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Abstract
Introduction:

Evaluation of alveolar bone thickness is crucial for proper implant placement and
support and aesthetics of soft tissue around implant restorations. The aim of this
study was to determine the relationship between skeletal protrusion of jaw and
labiolingual inclination of teeth with maxillary and mandibular anterior alveolar
bone thickness using computed beam computed tomography (CBCT).

Materials

In this descriptive-analytical study, cone beam computed tomography images were
obtained from 100 patients referred to the radiology department of Tabriz Dental
School from 2013-2015 before implant insertion. Maxillary and mandibular
protrusion was determined by measuring SNA (Sella-nasion-A point) and SNB
(Sella-nasion-B point) angles and labiolingual inclination of maxillary and
mandibular anterior teeth was determined by measuring U1-NA (Upper 1-Nasion A
point) and L1-NB (Lower1-Nasion B point) angles. Then, thickness of buccal bone
was measured at three levels: 3 mm below the CEJ (A), the middle part of the root
(B) and the apex (C). Data were analyzed by using descriptive statistics (mean and
standard deviation) and Pearson’s correlation coefficient and p value < 0.05 will be
considered statistically significant.

& Methods:

Results: Mean thickness of bone was higher at level C than other two levels and lower at
level A than others. There is no statistically significant relation between mean
maxillary bone thickness and SNA (p value > 0.05) except for B region on canine
(Pearson correlation coefficient = 0.305 and p value < 0.05). There is no statistically
significant relation between the mean maxillary bone thickness and U1-NA. There is
no statistically significant relation between mean mandibular bone thickness and
SNB and L1-NB. (p value > 0.05).
Conclusion: There was no statistically significant relation between maxillary and mandibular
protrusion and labiolingual inclination of upper and lower anterior teeth with
alveolar bone thickness.
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ارتباط بیه پريتريژن اسکلتی ي تمایل لبیًلیىگًالی دوذانها با ضخامت استخًان آلًئًالر قذامی در تصايیر

Computed Beam Computed Tomography
1
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ريدابٍ کًدریان

 .0داوشیار ،گريٌ پريتسَاي دوداوی ،داوشکدٌي دودانپسشکی ،داوشگاٌ علًم پسشکی تبریس ،تبریس ،ایران.
 .2دًذاىپشضك ،داًطکذُی دًذاىپشضکی ،داًطگاُ علَم پشضکی تبزیش ،تبزیش ،ایزاى.
 .3وًیسىذٌ مسؤيل :رسیذًت گزٍُ پزٍتشّای دًذاًی ،داًطکذُی دًذاىپشضکی ،داًطگاُ علَم پشضکی تبزیش ،تبزیش ،ایزاى.
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چکیده
مقدمه :ارسیابی ضخاهت استخَاى آلَئَالر ،بزای جایگذاری هٌاسب ایوپلٌت ٍ ساپَرت ٍ سیبایی بافت ًزم اطزاف
رستَریطيّای ایوپلٌتی بسیار هْن استّ .ذف اس ایي پضٍّص ،تعییي ارتباط بیي پزٍتزٍصى اسکلتی فکیي ٍ
توایل لبیَلیٌگَالی دًذاىّا با ضخاهت استخَاى آلَئَالر ًاحیِی قذاهی هاگشیال ٍ هٌذیبل با استفادُ اس
تَهَگزافی كاهپیَتزی اضعِی هخزٍطی ( CBCT )Computed beam computed tomographyبَد.
مواد و روشها :در ایي هطالعِی تَصیفی -تحلیلی ،اس  100بیوار هزاجعِكٌٌذُ بِ بخص رادیَلَصی داًطکذُی دًذاىپشضکی
تبزیش كِ جْت جایگذاری ایوپلٌت بیي سالّای  1392تا  1394اقذام كزدُ بَدًذ ،تصَیز تَهَگزافی
كاهپیَتزی اضعِی هخزٍطی تْیِ ضذ .پزٍتزٍصى هاگشیال ٍ هٌذیبل با اًذاسُگیزی سٍایای ٍ SNB ٍ SNA
توایل لبیَلیٌگَالی دًذاىّای قذاهی هاگشیال ٍ هٌذیبل با اًذاسُگیزی سٍایای  L1-NB ٍ U1-NAتعییي
گزدیذ .ضخاهت استخَاى باكال در  3هیلیهتز سیز ) ،)Chemical engineering journal( CEJ (Aقسوت
هیاًی ریطِ ) ٍ (Bآپکس ) (Cاًذاسُگیزی ضذ .آًالیش دادُّا با رٍشّای آهار تَصیفی ٍ ضزیب ّوبستگی
 Pearsonدر سطح هعٌیداری  p value > 05/0بِ دست آهذ.
يافتهها :هیاًگیي ضخاهت استخَاى در سطح  ،Cبیطتز ٍ در سطح  ،Aكوتز اس دٍ سطح دیگز بَد .بیي هیاًگیي
ضخاهت استخَاى هاگشیال ٍ ( SNAبِ جش ًاحیِی  Bكاًیي) ارتباط آهاری هعٌیداری ٍجَد ًذاضت
( .)p value < 0/05بیي هیاًگیي ضخاهت هاگشیال ٍ ّ ٍ U1-NAوچٌیي هیاًگیي ضخاهت هٌذیبل ٍ SNB
ٍ  L1-NBارتباط آهاری هعٌیداری ٍجَد ًذارد (.)p value < 0/05
نتیجهگیری :ارتباط آهاری بیي پزٍتزٍصى هاگشیال ٍ هٌذیبل ٍ توایل لبیَلیٌگَالی دًذاىّای قذاهی ٍ ضخاهت استخَاى
آلَئَالر ٍجَد ًذاضت.
کلید واژهها :دًذاى ،استخَاى آلَئَالر ،ضخاهت ،تَهَگزافی كاهپیَتزی اضعِی هخزٍطی.
تاریخ ارسال0011/2/01 :

