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TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định hình thể cung răng sữa dưới ở trẻ 

3 và 5 tuổi khi chiếu trên mặt phẳng ngang và đánh giá sự thay đổi đặc điểm 

hình thái này trong giai đoạn bộ răng sữa từ 3 đến 5 tuổi.  

Phương pháp: Với mô thức nghiên cứu dọc, mẫu nghiên cứu gồm 33 

trẻ (17 nam và 16 nữ) có bộ răng sữa lành mạnh và đầy đủ 20 răng được 

theo dõi liên tục từ 3 đến 5 tuổi. Tọa độ các đỉnh múi và bờ cắn răng cửa 

được qui về hệ trục tọa độ Descartes dựa theo vị trí tương đối của chúng 

trong không gian và được sử dụng để xác định hình ảnh mặt phẳng nhai của 

cung răng sữa dưới trên mặt phẳng ngang.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy cung răng sữa dưới là một đường cong 

có dạng gần như một nửa đường tròn với đường biểu diễn là đồ thị của 

phương trình hồi qui bậc 4.  



Kết luận: Trong quá trình phát triển từ 3 đến 5 tuổi, chiều rộng cung 

răng tăng có ý nghĩa, đặc biệt là ở vùng răng nanh và vùng răng cối sữa II, 

chiều dài và chu vi cung răng gần như không đổi; hình dạng cung răng sữa 

có xu hướng ngày càng tròn hơn. 

ABSTRACT 

The objective of this study aims at determining the size and shape of 

the deciduous lower dental arch in 3 and 5 year-old-children as it is 

projected on the horizontal plane.  

Method: With the longitudinal study design, the sample consisted of 

33 children (17 boys and 16 girls) having sound and complete dentition. The 

3-dimensional coordinates of vestibular cusp tips and incisor edges were 

obtained using a measuring device and computer technology.  

Results: The shape of deciduous lower dental arch is a curve fitted 

with fourth polynomial equation,  looking like half of a circle.  

Conclusion: During the time from 3 to 5 years old, the arch width 

increased  significantly, while the arch length and arch perimeter nearly did 

not change. There was no significant difference in the size and shape of 

arches between male and female. 



ĐẶT VẤN ĐỀ 

* Khoa RHM – Đại Học Y Dược TP. HCM. 

  

 

Các đặc điểm hình thái có ý nghĩa lớn đối với chức năng của răng – 

bộ răng cũng như các thành phần khác của hệ thống nhai. Nghiên cứu để xác 

định đúng các đặc điểm hình thái có ý nghĩa về lý luận và là một yêu cầu cần 

thiết của thực hành nha khoa. 

Điểm qua lịch sử nghiên cứu hình thái  

cung răng cho thấy hình dạng cung răng đã  

được mô tả đơn giản và định tính từ cuối thế kỷ XIX.  Bắt đầu là những 

nhận xét dựa trên quan sát trực quan của các tác giả như Bonwill, Spee, Hawley, 

Stanton, Izard, theo đó các cung răng được qui xấp xỉ với những đường cong hình 

học như parabol, hyperbol, elip… Từ cuối thế kỷ XX, nhất là từ 1992, các nghiên 

cứu đo đạc kết hợp toán học trong phân tích và xử lý dữ liệu được tiến hành, kết 

quả của các công trình minh họa ngày một cụ thể và chi tiết hình ảnh cung răng 

người khi nhìn từ những chuẩn nhất định trong không gian. 



Nhìn chung trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đã có nhiều công trình 

nghiên cứu về hình thái cung răng, song đa số đều được thực hiện trên bộ 

răng vĩnh viễn bằng phương pháp đo trực tiếp trên mẫu hàm hay phân tích 

ảnh chụp mẫu hàm. Các nghiên cứu về đặc điểm hình thái cung răng sữa còn 

ít và hầu hết chỉ đề cập đến kích thước và những thay đổi về kích thước của 

cung răng sữa trên mặt phẳng ngang. Hình dạng cung răng sữa thường chỉ 

được mô tả một cách khá sơ lược, ngắn gọn trong các sách giáo khoa về giải 

phẫu răng, cắn khớp học và răng trẻ em như sau: nhìn từ phía nhai, hình ảnh 

điển hình của một cung răng sữa là cực lớn của một hình trứng, Crétot 

(1983) đã mô tả mười răng sữa của một cung hàm tạo nên hình ảnh gần như 

hoàn chỉnh của một nửa đường tròn. Các mô tả trên chủ yếu dựa vào nhận 

xét theo định tính của các tác giả mà không qua đo đạc. Vì vậy, hình dạng 

chính xác của một cung răng sữa được xác định bằng phương trình toán học 

và các tỉ số kích thước cung răng chính là mục tiêu của nghiên cứu này. 

Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định kích thước và hình dạng của cung răng sữa dưới ở 3 tuổi 

và 5 tuổi, gồm 

- Các đặc điểm đo đạc thể hiện qua những số liệu thống kê cơ bản (số 

trung bình, độ lệch chuẩn) của các kích thước và các tỉ số cung răng. 



- Xác lập các phương trình đường hồi qui và mô tả đồ thị biểu diễn 

hình dạng cung răng sữa dưới khi chiếu trên mặt phẳng ngang. 

Xác định những thay đổi và xu hướng tăng trưởng của cung răng 

sữa dưới trong quá trình phát triển từ 3 đến 5 tuổi, gồm 

- Sự thay đổi về các kích thước, tỉ số cung răng và hình dạng cung 

răng. 

- Nêu ra những nhận xét về xu hướng tăng trưởng của cung răng sữa ở 

giai đoạn từ 3 đến 5 tuổi. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mô thức nghiên cứu: là một nghiên cứu dọc thuần túy trên một nhóm 

trẻ nhất định được theo dõi liên tục từ 3 đến 5 tuổi, các dữ liệu được thu thập 

lần thứ nhất lúc 3 tuổi và lần thứ nhì lúc 5 tuổi. 

Mẫu nghiên cứu 

Gồm 33 mẫu hàm dưới “lý tưởng” (17 nam và 16 nữ ) được chọn từ 287 

mẫu hàm của trẻ em tham gia chương trình “Theo dõi và chăm sóc răng  miệng 

đặc biệt trong 15 năm  (1996 – 2010)” do Bộ Y tế quản lý được thực hiện tại 

khoa RHM Trường ĐH Y DƯỢC TP HCM. 



Đối tượng nghiên cứu được chọn theo các tiêu chuẩn sau: 

Tiêu chuẩn chung 

Có cha mẹ, ông bà nội ngoại là người VN, dân tộc Kinh; Tổng trạng 

sức khỏe bình thường; Không có chấn thương hàm mặt, dị hình do bệnh lý 

hoặc các thói quen; Không có sự bất hài hòa của mặt. 

Tiêu chuẩn: “Bộ răng lành mạnh” và bình thường về mặt hình thái 

học: Có bộ răng đầy đủ 20 răng sữa. Không có răng sâu, răng trám. Không 

có răng bị lệch lạc, mọc sai chỗ. Không bị thiếu hoặc thừa răng bẩm sinh. 

Các mẫu hàm được lấy dấu bằng Alginate và đổ bằng thạch cao cứng trong 

vòng 3 phút kể từ khi lấy dấu ra khỏi miệng. 

Phương pháp nghiên cứu 

Dụng cụ 

Thước trượt điện tử có độ chính xác đến 0,01mm. Mâm định hướng: 

điều chỉnh mặt phẳng chuẩn song song với sàn nhà. Một song song kế hiệu 

NEY (Ney surveyor) được gắn với một đồng hồ đo độ cao, có độ chính xác 

đến 0,01mm.  



Kỹ thuật đo đạc 

Bước 1: Chọn các điểm mốc và điểm mốc chuẩn 

- Các điểm mốc được chọn là: Góc cắn gần và góc cắn xa cho các 

răng cửa, đỉnh múi răng nanh, các đỉnh múi ngoài của các răng cối sữa. 

- Ba điểm mốc chuẩn: đỉnh múi răng nanh bên phải (R83), đỉnh múi 

xa của các răng cối sữa II (R75, 85). 

- Ba điểm mốc chuẩn xác định mặt phẳng chuẩn cho mỗi mẫu hàm. 

Bước 2: Định vị mặt phẳng chuẩn song song với sàn nhà. Dùng mâm 

định hướng để điều chỉnh sao cho 3 điểm mốc chuẩn có cùng một độ cao (h) 

và chỉnh cho h = 0. 

Bước 3: Đo đạc các kích thước tại mỗi điểm mốc: ba kích thước 

- Chiều cao: Từ điểm mốc đến mặt phẳng chuẩn(có thể âm hoặc 

dương) 

- Khoảng cách từ điểm mốc đến điểm mốc chuẩn phía sau bên phải. 

- Khoảng cách từ điểm mốc đến điểm mốc chuẩn phía sau bên trái. 



Như vậy: Chúng tôi có được tọa độ tương đối của các điểm mốc so 

với 3 điểm mốc chuẩn, từ đó quy về hệ trục tọa độ Descartes (phương pháp 

này do Hoàng Tử Hùng đề nghị năm 1994). 

