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 رادیوگرافی لترال سفالومتری
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  چکیده 
رایج ترین روش برای تعیین بلوغ اسکلتال استفاده از .  برای انجام درمانهای تغییر رشد ارتودنسی تعیین بلوغ اسکلتی بیمار الزم است:مقدمه

نظور از تصویر مهره های گردن در لترال سفالوگرام استفاده می شود و روش های مختلفی اخیراً برای این م. رادیوگرافی انگشتان و مچ دست می باشد
هدف از انجام این مطالعه بررسی همبستگی روشهای ارائه شده در تعیین بلوغ اسکلتی با استفاده از مهره های گردن و  .در این زمینه ارائه شده است

  .ست بودمقایسه آن با روش استفاده از رادیوگرافی مچ د
 ساله مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی مشهد رادیوگرافی 10-15 بیمار 47تحلیلی از - در این مطالعه توصیفی:روش هامواد و  

 و TW3وش سپس بلوغ اسکلتی استخوانهای مچ دست و انگشتان با استفاده از ر.  تهیه شدNHPمچ دست و انگشتان و لترال سفالوگرام در موقعیت 
همچنین ضریب همبستگی پیرسون و . تعیین شدHassel،  Romanو Lamparski ،Mito ، Farmanبلوغ اسکلتی مهره های گردن به چهار روش 

  . تعیین گردیدTW3رمن بین بلوغ اسکلتی بدست آمده در هر یک از این روشها و بلوغ اسکلتی محاسبه شده به روش یای اسپ رتبه
 
 
 
 

Title: Evaluation of the Correlation of Different Methods in Determining Skeletal Maturation Utilizing Cervical 
Vertebrae in Lateral Cephalogram 
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Introduction: It is necessary to evaluate skeletal maturation in functional orthodontic treatments. The most common 
method for determining skeletal maturation is made upon assessing hand-wrist radiographs. Recently, different methods 
use cervical vertebrae on lateral cephalogram to determine skeletal maturation. The aim of this study was to evaluate the 
correlation between different methods of assessing skeletal maturation using cervical vertebrae and to compare them 
with hand-wrist radiograph. 
Materials & Methods: In this descriptive-analytical study, hand-wrist radiographs and lateral cephalograms in NHP 
were obtained from for 47 patients aged from 10 to 15 whom were admitted to the department of orthodontics of 
Mashhad dental school. On hand-wrist radiographs, skeletal maturation was assessed by means of TW3 method. 
Cervical vertebrae maturation was evaluated on lateral cephalogram using the methods described by Lamparski, Mito, 
Roman and Hassel & Farman. Correlation coefficient was determined between skeletal maturation values based on 
cervical vertebrae and hand-wrist radiographs by Pearson and Spearman analysis.  
Results: Correlation coefficient between cervical vertebral age (using Lamparski,s method) and skeletal age(using TW3 
method) was 0.81. For Mito,s, Roman,s and Hassel & Farman,s methods the correlation coefficient was 0.80, 0.997 and 
0.995 respectively. No significant correlation was revealed between cervical vertebral bone age (using Mito,s & 
Lamparski,s methods) in 10-13 year old boys and that of hand-wrist base (P>0.05). 
Conclusion: In all groups using, Roman,s and Hassel & Farman,s methods had a high correlation between cervical 
vertebrae and hand-wrist skeletal maturation. So, these two methods can be used as relable alternatives for hand-wrist 
radiograph in skeletal maturation evaluation. 
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) TW3تعیین شده به روش (و سن اسکلتال ) Lamparskiتعیین شده به روش (یب همبستگی پیرسون بین سن مهره های گردن  ضر:یافته ها
81/0=r و ضریب این همبستگی برای روش Mito، 80/0=rتعیین شده به روش (رمن بین بلوغ مهره های گردن یهمچنین ضریب همبستگی اسپ.  بود

Roman (ه به روش و بلوغ اسکلتال تعیین شدTW3 ، 997/0=r و برای روش  Hassel  وFarman ،995/0=rسن اسکلتی مهره های گردن در .  بود
همبستگی معنی داری با یکدیگر نداشتند ) TW3تعیین شده به روش ( سال با سن اسکلتی مچ دست 10-13 در پسران Lamparski و Mitoروش 

