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 خالصه فارسی

ی پرمولر و انواع متفاوت انکوریج جهت بستن فضا در درمان ارتودنسی، هادندانتأثیر کشیدن 

بزرگسال: یک بررسی  روی ابعاد راه هوایی فوقانی و موقعیت استخوان هایوئید در افراد

 سفالومتریک گذشته نگر

  

جهت بستن فضا در  جيپرمولر و انواع متفاوت انکور یهادندان دنیکش ریتأثارزيابي  ،هدف از مطالعه حاضر زمینه و هدف:

 بود. در افراد بزرگسال دیوئياستخوان ها تیو موقع يفوقان ييابعاد راه هوا یرو ،يدرمان ارتودنس

دندان پرمولر  دنیثابت با کش يکه تحت درمان ارتودنس يمارانیقبل و بعد از درمان ب يوگرافيراد 241 روش انجام کار: 

 ،و انکوريج ماگزيمم بايماگزيالری پروتروژن 2بیمار کالس44 (:2گروه) گروه تقسیم شدند: چهارها به نمونهشد.  یبودند، جمع آور

 (:4گروه) و انکوريج ماگزيمم، 1بیمار اسکلتال کالس  44 (:3گروه) ، و انکوريج متوسط کراودينگ 2کالسبیمار  44 (:1گروه)

و موقعیت استخوان  اروفارنکس و هیپوفارنکس ولوفارنس، . ابعاد نازوفارنکس،و انکوريج ماگزيمم  3بیمار اسکلتال کالس 11

گیری شدند. از اندازه AudaxCeph v6.1.4.3951رم افزار های قبل و بعد از درمان با استفاده از نهايوئید در لترال سفالومتری

جهت مقايسه متغیرها قبل و بعد از درمان و بررسي ارتباط آنها استفاده  سونآزمون مقايسه زوجي، کای اسکوئر و همبستگي پیر

 شد.

 ( p<0.001)مشاهده شد هیپوفارنکس، ولوفارنکس و اروفارنکس( کاهش معنادار ابعاد راه هوايي 4( و )3،) (2در گروه)ها: یافته

( افزايش معنادار ابعاد اروفارنکس و ولوفارنکس 1در گروه ) (r=0.6-0.8) و با میزان رترکشن انسیزورهای باال و پايین ارتباط داشت.

( و 2روه )همچنین، در گ( p<0.001)ها افزايش معنادار در ابعاد نازوفارنکس يافت شد.در تمامي گروه (p<0.001) مشاهده شد.

 (r=0.4-0.6)داشت. ( موقعیت استخوان هايوئید به سمت پايین و عقب تغییر کرده بود که با کاهش راه هوايي ارتباط3)

روی ابعاد راه هوايي فوقاني و موقعیت استخوان هايوئید تأثیرگذار است. استفاده از  درمان کشیدن ارتودنسي گیری:نتیجه

 شود.اد راه هوايي و استفاده از انکوريج متوسط منجر به افزايش ابعاد راه هوايي ميانکوريج ماگزيمم باعث کاهش ابع

 اه هوايي فوقاني، استخوان هايوئیدر انکوريج، لترال سفالومتری، درمان کشیدن ارتودنسي،:کلمات کلیدی
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Effect of orthodontic premolar extraction and different types of anchorage to space 

closure on the upper airway and hyoid bone position in adult: A Retrospective 

cephalometric appraisal  

Background & Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of extraction of premolars and 

different types of anchorage to close the space in orthodontic treatment on the dimensions of the upper 

airway and the position of the hyoid bone in adults. 

Materials and Methods: 142 pre and post-treatment lateral cephalometric radiographs of patients 

who underwent fixed orthodontic treatment with premolar extraction were collected. The sample was 

divided into four groups - group1: 40 patients with Bimaxillary dentoalveolar protrusion and maximum 

anchorage, group2: 40 patients with skeletal class I crowding and moderate anchorage, group3: 40 

patients with skeletal class II malocclusion and maximum anchorage, and group4: 22 patients with 

skeletal class III malocclusion and maximum anchorage. Nasopharyngeal, oropharyngeal, and 

hypopharyngeal airway space dimensions were measured in the pretreatment and posttreatment 

cephalometric radiographs using AudaxCeph v6.1.4.3951software. Paired t-test, Chi-square, and 

Pearson correlation test were used to compare the variables pre and post-treatment and examine their 

relationship. 

Results: In groups (1), (3), and (4), a significant decrease in airway dimensions of the oropharynx, 

velopharynx, and hypopharynx was observed (p <0.001) and was associated with the retraction of upper 

and lower incisors. (r = 0.6-0.8) In group (2) a significant increase in oropharyngeal and velopharyngeal 

dimensions was observed. (p <0.001) In all groups, a significant increase in nasopharyngeal dimensions 

were found. (p <0.001) Also, in groups (1), and (3), the position of the hyoid bone was downward and 

backward, which with the decrease in The airway dimensions was related. (r = 0.4-0.6) 

Conclusions: Orthodontic treatment affects the dimensions of the upper airway and the position of 

the hyoid bone. The use of maximum anchorage reduces the dimensions of the airway and the use of 

medium anchorage increases this. 

Key Words: Lateral Cephalometric, extraction orthodontic treatment, Upper airway, Hyoid bone, Anchorage. 
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