تاریخ اصالح0011/9/01 :

تاریخ پذیزش0011/01/00 :

استىاد بٍ مقالٍ :حافظ قرآن علی ،کًدریان ريدابٍ ،حسهزادٌ يحید ،عمراویراد الىاز .ارتباط بیه پزيتزيژن اسکلتی ي تمایل لبیًلیىگًالی دوذانَا با ضخامت
استخًان آلًئًالر قذامی در تصايیز  .Computed Beam Computed Tomographyمجلٍ داوشکدٌ دوداوپسشکی اصفُان0410 .؛ .0-9 :)0(08
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مقدمه

علی حافظ قزآن ي َمکاران

توبیل لجیَلیٌگَالی دًذاىّبی لذاهی ثِ هیضاى لبثل

دٍام طَالًیهذت استئَایٌتگشیطي ثِ هؿٌبی هَفمیت

هالحػِای ثب توبیل لجیَلیٌگَالی ٍ ضخبهت استخَاى

جبگزاسی ایوپلٌت دس ًبحیِی لذاهی فه ثبال ٍ پبییي

آلَئَالس هشتجط هیثبضذ .صاٍیِی دًذاىّبی لذاهی ًِ تٌْب ثش

ًویثبضذ .ثشٍص ٍ ضذت تحلیل ثبفت ًشم لجیبل ٍ

ساثطِی دًذاىّبی لذاهی اثش داسد ثلىِ ساثطِی استخَاًی

ایٌتشپشٍگضیوبل ،ؾبهل ًگشاًی ؾوذُ ثَدُ ٍ تبوٌَى هَسد

لسوت ثبوبل فىیي سا ًیض هتأثش هیًوبیذ (.)12 ،11

تَجِ هطبلؿبت صیبدی ثَدُ است (.)2 ،1

ثب دس ًػش گشفتي استجبط ثیي ضخبهت ًبحیِی لذاهی هبگضیال

ثسیبسی اص هحممبى ٌَّص هؿتمذ ّستٌذ وِ جبیگزاسی

ٍ ًَؼ صَست (ّ ٍ Gracco ،)Facial typeوىبساى ( )13ثِ ایي

فَسی ایوپلٌت دس سبوت حبصل اص وطیذى دًذاىّب ،اص

ًتیجِ سسیذًذ وِ افشاد ثب صَست وَتبُ ،ضخبهت استخَاى

تحلیل استخَاى جلَگیشی وشدُ ٍ ثبؾث حفبغت اص سیج

آلَئَالس ثیطتشی دس ًبحیِی دًذاى سبًتشال فه ثبال ًسجت ثِ

ثبلیهبًذُ هیضَد ( .)4 ،3اص ًػش ّیستَلَطیه ،صهبًی وِ

افشاد ثب صَست ثلٌذ ًطبى هیدٌّذ .هَسفَلَطی ٍ ضخبهت

دًذاى ّوشاُ ثب استخَاى ثبًذل هشثَطِ خبسج هیگشدد ،سیج

استخَاى آلَئَالس هوىي است تَسط توبیل اًسیضٍسّب هتأثش

ثبلیهبًذُ هحىَم ثِ تحلیل هیضَد.

ضَد ( .)14یه هطبلؿِ ًطبى داد وِ ثیي پشٍتشٍطى هبگضیال ٍ

ثٌبثشایي ایي سؤال هطشح است وِ حذالل هیضاى استخَاى

پشٍفبیل استخَاى لیجیبل ،توبیل لجیَلیٌگَالی دًذاى ٍ

ثبوبل ثشای ثِ حذالل سسبًذى هیضاى تحلیل استخَاى دس ایي

ضخبهت استخَاى لجیبل ،استجبط هؿٌیداسی ٍجَد داسد (.)15

ًبحیِ ٍ ًتبیج صیجبیی هؿىَس دس صهبى گزاضتي ایوپلٌت دس

ثب تَجِ ثِ ًتیجِی هطبلؿبت ( ،)15 ،14ثیي ضخبهت

سبوت دًذاىّبی وطیذُ ضذُ چمذس هیثبضذ.

استخَاى آلَئَالس ،پشٍتشٍطى هبگضیال ٍ یب هٌذیجل ٍ توبیل

طجك هطبلؿبت ،دٍ هیلیهتش استخَاى ثبوبل ثشای تشهین

لجیَلیٌگَالی اًسیضٍسّبی فه ثبال یب پبییي ،هیتَاًذ استجبط

هٌبست ثبفت سخت ٍ ًشم دس صهبى جبیگزاسی فَسی پس اص

ٍجَد داضتِ ثبضذ ،وِ دس ایي صَست ثِ ؾٌَاى ثخطی اص

خبسج وشدى دًذاىّب ایذُآل است ( .)3طجك گضاسش Qahash

اسصیبثیّبی لجل اص پشٍسِّبی جشاحی ایوپلٌت ،ووهوٌٌذُ

ٍ ّوىبساى ( ،)5هتَسط تحلیل استخَاى دس سیجّبی ثب ؾشض

خَاّذ ثَد.