)05/0P>(.  
 در تمام زیر گروههای مورد مطالعه، همبستگی بسیار قوی Farman و  Roman،Hasselا استفاده از روش های  بلوغ اسکلتی تعیین شده ب:نتیجه گیری

  .جایگزین استفاده از روش مچ دست و انگشتان برای تعیین بلوغ اسکلتی شوند بنابراین روشهای فوق می توانند. با بلوغ اسکلتی مچ دست داشتند
  .دیوگرافی مچ دست و انگشتان، لترال سفالوگرام، مهره های گردن، را بلوغ اسکلتی:واژه های کلیدی 
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  مقدمه
ناهنجاری و دفرمیتی های دنتوفاسیال از علل رایج مراجعه 

این بیماران نیاز به  .بیماران برای درمان ارتودنسی می باشند
 . دارندانکشنال یا ارتوپدیک فک در طی زمان رشددرمانهای ف

تحقیقات متعدد نشان داده است که بیشترین پاسخ به درمان 
ارتوپدی فانکشنال فکین در دوران رشدی بلوغ حاصل خواهد 

زیرا اکلوژن و نحوه قرارگیری دندانها در این دوره شکل  شد،
از  )1(.شد چندان قابل توجه نمی با،پس از آن تغییرات گیرد و می

تغییرات تکاملی در افراد مختلف متفاوت  آنجا که زمان بلوغ و
میزان بلوغ اسکلتی را  می بایست زمان باقیمانده برای رشد و است،

  .برای این بیماران تعیین نمود
مانند بلوغ اسکلتی با استفاده از شاخص های بیولوژیکی 

 گردنی تکامل مهره های تکامل دندانی، سن تقویمی، وزن، قد،
اما  .مچ دست تعیین می شود تکامل استخوانهای انگشتان و و

بهترین و قابل اعتمادترین نشانگر بیولوژیک استفاده از 
با این روش  )2(.رادیوگرافی انگشتان و مچ دست می باشد

بیمار عالوه بر دریافت اشعه مربوط به رادیوگرافی های 
 برای بررسی لترال سفالومتری که بطور معمول پانورامیک و

متحمل پرداخت هزینه  شود، اولیه بیماران ارتودنسی تهیه می
و دریافت دوز اشعه بیشتر برای تهیه رادیوگرافی مچ دست 

به همین منظور محققین مطالعاتی روی تکامل  .گردد می
های گردنی که در رادیوگرافی لترال سفالومتری مشهود  مهره
که  لعات نشان می دهدنتایج این مطا. انجام داده اند است،

قابل اعتماد برای تعیین  خوب وراهنمایی مهره های گردن 
جهت تعیین زمان بلوغ اسکلتی از  )2(.باشند بلوغ اسکلتی می

   ارائه شده  روش های متفاوتی  مهره های گردن  تصویر روی 

   .است
ط  توس1972اولین مطالعه در این زمینه در سال 

Lamparskiره های دوم تا ششم گردن را وی مه . انجام شد
استانداردهای جداگانه ای را برای بلوغ  بررسی نمود و

و تقویمی مردان در ارتباط با سن  های گردن در زنان و مهره
نتیجه مطالعه او نشان  .بلوغ اسکلتی مچ و دست بدست آورد

 و داد تغییرات مهره های گردن در طول دوران رشد در زنان
ما زنان این تغییرات را زودتر نشان مردان یکسان هستند ا

در این مطالعه مراحل تکاملی مهره های دوم تا  )3(.دهند می
 6شکل مهره ها به اندازه و ششم گردن براساس تغییر در 

  .  تقسیم شده است(Stage)مرحله 
Hassel  وFarman  با بررسی مجدد مطالعه 1995در سال 
Lamparskiکاملی ارائه شده  و ایجاد تغییراتی در مراحل ت
 لترالی مهره های  نمایتوانستند ایندکسی را بر پایه توسط وی،

 CVMI1 گردن طراحی کنند این ایندکس به نام 4و3و2
پوست   دختر و پسر سفید220 این مطالعه، در )4(.نامگذاری شد

