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 خلفي فكين–با روشي جديد در ارزيابي رابطه قدامي  wit’s بررسي همبستگي مقدار

3فرزانه خواجهدكتر-2سميه حيدريدكتر-1زهره هدايتيدكتر

و دانشيار گروه آموزشي ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز-1 ، مدير گروه  عضو مركز تحقيقات ارتودنسي
 بوشهردانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتودنسي گروه آموزشي ادياراست-2
و استاديار گروه آموزشي ارتودنسي واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شيراز-3  عضو مركز تحقيقات ارتودنسي

 چكيده
و هدف ن رابطه قدامي خلفي فكين، در برخي از بيمـاران بـه در بيماران ارتودنسي براي تعيي wit’s با وجود ارزشمند بودن مقدار:زمينه

و يا شيب آن بسيار تغيير كرده است يل متعدددال روشي جديد براي ارزيابي روابط قـدامي مطالعهايندر. رسم پلن اكلوزال دشوار است

و مقدار هدف از اين مطالعهبنابراين. شود خلفي فكين معرفي مي .باشد مي wit's بررسي همبستگي بين اين روش

انجام) ClIIIو ClI ،ClII(بيمار ارتودنسي از هر سه گروه مال اكلوژن اسكلتي71بر روي سفالومتري لترال مطالعهاين:روش بررسي

و فاصله ميليو همچنين پلن) wit’sگيري اندازه( بر پلن اكلوزال فانكشنالBوA از نقطهيعمود. شد بمتر فرانكفورت رسم شده يني

 Pearson Correlation testوسيلهبه)q( بر پلن فرانكفورت 'BOو 'AOو فاصله wit’sبين توافق. گرديدگيري آنها در هر دو مورد اندازه

با.شدمحاسبه . نيز ارزيابي گرديد Overjetو SNA ،SNB ،ANBروابط همبستگي هر يك از اين مقادير

و بين اندازهرابطه همبستگي بااليي:ها يافته د.)r=82/0(،دست آمدهب wit’sگيري با استفاده از پلن فرانكفورت و روش ارتباط هر

ب آماري معني . را داشتند ANBباالترين رابطه همبستگي با زاويهو)p>05/0(ندنشان داد Overjetو SNA ،SNB ،ANBاداري را

از:گيري نتيجه و در مواردي كه تعيين پلن اكلوزا wit’sاندازه استفاده از روش معمول محاسبه بهqگيري اندازهاستفاده ل ارزشمند بوده

. باشد wit’s گيري واند جايگزين مناسبي براي اندازهت با مشكل مواجه است، اين روش مي

ل پلن اكلوزال فانكشنا– پلن فرانكفورت– wit’sاندازه گيري:ها كليد واژه

 15/1/1391/1385:پذيرش مقاله15/1/1391:اصالح نهايي10/12/1389/1383:وصول مقاله
 e.mail: hedayatz@yahoo.com علوم پزشكي شيرازه دندانپزشكي دانشگاه دانشكد ارتودنسيگروه آموزشي دكتر زهره هدايتي،:نويسنده مسئول