Xử lý số liệu 

Dùng phần mềm SPSS 7.5 để xử lý thống kê các số liệu thu thập, trình 

bày các đặc trưng thống kê cơ bản (số trung bình, độ lệch chuẩn…). Sử dụng 

phép kiểm định Mann-Whitney để so sánh các đặc điểm nghiên cứu giữa 2 

bên phải và trái, giữa nam và nữ. Sử dụng phép kiểm định t và Wilcoxon để 

so sánh dọc các đặc điểm nghiên cứu từ 3 đến 5 tuổi. Dùng phần mềm 

Matlab 6.0 để xây dựng và vẽ đồ thị phương trình đường hồi qui biểu diễn 

hình ảnh cung răng sữa dưới trên mặt phẳng dọc giữa. 

Các đặc điểm được khảo sát của cung răng sữa dưới 

Về kích thước cung răng 

Gồm 5 kích thước: 

Chiều rộng cung răng: khảo sát ba kích thước: 

- Rộng răng nanh (III-III): khoảng cách giữa hai đỉnh múi của hai 

răng nanh sữa. 



- Rộng răng cối sữa II gần (V-VG): khoảng cách giữa hai đỉnh múi gần 

ngoài của răng cối sữa II. 

- Rộng răng cối sữa II xa (V-VX): khoảng cách giữa hai đỉnh múi xa 

của răng cối sữa II. 

Chiều dài cung răng (I-V): là khoảng cách từ góc cắn gần của răng 

cửa giữa sữa bên phải đến đường nối hai đỉnh múi xa của hai răng cối sữa II. 

Chu vi cung răng: là chiều dài của đường cong cung răng đi từ đỉnh 

múi xa của răng cối sữa II, qua đỉnh múi ngoài của các răng cối sữa, đỉnh 

múi nhọn răng nanh và bờ cắn các răng cửa sữa cho đến đỉnh múi xa của 

răng cối sữa II bên đối diện. 

Về hình dạng cung răng: 

Hình dạng cung răng sữa dưới được thể hiện qua các phương trình 

đường hồi qui và đồ thị biểu diễn hình dạng cung răng trên mặt phẳng 

ngang. 

Ngoài ra, để xác định hình dạng cung răng một cách cụ thể bằng công 

thức toán học, chúng tôi thiết lập hai tỉ số hình dạng cung răng:  



Tỉ số rộng trước/rộng sau  (III-III/V-VX): là tỉ số giữa chiều rộng răng 

nanh và chiều rộng giữa hai đỉnh múi xa răng cối sữa II. Nếu tỉ số rộng 

trước/rộng sau nhỏ thì cung răng sẽ thon – nhọn hơn; nếu tỉ số này càng lớn 

có nghĩa là cung răng có dạng vuông hơn (ít hội tụ hơn). 

Tỉ số dài/rộng (I-V/V-VX): là tỉ số giữa chiều dài cung răng và chiều 

rộng giữa hai đỉnh múi xa răng cối sữa II. Tỉ số này luôn lớn hơn 0,5 ở cung 

răng sữa cũng như cung răng vĩnh viễn. Nếu tỉ số dài/rộng càng tiến đến gần 

0,5 thì cung răng tròn hơn; nếu tỉ số này càng lớn hơn 0,5 có nghĩa là cung 

răng dài hơn, có dạng hình chuỗi hơn. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Kích thước cung răng sữa dưới ở trẻ 3 tuổi và 5 tuổi 

Kết quả bảng 1, 2 cho thấy ở 3 tuổi và 5 tuổi, tất cả các giá trị kích 

thước của cung răng sữa dưới của nam đều lớn hơn nữ, tuy nhiên sự khác 

biệt này không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 1: Các kích thước cung răng sữa của trẻ 3 tuổi, so sánh giữa 

Nam và Nữ 



Đặc 

điểm 

nghiên 

cứu 

Nam (n = 17) Nữ (n = 16) p M

ức ý 

nghĩa 

  TB ĐL

C 

TB ĐL

C 

    

Rộn

g cung 

răng 

            

        

    III – III 

23,6

97 

1,5

38 

23,2

19 

0,9

79 

0,2

35 

NS 

        

    V – VG 

37,6

14 

1,9

09 

36,5

29 

1,4

83 

0,0

98 

NS 



        

    V – VX  

41,5

35 

2,0

88 

40,1

81 

1,8

69 

0,0

94 

NS 

              

