
 291-285، 1388 زمستان، 4ره ، شما21دوره / مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان تحقیقی

 

 

   پالن افقی حقیقیبررسی میزان همبستگی پارامترهای سفالومتری افقی وابسته به 
  با برخی از پارامترهای افقی و عمودی معمول

  
  

 3دکتر نفیسه مؤمنی -2دکتر زهرا طهوری -1 نیکطاهره حسین زادهدکتر 

  ارتودنسی دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه آموزشی انشیار د -1
  پروتزیست -2
   دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  دانشکده دندانپزشک و عضو مرکز تحقیقات-3
  

  

 چکیده

خلفی روابط فکی به طور ذاتـی قابـل اعتمـاد نیـست، ولـی       - مرجع اینتراکرانیال برای ارزیابی قدامی     های   از پالن  فادهاست :زمینه و  هدف   
هدف از انجـام  . روندهای سفالومتریک، جهت تشخیص و درمان بیماران ارتودنسی به کار می در ارزیابی ها   طور وسیعی این پالن    همچنان به 

با آنالیزهـای افقـی و   ) TH-Wits وTrue Horizontal) TH/AB کرانیال اکستراز وابسته به پالنی دو آنالیاین مطالعه بررسی میزان همبستگ
   .باشدگیرد، میعمودی که به صورت معمول انجام می

 سال، 24 - 18 شامل بیست زن و بیست مرد در محدوده سنی  بیمار بالغدر این مطالعه توصیفی مقطعی از چهل :روش بررسی
های ارتودنسی  مشکالت کرانیوفاسیال و یا درمانافرادی که سابقه.  تهیه شد موقعیت طبیعی سرافی لترال سفالومتری در حالترادیوگر

 انجام گرفت و صحت آن به وسیله  تریسینگ.ها به وسیله یک نفر و یک دستگاه تهیه شدتمام رادیوگرافی. داشتند از مطالعه خارج شدند
 آنالیز همبستگی انجام گردید و ضریب .عیین توافق بین آن دو تعیین شد و ضریب کاپا برای تد گردیدییٔدو متخصص ارتودنسی تا

، زاویه Wits، Harvold , Wylie،APP-BPP  ،Schwartzپاارامترها و آنالیزهای افقی   با،TH/AB ،TH-Wits بین Pearsonهمبستگی 
ANB و پارامترهای عمودی Sn-GoGn  ،S-Go/N-Me ،TH-GoGn مشخص گردید ی خلفیایمجموع زوا  و.  
ای  بـا پـارامتر زاویـه   TH-Wits  ،TH/ABمبستگی، به ترتیب بین پارامترهـای در بررسی همبستگی با پارامترهای افقی بیشترین ه :ها یافته
ANB) 73/0 ( وAPP-BPP) 68/0 دیده شد)61/0و  . TH-Wits باHarvold, Wylie، Schwartzو   Witsداری نشان نداد همبستگی معنی .

TH/AB نیز با Wylie و Witsدار نداشت  همبستگی معنی.  
TH-Wits و TH/AB ـ یایمجموع زواهر دو بیشترین همبستگی را با  .های بعد عمودی داشتندداری با پارامتر همبستگی معنی نـشان   ی خلف

  .نداشت S-Go/N-Meداری با   همبستگی معنیTH/AB. دادند
آنالیزهای خطی افقی شوند و با ثر میٔعد عمودی متاباید توجه داشت که این دو از بTH/ABُ  وTH-Wits ه از در استفاد :گیری  نتیجه

  . دهدداری نشان نمی همبستگی معنی
  . همبستگی– پالن افقی حقیقی –  موقعیت طبیعی سر:ها کلید واژه

  17/11/1388/1385 :پذیرش مقاله      12/8/1388 :اصالح نهایی     9/10/1387/1383 :وصول مقاله
  e.mail:nafisehmomeni@yahoo.com       دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر نفیسه مؤمنی، مرکز تحقیقات دانشکده :نویسنده مسئول

  
  مقدمه 

 رادیوگرافی جهت نمایاندن سر انـسان     سفالومتری یک روش  
به صورت یک طرح یا نقشه هندسی است و عالوه بـر اینکـه              

