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مقدمه :تصاویر سفالومتری دارای محدودیتهایی در ارزیابی اندازهها در سه بعد فضا
هستند .در سالهای اخیر به دست آوردن اطالعات برای بیماران به صورت سه بعدی ممکن
شدهاست .هدف از این مطالعه مقایسهی دقت اندازهگیری خطی در تصاویرسفالومتری
خلفی -قدامی دیجیتال و ) ،Cone Beam Computed Tomography (CBCTبا اندازهگیری
مستقیم روی جمجمهی خشك بود.
مواد و روشها :در این مطالعهی توصیفی -تحلیلی ،مقطعی و بدون جهت 5 ،شاخص
آناتومیك بر روی  5عدد جمجمهی خشك انسان مشخص گردید .اندازه گیری خطی مستقیم
بوسیله ی کولیس دیجیتال انجام شد و سپس رادیوگرافی سفالومتری خلفی -قدامی دیجیتال
و  CBCTتهیه واندازهگیریها با نرم افزارهای مربوطه صورت گرفت .دادهها وارد نرمافزار
 SPSSنسخه  11/5شده و محاسبهی ضریب پایایی درون گروهی و همچنین مقایسهی
میانگین قدرمطلق تفاضلها با استفاده از آزمون آماری  Willcoxonانجام شد (.)α = 5/55
یافتهها :در مقایسهی میانگین قدر مطلق تفاضلها اختالف آماری معنیدار بین اندازه گیری
سفالومتری خلفی -قدامی و جمجمهی خشك با مقادیر اندازهگیری شده توسط تکنیك CBCT
وجود داشت ( .)p value = 5/551میانگین ضریب پایایی درون گروهی برای تکنیك ،CBCT
 5/29و برای تکنیك سفالومتری خلفی -قدامی  5/92بدست آمد.
نتیجهگیری :با توجه به محدودیتهای مطالعهی حاضر ،اندازههای بهدست آمده از روش
اندازهگیری مستقیم روی جمجمه تفاوت کمتری با اندازههای حاصل از  CBCTنسبت به
اندازههای سفالومتری خلفی -قدامی دیجیتال داشت .دقت اندازهگیری در تصاویر CBCT
بیشتر از تصاویر سفالومتری خلفی -قدامی دیجیتال بود.
كلید واژهها :توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی ،سفالومتری ،جمجمهی خشك انسان
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تکنیک های سه بعدی همراه ،روشی ابتدایی می دانند
] .[8 ، 9
درسالهای اخیر تکنولوژی جدید تصویربرداری سه بعدی به نام
)CBCT( Cone Beam Computed Tomography
توسط  Comarkو  Honsfieldارایه شده است].[11 ،11
بیشترین موارد استفاده از این روش ،در ارتودنسی و جراحیهای
فکی صورتی عنوان شده است که تشخیص ناقرینگی،
شیفتهای فانکشنال و پلن اکلوزال کانتدار از جمله موارد آن
است].[12-11
مطالعات انجام شده بیانگر دقت کافی تصاویر CBCT
جهت ایمپلنتگذاری ،طبقهبندی بیماری پریودنتال و تخمین
حجم تومورها وضایعات میباشد] .[11-18همچنین دقت
اندازهگیریهای انجام شده با این روش با اندازهگیریهای
مستقیم قابل برابری بوده و حتی از آن به عنوان استاندارد طالیی
سفالومتری یاد شده است] .[19-21به منظور دستیابی به روشی
با دقت باالتر ،کاهش هزینه و تابش بیمار ،ارزیابی و مقایسه دقت
دو روش سفالومتری و  CBCTضروری به نظر میرسد .با توجه
به مزایای یاد شده در صورت کافی بودن دقت این روش،
میتوان آن را استاندارد طالیی سفالومتری دانست .هدف این
مطالعه بررسی دقت اندازهگیریهای کرانیومتری تصاویر CBCT
و سفالومتری خلفی -قدامی با استفاده ازشاخصهای استاندارد در
جمجمهی خشک انسان بود.

