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 چکیده فارسی

امکان لینیسین کبه سنین پایین ورت بیمار در ص و جهت رشدمیزان بینی پیشتوانایی  :زمینه و هدف

دهد و اطمینان حاصل کند که  شخیصبه موقع تنیاز دارند  درمان در دوران رشد  دهد مواردی را که بهمی

آنتی  یی زاویهکنندهاین این مطالعه به نقش تعیینبنابر دهانجام دمناسبی  توان درمانطی رشد میدر 

فرادی با ابینی الگوی رشد صورت در گونیال ناچ در پیشی گونیال، عمق و نوع آنتی، زاویهناچ  گونیال

 پردازد.ارتفاع صورتی بلند می

 های لترال سفالومتری وتحلیلی، رادیوگرافی -در این مطالعه مقطعی توصیفی : مواد و روش:

ساله با ارتفاع صورتی بلند که به بخش ارتودنسی دانشکده  91-07نفر از بیماران  070پانورامیک 

ای هشد. با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک شاخصدندانپزشکی شهر قزوین مراجعه کرده بودند، بررسی 

گونیال، نوع آنتی گونیال ناچ و عمق آنتی گونیال ناچ به صورت دو طرفه بر ی آنتیی گونیال، زاویهزاویه

های رادیومورفومتریک مورد نظر و نوع شاخصگیری شد. ارتباط روی کاغذ تریسینگ رسم و اندازه

 Armonk, NY: IBM) 52 نسخه SPSS افزار نرم کمک با ها داده گردید. ها بررسیاکلوژن در نمونه

Corp )12/1 ها آزمون داری معنی شد. سطح تحلیل و تجزیه > P شد گرفته نظر در. 

طبق نتایج آنالیز واریانس یک طرفه، میانگین زاویه گونیال در سه گروه اکلوژنی تفاوت  يافته ها:

حالی که زاویه و عمق آنتی گونیال در سه گروه تفاوت معنی داری (، در =100/1Pمعنی داری داشت )

(، زاویه آنتی =150/1Pمستقل، میانگین زاویه گونیال ) t(.  همچنین طبق نتایج آزمون <12/1Pنشان نداد )

( در مردان به طور معنی داری باالتر از زنان بود. طبق =100/1P( و عمق آنتی گونیال )=190/1Pگونیال )

کای اسکوئر و دقیق فیشر، توزیع نوع آنتی گونیال راست بر حسب کالس اکلوژن تفاوت آماری آزمون 

(، در حالی که توزیع نوع آنتی گونیال چپ در کالس های اکلوژنی =110/1Pمعنی داری نشان داد )

ان در مرد 5(. از نظر جنسیت هم توزیع نوع آنتی گونیال راست نوع =903/1Pتفاوت معنی داری نداشت )

  (.=100/1Pدر زنان بیشتر بود ) 0راست نوع   و آنتی گونیال



 

 الیگون یو نوع آنت الیگون ی هیزاو یها مطالعه شاخص نیحاصل از ا جیبر اساس نتا نتیجه گیری:

 . ارزشمند باشد بمناس رشد و طرح درمان یالگو ینیب شیبه پ یابیدست یبرا توانندیم یکینیناچ از نظر کل

 

 ی اسکلتال، مندیبلشاخص رادیومورفومتریک، رابطه :لغات کلیدی
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