 سال به لحاظ مهره های گردن و مچ 8-18اروپایی در سنین 
جهت بررسی بلوغ  .ر گرفتندانگشتان مورد بررسی قرا دست و

و  )SMI2()5 سیستم (Fishmanاسکلتی مچ دست از روش 
چهارم  سوم و برای بررسی مهره های گردن از مهره دوم،

مراحل تکاملی این مهره ها با تغییراتی که روش  .استفاده شد
Lamparski از محاسن . مرحله تقسیم شد6 داده شده بود به 

وجود  تعیین درصد باقیمانده رشدامکان این روش این بود که 
  .شتدا

                                                 
1. Cervical vertebral maturation index 
2. Skeletal maturation index 
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 بلوغ مهره های گردن  و همکاران،Roman  ،2002در سال 
 ساله اسپانیایی با استفاده از روش 5-18  بیمار958 را در

Lamparski و Hassel و Farman مورد ارزیابی قرار دادند. 
آنها همچنین روش جدیدی را برای تعیین بلوغ اسکلتی ارائه 

 تحتانی تنه لبهالعه آنها بر روی تغییرات در تقعر مط .دادند
آنها برای ارزیابی  .شکل ارتفاع مهره ها بود مهره ها و

 استفاده )Brow)6و  Graveرادیوگرافی مچ دست از روش 
در مطالعه آنها همبستگی بین بلوغ اسکلتی بدست  .نمودند

آمده از هر سه روش با بلوغ اسکلتی حاصل از مچ دست 
  )2(. معنی دار بودانگشتان

Mito 176 بر روی ای مطالعه 2002 و همکاران در سال 
این مطالعه  . سال داشتند انجام دادند7-15دختر ژاپنی که سن 

سن استخوانی مهره های گردن را به عنوان ایندکسی برای 
که ارزیابی کرد اثبات  ارزیابی بلوغ اسکلتی معرفی نموده و

سفالوگرام یک روش قابل مهره های گردن از روی لترال 
  )7(.اعتماد در تعیین بلوغ اسکلتی می باشد

 72  در ایتالیا انجام شد،1990در مطالعه ای که در سال 
 مورد Lamparski ساله با استفاده از روش 10-15 کودک

 .برای تعیین سن اسکلتال قرار گرفتند ارزیابی مهره های گردن
سکلتی و بلوغ این مطالعه همبستگی را بین سن ا نتیجه
پسرها نشان داد همچنین مشخص  های گردن در دخترها و مهره

شد که ارتباطی بین سن اسکلتی مهره ها و سن دندانی و 
  )8(. تنها در دختران وجود داردتقویمی

Garcia-Fernandez  113 ،1998 سال درو همکارانش 
                                                                       ی             هامهره بررسید مور مکزیک دررا  ساله 9-18بیمار 

برای   CVM از ایندکس  آنها.ددادنگردن و مچ دست قرار 
نتیجه  .ندتعیین بلوغ اسکلتی مهره های گردن استفاده کرد

پسران بلوغ % 96دختران و % 92مطالعه نشان داد که در 
 از رادیوگرافی انگشتان و اسکلتی مهره های گردن با آنچه که

  )9(.مچ دست بدست می آید هماهنگی دارد
Minars بلوغ و سن اسکلتی و 2003 و همکارانش در سال 

پیشگویی پتانسیل رشدی را با استفاده از تصاویر مهره های 
نتیجه  .گردن در رادیوگرافی لترال سفالومتری مطالعه نمودند

  رشدی تعیین شده از  سن اسکلتی و پتانسیل  این مطالعه دقت 

  )10(.مهره های گردن را بسیار باال اعالم کرد
 هر یک از روش های همبستگیهدف مطالعه حاضر تعیین 

ارائه شده در تعیین بلوغ اسکلتی با استفاده از مهره های گردن 
روش استفاده از رادیوگرافی مچ دست آن با  همبستگیو 
ادترین روش جهت قابل اعتم باشد تا در نهایت بهترین و می

  .تعیین زمان بلوغ اسکلتی معرفی گردد
  مواد و روش ها

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود و از نظر اخالقی 
مورد تصویب کمیته منطقه ای اخالق در پژوهشهای علوم 