مقدمه
بیش از هفت دهه است که تصویربرداری سفالومتری
یکی از مهم ترین ابزارهای تشخیصی در ارتودنسی به شمار
می رود] .[1سفالومتری از طریق تعیین لندمارک ها و
اندازه گیری زوایا و معیارهای خطی ،برای توصیف
مورفولوژی ساختارهای فکی صورتی ،پیش بینی رشد ،ارایهی
طرح درمان ،ارزیابی نتایج آ ن و نیز تحقیقات به کار
می رود] .[2علی رغم کاربردهای گسترده ی سفالومتری،
بزرگ نمایی ،دیستورشن و نیز خطاهای تشخیصی در تعیین
لندمارک ها از معایب این روش به شمار می روند؛ عالوه
برخطاهای ذکرشده ،ارای ه یک تصویر دو بعدی از یک جسم
سه بعدی خود موجب از دست رفتن بخشی از اطالعات
خواهد شد .به همین خاطر هم زمان با ارای ه اولین سفالوستات
توسط  Broadbentتالش های بسیاری در جهت فراهم
نمودن امکان تصویربرداری سه بعدی صورت گرفته
است].[3-6
هر چند ارتودنتیست ها به سفالومتری  2بعدی عادت
کرده بودند ،به منظور وفق دادن تدریجی و پذیرفتن
آنالیزهای سفالومتری  3بعدی توسط متخصصین،
 Jacobson Aو Jacobson Rنرم افزار موقتی را طراحی
کردند که با استفاده از الگوریتمهایی ،سفالومتری  3بعدی را
طوری تغییر می داد که به شکل داده های سفالومتریک 2
بعدی در آیند .در حال حاضر Computed tomography
) ،(CTسفالومتری پیچیده ی  3بعدی را ممکن ساخته است.
آنالیز سفالومتری  3بعدی ساخته شده توسط اسکن
توموگرافی حجمی ) (Volumetricبا پرتو مخروطی
می تواند کامالً جایگزین سفالومتری  2بعدی شود].[7
تصویربرداری سه بعدی عالوه بر آنالیز مورفومتری ،انواع
داده های سه بعدی حجمی و سطحی به دست آمده از
اسکلت ،دندان ها و بافت نرم را در هم ادغام می کند .پس
این منابع را در یک مدل اختصاصی سه بعدی کامپیوتری از
بیمار می توان نمایش داد].[7
امروزه استفاده از روش تصویربرداری سه بعدی به حدی
ضرورت یافته است که بعضی از مقاالت ارتودنسی،
سفالومتری را منسوخ خوانده و استفاده از آن را بدون

مواد و روشها
مطالعهی حاضر ،یک مطالعه توصیفی -تحلیلی ،مقطعی و
بدون جهت بود که در فروردین ماه سال  1391در دانشکدهی
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.
نمونههای مورد مطالعه شامل  1عدد جمجمهی سالم با تعداد
دندان کافی بود (دندانهای خلفی حداقل در سه نقطه با هم در
تماس بودند) .رادیوگرافیهای دیجیتال و CBCTهای با کیفیت
که نقاط آناتومیک مورد نظر در آنها به وضوح مشاهده شود ،در
نظر گرفته شدند .جمجمههای آسیب دیده و رادیوگرافیهای
معیوب از مطالعه خارج شدند .در ابتدا تعداد  1عدد جمجمهی
خشک انسان از گروه آناتومی دانشکدهی پزشکی جمعآوری
گردید .نقاط مورد مطالعه بررسی گردید و عدم آسیبدیدگی آنها
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تأیید شد .سپس از شمارهی  1تا  1شمارهگذاری شدند .سن،
جنس و نژاد جمجمهها تعیین نشد و در همهی جمجمهها دندان
کافی جایگذاری گردید تا فاصلهی عمودی
) (Vertical dimension, VDآنها ثابت بماند .سپس 3
شاخص بر روی این جمجمهها مشخص گردید:
 )1کندیلیون ( )2 ،)Condylion: Coسوراخ اینفرااربیتال
) )Inferaorbital foramen: IOFو  )3گونیون ).)Gonion: Go
سپس گوتای شماره  31به ابعاد  2mm2در نقاط ذکر شده قرار
داده شد .کندیل در گلنوئید فوسا ثابت گردید و مندیبل هم با نوار
چسبی کاغذی به جمجمه ثابت گردید .اندازههای خطی بین این
نقاط آناتومیکی در  2پالن اندازهگیری شد.
سه اندازهگیری در محور  xانجام شدIOF-IOF/CO- :
 CO/GO-GOو دو اندازه گیری در محور  yانجام شدCO- :
( GOسمت راست) و( CO-GOسمت چپ)؛ جمعاً  1فاصله
اندازهگیری شد.
اندازهگیریهای مستقیم بر روی جمجمه
اندازهگیری مستقیم بر روی جمجمه توسط کولیس دیجیتال
دقیق ( )0-200mm, Guanglu, Chinaبا دقت صدم میلیمتر
انجام گرفت (شکل .)1کولیس بعد از هر بار استفاده کالیبره
گردید و مجدداً روی نقطهی صفر تنظیم شد .هر اندازهگیری سه
مرتبه انجام گرفت و میانگین اندازهگیریها محاسبه گردید.

