,25 mm Tăng *** 0,03 mm 

Rộng giữa dưới R55D 41,78 Giảm *** 0,19 mm Tăng *** 0,01mm 

Rộng sau dưới 1 R66D 47,08 Tăng ***0,27 mm Tăng ***0,66 mm 

Rộng sau dưới 2 R77D 54,56 Tăng ***0,21 mm Tăng ***0,76 mm 
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Đặc điểm nghiên cứu 

(mm) 
Ký hiệu X  

12 tuổi 

X  
13 tuổi 

X  
14 tuổi 

 Nữ    

Rộng trước dưới R33D 26,76 Giảm *** 0,04 mm Tăng ***0,11 mm 

Rộng giữa dưới R55D 39,98 Giảm ***0,09 mm Tăng ***0,08 mm 

Rộng sau dưới 1 R66D 45,53 Tăng ***0,12 mm Tăng ***0,31 mm 

Rộng sau dưới 2 R77D 52,53 Tăng ***0,02 mm Tăng ***0,47 mm 

 Nam    

Dài trước trên D13T 8,45 Tăng ***0,1 mm Giảm *** 0,02 mm 

Dài giữa trên D15T 22,95 Tăng ***0,18 mm Giảm *** 0,05 mm 

Dài sau trên 1 D16T 29,05 Giảm *** 0,13 mm Giảm ***0,45  mm 

Dài sau trên 2 D17T 44,52 Tăng ***0,19 mm Tăng *** 0,14 mm 

 Nữ    

Dài trước trên D13T 7,99 Tăng ***0,1 mm Giảm ***0,1 mm 

Dài giữa trên D15T 22,08 Giảm ***0,02 mm Giảm ***0,04 mm 

Dài sau trên 1 D16T 28,08 Giảm ***0,03 mm Giảm ***0,26 mm 

Dài sau trên 2 D17T 43,16 Giảm ***0,02 mm Tăng ***0,21 mm 

 Nam    

Dài trước dưới D13D 5,31 Tăng *** 0,03 mm Tăng ***0,01 mm 

Dài giữa dưới D15D 18,02 Tăng *** 0,35 mm Tăng ***0,24 mm 

Dài sau dưới 1 D16D 24,63 Giảm *** 0,08 mm Giảm *** 0,08 mm 

Dài sau dưới 2 D17D 39,99 Tăng ***0,6 mm Tăng ***0,65 mm 

 Nữ    

Dài trước dưới D13D 4,86 Tăng ***0,09 mm Tăng *** 0,02 mm 

Dài giữa dưới D15D 17,20 Tăng ***0,34 mm Tăng ***0,15 mm 

Dài sau dưới 1 D16D 23,48 Tăng ***0,07 mm Tăng ***0,04 mm 

Dài sau dưới 2 D17D 38,68 Tăng ***0,44 mm Tăng ***0,53 mm 

 Nam    

Chu vi cung răng trên CVT 88,74 Giảm ***0,16 mm Giảm ***0,24 mm 

Chu vi cung răng dưới CVD 79,21 Giảm ***0,28 mm Giảm ***0,38 mm 

 Nữ    

Chu vi cung răng trên CVT 86,87 Giảm ***0,91 mm Giảm ***0,59 mm 

Chu vi cung răng dưới CVD 76,62 Giảm ***0,22 mm Giảm ***0,54 mm 

Nhận xét: Có  kích thước tăng, có kích thước giảm ở cả hai giai đoạn nhưng 

cũng có kích thước tăng rồi lại giảm hoặc giảm sau đó lại tăng ở giai đoạn 13 

đến 14 tuổi.    
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3.2.1.6. Diễn biến của sự thay đổi khớp cắn 

Tỷ lệ khớp cắn loại I hai bên chiếm cao nhất ở tất cả các lứa tuổi 

nghiên cứu, đến khớp cắn hỗn hợp (khớp cắn bên phải khác bên trái), tiếp 

theo là khớp cắn loại II hai bên và cuối cùng là khớp cắn loại III hai bên. 

 

Biểu đồ 3.35. Thay đổi khớp cắn qua các lứa tuổi 

3.2.2. Tăng trưởng khuôn mặt 

3.2.2.1. Sự thay đổi kích thước khuôn mặt 

Bảng 3.8. Thay đổi kích thước khuôn mặt từ 12 đến 14 tuổi 

Số TT 

Tuổi 

Kích thước 

 khuôn mặt (mm) 

12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi p 

X  
σ X  

σ X  
σ  

NAM 

1 Ch-Ch 46,44 3,44 48,86 3,50 50,38 3,59 0,000*** 

2 Go-Go 116,78 8,01 121,82 8,94 123,27 9,49 0,000*** 

3 Zy_Zy 139,21 6,01 145,13 6,83 145,63 6,90 0,000*** 

4 Al-Al 40,07 2,70 42,48 3,03 43,68 2,85 0,000*** 

5 Ls-Sto 9,14 1,58 9,41 1,40 9,97 1,40 0,000*** 

6 Sto-Li 9,62 1,62 10,14 1,57 10,95 1,56 0,000*** 

7 sn-ls 13,76 1,88 14,29 1,89 14,47 1,78 0,031* 

8 N-Gn 102,93 5,57 109,24 5,67 111,36 5,68 0,061 NS 

9 Ls-S 3,51 1,71 3,04 1,83 3,03 1,67 0,000*** 

10 Li-S 4,17 1,91 3,55 2,10 3,49 2,23 0,064 NS 
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Số TT 

Tuổi 

Kích thước 

 khuôn mặt (mm) 

12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi p 

X  
σ X  

σ X  
σ  

11 Ls-E 1,69 1,73 1,16 1,86 1,16 1,85 0,072 NS 

12 Li_E 3,27 1,96 2,62 2,10 2,62 2,31 0,105 NS 

13 (Cm-Sn-Ls) 96,93 10,50 95,78 10,10 92,05 10,48 0,002** 

14 Ls-Sn/Li-Pg 131,95 9,54 135,45 9,40 134,47 11,05 0,224 NS 

15 Li-B-Pg 133,10 11,08 131,79 11,37 128,39 12,08 0,03* 

16 N-Sn-Pg 163,43 4,28 163,10 4,62 161,95 4,67 0,039* 

17 N-Pn-Pg 136,67 3,58 136,00 3,90 134,62 3,76 0,000*** 

NỮ 

1 Ch-Ch 45,67 3,33 48,04 3,43 48,41 3,03 0,000*** 

2 Go-Go 114,45 7,51 120,58 7,94 121,90 8,43 0,000*** 

3 Zy_Zy 138,21 6,25 144,99 6,51 145,08 6,38 0,000*** 

4 Al-Al 39,58 2,45 41,53 2,40 41,41 2,47 0,000*** 

5 Ls-Sto 9,02 1,40 9,49 1,42 9,68 1,34 0,001** 

6 Sto-Li 9,49 1,58 9,98 1,55 10,29 1,32 0,000*** 

7 sn-ls 12,66 1,83 13,17 1,84 12,78 1,74 0,133 NS 

8 N-Gn 101,30 5,55 107,15 5,31 105,95 4,82 0,000*** 

9 Ls_S 2,27 1,63 2,44 1,61 2,03 1,55 0,596 NS 

10 Li_S 3,16 1,78 3,21 1,80 2,82 1,68 0,310 NS 

11 Ls_E 0,24 1,63 0,37 1,86 -0,12 1,70 0,306 NS 

12 Li_E 2,20 1,74 2,18 1,95 1,79 1,80 0,175 NS 

13 Cm_Sn_Ls 95,70 10,93 92,88 10,70 90,36 11,77 0,001** 

14 Ls-Sn/Li-Pg 136,45 10,01 135,74 10,52 136,53 10,34 0,888 NS 

15 Li-B-Pg 134,58 11,41 134,57 10,94 130,82 11,27 0,003** 

16 N-Sn-Pg 165,41 4,68 165,47 4,82 166,05 4,66 0,471 NS 

17 N-Pn-Pg 137,49 4,37 137,87 4,40 137,67 4,49 0,537 NS 

Nhận xét: 

Nhìn vào bảng trên chung tôi thấy: 

Các kích thước khuôn mặt từ năm 12 đến năm 14 tuổi đều thay đổi có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05). Các khoảng cách hai môi đến đường thẩm mỹ E và S sự 

thay đổi không có ý nghĩa thống kê (NS) trừ chỉ số kích thước môi trên ở nam. 
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3.2.2.2. Tốc độ tăng trưởng của kích thước khuôn mặt. 

Bảng 3.9. Tỷ lệ tăng trưởng kích thước khuôn mặt từ 12 đến 14 tuổi 

STT Kích thước Ký hiệu Nam Nữ 

1 Rộng miệng ch-ch 8,17% 6,25% 

2 Chiều rộng hàm dưới go-go 5,06% 6,97% 

3 Chiều rộng mặt zy- zy 4,23% 5,33% 

4 Chiều rộng mũi al-al) 8,98% 4,73% 

5 Chiều cao nhân trung  sn-ls) 3,98% 2,07% 

6 Cao môi đỏ trên (ls - sto) 9,07% 7,07% 

7 Chiều cao môi đỏ dưới  (sto - li) 13,45% 8,72% 

8 Chiều cao mặt n-gn) 8,03% 4,73% 

9 K/c từ môi trên đến đường S (ls-S) -14,83% -8,58% 

10 K/c từ môi dưới đến đường S (li-S) -16,14% -11,01% 

11 K/c từ môi trên đến đường E (ls_E) -31,21% -1,75% 

12 K/c từ môi dưới đến đường E (li-E) -19,01% -19,82% 

13 Góc mũi môi (cm-sn-ls) -4,91% -5,70% 

14 Góc 2 môi (ls-sn/li-pg) 1,60% 0,32% 

15 Góc môi cằm (li-b-Pg) -3,03% -1,11% 

16 Góc lồi mặt (n-sn-pg) -0,98% -0,43% 

17 Góc lồi mặt qua mũi (n-pn-pg) -1,57% -0,19% 

Nhận xét: 

Trong các kích thước khuôn mặt thấy ở cả nam và nữ kích thước chiều 

cao môi đỏ dưới là tốc độ tăng trưởng cao nhất (13,45%, 8,72%); Tăng trưởng 

chậm nhất là chiều cao nhân trung (3,98%, 2,07%). Tất cả các khoảng cách từ 

môi đến các đường thẩm mỹ đều tăng trưởng âm. Tất cả các góc đều tăng 

trưởng âm, riêng góc 2 môi tốc độ tăng trưởng ở nam 1,6% còn ở nữ 0,32%. 
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3.2.2.3. Biểu diễn xu hướng và nhịp độ tăng trưởng của các kích thước khuôn mặt 

Đường biểu diễn xu hướng tăng trưởng đi lên, đi xuống hay nằm ngang. 

Khi hai đường biểu diễn tăng trưởng song song tức là có cùng xu hướng tăng 

trưởng. Độ dốc đường biểu diễn tỷ lệ thuận với nhịp độ tăng trưởng (xem sự 

thay đổi kích thước từng giai đoạn tương ứng với đường biểu diễn ở phần phụ 

lục). Biểu diễn xu hướng tăng trưởng của các kích thước trên khuôn mặt bằng 

các biểu đồ sau:   

  

Biểu đồ 3.36. Đường tăng trưởng 

 chiều rộng miệng 

Biểu đồ 3.37. Đường tăng trưởng chiều 

rộng hàm dưới 

  

Biểu đồ 3.38. Đường tăng trưởng 

 chiều rộng mặt 

Biểu đồ 3.39. Đường tăng trưởng chiều 

rộng mũi 

  

Biểu đồ 3.40. Đường tăng trưởng chiều 

cao môi đỏ trên 

Biểu đồ 3.41. Đường tăng trưởng chiều 

cao môi đỏ dưới 
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Biểu đồ 3.42. Đường tăng trưởng chiều cao 

môi trên 

Biểu đồ 3.43. Đường tăng trưởng  

chiều cao mặt 
 

 

 

Biểu đồ 3.44. Đường tăng trưởng khoảng cách 

từ điểm môi trên tới đường thẩm mỹ S 

Biểu đồ 3.45. Đường tăng trưởng khoảng 

cách từ điểm môi dưới tới đường thẩm mỹ S 
 

  

Biểu đồ 3.46. Đường tăng trưởng khoảng cách 

từ điểm môi trên tới đường thẩm mỹ E 

Biểu đồ 3.47. Đường tăng trưởng khoảng 

cách từ điểm môi dưới tới đường thẩm mỹ E 
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3.2.2.4. Sự tăng, giảm giá trị tuyệt đối của mỗi chỉ số theo lứa tuổi. 

Bảng 3.10. Tăng, giảm giá trị tuyệt đối của mỗi kích thước khuôn mặt 

(năm sau so với năm trước) 

Số TT 

Tuổi 

Kích thước 

khuôn mặt  (mm) 

12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi 

X  X  X  

NAM 

1 ch-ch 46,54 mm Tăng *** 2,62 mm Tăng ***3,82mm 

2 go-go 117,18 Tăng ***4,20 mm Tăng ***5,79mm 

3 zy-zy 139,53 Tăng ***5,57 mm Tăng ***5,85 mm 

4 al-al 40,14 Tăng ***2,61 mm Tăng ***3,55 mm 

5 ls-sto 9,14 Tăng ***0,40 mm Tăng ***0,82 mm 

6 sto-li 9,65 Tăng ***0,59 mm Tăng ***1,27 mm 

7 sn-ls 13,91 Tăng ***0,57 mm Tăng ***0,55 mm 

8 n-gn 103,15 Tăng ***6,54 mm Tăng ***8,22 mm 

9 ls-S 3,59 Giảm *** 0,27 mm Giảm *** 0,54 mm 

10 li-S 4,16 Giảm *** 0,39 mm Giảm *** 0,67 mm 

11 ls-E 1,74 Giảm *** 0,25 mm Giảm *** 0,55 mm 

12 li-E 3,25 Giảm *** 0,37 mm Giảm *** 0,62 mm 

13 (cm-sn-ls) 96,88 Giảm *** 1,370  Giảm *** 4,900  

14 ls -sn/li-pog 132,06 Tăng ***2,020  Tăng ***2,220  

15 li-b-pog 132,71 Giảm *** 1,220 Giảm *** 4,080  

16 n-sn-pog 163,50 Giảm *** 0,920  Giảm *** 1,550  

17 n-pn-pog 136,78 Giảm *** 0,980  Giảm *** 2,140  
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Số TT 

Tuổi 

Kích thước 

khuôn mặt  (mm) 

12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi 

X  X  X  

NỮ 

1 ch-ch 45,58 mm Tăng ***2,19 mm Tăng ***2,85 mm 

2 go-go 114,09 Tăng ***6,90 mm Tăng ***8,08 mm 

3 zy-zy 137,92 Tăng ***7,09 mm Tăng ***7,38 mm 

4 al-al 39,51 Tăng ***1,79 mm Tăng ***1,88 mm 

5 ls-sto 9,02 Tăng ***0,36 mm Tăng ***0,67 mm 

6 sto-li 9,47 Tăng ***0,43 mm Tăng ***0,85 mm 

7 sn-ls 12,53 Tăng ***0,47 mm Tăng ***0,25 mm 

8 n-gn 101,11 Tăng ***5,66 mm Tăng ***4,84 mm 

9 ls-S 2,21 Giảm *** 0,01 mm Giảm *** 0,19 mm 

10 li-S 3,17 Giảm *** 0,16 mm Giảm *** 0,34 mm 

11 ls-E 0,19 Giảm *** 0,12 mm Giảm *** 0,33 mm 

12 li-E 2,22 Giảm *** 0,27 mm Giảm *** 0,43 mm 

13 (cm-sn-ls) 95,75 Giảm *** 2,600 Giảm *** 5,320  

14 ls -sn/li-pog 136,35 Tăng ***0,620  Tăng ***0,350  

15 li-b-pog 134,93 Giảm *** 0,110  Giảm *** 4,330 

16 n-sn-pog 165,34 Tăng ***0,570  Tăng ***0,700  

17 n-pn-pog 137,40 Tăng ***0,640  Tăng ***0,260  

Nhận xét: 

 Có kích thước tăng ở cả hai giai đoạn, có kích thước giảm ở cả hai giai 

đoạn. Không có kích thước nào tăng rồi lại giảm hoặc giảm sau đó lại tăng. 
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

 

Qua nghiên cứu, theo dõi dọc sự tăng trưởng cung răng và khuôn mặt 

thông qua mẫu thạch cao cung răng và ảnh chuẩn hóa khuôn mặt của 226 đối 

tượng trẻ em Mường Việt Nam từ 12 lên 14 tuổi tại 7 trường trung học cơ sở 

thuộc Sào Báy, Mỵ Hòa, Vĩnh Tiến, Vĩnh Đồng, Tú Sơn, Nam Thượng 

chúng tôi có một số bàn luận sau: 

▪ Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu 

Bảng 4.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới của các lứa tuổi 

Nhóm tuổi Nam Nữ Tổng số 

12 107 119 226 

13 107 119 226 

14 107 119 226 

 

Số lượng nam, nữ qua các năm là như nhau, sự chênh lệch này không 

ảnh hưởng đến kết quả NC vì số lượng mỗi giới đều đủ lớn, đảm bảo độ chính 

xác và tin cậy về mặt thống kê, đối tượng trên đều tham gia đủ 3 lần lấy dấu 

cung răng và chụp ảnh chuẩn hóa để đo đạc. Mỗi lần cách nhau đúng 12 

tháng. Mỗi học sinh đều có đủ 03 cặp mẫu hàm đạt tiêu chuẩn và 03 ảnh 

chuẩn hóa đủ tiêu chuẩn lúc 12 tuổi, 13 tuổi và 14 tuổi. 