Dài 

cung răng 

23,5

26 

1,3

90 

23,3

42 

1,4

01 

0,7

73 

NS 

Chu 

vi cung 

răng 

69,1

53 

2,8

37 

67,9

19 

2,8

71 

0,3

49 

NS 

Bảng 2: Các kích thước cung răng sữa của trẻ 5 tuổi, so sánh giữa 

Nam và Nữ 

Nam (n = 17) Nữ (n = 16) p Đặ

c điểm 

nghiên 

cứu 

TB ĐL

C 

TB ĐL

C 

  

M

ức ý 

nghĩa 



Nam (n = 17) Nữ (n = 16) p Đặ

c điểm 

nghiên 

cứu 

TB ĐL

C 

TB ĐL

C 

  

M

ức ý 

nghĩa 

Rộng cung 

răng 

          

     

    III – III 

24,2

87 

1,5

21 

23,7

61 

1,5

29 

0,2

96 

NS 

     

    V – VG 

37,9

81 

1,8

56 

36,7

45 

1,6

03 

0,0

51 

NS 

     

    V - VX 

41,9

60 

2,2

38 

40,7

53 

1,5

18 

0,0

78 

NS 



Nam (n = 17) Nữ (n = 16) p Đặ

c điểm 

nghiên 

cứu 

TB ĐL

C 

TB ĐL

C 

  

M

ức ý 

nghĩa 

Dà

i cung 

răng 

23,4

78 

1,6

54 

23,3

30 

1,6

74 

0,6

14 

NS 

Ch

u vi cung 

răng 

69,2

42 

3,2

05 

67,9

54 

3,1

50 

0,3

68 

NS 

Hình dạng cung răng sữa dưới: 

Phương trình đường hồi qui biểu diễn cung răng sữa dưới là một hàm 

đa thức bậc 4 đầy đủ có dạng: y = a + b1x + b2x2 + b3x3 + b4x4 (với x là 

hoành độ và y là tung độ của các điểm mốc). 

Đồ thị và phương trình đường hồi qui biểu diễn hình dạng cung răng 

sữa dưới trên mặt phẳng ngang được trình bày qua biểu đồ 1. 



So sánh hình dạng cung răng sữa dưới giữa nam và nữ bằng cách vẽ 

chồng hai đồ thị của nam và nữ lên cùng một hệ trục tọa độ (Oxy) cho thấy 

cung răng của nam rộng hơn của nữ, đặc biệt là ở đoạn vùng răng cối sữa I 

và II (biểu đồ 3). 

Đường cong thực nghiệm của đường rìa cắn – đỉnh múi ngoài cung 

răng sữa dưới ở trẻ 3 và 5 tuổi (biểu đồ 2) cho thấy vị trí các răng sữa sắp 

xếp gần như đối xứng nhau qua đường giữa với chiều rộng tăng dần từ trước 

ra sau, rộng nhất ở đỉnh múi xa răng cối sữa II (điểm mốc h2*), cung răng 

sữa có sự cân xứng trên mặt phẳng ngang. 

Tỉ số hình dạng cung răng: Kết quả tỉ số hình dạng cung răng ở trẻ 3 

và 5 tuổi được trình bày ở bảng 3 và 4. 

Bảng 3: Tỉ số hình dạng cung răng ở trẻ 3 tuổi, so sánh giữa Nam và 

Nữ 

Tỉ 

số 

Nam  

(n = 17) 

Nữ  

(n = 16) 

p Mứ

c ý nghĩa 



TB ĐL

C 

TB ĐL

C 

Rộn

g trước / 

Rộng sau 

(III-III / 

V-VX ) 

0,57

1 

0,03

0 

0,57

8 

0,01

9 

0,51

7 

NS 

Dài 

/ Rộng (I-

V / V-VX) 

0,56

8 

0,04

5 

0,58

1 

0,03

1 

0,49

4 

NS 

Bảng 4: Tỉ số hình dạng cung răng ở trẻ 5 tuổi, so sánh giữa Nam và 

Nữ 

Tỉ Nam (n = 17) Nữ (n = 16) p Mứ



số 
TB ĐL

C 

TB ĐL

C 

  
c ý nghĩa 

Rộn

g trước / 

Rộng sau 

(III-III / 

V-VX ) 

0,57

9 

0,03

3 

0,58

3 

0,02

8 

0,91

4 

NS 

Dài 

/ Rộng (I-

V / V-VX) 

0,56

1 

0,04

5 

0,57

2 

0,03

5 

0,82

9 

NS 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hình ảnh cung răng sữa dưới trên mặt 

phẳng ngang là một đường cong cân xứng với tỉ số dài / rộng cung răng là 

0,57 ở 3 tuổi và 0,56 ở 5 tuổi: chứng tỏ cung răng khá tròn, tương tự như 

nhận xét của các tác giả Izard (1943), Crétot (1975, 1983) cho rằng mười 

răng sữa của một cung hàm tạo nên hình ảnh gần như hoàn chỉnh của một 

nửa đường tròn. Tỉ số rộng trước / rộng sau cung răng trung bình là 0,57 ở 3 

tuổi và 0,58 ở 5 tuổi (rộng sau lớn gần gấp đôi rộng trước), điều này chứng 



tỏ cung răng sữa dưới thon dần về phía trước và không phải là dạng chữ U 

như mô tả của Pinkham. 