 مقدمه

سالهاست كه با معرفي سفالومتري لترال به دندانپزشكي به

و مشخص شدن مزاياي بي شمار وي ژه شاخه ارتودنسي

و روابط آنها  و دنداني حاصل از ديدن ساختارهاي اسكلتي

و نيز با بافت نرم ناحيه صورتبا يكدي ، اين ابزار به گر

و طراحي درمان در  بخشي جدايي ناپذير از فرايند تشخيص

و. بيماران ارتودنسي تبديل شده است يكي از مهمترين

، بررسي موقعيت كاربردهاي لترال سفالوگرام رايجترين

فك–قدامي مي خلفي و پايين نسبت به يكديگر كه باال باشد

و خصوصاً افتراق دادن بين در تعيين نوع درمان ارتودنسي

بيماراني كه تنها با ارتودنسي درمان خواهند شد از بيماراني 

ارتودنسي توأم با جراحي فك هستند، كه نيازمند درمان 

ترين ابزار تشخيص در معمول. حائز اهميت فراواني است

ا–ارزيابي رابطه قدامي ز نقاط موجود خلفي فكين با استفاده

,SNBيعني تفاضل( ANB، زاويه در لترال سفالوگرام SNA (

 هنوز هم بسياري از افراد از اين زاويه به عنوان. است

فك–هاي قدامي شاخصي مطلق براي تعيين ناهنجاري ين خلفي

به راحتي انجامBوN،Aتعيين نقاط)4-1( كنند استفاده مي

و گيري شود، بنابراين اندازه مي اين زاويه بسيار سريع

سرعت نمايانبه ANBولي اشكاالت زاويه. آسان است

و در سال  ان يكي از اولين به عنو Jenkins،1955شدند

نقطه ضعف،)5(.اي به اين ايرادها پرداخت محققان در مقاله

ت ANBعمده زاويه  ثيرپذيري باالي آن از چرخش فكينأ،

و بنابراين ال ماست توانديگوي رشد اسكلتي بيمار به راحتي

تالش براي رفع اين،)4-1،3(.اين زاويه را متاثر سازد
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.ي رابطه با روشي جديد در ارزياب wit’sبررسي همبستگي مقدار . .

هاي شگران به فكر استفاده از لندماركمشكل سبب شد پژوه

اين امر.ن بيفتندخلفي فكي–ديگري براي بررسي رشد قدامي 

ه از پلن اكلوزال سبب افزايش تدريجي توجه به استفاد

. فانكشنال گرديد

Jenkins )5(وHarvold )6(از پيشگامان استفاده از پلن

خلفي فكين–اكلوزال فانكشنال در ارزيابي روابط قدامي 

و در نهايت در سال  با تاكيد براين Jarvinen، 1985بودند

با عواملي به غير از تفاوت در موقعيت ANB نكته كه زاويه

مي–قدامي  را كه Wit’s، ارزيابي كند خلفي فكين نيز تغيير

 ANB، به عنوان جايگزين زاويه سالها پيش مطرح شده بود

)7(.پيشنهاد كرد

Wit’s appraisalرو اندازه ي پلن گيري خطي است كه بر

وAاز نقطه.شود اكلوزال فانكشنال انجام مي در فك باال

و از فك پايينBنقطه  ، دو خط بر پلن اكلوزال عمود شده

,BOنقاط تماس اين خطوط با پلن اكلوزال به عنوان AO 

و فاصله ميلي ، مقدار متري بين اين نقاط نامگذاري شده

ميرا Wit’sعددي (دهد نشان محدوده نرمال،)1شكل.

