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 12فصل 
 هندسه سفالومتري

 

آناليز سفالومتري به منظور تشخيص و طرح درمان بيماران 

باشد که طراحي شده ارتودنسي لزومًا يک سيستم اندازه گيري مي

است تا رابطه ميان بخشهاي متعدد اسکلتي ، دنداني 

يال را توضيح دهد . ست نرم کرانيوفاوالمانهاي باف

شوند و به لندمارکهاي آناتوميک بر روي سفالومتري انتخاب مي

هايي به دست آيد تا اين شوند تا زوايا و خطيکديگر متصل مي

روابط را مشخص کنند . از آنجائيکه قاعده کرانيال به عنوان 

با ثبات ترين و  معتبرترين بخش آناتوميک در ترکيب 

آيد ؛ بسياري از آناليزهاي يال به حساب ميسيوفاکران

 nasion  ،sella  ،basionسفالومتريک از لندمارکهايي مانند 

 nasion-(SN) sella  ،(BaN) ءکنند تا خطوط مرجعي از جملهاستفاده مي

basion-nasion  و(FH) porion-orbitale  . را به دست آورندsella ،nasion  ،

basion  ملفيباشند که در آناتوميک خط وسط مي لندمارکهاي 

آيند به حساب مي bilateralسفالومتري دقيق تر از لندمارکهاي  

شوند . از ها از يکي از اين خطوط اندازه گيري مي.اکثر شاخص

اين خطوط همچنين به عنوان شاخص مرجع جهت ارزيابي تغييرات 

 شود . در نتيجه رشد و درمان استفاده مي

هاي ، اسکلتالي ، دنداني و بافتوشهاي سفالومتريکبا کمک ر

ها به دست شود و نرمفاسيال ارزيابي ميونرم مجموعه کراني

توان آيد . سپس اندازه گيريهاي سفالومتريک افراد را ميمي

يک سري ء با نرمهاي سني ، جنسي مقايسه کرد . با مطالعه

رفته شده راديوگرافي سفالومتريک متوالي که در طول زمان گ

توان ارزيابي کرد و است ، تغييرات در بخشهاي  صورت را مي

توان ارزيابي کرد که اينگونه تغييرات چه تاثيري همچنين مي

بر روي روابط اين قسمتها خواهند گذاشت . همچنين متخصص 

ينگهاي کردن يک سري تريس سوپرايمپوزتواند با استفاده از مي

 يا درمان را ارزيابي کند . سفالومتريک تاثيرات رشد ، و 

بر خالف ارزيابيهاي خطي ، اندازه گيريهاي زاويه ايي با 

هاي بزرگ کردن راديوگرافي سفالومتري که به علت فاصله

کنند . از سر تغيير نمي midsagittalمتفاوت بين فيلم و پالن 

منبع اشعه به طور سنتي در راديوگرافي  –شئ ء فاصله

 اندارد شده است .سفالومتري تعيين است

از آنجاييکه آناليز سفالومتريک براساس روابط هندسي 

شود بايست به دقت فهميد که چه چيزي ارزيابي ميباشد ، ميمي

بايست مراقب هاي سفالومتري مي. در هنگام ارزيابي اندازه

بود تا نتايج به اشتباه تفسير نشوند . براي تفسير صحيح 

 شود .ي استفاده ميها از آناليزهاي قبلشاخص

 

 (Angles & Planes)ها زوايا وپالن
 (Facial angle)زاويه فاسيال 

عقب ء شود تا درجهاستفاده مي FHو  pogonion-nasionاز زاويه بين 

ارزش   1.رفتگي و يا جلورفتگي فك پايين اندازه گيري شود

جلو وياعقب  2و  1باشد.درجه مي angle 6/3±8/87فاسيال متوسط 

دن سر بيمار تاثيري بر روي زاويه فاشيال نخواهد گذاشت. دا

هاي آناتوميک مانند لندماركهرچند، موقعيت نسبي برخي از 
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porion  ،orbitale   در افراد مختلف متفاوت است.  موقعيت باالتر و