▪ Phương pháp nghiên cứu  

Có hai phương pháp nghiên cứu hình thái nhân trắc đầu mặt và cung 

răng: nghiên cứu cắt ngang và nghiên cứu dọc. Mỗi phương pháp nghiên cứu 

đều có những ưu điểm và nhược điểm đi kèm.  

Nghiên cứu cắt ngang thường được sử dụng nhiều vì không mất nhiều 

thời gian, ít tốn kém, thực hiện trên mẫu lớn ở nhiều nhóm tuổi khác nhau, xử 

lý số liệu ít phức tạp... Tuy vậy, nghiên cứu cắt ngang không đủ nhạy để đánh 
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giá về mức độ và xu hướng tăng trưởng của đặc điểm nghiên cứu hoặc vùng 

được nghiên cứu 40.  

Nghiên cứu dọc là nghiên cứu diễn biến của đặc điểm quan sát trên 

cùng một số đối tượng theo thời gian, cho phép thấy được xu hướng và nhịp 

độ tăng trưởng, đánh giá được tốc độ tăng trưởng và cho biết đặc điểm của 

từng thời kỳ phát triển không những trên toàn bộ mẫu mà còn trên từng cá 

thể. Tuy vậy, nghiên cứu dọc mất nhiều thời gian, công sức, tài chính, xử lý 

số liệu phức tạp và việc hoàn thành nghiên cứu đòi hỏi sự kiên trì của nghiên 

cứu viên để đảm bảo mẫu nghiên cứu ít bị hao hụt theo thời gian. 

Số liệu thu thập được trong nghiên cứu của chúng tôi là giá trị trung 

bình tính trên số lượng nam và nữ, cỡ mẫu đủ lớn về độ tin cậy, quá trình khai 

thác số liệu đã tiến hành đúng trình tự một nghiên cứu dọc.  

Đối với nghiên cứu tăng trưởng, việc chọn tuổi khởi đầu cho nghiên 

cứu và khoảng cách thời gian giữa các lần khám có tầm quan trọng đặc biệt 

đối với giá trị của nghiên cứu. Trong NC này, chúng tôi chọn khoảng cách 

giữa hai lần nghiên cứu là một năm, đây cũng là khoảng thời gian phù hợp đủ 

để đánh giá những thay đổi do tăng trưởng và cũng là khoảng thời gian mà 

nhiều tác giả trong nước và quốc tế hiện nay thực hiện 70, 71.  

Cách phân loại nhóm tuổi: Theo khuyến nghị của tổ chức sức khoẻ thế 

giới (1983), nếu trẻ dưới 1 tuổi thì mỗi tháng là một nhóm tuổi; từ 13-36 

tháng; ba tháng là một nhóm tuổi; từ 37-72 tháng thì sáu tháng là một nhóm 

tuổi; trên 6 tuổi thì mỗi năm là một nhóm tuổi. Vì vậy, trong nghiên cứu của 

chúng tôi từ 12 đến 14 tuổi thì mỗi năm là một nhóm tuổi 72. 

Về ngày đo, lý tưởng là đo vào đúng ngày sinh nhật của trẻ (hoặc sáu 

tháng đúng so với ngày sinh nhật). Tuy nhiên trên thực tế điều này khó áp dụng 

vì nhiều lý do, cả về phía người nghiên cứu lẫn đối tượng nghiên cứu 73. 

Đo các kích thước răng, cung răng được thực hiện trên mẫu hàm thạch 

cao của đối tượng nghiên cứu. Với vật liệu Alginate có tính đàn hồi tốt và ghi 

rõ chi tiết, dấu được đổ bằng thạch cao cứng trong vòng 5 phút sau khi lấy ra 
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khỏi miệng, nhờ vậy đảm bảo độ chính xác của mẫu hàm so với cung răng 

thật của trẻ. Các điểm mốc đo đạc đều là các mốc giải phẫu phổ biến, dễ xác 

định, đảm bảo tính chính xác khi thực hiện bởi một người đã trải qua đánh giá 

sự kiên định. Dụng cụ đo đạc trên mẫu là thước điện tử kỹ thuật số với độ 

chính xác cao đến 0,01mm được sản xuất tại Hoa Kỳ.  

 Phương tiện đo đạc trên ảnh là phần mềm VN-CEPH, phần mềm này 

thuộc chương trình nghiên cứu nhân trắc cấp Quốc gia năm 2017-2018 và 

được nhiều các tác giả đã sử dụng để thực hiện nghiên cứu nhân trắc trong y 

học. Theo Farka thì kích thước đo trên ảnh chuẩn hóa và kích thước đo trực 

tiếp được xem là tương đương 74. Phân tích khuôn mặt trên ảnh kỹ thuật số 

chuẩn hóa là một trong ba phương pháp phân tích nhân trắc có tính khoa học 

giúp cho việc nghiên cứu hình thái, chẩn đoán cũng như điều trị.  

Để xác định mức độ tin cậy của các số đo: Trong nghiên cứu này với 

sự hỗ trợ của các phương tiện nghiên cứu hiện đại như thước trượt điện tử độ 

chính xác cao, phần mềm đo đạc trên ảnh VN-CEPH chúng tôi đạt được mức 

chính xác tối đa có thể được với duy nhất một người đo. 

 Theo Cameron, nghiên cứu tăng trưởng trên người thường được tiến 

hành theo hai hình thức: Một là sử dụng một người đo, đây là điều kiện lý 

tưởng cho NC dọc, hai là có nhiều người đo trong các giai đoạn NC cắt ngang 

trên diện rộng. Trong trường hợp một người đo, mức độ sai số là ít nhất và tin 

cậy là cao nhất, mức độ phụ thuộc vào độ kiên định người đo. 

Tính chính xác được thể hiện khi số trung bình của phép đo bằng hoặc xấp 

xỉ giá trị thật trên mẫu hàm thạch cao và trên ảnh chuẩn hóa. Những nguyên 

nhân có thể dẫn đến những sai lầm đó là: (1) điều kiện của các lần đo không 

giống nhau, (2) sử dụng dụng cụ đo đạc không thích hợp, (3) xác định sai có hệ 

thống vị trí các điểm mốc và kỹ thuật tiến hành để đo đạc không đúng 75. 
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Xác định các điểm mốc và kỹ thuật đo 

Các mốc giải phẫu sử dụng trong nghiên cứu, chúng tôi định nghĩa rõ 

ràng, dễ hiểu. Đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến độ tin cậy các 

nghiên cứu. 

Đánh dấu điểm mốc chính xác trên hàm thạch cao: Sử dụng bút lông kim 

(0,5mm) đánh dấu đối với mẫu hàm thạch cao (mẫu phải được để cho thật khô 

để tránh bị loang mực). Tham khảo điểm mốc đo của các tác giả trên thế giới: 

Barrow, Bishara, Chang, Ngô Thị Quỳnh Lan và Lê Đức Lánh để thống nhất 

mốc, các điểm mốc trong nghiên cứu được định nghĩa rõ ràng 76,77,78,79. 

Những sai số do quá trình xác định điểm mốc: Điểm quan trọng nhất để 

cải thiện việc định vị các điểm mốc là kinh nghiệm và việc chuẩn hóa người 

thực hiện. Để giảm sai lầm loại này, cần huấn luyện và tái huấn luyện theo 

định kỳ nhằm thiết lập giới hạn độ tin cậy chuyên biệt của tính lập lại cho 

từng người thực hiện 80. 

Điều kiện thu thập số liệu: Điều kiện làm việc của nhà nghiên cứu có 

thể ảnh hưởng đến mức độ sai lệch của mẫu hàm thạch cao, cũng như chất 

lượng ảnh chuẩn hóa. Để khắc phục nguyên nhân này chúng tôi đã tiến hành 

lấy mẫu chụp ảnh mỗi trường khoảng 35 đối tượng vào 1 buổi sáng, nơi 

thoáng có đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Khi đo mẫu, đo ảnh ở phòng thoáng mát 

dưới ánh sáng tự nhiên. 

Nhân lực lấy dấu và chụp ảnh: Chúng tôi tập huấn cho 10 cộng tác viên 

(gồm bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt, kỹ thuật viên nha khoa) thực hiện 

việc chụp ảnh và lấy dấu đổ mẫu ngay tại chỗ.  

Đánh giá dạng phân phối của các đặc điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng mẫu hàm thạch cao để đo các kích 

thước cung răng và ảnh chuẩn để đo kích thước trên khuôn mặt nên các đặc điểm 

NC đều phải là biến định lượng liên tục. Đây là điều kiện cần trong các phép 

kiểm thống kê được sử dụng trong nghiên cứu này. Để kiểm tra các đặc điểm 

nghiên cứu này có phải là phân phối chuẩn hay không, chúng tôi xây dựng biểu 

đồ tần suất Histogram để khảo sát (một số ví dụ tại các biểu đồ 4.1, 4.2) 81. 
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Chiều rộng đo qua hai 

răng nanh hàm trên 

Chiều rộng đo qua hai 

răng hàm nhỏ thứ hai, hàm trên 

  

Chiều rộng đo qua hai 

răng hàm lớn thứ nhất hàm trên 

Chiều rộng đo qua hai 

răng hàm lớn thứ hai hàm trên 

  

Chiều rộng đo qua hai 

răng nanh, hàm dưới 

Chiều rộng đo qua hai 

răng hàm nhỏ thứ hai, hàm dưới 

 
 

Chiều rộng đo qua hai 

răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới 

Chiều rộng đo qua hai 

răng hàm lớn thứ hai hàm dưới 
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Chiều dài đo tới đường nối 

hai răng nanh hàm trên 

Chiều dài đo tới đường nối 

răng hàm nhỏ thứ hai hàm trên 

  

Chiều dài đo tới đường nối 

hai răng hàm lớn thứ nhất hàm trên 

Chiều dài đo tới đường nối 

hai răng hàm lớn thứ hai hàm trên 

 

Chiều dài đo tới đường nối 

hai răng nanh hàm dưới 

 

Chiều dài đo tới đường nối 

hai răng hàm nhỏ hàm dưới 

  

Chiều dài đo tới đường nối 

hai răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới 

Chiều dài đo tới đường nối 

hai răng hàm lớn thứ hai hàm dưới 

Biểu đồ 4.1. Lược đồ tần suất một số kích thước cung răng 
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Chiều rộng miệng 

 

Chiều cao môi đỏ dưới 

 

Chiều rộng mặt 

 

Chiều rộng mũi 

 

Chiều cao môi trên 

 

Góc môi cằm 

Biểu đồ 4.2. Lược đồ tần suất một số kích thước khuôn mặt 

Kiểm định độ kiên định của người đo: 

 Để xác định mức độ tin cậy của các số đo, chúng tôi chọn ngẫu nhiên 

30 mẫu hàm và 30 ảnh chuẩn hóa không phân biệt nam nữ, tiến hành đo đi và 

đo lại các kích thước, sau đó kiểm định tính kiên định của người đo bằng cách 

tìm hệ số tương quan Pearson đối với từng kích thước đã đo (Do giới hạn số 

trang của luận án theo quy định nên chúng tôi không đưa các bảng kiểm định 

độ tin cậy của người đo ở đây). 
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Hệ số tương quan Pearson của tất cả các phép đo giữa hai lần đo có mối 

tương quan chặt chẽ với nhau (r > 0,8), có nghĩa là sai số giữa hai lần đo là 

không đáng kể, đảm bảo được tính đúng và chính xác của số liệu gốc. Kết quả 

của nghiên cứu không bị ảnh hưởng của sai số hệ thống cũng như sai số ngẫu 

nhiên. Như vậy, nghiên cứu của chúng tôi có các số liệu được thu thập trong 

cùng thời gian, kích thước cung răng và kích thước trên khuôn mặt chỉ do một 

người đo trong cả 3 lần với độ kiên định cao. 

4.1. Đặc điểm các chỉ số hình thái cung răng và khuôn mặt 

Chúng tôi phân tích, bàn luận về chính kết quả nghiên cứu của mình và 

dựa trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành so sánh với các kết quả nghiên cứu khác 

ở cùng độ tuổi cũng như ở các độ tuổi khác để thấy sự giống và khác nhau về 

đặc điểm của các chủng tộc tuy nhiên các kết quả so sánh phải cùng phương 

pháp lựa chọn mốc đo. 

4.1.1. Đặc điểm các chỉ số về hình thái cung răng  

 Về đặc điểm hình thái cung răng chúng tôi nghiên cứu 18 kích thước 

chiều rộng, chiều dài và chu vi cung răng.  

4.1.1.1. Sự khác biệt tuyệt đối của kích thước cung răng giữa nam và nữ 

Kết quả ở bảng 3.1 cho chúng ta thấy: Cung răng nam lớn hơn nữ ở tất 

cả các kích thước, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Đặc biệt về 

chiều rộng và chu vi cung răng nam lớn hơn nữ ở cả hàm trên và hàm dưới. 

Đối với chiều dài thì mức chênh lệch kích thước cung răng giữa nam và nữ có 

ít hơn. Kích thước chênh lệch ít nhất đó là DTT của nam và nữ mức ý nghĩa 

thống kê (*) rồi đến kích thước RST2 và DTD với múc ý nghĩa (**). 

Đối với chu vi cung răng: chu vi cung răng của nam lớn hơn nữ ở cả 

hàm trên và hàm dưới, nghiên cứu của Phạm Cao Phong, Trịnh Hồng Hương 

cũng cho kết quả tương tự với kết quả NC của chúng tôi 81,82. 
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4.1.1.2. So sánh với kết quả của các tác giả khác nghiên cứu ở cùng lứa tuổi 

hoặc ở các lứa tuổi khác nhau về kích thước giữa hàm trên và hàm dưới. 

Chúng tôi đã tham khảo nhiều nghiên cứu để lựa chọn các điểm mốc 

chính xác và thuận tiện về việc mô tả trong y văn để so sánh với các số đo của 

các dân tộc khác. 

Chúng tôi chỉ so sánh và bàn luận về các kích thước mà tác giả đã công 

bố và các điểm mốc tương đồng với các điểm mốc trong nghiên cứu của 

chúng tôi.  

• Chiều rộng cung răng 

- NC của Phạm cao phong: Đối với chiều rộng và chu vi cung răng: Kết 

quả của chúng tôi cũng giống với kết quả của tác giả nghiên cứu ở đối tượng 

trẻ em 11-13 tuổi người Kinh. Đối với chiều dài cung răng nghiên cứu của 

chúng tôi khác với NC của tác giả. NC của tác giả cho thấy chiều dài cung 

răng của nam và nữ hầu như không có sự khác biệt, hoặc sự khác biệt ở mức 

thấp (*)83. 

- NC của Knott cho thấy chiều rộng cung răng của nam lớn hơn nữ với 

mức độ khác nhau. Kết quả của chúng tôi cũng giống với kết quả của Knott 

đó là sự khác biệt về chiều rộng giữa nam và nữ xảy ra ở chiều rộng lớn hơn 

chiều dài 43.  

- Qua kết quả nghiên cứu các chỉ số chiều rộng cung răng hàm trên và 

hàm dưới (Bảng 3.1) có tăng dần từ phía trước ra phía sau, chúng tôi thấy các 

kích thước chiều rộng cung răng của nam đều lớn hơn nữ. Chu vi cung răng 

của hàm trên và hàm dưới khác nhau, chu vi cung răng của nam lớn hơn chu vi 

cung răng của nữ và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi phù hợp với các tác giả: Hoàng Tử Hùng và Huỳnh Thị Kim 
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Khang 1992, Lê Đức lánh, Trịnh Hồng Hương 2012, Lâm Thị Huyền Trang 

2016 52,84,85,86.  

- Khi so sánh với kích thước này với người cùng khu vực Châu Á và 

các nước khác trên thế giới chúng tôi thấy kích thước rộng cung răng có sự 

khác nhau với người da trắng, da đen và giống với người Châu Á hơn như 

Trung Quốc, nhật bản.  