(mm) 

(mm) 

 

(mm) 

(mm) 



 

  

  

  

Biểu đồ 1: Đồ thị đường hồi qui biểu diễn hình dạng cung răng sữa 

dưới trên mặt phẳng ngang với các đám mây điểm ở từng điểm mốc của trẻ 

3 và 5 tuổi (chung cho nam & nữ). 

(mm) 

(mm) 



 

 



Biểu đồ 2: Đường cong thực nghiệm đường rìa cắn – đỉnh múi ngoài 

cung răng sữa dưới trên mặt phẳng ngang của trẻ 3 và 5 tuổi (chung cho 

Nam và Nữ). 

a) 3 tuổi 

 



b) 5 tuổi 

 

Biểu đồ 3: So sánh hình dạng cung răng sữa dưới trên mặt phẳng 

ngang của Nam với Nữ ở 3 và 5 tuổi. 

Việc sử dụng các tỉ số hình dạng cung răng dựa trên các giá trị kích thước 

giúp xác định hình dạng cung răng một cách chính xác, không bị ảnh hưởng bởi 

cảm tính chủ quan như cách phân loại định tính thường được sử dụng trước đây 

(cung răng có hình vuông, hình chữ U, chữ V…). Dựa vào các tỉ số hình dạng 

còn cho phép xác định, đo lường được những thay đổi hình dạng cung răng theo 

thời gian và làm sáng tỏ được mối tương quan giữa hai yếu tố hình dạng và kích 

thước cung răng. 

Hình dạng cung răng sữa dưới của nam  



và nữ giống nhau (kết quả so  sánh tỉ số  

hình dạng cung răng giữa nam và nữ  

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê – bảng 3, 4), tương tự nhận 

xét của Tsai trong nghiên cứu xác định hình dạng cung răng sữa của trẻ em 

Đài Loan trên mặt phẳng ngang (2001): hình dạng cung răng sữa giống nhau 

giữa trẻ nam và nữ, nhưng nhìn chung cung răng nam thường lớn hơn nữ. 

Trong nghiên cứu của Ross Powell về hình dạng phần trước cung răng sữa 

(gồm các răng cửa và răng nanh sữa) của trẻ em Mỹ da đen cũng cho thấy 

không có sự khác biệt có ý nghĩa về tỉ số hình dạng cung răng giữa hai giới, 

tuy nhiên đối với trẻ em Mỹ da trắng thì có sự khác biệt này có ý nghĩa. 

Những thay đổi hình thái cung răng sữa hàm dưới trong giai đoạn 

từ 3 đến 5 tuổi 

Các thay đổi về kích thước cung răng sữa dưới 

Sự thay đổi các kích thước của cung răng từ 3 đến 5 tuổi được trình 

bày qua bảng 5. 

Chiều rộng cung răng 

Từ 3 đến 5 tuổi, tất cả các kích thước chiều rộng cung răng đều tăng: 



- Chiều rộng giữa hai răng nanh sữa tăng 0,566mm, có ý nghĩa với p = 

0,002;  

- Chiều rộng giữa hai đỉnh múi gần – ngoài của răng cối sữa II tăng 

0,294mm, có ý nghĩa với p = 0,004; 

- Chiều rộng giữa hai đỉnh múi xa của răng cối sữa II tăng 

0,496mm, có ý nghĩa với p = 0,004. 

Kết quả này phù hợp với kết quả của các tác giả khác khi nghiên cứu 

sự tăng trưởng chiều rộng của cung răng sữa: Ross-Powell-2000 cho rằng 

chiều rộng giữa hai răng nanh sữa của trẻ em Mỹ da đen tăng có ý nghĩa từ 3 

đến 5 tuổi (p < 0,01); Ngô Thị Quỳnh Lan-2001 đã kết luận chiều rộng cung 

răng sữa dưới tăng chậm từ 3 đến 4 tuổi và sau đó tăng nhanh từ 4 đến 5,5 

tuổi với mức ý nghĩa thống kê cao (p < 0,001), trung bình hàng năm tăng 

0,5mm trong giai đoạn từ 3 đến 5,5 tuổi. Nghiên cứu của Sillman-1964 cho 

thấy chiều rộng vùng răng cối sữa II tăng trung bình 0,2mm / năm từ 2 đến 

14 tuổi và sự tăng trưởng gần như giống nhau giữa nam và nữ. 

