
تعیین ارتفاع تحتانی نتایج حاصل از آنالیسهای سفالومتری و فتوگرافی جهت همبستگی   ارزیابی

 صورت
 

 چکیده:

 فتَگرافی ٍ سفالَهتری آًالیسّای از حاصل ًتایج ّوبستگی  ارزیابی

 مقدمه:

اهرٍزُ شایع تریي ابسار هَرد استفادُ جْت تعییي ارتفاع تحتاًی صَرت، لترال سفالَهتری است ٍلی با تَجِ بِ ایٌکِ حیي  

گرفتي فیلن لترال سفالَهتری هقذاری اشعِ بِ بیوار دادُ هی شَدٍ ًیس باتَجِ بِ ّن پَشاًی ّا ٍ دیستَرشي ّای ساختارّا در 

لعِ ایي بَد کِ ارتفاع تحتاًی صَرت  را براساس یک سَم ّای صَرتی در فتَگرافی بررسی کٌین ٍ ایي رادیَگرافی ّذف از ایي هطا

 سپس ّوبستگی آى را با ًتایج حاصل از سفالَهتری هقایسِ کٌین.                                       

 :  مواد و روش

فَتَگرافی ٍ فیلن لترال سفالَهتری بیواراى هراجعِ هرد(  85زى ٍ  83ًوًَِ ) 57تحلیلی بر رٍی -ایي هطالعِ تَصیفی

، با ًوًَِ گیری تصادفی اًجام شذ. تواهی افراد شرکت کٌٌذُ در هطالعِ 4851-57کٌٌذُ بِ کلیٌیک ّای شْر بٌذرعباس در سال 

صَرت، سابقِ جراحی دارای تواهی دًذاى ّای دائوی )حضَر هَلر سَم اّویت ًذاشت( را دارا بَدًذ. ّوچٌیي سابقِ ترٍها سر ٍ 

ارتَگٌاتیک، سابقِ درهاى قبلی ارتَدًسی ٍ آًَهالی هادرزادی ًذاشتٌذ. ارتفاع قذاهی صَرت براساس یک سَم ّای صَرتی رٍی 

ارزیابی شذ ٍ ّوبستگی ایي ًسبت ّا ًسبت بِ ّن  بررسی شذ.  FMA,SN-GoGN,Bjork,Jarabckفَتَگرافی ٍ براساس 

 استفادُ شذ. pearsonکای دٍ، ضریب کاپا ٍ ضریب  شذًذ. از تست ّای آهاری SPSSدادُ ّا ٍارد ًرم افسار 

  نتایج:

. (r:-0.03,P>0.05)ارتفاع صَرت براساس فَتَگرافی ٍ سفالَهتری از لحاظ آهاری هعٌا دار ًبَدّوبستگی بیي 

هی باشذ  (r:-0.6,P<0.05)کَسٍ ایي ارتباط بصَرت هع هعٌادار بَدٍ ایٌذکس جارابک،  FMAبیي ًتایج حاصل از ّوبستگی 

ارتباط هعٌا داری از لحاظ آهاری ًشاى دادُ شذ کِ ایي ارتباط بصَرت  FMA    ٍBJORK-GoGn-Sn.بیي ًتایج حاصل از 

هی باشذ. بیي فرم صَرت ٍ اکلَشى کالس یک ٍ دٍ اسکلتی ارتباط هعٌا دارای از (r: 0.7,P<0.05) (r: 0.8,P<0.05),هستقین

ٍ فرم صَرت در افراد کالس یک ٍ دٍ ارتباط هعٌا دارای یافت  FMAبیي ًتایج حاصل از زاٍیِ . (P>0.05)ت ًشذلحاظ آهاری یاف

 .. ّر چٌذ ایي ارتباط در افراد کالس یک ًسبت بِ کالس دٍ قَی تر گسارش شذ((P>0.05 ًشذ



 نتیجه گیری:

ٍ ّوَارُ برای طرح درهاى  (r:-0.03,p>0.05)ًبَدهعٌادار بیي ارتفاع صَرت براساس فَتَگرافی ٍ سفالَهتری ّوبستگی 

ارتَدًسی صحیح،  بِ لترال سفالَهتری ًیازهٌذ ّستین ٍ استاًذارد طالیی هی باشذ. هتغیر ّای سفالَهتری برای تعییي الگَی رشذ 

 عوَدی با ّن ّوبستگی دارًذ ٍ هی تَاى از ّر کذام بِ جای دیگری برای تشخیص استفادُ ًوَد.

 سفالَهتری ، فتَگرافی، ارتَدًسی کلیدواژه:

 


