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 چکيده فارسی

ین سنین پایصورت بیمار در افقي و جهت رشد میزان بیني یشپتوانایي  هدف: زمينه

ع به موقنیاز دارند تشخیص درمان در دوران رشد  دهد مواردي را كه بهامكان ميكلینیسین به 

 انجام داد.مناسبي  توان درمانو اطمینان حاصل كند كه طي رشد ميدهد 

 

مق و ع ،ي گونیالونیال، زاویهي آنتي گي زاویهكنندهاین مطالعه به نقش تعیین :هدف

 ردازد.پبیني رشد افقي صورت در افرادي با ارتفاع صورتي نرمال ميگونیال ناچ در پیشنوع آنتي

 

هاي لترال و پانورامیک رادیوگرافي تحلیلي، -در این مطالعه توصیفي :هاو روشمواد 

هاي مطبكننده به دانشكده و رمال مراجعه ساله با ارتفاع صورتي ن 01-01نفر از بیماران  091

اي هده از رادیوگرافي پانورامیک شاخصبا استفا خصوصي دندانپزشكي شهر قزوین بررسي شد.

نوع آنتي گونیال ناچ و عمق آنتي گونیال ناچ به صورت دو  گونیال،آنتي ي، زاویهي گونیالزاویه

ورد م هاي رادیومورفومتریکصارتباط  شاخ گیري شد.اندازه طرفه بر روي كاغذ تریسینگ رسم و

 ها بررسي گردید.نظر و نوع اكلوژن در نمونه

 

 = P.value)آنالیز واریانسگونیال ناچ داري بین عمق آنتيارتباط آماري معني :هایافته

در  و نوع اكلوژن ( P.value = 0.002والیس ل)آنالیز كراسكا گونیال ناچي آنتي، زاویه (0.048

نوع  ، (P.value = 0.91نالیز واریانسل )آي گونیاولي بین زاویه ،(p<0.05) اشتها وجود دنمونه

ي معناداري یافت و نوع اكلوژن رابطه  ( P.value = 0.12والیس )آنالیز كراسكالگونیال ناچ آنتي

 .(p>0.05)نشد

 نیالگوتيهاي عمق و زاویه  آنبر اساس نتایج حاصل از این مطالعه شاخص :گيرينتيجه

بیني روند رشد مندیبل و طرح درمان توانند براي دستیابي به پیشناچ از نظر كلینیكي مي

 مناسب ارزشمند باشد.

 مندیبل ،ي اسكلتالابطهر شاخص رادیومورفومتریک، :لغات كلیدي
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