So sánh kích thước chiều rộng cung răng lúc 12 tuổi của người Trung 

quốc (nam: 36,92±2,9, nữ: 35,09±3,5) chúng tôi thấy có sự khác biệt nhưng 

giống nhau hơn khi chúng tôi so sánh với nhóm dân tộc khác như với người 

Saudis (nam: 33,88±2,47, nữ: 33,71±2,74) và cũng khác với người Caucasians 

(nam: 34,05±2,1, nữ: 32,77±2,2). Chúng tôi thấy kích thước rộng qua răng hàm 

lớn thứ nhất hàm trên ở đối tượng nghiên cứu (bảng 3.1) của nam nhỏ hơn kích 

thước chiều rộng cung răng qua răng hàm lớn thứ nhất hàm trên ở người Trung 

Quốc (nam: 56,06±2,85) và ở nữ thì lại giống với kích thước này ở nữ người 

Trung Quốc (nữ: 53,98±2,52). Chúng tôi lại thấy kích thước rộng qua răng hàm 

lớn thứ hai hàm trên của đối tượng nghiên cứu (bảng 3.1) với kích thước rộng 

qua răng hàm lớn thứ hai hàm trên ở người Trung Quốc (Nam: 60,54±2,87) của 

nam giống nhau và của nữ kích thước này ở đối tượng nghiên cứu của chúng 

tôi cũng gần giống kích thước này ở Nữ người Trung Quốc (Nữ: 58,04±2,88) 

87. 
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Bảng 4.2. So sánh chiều rộng cung răng với các nghiên cứu khác 

Kích 

thước 

(mm) 

NC của 

chúng tôi 

(12 tuổi) 

Ross-Powell 
88

 

(12 tuổi) 

NC của 

Aluko IA 
89

 

(12 tuổi) 

NC của 

chúng tôi 

(13 tuổi) 

NC của 

Powell (13 

tuổi) 
88

 

NC của 

chúng tôi 

(14 tuổi) 

Lê Đức 

Lánh
90

 

(14 tuổi người 

Kinh) 

Phạm Thị 

Hương Loan 

(trưởng thành) 

53
 

 n=226 n=51 n=1500 n=226 n=52 n=226 n=140 n=60 

  X ± SD X ± SD   X ± SD X ± SD X ± SD 

Nam         

RTT 36,21±1,81 36,90±2,30 36,37±1,11 36,50±1,76 37,01±2,20 36,62±1,81 37,0±2,6 36,7±2,1 

RGT 49,90±2,22   49,97±260  50,24±2,65 50,6±2,9  

RST1 54,73±2,21  55,22±1,81 55,03±2,62  55,40±2,62 56,1±3,8 56,4±2,8 

RST2 59,06±2,65   59,67±2,77  60,40±2,81 61,2±3,9  

RTD 27,82±1,69 28,40±2,10 28,32±1,51 27,57±2,14 28,10±2,20 27,85±1,98 28,8±2,2 27,7±2,0 

RGD 41,78±2,32   41,59±2,55  41,79±2,52 42,3±2,3  

RSD1 47,08±2,25  47,79±1,40 47,35±2,58  47,74±2,52 47,0±2,7 47,8±2,5 

RSD2 54,56±2,81   54,77±2,80  55,32±2,82 55,9±2,5  

Nữ         

RTT 35,08±1,89 36,70±2,80 34,35±2,18 35,35±1,78 37,30±2,60 35,52±1,81 35,8±2,1 35,6±1,5 

RGT 48,17±2,45   48,25±2,37  48,40±2,40 49,0±3,1  

RST1 53,00±2,23  51,56±2,69 53,23±2,35  53,42±2,45 53,2±2,5 53,3±2,6 

RST2 57,87±2,71   57,90±2,73  58,29±2,92 59,5±2,7  

RTD 26,76±1,71 28,60±1,90 27,91±1,39 26,71±1,90 28,60±1,80 26,87±2,01 28,0±2,1 27,7±2,6 

RGD 39,98±2,35   39,89±2,57  40,06±2,66 40,9±2,8  

RSD1 45,53±2,21  46,15±1,92 45,65±2,29  45,84±2,39 45,6±2,9 45,4±2,4 

RSD2 52,53±2,60   52,55±2,46  53,00±2,53 53,3±3,0  
 

- Nhìn vào bảng trên chúng ta thấy lúc 14 tuổi nghiên cứu của chúng tôi 

và NC của Lê Đức Lánh ở trẻ em người Kinh, các kích thước RGT, RGD, 

RSD2 ở nam và các kích thước RTT, RST1, RSD1, RSD2 ở nữ. Các kích thước 

RTT, RST1, RST2, RTD, RSD1 ở nam, RGT, RST2, RTD, RGD ở nữ có sự 

khác biệt và sự khác biệt lớn nhất là RST2 ở nữ. 

- So sánh kích thước chiều rộng cung răng lúc 14 tuổi trong NC của 

chúng tôi với kết quả nghiên cứu của Phạm Thị Hương Loan, Hoàng Tử Hùng 
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(2000) về kích thước cung răng người trưởng thành thấy chiều rộng cung răng 

cả hàm trên và hàm dưới hầu hết đều nhỏ hơn chiều rộng cung răng tuổi 

trưởng thành nhưng sự khác biệt không nhiều. Điều đó chúng tỏ rằng giá trị 

kích thước cung răng hầu hết đã gần đạt được giá trị kích thước cung răng ở 

người trưởng thành.  

- Khi so sánh kết quả nghiên của chúng tôi với kết quả nghiên cứu của 

Ross-Powell trên người Mỹ da đen ở lứa tuổi 12, chúng tôi thấy lúc 12 tuổi, 

kích thước chiều rộng cung răng ở lứa tuổi 12 của trẻ Mỹ da đen cả nam và 

nữ đều lớn hơn trẻ 12 tuổi trong NC của chúng tôi 88.  

- So sánh kết quả nghiên của chúng tôi với kết quả nghiên cứu của 

Aluko IA ở lứa tuổi 12 người Nigieria (Châu Phi) qua bảng trên thấy sự khác 

biệt các kích thước cung răng của trẻ em trong NC của chúng tôi nhỏ hơn kích 

thước cung răng của trẻ trong NC của Aluko IA 91. 

- So sánh kích thước rộng cung răng với NC của Ross-Powell trên 

người Mỹ da đen lúc 13 tuổi thấy kích thước chiều rộng cung răng ở lứa tuổi 

13 của trẻ Mỹ da đen cả nam và nữ đều lớn hơn trẻ trong NC của chúng tôi, 

riêng chiều rộng trước dưới ở nam sự khác biệt không nhiều 92. 
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• Chiều dài cung răng 

Bảng 4.3. So sánh chiều dài cung răng với các nghiên cứu khác  

Kích 

thước 

(mm) 

NC của 

chúng tôi 

(12 tuổi) 

NC của Ross-

Powell 
88

 

(12 tuổi) 

NC của 

chúng tôi 

(13 tuổi) 

NC của 

Powell 
88 

(13 tuổi) 

NC của 

chúng tôi 

(14 tuổi) 

NC của Lê Đức 

Lánh 
93

 

(14 tuổi người 

Kinh) 

Phạm Thị 

Hương Loan 
53 

( trưởng thành, 

người Kinh) 

 n=226 n =51 n =226 n =52 n =226 n =140 n =60 

 X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD 

NAM 

DTT 8,45±1,39 11,10±1,70 8,55±1,44 10,60±1,50 8,44±1,37 10,4±1,2 10,00±1,50 

DGT 22,95±1,90  23,13±1,89  22,91±1,91 24,6±2,2  

DST1 29,05±2,06  28,92±2,26  28,60±2,21 30,7±3,2 29,10±2,20 

DST2 44,52±2,46  44,71±2,72  44,65±2,59 46,4±2,5  

DTD 5,310±1,07 5,30±1,50 5,35±1,06 5,40±1,40 53,28±1,08 6,6±1,8 6,50±1,00 

DGD 18,02±1,53  18,37±1,42  18,26±1,45 19,5±1,8  

DSD1 24,63±1,82  24,55±1,74  24,55±1,73 25,9±2,0 24,20±1,80 

DSD2 39,99±2,12  40,59±2,22  40,64±2,13 42,1±2,4  

NỮ 

DTT 7,99±1,36 11,10±1,90 8,09±1,21 11,00±1,70 7,89±1,28 9,9±1,4 9,10±1,40 

DGT 22,08±1,77  22,06±2,05  22,04±1,65 24,0±2,2  

DST1 28,08±1,93  28,05±1,87  27,82±1,89 29,9±2,3 28,70±1,90 

DST2 43,16±2,34  43,41±2,23  43,37±2,41 45,3±2,6  

DTD 4,86±1,02 4,80±1,30 4,95±1,00 4,50±1,60 4,88±0,94 6,4±1,6 6,20±1,30 

DGD 17,20±1,54  17,54±1,44  17,35±1,36 18,8±2,3  

DSD1 23,48±1,69  23,55±1,58  23,52±1,76 25,1±2,4 24,00±1,80 

DSD2 38,68±2,08  39,12±1,89  39,21±2,14 40,7±3,6  

 

- Chúng tôi thấy kích thước DST1 ở nam và DSD1 ở nữ lúc 14 tuổi đạt 

kích thước gần giá trị kích thước ở tuổi trưởng thành của người Kinh sự khác 

biệt với mức ý nghĩa thống kê thấp. Kích thước cung răng lúc 14 tuổi đều nhỏ 

hơn lúc tuổi trưởng thành, riêng chiều dài cung răng đo tới đường nối đỉnh 

múi ngoài gần răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới ở nam là lớn hơn ở người 

Kinh trưởng thành. 
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- Khi so sánh kết quả nghiên của chúng tôi với kết quả nghiên cứu của 

Ross-Powell, ở lứa tuổi 12 chúng tôi thấy chiều dài cung răng (DTT ở cả nam 

và nữ) của trẻ trong NC của chúng tôi cũng có kích thước nhỏ hơn trẻ Mỹ da 

đen nhưng DTD ở nam và nữ thì sự khác biệt không nhiều 88.  

- So sánh kích thước dài cung răng với NC của Ross-Powell trên người 

Mỹ da đen lúc 13 tuổi: chiều dài cung răng ở lứa tuổi 13 của trẻ Mỹ da đen cả 

nam và nữ đều lớn hơn trẻ trong NC của chúng tôi (riêng chiều dài trước dưới 

ở nam sự khác biệt không nhiều)88. 

- Khi so sánh các kích thước chiều dài cung răng của trẻ 14 tuổi trong 

NC của chúng tôi với NC của Lê Đức Lánh chúng tôi nhận thấy sự khác nhau 

của các kích thước nàỳ không nhiều, trong đó sự khác biệt nhất là chiều dài 

cung răng trước dưới 93. 

- Kết quả của Hida Okori và cộng sự (2015): chiều dài trước trên của 

đối tượng nghiên cứu (8,22 ± 1,39 mm) nhỏ hơn chiều dài trước trên của trẻ 

em 12 tuổi Ugandan (13.36 ± 2.07 mm). Chiều dài trước dưới của đối tượng 

nghiên cứu (5,08 ± 1,07 mm) nhỏ hơn chiều dài trước dưới của trẻ em Uganda 

(9,08 ±1,93); Chiều dài cung răng sau trên đo tới đường nối đỉnh múi gần 

ngoài của hai răng hàm lớn thứ nhất hàm trên của đối tượng nghiên cứu 

(28,55 ± 2,05 mm) nhỏ hơn chiều dài cung răng sau trên đo tới đường nối 

đỉnh múi gần ngoài của hai răng hàm lớn thứ nhất hàm trên của trẻ em 

Uganda (32,32 ±2,82 mm); Chiều dài cung răng sau dưới đo tới đường nối 

đỉnh múi gần ngoài của hai răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới của đối tượng 

nghiên cứu (24,04 ± 1,85 mm) nhỏ hơn chiều dài cung răng sau dưới đo tới 

đường nối đỉnh múi gần ngoài của hai răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới của trẻ 

em Uganda (28,73 ± 2,91 mm) 94. 
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- Nojima (2001), chiều dài cung răng trước dưới của người Nhật lúc 12 

tuổi là 5,66 ± 1,01 mm trong khi đó của đối tượng nghiên cứu là 5,08 ± 1,07 

mm như vậy gần giống với kích thước cung răng người Nhật, nhưng nhỏ hơn 

kích thước của người Caucasian (6,30 ±0,88 mm) 95. 

- Chiều dài cung răng sau dưới đo tới đường nối đỉnh múi gần ngoài của 

hai răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới của Nhật Bản (26,28 ± 1,94 mm), của người 

Caucasian (26,84 ±1,62 mm), của đối tượng NC là: 24,04 ±1,85 mm. Như vậy 

nhỏ hơn kích thước của người Nhật và kích thước người Caucasian 95. 

- Louly F và cộng sự (2011) chiều dài cung răng sau trên (D16T) của 

trẻ em Brazil là 34,2 ± 2,3 mm (đo tới đường nối điểm giữa của hai răng hàm 

lớn thứ nhất hàm trên), của đối tượng NC là: 28,32 ± 1,96 mm (đo tới đường 

nối đỉnh múi gần ngoài của hai răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới). Như vậy 

vẫn nhỏ hơn kích thước của trẻ 12 tuổi Brazil 96. 

 Tóm lại: Qua kết quả so sánh trên, chúng tôi có thể kết luận sơ bộ kích 

thước cung răng của trẻ em trong NC của chúng tôi gần với kích thước cung 

răng của trẻ em cùng độ tuổi trong khu vực Châu Á hơn và nhỏ hơn thước 

cung răng của trẻ em thuộc người da đen ở cả hàm trên và hàm dưới (trừ 

chiều dài trước dưới lại dài hơn nhóm trẻ em thuộc người da đen). Các kích 

thước rộng cung răng của trẻ em trong NC của chúng tôi lại lớn hơn kích 

thước rộng cung răng của trẻ em thuộc người da trắng nhưng các kích thước 

chiều dài lại nhỏ hơn các kích thước chiều dài của người da trắng. 

4.1.2. So sánh kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi với các kết quả của 

các tác giả khác về kích thước khuôn mặt của đối tượng nghiên cứu 

 Chúng tôi so sánh và bàn luận với các nghiên cứu trên ảnh chuẩn hóa 

đã được công bố trong và ngoài nước dựa trên cơ sở phương pháp nghiên cứu 

và các mốc đo tương đồng với các mốc đo của chúng tôi. 
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Bảng 4.4. So sánh kích thước khuôn mặt trong nghiên cứu của chúng tôi 

với kích thước khuôn mặt của các nghiên cứu khác 

Kích thước 

(mm) 

NC của 

chúng tôi 

(14 tuổi) 

 

Paula 

Fernández-

Riveiro 
97

. 

(người da 

trắng) 

Thị Mỹ 

Duyên 
98 

(người Kinh 

trưởng 

thành) 

NC của Võ 

Phi Hiếu 
99 

(22-24 tuổi) 

Nguyễn Văn 

Tấn 
100 

(18-25 tuổi, 

người Thái 

Việt Nam) 

Bùi Ngọc 

Dương và 

Tống Minh 

Sơn 
101 

(18-25 tuổi, 

người Mường) 

 n=226 n =140 n =420 n =140 n =380 n =3302 

 X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD X ± SD 

NAM 

ch-ch 50,32±3,55  51,69±3,79 52,23±3,15  49,64±3,44 

go-go 122,79±9,26   125,72±7,52  127,47±6,08 

zy- zy 145,29±6,77   149,21±5,12  147,48±6,69 

al-al 43,66±2,84   42,70±2,09  42,48±2,71 

sn-ls 13,88±1,86  14,23±2,14    

ls - sto 9,95±1,38  9,03±1,63    

sto - li 10,88±1,50  11,54±2,01    

n-gn 109,64±5,92     116,33±4,41 

cm-sn-ls 92,36±10,72    97,07±11,35 91,24±13,04 

ls-sn/li-pg 134,27±11,14    100,27±5,25 140,91±11,82 

li-b-Pg 128,89±11,92    134,49±11,3 134,89±13,93 

n-sn-pg 161,95±4,44     162,38±5,38 

n-pn-pg 134,64±3,62     136,52±4,48 

NỮ 

ch-ch 48,45±3,05  49,73±3,55 49,48±6,15  46,24±3,33 

go-go 122,32±8,67   117,48±6,54  124,57±6,14 

zy- zy 145,37±6,50   141,86±4,81  144,65±7,08 

al-al 41,41±2,47   38,74±4,57  40,11±2,65 

sn-ls 12,81±1,78  13,18±2,36    

ls - sto 9,60±1,35  8,42±1,53    

sto - li 10,34±1,40  10,85±1,58    

n-gn 106,80±4,88     113,33±4,53 

cm-sn-ls 90,08±11,53    98,82±10,29 94,97±12,50 

ls-sn/li-pg 136,71±10,21    102,27±5,53 141,44±12,03 

li-b-Pg 130,36±11,50    137,04±11,32 135,36±14,34 

n-sn-pg 166,05±14,85     164,41±5,17 

n-pn-pg 137,65±11,50     137,77±4,67 

 

Kích thước 

(mm) 

NC của 

chúng tôi 

(14 tuổi) 

Ricketts 
102

 

(người trưởng 

thành, da trắng) 

Neil I. Susher 

102 

(Người da 

đen) 

Steiner NC 

trên Người 

da trắng 

103
 

Steiner NC 

trên Người da 

đen 
103

 

 

ls-S 2,50±1,68   0 4,86  

li-S 3,14±1.98   0 4,43  

Ls-E 0,49±1,87 -2 -0,07    

li-E 2,18±2,10 -4 1,55    
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- So sánh kích thước khuôn mặt của trẻ em 14 tuổi trong NC của chúng 

tôi với NC của tác giả Bùi Ngọc Dương NC 3302 người Mường Việt Nam ở 

lứa tuổi 18 - 25 trên ảnh chuẩn hóa chúng tôi thấy: Giá trị trung bình các các 

kích thước trên khuôn mặt ở trẻ em Mường 14 tuổi phần lớn là có sự khác 

nhau với giá trị trung bình các kích thước và các góc trên khuôn mặt của 

người Mường lứa tuổi 18 đến 25. Các giá trị trung bình về kích thước và các 

góc trên khuôn mặt đạt đến giá trị trung bình kích thước và các góc ở lứa tuổi 

18 đến 25 đó là chiều rộng mặt, góc mũi môi, góc lồi mặt qua mũi vì sự khác 

biệt giữa hai nhóm tuổi này không nhiều. 