ووتش اص دٍ هیلیهتش ثِ هیضاى لبثل هالحػِای ثیطتش ثَد.

ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثیطتش هطبلؿبت سٍی دًذاىّبی لذاهی ٍ

ّوچٌیي هطبلؿِای دس صهیٌِی اثش ضخبهت استخَاى

ضخبهت استخَاى هبگضیال اًجبم ضذًُ ،یبص ثِ ثشسسیّبی

ثبوبل ثش هبًذگبسی ایوپلٌتً ،طبى داد صهبًی وِ ضخبهت

ثیطتشی دس ًبحیِی دًذاىّبی پشهَلش ٍ استخَاى هٌذیجل

اٍلیِی استخَاى ثبوبل ووتش اص  2هیلیهتش ثبضذ ،تحلیل

ٍجَد داسد .ثٌبثشایي ّذف اص اًجبم ایي هطبلؿِ ،ثشسسی تأثیش

استخَاى لبثل هالحػِای دس ثبوبل هطبّذُ هیضَد ٍ اگش

پشٍتشٍطى هبگضیال ٍ هٌذیجل ٍ توبیل لجیَلیٌگَال دًذاىّب ثش

ًضدیه ثِ  2هیلیهتش ثبضذ ،توبیل ثِ پش ضذى ثب استخَاى

ضخبهت استخَاى لجیبل ّش یه اص دًذاىّبی لذاهی ٍ

ٍجَد داسد (.)3

پشهَلشّب دس تصبٍیش  CBCTهشاجؿِوٌٌذگبى ثِ ثخص

دس هطبلؿبت هختلف اص تَهَگشافی وبهپیَتشی اضؿِی
هخشٍطی ،ثشای اًذاصُگیشی ضخبهت استخَاى ثبوبل/

سادیَلَطی دّبى ،فه ٍ صَست داًطىذُی دًذاىپضضىی
تجشیض ثیي سبلّبی  1392-94ثَد.

فبسیبل استفبدُ ضذُ است ( .)10-6دس ثیطتش ایي هطبلؿبت،
فمط دًذاىّبی لذاهی هبگضیال ثشسسی ضذُ ثَدًذ ٍ ضخبهت

مواد و روشها

استخَاى ثبوبل دس ّوِی همبالت ،ووتش اص  2هیلیهتش

دس ایي هطبلؿِی تَصیفی -تحلیلی ،تؿذاد  100اسىي

گضاسش ضذُ ثَد.

 CBCTاص پشًٍذُی ثیوبساى هشاجؿِوٌٌذُ ثِ ثخص

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،18شماره  ،1بهار 1401

3

ارتباط بیه پزيتزيژن اسکلتی ي تمایل لبیًلیىگًالی دوذانَا

علی حافظ قزآن ي َمکاران

سادیَلَطی دّبى ،فه ٍ صَست داًطىذُی دًذاىپضضىی

هحل اتصبل دٍ هحَس ٍ خطی ثشای اتصبل ایي ًمبط ثب تجؿیت

تجشیض ثیي سبلّبی  1392-94ثِ سٍش ًوًَِگیشی تصبدفی

اص فشم لَس تشسین ضذ (ًوبی اگضیبل تأهیيوٌٌذُی

اًتخبة ضذًذ .ایي تصبٍیش لجل اص اسائِی طشح دسهبى ایوپلٌت

ثششّبی همطؿی ثب فَاصل یه هیلیهتش ( )8دس دٍ فه ٍ

تْیِ ضذُ ثَدًذ .حجن ًوًَِ ثب استفبدُ اص فشهَل ثشآٍسد

ّوچٌیي دس ًوبی سبجیتبل ،ثششّبی همطؿی ثب فَاصل

اختالف دٍ هیبًگیي ثش اسبس  ٍ α ; 0/05تَاى  80دسصذ ٍ

 1هیلیهتش ثِ صَست ؾشضی ثَد (ضىل ً .)1وبی همطؿی دس

اختالف  0/5هیلیهتش ثِ تؿذاد  100ؾذد هحبسجِ گشدیذ.

ًمطِی هشوضی ّش دًذاى اًتخبة ٍ اًذاصُگیشی ؾشض

ثؿذ اص اطالؼ اص توبیل ثیوبس ثشای ّوىبسی دس ایي

استخَاى ثبوبل دس سِ سطح 3 ،هیلیهتش صیش ،)A( CEJ

هطبلؿِ ،تصبٍیش جْت ؾذم ٍجَد ،Rowding ،Spacing

لسوت هیبًی سیطِ ( ٍ )Bآپىس ( )Cاًجبم ضذ (ضىل .)2

سستَسیطي ،پَسیذگی ،ثیوبسی پشیَدًتبل ٍ پشیاپیىبل ٍ

ثذیيهٌػَس دٍ خط سسن گشدیذ؛ خط اٍل اص ًَن آپىس

ؾذم ٍجَد آستیفىت جْت اطویٌبى اص ضشایط هٌبست ثشای

تب ًمطِی هیبًی خطی وِ  CEJسا دس لجیبل ٍ پبالتبل ثْن

ٍسٍد ثِ هطبلؿِ ثشسسی ضذًذ .ثیوبساى دس هحذٍدُی سٌی 18

ٍصل هیوٌذ ٍ خط دٍم ،هوبس ثش استخَاى لجیبل دس همطؽ

تب  65سبل ثَدًذ ٍ  6دًذاى لذاهی ٍ دٍ پشهَلش داضتٌذ.