ممي+1تا-Wit’s ،1براي  نفي براي زماني باشد كه مقادير

مي در كه نظر گرفته به BOشود تر قرار قدامي AO نسبت

 ANBمزيت اين روش ارزيابي آن است كه مثل. گرفته باشد

و از اعتبار باالأاز الگوي رشد بيمار مت تري در ثر نشده

و طراحي درمان برخوردار مي و در نوجوانان باشد

)10-8(.بزرگساالن ارزش مشابهي دارد

و تصوير نقاط:1شكل آن B,Aپالن اكلوزال فانكشنال  بر روي

تنها مشكل موجود زماني است كه به هر دليلي رسم پلن

، نظير مواردي كه در بيمار دشوار يا غير ممكن باشداكلوزال 

پ تعداد زيادي از دندانهاي دائمي،ايين بيماربه دليل سن

و دندان نروئيده و هاي شيري نيز به اند داليلي مانند پوسيدگي

يا Exfoliationيا  و زود) Extraction( خارج كردن طبيعي

د يا بيماراني كه به دليل.ر دهان وجود نداردهنگام

و)(Impactionيا نهفتگيهاي)(Missingغيبت متعدد دنداني

و يا آنو ، امكان رسم پلن دندانها اندازهمالي شديد در شكل

به اكلوزال در سفالوگرام در اين. دهند نمي دندانپزشكرا

شرايط به ناچار بايد از خطوط مرجع ديگري در بررسي 

از الگوي رشد بدون تاثير پذيري(خلفي فكين–رابطه قدامي 

و چرخش فكين كه. استفاده كرد) بيمار يكي از خطوط مرجع

سفالومتريك مورد استفاده قرار هاي متعدد گيري در اندازه

 Frankfort Horizontal plane(FH)فرانكفورتگيرد، پالن مي

 Orbital)(or بهPorion) (porاست كه حاصل اتصال نقاط

و معموالً مي ومتري براي اغلب در تريسينگ سفال باشد

از. شود بيماران رسم مي در اين مطالعه از رسم عمودهايي

بر اين پلن استفاده شده است تا امكان حذفBوAنقاط

و با كارايي همسان پلن اكلوزا ل براي تعيين مقاديري مشابه

گرچه رسم پلن.)2شكل(ر گيردمورد ارزيابي قرا Wit’sبا

و در بيماراني با اكلوژن طبيعيفرانكفورت در شرايط عاد ،ي

از رسم پلن اكلوزال دشوراتر است، ولي در شرايطي كه

روضعيت   سم پلن اكلوزال را سلب كردهدنداني بيمار امكان

ازباشد تواند كمك كنندهيم) FH(پالن فرانكفورت، استفاده

، يافتن راهي براي ارزيابي رابطه قداميا اين تفاسيرب. باشد

و خلفي فكين بدون تاثير– پذيري شديد از الگوي رشد بيمار

ه در بيماران در هر شرايط دنداني، ضروري با قابليت استفاد

.رسد به نظر مي

ست براي بررسي روشي كه در شرايطيا اين مطالعه تالشي

وجود ندارد با دقتي مشابه قادر wit’sكه امكان استفاده از 

و بتوان با استفاده  به ارزيابي رابطه قدامي خلفي فكين باشد

هاي پالن واقعي فكين را بدون آنكه از چرخشاز آن رابطه 

و يا درمانگر را براي ترسيم پالن  اكلوزال متاثر شود

 به دليل عدم رويش كامل دندانها با مشكل مواجه اكلوزال
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و همكاران دكتر زهره هدايتي

زد سازد، با دقت نسبتاً براي دستيابي به اين.بااليي تخمين

 گيري عه همبستگي نتايج حاصل از اندازه، در اين مطالمنظور

wit’s شدبا روش پيشنهادي مولفا .ن ارزيابي خواهد

 روش بررسي

ب به شيوه گذشتهمقطعي اين مطالعه و ازانگر  استفاده

نده هاي لترال سفالوگرام استخراج شده از پرو راديوگرافي

و مرد(بيمار ارتودنسي 71 در. صورت گرفت) زن بيماران

و در دوره دنداني دائمي قرار25-15محدوده سني  سال

هر انتخاب بيماران براي ورود به مطالعه. داشتند از ميان

كه در مجموع اسكلتي صورت گرفتسه گروه مال اكلوژن 

و ClIIنفر بيست اسكلتي، ClIنفر 21  ClIIIنفر سي اسكلتي

برقرارگيري بيماران در گروه. اسكلتي بودند  هاي فوق

به اين صورت كه بيماران. صورت گرفت ANBاساس زاويه

استخواني قرار داده ClIدر دسته ANB=2°±2 با زاويه

از ClII، چهار درجه، زواياي بيشتر از شده و زواياي كمتر

نظ ClIIIصفر درجه .ر گرفته شدنددر

يا وارد كردن بيماران با الگوي رشد فكي شديداً از افقي

و چرخش ي واضح فكي در مطالعههاشديداٌ عمودي

ها توسط يك نفر انجام تريسينگ راديوگرافي. خودداري شد

و لندمارك هاي  . تعيين شدند A, B , N, S, Por, Orشده

س اكلوزالن اكلوزال فانكشنال در فاصله بين تماسپس پل

و پايين رسم دندان و مولرهاي اول باال هاي پرمولر اول

.ندشد

كه اندازه جهت تعيين.شده استنامگذاري»q«گيري جديدي

و روي  پلن فرانكفورت روابط قدامي خلفي فكين طراحي شده

مي اندزه و نشان اين اندازه. شود گيري  گيري خطي است

بر روي اين پالنBوAدهنده فاصله خطي تصوير نقاط

(باشد مي )2شكل.