فـراهم  ی از ارتباطات دقیق قسمتهای مختلـف صـورت را      مدل
کند، گستره تغییراتی که ممکن است وجود داشـته باشـد،           می
با توجه به اینکه سفالومتری یک ابزار مهـم         . دهد نشان می  را

پاراکلینیکی در تشخیص و طرح درمـان ناهنجاریهـای فـک و      
صــورت اســت، اســتفاده صــحیح از آن و دقــت در انتخــاب  

در حالت  . باشدرجع و آنالیزها امری بسیار مهم می      خطوط م 
 مرجع سفالومتریک باید خطای کـم و تکـرار          آل یک پالن  ایده

پذیری باالیی را حین تعیین به وسیله یک یا چنـد نفـر داشـته     
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   . . . میزان همبستگی پارامترهای سفالومتری افقی وابسته بهبررسی 

ای که در آنالیزهـای   مرجع داخل جمجمههای  پالن ،)1.(باشد
د و رابطـه    روند، نقاط با ثباتی نیـستن     سفالومتریک به کار می   

بین آنها در کرانیوم نسبت بـه یکـدیگر در معـرض تغییـرات              
هـای بافـت سـخت و     زیرا تمام لندمارک،بیولوژیک قرار دارد 

 در معرض تغییرات بیولوژیـک  کنندنرم که آنها را تعریف می     
 1.(شـود و به همین علت از اعتبار آنها کاسـته مـی           )2(هستند

اند کـه اسـتفاده از ایـن     هکردقان هم ابراز  تعدادی از محق   ،)3،
موجـب اشـتباه در تـشخیص و یـا          در برخـی مواقـع       ها  پالن

ولی همچنان  ) 5،  4.(گرددهای متفاوت در یک فرد می     تشخیص
 Sella-Nasion(SN)و  ) FH ( فرانکفورت به طور وسیعی پالن   

  )6(.شوندکار گرفته میه در آنالیز سفالومتری ب
 در  )NHP (عـی سـر   ایده کاربرد موقعیت طبی    ،1956در سال   

بردها و  معرفی شد و سپس کارDownsارتودنسی به وسیله   
 با قرار ،)8 -7.(مزایای آن به وسیله محققان توضیح داده شد 

خـط عمـود خـارج      ) NHP(دادن سر در وضعیت طبیعـی آن        
) TH(آن  و خط افقی عمود بر  True Vertical) TV(جمجمه 

True Horizontalمرجع برای های نوان پال به عنتوان را می 
 عوامــل ،)1.(آنالیزهـای ارتودنــسی مــورد اسـتفاده قــرار داد  

م بـه عنـوان یـک سیـستم مرجـع          بسیار در اعتبار این سیست    
پـذیری ایـن   نقش دارند که از جملـه آنهـا تکرار    فاسیال  کرانیو

 های  پالن تغییرات   NHPدر حالت   ) 11 - 9،  3.(باشدروش می 
مرجــع داخــل  هــای پــالنمتــر از ای کمرجــع خــارج جمجمــه

تری از صورت ، این روش نمای واقعی)12، 8.(ای استجمجمه
تغییرات کمتری نـسبت بـه      در دراز مدت     و) 12(دهدارائه می 

 را  FH و   SNو معایـب    ) 13.(خطوط مرجع اینتراکرانیال دارد   
  )15 -14.(ندارد
پذیری این روش و ت متعددی در زمینه روایی و تکرار      مطالعا

وامل مختلـف از قبیـل جـنس، زمـان و روش          ثیر ع ٔهمچنین تا 
 و )16، 13، 12.(ر روی آن انجام شده استتهیه سفالومتری ب

 Jiangیا و ارزش این روش را برشـمردند     ا مز مطالعاتی دیگر 
تعیـین بـه     بـه روش تخمینـی و        NHPارتباط قوی بین تعیین     

کند که این دلیلی بـر ارزش       کمک آینه را نشان داد و بیان می       
اسـت   نیـز نـشان داده    Goal ،)5(.باشدن روش می  و صحت ای  

که سوپرایمپوزیشن سفاالومتری بر اسـاس ایـن روش قابـل      
یـک    پـالن  بر مبنـای ایـن    Wei و   Cook ،)17.(باشداعتماد می 

معرفـی یـک      با Viazis ،)16(.آنالیز با پنج عامل معرفی کردند     
 اسـتانداردهای آن را بـرای سـنین         THآنالیز دیگر بر مبنای     