تاثير خواهد   FHمرتبط به  ها بر زاويهلندماركيا پايين تر 

ي فك پايين تنها بر اساس گذاشت. عقب رفتگي و يا جلوآمدگ

شود مقدار زاويه فاسيال با ميانگين نرمال توصيه نميء مقايسه

هاي مرفولوژيک ممکن است نتايج گمراه کننده ايي زيرا تفاوت

 (.12-1به همراه داشته باشد )شکل

مشکالت مشابهي در ارزيابي فک باال نسبت به قاعده جمجمه  

که براي   Point Aتا  nasion و خطي از FHهنگاميکه از زاويه بين 

شود ، ممکن است استفاده مي خلفي فك باال-تعيين موقعيت قدامي

  orbitaleنسبت به  porionرخ دهد . تفاوت هاي آناتوميک در موقعيت 

تاثير خواهد گذاشت و در نتيجه ارزيابي  FHبر روي شيب 

از پوريون  دهد . هنگاميکهاشتباهي از موقعيت فك باال مي

شيني استفاده شود اين ناهنجاريها ممکن است نسبت به ما

شود پيچيده تر هم زمانيکه از پوريون آناتوميک استفاده مي

بشوند ، زيرا اين لندمارکها لزومًا بر هم منطبق نيستند و 

 نرم هاي هر کدام ممکن است متفاوت باشد . 

 

با پالن  ندندانهاي انسيزور فك پايي زاويه
 منديبوالر

Downs2نسبت به پالن   دندانهاي انسيزور فك پايين زاويه 1و

 97تا  5/81نرمال بين اکلوژن  منديبل را در بيماراني با 

اين زاويه را از لحاظ هدف درمان  Tweed3درجه ذکر نمود . 

براي بيماران و ازنظر رسيدن به نتايج با ثبات درماني مهم 

لث صورتي ارزيابي کرد . آناليز سفالومتريک او براساس مث

 دندانهاي انسيزور فك پايينشامل فرانکفورت ، پالن منديبل و 

 ( . 12-2بود ) شکل 
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 orbitaleنسبت به  porionبراساس موقعيت  b و aزواياي صورتي    12-1شکل 

 porionء متفاوت هستند . در اين مثال ، به علت موقعيت باال قرار گرفته

بيشتر است با وجود اينکه موقعيت   فك پايين   aاويه از ز b ، زاويه

نسبت به فك باال برابر است . تنها استفاده از زاويه فاسيال براي 

 باشد . تعيين موقعيت   فك پايين  نسبت به فك باال صحيح نمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
محور بهترين شيب  . "ايده آل"اکلوژن  در يک  Tweed مثلث    12-2شکل 

درجه است )  87دانهاي قدامي فك پايين نسبت به پالن منديبل دن طولي

  true horizontalبا  FH( . در موقعيت ايده آل که در آن  = IMPA 87درجه 

ثناياي پايين  اويهدرجه و ز MP –( FMA ) FH  25باشد ، زاويه  يکسان مي

 درجه است .  FH  68 ( FMIA )به

 

 زاويه  )IMPA  (ل ،به طور ايده آ Tweed ءبراساس گفته

بايست مي  -نسبت به پالن منديبل دندانهاي انسيزور فك پايين

  ( FMIA )درجه و درنتيجه FH-MP 25 ( FMA )درجه باشد ، زاويه  87

درجه  68با خط فرانکفورت  دندانهاي انسيزور فك پايين زاويه

کند که الزم هنگامي اهميت پيدا مي IMPAخواهد بود.  زاويه 

اي اضافي درقوس فک پايين ايجاد شود : با جلو آوردن است فض

ميلي متر فضا  5/2،  دندانهاي انسيزور فك پايين درجه از 3

 87از  IMPAآيد . بالعکس ، کاهش در قوس فک پايين به دست مي

درجه ، فضاي موجود در قوس فک پايين به مقدار  84درجه ، به 

 ميلي متر کاهش پيدا خواهد کرد .  5/2

بايست در ذهن سپرده شود که تغيير در هر يک از نين ميهمچ

را تغيير خواهد داد . به عنوان   tweedمثلث  پالن زاويه 3

شايد کار عاقالنه ايي  MPمثال در بيماران با شيب زياد در 

درجه ايي تالش شود  IMPA 87نباشد که براي به دست آوردن يک 

شود و به يين  ميزيرا سبب جلوزدگي دندانهاي انسيزور فك پا

احتمال زياد زيبايي صورت و ثبات دنداني را به خطر 

 اندازد .مي

 