- Kích thước khuôn mặt của trẻ em trong NC của chúng tôi với NC của 

tác giả Nguyễn Văn Tấn NC 380 người Thái Việt Nam ở lứa tuổi 18 - 25 trên 

ảnh chuẩn hóa cho biết sự khác biệt về giá trị các góc mũi môi, góc 2 môi, 

góc môi cằm ở đối tượng 14 tuổi trong nghiên cứu của chúng tôi khác với giá 

trị các góc mũi môi, góc 2 môi, góc môi cằm ở đối tượng 18 đến 25 tuổi 100. 

- Kích thước chiều ngang khuôn mặt của trẻ em 14 tuổi trong NC của 

chúng tôi với NC của tác giả Võ Phi Hiếu NC người Kinh Việt Nam ở lứa 

tuổi 22 - 24, tại trường Đại học Y dược Huế: Các giá trị kích thước chiều rộng 

miệng, rộng hàm dưới, chiều rộng mũi, chiều rộng mặt của trẻ 14 tuổi trong 

nghiên cứu của chúng tôi khác với giá trị các kích thước chiều rộng miệng, 

rộng hàm dưới, chiều rộng mũi, chiều rộng mặt ở đối tượng 22 đến 24 tuổi 

trong nghiên cứu của Võ Phi Hiếu 99. 

- Khi so sánh với người kinh trưởng thành trong NC của Nguyễn Thị 

Mỹ Duyên, chúng tôi thấy giá trị các kích thước khuôn mặt chiều rộng miệng, 

chiều cao môi đỏ trên, chiều cao môi đỏ dưới ở nam, nữ và chiều cao nhân 

trung của trẻ nữ 14 tuổi trong nghiên cứu của chúng tôi khác với giá trị các 

kích thước khuôn mặt ở đối tượng người kinh trưởng thành trong nghiên cứu 
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của Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Chiều cao nhân trung của nam ở hai nhóm trên 

gần giống nhau98.  

❖ Các chỉ số khoảng cách từ hai môi đến đường thẩm mỹ E và S 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi, các giá trị trung bình đo được từ 

khoảng cách hai môi đến hai đường thẩm mỹ E và S ở nam và nữ có sự khác 

nhau và sự khác nhau đó có ý nghĩa thống kê (*). 

Đường thẩm mỹ E mà Ricketts đưa ra là đường thẳng đi qua hai điểm đó 

là điểm đỉnh mũi và điểm cằm trước; Nhưng theo Steiner cho là điểm đỉnh mũi 

bị ảnh hưởng bởi chiều dài của mũi. Do vậy ông giới thiệu đường thẩm mỹ S là 

đường nối giữa điểm giữa cánh mũi và điểm cằm trước và giá trị kích thước 

khoảng cách hai môi đến đường thẩm mỹ S xấp xỉ bằng không 104. 

- So sánh các giá trị trung bình khoảng cách từ môi đến đường thẩm mỹ 

E của đối tượng 14 tuổi trong nghiên cứu của chúng tôi với tác giả Ricketts R 

trên người trưởng thành: Chúng tôi thấy có sự khác biệt nhiều về khoảng cách 

từ điểm môi trên và điểm môi dưới đến đường thẳng E ở đối tượng nghiên 

cứu của chúng tôi với người da trắng, đặc biệt là khoảng cách từ môi dưới đến 

đường thẳng E là mức độ chênh lệch lớn (6,18mm)105. 

 - So sánh các giá trị trung bình khoảng cách từ môi đến đường thẩm mỹ 

E của đối tượng 14 tuổi trong nghiên cứu của chúng tôi với tác giả Neil I. 

Susher trên người trưởng thành, thấy có sự khác biệt nhiều về khoảng cách từ 

điểm môi trên và điểm môi dưới đến đường thẳng E ở đối tượng nghiên cứu 

của chúng tôi với người da đen theo quan điểm của Neil I. Susher. Sự chênh 

lệch khoảng cách này ít hơn so với người da trắng102. 

Tóm lại: Theo Rickett 105 ở người da trắng môi trên nằm sau đường này 

khoảng 4 mm, môi dưới nằm sau đường này khoảng 2mm. Tuy nhiên giá trị 

này thay đổi tùy theo từng giới tính. Theo Neil I. Susher ở người da đen môi 

trên nằm sau đường này khoảng 0,07 mm, môi dưới nằm trước đường này 

khoảng 1,55 mm. Còn theo Hồ Thị Thùy Trang thấy ở người Việt Nam 
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trưởng thành, môi trên thường nằm sau đường E khoảng 1mm (-0,9 ± 1,69 

mm), môi dưới nằm trước đường E khoảng 1mm (0,83 ± 1,56mm) 106. Như 

vậy chúng tôi thấy người da trắng có độ nhô hai môi ít nhất rồi đến đối tượng 

14 tuổi trong NC của chúng tôi. Đối tượng trẻ 14 tuổi trong NC của chúng tôi 

môi trên có độ nhô ít hơn độ nhô môi trên của người trưởng thành Việt Nam 

và môi dưới có độ nhô nhiều hơn so với người trưởng thành Việt Nam. Có lẽ 

ở giai đoạn này, môi dưới tăng trưởng ra trước nhiều hơn so với môi trên. 

Cuối cùng người da đen có độ nhô môi trên và môi dưới nhiều nhất 103. 

- Các giá trị trung bình khoảng cách từ môi đến đường thẩm mỹ S của 

đối tượng 14 tuổi trong nghiên cứu của chúng tôi với tác giả Steiner trên 

người da trắng trưởng thành: Khoảng cách từ điểm môi trên và điểm môi dưới 

đến đường thẳng S ở đối tượng nghiên cứu của chúng tôi với người da trắng 

theo quan điểm của Steiner chúng tôi thấy có sự khác biệt nhiều. Sự chênh 

lệch khoảng cách này nhiều hơn so với người da đen)103. 

- So sánh các giá trị trung bình khoảng cách từ môi đến đường thẩm mỹ 

S của đối tượng 14 tuổi trong nghiên cứu của chúng tôi với tác giả Steiner 

trên người da đen trưởng thành: Khoảng cách từ điểm môi trên và điểm môi 

dưới đến đường thẳng S ở đối tượng nghiên cứu của chúng tôi với người da 

đen theo quan điểm của Neil I. Susher, chúng tôi thấy có sự khác biệt nhiều, 

nhưng khoảng chênh lệch này ít hơn so với người da trắng 102. 

Như vậy chúng tôi thấy người da trắng có độ nhô hai môi ít nhất rồi đến 

đối tượng 14 tuổi trong NC của chúng tôi cũng như người trưởng thành Việt 

Nam và cuối cùng là đến người da đen có độ nhô nhiều hai môi nhiều nhất. 

- So sánh các giá trị trung bình các góc vùng mũi miệng trong NC của 

chúng tôi với góc vùng mũi miệng của người da trắng trong NC của Paula 

Fernández-Riveiro: Giá trị góc mũi môi và góc môi cằm ở người da trắng lớn 

hơn giá trị góc mũi môi và góc môi cằm ở trẻ em trong nghiên cứu của chúng 
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tôi. Điều này cho thấy vùng môi của người da trắng phẳng hơn so với người 

da vàng 97. 

- So sánh tỷ lệ kích thước khuôn mặt của trẻ em 12 tuổi trong NC của 

chúng tôi với NC của Vũ Lê Hà trên ảnh chuẩn hóa thẳng, nghiêng ở trẻ em 

Kinh 12 tuổi tại Hà Nội năm 2017 thấy các tỷ lệ kích thước trên khuôn mặt ở 

nam như rộng miệng / rộng mặt, rộng mũi / rộng mặt và rộng mũi / rộng 

miệng của hai nhóm trẻ em người Mường và nhóm trẻ em người Kinh giống 

nhau. Chỉ có một tỷ lệ khác nhau là rộng miệng / rộng góc hàm: Đối với trẻ 

nữ các tỷ lệ rộng miệng / rộng mặt, rộng mũi / rộng mặt sự khác biệt nhiều và 

rộng miệng/ rộng góc hàm cũng có sự khác biệt. Có một tỷ lệ giống nhau là 

rộng mũi / rộng miệng. Như vậy dựa trên các tỷ lệ này thì trẻ em nam người 

và trẻ em nam người Kinh nói trên có tỷ lệ kích thước mặt tương đối giống 

nhau 107. 

4.2. Sự tăng sự tăng trưởng của cung răng và khuôn mặt của trẻ từ 12 

đến 14 tuổi 

4.2.1. Sự tăng trưởng cung răng phân tích trên mẫu thạch cao  

Ngành nha khoa gắn liền với mẫu thạch cao cung răng, mẫu này được 

sử dụng hàng ngày vì nó là phương tiện phân tích kỹ càng được theo các 

chiều không gian để có kế hoạch điều trị phù hợp nhất. Chính vì điều đó nên 

chúng tôi đã sử dụng mẫu thạch cao cung răng ở các lứa tuổi để phân tích quá 

trình tăng trưởng của đối tượng nghiên cứu.  

4.2.1.1. Ảnh hưởng của sự mọc răng hàm lớn thứ hai đến kích thước cung răng 

 Chúng tôi thấy kích thước chu vi cung răng HT và HD (bảng 3.1) đều 

giảm từ 12 tuổi đến 14 tuổi, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001). Điều 

này có lẽ như chúng ta biết kích thước gần xa của răng vĩnh viễn ngay từ khi 

còn là mầm răng nằm trong xương ổ răng đến lứa tuổi trưởng thành hầu như 

không thay đổi nên chu vi cung răng giảm là do sự tăng trưởng kích thức 
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chiều rộng của cung răng và các răng di chuyển để đóng nốt khoảng leeway 

còn lại. 

 Như ở trên đã nêu kích thước gần xa của răng là không thay đổi, chiều 

dài cung răng giảm (NS) mà chiều rộng cung răng lại tăng lên một cách có ý 

nghĩa thống kê(*) điều này chúng tỏ có một sự tác động đến kích thước chiều 

dài của cung răng trong quá trình chiều dài cung răng giảm do đóng nốt phần 

còn lại của khoảng leeway. Trong một số trường hợp như khớp cắn loại I hoặc 

loại II trục các răng cửa nghiêng ra trước chúng ta có thể lợi dụng khoảng 

leeway bằng cách ngăn chặn các răng sau không cho di chuyển ra trước đồng 

thời dịch chuyển các răng phía trước về phía sau để đóng kín khoảng này. 

Trong quá trình theo dõi chúng tôi thấy khi răng nanh mới mọc lên 

thường hay mọc hơi lệch phía ngoài cung răng rồi do sự ảnh hưởng của các 

yếu tố tác động vào quá trình tăng trưởng làm cho răng nanh di chuyển chính 

xác vào cung răng hơn và đẩy các răng cửa ra trước. Chính vì thế trong giai 

đoạn 12- 13 tuổi chiều dài cung răng trước ở nam tăng 0,1 mm hàm trên và 

0.03 mm hàm dưới, ở nữ tăng 0,09 mm hàm trên và hàm dưới. Do đó điều 

này tham gia vào việc làm giảm tốc độ giảm kích thước chiều dài cung răng 

trong quá trình đóng nốt khoảng leeway cũng như khi tăng chiều rộng cung 

răng đồng nghĩa với việc giảm chiều dài cung răng. Mặt khác, khi răng hàm 

lớn thứ hai mọc lên hay bị lệch phía má rồi dần dần xoay vào đúng cung răng 

theo chiều gần xa của thân răng trùng với hướng đo chiều dài cung răng nên 

giai đoạn 12-13 tuổi đã làm tăng kích thước chiều dài cung răng (nam: chiều 

dài cung răng sau thứ hai tăng 0,19 mm ở hàm trên và 0,6mm ở hàm dưới; 

Nữ: 0,25 mm ở hàm trên và 0,44 mm ở hàm dưới). Đặc biệt đối với hàm dưới 

ở cả nam và nữ chiều dài cung răng sau thứ hai tăng ở cả hai giai đoạn, tuy 

nhiên sự tăng không có ý nghĩa (*). Sự tăng kích thước này cũng tham gia vào 

quá trình làm giảm tốc độ giảm của chiều dài cung răng và vì thế sự giảm 
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kích thước chiều dài cung răng trong giai đoạn 12 đến 14 tuổi là không có ý 

nghĩa thống kê (*). 

Khi các răng nanh và răng hàm lớn thứ hai xoay vào cung răng từ ngoài 

vào trong làm cho kích thước chiều rộng cung răng phải giảm đi, nhưng ở đây 

kích thước chiều rộng lại tăng một cách đáng kể. Điều đó chứng tỏ rằng sự 

phát triển của khung xương ổ răng rộng ra một cách đáng kể nên các kích 

thước chiều rộng cung răng vẫn tăng ở tất cả các vị trí đo. 

Chu vi cung răng không đo từ mặt xa của răng hàm lớn thứ hai vì giai 

đoạn  này thân răng của nhiều đối tượng nghiên cứu  chưa mọc hêt để làm lộ 

mốc đo (điểm xa nhất của mặt xa thân răng hàm lớn thứ hai). 

Chu vi cung răng được đo từ điểm xa nhất của mặt xa thân răng hàm 

lớn thứ nhất đến điểm xa nhất của mặt xa thân răng hàm lớn thứ nhất đối diện 

trên cùng một hàm. Chu vi cung răng luôn luôn giảm là do sự phát triển rộng 

ra của khung xương ổ răng và sự đóng nốt khoảng leeway còn lại. Răng nanh 

tham gia vào làm giảm tốc độ giảm của chu vi cung răng nhưng không đáng 

kể vì thế tốc độ giảm chu vi có ý nghĩa (***). 

4.2.1.2. Tốc độ tăng trưởng của cung răng 

Những thay đổi kích thước cung răng được đánh giá qua phần trăm 

tăng trưởng hay nói cách khác phần trăm tăng trưởng dùng để đánh giá về tốc 

độ tăng trưởng của cung răng. Trong giai đoạn 12 -14 tuổi, chúng tôi thấy tốc 

độ tăng trưởng toàn thể của các kích thước cung răng diễn ra khác nhau. 

Phần lớn các kích thước ở hàm trên tăng trưởng với tốc độ lớn hơn ở 

hàm dưới, ngoại trừ kích thước chiều dài phía trước ở hàm dưới có tốc độ tăng 

trưởng cao hơn ở hàm trên. Điều này phù hợp với các nghiên cứu của Nanda 

(1973), Bishara (1988), Baume (1950), Trịnh Hồng Hương. Trong các kích 

thước chiều rộng thì chiều rộng giữa (R55D) ở nữ của có tốc độ tăng trưởng 
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cao nhất, mức tăng trưởng đạt tới 2,29% ở hàm dưới. Chiều rộng cung răng 

giữa hàm dưới của nam (RGD) có mức tăng trưởng thấp nhất (âm 0,77%). 

Nhìn chung tốc độ tăng trưởng chiều rộng cung răng ở phía sau mạnh hơn tốc 

độ tăng trưởng chiều rộng cung răng ở phía trước. Tốc độ tăng trưởng kích 

thước rộng cung răng ở giữa của  nam là chậm nhất so với tốc độ tăng trưởng 

kích thước rộng cung răng ở phía trước và phía sau 108,48,109,85. 

Chiều rộng cung răng sau trên 2 (R77T) có tốc độ tăng trưởng cao hơn 

tốc độ tăng trưởng của chiều dài tương ứng nhưng ở hàm dưới thì ngược lại 

tốc độ tăng trưởng chiều dài cung răng sau dưới 2 (D77D) có tốc độ tăng 

trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chiều rộng tương ứng, tuy nhiên sự chênh 

lệch không nhiều. 

Đối với chiều dài cung răng thì tốc độ tăng trưởng cao nhất là chiều dài 

cung răng trước hàm dưới ở nữ (D13D, 4,53%). Điều này có lẽ do ảnh hưởng 

của việc mọc răng nanh đẩy các răng cửa ra trước làm tăng chiều dài phía 

trước. Tốc độ tăng trưởng âm đối với chiều dài cung răng sau trên thứ nhất ở 

nam (DST1, -2.37%) và kết quả này cũng chính là do vị trí của răng hàm lớn 

thứ nhất bị ảnh hưởng nhiều nhất trong việc di chuyển về phía trước để đóng 

khoảng leeway sau khi răng sữa đã thay và trong quá trình hoàn thiện việc 

mọc hết chiều dài thân răng hàm nhỏ thứ hai. 