Như vậy, xu hướng của sự thay đổi chiều rộng cung răng sữa dưới 

trong giai đoạn từ 3 đến 5 tuổi là tăng. 

Chiều dài cung răng 



Chiều dài cung răng từ 3 đến 5 tuổi giảm không có ý nghĩa thống kê 

(23,437mm ở 3 tuổi xuống 23,406mm ở 5 tuổi: giảm 0,031mm với p = 

0,623).  

Theo Moorrees, chiều dài cung răng giảm chủ yếu từ 4 đến 6 tuổi. 

Theo Ngô Thị Quỳnh Lan, chiều dài cung răng sữa dưới có giai đoạn tăng (3 

đến 4 tuổi) và giai đoạn giảm (4 đến 5 tuổi), nhưng sự khác biệt toàn thể nói 

chung trong giai đoạn bộ răng sữa là giảm không có ý nghĩa thống kê. Kết 

quả đo trên phim sọ nghiêng của Trần Thúy Nga cũng cho thấy chiều dài 

cung răng sữa dưới từ 3 đến 5 tuổi giảm nhẹ. 

Như vậy, xu hướng của sự thay đổi chiều dài cung răng sữa dưới 

trong giai đoạn từ 3 đến 5 tuổi là không thay đổi hay giảm nhẹ. 

Chu vi cung răng 

Mặc dù chiều rộng cung răng tăng có ý nghĩa và chiều dài cung 

răng giảm nhẹ nhưng chu vi cung răng tăng rất ít trong giai đoạn từ 3 

đến 5 tuổi (từ 68,555mm lên 68,618mm: tăng 0,064mm, không có ý 

nghĩa với p = 0,809). 

Ngoài kết quả của nghiên cứu, những thay đổi về chu vi cung răng sữa 

trong giai đoạn bộ răng sữa thuần túy chưa thấy được ghi nhận trong y văn. 



Bảng 5: Mẫu tăng trưởng của cung răng sữa dưới từ 3 đến 5 tuổi. 

Biến số Giá trị TB lúc 3 

tuổi 

(mm) 

Giá trị TB lúc 5 

tuổi (mm) 

Khác biệt (3

tuổi) 

(mm) 

    TB ĐLC TB ĐLC TB 

Chiều 

rộng 

            

      

III-III 

Nam 

Nữ 

Chung 

23,697

23,219

23,465

1,538 

0,978 

1,300 

24,287

23,761

24,032

1,521 

1,529 

1,524 

0,590

0,542

0,566



Biến số Giá trị TB lúc 3 

tuổi 

(mm) 

Giá trị TB lúc 5 

tuổi (mm) 

Khác biệt (3

tuổi) 

(mm) 

    TB ĐLC TB ĐLC TB 

      

V-VG 

Nam 

Nữ 

Chung 

37,614

36,529

37,088

1,909 

1,483 

1,776 

37,981

36,745

37,382

1,856 

1,602 

1,822 

0,367

0,216

0,294

      

V-VX 

Nam 

Nữ 

Chung 

41,535

40,181

40,878

2,088 

1,869 

2,071 

41,960

40,753

41,375

2,238 

1,518 

1,990 

0,425

0,572

0,496



Biến số Giá trị TB lúc 3 

tuổi 

(mm) 

Giá trị TB lúc 5 

tuổi (mm) 

Khác biệt (3

tuổi) 

(mm) 

    TB ĐLC TB ĐLC TB 

Chiều 

dài 

Nam 

Nữ 

Chung 

23,526

23,342

23,437

1,390 

1,407 

1,379 

23,478

23,330

23,406

1,654 

1,674 

1,639 

-

0,049 

-

0,012 

-

0,031 

Chu 

vi 

Nam 

Nữ 

Chung 

69,153

67,919

68,555

2,837 

2,871 

2,878 

69,242

67,954

68,618

3,205 

3,150 

3,196 

0,089

0,035

0,064

 



Thay đổi về hình dạng cung răng sữa dưới 

Sự thay đổi về hình dạng cung răng sữa dưới từ 3 đến 5 tuổi được 

khảo sát bằng cách vẽ chồng các đồ thị đường hồi qui và các đường cong 

thực nghiệm biểu diễn cung răng sữa dưới của trẻ ở 3 tuổi với 5 tuổi. 