و خطي زير گيريهاي زاويه اندازه جهت انجام اين مطالعه  اي

: انجام گرفتند

q, Wit’s, Overjet (OJ), ANB, SNB, SNA )گيري اندازه

بر پلنAوBخطي فاصله عمودهاي رسم شده از نقاط 

(فرانكفورت )1 جدول).

و تصوير نقاط:2شكل آن B,Aپالن فرانكفورت  بر روي

و انحراف معيار اندازه:1جدول  هاي مورد مطالعهگيري ميانگين

و تحليل  SPSSهاي مطالعه از نرم افزار يافتهبراي تجزيه

 (Pearson Correlation)پيرسون همبستگيو5/11ويرايش

 ,OJبا زواياي Wit’sبين)r(رابطه همبستگي. استفاده گرديد

ANB , SNB, SNA وqو سپس بررسي محاسبه شده

و مقادير فوقqمشابهي براي تعيين رابطه همبستگي بين 

باروابط همبست. ورت گرفتص از نظر آماري P.V>05/0 گي

ت.دار در نظر گرفته شدند معني عيين ميزان قابليت جهت

اوليه تعداد گيري گيريها، دو هفته بعد از اندازه اعتماد اندازه

ب ده عدد از سفالومتري ه طور ها ازهر گروه مال اكلوژني

ش تصادفي از ميان سفالومتري و ها انتخاب دند

ز اندازه و توسط مجري طرح اي مجدداً اويهگيريهاي خطي

و با آناليز آماري  نتايج دو نوبت Paired–t testانجام شده

.گيري با هم مقايسه شدند اندازه

 انحراف معيار ميانگين متغيرها

SNA 5/828/3

SNB 3/819/3

ANB 5/15/4

WIT’S 7/2-9/5

OJ 18/07/4

q3/2-7/6
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.ي رابطه با روشي جديد در ارزياب wit’sبررسي همبستگي مقدار . .