 47تعداد . پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت
 ارتودنسی  ساله مراجعه کننده به بخش10-15دختر و پسر 

دانشکده دندانپزشکی مشهد برای انجام این مطالعه انتخاب 
 سال 13-15 و 10-13شدند این تعداد به دو زیر گروه سنی 

با تعداد مساوی تقسیم شدند مالک انتخاب این افراد نداشتن 
  .بیماری سیستمیک مختل کننده تکامل اسکلتال بود
ل سفالومتری و از کلیه بیماران در یک روز رادیوگرافی لترا

 توسط دستگاه خارج دهانی (Hand & Wrist)مچ دست 
Planmeca  مدل  ساخت کشور فنالندRcc، تهیه شد.  

نامه به بیمار و  قبل از تهیه رادیوگرافی برگه رضایت
والدینش ارائه شد در این فرم ضمن ارائه توضیحاتی در مورد 

ی اضافی مچ مطالعه از بیمار و والدین وی برای تهیه رادیوگراف
  .دست رضایت کتبی دریافت شد

 NHP1کلیه رادیوگرافی های لترال سفالومتری در موقعیت 
فاکتورهای اکسپوژر در این رادیوگرافی بر حسب . تهیه گردید

 و 12، میلی آمپر برابر 62-66سن بیمار متغیر و کیلوولتاژ بین 
  استفاده4 ثانیه بود و از کلیماتور شماره 8/0-1زمان بین 

فاکتورهای اکسپوژر برای رادیوگرافی دست، کیلوولتاژ . شد می
 ثانیه بود و از کلیماتور 1 و زمان 12، میلی آمپر 60برابر 

و  cm150فاصله منبع اشعه تا فیلم برابر .  استفاده شد5شماره 
تمام رادیوگرافی توسط . برای تمام رادیوگرافی ها ثابت بود

 (Protect) اتوماتیک  Processor پیش بند سربی تهیه و در
  . زمان یکسان پردازش شد ساخت کشور آلمان در دما و

                                                 
1. Natural head position 
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آنالیز ابعاد مهره های گردن با استفاده از نگاتوسکوپ ساده 
 ضخامت داشت و یک مداد mm075/0و با کاغذ استات که 

همچنین میزان بلوغ .  انجام شدmm5/0با ضخامت نوک 
وگرافی مچ دست با اسکلتی و سن اسکلتال هر فرد از رادی

و توسط متخصص رادیولوژی فک  )TW3)11استفاده از روش 
اطالعات مربوط به هر روش جداگانه . و صورت تعیین شد

 .جمع آوری گردید طبقه بندی و

 آنالیز SPSSاطالعات توسط نرم افزار  بعد از کدبندی،
و  Spearman و رتبه ای Pearsonاز همبستگی  گردید و

 .متغیرها استفاده شدارتباط بین  جهترگرسیون خطی 

  یافته ها
 10-15 ،) دختر 27  پسر و  20(  نفر 47در این مطالعه تعداد     

بـا تعیـین ضـریب همبـستگی         .ساله مورد مطالعه قرار گرفتند    
پیرسون و رگرسیون برای متغیرهـای کمـی سـن مهـره هـای              

تعیـین   اسکلتال سن  و Lamparskiتعیین شده با روش      گردنی
در مجموع بـین ایـن دو       که   مشخص شد    TW3شده به روش    

و ) >001/0P (شــتمتغیــر همبــستگی معنــی داری وجــود دا
  ).1 و نمودار 1جدول ( بود r=81/0 ضریب این همبستگی

فوق را می توان به ) رگرسیون( رابطه همبستگی خطی
  :صورت زیر نوشت

  Lamparski سن مهره های گردن به روش =
  )61/5 + 58/0( × )سن اسکلتال(

با تعیین همبستگی پیرسون و رگرسیون برای متغیرهای 
 و سن Mitoتعیین شده با روش  کمی سن مهره های گردن

 مشخص شد در مجموع  TW3تعیین شده به روش  اسکلتال

 بین این دو متغیر همبستگی معنی داری وجود دارد
)001/0P< (8/0 و ضریب این همبستگی=rرابطه  . می باشد