سبجیتبل اًتخبثی وطیذُ ضذ .اثؿبد استخَاى لجیبل دس ایي سِ

دس ایي هطبلؿِ ،تصبٍیش  CBCTتَسط دستگبُ
(NewTom VGI Cone Beam CT )QR SI, Verona, Italy

ًبحیِ ثب اًذاصُگیشی خط ؾوَد تشسیوی اص خط هوبس ثش
استخَاى لجیبل تب هحَس طَلی دًذاى هَسد ًػش ثجت ضذ.

ثب تٌػیوبت یىسبى  ،110kVpصهبى اوسپَطس  3/6ثبًیِ ٍ
 4/71هیلیآهپش تْیِ ضذًذ ٍ سصٍلَضي سِ ثؿذی اسىيّب
 0/3هیلیهتش سبیض ّش ٍوسل ٍ  gray scaleسیگٌبل  12ثیت
ٍ سصٍلَضي حجوی ( 7/9 cm )12FOVداضتٌذ.
اص ًشمافضاس وبهپیَتشی ()QR srl, Verona, Italy
 New Tom NNT softwareثشای هطبّذُی ًَاحی هَسد
ًػش اص پليّبی اگضیبل ،سبطیتبل ،وشًٍبل ٍ ؾشضی استفبدُ ضذ.
ثب استفبدُ اص تصبٍیش ثبصسبصی ضذُی سبجیتبلی ،CBCT
پشٍتشٍطى هبگضیال ٍ هٌذیجل ثِ تشتیت ثب اًذاصُگیشی صٍایبی
)Sella-nasion-subspinale Point A and B( ٍ SNA
 SNBتؿییي ٍ توبیل لجیَ-لیٌگَال دًذاىّبی لذاهی هبگضیال
ٍ هٌذیجل ثِ تشتیت ثب اًذاصُگیشی صاٍیِی ثیي هحَس طَلی
دًذاى اًسیضٍس سبًتشال ثبال ٍ خطی وِ اص ًبصیَى ثِ ًمطِی A

شکل  :1ومای اگسیال در تقسیمبىذی به چهار کًادراوت

وطیذُ ضذُ ( ٍ )U1-NAصاٍیِی ثیي هحَس طَلی اًسیضٍس
سبًتشال پبییي ٍ خطی وِ اص ًبصیَى ثِ ًمطِی  Bوطیذُ ضذُ

تصبٍیش ،دٍثبس تَسط یه هتخصص وِ تجشثِی وبس ثب

( )L1-NBاًذاصُگیشی ضذ .سپس ضخبهت استخَاى ثبوبل

تصبٍیش  CBCTسا داضت ،هَسد ثشسسی لشاس گشفت ٍ

دس دًذاىّبی لذاهی ٍ پشهَلشّبی هبگضیال ٍ هٌذیجل ثب

هیبًگیي دٍ اًذاصُگیشی ثجت گشدیذ.

استفبدُ اص ًوبّبی سبجیتبل ٍ آگضیبل اًذاصُگیشی گشدیذ.

دادُّبی حبصل اص هطبلؿِ اص طشیك ًشمافضاس آهبسی SPSS

ثشای اطویٌبى اص لشیٌگی همطؽّبی ؾشضی ،یه ًمطِ دس

ًسخِی )version 20, IBM Corporation, Armonk, NY( 20

4
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ٍ ثب سٍشّبی آهبس تَصیفی (هیبًگیي ٍ اًحشاف هؿیبس) ٍ
ضشیت ّوجستگی  Pearsonثشسسی ضذًذ.

شکل  :4تصًیر  CBCTزايیهی SNB

یافتهها
شکل  :2تصًیر  CBCTاستخًان باکال از سه سطح
 -1سه میلیمتر زیر  -2 ،CEJقسمت میاوی -3 ،آپکس

ّوجستگی ثیي هیضاى پشٍتشٍطى هبگضیال یب هٌذیجل ٍ
توبیل لجیَلیٌگَالی دًذاىّبی فه ثبال یب پبییي ٍ ضخبهت
استخَاى دس ّش یه اص دًذاىّبی هبگضیال ٍ هٌذیجل ٍ دس ّش
یه اص سِ ًبحیِ اص ّش دًذاى ثِ طَس هستمل ثشسسی گشدیذ
(ضىل  .)2 ٍ 1سطح هؿٌیداسی 0/05 ،دس ًػش گشفتِ ضذ.
ایي هطبلؿِ ثب وذ اخالق IR.TBZMED.REC.1395.875

دس جذٍل  ،1هیبًگیي ٍ اًحشاف هؿیبس استبًذاسد صٍایب ًطبى
دادُ ضذُ است .جذٍل ً ،2طبىدٌّذُی هیبًگیي ٍ اًحشاف
هؿیبس استبًذاسد هتغیش ضخبهت استخَاى است ٍ ثیبًگش ایي
وِ دس ولیِی دًذاىّبی تحت ثشسسی ،ثیي هیبًگیي ضخبهت
استخَاى دس سوت ساست ٍ چپ ،تفبٍت چٌذاًی ٍجَد
ًذاضت ٍ هیبًگیي ضخبهت استخَاى دس سطح  Cثیطتش ٍ دس
سطح  Aووتش اص دٍ سطح دیگش ثَد.
جذيل  :1میاوگیه ي اوحراف معیار استاوذارد متغیرهای تحت
بررسی (بر حسب درجه)

دس داًطىذُی دًذاىپضضىی داًطگبُ ؾلَم پضضىی تجشیض ثِ

وام متغیر

میاوگیه  ±اوحراف معیار

تصَیت سسیذ.