همبـستگی   ولی در زمینه میزان ،)14( سال ارائه کرد18 و  12

 با سـایر پارامترهـای افقـی و         TH  پالنپارامترهای مبتنی بر    
ای  مرجــع داخــل جمجمــههــای  پــالنعمــودی کــه مبتنــی بــر

باشد و فقط یک مطالعـه      باشند اطالعات کمی در دست می      می
 به چاپ رسـیده اسـت،   2005در سال    El-Hayeckکه توسط   

 را مــورد بررســی قــرار داده   ANB و TH/ABستگی همبــ
ثیرات پارامترها بـر  ٔ ولی باید ذکر کرد آگاهی از تا      ،)18.(است

 همچنـین بـه علـت    .شـود هم موجب استفاده بجا از آنهـا مـی      
 و فقـدان  NHPهای خـاص بـرای دسـتیابی بـه     وجـود روشـ  

های مرجـع قابـل اعتمـاد و وقـت گیـر بـودن آن، روش                 داده
NHP    بنـابر   ،)6.(استفاده عموم قرار نگرفته است     هنوز مورد 

بین پارامترهـای مبتنـی     این در صورت وجود همبستگی باال       
 پـالن ای با پارامترهـای مبتنـی بـر         هداخل جمجم  های  پالنبر  

TH رها به صـورت جـایگزین اسـتفاده        توان از این پارامت     می
ــستگی   . کــرد ــزان همب ــین می ــا هــدف تعی ــن مطالعــه ب ــذا ای ل

 بـا برخـی از   THفالومتری افقـی وابـسته بـه         سـ  پارامترهای
 در آنالیزهــای معمــوالًکــه  افقــی و عمــودی  پارامترهــای

  .گیرند، انجام گرفتسفالومتری مورد استفاده قرار می
  

  روش بررسی
بـه روش    و Cross-Sectionalاین مطالعه توصیفی بـه روش       

گیــری ســاده تــصادفی از بــین دانــشجویان دانــشکده نمونــه
در . م پزشکی تهـران انجـام گرفـت       دانشگاه علو دندانپزشکی  

 مـرد کـه     از چهل نفر، شامل بیـست زن و بیـست         این مطالعه   
ــین ســن آنهــا ــه  .  ســال بــود24 - 18 ب ــرادی کــه مبــتال ب اف
، TMJهای عضالنی اسکلتی، مـشکل شـدید مفـصل          ناهنجاری
های مادرزادی و سیستمیک    های کرانیوفاسیال، بیماری    سندرم

ان د بینـایی بودنـد و یـا سـابقه درمـ           خاص و اختالالت شـدی    
بعـد از ارائـه توضـیحاتی در    . ارتودنسی داشتند وارد نشدند   

ــا   ــدف از انجـ ــورد هـ ــرفتن  مـ ــه و روش آن و گـ م مطالعـ
ــرال ســف  رضــایت ــوگرافی لت ــر اســاس نامــه، رادی الومتری ب

  . تهیه شدوضعیت طبیعی سر 
ها در بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بـه       رادیوگرافی

 و توسط یـک  General Electric 1000 X-rayه دستگاه وسیل
به صورتی کـه بزرگنمـایی همـه      . نفر رادیولوژیست تهیه شد   

های تهیه شـده بـه وسـیله یـک          کلیشه. ها یکسان باشد  کلیشه
دانشجوی دندانپزشکی سال آخر که به خوبی آموزش دیـده          

و نقاط مرجع مشخص گردیدنـد و       ) 1شکل  ( شده   تریسبود  
 با تخصص ارتودنـسی    وسیله دو استاد راهنما      صحت آن به  
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 و همکارانطاهره حسین زاده نیکدکتر 

میزان توافق بین آن دو بـه وسـیله ضـریب کاپـا              یید شد و  ٔتا
 اکلـوزال  پالن ، SN ،FH، TH،Go-Gnخطوط . بررسی گردید

در ایـن مطالعـه پارامترهـایی بـر         . و پالن پاالتال رسم شدند    
      .شدند انتخاب FH و TH ،SNاساس هر یک از سه پالن 

  

  
  