شکل .9اندازهگيري فاصلهي خطی بين دو نقطهي آناتوميك

دكتر مژده مهديزاده و همكاران

اندازهگیری دادههای سفالومتری
سفالومتریهای دیجیتال توسط دستگاه پلنمکا
) (Planmeca, Helsinki, Finlandانجام گرفت .جمجمهها
بر روی پایهی عکاسی ثابت شدند ،به شکلی که فاصله پالن
میدساجیتال تا منبع اشعه 1/1 Xمتر باشد .مشخصات تابش
 1 mA ،61 kVpو زمان  1/2 Sثانیه لحاظ گردید .جمجمهها
بوسیلهی دو عدد  ear rodکه در کانال گوش خارجی قرار
میگرفت ،ثابت نگه داشته شدند .پالن فرانکفورت موازی سطح
افق و گیرندهی تصویر جلوی بیمار عمود بر پالن ساجیتال و به
موازات پلن کرونال قرار گرفت .موقعیت جمجمه به صورتی بود
که خط کانتومئاتال با افق زاویه  11درجه بسازد و پالن
فرانکفورت عمود برگیرنده تصویر باشد .تصویربرداری دیجیتال
صورت گرفت و تصاویر به نرمافزار Digora (Soredex,
) Finlandانتقال داده شد و کالیبره گردید (شکل  .)2ضریب
بزرگنمایی استانداردسازی شده ،عدد یک در نظر گرفته شد.
همهی پارامترها توسط نرمافزار دو مرتبه اندازهگیری شد.
اندازهگیریها به فاصله یک هفته انجام شد و میانگین آنها ذکر
گردید.

شکل -2نمونهاي از رادیوگرافی سفالومتري خلفی -قدامی

 IOF-IOFتوسط كوليس دیجيتال بر روي جمجمهي خشك

دیجيتال تهيه شده از جمجمهي خشك

انسان)) Inferaorbital foramen: IOF
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جمعآوری دادههای CBCT

تهیه شدند .سپس دادهها به نرمافزار Sidexis X-G ( Sirona

 1جمجمه بر روی پایهی عکاسی ثابت شدند و درون دستگاه

) dental x-ray imaging system next generationانتقال
یافت و بازسازی سه بعدی تصاویر انجام شد (شکل.)3

CBCT Galileos (Sirona dental systems GmbH,
) Bensheim, Hessen, Germanyقرار گرفتند ،پالن

فرانکفورت در جمجمهها موازی سطح افق قرار گرفت و گرافیها

شکل  .3نمونهاي از نگاره  CBCTتهيه شده بهصورت سه بعدي در نرمافزار Sidexis X-G

 1پارامتر ذکر شده بهوسیلهی همان فرد سه مرتبه ،به
فاصلهی یک هفته انجام گردید و میانگین آنها ذکر
شد .سپس دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه 11/1
( )version 11.5, SPSS Inc., Chicago, ILوارد گردید و
ضریب پایایی درون گروهی و میانگین قدر مطلق تفاضلها بین
هر تکنیک و جمجمهی خشک محاسبه شد .مقایسهی بین قدر
مطلق تفاضلها توسط آزمون آماری  Willcoxonانجام شد
(.)α = 1/11