SNA
SNB
U1_NA
L1_NB

85/2800 ± 5/2651
82/7933 ± 4/5205
24/8167 ± 11/6094
26/2900 ± 4/1408

جْت ثشسسی ٍجَد ساثطِی آهبسی هؿٌیداس ثیي
ضخبهت استخَاى دس فه ثبال ٍ  U1-NA ٍ SNAاص
ضشیت ّوجستگی  Pearsonاستفبدُ ضذ .سطح هؿٌیداسی
آصهَى 0/05 ،ثَد.
ثش طجك ایي هطبلؿًِ ،تبیج صیش ثِ دست آهذ:
 .1ؾذم ٍجَد ساثطِی هؿٌیداس آهبسی ثیي ضخبهت
استخَاى دس فه ثبال ٍ هتغیش  U1-NA ٍ SNAثِ جض
شکل  :3تصًیر  CBCTزايیهی SNA
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ّوجستگی  Pearsonثشاثش ثب  0/381ثِ دست آهذ.

 .2ؾذم ٍجَد ساثطِی هؿٌیداس آهبسی ثیي ضخبهت
استخَاى دس فه پبییي.L1-NB ٍ SNB ،

 -2دس جٌسیت هشد ،دس ّیچ یه اص ًَاحی ٍ دس

جْت همبیسِی هیبًگیي هتغیشّبی تحت ثشسسی ثیي دٍ

دًذاىّبی تحت ثشسسی ،ثیي هتغیش ضخبهت استخَاى دس

گشٍُ صى ٍ هشد ،اص آصهَى Independent samples t-test

فه ثبال ٍ هتغیش  SNAساثطِی هؿٌیداس آهبسی ٍجَد ًذاسد

استفبدُ گشدیذ .طجك ًتبیج ،ثیي هیبًگیي ّیچ یه اص

(ثِ جض ًبحیِی  Bدًذاى پشهَلش دٍمٍ p value > 0/05 :

هتغیشّبی تحت ثشسسی دس دٍ گشٍُ صى ٍ هشد ،تفبٍت

ضشیت ّوجستگی  Pearsonثشاثش ثب .)0/423
 -3دس جٌسیت صى ،دس ّیچ یه اص ًَاحی ٍ دس

هؿٌیداس آهبسی ٍجَد ًذاضت.
طجك ًتبیج ضشیت ّوجستگی ٍ ،Pearsonجَد ساثطِی

دًذاىّبی تحت ثشسسی ثِ جض ًبحیِی  Aدًذاى اًسیضٍس

هؿٌیداس ثیي ضخبهت استخَاى دس فه ثبال ٍ دٍ هتغیش

سٌتشال ،ساثطِی هؿٌیداس آهبسی ضؿیفی ٍجَد داسد

 U1-NA ٍ SNAثش اسبس جٌسیت ؾجبستٌذ اص:

( .)p value > 0/05ضشیت ّوجستگی  Pearsonثشاثش ثب
 0/640ثَد .ثیي ضخبهت استخَاى دس فه ثبال ٍ هتغیش

 -1دس جٌسیت صى ،دس ّیچ یه اص ًَاحی دس دًذاىّبی

 U1-NAساثطِی هؿٌیداس آهبسی ٍجَد ًذاسد.

تحت ثشسسی (ثِ جض ًبحیِی  Bدًذاى وبًیي) ثیي ضخبهت
استخَاى دس فه ثبال ٍ هتغیش  ،SNAساثطِی هؿٌیداس آهبسی

 -4دس جٌسیت هشد ،دس ّیچ یه اص ًَاحی تحت ثشسسی

ٍجَد ًذاسد .دس ًبحیِی  Bدًذاى وبًیي ،ساثطِی هؿٌیداس

ثیي هتغیش ضخبهت استخَاى دس فه ثبال ٍ هتغیش U1-NA

آهبسی ضؿیفی ٍجَد داسد ( .)p value > 0/05ضشیت

ساثطِی هؿٌیداس آهبسی ٍجَد ًذاسد.

جذيل  : 2میاوگیه ي اوحراف معیار استاوذارد متغیر ضخامت استخًان (بر حسب میلیمتر)

دًذاى
ضوارُی
5
دًذاى
ضوارُی
4
دًذاى
ضوارُی
3
دًذاى
ضوارُی
2
دًذاى
ضوارُی
1

C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A

سوت
فك

6

0/599 1/823 0/536 1/860
0/432 1/050 0/379 1/053
0/291 0/577 0/269 0/553

1/842
1/052
0/565

0/564
0/403
0/278

0/534 2/083 0/545 2/077 0/531 2/090
0/544 1/280 0/551 1/257 0/544 1/303
0/402 0/690 0/413 0/683 0/399 0/697

0/470 1/663 0/540 1/697
0/361 0/943 0/379 0/990
0/233 0/440 0/284 0/500

1/680
0/967
0/470

0/502
0/368
0/259

0/582 2/122 0/606 2/137 0/567 2/107
0/515 1/308 0/563 1/303 0/471 1/313
0/431 0/715 0/437 0/710 0/432 0/720