Chúng tôi lựa chọn nghiên cứu tăng trưởng của Lê Đức Lánh cùng 

nghiên cứu về kích thước cung răng ở giai đoạn đầu của bộ răng vĩnh viễn (12 

đến 14 tuổi) để so sánh tốc độ tăng trưởng kích thước cung răng của trẻ trong 

nghiên cứu của chúng tôi với tốc độ tăng trưởng các kích thước cung răng 

trong nghiên cứu của tác giả. 
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Bảng 4.5. So sánh tốc độ tăng trưởng cung răng với nghiên cứu khác  

 

Kích thước 

NC của chúng tôi NC Lê Đức Lánh 84 

n 
Tốc độ tăng 

trưởng 
n 

Tốc độ tăng 

trưởng 

Chiều rộng cung răng 

Nam 

RTT 107 0,42% 77 1,36% 

RGT 107 0,34% 77 -0,39% 

RST1 107 0,67% 77 1,8% 

RST2 107 1,34% 77 1,16% 

RTD 107 0,03% 77 1,05% 

RGD 107 0,01% 77 0,24% 

RSD1 107 0,66% 77 0,27% 

RSD2 107 0,77% 77 1,64% 

Nữ 

RTT 119 0,44% 63 0,85% 

RGT 119 0,23% 63 0,41% 

RST1 119 0,42% 63 0,19% 

RST2 119 0,42% 63 1,02% 

RTD 119 0,11% 63 1,08% 

RGD 119 0,08% 63 0,99% 

RSD1 119 0,31% 63 0,89% 

RSD2 119 0,47% 63 1,14% 
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Kích thước 

NC của chúng tôi NC Lê Đức Lánh 84 

n 
Tốc độ tăng 

trưởng 
n 

Tốc độ tăng 

trưởng 

Chiều dài cung răng 

Nam 

DTT 107 -0,02% 77 0,00% 

DGT 107 -0,04% 77 -0,40% 

DST1 107 -0,44% 77 -0,65% 

DST2 107 0,13% 77 0,00% 

DTD 107 0,02% 77 4,76% 

DGD 107 0,25% 77 -1,52% 

DSD1 107 -0,08% 77 -0,38% 

DSD2 107 0,65% 77 -1,64% 

Nữ 

DTT 119 -0,10% 63 0,00% 

DGT 119 -0,04% 63 0,00% 

DST1 119 -0,26% 63 -0,99% 

DST2 119 0,21% 63 0,22% 

DTD 119 0,02% 63 1,59% 

DGD 119 0,16% 63 -0,53% 

DSD1 119 0,04% 63 0,79% 

DSD2 119 0,53% 63 0,25% 

Trong 16 các kích thước cung răng trong bảng này chúng tôi thấy hầu 

hết tốc độ tăng trưởng các kích thước cung răng ở trẻ em người Mường và trẻ 

em người Kinh là giống nhau do bởi phần trăm tăng trưởng của trẻ từ 12 đến 

14 tuổi, chỉ có một số ít các kích thước có tỷ lệ phần trăm tăng trưởng là khác 

nha nhưng sự khác nhau không nhiều. 
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4.2.1.3. Xu hướng tăng trưởng của cung răng 

Tỷ lệ % tăng trưởng cho biết tốc độ tăng trưởng của các kích thước, tuy 

nhiên một số kích thước cung răng trong giai đoạn từ 9 đến 12 tuổi không đơn 

thuần tăng hay giảm mà có những giai đoạn tăng giảm xen kẽ nhau. Vì thế 

muốn đánh giá xu hướng và nhịp độ tăng trưởng của các kích thước này nên 

dựa vào đường biểu diễn tăng trưởng. 

Khi so sánh xu hướng tăng trưởng của nhóm trẻ em trong nghiên cứu 

của chúng tôi với các nghiên cứu trên các nhóm trẻ khác trên thế giới, do các 

mốc đo trên răng (để đo các kích thước cung răng) không hoàn toàn trùng 

nhau, vì thế có thể không so sánh được sự khác biệt về số đo kích thước giữa 

các nhóm, nhưng vẫn có thể so sánh xu hướng thay đổi của các cung răng 

theo tuổi căn cứ vào các đường biểu diễn tăng trưởng. 

 Theo nghiên cứu của các tác giả Carter, Sillman, Moorrees, Barrow, 

Lundström…, kích thước chiều rộng cung răng đo trên mốc răng nanh, răng 

hàm nhỏ thứ hai, răng hàm lớn thứ nhất có sự tăng trưởng nhiều trước tuổi 

dậy thì, chiều dài cung răng có sự giảm dần từ khi xuất hiện răng vĩnh viễn trên 

cung hàm và ổn định ở tuổi 17 đến 18 đối với nữ và 19 đến 20 đối với nam, có 

hai đợt giảm chính là từ 4-6 tuổi và 10-14 tuổi 110. 

Từ bảng 3.5 cho thấy: 

Đối với chiều rộng cung răng, kết quả cho thấy các kích thước theo 

chiều rộng hàm trên thay đổi nhiều hơn so với chiều rộng hàm dưới. Chiều 

rộng hàm trên có xu hướng thay đổi là tăng ở cả hai nhóm nam và nữ. Điều này 

cũng giống với các nghiên cứu khác như NC Barrow, Trịnh Hồng Hương, 

Phạm Cao phong. Trong NC của chúng tôi có điểm khác với các NC nói trên là 

ở chỗ tất cả các kích thước chiều rộng cung răng của trẻ đều có xu hướng tăng 

nhưng trong NC của Trịnh Hồng Hương chiều rộng cung răng phía sau, đo qua 

hai RHL thứ nhất, giảm nhẹ ở hàm dưới ở cả nam và nữ từ sau 11 tuổi, tuy 
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nhiên mức độ giảm này không có ý nghĩa thống kê (NS) đối với nam. NC của 

Barrow (1952) thì chiều rộng cung răng ở vị trí đỉnh múi ngoài gần giữa hai 

răng hàm lớn thứ nhất có mức độ tăng nhanh từ 7 đến 11 tuổi (tăng 1,8 mm ở 

hàm trên; 1,2 mm ở hàm dưới). Từ 11 đến 15 tuổi có sự giảm chiều rộng cung 

răng đo qua răng hàm lớn thứ nhất (0,4 mm ở hàm trên, 0,9 mm ở hàm dưới) 

theo ông là do sự di gần của răng hàm lớn thứ nhất và do hướng hội tụ của hàm 

dưới nhiều hơn 111. Trong nghiên cứu của chúng tôi chiều rộng cung răng đo 

qua răng hàm lớn thứ nhất tăng 1,85mm ở hàm trên và 0,48mm ở hàm dưới. 

Đây là điểm khác biệt trong NC của chúng tôi với các nghiên cứu khác. 

 Đối với chiều dài cung răng, các kích thước theo chiều dài thay đổi 

nhiều ở hàm dưới hơn là ở hàm trên, không phải tất cả các kích thước đều giảm 

mà có giai đoạn tăng, có giai đoạn giảm (biểu đồ 3.4 đến 3.11) nhưng nhìn 

chung sự thay đổi không có ý nghiã thống kê (p>0,05). Hầu hết các chiều dài 

cung răng phía trước và cung răng giữa giảm nhưng chiều dài cung răng sau 

thứ hai đều tăng. Điều này có thể giải thích răng khi răng hàm lớn mới xuất 

hiện một số có thể lệch về phía má hoặc có thể xoay nhẹ. Do đặc điểm tăng 

trưởng cung răng của trẻ em Mường cũng như kết hợp với lực mô mềm tác 

động để răng hàm lớn thứ hai này di chuyển vào khớp tạo tương quan chặt chẽ 

khớp cắn trên-dưới để đảm bảo tốt chức năng ăn nhai. Như vậy, chiều dài phía 

trước và chiều dài phía sau đều đạt kích thước trưởng thành vào lúc 13 tuổi, 

nhận định này của chúng tôi cũng tương tự với nhận định của Lê Đức Lánh: 

chiều dài cung răng của nam và nữ hầu hết đạt kích thước người trưởng thành 

lúc 12 - 15 tuổi. Barrow kết luận: chiều dài cung răng đo qua mốc răng hàm 

nhỏ và RHL1 tăng từ 6 đến 13 tuổi sau đó giảm đến 17, 18 tuổi. Tác giả cho 

rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do sự đóng kín các khe tiếp cận của 

các răng sau; do khuynh hướng nghiêng trong của các răng sau, đặc biệt là ở 

hàm trên 84.  
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Đối với chu vi cung răng, Theo Moorrees (1959) nhận thấy chu vi cung 

răng tăng rất ít ở hàm trên (1,32mm ở nam, 0,5mm ở nữ) và giảm ở hàm dưới 

(3,39mm, 4,48mm ở nữ) khi nghiên cứu trên nhóm trẻ từ 3 đến 18 tuổi. Chu vi 

cung răng ở hàm trên luôn lớn hơn ở hàm dưới mọi lứa tuổi 110. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi cũng giống như Nc của Moorrees ở tất 

cả các lứa tuổi chu vi cung răng ở hàm trên luôn lớn hơn ở hàm dưới và của 

nam lớn hơn của nữ. Chu vi cung răng ở hàm trên giảm (0,24mm ở nam, 0,19 

ở nữ) sự giảm này có lẽ là do trẻ trong NC của chúng tôi ở giai đoạn 12 đến 

14 tuổi còn trong NC của Moorrees tính theo thời gian trẻ từ 3 đến 18 tuổi. 

Chu vi cung răng hàm dưới giảm giống NC của Moorrees, cụ thể là giảm 

(0,38mm ở nam, 0,54mm ở nữ) 110. 

Tóm lại: Trong giai đoạn từ 12 đến 14 tuổi chiều rộng cung răng tăng ở 

tất cả các kích thước, ở hàm trên tăng nhiều hơn so với ở hàm dưới. Chiều dài 

cung răng giảm ở các kích thước hàm trên trừ kích thước DST2. Các kích 

thước chiều dài cung răng ở hàm dưới đều tăng trừ kích thước DSD1 ở nam. 

Tuy nhiên sự tăng, giảm chiều dài cung răng hàm trên và hàm dưới đều không 

có ý nghĩa (p>0,05). 

4.2.1.4. Đánh giá sự phát triển của cung răng so với người trưởng thành 

Chúng tôi so sánh các kích thước cung răng lúc 12 tuổi, 13 và 14 tuổi 

tuổi với tuổi trưởng thành. Số liệu kích thước cung răng 12,13 và 14 tuổi lấy 

trong nghiên cứu của chúng tôi, còn kích thước cung răng của người trưởng 

thành rút ra từ 60 cặp mẫu hàm (30 nam, 30 nữ) trong nghiên cứu của Phạm 

Thị Hương Loan, Hoàng Tử Hùng (2000) 53. Do các tác giả này không đưa ra 

kết quả nghiên cứu cho các kích thước RGT, RGD, RST2, RSD2 và DGT, 

DGD, DST2, DSD2 ở người trưởng thành nên khi so sánh lứa tuổi 12,13,14 

tuổi với tuổi trưởng thành chúng tôi chỉ so sánh các kích thước còn lại. 
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❖ Chiều rộng cung răng HT, HD ở nam và nữ so sánh với các tác giả khác: 

- Khi so sánh chiều rộng cung răng nhóm 12 tuổi với tuổi trưởng thành, 

chúng tôi thấy tất cả các kích thước theo chiều rộng ở 12 tuổi đều nhỏ hơn ở 

tuổi trưởng thành (trừ ba kích thước rộng trước dưới ở nam, RST1 ở nữ và 

RSD1 ở nữ không có khác biệt nhiều giữa lúc 12 tuổi và tuổi trưởng thành), có 

nghĩa là các kích thước này đạt được kích thước tuổi trưởng thành của người 

Kinh từ năm 12 tuổi (bảng 3.2). 

- So sánh chiều rộng cung răng lúc 13 tuổi và tuổi trưởng thành cho 

thấy tất cả các kích thước chiều rộng cung răng của cả nam và nữ đạt được 

kích thước tuổi trưởng thành trừ các kích thước chiều rộng sau trên thứ nhất ở 

nam và rộng trước dưới ở nữ là nhỏ hơn tuổi trưởng thành. 

- So sánh chiều rộng cung răng lúc 14 tuổi và tuổi trưởng thành cho thấy 

tất cả các kích thước chiều rộng cung răng của cả nam và nữ đạt được kích 

thước tuổi trưởng thành (trừ các kích thước chiều rộng sau trên thứ nhất ở nam 

và rộng trước dưới ở nữ là nhỏ hơn tuổi trưởng thành), đặc biệt là chiều rộng 

cung răng sau dưới thứ nhất ở nữ đã vượt kích thước chiều rộng cung răng sau 

dưới thứ nhất ở nữ người Kinh trưởng thành. 

Tóm lại, về cơ bản chiều rộng cung răng lúc 12 tuổi nhỏ hơn tuổi 

trưởng thành trừ kích thước RTD ở nam, RST1 ở nữ và sau RSD1 ở nữ, nhưng 

đến năm 13 tuổi thì hầu hết các kích thước chiều rộng tất cả các kích thước 

chiều rộng cung răng của cả nam và nữ đạt được kích thước tuổi trưởng thành 

trừ các kích thước chiều rộng sau trên thứ nhất ở nam và rộng trước dưới ở nữ 

là nhỏ hơn tuổi trưởng thành. Đặc biệt là RSD1 ở nữ đã vượt kích thước chiều 

rộng cung răng sau dưới thứ nhất ở nữ người Kinh trưởng người.  

Theo Sillman (1964), chiều rộng cung răng đạt kích thước trưởng thành 

vào khoảng 13 tuổi đối với HT và 12 tuổi đối với HD cho cả hai giới, sau đó 

sẽ giảm đến 18 tuổi thì ổn định 112. Theo Moorrees (1965), chiều rộng cung 
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răng tăng cho đến 17, 18 tuổi và gia tăng nhanh trong giai đoạn trước và trong 

dậy thì. Như vậy kết quả NC của chúng tôi cũng phù hợp với kết quả NC của 

các tác giả này 113. 

❖ Chiều dài cung răng HT, HD ở nam và nữ so sánh với các tác giả khác: 

- Khi so sánh chiều dài cung răng nhóm 12 tuổi với tuổi trưởng thành, 

chúng tôi thấy tất cả các kích thước theo chiều dài ở 12 tuổi đều nhỏ hơn ở tuổi 

trưởng thành (trừ kích thước dài sau trên thứ nhất ở nam và dài sau dưới thứ 

nhất ở nam đạt được kích thước tuổi trưởng thành của người Kinh từ năm 12 

tuổi ở bảng 4.4). Cũng trong bảng này chúng tôi thấy có một kích thước chiều 

dài sau dưới thứ nhất ở nữ gần đạt mức kích thước ở người Kinh trưởng thàth. 

- Khi so sánh chiều dài cung răng nhóm 13 tuổi với tuổi trưởng thành, ta 

thấy tất cả các kích thước theo chiều dài ở 13 tuổi đều nhỏ hơn ở tuổi trưởng 

thành, trừ kích thước dài sau trên thứ nhất và dài sau dưới hứ nhất ở nam là đạt 

được kích thước tuổi trưởng thành của người Kinh từ năm 13 tuổi (bảng 4.4). 

Cũng trong bảng này cho thấy kích thước chiều dài sau dưới thứ nhất ở nữ gần 

đạt được kích thước người kinh trưởng thành, tuy nhiên sự khác không nhiều. 

- So sánh kích thước chiều dài cung răng lúc 14 tuổi đều nhỏ hơn lúc tuổi 

trưởng thành, riêng chiều dài cung răng đo tới đường nối đỉnh múi ngoài gần 

răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới ở nam là lớn hơn ở người Kinh trưởng thành. 

Một số kích thước DST1 ở nam và DSD1 ở nữ gần giá trị kích thước ở tuổi 

trưởng thành của người Kinh. 

Tóm lại, phần lớn các kích thước dài chưa đạt mức kích thước người 

kinh trưởng thành. một số kích thước đạt mức kích thước như DST1 đạt mức 

kích thước người trưởng thành lúc 12 tuổi sau đó giảm lúc 14 tuổi và nhỏ hơn 

kích thước người trưởng thành. Kích thước dài sau dưới thứ nhất ở nam luôn 

lớn hơn kích thước người trưởng thành lúc 12,13,14 tuổi. 
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4.2.1.5. Diễn biến sự thay đổi khớp cắn ở  các lứa tuổi 

Theo chúng tôi mối tương quan RHL thứ nhất về quan hệ trước sau 

cũng là một trong những yếu tố quyết định việc chỉnh nha và tính ổn định của 

khớp cắn sau điều trị là một tiêu chí rất quan trọng để quyết định sự thành 

công trong chỉnh nha. Người lập kế hoạch điều trị chỉnh nha cần dự đoán 

dược sự tiến triển của khớp cắn hiện tại sẽ diễn ra trong tương lai như thế nào, 

có hoặc không tác động vào quá trình tăng trưởng sẽ diễn ra để tạo ra một 

khớp cắn tốt đảm bảo về mặt chức năng và thẩm mỹ. 

- Diễn biến của sự thay đổi khớp cắn theo từng cặp: Đối với tương quan 

răng hàm lớn thứ nhất, mỗi đối tượng nghiên cứu có một cặp khớp cắn (bên 

phải và bên trái) như vậy sẽ có 4 loại khớp cắn: Loại I, Loại II, Loại III và 

loại hỗn hợp (tức là 2 bên không cùng loại). 