فوق را می توان به صورت زیر ) ونرگرسی(خطی  همبستگی
  :نوشت

  Mito سن مهره های گردن به روش =
  )86/1 + 82/0( ×) سن اسکلتال (

این دو متغیر بین بعالوه در دو گروه پسران و دختران نیز 
و ضرایب این ) >001/0P( همبستگی معنی داری وجود داشت

جدول  ( بودr=87/0 و دختران r=74/0 همبستگی برای پسران
  ).2و نمودار  2

 بلوغ مهره های گردن (Stage) مرحله Roman  روشرد
 همبستگی اسپیرمنتعیین و سپس با استفاده از آنالیز رتبه ای 

نتایج  نشان داد این دو  . تعیین گردیدTW3 این روش با روش
روش همبستگی معنی داری برای تعیین میزان بلوغ اسکلتی با 

  بودr=95/0ی یکدیگر داشتند و ضریب این همبستگ
)001/0P< .( این همبستگی معنی دار در دو گروه دختران و

  ).3جدول () >001/0P( پسران نیز وجود داشت
 و  Farman در روش) آنو مرحله (میزان بلوغ مهره گردن 

Hasselرمن آن با بلوغ ی تعیین و سپس ضریب همبستگی اسپ
.  بدست آورده شدTW3اسکلتال محاسبه شده و به روش 

ایج بدست آمده همبستگی قوی را بین این دو متغیر کیفی نت
.  بودr=995/0 و ضریب این همبستگی )>001/0P( نشان داد

 بدست r =99/0 و دختران r=96/0این همبستگی برای پسران 
  ).4جدول (آمد 
 

  
  
  

   در دو گروه سنی به تفکیک جنسLamparski  و سن مهره های گردن به روشTW3 همبستگی پیرسون بین سن اسکلتال به روش : 1جدول 
  جنس

  کل  پسران  دختران
  

  گروه سنی
  Pمقدار   rمقدار   فراوانی  Pمقدار   rمقدار   فراوانی  Pمقدار  rمقدار   فراوانی

99/12-10  13  77/0  002/0P=  11  59/0  057/0P=  24  66/0  001/0P<  
15-13  14  54/0  046/0P=  9  79/0  012/0P=  23  73/0  001/0P<  

  >001/0P<  20  79/0  001/0P<  47  81/0  001/0P  84/0  27  کل
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   در دو گروه سنی مورد مطالعه به تفکیک جنسMito و سن مهره گردن به روش TW3 همبستگی پیرسون بین سن اسکلتال به روش : 2جدول 
  جنس

  کل  پسران  دختران
  

  گروه سنی
  Pمقدار   rار مقد  فراوانی  Pمقدار   rمقدار   فراوانی  Pمقدار   rمقدار   فراوانی

99/12-10  13  74/0  004/0P=  11  34/0  304/0P=  24  66/0  001/0P<  
15-13  14  78/0  001/0P=  9  77/0  014/0P=  23  72/0  001/0P<  

  >001/0P<  20  74/0  001/0P<  47  80/0  001/0P  87/0  27  کل
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  و سن TW3سن اسکلتال به روش  نمودار پراکنش بین  :1نمودار 

  Lamparski مهره های گردن به روش
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  و سن TW3به روش  بین سن اسکلتال نمودار پراکنش  :2نمودار 

  Mitoمهره گردن به روش 

  
 

 
 
 
 

   در دو گروه سنی به تفکیک جنسRomanگردن به روش  و بلوغ مهره TW3 رمن  بین میزان بلوغ اسکلتال به روشی همبستگی اسپ: 3جدول 
  جنس

  کل  پسران  دختران
  

  گروه سنی
  Pمقدار   rمقدار   فراوانی  Pمقدار   rمقدار   فراوانی  Pمقدار   rمقدار   فراوانی

99/12-10  13  89/0  001/0P< 11  95/0  001/0P<  24  93/0  001/0P<  
15-13  14  84/0  001/0P< 9  92/0  001/0P<  23  87/0  001/0P<  

  >001/0P<  20  97/0  001/0P<  47  95/0  001/0P  92/0  27  کل
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   در دو گروه سنی به تفکیک جنسHassel و Farman و بلوغ مهره گردن به روش TW3 رمن  بین میزان بلوغ اسکلتال به روشی همبستگی اسپ: 4جدول 
  جنس