0/615 1/523 0/532 1/480
0/383 0/867 0/512 0/887
0/277 0/430 0/252 0/386

1/502
0/877
0/409

0/570
0/448
0/263

0/631 2/013 0/669 2/077 0/594 1/950
0/529 1/232 0/565 1/250 0/500 1/213
0/381 0/628 0/407 0/653 0/357 0/503

0/569 1/347 0/579 1/500
0/389 0/758 0/354 0/795
0/669 0/516 0/267 0/442

1/424
0/776
0/479

0/572
0/367
0/504

0/680 2/108 0/712 2/147 0/667 2/074
0/608 1/361 0/651 1/418 0/579 1/311
0/449 0/714 0/428 0/729 0/478 0/700

0/212 1/500 0/403 1/375
0/127 0/789 0/308 0/733
0/322 ± 0/097 0/333 ± 0/223

0/333
1/429
0/244
0/757
0/329 ± 0/176

0/508 2/096 0/507 2/136 0/527 2/062
1/271 ± 0/412 0/397 1/300 0/439 2/062
0/738 ± 0/317 0/746 ± 0/330 0/731 ± 0/320

میاوگیه ±

میاوگیه ±

میاوگیه  ±اوحراف

میاوگیه ±

میاوگیه ±

میاوگیه ±

اوحراف معیار

اوحراف معیار

معیار

اوحراف معیار

اوحراف معیار

اوحراف معیار

راست

چپ
باال

كل

راست

چپ
پاییي

كل
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جْت ثشسسی ٍجَد ساثطِی هؿٌیداس ثیي هتغیش ضخبهت

ثَد .ایي اختالف صاٍیِی هبگضیال ٍ هٌذیجل ،ثیبًگش جلَتش ثَدى

استخَاى دس فه پبییي ٍ دٍ هتغیش  L1_NB ٍ SNBثش

فه ثبال ًسجت ثِ فه پبییي هیثبضذّ .وچٌیي صاٍیِی

اسبس جٌسیت ،اص ضشیت ّوجستگی  Pearsonاستفبدُ

 24 U1-NAدسجِ ٍ صاٍیِی  26 L1-NBدسجًِ ،طبىدٌّذُی

گشدیذ ٍ طجك ًتبیج:

توبیل لیٌگَالی ثیطتش دًذاىّبی فه پبییي هیثبضذ.

دس جٌسیت هشد ٍ صى دس ّیچ یه اص ًَاحی ٍ دس

 ،)16( Kowalski ٍ Walkerصاٍیِی  77تب  89ثشای

دًذاىّبی تحت ثشسسی ثیي هتغیش ضخبهت استخَاى دس فه

 SNAدس صًبى ٍ هشداى ٍ ّوچٌیي صاٍیِی  73تب  87ثشای

پبییي ٍ هتغیشّبی  L1-NB ٍ SNBساثطِی هؿٌیداس آهبسی

هشداى ٍ  73تب  81دس صًبى سا ثشای  SNBگضاسش وشدُاًذ.

ٍجَد ًذاسد.

ایي همبدیش ثشای گشٍُ سٌی  18تب  26سبل ثشسسی ضذُ است
ثب تَجِ ثِ ایي گضاسش هیتَاى گفت ،صاٍیِی فه ثبال ٍ

بحث

پبییي دس ًوًَِّبی ایي هطبلؿِ دس ٍضؿیت ًشهبل ثَدُ است.

دس سبلّبی اخیش ،جبیگزاسی فَسی ایوپلٌت پس اص وطیذى

ّوچٌیي ًتبیج ًطبى داد وِ دس ولیِی دًذاىّبی تحت

دًذاى ،ثِ یه فشایٌذ سایج تجذیل ضذُ است .ایي وبس هضایبی

ثشسسی ،ثیي هیبًگیي ضخبهت استخَاى دس سوت ساست ٍ

صیبدی ضبهل پشٍسِّبی جشاحی ووتش ،صهبى دسهبى وَتبُتش،

چپ ،تفبٍت چٌذاًی ٍجَد ًذاسد ٍ هیبًگیي ضخبهت

استشس سٍحی -سٍاًی ووتش ٍ ثْجَد صیجبیی داسد .ایوپلٌتّبی

استخَاى دس سطح  Aووتش ٍ دس سطح  Cثیطتش اص دٍ سطح

دًذاًی وِ ثالفبصلِ پس اص وطیذى دًذاى دس هىبىّبی

دیگش ثَد.

هٌبست لشاس دادُ هیضًَذ ،هَفمیت ثبالیی ،هطبثِ ایوپلٌتّبی
جبیگزاسی ضذُ دس سبوتّبی ثْجَد یبفتِ داسًذ (.)4

ّ ٍ Jinوىبساى ( ،)17ثِ ثشسسی ضخبهت استخَاى
آلَئَالس دس دًذاىّبی وبًیي ٍ پشهَلش هبگضیال پشداختٌذ ٍ ثِ

ثب تَجِ ثِ ًمص ضخبهت استخَاى ثبوبل ٍ استجبطص ثب

ایي ًتیجِ سسیذًذ وِ هتَسط ضخبهت استخَاى ثبوبل دس 3

هَلؿیت ثبوَلیٌگَالی دًذاىّب ٍ فىیيّ ،ذف اص ایي هطبلؿِ،

ٍ  5هیلیهتش اپیىبلتش اص  ،CEJووتش اص  2هیلیهتش ثَد ٍ

ثشسسی تأثیش پشٍتشٍطى هبگضیال ٍ هٌذیجل ٍ توبیل

اختالف هؿٌیداسی دس ضخبهت استخَاى دس سوت ساست ٍ

لجیَلیٌگَال دًذاىّب ثش ضخبهت استخَاى لجیبل ّش یه اص

چپ ٍ ًیض ثیي صًبى ٍ هشداى هطبّذُ ًىشدًذ.

