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 قد کوتاه ایرانی کودکان در صورت و سر مورفولوژی

 3قابل ، فائزه3كوشا سينا ،3محمدي محمد ،2مومني شهال ،1فر كرمي اميرعلي

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -دندانپزشکي دانشکده سمنان پزشکي علوم دانشگاه 1
 شيراز پزشکي علوم دانشگاه -دندانپزشکي دانشکده شيراز پزشکي علوم دانشگاه 2
 دانشجويي، تحقيقات كميته -دندانپزشکي دانشکده سمنان پزشکي علوم دانشگاه-3

 
 . بود قد كوتاه ايراني بيماران در صورت و سر اسکلتي هاي ويژگي بررسي مطالعه اين از هدف: مقدمه و هدف

 به بودند %3 ،زير NCHS منحني اساس بر كه قدي با( 11.4 سن متوسط با دختر 25 و 11.8 سن متوسط با پسر 25)بيمار 50: ها روش و مواد

 ميلي 5 از كمتر دنداني كرودينگ درجه، ANB=2-4)  شدند انتخاب 1 كالس نامناسب اكلوژن و نرمال قد با بيمار 425 و هدف گروه عنوان

 لترال راديوگرافي آگاهانه رضايت اخذ از بعد. شدند انتخاب شاهد گروه عنوان به( wit's=0±1mm و نرمال دامنه با اوربايت و اورجت متر،
 تمام. شد بررسي نسبت يک و خطي مقياس4 ، زاويه 14 و شد انتخاب نقطه 19 راديوگرافي هر در. شد گرفته سر نرمال موقعيت در سفالومتري

 از استفاده با و شد مقايسه شاهد گروه با قد كوتاه گروه هاي گيري اندازه. شد ارزيابي مجدد محقق 2 ي وسيله به ها گيري اندازه و نقاط

2sample t-test براساس قد كوتاه بيماران: ها يافته. گرفت قرار آماري بررسي مورد SNA, SNB, ANB پايينشان فک صورتي، زاويه و 

 عمودي رشد الگوي basal زاويه و y محور ،bjork مجموع ،jarabak شاخص اساس بر قد كوتاه بيماران(. p<0.05) بود تر رفته عقب

 نجر اسکلتي اختالالت از قد كوتاه بيماران: گيري نتيجه. دارند كمتري اي جمجمه قدامي و خلفي قاعده همچنين و( p≤.001)دارند باالتري
 .ندك كمک نرمال اسکلتي تعادل به رسيدن در آنها به ميتواند شان محتمل اي زمينه سيستميک بيماري و زودهنگام شخيص. برند مي
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