  کل  پسران  دختران
  

  گروه سنی
  Pمقدار   rمقدار   فراوانی  Pمقدار   rمقدار   نیفراوا  Pمقدار   rمقدار   فراوانی

99/12-10  13  97/0  001/0P< 11  93/0  001/0P<  24  99/0  001/0P<  
15-13  14  92/0  001/0P< 9  72/0  002/0P=  23  975/0  001/0P<  

  >001/0P<  20  96/0  001/0P<  47  995/0  001/0P  990/0  27  کل

  
 

 بحث

ن میزان بلوغ در این مطالعه چهار روش مختلف برای تعیی
   .اسکلتی با استفاده از مهره های گردن  بررسی شد

نتیجه مطالعه نشان داد که بین سن مهره های گردن تعیین 
تعیین شده به روش  و سن اسکلتال Lamparskiشده به روش 

TW3 81/0( همبستگی نسبتاً باالیی وجود دارد=r(این  
یک از هیچ  . وجود نداشته سال10-13 همبستگی در پسران

 را در زیرگروههای سنی Lamparskiمطالعات موجود روش 
 که به ارزیابی روش Romanدر مطالعه . بررسی نکرده است

Lamparski ،79/0 این همبستگی در دختران پرداخته است=r 
  ش و همکارانChang مطالعه )2(. بودr=69/0 پسرانو در 

اسکلتال  را برای دستیابی به سن Lamparskiاستفاده از روش 
ه ضریب همبستگی اشاره نشدمقدار  اما به همعتبر دانست

  با استفاده از روشکه  Dhillon در مطالعه)12(.است
Lamparski ،این همبستگیمقدار  بر روی دختران انجام گرفته 

8/0=r که با مقدار بدست آمده در مطالعه گزارش شده است 
 همبستگی  کهRomanبه غیر از مطالعه  )13(.ما نزدیک است

 Dhillon مطالعه  را در پسران پایین دانسته وLamparskiروش 
که تنها بر روی دختران انجام گرفته است در بقیه مطالعات از 
این روش به عنوان روش قابل اعتماد از ارزیابی بلوغ اسکلتی 

  . با نتیجه مطالعه حاضر نیز مطابقت داردهیاد شده است ک
نی داری بین سن مهره های همبستگی مع ،در تحقیق حاضر

شت و سن اسکلتال وجود دا Mitoتعیین شده به روش  گردنی
)80/0=r(سال همبستگی بین سن 10-13 در پسران  و 

 که Mitoمطالعه  .سن مهره گردنی وجود نداشت اسکلتال و
 همبستگی را  اینتنها بر روی دختران انجام گرفت ضریب

86/0=r ارزیابی روش هتج دیگری همطالع )7(.اعالم کرد 
Mito انجام نگرفته است در مطالعه حاضر میزان ضریب 

 Mito همبستگی این روش در دختران تقریباً مشابه با مطالعه
  .بدست آمده است

همبستگی بسیار باالیی بین بلوغ  مطالعه حاضر،در 
بلوغ اسکلتی   وRomanتعیین شده به روش  های گردن مهره

 ضریب Roman العهمط. در هر دو جنس وجود داشت
همبستگی بین روش پیشنهادی خود و بلوغ اسکلتال را در 

در  (دختران بطور معنی داری باالتر از پسران بدست آورد
 در این مطالعه )r(.)2=79/0 و در پسران r=85/0دختران 
اختالف . های سنی مورد بررسی قرار نگرفته است زیرگروه

 می تواند Romanموجود بین نتایج تحقیق حاضر و مطالعه 
  . اختالف تعداد نمونه های مورد بررسی باشدبوط بهرم

های  نتایج این مطالعه همبستگی بسیار باالیی بین بلوغ مهره
در هر دو و بلوغ اسکلتی  Hasselو Farman در روش  گردن

 ضریب این Hassel و Farmanمطالعه  .جنس نشان داد
 )4(.کرد  بدون تفکیک جنس اعالمr=945/0  راهمبستگی

Romanهمکارانش ضریب همبستگی روش   وFarmanو  
Hassel  84/0(با بلوغ اسکلتی در دختران=r (بطور را 
مطالعه  )2(. بدست آْوردند)r=77/0داری باالتر از پسران  معنی