ها يافته

دو نوبت هاي يافته مقايسه Paired –t  test آناليز آماري

طور همان،)p>05/0(. قابل قبول نشان دادرا گيري اندازه

جك مي2دوله اعداد موجود در ، رابطه همبستگي دهد نشان

)r(بينwit’s  با OJ, ANB, SNB, SNA وqاز نظر آماري

(دار است معني .05/0<p(،مي در همين حالت را توان

نيز  OJ, ANB, SNB, SNAباqي بينـبررسي همبستگ

 باr=82/0 مقدار Wit’sوqهمبستگي بين. كردمشاهده 

001/0<pدهد را نشان مي .Wit’s باالترين ميزان همبستگي

با)ANB )85/0=r را با )SNA )49/0=rو كمترين ميزان را

باـن همبستگـباالتري نيزq. نشان داد و)ANB )92/0=rي را

.داشت)ANB )29/0=rكمترين همبستگي را با

 هاي مورد مطالعهگيري ضريب همبستگي بين اندازه:2جدول

01/0<p**

05/0<p*

 بحث

و متعددي براي ارزيابي كنون روش تا هاي بسيار متفاوت

و پايين مورد استفاده قرار–رابطه قدامي  خلفي بين فك باال

ن اين ارزيابي به اين دليل حائز اهميت فراوا. گرفته است

 هاي معتبر، با اطمينان بيشترياست كه با تبيين شاخص

توان ميان بيماراني كه بايد از طريق ارتودنسي به تنهايي مي

درمان شوند با بيماراني كه جهت درمان، نيازمند جراحي فك 

از. هستند، تفاوت قائل شد بدين منظور محققان مختلف

پرشاخص  ANBكاربردترين آنها هاي اسكلتي مختلف كه

و نيز شاخص . اند دنداني نظير اورجت استفاده كرده هاياست

ي دنداني از محيط بسيار متاثرهاالبته به دليل اينكه شاخص

. اند نه كمتر مورد استفاده قرار گرفتهشوند در اين زمي مي

Zupancic و همكارانش معتقدند كه روابط دنداني هميشه

خلفي موجود در ساختارهاي–قادر نيستند وضعيت قدامي

س مطالعه اسابر. استخواني زيرين را به خوبي منعكس كنند

توانمي Class II Div 1آنها، تنها در بيماراني با مال اكلوژن

از اورجت به عنوان يك شاخص پيش بيني معتبر در بررسي 

، اين در حالي است)11(. روابط ساژيتال فكين كمك گرفت

و در صدر آنها كه شاخص هاي مبتني بر پارامترهاي اسكلتي

هدف مورد استفاده با اينها بيش از ساير روش ANBزاويه 

.گيرند قرار مي

پذيري شديد مطالعات متعددي نشان دهنده تاثيراز آنجا كه

مي عواملاز ANBزاويه  ،)15-12(.باشند ژئومتريك

و زوايايي گيري استفاده از اندازه كه جايگزين هاي خطي

و بتوانند نشان دهنده رابطه صحيح قدامي خلفي فكين بوده

از عين در بهركمتري تاثي عواملحال پذير باشند، ضروري

ها براي يافتن راه حلي در اين زمينه، تالشدامنه. رسد نظر مي

گ به عنوان مثال. سترده شده استحتي تا سالهاي اخير نيز

كه Ververidouو Baikتوان به مطالعه مي با اشاره كرد

وA،Bهاي سفالومتريك شامل نقاط استفاده از شاخص

كن محور رسم شده  اي به نامهـزاوي) Co(نـديل فك پاييـاز

ن روابطـو از آن براي تعييردهـكرا تعريف»ه بتاـزاوي«

)16(. خلفي بين دو فك استفاده كردند-قدامي

هاي پيشنهاد شده، استفاده از ارزيابي با وجود تعدد روش

Wit’s مي ترين روش جايگزين براي زاويه توان گسترده را

ANB شي كه چه با استفاده از پلن اكلوزالرو. دانست

و چه با كاربرد پلن اكلوزال آناتو فانكشنال، قادر است ميك

يتال بين قاعده استخواني با اعتبار بااليي نمايشگر رابطه ساژ

سؤ،)17(.و منديبل باشدو دندانهاي فك باال ال آنجاست اما

م تفاوت، از دست رفتن گسترده كه در شرايطي كه به داليل

ددندان و خلفي در هر و فك مانع از رسم پلن هاي قدامي

هاي اين مطالعه نشان يافتهشود، چه بايد كرد؟ اكلوزال مي

Wit’s q اندازه گيري متغيرها

SNA 
493/0=r**297/0=r*

000/0=p012/0=p

SNB 
508/0-508/0=r**764/0-764/0=r**

000/0=p000/0=p

ANB 
851/0=r**925/0=r**

000/0=p000/0=p

OJ 
806/0=r**761/0=r**

000/0=p000/0=p

q828/0=r**

000/0=p
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و همكاران دكتر زهره هدايتي