  نمونه یک تریسینگ انجام شده: 1شکل 
  

TH/AB و TH/Wits بــر اســاس TH،ANB بــر اســاس SN ،
Wylie بر اساس FHبرگزیده شدند .  Wits به عنوان آنالیزی
بـه دلیـل اینکـه     Schwartz ،)15(. نیستSN و FHثر از   ٔکه متا 

عــی  مرجیز نــسبی اســت و وابــسته بــه هــیچ طــرحیــک آنــال
ــا  نمــی ــر تحــت ت ــرار  ثٔباشــد و کمت ــایی ق ــر ســن و بزرگنم ی
وان پـارامتر خطـی مـستقل از        بـه عنـ    Harvold) 19(گیرد، می
پاالتال   پالن بر اساس APP-BPPو ) 20(مرجع افقی های پالن

از . ، انتخاب شدند)21(که از اجزای تقریباً ثابت کرانیوم است 
مجمـوع   نر، از آنـالیز اسـتای     SN-GoGnپارامترهای عمودی،   

ــالیز S-Go/N-Meی را از آنــالیز بیــورک،  خلفــیایــزوا  از آن
ــک و  ــالیز TH-GoGnجارابـ ــده و Viazis از آنـ ــین شـ  تعیـ

منظـور  های حاصل از آنها در فرم اطالعاتی که بـه ایـن             داده
سـپس اطالعـات حاصـله بـه      تهیه گردیـده بـود وارد شـدند،     

ر  مـورد پـردازش قـرا   16 ویـرایش  SPSSوسیله نـرم افـزار      
 نمونـه گرفتـه   ر مورد هر پارامتر میانگین بـین چهـل   د. گرفت
  یا بیش از سه که در  افرادیهای مرتبط به   سپس داده.شد

دو انحراف معیـار  سه شاخص مقادیری با پراکندگی بیش از       
بـه دلیـل   همچنـین یـک متغیـر     ) مـورد سه(داشتند حذف شد    

نرمـال  ها و عدم تبعیـت از توزیـع          د داده پراکندگی بیش از حّ   
یکـسانی همبــستگیها در مقـادیر مختلــف متغیــر    .حـذف شــد 

ها به سه کالس     گی با تقسیم نمونه   پارامترهای افقی با همبست   
اکلوژن آنگل و در نظر گـرفتن اثـر بـر همکـنش آن در مـدل                 

برای محاسبه میزان همبـستگی      .رگرسیون خطی آزمون شد   
 شـده از آنـالیز همبـستگی    بین پارامترهـای مختلـف انتخـاب        

مــورد اســتفاده ضــریب مــالک همبــستگی . اســتفاده گردیــد
همچنین آزمـون فرضـیه همبـستگی    .  بود Pearsonهمبستگی  

و با تـصحیح خطـای نـوع اول بـا            tنیز با استفاده از آزمون      
  . روش بونفرونی انجام گرفت

  

  ها یافته
گیری توافق کلـی بـین دو اسـتاد ارزیـابی کننـده              برای اندازه 
ده، ضریب کاپا تعیین گردید کـه مقـدار         های تهیه ش  تریسینگ

حداکثر پارامترهـایی کـه در       میانگین، حداقل و   .بود 65/0آن  
 نمـایش   1 بررسی قرار گرفتنـد، در جـدول      این مطالعه مورد    

نتـایج همبـستگی آنالیزهـای سـفالومتری افقـی        . اندداده شده 
زمون در این مطالعه    با آنالیزهای افقی مورد آ     THوابسته به   

  : آورده شده است که اهم آنها عبارتند از2 لدر جدو
فاصله خطی دو عمـود از نقـاط         (TH-Wits پارامتر خطی    -1
A   و B    بر پالن TH(  ُدار بـاالیی    عد افقی همبستگی معنـی    در ب

 نشان داد، این پـارامتر      APP-BPPو   ANBرا با پارامترهای    
داری   همبستگی معنی  Wits و   Harvold  ،Wylie، Schwartzبا  
  .شتندا
2- TH/AB)   اصل نقاط    زاویه خط وA   و B    با پالن TH ( نیز

ــا پارامترهــای  در ایــن بُ ــه ترتیــب ب  ،ANB، APP-BPPعــد ب
Harvold و Schwarts داری نــشان داد و    همبــستگی معنــی

  .دار نبود  معنیWylie و Witsهمبستگی آن با 
 بـا پارامترهـای   TH/ABو  TH-Wits همبـستگی    3در جدول   