Garcia-Fernandez  ضریب همبستگی این روش و همکارانش
و  بدست آورد r=98/0 و در پسران r=96/0را در دختران 

اختالف معنی داری بین دو جنس در این مطالعه وجود نداشت 
 در مطالعه )9(.داردکه با نتیجه مطالعه حال حاضر مطابقت 

Minars 98/0 ضریب این همبستگی=r  بدون تفکیک جنس 
  در اختالف در ضرایب همبستگی بدست آمده)10(.بدست آمد
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نه های می تواند مربوط به اختالف در تعداد نمواین مطالعات 
   .مورد بررسی باشد

با توجه به اطالعات بدست آمده علیرغم اینکه سن 
 با سن Mito  وLamparskiاسکلتی بدست آمده از روش های 

 در مجموع TW3اسکلتی مچ دست محاسبه شده با روش 
  نمونه ها همبستگی باالیی با یکدیگر داشتند اما در پسران 

داشت در حالی که  سال همبستگی بین این دو وجود ن13-10
 در Hasselو Roman ، Farmanدر دو روش دیگر یعنی روش 

تمام گروههای مورد بررسی همبستگی قوی بین این دو بدست 
 روش های کمی مورد Mito و Lamparski بعالوه روش. آمد

مطالعه بودند که با استفاده از آنها مقدار عددی سن اسکلتی 
 ارزیابی بیماران نیازمند به با توجه به اینکه در. بدست می آمد

دستگاههای فانکشنال ارتدنسی تعیین میزان رشد اسکلتی 
انجام گرفته و مقدار رشد باقیمانده مورد اهمیت است جهت 
نیل به این هدف روشی کارآمد خواهد بود که بتوان با استفاده 
از آن میزان رشد باقیمانده و مرحله بلوغ اسکلتی بیمار را 

ز بین روش های مورد بررسی روش های کیفی ا. تعیین نمود
Roman ،Farman و Hassel ضمن داشتن ضریب همبستگی 

بسیار قوی امکان تعیین میزان رشد باقیمانده و مرحله بلوغ 
  .اسکلتی را فراهم می آورد

 شکل، ارتفاع ،Romanفاکتورهای مورد بررسی در روش 
الی که در  است در حC2 تا C6و تقعر مهره تحتانی مهره های 

 به C2,C3,C4 تنها سه مهره گردنی Hasselو Farman روش 
. لحاظ شکل و تقعر لبه تحتانی مورد بررسی قرار می گیرند

بعالوه این سه مهره در تمام رادیوگرافی های لترال سفالومتری 
و حتی با استفاده از گردنبند سربی محافظ در برابر اشعه 

  وHasselفاده از روش به نظر می رسد است. تصویر می شود
Farman با توجه به ساده تر بودن انجام آن و نیز امکان 

 همچنین امکان تعیین Xحفاظت بیشتر بیمار در برابر اشعه 
  . ارجح می باشدRomanدرصد باقیمانده رشد بیمار به روش 

  نتیجه گیری
بر طبق یافته های حاصل از این مطالعه روش های ) 1

ن بلوغ مهر های گردن همبستگی موجود جهت تعیین میزا
باالیی با بلوغ اسکلتال تعیین شده توسط رادیوگرافی مچ 

  .دست دارند
، Romanاز بین روشهای مورد بررسی روشهای کیفی ) 2 

Farman و Hassel  همبستگی بسیار باالیی از بین بلوغ
) TW3تعیین شده به روش (های گردن و بلوغ اسکلتال  مهره

  .نشان دادند
و  Hassel و Farmanبا توجه به ساده تر بودن روش ) 3 

 امکان حفاظت بیشتر بیمار در برابر اشعه و همچنین مفید بودن
مده علیرغم پایین تر بودن جزئی میزان آاطالعات بدست 

می توان از آن  Romanضریب همبستگی آن نسبت به روش 
استفاده  کارآمد جهت تعیین بلوغ اسکلتی یبه عنوان روش

  .کرد
  تقدیر و تشکر

با تشکر از همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تامین 
  .بودجه طرح مذکور
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