 SNAزاويه 
عقب رفتگي و يا ء براي تعيين درجه  SNA معمواًل از زاويه

.  4و5شود جلوآمدگي فك باال نسبت به قاعده جمجمه استفاده مي

درجه است )  82،  12-3در شکل  SNAبه عنوان مثال ، زاويه 
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 جلو آيد ، زاويه 1Aبه  A( اگر موقعيت  aويه زا

1SNA 86  درجه

دهد ( ، که جلوآمدگي فك باال را نشان مي bخواهد شد ) زاويه 

در  SNگيرد که شيب خط . اين تفکر بر اين اساس صورت مي

 sellaتمامي افراد مشابه است ، به عبارت ديگر ، رابطه عمودي 

 ثابت است .  nasionو 

م را در نظر بگيريد که در آن رابطه فك باال يک سفالوگرا

  نشان داده شده است اما در اين نمونه Aبا نقطه 

)1sella (s  در يک موقعيت باالتر قرار دارد . زاويهNA) Z1(S 

 Z اشد اما فك باال جلو آمده نباشد. زاويهدرجه ب 86تواند مي

باالي  باشد تا يک فكمي Nنسبت به  1Sنمايانگر موقعيت فوقاني 

جلوآمده . مقايسه ارقام فردي با نرمهاي استاندارد بدون 

 .  تواند گمراه کننده باشدتوجه به روابط هندسي مي

 ANBو  SNA  ،SNBزواياي 
درفك پايين ممکن است باعث نتيجه   Bء تغييرات فضايي نقطه

شود . گيري اشتباه از جلو آمدگي ويا عقب رفتگي فك پايين مي

شاخص قابل اطمينان   ANB وجود دارد که زاويهيک توافق کلي 

به تنهايي براي  SNBيا  SNAتري از هر کدام از زواياي 

ناهنجاري بين فك باال وفك پايين ء ارزيابي مقدار رابطه

و  SNخط  ANB اين فرضيه بدين دليل است که زاويه 4و 5باشد مي

 ANBکند. زاويه را ، از ارزيابي حذف مي Sبه ويژه موقعيت 

در  ANBهم محدوديت هاي خود را دارد . بحث بيشتر با زاويه 

 witsي اختصاص دارد . ارزياب witsباشد که به ارزيابي مي 9فصل 

 به تغييرات پالن اکلوزال حساس است . 

 

 mandibularو  occlusalپالن هاي 
در اکثر آناليزهاي سفالومتري اکلوزال پالن ومنديبوالر پالن 

شوند . پالن سنجيده مي FHو يا  BaNو خط  SNنسبت به خط 

اکلوزال و منديبوالر معمواًل به عنوان مرجع جهت تشخيص 

hypodivergency  ياhyperdivergency (  12-4شوند ) شکل صورت استفاده مي 
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دهد . يک درجه را نشان مي 82مقدار نرم     SNAزاويه   12-3شکل 

  )A   ) angle b : SNAء قطهنتواند ناشي از موقعيت جلوآمده يدرجه م 86زاويه 

باشد . در نتيجه هنگاميکه ارقام   )S ) NA1angle Z ; Sو يا موقعيت باالتر 

شود نه تنها تغيير از نرم بلکه دليل تغيير مهم سفالومتريک تفسير مي

 است . 

 

 

 

 

 

در سفيد پوستان ، ميانگين نرمال براي پالن اکلوزال 

 32و پالن منديبل تقريبًا  SNدرجه نسبت به خط  14تقريبًا 

باشد . بعالوه ، نسبت طول مي SNدرجه نسبت به خط 

شود و سنجيده مي ANSتا  Nکه از  (UAFH)فوقاني صورت قدامي

اندازه  Meتا  ANSکه از  (LAFH)ارتفاع قدامي تحتاني صورت 

 Nکه از  (AFH)ام صورت شود . نسبت به ارتفاع کلي قدگيري مي

باشد . ارتفاع مي %54و  %46شود  به ترتيب سنجيده مي Meتا 

 خلفي صورت 

(PFH)  ياS-Go  ارتفاع کلي قدام صورت  %65تقريبًا(N-Me) باشد مي

عمود بر خط  . هنگاميکه اندازه گيريهاي خطي از تصوير نقاط

سه شود ، در مقايعمودي در جلوي پروفايل بافت نرم انجام مي

و  Meتا  ANSو  ANSتا  Nه هنگاميکه فاصله ها مستقيمًا بين ب

S  تاGo شود تغييراتي در تناسب سنجيده ميUAFH  ،LAFH   وPFH 

پايين  nasionنسبت به  sellaصورت خواهد گرفت . چنانچه در فردي 

به ترتيب با نرم   AFHLو   UAFH( و  12-5در شکل  1Sباشد  ) 