طـور کـه نتـایج نـشان      همـان . اده شده استعمودی نمایش د  
 TH-Witsدهند بین پارامترهای عمودی مورد بررسی بـا         می
  .داری وجود داشت  همبستگی معنیTH/ABو 
1- TH-Witsی خلفیایمجموع زوا  به ترتیب با، SN-GoGn، 

TH-GoGnو  S-Go/N-Meدار داشت همبستگی معنی.  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 7

https://jida.ir/article-1-697-en.html


288  
 

  1388 زمستان، 4، شماره 21دوره / مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان

   . . . میزان همبستگی پارامترهای سفالومتری افقی وابسته بهبررسی 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پارامتر لحداق حداکثر  انحراف معیار±میانگین 

96/6±12/100  115  85  TH/AB  
08/4±35/7  19  2-  TH-wit  
72/2±64/1-  5  7-  Wit  
95/1±83/2  6  50/1-  ANB  
87/4±53/27  35  16  Harvold  
49/4±76/2  11  5-  Wylie  
24/3±15/7  13  1  APP-BPP 

34/4±18/63  71  55  Schwartz 

97/5±24/32  50  21  SN-GoGn 

74/6±13/396  410  386  Sum of post.angle 
93/5±61/28  38  22  TH-GoGn 

APP-BPP Schwartz Harvold Wylie Wits ANB پارامتر 
68/0*  30/0  23/0  03/0  18/0  73/0* TH- Wits  
61/0*  37/0*  39/0-*  14/0  15/0  73/0* TH/AB  
73/0*  56/0*  41/0-*  17/0  53/0*  1  ANB 

25/0  34/0*  43/0*  36/0*  1   Wits  
11/0  25/0  46/0*  1    Wylie  
40/0*  43/0*  1     Harvold  
33/0*  1      Schwartz 

 پارامتر Sn-GoGn  TH-GoGn مجموع زوایای خلفی

  75/0*  73/0*  63/0*  TH- Wits  
35/0*  32/0*  58/0*  TH/AB  

08/0  09/0  05/0  Wits 

1/0-  12/0-  02/0  Harvold 

22/0  24/0  12/0  Schartz 

45/0*  46/0*  40/0*  ANB 

62/0*  65/0*  51/0*  APP-BPP 

  سفالوگرام جانبی40 میانگین ، حداقل و حداکثر پارامترهای مورد بررسی در: 1جدول 

 بررسیقی مورد  و سایر آنالیزهای افقی با پارامترهای افTH/AB و TH-Witsضریب همبستگی بین :2جدول   

   با پارامترهای عمودی مورد بررسیTH/AB و TH-Witsضریب همبستگی بین :3جدول 

 *05/0< P. value  

 *05/0< P. value  
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2-  TH/ABداری بــه ترتیــب بــا  نیــز همبــستگی معنــیTH-

GoGn، ی و خلفـ یایمجموع زوا SN-GoGn  ایـن  . نـشان داد
   .داری نداشت  رابطه معنیS-Go/N-Meپارامتر با 

  
  بحث

م به ذکر است که در باب همبستگی بـین پـارامتر        در ابتدا الز  
 نسبتاً  پارامترهای عمودی و افقی تحقیقهای    با ANBای  زاویه

کمـی تحقیـق در مـورد آنـالیز      زیادی وجود دارد ولی تعـداد   
Wits  ای در زمینه     اصالً مطالعه  ،)24 -22.( موجود استTH-

Witsمشاهده نشد .  
 توافق خوبی بین ،د بو65/0 ،با توجه به این که ضریب کاپا

 TH-Witsآنالیز . نظرات دو ارزیابی کننده وجود داشت
-TH زـآنالی.  داردANBای ز زاویهـی باالیی با آنالیـهمبستگ

Witsاط ـری فاصله خطی دو عمود از نقـگی ه اندازهـ به وسیل 

Aو B بر پالن THشود که این همبستگی باال از  تعیین می
 ثابت B زیرا اگر نقطه ،باشدنظر هندسی قابل توجیه می

 و بزرگ شدن زاویه Aجا شدن نقطه ه ب فرض شود با جا
ANBفاصله خطی این دو نقطه روی طرح  THشود  زیاد می.  

