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 چكیده

مال  نوعسن اسكلتی شاخص های رادیومورفومتریك مندیبل با بررسی ارتباط  :عنوان 

دانشیكده دندانزششیكی دانشی اه    بخش ارتودنسیی  اکلوژن در بیماران مراجعه کننده به 

 علوم پششكی قشوین

داشته و  های ارتودنسینقش مهمی در موفقیت درمان تعیین زمان بلوغ اسكلتیزمینه: 

 با کالس مال اکلیوژن  اند میشان ضخامت کورتكس مندیبلبرخی محققان اذعان داشته 

 د ارتباط داشته باشد.توانمی

میان شاخص های رادیومورفومتریك منیدیبل   ارتباط این تحقیق با هدف تعیین هدف:

هیای رردنیی و کیالس میال اکلیوژن در بیمیاران       سن اسكلتی بر اساس تكامل مهیره و 

کاندیدای درمان ارتودنسی مراجعیه کننیده بیه دانشیكده دندانزششیكی دانشی اه علیوم        

 پششكی قشوین انجام شد. 

هیای لتیرال و   ن یر  رادییوررافی   رذشیته  –در این مطالعیه توییی ی    روش انجام كار:

ی مراجعه کننده بیه دانشیكده دندانزششیكی    ساله 7-01ز بیماران ن ر ا 081پانورامیك 

هیای پارانومییك   دانش اه علوم پششكی قشوین بررسیی شید. بیا اسیت اده از رادییوررافی     

(  به ییور  دو ررفیه انیدازه رییری  و      AI, GI, MIکورتكس مندیبل ) شاخص های 

رردنی آنان بیر اسیاس    هایداده ها در فرم های مربوره ثبت شد و مراحل تكامل مهره
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( از روی CS5تییییییا  CS1مرحلییییییه ) 2( در 5112و همكییییییاران ) Baccettiروش 

میییشان همبسییت ی شییاخص هییای    هییای لتییرال بیمییاران تعیییین شیید.  سیی الومتری

و تقیویمی و ارتبیاط آن هیا بیا کیالس میال        كلتیرادیومورفومتریك مندیبل با سن اسی 

 ها بررسی رردید. اکلوژن در نمونه

بست ی بین سین تقیویمی و سین اسیكلتی و نییش بیین ضیخامت کیورتكس         هم نتایج:

ها وجود داشته و ایین همبسیت ی در تمیام    های رردنی در نمونهمندیبل و تكامل مهره

 (. (p<0.05موارد معنی دار بود

  MI با  و نوع مال اکلوژن رابطه ی معنی دار بود و سن تقویمی و سن اسكلتی GIبین 

   AIر داشتندرابطه ی معنی دا (p<0.05). 

از نظیر   شاخص های رادیو مورفومتریكنتیجه ریری:بر اساس نتایج حایل از این مطالعه 

کلینیكی می توانند برای دستیابی به رشد مندیبل و ریر  رییشی درمیان مناسیز ارزشیمند      

 باشد.

 شاخص های رادیو مورفومتریك   مال اکلوژن   مندیبل  ارتودنسی واژه های كلیدی:
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Abstract  

Title               

Assessment of mandibular radiomorphometric indices and 

skeletal age maturity determined by the cervical vertebrae and 

type of malocclusion in patients referred to department of 

orthodontics, school of dental medicine, university of Qazvin  

Background  

Determination of the skeletal maturity and assessment of “bone 

quantity“is valuable in planning of dental treatment and it also has 

its applications in orthodontics. 

Objective  

The aim of this study was to assess the skeletal bone agerelation 

with the cervical vertebral maturity stages and cortical thickness 

of  the lower border of the mandible using linear 

radiomorphometric indices, and to determine if it is correlated 

with different age, gender and malocclusion categories in 

orthodontic pretreatment period of the orthodontic patients 

referred to Qazvin Dental School. 

Methods  

180 patients, 57 boys (31.7%) and 123 girls (68.3%), participated 

in the study. The cervical vertebral stages were calculated on the 

patients' lateral cephalograms according to Baccetti et al (2005) 

on 6 stages (CSl-CS6). The following linear radiomorfometric 

indices on the lower border of the mandible were measured in 
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panoramic radiographies: mental index, gonion index, antegonion 

index. Patients were classified in three groups of skeletal 

malocclotion: class I, II, III 

Results  

The results of the statistical analysis revealed no significant 

difference between the right and the left side. significant 

correlations were found between coronological age and cervical 

vertebral maturity. measurements for radiomorphometric indices 

increased with age and depends on malocclusion. AI, MI 

increased significantly with age (p<0.05). The cortical thickness 

at the angle off mandible demonstrated the highest value in cl II 

malocclusion (p<0.05). 

 

Conclusion  

Based on the results of this study assessment of linear 

radiomorfometric indices could be clinically valuable for the 

evaluation of the growth and development of the mandible and for 

the assessment of the results in different orthodontic treatment 

procedures. 

Key 'Words  
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