دًذاىّبی لذاهی ٍ پشهَلش ثَد.

هطبلؿِی ّ ٍ Nowzariوىبساى ( ،)7ثیبًگش ضیَؼ

دس چٌذ سبل اخیش هطبلؿبت هتؿذد آصهبیطگبّی ٍ

استخَاى آلَئَالس فبسیبل ًبصن ضخبهت ووتش اص  2هیلیهتش

ولیٌیىی ًطبى دادُاًذ وِ ٍجَد دیَاسُی استخَاًی فبسیبل ثب

ثَد وِ هیتَاًذ ثب خطش ٍ Dehiscence ،Fenestration

استفبؼ ٍ ضخبهت وبفی ،ثشای ثجبت ٍ حفع طَالًیهذت

تحلیل ثبفت ًشم ثؿذ اصجبیگزاسی فَسی ایوپلٌت ّوشاُ ثبضذ.

هبسجیي هخبطی اطشاف ایوپلٌت ،ضشٍسی است .ؾشض سیج

ّوچٌیي اختالف هؿٌیداسی دس ضخبهت استخَاى آلَئَالس

آلَئَالس فبسیبل پس اص وطیذى دًذاى ٍ لجل اص جبیگزاسی

ثبوبل ثب تَجِ ثِ سي ٍ جٌس ٍ ًیض ثیي سوت ساست ٍ چپ

ایوپلٌت ٍ ًیض تغییشاتی وِ دس ؾشض سیج دس طَل دٍسُی

ٍجَد ًذاضت.

ثْجَدی سبوت سخ هیدّذ ،هیتَاًذ ثش ؾَاسض ٍ پیچیذگی

ًتبیج همبیسِی ضخبهت استخَاى آلَئَالس دس فه ثبال

ایوپلٌت اثش ثگزاسد .تَهَگشافی وبهپیَتشی اضؿِی هخشٍطی

ٍ پشٍتشٍطى هبگضیال (ً )SNAطبى داد وِ جض دس ًبحیِی B

یه سٍش ثسیبس دلیك ثشای اسصیبثی سبختوبى استخَاى است.

دًذاى وبًیي وِ استجبط ضؿیفی ثیي ایي دٍ ٍجَد داضت ،دس

دس ایي هطبلؿِ ًتبیج حبصل اص آًبلیض دادُّب ًطبىدٌّذُی

ثمیِی ًَاحی ،استجبط هؿٌیداسی هیبى ضخبهت استخَاى

صاٍیِی  85دسجِ ثشای  ٍ SNAصاٍیِی  82دسجِ ثشای SNB

آلَئَالس ٍ پشٍتشٍطى هبگضیال ٍجَد ًذاضت .دس حبلی وِ
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دس هطبلؿِی ّ ٍ Zhouوىبساى ( )15وِ سبختوبى استخَاى

ثب استفبدُ اص ()Frankfort-Mandibular plane angle

آلَئَالس دس ًبحیِی هبگضیالسی لذاهی سا ثشسسی وشدُ

ًَ FMA Angleؼ صَست وَتبًَُ 20 ،ؼ صَست ًشهبل ٍ

ثَدًذ ،استجبط هؿٌیداسی سا گضاسش وشدًذ .ثِ صَستی وِ

ً 20فش ًَؼ صَست ثلٌذ ،اًتخبة وشدًذ .سپس تَهَگشافی

دس ًبحیِی لذاهی هبگضیال ،ضخبهت استخَاى لجیبل افشاد

ثش سٍی لسوتّبی سبطیتبل هشثَط ثِ چْبس ایٌسیضٍس ثبال

ثبلغ ،ثسیبس ًبصن ثَدُ ٍ ایي ضخبهت دس دًذاى اًسیضٍس

اًجبم ضذً .تبیج ًطبى داد ،دس سبًتشال وِ ضیت ووتشی داسًذ،

سٌتشال هبگضیال ثب توبیل لیٌگَال ٍاضحً ،بصنتش ثَد.

ضخبهت آلَئَالس ثیطتش است ٍ وَستىس لیٌگَال ًسجت ثِ

دس هطبلؿِی ّ ٍ Zhouوىبساى (ً ،)15وًَِّب لجل ٍ ثؿذ

ایٌسیضٍسّبی لتشال دس ّش سِ ًَؼ صَست ثبالتش هیثبضذ.

اص دسهبى ثشسسی ٍ همبیسِ ضذًذ ،دس حبلی وِ دس هطبلؿِی

یىی اص ؾَاهلی وِ هوىي است دس توبیل دًذاىّب

حبضشً ،وًَِّب دس یه صهبى ٍ ثش اسبس ضخبهت ثشسسی

تأثیشگزاس ثبضذ ،سي ًوًَِّبی هَسد هطبلؿِ ثَد .دس هطبلؿِی

ضذًذ .ثٌبثشایي فشایٌذ دسهبى (ایوپلٌت) هیتَاًذ ثبؾث ایي

حبضش هحذٍدیت سٌی  18تب  65سبل دس ًػش گشفتِ ضذُ

اختالف ًتیجِ ثبضذّ ٍ Sarikaya .وىبساى ( )18دس

است ،دس حبلی وِ دس هطبلؿِی ّ ٍ Graccoوىبساى (،)13

هطبلؿِای ثب ّذف ثشسسی تغییشات ضخبهت استخَاى

هحذٍدیت سٌی  12تب  40سبلِ ثَدُ است.