- Theo chúng tôi, sự thay đổi khớp cắn (nhảy khớp) là do tại thời điểm 

12 tuổi răng hàm nhỏ thứ hai được mọc lên để lại khoảng chênh lệch giữa 

răng sữa và răng vĩnh viễn  và đồng thời răng hàm lớn thứ hai cũng được mọc 

lên (tỷ lệ mọc khoảng 60%) tạo thuận lợi cho các răng phía sau di chuyển về 

phía trước. Mặt khác do qua trình di chuyển hai răng hàm lớn thứ nhất hàm 

trên và hàm dưới không cùng tốc độ nên sẽ xảy ra sự thay và chuyển đổi khớp 

cắn mới. 

 Nghiên cứu của chúng tôi (biểu đồ 3.35 và phụ lục kèm theo) cho thấy: 

Trẻ 12 tuổi có khớp cắn loại I hai bên là 136 đối tượng chiếm 60,18%, 

đây là loại khớp cắn chiếm tỷ lệ cao nhất. Điều này cũng phù hợp với NC của 

các tác giả khác 114,115,116. Đến năm 14 tuổi khớp cắn loại I hai bên chỉ còn 127 

đối tượng chiếm 56,19%. Trong khi đó hai loại khớp cắn loại II và loại III 

cũng giảm điều đó chứng tỏ khớp cắn loại I giảm và chủ yếu chuyển sang 

khớp cắn hỗn hợp. Khớp cắn loại II hai bên ở trẻ 12 tuổi là 29 đối tượng 

(chiếm 12,83%) đến năm 14 tuổi chỉ còn 21 đối tượng (chiếm 9,29%), Khớp 
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cắn loại III hai bên là 24 đối tượng chiếm 10,62% đến năm 14 tuổi chỉ còn 21 

đối tượng chiếm 9,29%. Điều này cũng phù hớp với nghiên cứu của Carlsen 

và Mer edith, cho rằng 70% các trường hợp răng hàm vĩnh viễn thứ nhất hàm 

dưới sẽ di gần hơn so với răng hàm vĩnh viễn thứ nhất hàm trên trong quá 

trình biến đổi khớp cắn 46. Bảng 3.5 cho thấy các loại khớp cắn từ lúc trẻ 12 

đến 14 tuổi đều giảm, riêng khớp cắn hỗn hợp tăng. Năm 12 tuổi khớp cắn 

hỗn hợp có 37 đối tượng (chiếm 16,37%) nhưng đến khi trẻ 14 tuổi loại khớp 

cắn này có ở 57 trẻ chiếm (25,22%). Bảng 3.5 cũng cho thấy trên thực tế có 

một tỷ lệ nhất định khớp cắn hai bên là khác nhau (khớp cắn hỗn hợp). Sự 

khác nhau về khớp cắn giữa hai bên hàm được giải thích là do: khác nhau về 

hình dạng cung răng, khác nhau về sự phân bố khe hở hai bên, khác nhau về 

sự xoay răng và nghiêng của các răng mỗi bên. Theo Garn 117 cách điều trị đối 

với từng loại sai khớp cắn là khác nhau. Trong điều trị khớp cắn hai bên loại 

III khác với điều trị khớp cắn hai bên khác nhau. Ví dụ như một bên loại I, 

một bên loại III thì thường di xa RHL thứ nhất hàm dưới bên có khớp cắn loại 

III. Điều trị sai khớp cắn loại II hai bên thì khác với điều trị sai khớp cắn hỗn 

hợp một bên loại I và một bên loại II. Bên loại II thông thường sẽ phải di xa 

RHL thứ nhất hàm trên.  

4.2.1.6. Thang phân loại cung răng 

Các chỉ số cung răng có sự khác nhau giữa các dân tộc, chủng tộc, cho 

nên không thể xây dựng được các chỉ số chung cho các đại chủng tộc mà nên 

xây dựng thang phân loại hình thái cho mỗi nhóm chủng tộc riêng. Sự áp 

dụng thang phân loại hình thái đầu mặt nói chung được nhiều tác giả đưa ra 

như tác giả Nguyễn Quang Quyền (1974), Hoàng Tử Hùng (1993), Lê Gia 

Vinh (2000), Trịnh Hồng Hương (2010) 118,119,120,85; nhưng nhìn chung là Từ 

số trung bình (X ) và độ lệch chuẩn (SD) của các số đo vùng mặt người Việt 
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trưởng thành đã đưa ra thang phân loại với 5 mức: Rất nhỏ (từ X - 3SD đến X - 

2SD); Nhỏ (từ X - 2SD đến X - SD); Trung bình (từ X - SD đến X + SD); Lớn 

(từ X + SD đến X + 2SD); Rất lớn (từ X + 2SD đến X + 3SD). 

Từ các kết quả kích thước cung răng của trẻ lứa tuổi 12-14, chúng tôi 

đề nghị một số thang phân loại cung răng ở lứa tuổi 12 và 14 cho nam và cho 

nữ với 5 mức:  

Rất hẹp / rất ngắn  (X - 3SD đến < X - 2SD) 

  Hẹp / Ngắn   (X - 2SD đến < X - SD) 

  Trung bình   (X ± SD) 

  Rộng / dài   (>X + SD đến X + 2SD) 

  Rất rộng / rất dài  (>X + 2SD đến X + 3SD 

Thang phân loại cung răng trong nghiên cứu là bước đầu cung cấp dữ 

liệu để đánh giá so sánh kích thước cung răng theo tuổi giúp cho việc chẩn 

đoán và điều trị chỉnh hình răng mặt, ứng dụng để sản xuất khay lấy dấu, 

dụng cụ chỉnh hỉnh răng mặt với kích cỡ theo lứa tuổi, góp phần làm cơ sở để 

tính toán và đề ra phương thức thích hợp cho các phẫu thuật chỉnh hình. 

4.2.2. Sự tăng trưởng khuôn mặt  

Ảnh chuẩn hóa dần dần không thể thiếu được trong điều trị bệnh nhân 

hàng ngày cũng như trong giảng dạy. Phân tích thẩm mỹ trên khuôn mặt chủ 

yếu là phân tích mô mềm, vì vậy ảnh chuẩn hóa là phương tiện không thẻ 

thiếu được bên cạnh phân tích trực tiếp trên lâm sàng và trên X quang 121. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi chụp ảnh chuẩn hóa đối tượng nghiên cứu 3 

lần, mỗi năm một lần và phân tích các kích thước trên ảnh chuẩn hóa của các 

đối tượng nghiên cứu.  
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4.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng các kích thước khuôn mặt 

Tốc độ tăng trưởng các kích thước khuôn mặt ở nam cao hơn ở nữ trừ 

hai kích thước rộng hàm dưới và rộng mặt. Trong các kích thước vùng mặt thì 

kích thước có tốc độ tăng trưởng cao nhất là kích thước chiều cao môi đỏ dưới 

(13,45% ở nam và 8,72%) ở nữ rồi đến chiều cao môi đỏ trên ở cả nam và nữ 

(nam: 9,07%, nữ 7,07%). Kích thước có tốc độ tăng trưởng chậm nhất là chiều 

rộng mặt ở nam (4,23%) và chiều cao nhân trung ở nữ (2,07%). Trình tự tăng 

trưởng từ cao đến thấp ở nam giới là: chiều cao môi đỏ dưới (13,45%), cao môi 

đỏ trên (9,07%), chiều rộng mũi (8,98%), rộng miệng (8,17%), chiều rộng hàm 

dưới (5,06%), chiều rộng mặt (4,23%), chiều cao nhân trung (3,98%). Trình tự 

tăng trưởng từ cao đến thấp ở nữ giới là: cao môi đỏ trên (7,07%), chiều rộng 

hàm dưới (6,97%), rộng miệng (6,25%), chiều rộng mặt (5,33%), chiều rộng 

mũi và chiều cao mặt có tốc độ tăng trưởng giống nhau (4,73%). 

 Tốc độ thay đổi khoảng cách từ môi dưới đến đường thẩm mỹ E và S 

cao hơn so với tốc độ thay đổi khoảng cách từ môi trên đến đường thẩm mỹ E 

và S. Tuy nhiên khoảng cách môi dưới đến đường thẩm mỹ lớn hơn khoảng 

cách môi trên đến đường thẩm mỹ. 

Đối với tốc độ thay đổi các góc trên khuôn mặt thì tốc độ thay đổi góc 

mũi môi là cao nhất (ở nam -4,91%, ở nữ -5,70%). Góc vùng miệng có thay 

đổi ít nhất là góc giữa hai môi ở nữ (0,32%). Góc vùng mặt có thay đổi ít nhất 

là góc lồi mặt qua mũi (-0,19%).  

- So sánh tốc độ tăng trưởng của các kích thước trên khuôn mặt với tốc 

độ tăng trưởng các kích thước tương ứng của nghiên cứu khác cùng lứa tuổi 

Theo chúng tôi các phương pháp nghiên cứu tăng trưởng khác nhau 

trên cùng một đối tượng NC nhưng kết quả về tốc độ tăng trưởng là tương 
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đương nhau. Mặt khác theo Fakas  hầu hết các số đo trên ảnh được xem là 

tương đương với số đo trực tiếp trên người 122. So sánh về tốc độ tăng trưởng 

các giá trị trung bình trên khuôn mặt trong NC của chúng tôi với tốc độ tăng 

trưởng các giá trị trung bình trên khuôn mặt trong NC của Lê Đức Lánh năm 

2012 ở bảng 4.6 cho thấy: 

Bảng 4.6. So sánh tốc độ tăng trưởng khuôn mặt với nghiên khác cùng lứa tuổi 

Kích thước 

NC của chúng tôi NC Lê Đức Lánh 90 

n 
Tốc độ tăng 

trưởng% 
n 

Tốc độ tăng 

trưởng% 

Nam     

Chiều rộng miệng 107 8,17% 77 7,53% 

Chiều rộng hàm dưới 107 5,06% 77 6,75 

Chiều rộng mặt 107 4,23% 77 3,82 

Chiều rộng mũi 107 8,98% 77 0,81 

Chiều cao môi đỏ trên 107 9,07% 77 16,47 

Chiều cao môi đỏ dưới  107 13,45% 77 15,3 

Chiều cao mặt 107 8,03% 77 5,52 

Nữ     

Chiều rộng miệng 119 6,25% 63 6,43 

Chiều rộng hàm dưới 119 6,97% 63 5,81 

Chiều rộng mặt 119 5,33% 63 3,35 

Chiều rộng mũi 119 4,73% 63 4,84 

Cao môi đỏ trên 119 7,07% 63 15,19 

Chiều cao môi đỏ dưới  119 8,72% 63 12,9 
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Chiều cao mặt 119 4,73% 63 3,90 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi, có hai chỉ số đó là chỉ số kích thước 

rộng miệng và chiều cao môi đỏ dưới của trẻ em người Kinh và trẻ em người 

Mường có tốc tăng trưởng giống nhau vì sự khác biệt không nhiều. Tốc độ 

tăng trưởng chiều rộng mặt của nam trẻ em Mường và tốc độ tăng trưởng 

chiều rộng mặt của nam trẻ em Kinh là giống nhau, nhưng đối với trẻ nữ thì 

tốc độ tăng trưởng chiều rộng mặt trên ảnh chuẩn hóa lại khác nhau. Đối với 

kích thước chiều rộng mũi thì ngược lại trẻ em nữ người Mường và người 

Kinh thì không khác biệt nhưng trẻ em nam thì sự khác biệt. Kích thước chiều 

cao môi đỏ trên ở cả nam và nữ trẻ em người Kinh khác chiều cao môi đỏ trên 

ở nam và nữ trẻ em người Mường. Chiều rộng hàm dưới và chiều cao mặt ở 

nữ thì tốc độ tăng trưởng giữa trẻ em nữ người Kinh và trẻ em nữ người 

Mường có khác nhau nhưng sự khác nhau ở mức thấp. 

4.2.2.2. Xu hướng tăng trưởng các kích thước trên khuôn mặt 

Chúng tôi thấy ở trẻ nam, các kích thước khuôn mặt tăng ở giai đoạn 

12-14 tuổi gồm: Rộng miệng (ch-ch), chiều rộng hàm dưới (go-go), chiều 

rộng mặt (zy- zy), chiều rộng mũi (al-al), chiều cao môi đỏ trên (ls - sto), 

chiều cao môi đỏ dưới(sto-li), chiều cao môi trên (sn-ls), chiều cao mặt (n-

gn), nhưng trong đó một kích thước giảm nhẹ ở giai đoạn 13-14 tuổi đó là 

kích thước (sn-ls). Một góc duy nhất tăng ở giai đoạn 12-14 tuổi tang nhẹ là 

góc: Ls-Sn/Li-Pg 

Các kích thước khuôn mặt ở nam, giảm ở giai đoạn 12-14 gồm: Khoảng 

cách từ điểm môi trên đến đường Steiner (ls-S), khoảng cách từ điểm môi dưới 

đến đường Steiner (li-S), khoảng cách từ điểm môi trên đến đường E (ls-E), 

khoảng cách từ điểm môi dưới đến đường E (li-E), góc mũi môi (cm-sn-ls), góc 

môi cằm (li-b-pg), góc lồi mặt (n-sn-pg), góc lồi mặt qua mũi (n-pn-pg). 
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Ở nữ, chúng tôi thấy các kích thước khuôn mặt tăng ở giai đoạn 12-14 

tuổi tăng gồm: Rộng miệng (ch-ch), chiều rộng hàm dưới (go-go), chiều rộng 

mặt (zy- zy), chiều rộng mũi (al-al), chiều cao môi đỏ trên (ls - sto), chiều cao 

môi đỏ dưới(sto-li), chiều cao môi trên (sn-ls), chiều cao mặt (n-gn), nhưng trong 

đó một kích thước giảm nhẹ ở giai đoạn 13-14 tuổi đó là kích thước (sn-ls). 

Ở nữ, một góc duy nhất tang nhẹ ở giai đoạn 12-14 tuổi là góc: Ls-

Sn/Li-Pg, nhưng sự thay đổi của góc này giai đoạn 13-14 tuổi giảm nhẹ ở nữ 

còn ở nam giai đoạn này lại tăng nhẹ. Đây là điểm khác nhau giữa nam và nữ. 

Các kích thước khuôn mặt giảm nhiều ở giai đoạn 12-14 tuổi gồm: góc mũi 

môi (cm-sn-ls), góc môi cằm (li-b-pg). 

Các kích thước khuôn mặt giảm ít ở giai đoạn 12-14 tuổi đó là: Khoảng 

cách từ điểm môi trên đến đường Steiner (ls-S), khoảng cách từ điểm môi dưới 

đến đường Steiner (li-S), khoảng cách từ điểm môi trên đến đường E (ls-E), 

khoảng cách từ điểm môi dưới đến đường E (li-E), góc lồi mặt (n-sn-pg), góc 

lồi mặt qua mũi (n-pn-pg). 

4.2.2.3. Đánh giá sự phát triển các kích thước khuôn mặt trẻ với kích thước 

tương ứng trên khuôn mặt của người trưởng thành 

- Khi so sánh các kích thước trên khuôn mặt của trẻ em Người Mường 

12 tuổi với người Mường trưởng thành, chúng tôi thấy các kích thước chiều 

rộng miệng, rộng hàm dưới, chiều rộng mũi, chiều rộng mặt, chiều cao mặt 

đều nhỏ hơn kích thước trên khuôn mặt người trưởng thành ở cả nam và nữ. Ở 

cả nam và nữ góc lồi mặt lớn hơn góc lồi mặt ở người trưởng thành, còn góc 

lồi mặt qua mũi giống người trưởng thành. Góc mũi môi ở nam lớn hơn người 

trưởng thành, ở nữ góc mũi môi cũng lớn hơn người trưởng thành nhưng sự 

khác biệt rất ít. Góc hai môi ở cả nam và nữ nhỏ hơn người trưởng thành. Góc 

môi cằm ở nam khác người trưởng thành, nhưng ở nữ thì góc này tương 
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đương với nữ trưởng thành. Góc lồi mặt qua mũi ở cả nam và nữ giống người 

trưởng thành. 