BوAداد كه با استفاده از خطوط عمود رسم شده از نقاط 

در بر پلن فرانكفورت افقي، كه تقريباً فرآيند تريسينگ هميشه

)q(بين آنها گيري فاصله اندازهو شود سفالومتري رسم مي

زد Wit’sتوان مقدار احتمالي مي . را در بيماران تخمين

باال همبستگي ضريبه سبب دارا بودنبqارزشمند بودن

با Wit’s با ه امكان جايگزيني اين روشك. است ANBو نيز

پل(گيري اندازه ن اكلوزال دشوار يا غير در مواردي كه رسم

مي Wit’sبه جاي) ممكن است .هدد را

فك كه نشان SNAباqو Wit’sبين دهنده موقعيت ساژيتال

به اين. دار مثبتي وجود دارد باالست، رابطه همبستگي معني

در زمان افزايش Wit’sوqمعني كه افزايش در مقادير 

فك SNAزاويه  باال قابل مشاهده خواهدو جلو زده بودن

ب. بود نظاين ميزان همبستگي ر آماريا وجود اين كه از

را در مقايسه باrدار است ولي كمترين مقادير عددي معني

مي ساير اندازه . دهد گيريها نشان

نيز از نظر SNBبا زاويهqو Wit’s رابطه همبستگي بين

وq دير بزرگترار است با اين تفاوت كه مقاد آماري معني

Wit’s تر در ارتباط با مقادير كوچكSNB يعني. قرار دارند

و فك پايين نسبكوچك SNBچه زاويه هر ت به قاعده تر بوده

.جمجمه در موقعيت خلفيتري قرار داشته باشند

Wit’s وqبنابراين.خواهند داد تري را نشاناعداد مثبت بزرگ

جل Cl IIبيماران در و يا عقب بودن فك با وزدگي فك باال

.افزايش يابدqو Wit’sرود مقدار پايين، انتظار مي

كه نشان ANBبا زاويه Wit’sوqابطه همبستگي بينر

دهنده موقعيت قدامي خلفي فكين نسبت به يكديگر است نيز 

را لحاظ آماري معني از و بيشترين ميزان همبستگي دار بوده

مي اندازهدر بين كل مقادير  بنابراين. دهد گيري شده نشان

ب وqا رابطه همبستگي بين موقعيت دو فك نسبت به يكديگر

Wit’s بيش از ارتباط با موقعيت هر فك به صورت جداگانه

افــگ و با بـبا احتم ANBزايشـزارش شده است ريـاالتـال

Wit’s وqبزرگتري را نشان خواهند داد اعداد .

مي OJهمين حالت را در مورد  يعني.كردتوان مشاهده نيز

هاينخلفي دندا–، روابط قداميعالوه بر روابط اسكلتي

 Wit’sوqقدامي نيز رابطه همبستگي مثبت بااليي را با 

.دهند نشان مي

را نيز رابطه همبستگي معني Wit’sوqبين و بااليي دار

كه نشان،)r)0001/0<p=828/0:توان مشاهده كرد مي

با افزايش يا كاهش Wit’sدهد افزايش يا كاهش در مقدار مي

. اه خواهد بودهمرqمعادلي در مقدار نسبتاً

ب  عاملاز روي عامله اينكه امكان پيش بيني يك با توجه

معادل عاملن دوم ضريب همبستگي بين دو ديگر با توا

از روي Wit’s، بنابراين احتمال پيش بيني دقيق)r2(است 

%70پس با دقت حدود. خواهد بود)828/0(2برابر باqمقدار 

پيش بينيqرا از روي Wit’sتوان مقدارمي%5/68 برابر

مي. كرد مي كه نشان به دهد اين مقادير را به راحتي توان

خلفي فكين مورد استفاده-يكديگر در تعيين رابطه قدامي جاي

 گيري اين اندازه،همبستگي باال رغم به هر حال علي. داد قرار

)q(در بررسي نيز بيماران داراي رشد عمودي يا افقيبايد

ا كه تر بر روي آن فراهمرزيابي دقيقشود تا امكان گردد

مي مطالعه بيشتر بعدي ضرورت خود . سازد را نمايان

 گيري نتيجه

وAكه استفاده از عمود رسم شده از نقاط رسد به نظر مي

Bبر پلن فرانكفورت به اندازه استفاده از روش معمول

و در مواردي كه تعيين پلن Wit’sمحاسبه  ارزشمند بوده

جه است يا دچار شيب غير وزال فانكشنال با مشكل موااكل

ميباشد معمول مي واند جايگزين مناسبي برايت، اين روش

. باشد Wit’sگيري اندازه



293 

 1391زمستان،4، شماره24دوره/ له دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانمج

.ي رابطه با روشي جديد در ارزياب wit’sبررسي همبستگي مقدار . .
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