نسبت به  MP و  PP  ،OPد ، زواياي برابر باش  %54و  %46هاي 

کاهش  AFHبه   PFHاز نرم بزرگتر خواهند بود ، و نسبت  SNخط 

در موقعيت باالتري   sellaپيدا خواهد کرد . بالعکس ، اگر 

 در شکل  2Sقرار گرفته باشد ) 

مانند موقعي هستند که  LAFHو  UAFH( ، آنگاه دوباره  5-12

sella-nasion  توسط خطSN شود و يده ميسنجPFH  نسبت بهAFH  

 N2Sنسبت  MPو  PP  ،OPيابد وهمچنين زواياي افزايش مي

 کوچکتر خواهند بود . 

يا هر  SNنسبت به   MPو  PP  ،OPهنگام ارزيابي زواياي 

( عاقالنه است که به  FHيا   BaNپالن آناتوميک ديگر ) مانند 

. برخي ارزيابي شوند  PFHو  UAFH  ،LAFHدقت نسبتهاي 

صورت و پتانسيل رشد فك  divergency دهند متخصصين ترجيح مي

سنجيده شود ، که ممکن است  MPپايين تنها براساس زاويه 

اطالعات گمراه کننده ايي بدهد بنابراين بهتر است هميشه 

 نسبت هاي عمودي صورت مد نظر قرار گيرد . 
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ت فوقاني ، قدامي تحتاني و خلفي صورنسبت ارتفاع قدامي    12-4شکل 

و پالن فک پايين  (OP)، پالن اکلوزال  (PP)با زواياي مطلوب پالن پالتال 

(MP)  نسبت به خطSN  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sدر موقعيت  asell شود اگرارزيابي مي  LAFHو  UAFHهنگاميکه    12-5شکل 

 ،1S  2و ياS  کنند زيرا تغيير نمي تصورقدامي ارتفاع باشد ، نسبتهاي

تحت تاثير قرار  (Me)و منتون  (ANS)بيني ، خار قدامي (N)نازيون 

حت ارتفاع خلفي صورت را ت 2Sو يا  S  ،1Sدر  sellaگيرند ولي موقعيت نمي

 N2Sو  SN  ،N1Sهنگاميکه از  MPو  PP  ،OPدهد . بعالوه تاثير قرار مي

  ند متفاوت خواهند بود .داندازه گيري ش

 

 تباعد پالنهاي صورتي
استفاده  divergencyء پالن هاي فاسيال که معموالً براي توصيف درجه

باشند . از مي MPو  BaN ،PP  ،OP، پالن  SNشود پالن مي

شوند ميزان آنجاييکه اين پالن ها به سمت قدام متباعد  مي

 Hyperتباعد نسبت به تباعد ايده آل در يک الگوي صورتي نرمال 

divergency  و ياHypo divergency  ميزان  12-6شود . شکل ميناميده

شکل  openbiteتباعد در مال اکلوژن کالس دو دسته يک ) اسکلتال 

a6-12 ( در مقايسه مال اکلوژن کالس دو دسته دو )اسکلتال
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deepbite  شکلb6-12دهد. الگوهاي صورتي ( را نشان ميhypo divergent 