آلَئَالس دس اثش ستشوطي دًذاىّبی لذاهی 19 ،ثیوبس ثب

اص هحذٍدیتّبی ایي هطبلؿِ هیتَاى ثِ ؾذم

پشٍتشٍطى دًتَآلَئَالس سا اًتخبة ٍ هَسد ثشسسی لشاس دادًذ.

اًذاصُگیشی ضخبهت استخَاى وَستیبل پبالتبل ٍ ّویي طَس

طجك ًتبیج هطبلؿِی آىّب ،ضخبهت استخَاى لجیبل هبگضیال ٍ

ثشسسی ًىشدى ضخبهت استخَاى ثِ تفىیه سي اضبسُ وشد.

هٌذیجل تغییشی ًىشدُ ثَد ٍ ثیي ضخبهت استخَاى آلَئَالس

اًجبم ثشسسیّبی ثیطتش ثب دس ًػش گشفتي فبوتَسّبی روش

دس فه پبییي ٍ پشٍتشٍطى هٌذیجل ( )SNBدس ّیچ یه اص

ضذُ ٍ استفبدُ اص جبهؿِی آهبسی ثضسيتش ٍ ثششّبی

ًَاحی دًذاىّب استجبط هؿٌیداسی ٍجَد ًذاضت.

هتفبٍت اص فَاصل هختلف ،پیطٌْبد هیگشدد.

ّ ٍ Yamadaوىبساى (ً )11یض ثشای ثشسسی استجبط ثیي
توبیل لجیَلیٌگَالی دًذاى ایٌسیضٍس پبییي ٍ ضخبهت استخَاى
آلَئَالس 20 ،ثیوبس ثبلغ ثب توبیل لجیَلیٌگَالی هٌذیجل اًتخبة
وشدُ ٍ ثب ثشسسی تصبٍیش تَهَگشافی ،ثِ ایي ًتیجِ دست
یبفتٌذ :صهبًی وِ دًذاى ایٌسیضٍس سبًتشال ،توبیل لیٌگَالی
داسد ،استخَاى آلَئَالس هشتجط ًیض توبیل لیٌگَالی داضتِ ٍ
ًبصنتش هیثبضذ .دس هطبلؿِی حبضش ،تؿذاد ًوًَِّبی ایي
هطبلؿِ ً 100فش ٍ دس هطبلؿِی ّ ٍ Yamadaوىبساى (،)11
ً 20فش ثَدُ است .اص لحبظ آهبسیّ ،شچِ تؿذاد ًوًَِّب ثبال
ثبضذً ،تبیج ثِ دست آهذُ اص آى ثِ ٍالؿیت ًضدیهتش خَاّذ
ثَد .ایي تفبٍت دس تؿذاد ًوًَِ هیتَاًذ ؾبهل ایي اختالف
ًتیجِ ثبضذ.
ّ ٍ Graccoوىبساى (ً )13یض دس هطبلؿِای تحت ؾٌَاى

نتیجهگیری
ثب تَجِ ثِ ًتبیج هطبلؿِ ،دس ولیِی دًذاىّبی تحت ثشسسی،
هیبًگیي ضخبهت استخَاى دس سطح  Aووتش ٍ دس سطح C

ثیطتش اص دٍ سطح دیگش ثَد .ثِ جض دس ًبحیِی  Bدًذاى
وبًیي وِ استجبط ضؿیفی هیبى ضخبهت استخَاى آلَئَالس ٍ
پشٍتشٍطى هبگضیال ٍجَد داسد ،دس ثمیِی ًَاحی دًذاىّب،
استجبطی ٍجَد ًذاضتّ .وچٌیي ،هیبى ضخبهت استخَاى
آلَئَالس ثب صاٍیِی هٌذیجل ٍ صاٍیِی دًذاىّب دس فه ثبال ٍ
پبییي ،استجبطی دیذُ ًطذ ٍ ثیي ضخبهت استخَاى آلَئَالس
ًبحیِی لذاهی فه ثبال ٍ پبییي ثب پشٍتشٍطى هبگضیال ٍ
هٌذیجل ٍ یب توبیل لجیَلیٌگَالی دًذاىّبی لذاهی هبگضیال ٍ
هٌذیجل ثیي دٍ گشٍُ صًبى ٍ هشداى ،استجبط ٍجَد ًذاضت.

ثشسسی استجبط ثیي هَسفَلَطی فه ثبال ،هَلؿیت دًذاىّبی

سپاسگزاری

ایٌسیضٍس ٍ ًَؼ صَست ،اص یه ًوًَِی ً 191فشی ثیوبساى،

ایي همبلِ هٌتج اص پبیبىًبهِی ضوبسُی  ٍ 1628ثَدجِی هبلی اص
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علی حافظ قزآن ي َمکاران

. هیثبضذIR.TBZMED.REC.1395.875 تجشیض ثب وذ اخالق

ارتباط بیه پزيتزيژن اسکلتی ي تمایل لبیًلیىگًالی دوذانَا

هشوض تحمیمبت داًطىذُی دًذاىپضضىی داًطگبُ ؾلَم پضضىی
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