اندازهگیری شده بر روی سفالومتری خلفی -قدامی با جمجمه
 32/13میلیمتر بود.
مقایسهی میانگین قدرمطلق تفاضلها به تفکیک هر
اندازهگیری ،با استفاده از آزمون  Willcoxonنشاندهندهی
تفاوت معنیدار در سه اندازهگیری خطی( p2 ،p1و )p1بین
رادیوگرافی  CBCTو سفالومتری خلفی -قدامی بود (جدول  )3و
مقایسهی تفاضلها بهطور کلی ،نشان داد که اختالف معنیداری
بین دو رادیوگرافی  CBCTو سفالومتری خلفی -قدامی وجود
داشته است ( .)p value = 1/111ضریب پایایی بین مقادیر
اندازه گیری شده در  CBCTو بر روی جمجمه و نیز ضریب
پایایی بین مقادیر اندازه گیری شده در سفالومتری خلفی-
قدامی و جمجمه در جدول  1آمده است .ضریب پایایی درون
گروهی برای تکنیک  1/92 ،CBCTو برای تکنیک
سفالومتری خلفی -قدامی دیجیتال  1/28به دست آمد که
نشان دهنده دقت باالتر تکنیک بود.
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یافتهها
میانگین اندازهگیریهای انجام شده بر روی جمجهی خشک،
 CBCTو سفالومتری خلفی -قدامی و میانگین قدرمطلق تفاضل
دادههای حاصل از سفالومتری خلفی -قدامی و  CBCTبا
جمجمه به ترتیب در جداول 1و  2آمده است .میانگین قدرمطلق
تفاضل مقادیر دادههای اندازهگیری شده در  CBCTبا جمجمه
 1/11میلیمتر و میانگین قدرمطلق تفاضل مقادیر دادههای
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جدول .9ميانگين اندازهگيريهاي انجام شده بر روي جمجمهي خشك CBCT ،و سفالومتري خلفی -قدامی
برحسب ميلیمتر
P1m2
P1m3
P2m1
P2m2
P2m3
P3m1
P3m2
P3m3
P4m1
P4m2
P4m3
P5m1
P5m2
P5m3

111/29
111/21
91/17
91/83
88/61
11/11
11/13
68/61
11/98
11/91
66/83
16/89
17/66
17/19

121/69
126/11
112/19
111/17
117/16
18/13
18/91
111/21
61/92
19/19
118/67
19/16
61/13
67/16

12/16
11/39
9/82
9/91
11/32
3/11
2/77
19/21
1/13
1/61
21/27
3/17
2/28
7/11

92/32
93/27
79/89
81/11
61/11
11/11
12/18
11/67
16/28
17/61
18/16
11/87
11/11
18/33

اندازهگیری مستقیم بر روی جمجمهی خشك ( ،)m1اندازهگیری خطی بر روی  ،)m9( CBCTاندازهگیری خطی بر روی
سفالومتری خلفی -قدامی دیجیتال ( ،)m3فاصلهی کندیلیون تا کندیلیون ( ،)p1فاصلهی گونیون تا گونیون سمت راست
( ،)p9فاصلهی سوراخ اینفرااربیتال راست وچپ ( ،)p3فاصلهی کندیلیون تا گونیون سمت چپ ( ،)p4فاصلهی کندیلیون تا
گونیون سمت راست (.)p5

جدول -2ميانگين قدر مطلق تفاضل دادههاي حاصل از سفالومتري خلفی -قدامی و  CBCTبا جمجمه برحسب ميلیمتر
m1- m3

تعداد
میانگین )(mm
انحراف معیار
تعداد
میانگین )(mm
انحراف معیار

m1- m2

P1

P2

P3

P4

P5

1
11/13
8/11
1
/93
1/71

1
11/11
13/68
1
11/18
1/66

1
11/81
17/81
1
1/91
1/13

1
12/91
21/11
1
1/81
1/11

1
1/91
3/11
1
1/61
1/31

اندازهگیری مستقیم بر روی جمجمهی خشك ( ،)m1اندازهگیری خطی بر روی  ،)m9( CBCTاندازهگیری خطی بر روی سفالومتری خلفی -قدامی دیجیتال
( ،)m3فاصلهی کندیلیون تا کندیلیون ( ،)p1فاصلهی گونیون تا گونیون سمت راست ( ،)p9فاصلهی سوراخ اینفرااربیتال راست وچپ ( ،)p3فاصلهی کندیلیون تا
گونیون سمت چپ ( ،)p4فاصلهی کندیلیون تا گونیون سمت راست (.)p5