Hình chồng các đồ thị đường hồi qui biểu diễn hình dạng cung răng sữa 

dưới trên mặt phẳng ngang của trẻ 3 tuổi với trẻ 5 tuổi (biểu đồ 4) cho thấy hai 

đường biểu diễn gần như trùng nhau ở đoạn cong phía trước, ở phía sau thì 

đường biểu diễn ở 5 tuổi nằm hơi ngoài hơn so với ở 3 tuổi. Sự thay đổi hình 

dạng cung răng là rất tinh tế và khó có thể nhận thấy nếu không dựa vào các tỉ số 

hình dạng cung răng. Bảng 6 cho thấy tỉ số rộng trước / rộng sau tăng không có ý 

nghĩa trong giai đoạn từ 3 đến 5 tuổi (tăng 0,007 với p = 0,155), nhưng tỉ số dài / 

rộng lại giảm có ý nghĩa từ 0,574 ở 3 tuổi xuống 0,566 ở 5 tuổi (giảm 0,008 với 

p = 0,015). Điều này chứng tỏ hình dạng cung răng sữa dưới thay đổi theo 

khuynh hướng ngày càng tròn hơn theo tuổi do chiều rộng cung răng tăng có ý 

nghĩa nhưng chiều dài lại gần như không đổi (có xu hướng giảm nhẹ). 

(mm) 

(mm) 



 

Biểu đồ 4: So sánh hình dạng cung răng sữa dưới trên mặt phẳng 

ngang của trẻ 3 tuổi với trẻ 5 tuổi (chung cho Nam và Nữ). 

 

Biểu đồ 5: So sánh đường cong thực nghiệm đường rìa cắn – đỉnh 

múi ngoài cung răng sữa dưới trên mặt phẳng ngang của trẻ 3 tuổi với 5 tuổi 

(chung cho Nam và Nữ). 



Hình chồng hai đường cong thực nghiệm đường rìa cắn – đỉnh múi 

ngoài cung răng sữa khi chiếu trên mặt phẳng ngang của trẻ 3 tuổi và 5 tuổi 

(biểu đồ 5) cho thấy các điểm mốc đại diện cho cung răng sữa ở 5 tuổi có xu 

hướng di ra ngoài và di ra xa (nằm ngoài và sau hơn các điểm mốc ở 3 tuổi). 

Sự di ngoài rõ nhất ở điểm mốc c (răng nanh) và điểm mốc h*2 (đỉnh múi xa 

răng cối sữa II). Sự thay đổi vị trí của các điểm mốc cho thấy cung răng ở 5 

tuổi có khuynh hướng ngắn hơn và rộng hơn cung răng ở 3 tuổi. 

Bảng 6: Sự thay đổi tỉ số hình dạng cung răng từ 3 đến 5 tuổi (chung 

cho nam và nữ). 

Tỉ số 3 tuổi (mm) 5 tuổi (mm) Sai 

biệt (3-5 

tuổi) 

p  (3

5 tuổi) 

  TB ĐLC TB ĐLC     

Rộng trước / 

Rộng sau (III-III/V-

VX) 

            



  Nam 

Nữ 

Chung 

0,571 

0,578 

0,574 

0,030

0,019

0,025

0,579

0,583

0,581

0,033 

0,028 

0,030 

0,008

0,005

0,007

0,210

0,535

0,155

Dài 

/ Rộng 

(I-

V/V-VX) 

Nam 

Nữ 

Chung 

0,568 

0,581 

0,574 

0,045

0,031

0,039

0,561

0,572

0,566

0,045 

0,035 

0,040 

-

0,007 

-

0,009 

-

0,008 

0,084

0,098

0,015

 

Hiện tại, chúng tôi chưa tìm được một tài liệu nghiên cứu nào về vấn 

đề hình dạng và thay đổi hình dạng của cung răng sữa theo ba chiều trong 

không gian nên không có số liệu để so sánh. 

Như vậy, kết quả của nghiên cứu đã chứng minh có sự thay đổi có ý 

nghĩa cả về kích thước lẫn hình dạng cung răng sữa dưới (cung răng có xu 



hướng ngắn lại và rộng hơn, hình dạng cung răng tròn hơn, đường cong 

Spee ít cong hơn) trong giai đoạn bộ răng sữa từ 3 đến 5 tuổi – một giai đoạn 

thường được cho là tương đối ổn định nhất của bộ răng sữa vì không có 

những thay đổi do sự mọc hay rụng của các răng.  