اندازه (، APP-BPP همبستگی باالیی را با TH-Witsبه عالوه   
 نـشان  ) بر پالن پاالتـال B و Aگیری فاصله دو خط عمود از     

 پاالتال جـزء اجزایـی از کرانیـوم    پالنداد و با توجه به اینکه    
از بهتـرین تعیـین   APP-BPP و  باشداست که تقریباً ثابت می

ــایین کننــده ــاال و پ ایــن ، )21.(باشــد مــیهــای روابــط فــک ب
کیدی بر قابل اعتماد بودن این پـارامتر افقـی        ٔهمبستگی باال تا  

لعه خود رابطـه    هم در مطا   Madsen. باشد می TH وابسته به 
ــالننزدیکــی  ــین پ ــالرا ب ) 1.( ذکــر کــرده اســت TH و  پاالت
Barbera25.(ای اذعان دارد نیز به چنین رابطه(  

 همبـستگی نـسبتاً بـاالیی را بـا     TH-Witsدر ضـمن پـارامتر   
 ثابـت اسـت و   TH پالن. دهدعد عمودی نشان می  آنالیزهای بُ 

 بـر    و پارامترهـا   کنـد با تغییرات عمودی صورت تغییـر نمـی       
متعاقب تغییرات  . شودثر می ٔییرات عمودی متا  مبنای آن از تغ   

 جلـو یـا پـایین و عقـب      بـه طـرف بـاال،    Bرشد عمودی نقطه    
 TH  بر پـالن   B و   A لذا فاصله خطی عمود از       ،کندحرکت می 

 TH-Witsیابد و بنابراین همبـستگی      نیز کاهش یا افزایش می    
این بنـابر .  نیز منطقی است   با تغییرات عمودی از نظر هندسی     

شـود بایـد بـه    اقعی که از پالن افقی حقیقی استفاده می در مو 
  که اری ـه در بیمـدر نتیج .ردـه کـوجـعد عمودی ترات بُـتغیی

تعیــین مطالعــه حاضــر  الگــوی رشــد عمــودی دارد و هــدف
باشد، بهتر است عد افقی می   فقط در بُ   فک باال و پایین   اختالف  

ــالیز  ــا Witsاز آن ــر Schwartz و Wylie، Harvold و ی ــه ب  ک
ثیـر کمـی از پارامترهـای عمـودی         ٔاساس نتایج این مطالعه تا    

  بـه خـصوص در طـرح       ایـن مـسئله   . پذیرند استفاده شود  می
درمان بیماران نیازمند جراحی ارتوگناتیک از اهمیـت زیـادی      

حاصــل از ایــن مطالعــه بــه عــالوه نتــایج  .برخــوردار اســت
ــی ــین آنالیزهــای  همبــستگی معن  ،Wylie، Harvoldداری را ب

Schwarts و  Wits  کـه  ای  است که با نتایج مطالعـه      نشان داده
ــراد 1999در ســال  ــر روی اف ــه  11 - 9 ب ســاله انجــام گرفت

 ولی ضریب همبستگی با افزایش سن کـاهش         ،همخوانی دارد 
در مواقعی که بررسیهای افقی به صورت بحرانی  .یافته است 

چـه کـافی    استفاده از هر یک از آنالیزهای فوق گر       نیاز است،   
حـال هـر یـک از ایـن آنالیزهـا مطلبـی              هـر  باشد ولی بـه   می
  زـال آنالیـوان مثـبه عن. دـدهنه میـل ارائـه در تحلیـداگانـج

Schwartz          تـری محاسـبه    طول فـک بـاالرا بـه صـورت جزئی
 صرفاً موقعیت فکین ر ا نـسبت بـه هـم            Witsکند و آنالیز     می

 Schwartz و   Wylieیز  البتـه در مـورد آنـال      . نمایدمقایسه می 
که یکـی از دالیـل   شود در مطالعه حاضر همبستگی دیده نمی     

ثیـر تغییـرات سـنی      ٔ تحت تا  Schwartzآن این است که آنالیز      
فوسـا  تغییرات رشدی در کندیل و گلنوئید     گیرد ولی   قرار نمی 

ثرند و همبستگی کـه در کودکـان بـین           مؤ Wylieروی آنالیز   
  . این مطلب استیدیز دیده شد مؤاین دو آنال