جدول -3مقایسه ميانگين قدر مطلق تفاضلها به تفکيك هر اندازهگيري با استفاده از آزمون Willcoxon
اندازهگیری خطی
p value

*P2
1/113

*P1
1/113

*P3
1/181

*P4
1/113

*P5
1/181

فاصلهی کندیلیون تا کندیلیون ( ،)p1فاصلهی گونیون تا گونیون سمت راست ( ،)p9فاصلهی سوراخ اینفرااربیتال راست وچپ ( ،)p3فاصلهی کندیلیون تا
گونیون سمت چپ ( ،)p4فاصلهی کندیلیون تا گونیون سمت راست (.)p5
عالمت * نشاندهندهی وجود تفاوت آماری معنیدار است.
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جدول  -3ضریب پایایی بين  CBCTو مقادیر اندازهگيري شده بر روي جمجمه و ضریب پایایی بين مقادیر اندازهگيري شده در
سفالومتري خلفی– قدامی و جمجمه
ضریب پایایی بین مقادیر اندازهگیری شده در

ضریب پایایی بین مقادیر اندازهگیری شده در

 CBCTو جمجمه

سفالومتری خلفی -قدامی و جمجمه

اندازهگیری خطی
P1
P2
P3
P1
P1

ICC
1/99
1/99
1/91
1/97
1/71

p value
ICC
1/13
1/78
1/12
1/71
1/29
1/11
1/31
1/2
1/28
1/28
ICC: Intraclass Correlation Coefficient

p value
*> 1/1111
*1/1111
*1/1112
*1/1111
*1/1111

فاصلهی کندیلیون تا کندیلیون ( ،)p1فاصلهی گونیون تا گونیون سمت راست ( ،)p9فاصلهی سوراخ اینفرااربیتال راست وچپ ( ،)p3فاصلهی
کندیلیون تا گونیون سمت چپ ( ،)p4فاصلهی کندیلیون تا گونیون سمت راست (.)p5
عالمت * نشاندهندهی وجود تفاوت آماری معنیدار است.

بحث
بر اساس نتایج مطالعهی حاضر ،اندازههای بهدست آمده از
روش  CBCTدارای دقت باالتری نسبت به سفالومتری
خلفی -قدامی میباشند .با مشخص کردن شاخصها بهطور
مستقیم بر روی جمجمه خطاهای تعیین شاخص از بین رفت .با
اندازهگیری مستقیم و دستی این محلهای مشخص شده بر
روی جمجمهی انسان ،فاصلهی حقیقی این نقاط آناتومیک
بهدست آمد که این امکان را فراهم کرد تا از این اندازهها به
عنوان استاندارد طالیی برای مقایسهی دقت اندازههای بهدست
آمده از روشهای سفالومتری خلفی -قدامی و  CBCTاستفاده
شود.
در مطالعهی  Adamsو همکاران] ،[3اندازههای واقعی
بهدست آمده از  9جمجمهی خشک انسان و سی تی اسکن سه
بعدی و رادیوگرافی دو بعدی با هم مقایسه شد .نتایج مطالعهی
آنها نشان داد که اندازههایبه دست آمده از سیتیاسکن سه
بعدی دقیقتر از رادیوگرافی دو بعدی است .در این مطالعه،
حداقل تفاضل بهدست آمده از رادیوگرافی دو بعدی و اندازههای
واقعی در شاخص (Gn-Zyg)Gonion-Zygomaticotemporal
راست بود که  -17/68میلیمتر بود و حداکثر تفاضل در فاصلهی
شاخص) Zyg (Zygomaticotemporalراست و چپ بود که
 +11/12میلیمتر محاسبه شد .تفاوت اندازههای بهدست آمده از
رادیوگرافی دو بعدی و اندازههای واقعی معنیدار گزارش شد .در