Tương tự ở bộ răng vĩnh viễn cũng diễn ra sự thay đổi về kích thước và 

hình dạng cung răng theo tuổi. Theo nhận xét của một số tác giả, hình dạng cung 

răng vĩnh viễn có sự thay đổi nhiều trong những năm đầu của tuổi vị thành niên 

và ít hơn khi qua giai đoạn 20 tuổi (Bishara-1995; Carter và McNamara-1998). 

Theo Lê Đức Lánh-2002, chiều rộng cung răng ở trẻ em Việt Nam tăng từ 12 

đến 15 tuổi, chiều dài cung răng trong giai đoạn này có sự thay đổi đa dạng và 

phức tạp hơn: chiều dài cung răng đạt mức cao nhất ở 12 tuổi, sau đó giảm dần 

đến 15 tuổi và còn tiếp tục giảm khi so sánh với các nghiên cứu trên người 

trưởng thành. Theo kết quả của Harris-1997, Carter-1998, Henrikson-2001, ở bộ 

răng vĩnh viễn của người trưởng thành, chiều rộng giữa các răng cối tăng nhưng 

chiều rộng giữa các nanh lại giảm nhẹ theo thời gian. Đây là điểm khác biệt 

trong tăng trưởng của cung răng sữa và cung răng vĩnh viễn hàm dưới: ở cung 

răng sữa dưới, chiều rộng cung răng tăng nhiều nhất ở vùng răng nanh và ít hơn 

ở vùng răng cối sữa; tỉ số hình dạng cung răng rộng trước / rộng sau ở cung răng 

sữa dưới thay đổi không có ý nghĩa, nhưng tỉ số này lại giảm có ý nghĩa ở bộ 

răng vĩnh viễn (p < 0,001) (Harris-1997).  



Như vậy, mặc dù sự thay đổi kích thước của cung răng sữa và cung 

răng vĩnh viễn đều theo xu hướng rộng ra và ngắn lại, nhưng sự thay đổi hình 

dạng của cung răng sữa và cung răng vĩnh viễn khác nhau: cung răng sữa 

ngày càng tròn hơn và ít hội tụ về phía trước hơn, còn cung răng vĩnh viễn thì 

ngày càng thon nhọn và hội tụ nhiều hơn theo quá trình tích tuổi.  

Vấn đề chiều rộng cung răng sữa dưới tăng lên trong giai đoạn bộ 

răng sữa thuần túy không thể được giải thích là do sự tăng kích thước của 

xương hàm dưới vì sự tăng trưởng của cấu trúc sụn ở đường khớp giữa cằm 

của xương hàm dưới chỉ diễn ra trong khoảng 6 tháng đến một năm sau khi 

sanh nên không có khả năng làm tăng kích thước xương hàm dưới theo 

chiều ngoài – trong ở những lứa tuổi lớn hơn. Khoảng 12 tháng tuổi, phần 

trước của xương hàm dưới mang bộ răng sữa đã đạt đến kích thước gần bằng 

ở người trưởng thành (Van der Linden, 1986). 

Sự thay đổi kích thước và hình dạng cung răng sữa có thể được giải 

thích là do sự dịch chuyển của chính các răng sữa gắn liền với những thay đổi 

tăng trưởng, tân tạo của xương hàm và xương ổ trong quá trình tiếp tục phát 

triển của cung hàm và mặt của trẻ. Điều này đã được Baume gọi là những 

thay đổi sinh lý của bộ răng sữa. 

KẾT LUẬN 



Trong quá trình tồn tại và thực hiện chức năng, các răng không duy 

trì  đúng vị trí đã mọc lên trong miệng mà chúng luôn dịch chuyển một cách 

có hệ thống trong suốt đời sống. Lundstrưm đã cho rằng những thay đổi hình 

dạng và kích thước của cung răng thật sự diễn ra hai lần trong đời người, lần 

thứ nhất trong giai đoạn bộ răng sữa từ 3 đến 6 tuổi và lần thứ hai trong giai 

đoạn bộ răng vĩnh viễn.  

Kết quả nghiên cứu đã xác định cung răng sữa dưới là một đường 

cong có dạng gần như một nửa đường tròn với đường biểu diễn là đồ thị của 

phương trình hồi qui bậc 4. Trong quá trình phát triển từ 3 đến 5 tuổi, chiều 

rộng cung răng tăng có ý nghĩa, đặc biệt là ở vùng răng nanh và vùng răng 

cối sữa II, chiều dài và chu vi cung răng gần như không đổi; hình dạng cung 

răng sữa có xu hướng ngày càng tròn hơn. 

Mức độ của sự thay đổi rất tinh tế, điều này giải thích cho việc khó 

nhận ra chúng trong các nghiên cứu cắt ngang hay trong tiến trình chăm sóc 

sức khỏe răng miệng bình thường. 
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