Bảng 4.7. So sánh kích thước khuôn mặt trẻ 12 trong NC của chúng tôi  với 

kích thước khuôn mặt của người Mường trưởng thành 

Kích thước (mm) Ký hiệu 

NC của chúng 

tôi 

(12tuổi) 

Bùi Ngọc Dương 
101 

(18-25 tuổi, người 

Mường) 

NC của chúng tôi 

(13tuổi) 

n=226 n=1426 n=226 

X ± SD X ± SD X ± SD 

             Nam 

Chiều rộng miệng  ch-ch 46,54±3,47 49,64±3,44 49,17±3,78 

Rộng hàm dưới  go-go 117,18±7,91 127,47±6,08 121,38±9,11 

Chiều rộng mũi al-al 40,14±2,79 42,48±2,71 42,74±3,05 

Chiều rộng mặt  zy- zy 139,53±6,08 147,48±6,69 145,10±6,94 

Chiều cao mặt  n-gn 103,15±5,61 116,33±4,41 109,69±5,91 

Góc mũi môi  cm-sn-ls 96,88±10,50 91,24±13,04 95,51±10,34 

Góc 2 môi  ls-sn/li-pg 132,06±9,66 140,91±11,82 134,08±10,24 

Góc môi cằm li-b-Pg 132,71±10,81 134,89±13,93 131,49±11,67 

Góc lồi mặt n-sn-pg 163,50±4,41 162,38±5,38 162,58±4,50 

Góc lồi mặt qua mũi  n-pn-pg 136,78±3,77 136,52±4,48 135,80±3,78 

              Nữ 

Chiều rộng miệng ch-ch 45,58±3,28 46,24±3,33 47,77±3,05 

Rộng hàm dưới go-go 114,09±7,48 124,57±6,14 120,99±7,82 

Chiều rộng mũi al-al 39,51±2,35 40,11±2,65 41,30±2,27 

Chiều rộng mặt zy- zy 137,92±6,13 144,65±7,08 145,02±6,41 

Chiều cao mặt n-gn 101,11±5,44 113,33±4,53 106,76±4,88 

Góc mũi môi cm-sn-ls 95,75±10,94 94,97±12,50 93,15±10,56 

Góc 2 môi ls-sn/li-pg 136,35±9,95 141,44±12,03 136,98±9,58 

Góc môi cằm li-b-Pg 134,93±11,58 135,36±14,34 134,82±10,59 

Góc lồi mặt n-sn-pg 165,34±4,60 164,41±5,17 165,91±4,64 

Góc lồi mặt qua mũi n-pn-pg 137,40±4,24 137,77±4,67 138,03±4,41 

- Khi so sánh các kích thước trên khuôn mặt của trẻ em người Mường 13 

tuổi với người Mường trưởng thành chúng tôi thấy các kích thước chiều rộng 

hàm dưới, chiều cao mặt đều nhỏ hơn kích thước trên khuôn mặt người trưởng 

thành ở cả nam và nữ. Các kích thước chiều rộng miệng ở nam tương đương 

kích thước người trưởng thành, nhưng ở nữ lớn hơn kích thước người trưởng 
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thành. Chiều rộng mũi ở cả nam và nữ đều lớn hơn chiều rộng mũi người người 

trưởng thành, tuy nhiên ở nam khác biệt không nhiều, còn ở nữ mức độ khác 

nhau nhiều. Chiều rộng mặt ở nam nhỏ hơn tuổi trưởng thành, nhưng ở nữ đạt 

kích thước như ở người lớn. 

Góc mũi môi ở nam lớn hơn tuổi trưởng thành nhưng ở nữ đạt kích 

thước như ở người lớn. Góc hai môi ở cả nam và nữ nhỏ hơn người trưởng 

thành. Góc môi cằm ở nam nhỏ hơn tuổi trưởng thành nhưng ở nữ đạt kích 

thước như ở người lớn. Góc lồi mặt lớn ở nam đạt giá trị tương đương người 

trưởng thành nhưng ở nữ lại lớn hơn người trưởng thành. Góc lồi mặt qua mũi 

tương đương người trưởng thành ở cả nam và nữ. 

- Nhìn vào bảng so sánh các kích thước trên khuôn mặt của trẻ em 

người Mường 14 tuổi với người trưởng thành chúng tôi thấy các kích thước 

chiều rộng hàm dưới, chiều cao mặt đều nhỏ hơn kích thước trên khuôn mặt 

người trưởng thành ở cả nam và nữ. Các kích thước chiều rộng miệng, chiều 

rộng mũi ở cả nam và nữ đều lớn hơn kích thước người trưởng thành. Chiều 

rộng mặt ở nam nhỏ hơn tuổi trưởng thành nhưng ở nữ đạt kích thước như ở 

người lớn. 

Góc mũi môi năm 14 tuổi lại tương đương người trưởng thành, ở nam, 

nhỏ hơn người trưởng thành. Góc hai môi, góc môi cằm ở cả nam và nữ nhỏ hơn 

người trưởng thành. Góc lồi mặt lớn ở nam đạt giá trị tương đương người trưởng 

thành nhưng ở nữ lại lớn hơn người trưởng thành. Góc lồi mặt qua mũi ở nam thì 

nhỏ hơn gười trưởng thành, còn ở nữ thì tương đương người trưởng thành.  
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KẾT LUẬN 

 

Qua nghiên cứu và theo dõi dọc 226 trẻ em Mường từ 12 đến 14 tuổi, 

đo đạc và phân tích mẫu hàm thạch cao và ảnh chuẩn hóa khuôn mặt chúng 

tôi rút ra một số kết luận như sau: 

1. Các chỉ số trung bình trên cung răng và khuôn mặt của trẻ em người 

Mường từ 12 tuổi đến 14 tuổi như sau: 

❖ Các chỉ số trên cung răng 

Nghiên cứu đã tìm ra giá trị trung bình các kích thước cung răng. Giá 

trị trung bình các kích thước cung răng có sự khác nhau giữa các dân tộc và 

chủng tộc trên thế giới ở nhiều mức độ. Các kích thước trung bình cung răng 

của trẻ em 12 - 14 tuổi người Mường gần với kích thước cung răng của trẻ em 

cùng độ tuổi trong khu vực Châu Á hơn, đặc biệt là sự khác nhau giữa các 

nhóm dân tộc người Việt Nam là ít nhất. Các kích thước cung răng của trẻ em 

Mường này nhỏ hơn kích thước cung răng của trẻ em thuộc chủng tộc người 

da đen ở cả hàm trên và hàm dưới (trừ chiều dài trước dưới dài hơn) nhóm trẻ 

em thuộc người da đen. Các kích thước rộng cung răng của trẻ em trong NC 

của chúng tôi lớn hơn kích thước rộng cung răng của trẻ em thuộc chủng tộc 

người da trắng nhưng các kích thước chiều dài lại nhỏ hơn. 

❖ Các chỉ số trên khuôn mặt 

Nghiên cứu đã tìm ra giá trị trung bình các kích thước khuôn mặt của 

trẻ em người Mường 12,13,14 tuổi. Các tỷ lệ khuôn mặt trẻ em nam người 

Mường và trẻ em nam người Kinh có tỷ lệ các kích thước khuôn mặt giống 

nhau (trừ tỷ lệ rộng miệng/rộng hàm dưới); Các tỷ lệ kích thước trên khuôn 

mặt ở nữ giữa trẻ em Mường và Kinh khác nhau (trừ tỷ lệ rộng mũi /rộng 

miệng). Hầu hết các kích thước trên khuôn mặt của trẻ em từ 12-14 tuổi khác 

biệt so với độ tuổi 18-25. 
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2. Sự tăng trưởng cung răng và khuôn mặt 

* Sự tăng trưởng cung răng 

- Chiều rộng cung răng giai đoạn từ 12 đến 14 tuổi tất cả chiều rộng 

cung răng hàm trên và hàm dưới tăng ở cả hai giới. Tăng cao nhất là rộng 

cung răng hàm trên của nam (R77T: 1,34 mm), tăng ít nhất là rộng giữa dưới 

của nam (R55 D: 0,01mm). Các kích thước ở cả hai giai đoạn 12-13 tuổi và 

13-14 tuổi đều tăng liên tục, giai đoạn 13-14 tuổi tăng nhiều hơn giai đoạn 12-

13 tuổi. 

- Chiều dài cung răng giai đoạn từ 12 đến 14 tuổi chiều dài cung răng 

hàm trên và hàm dưới có kích thước tăng, có kích thước giảm nhưng sự thay 

đổi đều không có ý nghĩa thống kê (NS). Chiều dài cung răng giảm nhiều nhất 

là chiều dài cung răng sau trên đo tới răng hàm lớn thứ nhất (0,44mm) và 

chiều dài cung răng tăng nhiều nhất là chiều dài cung răng sau trên đo tới răng 

hàm lớn thứ hai (0,65mm). Một số các kích thước D13T (nam và nữ), D15T 

(nam), D15D (nam và nữ), D16T (nam), D16D (nữ), D17T (nam) giảm liên 

tục ở cả hai giai đoạn 12-13 tuổi va 13-14 tuổi. Cả hai giai đoạn đều tăng có 3 

kích thước: D17T (nữ), D17D (nam và nữ), có duy nhất một kích thước D16T 

giai đoạn 12-13 tuổi tăng và giai đoạn 13-14 tuổi không thay đổi. 

- Chu vi cung răng HT và HD đều giảm từ 12 tuổi đến 14 tuổi nhưng 

chu vi cung răng hàm dưới giảm nhiều hơn chu vi cung răng hàm trên. 

Các kích thước của cung răng hàm trên luôn lớn hơn kích thước của 

cung răng dưới cùng lứa tuổi. 

* Sự tăng trưởng khuôn mặt: Các kích thước khuôn mặt từ năm 12 

đến năm 14 tuổi đều tăng. Tuy nhiên ở các giai đoạn 12 tuổi đến năm 13 tuổi 

và từ năm 13 tuổi đến năm 14 tuổi một số kích thước tăng giảm xen kẽ ở các 

giai đoạn khác nhau. Các góc khuôn mặt hầu hết đều giảm, riêng ở nữ có một 

số góc tăng nhưng không có ý nghĩa thống kê. 

Các khoảng cách hai môi đến đường thẩm mỹ E và S đối với nam sự 

thay đổi ít, nữ hầu như không thay đổi. 
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KHUYẾN NGHỊ 

 

Từ các kết quả nghiên cứu trên chúng tôi xin được đưa ra một số kiến 

nghị như sau: 

1. Các chỉ số về cung răng, khuôn mặt khác nhau giữa các chủng tộc, 

do vậy chúng tôi khuyến nghị các bác sĩ nha khoa cũng như những người làm 

công tác nhân trắc khi chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho trường hợp nào, 

thuộc chủng tộc nào thì nên sử dụng các chỉ số của chủng tộc đó. Trường hợp 

dân tộc nào chưa có được các chỉ số trung bình đặc trưng riêng, cần lựa chọn 

các chỉ số trung bình trong các nghiên cứu trên các dân tộc cùng chủng tộc 

với mình. Không nên áp dụng các chỉ số của các chủng tộc Caucasian để đánh 

giá và lập kế hoạch điều trị cho các chủng tộc khác. Kết quả của luận án sử 

dụng trong giảng dạy và là tài liệu tham khảo về các chỉ số cũng như về tăng 

trưởng cung răng, khuôn mặt. 

2. Cuối cùng chúng tôi mong muốn có những nghiên cứu với quy mô 

lớn, nghiên cứu sâu về quá trình tăng trưởng của từng loại khớp cắn để tăng 

sự hiểu biết về dự đoán quá trình tăng trưởng trên đối tượng cung răng phát 

triển theo hướng không muốn. 
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU TRÊN MẪU HÀM THẠCH CAO CUNG RĂNG 

 Năm:        12 Tuổi             13 Tuổi           14 Tuổi  

 Mã đối tượng nghiên cứu 

 Phần chữ Phần số 

          

1. Tương quan răng 6  

   R6P:  Angle I    Angle II    Angle III   

 R6T:  Angle I     Angle II    Angle III   

2. Các chiều rộng cung hàm (mm) 
 

 3-3 5-5 6-6 7-7 

Hàm trên     

Hàm dưới     

3. Các chiều dài cung hàm (mm) 

 1 -3 1-5 1-6 1 - 7 

Hàm trên     

Hàm dưới     

4. Chu vi cung hàm (mm) 

 1.6-1.5 1.4-1.3 1.2-1.1  1.1-2.2 2.3-2.4 2.5-2.6 

Hàm trên       

Hàm dưới       

 4.6-4.5 4.4-1.3 4.2-4.1  3.1-3.2 3.3-3.4 3.5-3.6 



 

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU TRÊN ẢNH KHUÔN MẶT CHUẨN HÓA 

Năm:     12 Tuổi             13 Tuổi           14 Tuổi  

 Mã đối tượng nghiên cứu 

 Phần chữ Phần số 

          

 

1. Các kích thước trên ảnh thẳng (mm) 

ch-ch  zy-zy  

go-go  al-al  

 

2. Các kích thước trên ảnh nghiêng (mm) 

 (sn-ls)   (ls-S)  

(ls - sto)   (li-S)  

(sto - li)   (ls_E)  

 (n-gn)  (li-E)  

 

3. Các góc trên ảnh nghiêng (00) 

(cm-sn-ls)   (n-sn-pg)  

 (ls-sn/li-pg)   (n-pn-pg)  

(li-b-Pg)  



 

PHỤ LỤC 2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG TIN DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

 

 Tên đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sự tăng 

trưởng cung răng, khuôn mặt của một nhóm trẻ em người Mường từ 12 

đến 14 tuổi.  

 Nghiên cứu viên chính: Vũ Văn Xiêm, chuyên ngành Răng Hàm Mặt 

 Đơn vị chủ quản: Viện đào tạo Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Hà Nội 

I. THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU 

1. Mục đích nghiên cứu 

- Xác định xác định các chỉ số cung răng, khuôn mặt của trẻ em người 

Mường lúc 12 tuổi, 13 tuổi, 14 tuổi. 

- Xác định sự tăng trưởng của cung răng, khuôn mặt ở trẻ em Mường từ 

12 đến 14 tuổi.  

Kết quả của nghiên cứu sẽ ứng dụng trong thực hành nha khoa. 

Nghiên cứu sẽ được tiến hành: Đo chỉ số khuôn mặt trên ảnh chụp 

chuẩn hoá, lấy dấu cung răng đo trực tiếp các kích thước cung răng và kích 

thước răng. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp mô tả theo dõi dọc 

2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 

- Trẻ em 12 tuổi có bố mẹ, ông bà nội ngoại phải là người Mường 

Không có dị tật bẩm sinh, dị hình. 

Không mắc bệnh ảnh hưởng đến sự phát triển của cung răng khuôn mặt. 

Không bị chấn thương vùng hàm mặt hoặc đã phẫu thuật hàm mặt 

Trẻ em chưa từng điều trị nắn chỉnh răng 



 

Không bị mất kích thước răng theo chiều gần xa 

Không bị sâu răng hoặc có bất thường ở những vị trí là điểm mốc đo  

Có đủ 28 răng vĩnh viễn bình thường.  

Các răng sữa đã được thay hết bằng răng vĩnh viễn 

 * Tiêu chuẩn loại trừ  

Trẻ em điều trị nắn chỉnh răng trong quá trình nghiên cứu. 

Trẻ phẫu thuật thẩm mỹ, tạo hình vùng mặt, chấn thương hàm mặt trong 

thời gian nghiên cứu. 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu  

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11 /2016 - 11 / 2021.  

Địa điểm nghiên cứu: Tỉnh Hoà Bình và Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt - 

Trường Đại học Y Hà Nội. 

2.3. Mức độ tham gia của đối tượng nghiên cứu: Phối hợp với nghiên cứu 

viên tiến hành lấy dấu cung răng và chụp ảnh khuôn mặt. 

II. Các lợi ích, nguy cơ và bất lợi: 

1. Các lợi ích đối với người tham gia nghiên cứu 

Được tư vấn, giải đáp miễn phí về các bệnh răng miệng và các dịch vụ 

chăm sóc răng miệng. Mỗi đối tượng được theo dõi, thăm khám và cấp bàn 

chải, kem đánh răng có chứa Fluor nồng độ 400ppm. Được phát hiện, điều trị 

sớm bệnh sâu răng, hướng dẫn cách giữ vệ sinh răng miệng, tư vấn cho phụ 

huynh về sức khỏe răng miệng cho trẻ 

2. Nguy cơ và bất lợi đối với người tham gia nghiên cứu: Không có nguy 

cơ hay bất lợi cho đối tượng nghiên cứu. Việc chụp ảnh khuôn mặt, lấy dấu 

cung răng hoàn toàn không ảnh tới sức khoẻ và tâm lý của trẻ. Trước khi tiến 

hành công việc chúng tôi làm quen với các đối tượng, trao đổi với các cháu 

những việc chúng tôi sẽ tiến hành, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các 

cháu và không có sự bắt buộc nào. 

Quy trình khám, vấn đề vô khuẩn được đảm bảo không gây ra bất kỳ một 

ảnh hưởng xấu nào cho trẻ. Trong quá trình nghiên cứu không tiến hành bất kỳ 

một thử nghiệm nào.  



 

III. NGƯỜI LIÊN HỆ 

Họ và tên:  

Địa chỉ:  

Số điện thoại người cần liên hệ: 

III. SỰ TỰ NGUYỆN THAM GIA 

1. Người tham gia được quyền tự quyết định, không hề bị ép buộc tham gia 

2. Người tham gia có thể rút lui ở bất kỳ thời điểm nào mà không bị ảnh 

hưởng đến việc chăm sóc mà họ được hưởng. 

3. Khi đối tượng nghiên cứu tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu thì 

ký tên chấp thuận vào “bản chấp thuận tham gia nghiên cứu”. 

 

Nghiên cứu viên 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Vũ Văn Xiêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

 

Họ tên tôi là: ………………………………………………………..... 

Năm sinh: ………………….Giới: ……………Dân tộc:……………. 

Là: ………………của cháu:………………………………………..… 

Học sinh lớp: …..… Trường phổ thông trung học cơ sở:……............. 