 ANB نیز همبستگی باالیی را با زاویه        TH/ABمقادیر زاویه   
که رابطه فکین را نسبت به هم بدون توجه بـه کرانیـال بـیس          

که میزان آن مشابه نتـایج      )73/0(سنجد، نشان داده است     می
Cookeــی ) 16(،)7/0 -5/0.( اســت ــستگی El-Hayeckول  همب

 کنـد و ذکـر مـی  مـی کنـد    و پارامتر گـزارش     پایینی بین این د   
ــه   ــادیر زاویـ ــا  TH/ABمقـ ــی Witsبـ ــستگی معنـ دار   همبـ

 همچنــین همبــستگی TH/ABای  پــارامتر زاویــه،)18.(نــدارد
طور که ذکر شـد     دهد که همان   نشان می  APP-BPPباالیی را   

-APP ن پاالتـال و محاسـن  این مسئله با توجه بـه ثبـات پـال   

BPP  ــارامتر ــتفاده از پ ــی   را در آنالTH/AB اس ــای افق یزه
  . سازدصرف قابل اعتماد می

TH/AB  بــا آنــالیز Harvold و Schwartz  نیــز همبــستگی 
یـک پـارامتر    Harvold آنـالیز  .دهـد  داری را نـشان مـی   معنی

  ز ـ نیSchwartzاشد و ـب مرجع میهای خطـی مستقـل از پالن
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 مرجعـی   ی تناسبی است و به تغییر هیچ پالن       یک پارامتر خط  
این دو پارامتر رابطه فکین را نسبت به هـم   . شدباوابسته نمی 

و بنـابراین   ) ANBمثـل   (سنجند نه نسبت به کرانیال بیس       می
مقـادیر   .درسـ همبستگی از نظر هندسی منطقی بـه نظـر مـی          

TH/AB    با پارامتر Wylie  داری نـشان نـداد     همبستگی معنـی. 
 از نقاط متعددی بـرای    Wylieالزم به ذکر است که در آنالیز        

ن شود کـه موجـب پیچیـده شـدن ایـ          گیری استفاده می  زهاندا
 عمود FH ه عالوه از همه این نقاط بر پالنگردد و ب  آنالیز می 
 روی تمـام ایـن      FH براین تغییـرات پـالن    بنـا . شـود رسم می 

حاصـل    ولی از آنجایی که نتـایج      ،گذردثیر می ٔها تا گیریاندازه
 بـین   قـوی دهـد، همبـستگی      نشان می  Lundströmاز مطالعه   

 )12( وجـود دارد TH بـا  Sella-nasion و FHّ مرجع های  پالن
  .این شاید عوامل دیگری مسبب این عدم همبستگی باشدبنابر

گیـرد  ثیر روابط عمودی قرار میٔهم تحت تاTH/AB  پارامتر
چـون ایـن پـارامتر نیـز از تغییـرات           . TH-Witsولی کمتر از    

  د و با افزایششوثر میٔ بر اثر رشد عمودی متاB و Aنقاط 
  
  
  

 نیز بزرگتـر شـده و بـا کـاهش           TH/ABرشد عمودی زاویه    
   موارد هـشود و البته هم کوچکتر میـودی این زاویرشد عم

ذکر شده در استفاده از این پارامتر هـم بایـد مـد نظـر قـرار           
 True Horizontalبنابراین با در نظر گرفتن این نکته که .گیرد

Plan   هـای   از ایـن طـرح در ارزیابی  دهباشد و اسـتفا    ثابت می
زهای ـری قابل اعتمـاد اسـت در اسـتفاده از آنالیـ            ـالومتـسف

TH-Wits  وTH/AB  زهایـآنالیـ  Wits، Wylie، Harvold و 
Schwartz ثیر ٔ تا .به عنوان مکمل درنظر گرفته شوند      توان   می

عد عمودی در نتایج حاصـل از ایـن دو پـارامتر       پارامترهای بُ 
  .رات افقی صورت باید مد نظر قرار گیرددر آنالیز تغیی

  گیری نتیجه
باید توجـه داشـت کـه    TH/AB  وTH-Wits در استفاده از 

آنالیزهـای خطـی    شوند و بـا     ثر می ٔعد عمودی متا  این دو از بُ   
  .دهندداری نشان نمی افقی همبستگی معنی
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