نيز اتفاق  Cl IIIو  Cl Iهاي  مال اکلوژن در   hyper divergentو 

 افتند . مي

پالن هاي صورتي  راهنماي مناسبي براي تعيين  ميزان تباعد

عيين دشواري درمان از بعد عمودي يعني تجهت رشد صورت و 

باشد وهمچنين اسکلتال ديپ بايت و اسکلتال اپن بايت مي

با آن مواجه پس از درمان  retentionدشواريهايي که دردوره 

وش کرد که لغات دهد . نبايد فرامخواهيم شد را ، نشان مي

deep  وopen باشد. دليل تنها توصيف کننده ناحيه انسيزورها مي

اين شرايط ممکن است گوناکوني درخواص مورفولوژيک اسکلتي 

و مشکالت بافت نرم و  hypo divergentيا  hyper divergentمانند  الگوهاي 

تواند دنداني باشد. علت اپن بايت يا ديپ بايت مي يا مشکالت

ترکيبي از عوامل فوق باشد در نتيجه به علت تباعد پالنهاي 

صورتي اصالح ديپ بايت يا اپن بايت اسکلتي توسط ارتودنسي به 

تنهايي سخت تر از ديپ و اپن بايت دنداني است . مشکالت 

 شود . نيز ناميده مي long faceبه نام سندرم  hyper divergentاسکلتي 

باشد . پالن تميز دادن بين ويژگيهاي مرفولوژيک امري مهم مي

-b6باشد ) شکل مي hyper divergentمنديبل شيب دار به عنوان الگوي 

 hypo( و بالعکس پالن منديبل بدون شيب به عنوان الگوي  12

divergent شکل مي( باشدa6-12). 

Schudy6 پالن  زاويهandibularocclusom  زاويه(OM را به عنوان )

کند، معرفي مي اسکلتالتباعد روش ديگري براي ارزيابي 

 7يک نوسان از   باشد.بنابراين نمايانگر الگوي اسکلتي مي

  OMدرجه در دامنه زواياي  21تا 
 OMهمچنان که زاويه  ( نرمال است. OPو  MP)يعني زاويه بين 

تر محتمل hyper divergentاسکلتي  شود، الگويدرجه نزديک مي 21به 

 hypoدرجه نمايانگر الگوي اسکتي  7نزديک  OMزاويه کم   است.

divergent  .ارزيابي زاويه است OM  لزومًا ارزيابي نسبي ارتفاع

باشد تفاوت زياد در خلفي آلوئول و ارتفاع قدامي آلوئول مي

ن نشان آارتفاع خلفي آلوئول فک پايين نسبت به ارتفاع قدامي

 (.12-7دهنده تباعد صورت است )شکل 
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 MP. زاويه   hyper divergent (b)و  hypo divergent (a)الگوي اسکلتي    12-6شکل 

 SNتغيير در شيب  باشد . هرچند ، يکمي (a)بيشتر از  (b)در  SNنسبت به 

 .(12-5شکل  ذارد ) رجوع شود بهتواند بر اين زاويه تاثير بگنيز مي

 

 Steiner’s acceptable )هاي قابل قبول استاينر ضاغما

compromises ) : 
تفاوت در موقعيت هر يک از لندمارکهاي سفالومتريک ممکن است 

سبب انحراف بسياري از ارقام سفالومتري از مقادير نرمال 

مرور  steiner chevronsو   5وsteiner4شود . هنگاميکه نرمهاي آناليز 

گردد و سازشها طوري فرمول بندي شده اند که فاکتورهاي مي

 هندسي هم درنظر گرفته شده اند. 

Steiner5لفي فک را شناسايي کرد . خ-تنوع در روابط قدامي  4و

ها شيب  Chevronدرجه است،  2ايده آل  ANBنظر به اينکه 

  NAدندانهاي انسيزور فك باال و   فك پايين  نسبت به خطوط 

(  12-8کنند ) شکل توصيف مي ANBبا مقادير متفاوت را  NBو 

برآيند هندسي تفاوت هاي مرفولوژيک و احتماالت  steinerسازشهاي 

در صورتيکه  12-9باشند . به عنوان مثال ، درشکل درماني مي

درجه باشد، آنگاه  6در پايان درمان ارتو دنسي   ANBزاويه 

ي فک باال نسبت به سازشهاي مورد قبول براي دندانهاي ثنايا

درجه وصفر ميلي متر وبراي دندانهاي  18برابر  NAخط 

 5 درجه و 29برابر  NBانسيزور فك پايين نسبت به خط 

 بود. متر ميميلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 OM (a)باشد . زاويه کوچکتر مي MPو OPزاويه بين  OMزاويه    12-7شکل 

 OM (b)باشد در حاليکه زاويه بزرگتر مي hypo divergentنمايانگر الگوي صورتي 

در  MPباشد . استفاده تنها از مي hyper divergentنماياگر الگوي صورتي 

وقتي با ساير شاخص  OMارزيابي ميزان تباعد مستعد خطا  است . زاويه 

هاي سفالومتريک به کار رود ، در شناسايي ميزان تباعد صورت بسيار 

تواند کمک ررسي ميزان تباعد صورت ميمفيد است راهنماي اضافي در ب

 خوبي باشد.
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مام باسازشهاي  پذيرفته شده . درت Steinerهاي آناليز  Chevron   12-8شکل 