Xác nhận: 

• Tôi đã đọc và hiểu các thông tin dành cho đối tượng nghiên cứu. 

• Tôi đã được các nghiên cứu viên giải thích về việc nghiên cứu và 

các thủ tục đăng ký tình nguyện tham gia vào nghiên cứu. 

• Tôi có thời gian và cơ hội được cân nhắc cho cháu tham gia vào 

nghiên cứu. 

• Tôi cũng đã hiểu rằng tôi có quyền cho cháu rút khỏi sự tham gia 

nghiên cứu vào bất cứ thời điểm nào và vì bất cứ lý do gì. 

• Tôi đã nhạn một bản sao của bản thôn tin cho đối tượng nghiên 

cứu và chấp thuận cho cháu tham gia nghiên cứu. 

• Hiện cháu có sức khỏe tốt và tinh thần hoàn toàn tỉnh táo khi 

tham gia vào nghiên cứu. 

…., ngày….. tháng…..năm 201….. 

Người giám hộ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 



 

PHỤ LỤC 4 

CÁC CHỈ SỐ CUNG RĂNG VÀ KHUÔN MẶT 

❖ Các chỉ số cung răng 

Kích thước (mm) Ký hiệu 12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi 

Nam 

Rộng trước trên RTT 36,20±1,81 36,50±1,76 36,62±1,81 

Chiều rộng giữa trên RGT 49,90±2,22 49,97±260 50,24±2,65 

Rộng sau trên 1 RST1 54,73±2,21 55,03±2,62 55,40±2,62 

Rộng sau trên 2 RST2 59,06±2,65 59,67±2,77 60,40±2,81 

Rộng trước dưới RTD 27,82±1,69 27,57±2,14 27,85±1,98 

Chiều rộng giữa dưới RGD 41,78±2,32 41,59±2,55 41,79±2,52 

Rộng sau dưới 1 RSD1 47,08±2,25 47,35±2,58 47,74±2,52 

Rộng sau dưới 2 RSD2 54,56±2,81 54,77±2,80 55,32±2,82 

Nữ 

Rộng trước trên RTT 35,08±1,89 35,35±1,78 35,52±1,81 

Chiều rộng giữa trên RGT 48,17±2,45 48,25±2,37 48,40±2,40 

Rộng sau trên 1 RST1 53,00±2,23 53,23±2,35 53,42±2,45 

Rộng sau trên 2 RST2 57,87±2,71 57,90±2,73 58,29±2,92 

Rộng trước dưới RTD 26,76±1,71 26,71±1,90 26,87±2,01 

Chiều rộng giữa dưới RGD 39,98±2,35 39,89±2,57 40,06±2,66 

Rộng sau dưới 1 RSD1 45,53±2,21 45,65±2,29 45,84±2,39 

Rộng sau dưới 2 RSD2 52,53±2,60 52,55±2,46 53,00±2,53 

 

 

 

 



 

❖ Các chỉ số trên khuôn mặt 

Kích thước (mm) Ký hiệu 12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi 

             Nam 

Chiều rộng miệng  ch-ch 46,54±3,47 49,17±3,78 50,32±3,55 

Rộng hàm dưới  go-go 117,18±7,91 121,38±9,11 122,79±9,26 

Chiều rộng mũi al-al 40,14±2,79 42,74±3,05 43,66±2,84 

Chiều rộng mặt  zy- zy 139,53±6,08 145,10±6,94 145,29±6,77 

Chiều cao mặt  n-gn 103,15±5,61 109,69±5,91 109,64±5,92 

Góc mũi môi  cm-sn-ls 96,88±10,50 95,51±10,34 92,36±10,72 

Góc 2 môi  ls-sn/li-pg 132,06±9,66 134,08±10,24 134,27±11,14 

Góc môi cằm li-b-Pg 132,71±10,81 131,49±11,67 128,89±11,92 

Góc lồi mặt n-sn-pg 163,50±4,41 162,58±4,50 161,95±4,44 

Góc lồi mặt qua mũi  n-pn-pg 136,78±3,77 135,80±3,78 134,64±3,62 

              Nữ 

Chiều rộng miệng ch-ch 45,58±3,28 47,77±3,05 48,45±3,05 

Rộng hàm dưới go-go 114,09±7,48 120,99±7,82 122,32±8,67 

Chiều rộng mũi al-al 39,51±2,35 41,30±2,27 41,41±2,47 

Chiều rộng mặt zy- zy 137,92±6,13 145,02±6,41 145,37±6,50 

Chiều cao mặt n-gn 101,11±5,44 106,76±4,88 106,80±4,88 

Góc mũi môi cm-sn-ls 95,75±10,94 93,15±10,56 90,08±11,53 

Góc 2 môi ls-sn/li-pg 136,35±9,95 136,98±9,58 136,71±10,21 

Góc môi cằm li-b-Pg 134,93±11,58 134,82±10,59 130,36±11,50 

Góc lồi mặt n-sn-pg 165,34±4,60 165,91±4,64 166,05±14,85 

Góc lồi mặt qua mũi n-pn-pg 137,40±4,24 138,03±4,41 137,65±11,50 



 

 Bảng tăng trưởng cung răng giai đoạn 12-13 tuổi 

Đặc điểm nghiên 

cứu (mm) 

X  

năm 12 

σ 

năm 12 

X  

năm13 

σ 

năm 13 

Δ 

(12-13) 

p 

(12-13) 

Nam       

R33T 36,20 1,81 36,50 1,76 0,30 0.0000*** 

R55T 49,90 2,22 49,97 2,60 0,07 0.0000*** 

R66T 54,73 2,21 55,03 2,62 0,30 0.0000*** 

R77 T 59,06 2,65 59,68 2,77 0,62 0.0010*** 

Nữ       

R33T 35,07 1,80 35,35 1,78 0,27 0.0000*** 

R55T 48,17 2,37 48,25 2,37 0,07 0.0000*** 

R66T 53,00 2,23 53,23 2,35 0,23 0.0000*** 

R77 T 57,87 2,71 57,90 2,73 0,03 0.0010*** 

Nam       

R33D 27,82 1,69 27,57 2,14 -0,25 -0.0016*** 

R55D 41,78 2,32 41,59 2,55 -0,18 0.0000*** 

R66D 47,08 2,25 47,35 2,25 0,27 0.0000*** 

R77D 54,56 2,81 54,77 2,80 0,22 0.0000*** 

Nữ       

R33D 26,76 1,71 26,72 1,90 -0,05 -0.0016*** 

R55D 39,98 2,35 39,89 2,57 -0,09 0.0000*** 

R66D 45,53 2,21 45,65 2,29 0,12 0.0000*** 

R77D 52,53 2,60 52,55 2,46 0,03 0.0000*** 

Nam       

D13T 8,45 1,33 5,55 1,393 0,10 0.6062NS 

D15T 22,95 1,82 23,13 1,83 0,18 0.4917 NS 



 

Đặc điểm nghiên 

cứu (mm) 

X  

năm 12 

σ 

năm 12 

X  

năm13 

σ 

năm 13 

Δ 

(12-13) 

p 

(12-13) 

D16T 29,05 1,97 28,92 2,18 -0,13 0.6681 NS 

D17T 44,52 2,35 44,71 2,6s3 0,19 0.5922 NS 

Nữ       

D13T 7,99 1,26 8,09 1,11 0,09 0.5700 NS 

D15T 22,08 1,63 22,06 1,88 -0,01 0.9508 NS 

D16T 28,08 1,78 28,05 1,72 -0,03 0.8945 NS 

D17T 43,16 2,16 43,14 2,04 0,25 0.4086 NS 

Nam       

D13D 5,31 1,02 5,34 1,03 0,03 0.8024 NS 

D15D 18,02 1,47 18,37 1,38 0,35 0.0834 NS 

D16D 24,63 1,74 24,55. 1,69 -0,08 0.7389 NS 

D17D 39,99 2,03 40,59 2,15 0,60 0.0441 NS 

Nữ       

D13D 4,86 0,94 4,95 0,91 0,09 0.4985 NS 

D15D 17,20 1,42 17,54 1,32 0,35 0.0759 NS 

D16D 23,48 1,57 23,55 1,45 0,07 0.7405 NS 

D17D 38,68 1,92 39,12 1,73 0,44 0.0912 NS 

 

  



 

Bảng tăng trưởng cung răng giai đoạn 13-14 tuổi 

Đặc điểm 

nghiên cứu 

(mm) 

X  

năm 13 

σ 

năm 13 

X  

năm 14 

σ 

năm 14 

Δ 

(13-14) 

p 

(13-14) 

Nam       

R33T 36,50 1,76 36,62 1,81 0,12 0.0000*** 

R55T 49,97 2,60 50,24 2,65 0,27 0.0000*** 

R66T 55,03 2,62 55,40 2,64 0,37 0.0000*** 

R77 T 59,67 2,77 60,40 2,81 0,72 0.0000*** 

Nữ       

R33T 35,35 1,78 35,52 1,81 0,17 0.0000*** 

R55T 48,25 2,37 48,40 2,40 0,15 0.0000*** 

R66T 53,23 2,35 53,42 2,45 0,19 0.0000*** 

R77 T 57,90 2,73 58,29 2,92 0,39 0.0000*** 

Nam       

R33D 27,57 2,14 27,85 1,98 0,27 0.0013** 

R55D 41,59 2,55 41,79 2,52 0,19 0.0000*** 

R66D 47,35 2,58 47,74 2,52 0,39 0.0000*** 

R77D 54,77 2,80 55,33 2,82 0,55 0.0000*** 

Nữ       

R33D 26,71 1,90 26,87 2,01 0,15 0.0013** 

R55D 39,89 2,57 40,06 2,66 0,17 0.0000*** 

R66D 45,65 2,29 45,84 2,39 0,19 0.0000*** 

R77D 52,55 2,46 53,00 2,53 0,44 0.0000*** 

Nam       

D13T 8,55 1,39 8,46 1,31 -0,12 0.5307NS 

D15T 23,13 1,83 22,90 1,82 -0,22 0.3860 NS 



 

Đặc điểm 

nghiên cứu 

(mm) 

X  

năm 13 

σ 

năm 13 

X  

năm 14 

σ 

năm 14 

Δ 

(13-14) 

p 

(13-14) 

D16T 28,92 2,18 28,60 2,11 -0,32 0.2917 NS 

D17T 44,71 2,63 44,65 2,47 -0,06 0.8641 NS 

Nữ       

D13T 8,09 1,11 7,89 1,19 -0,19 0.2229 NS 

D15T 22,06 1,88 22,04 1,54 -0,02 0.9214 NS 

D16T 28,05 1,72 27,82 1,75 -0,22 0.3603 NS 

D17T 43,14 2,04 43,37 2,23 -0,04 0.8956 NS 

Nam       

D13D 53,46 1,03 53,28 1,03 -0,02 0.8989 NS 

D15D 18,37 1,38 18,26 1,39 -0,10 0.5941 NS 

D16D 24,55 1,69 24,55 1,65 -0,00. 0.9921 NS 

D17D 40,59 2,15 40,64 2,03 0,05 0.8569 NS 

Nữ       

D13D 4,95 0,91 4,88 0,88 -0,07 0.5751 NS 

D15D 17,54 1,32 17,35 1,27 -0,19 0.3044 NS 

D16D 23,55 1,45 23,52 1,63 -0,03 0.8772 NS 

D17D 39,12 1,73 39,21 1,99 0,09 0.7328 NS 

 

  



 

Bảng tăng trưởng khuôn mặt qua từng giai đoạn 12,13,14 tuổi 

Số 

TT 

Đặc điểm 

nghiên cứu 

(mm) 

Năm 12 - 13 tuổi Năm 13 - 14 tuổi Năm 12 -14 tuổi 

∆ SE P ∆ SE P ∆ SE P 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (12) (13) (14) 

Nam Kích thước 

1 ch-ch 2.6 0.5 0.0000*** 1.21 0.5 0.0164* 3.8 0.48 0.0000*** 

2 go-go 4.3 1.1 0.0001*** 1.64 1.23 0.1838 NS 5.91 1.14 0.0000*** 

3 zy-zy 5.5 0.9 0.0000*** 0.4 0.93 0.6782 NS 5.9 0.9 0.0000*** 

4 al-al 2.6 0.4 0.0000*** 0.9 0.4 0.0140* 3.6 0.4 0.0000*** 

5 ls-sto 0.41 0.203 0.0453* 0.42 0.192 0.0306* 0.828 0.201 0.0001*** 

6 sto-li 0.609 0.222 0.0067** 0.683 0.213 0.0016** 1.29 0.215 0.0000*** 

7 sn-ls 0.56 0.252 0.0275* -0.006 0.246 0.9801 NS 0.553 0.25 0.0276* 

8 n-gn 6.565 0.786 0.0000*** 1.71 0.788 0.0315* 8.272 0.764 0.0000*** 

9 ls-S -0,243 0.231 0.2949NS -0.29 0.23 0.2161 NS -0.528 0.23 0.0218* 

10 li-S -0,392 0.28 0.1617 NS -0.273 0.298 0.3603 NS -0.67 0.29 0.0205* 

11 ls-E -0,23 0,24 0.3336 NS -0.307 0.25 0.2127 NS -0.54 0.241 0.0271* 

12 li_E -0.37 0.29 0.1988 NS -0.246 0.305 0.4211 NS -0.614 0.294 0.0381* 

13 (cm-sn-ls) -1.481 1.407 0.2936 NS -3.29 1.44 0.0234* -4.77 1.434 0.0010** 

14 ls-sn/li-pg 1.92 1.363 0.1608 NS 0.201 1.461 0.8908 NS 2.12 1.43 0.1395 NS 

15 li-b-pg -1.204 1.54 0.4353 NS -2.83 1.613 0.0811 NS -4.031 1.56 0.0103* 

16 n-sn-pg -0.96 0.602 0.1122 NS -0.6 0.61 0.3310 NS -1.6 0.604 0.0110* 

17 n-pn-pg -1.021 0.512 0.0474* -1.13 0.501 0.0252* -2.152 0.51 0.0000*** 



 

Nữ Kích thước 

1 ch-ch 2.21 0.42 0.0000*** 0.64 0.4 0.1129 NS 2.85 0.41 0.0000*** 

2 go-go 6.84 1.06 0.0000*** 1.13 1.09 0.3025 NS 7.97 1.09 0.0000*** 

3 zy-zy 7.16 0.83 0.0000*** 3.19 0.85 0.8480 NS 7.35 0.83 0.0000*** 

4 al-al 1.82 0.31 0.0000*** 0.05 0.31 0.8612 NS 1.87 0.31 0.0000*** 

5 ls-sto 0.34 0.18 0.0636 NS 0.32 0.18 0.0716 NS 0.66 0.18 0.0003*** 

6 sto-li 0.41 0.2 0.0391* 0.42 0.19 0.0273* 0.83 0.2 0.0000*** 

7 sn-ls 0.48 0.23 0.0405* -0.22 0.23 0.3397 NS 0.26 0.23 0.2672 NS 

8 n-gn 5.63 0.67 0.0000*** -0.84 0.64 0.1900 NS 4.79 0.68 0.0000*** 

9 ls-S -0.03 0.21 0.8720 NS -0.17 0.2 0.4105 NS -0.20 0.21 0.3260 NS 

10 li-S -0.16 0.22 0.4743 NS -0.19 0.22 0.3943 NS -0.35 0.22 0.1217 NS 

11 ls-E -0.14 0.22 0.5389 NS -0.22 0.22 0.3380 NS -0.35 0.22 0.1058 NS 

12 li_E -0.27 0.23 0.2460 NS -0.17 0.23 0.4643 NS -0.44 0.23 0.0584 NS 

13 (cm-sn-ls) -2.5 1.4 0.0769 NS -2.94 1.43 0.0409* -5.44 1.47 0.0003*** 

14 ls-sn/li-pg 0.72 1.27 0.5724 NS -0.27 1.28 0.8318 NS 0.44 1.31 0.7350 NS 

15 li-b-pg -0.12 1.44 0.9317 NS -4.25 1.5 0.0038** -4.38 1.5 0.0038** 

16 n-sn-pg 0.61 0.6 0.3156 NS 0.1 0.62 0.8706 NS 0.71 0.61 0.2501 NS 

17 n-pn-pg 0.67 0.56 0.2345 NS -0.41 0.59 0.4873 NS 0.26 0.57 0.6469 NS 

 

 

 

 

 



 

Bảng thay đổi khớp cắn qua các lứa tuổi 

Loại khớp cắn 
Tuổi  

12 13 14 Tổng số 

I 
136 123 127 386 

60.18% 54.42% 56.19% 56.93% 

II 
29 26 21 76 

12.83% 11.5% 9.29% 11.21% 

III 
24 17 21 62 

10.62% 7.52% 9.29% 9.14% 

Loại hỗn hợp 
37 60 57 154 

16.37% 26.55% 25.22% 22.71% 

Tổng số 226 226 226 678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 

12 

tuổi 

  

 

Sau 

12 

tháng 

 

 

 

Sau 

24 

tháng 

 

 

 

12 

tuổi 

  

 

Sau 

12 

tháng 

  

 



 

Sau 

24 

tháng 

 

  

12 

tuổi 
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12 
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24 
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