مورد روش سه بعدی و اندازههای واقعی حداقل تفاضل  -3/99و
حداکثر  +2/69میلیمتر گزارش شد .این مطالعه حجم نمونهی
باالتری نسبت به حاضر داشت و از روش سه بعدی برای آنالیز
تصاویر استفاده کرده بود.
در سال  Lascala 2112و همکاران] ،[22سیزده معیار
مستقیماً اندازهگیری شده با کالیپر را با اندازههای بهدست آمده از
تصاویر  CBCTدر  8جمجمه با هم مقایسه کردند و دریافتند که
اندازههای بهدست آمده از  CBCTکوچکتر از اندازههای واقعی
است .البته این تفاوتها از نظر آماری و بالینی معنیدار نبودند.
همچنین دستگاه  CBCTاستفاده شده در این مطالعه نیز از
مدل های ابتدایی بود و رزولوشن باالیی نداشت و ضخامت هر
برش  2میلیمتر بود .در مطالعهی حاضر از برشهای با
ضخامت  1میلی متر استفاده شد.
در مطالعهی  Ludlowو همکاران] [23نیز دقت تعیین
شاخصها در دو روش سفالومتری جانبی و  CBCTبا هم
مقایسه شد .در این مطالعه 21 ،بیمار کاندید ارتودنسی انتخاب
شدند و از آنها با تکنیکهای لترال سفالومتری و CBCT
گرافی تهیه شد 21 .شاخص توسط  1مشاهدهگر در جلسات
جداگانه رسم شد .تفاوت بین پالنهای هر مشاهدهگر با میانگین
پالنهای همهی مشاهدهگرها بهعنوان یک متغیر در نظر گرفته
شد و تفاوت بین تک تک مشاهدهگرها با هم بهعنوان متغیر
دیگر در نظر گرفته شد .با توجه به نتایج بهدست آمده از این
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مطالعه تصاویر بهدست آمده از  CBCTباعث تعیین دقیقتر
شاخصها شد.
در مطالعهی  kwonو همکاران] [21که بر روی  11بیمار
کاندید ارتودنسی بهعمل آمد ،اندازههای شاخصهای بهدست
آمده از  CBCTو سفالومتری دو بعدی با هم مقایسه شد که
تفاوت معنیداری بین اندازههای بهدست آمده یافت نشد .در هر
دو گروه میانگین خطاها کمتر از یک میلیمتر بود .از آنجایی که
این مطالعه بر روی بیماران انجام شده بود لذا امکان استفاده از
اندازههای واقعی وجود نداشته و میتوان عدم معنیدار شدن
تفاوت این دو روش را به این موضوع نسبت داد .در مطالعهی
حاضر از جمجمهی خشک استفاده شد که این امکان را فراهم
کرد که بتوان فاصله شاخصها را به صورت مستقیم اندازهگیری
کرد و سپس با هم مقایسه کرد.
در مطالعهی  Hiraiو همکاران] [21که بر روی  6جمجمهی
خشک انسان انجام شد ،آنالیزهای دو بعدی و سه بعدی بر روی
سفالومتری جانبی و سیتیاسکن با هم مقایسه شد .در این
مطالعه میانگین و انحراف از معیار آنالیزهای خطی و زاویهای در
هر دو روش با هم مقایسه شد که هیچ تفاوت معنیداری بین این
دو روش گزارش نشد .این مطالعه از لندمارکهای کمتری نسبت
به مطالعهی حاضر استفاده کرده که عدم معنیدار شدن را
میتوان به آن نسبت داد.
در مطالعهی  Gribelو همکاران] [26که بر روی 21
جمجمهی خشک انجام شد ،دقت اندازهگیریهای کرانیومتری
در روش  CBCTبا سفالومتری جانبی مقایسه شد .در این
مطالعه ،اندازههای بهدست آمده از  CBCTبا اندازههای واقعی
جمجمه مقایسه شد که تفاوت معنیداری بین آنها یافت نشد
(میانگین تفاوت کمتر از  1/1میلیمتر) .تمام اندازههای
سفالومتری بهطور معنیداری با اندازههای واقعی متفاوت بودند
(میانگین تفاوت  1میلیمتر) .تغییرات قابل توجهی بین اندازههای
سفالومتری مشاهده شد .برخی اندازهها بزرگتر و بعضی
کوچکتر از اندازههای واقعی بودند .نتایج این مطالعه نشان داد
که اندازههای  CBCTدقیق هستند و میتوان از آن بهعنوان
ابزار تشخیصی در ارتودنسی استفاده کرد .دقت روش  CBCTدر
این مطالعه از مطالعهی حاضر باالتر برآورد شده است که این
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میتواند بهخاطر استفاده از روش سه بعدی برای اندازهگیری
فاصلهی شاخصها باشد .همچنین حجم نمونهی این مطالعه از
مطالعهی حاضر بیشتر بود که این خود میتواند علت تفاوت
دقت برآورد شده باشد.
در مطالعهی حاضر بیشتر اندازههای بهدست آمده از
سفالومتری خلفی -قدامی دقیق نبودند ولی برخی از اندازهها
نسبتاً به اندازهی واقعی نزدیک بودند .اندازههای بهدست آمده از
روش  CBCTبه اندازهی واقعی نزدیک بودند و ضریب پایایی
آنها به یک نزدیکتر بود .میانگین قدر مطلق تفاضل اندازههای
بهدست آمده از روش  CBCTو اندازههای واقعی هم به مراتب
کمتر از روش خلفی -قدامی نسبت به اندازههای واقعی بود.
از جمله محدودیتهای مطالعهی حاضر تعداد کم نمونههای
جمجمهی خشک انسانی بود؛ پیشنهاد میشود در بررسیهای
آتی ،تحقیق مشابهی با حجم نمونه بیشتر بهمنظور بررسی
اندازهگیریهای زاویهای و مقایسهی آنها بین  CBCTو
سفالومتری خلفی -قدامی دیجیتال صورت گیرد .همچنین انجام
تحقیق مشابه با حجم نمونه بیشتر با استفاده از نرمافزار جدیدتر
 CBCTبا قابلیتهای باالتر پیشنهاد میشود.
نتیجهگیری
یافتههای مطالعهی حاضر نشان داد که اندازههای بهدست
آمده از روش اندازهگیری مستقیم تفاوت کمتری با اندازههای
حاصل از سیتیاسکن با پرتو مخروطی نسبت به اندازههای
سفالومتری خلفی -قدامی دارد .بنابراین استفاده از تصاویر
 CBCTبرای آنالیز فکی صورتی دقت باالتری نسبت به تصاویر
سفالومتری خلفی -قدامی دیجیتال دارد.
تشکر و قدردانی
از مساعدت جناب آقای دکتر دشتی ،عضو محترم هیأت
علمی گروه آناتومی دانشکدهی پزشکی بهخاطر همکاری در
جمعآوری نمونهها و دستیاران رادیولوژی سرکار خانمها دکتر
جعفری ،خرمی ،فرهادی وجناب آقای دکتر قربانزاده بهخاطر
همکاری صمیمانه در تهیه نمونهها سپاسگزاری میگردد.
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Comparison of linear measurements on CBCT and digital posteroanterior cephalometric radiographs using human dry skull