Chevron  ها عدد بااليي نمايانگر زاويهANB باشد که در برحسب درجه مي

بر ، فاصله  ANکنار آن زاويه دندان هاي انسيزور فك باال نسبت به خط 

حسب ميلي متر از لبيالي ترين نقطه بر روي سطح دندان انسيزور فك 

و فاصله  NB، تمايل محوري ثناياهاي پايين به خط NAباال تا خط 

 شود . مشاهده مي NBبرجسته ترين نقطه سطح لبيال آن تا خط 

 

 وتصحيح سفالومتري A-pogonion پالن 
ک براي ارزيابي يک مرجع ديگر درآناليز سفالومتري A-pogپالن 

فاصله بر حسب   باشد.موقعيت دندان انسيزور فك پايين مي

 Aة متر از نوک انسيزال دندان تا خطي که از برخورد نقطميلي

گيري شود اندازهدرفك پايين انجام مي pogonnionدر فك باال تا 

 انسيزوربخش از موقعيت + يک دامنه رضايتmm 3تا  -2 شود.مي

از نوک دندان انسيزور فک پايين تا خط  +mm 5 ةباشد، فاصلمي

pog-A 7.موقعيتي ايده آل است  Downs7  پيشنهادRicketts8  مبني بر

خصوصًا در نيمه  ارتباط دندان انسيزور فك پايين به پروفايل،

اهميت شيب  را پذيرفت.  A-pogتحتاني صورت با استفاده از 

نيز تاکيد شده  A-pogدندان انسيزور فك پايين نسبت به خط 

درجه  23مقدار اين زاويه  Downsدر نمونه هاي نرمال   است.

 7.درجه بود 3با انحراف معيار 

تصحيح سفالومتري با ارزيابي موقعيت ثناياي فک پايين در 

کليشه سفالومتري اگر با بررسي ابعاد مزيو ديستالي 

دندانهاي پايين و محيط قوس دنداني فک پايين همراه گردد 

قوس دنداني پايين  spacingرا براي تعيين کراودينگ يا  روشي

کند . پايه واساس تصحيح سفالومتريک درهنگام ايجاد مي

 A-pogاستفاده از ارزيابيهاي دندان انسيزور فك پايين به 

باشد که هنگام جلو آوردن ويا عقب بردن دندان اين مي

ت به ترتيب سبب به دس mm 1انسيزور فك پايين به مقدار 

ميلي متر از فضاي موجود  2ميلي متر و از دست رفتن  2آوردن 

شود . به عنوان مثال ، چنانچه فاصله در قوس دنداني مي

ميلي متر باشد  -A-pog  2دندان انسيزور فك پايين نسبت به خط 

+ ميلي متري 3آنگاه جلو آوردن دندان انسيزور به يک موقعيت 

+ ميلي متري خواهد شد که 5سبب تغيير کلي  A-pogنسبت به خط 

ايجاد خواهد  mm 10فضاي اضافي در قوس فک پايين به مقدار 

بايست تجديد کرد. در اين مورد طرح درمان کشيدن دندان مي

بررسي نظر گردد . تکنيکهاي تصحيح سفالومتريک مشابه براي 
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و شاخص هاي زاويه  VToموقعيت دندان انسيزور فك پايين مثل 

هاد شده است افزايش شيب انسيزور فك پايين به پيشن Tweed 3اي 

ميلي متري در طول  5/2درجه سبب افزايش  3سمت جلو به مقدار 

شود . بالعکس عقب آوردن دندان انسيزور کلي قوس دنداني مي

درجه طول قوس فك پايين  را به مقدار  3فك پايين به مقدار 

 ميلي متر کاهش خواهد داد .  5/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6در پايان درمان  ANBيک بيمار ارتودنسي که  زاويه    12-9شکل 