Mozhdeh Mehdizadeh, Faezeh Jamali*, Faranak Jalalian
Abstract
Introduction: Cephalometric images have limitations in the evaluation of measurements in three
dimensions of space. In recent years, technological advances have made it possible to acquire 3D
data on patients. This study sought to compare the accuracy of linear measurements made on
digital postero-anterior cephalograms and CBCT images data with those made directly on dry
skulls.
Materials and Methods: In this random cross-sectional descriptive-analytical study 5 anatomic
landmarks were determined on 5 dry human skulls. Direct measurements on the skulls were made
with a digital caliper. Then, digital postero-anterior CBCT radiographs and CBCT images were
taken and measurements were made using the relevant software programs. SPSS 11.5 was used for
the data analysis. ICC (intraclass correlation coefficients) test and the mean percentage differences
were analyzed with Wilcoxon test (α = 0.05).
Results: Comparison of mean percentage differences showed significant differences between
measurements made on digital postero-anterior cephalograms and dry skulls on one hand and
those made on CBCT images (p value = 0.001). The mean ICC was 0.92 for CBCT technique and
0.28 for digital lateral cephalometry technique.
Conclusion: Under the limitations of the present study, direct measurements on dry skull were very
close to measurements on CBCT images compared to those on digital postero-anterior lateral
cephalograms. The accuracy of CBCT technique was much higher than digital postero-anterior
lateral cephalometry technique.
Key words: Cephalometry, Cone-beam computed tomography, Skull
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