باشد . روابط سازشي مورد قبول براي دندان انسيزور فك ميلي متر مي

باشد و براي دندان درجه و صفر ميلي متر مي NA 18باال نسبت به خط 

ميلي متر است . از  5درجه و  NB 29انسيزور فك پايين نسبت به خط 

است اما دندانها  Cl IIهنوز  ANBسکلتي بيمار با توجه به زاويه نظر ا

 کنند . ناهنجاري اسکلتي را استتار مي
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ي پالن نوک دندان انسيزور فك پايين بر رو (c)و (b)،  (a)در    12-10شکل 

A-Pog  با  انسيزورقرار گرفته است . زاويه-MP  خط چين( از ايده آل((a) 

متفاوت است . تشخيص فقط بر مبناي ارزيابي  (c)و حاده  (b)فرجه تا من

شود . با ه نمييتوص  A-Pogموقعيت دندان انسيزور فك پايين نسبت به خط 

 مطلوب است.  )a(پروفايل  line-Sتوجه به 

 

 

 A-Pogبررسي فاصله  دندان انسيزور فك پايين نسبت به خط 

ندازه ود . در اين ابايد با احتياط انجام شبه تنهايي مي

گيري خطي زاويه دندان انسيزور فك پايين مد نظر قرار 

ساله خطرات استفاده از شاخص ( و اين م 12-10د ) شکل گيرنمي

هاي منفرد را در تشخيص و طرح درمان سفالومتري گوشزد 

بر اهميت استفاده از اندازه گيريهاي خطي  Ricketts8نمايد . مي

اندازه گيريهاي کند . تمامياکيد ميبه همراه زاويه ايي ت

بايست همراه با ارزيابي هاي ديگر مورد سفالومتريک  مي

بايست ارزيابي باليني را نيز در قضاوت قرار گيرد در ضمن مي

 نظر گرفت . 

 

 گيرينتيجه
دهند که مثالهاي آورده شده در اين فصل به خوبي نشان مي

يست بسيار دقت شود . باهنگام تفسير يک شاخص سفالومتري مي

اعتبار و قابل اعتماد بودن يک شاخص سفالومتري و حتي گروهي 

از شاخص ها در توصيف متغيرهاي کرانيوفاسيال و دنتيشن با 

ترديد همراه است . يکي از داليل آناليزهاي متعدد سفالومتري 

اين است که هر آناليز عالوه برنقصهايش داراي فوايد خاصي 

رخي آناليزها آنقدر نياز به محاسبه دارند باشد . بنيز مي

که از لحاظ باليني عمالً غير قابل استفاده هستند در حاليکه 

 دي دارند .باشند که ارزش محدوبرخي ديگر آنقدر ساده مي

اشتباه ديگر در آناليز سفالومتري استفاده تنها از يک 

ر باشد . اگر بيمافيلم براي مقايسه ارقام با مقادير نرم مي

داراي تنوع آناتوميک باشد آنگاه ارقام سفالومتريک با 

 ارزشهاي نرم برابر نخواهد بود. تنوع در موقعيت هر کدام از

که معمواًل در  porionو  sella  ،nasion  ،orbitaleلندمارکها مانند 

توانند شوند مياستفاده مي base lineبسياري آناليزها به عنوان 

يج اشتباه از آناليز شود. به همين باعث به دست آوردن نتا

دليل بايد توجه خاصي به درک اين تنوعات و عواقب هندسي و 

که، سفالومتري در طرح نيبا توجه به ابيولوژيک آنها نمود. 

باشد، درمان و تشخيص بيماران ارتودنسي و يا جراحي مهم مي

بايست گيريهاي به دست آمده ميدر توصيف اندازهبايست ميولي 

 قت بسياري کرد. د

بايست دقت کرد که در ارزيابي بيمار سفالومتري بافت مي

هاي نرم نيز مورد استفاده قرار گيرد .  تشخيص ارتودنسي 

بايست بر روي ارزيابي همه جانبه از بيمار بنا شود و مي

عالوه بر فوايد سفالومتري محدوديتهاي آنرا نيز بايد در نظر 

 داشت . 

تصوير برداري سه بعدي و سفالومتري سه  در انتها بايد گفت
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بعدي در حال پيشرفت است . همچنانکه اين تکنولوژي تکامل 

کند آناليزهاي سفالومتري نيز قابل انجام است ولي پيدا مي

براي تعيين دقت و کارآيي آناليزها بايد اعتبار آنها 

 .(22،  21،  20همواره مدنظر باشد )فصل 
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