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تریسینگ

تکنیک تریسینگ

حائــز اهمیــت اســت بدانیــم کــه یــک ســفالومتری دو بعــدی در حقیقــت نشــان دهنــده یــک 
شــئی ســه بعــدی اســت کــه بخشــهای Bilateral بــر روی هــم در تصویــر قــرار می گیرنــد. 
متخصــص ارتودنســی بایســتی قــادر باشــد کــه ســاختارهای Bilateral را از هــم تشــخیص 
ــات ســمت راســت و  ــر اوق ــرا در اکث ــد زی ــس نمای ــا را، تری ــه آنه ــد جداگان ــد و بتوان ده
چــپ بــه خوبــی روی هــم قــرار نمی گیرنــد، کــه ایــن امــر می توانــد بــه علــت آســیمتری 
صــورت، بــزرگ نمایــی بیشــتر تصویــر در ســمتی کــه جمجمــه دورتــر از فیلــم می باشــد 

و هــم چنیــن قــرار گرفتــن نامناســب بیمــار در زمــان عکســبرداری باشــد. 
ــک  ــی ف ــه تحتان ــد ریمــوس و لب ــاختمانهای Bilateral )مانن ــدا س ــول، در ابت ــور معم ــه ط ب
ــن،  ــه چی ــا کشــیدن خطــوط نقط ــس می شــوند، ســپس ب ــه ای تری ــور جداگان ــه ط ــن( ب پایی
میانگیــن دو ســاختار چــپ و راســت، تخمیــن زده می شــود. بــه عبــارت دیگــر در مواردیکــه 
2 نیمــه چــپ و راســت بــر هــم منطبــق نیســتند میانگیــن آن هــا رســم می شــود. )شــکل 1(

شکل 1: استفاده از نقطه چین برای یافتن میانگین ساختار چپ و راست.



7اصول تریسینگ سفالومتری

تجهیزات مورد نیاز برای تریسینگ

برای تریسینگ، استفاده از موارد زیر توصیه می شود:
ــه دارای آســیمتری صــورت . 1 ــی ک ــچ. در بیماران ــاد 10 × 8 این ــه ابع ــرال، ب ســفالوگرام لت

ــد. ــی( دارن ــی خلف ــال )قدام ــفالوگرام فرونت ــه س ــاز ب ــند نی می باش
پالن تریسینگ استات مات به ضخامت 0/003 اینچ  و به ابعاد 10 × 8  اینچ.. 2
مداد طراحی 3H نوک تیز و یا یک خودکار با نوک نرم.. 3
نوار چسب مات . 4
چند ورق مقوای ترجیحا مشکی به ابعاد 12 × 6 اینچ و یک لوله مقوائی. 5
ــوان . 6 ــه عن ــا ب ــر تمپلیت ه ــاری(. اکث ــدان )اختی ــده دن ــیم کنن ــت ترس ــه و تمپلی ــک نقال ی

ــند. ــی باش ــرد م ــوراخ گ ــا دارای دو س ــم Ear Rod ه ــرای رس ــک( ب ــال )یونیت مث
7 .Intercuspation قالب های مطالعه تریم شده برای مشاهده حداکثر
نگاتوسکوپ . 8
مداد تراش و پاک کن . 9

مالحظات هنگام تریسینگ 

عمــل تریســینگ بــا قــرار دادن رادیوگرافــی در نگاتوســکوپ بــه گونــه ای کــه ســر بیمــار 
ــر  ــورت در اکث ــرار دادی ص ــور ق ــه ط ــردد )ب ــی گ ــروع م ــد، ش ــت باش ــمت راس ــه س ب
ــه  ــه ســمت راســت قــرار می گیــرد(. چهــار گوشــه رادیوگرافــی را ب ــرای آنالیــز ب مــوارد ب
نگاتوســکوپ می چســبانیم. بــا خــودکار نــرم ســه عــدد بعــالوه ) + ( بــر روی رادیوگرافــی، 
ــن  ــکل 2(. ای ــیم ) ش ــا می کش ــتون مهره ــه س ــی در ناحی ــه ویک ــه جمجم ــا در ناحی دو ت
ــوان  ــد در صــورت جــدا شــدن رادیوگرافــی از کاغــذ Traceبت بعــالوه هــا اجــازه می دهن
ــر روی  ــتات را ب ــات اس ــالن م ــپس پ ــرار داد. س ــود ق ــی خ ــای قبل ــاره آن را در ج دوب
رادیوگرافــی قــرار داده و بــا دقــت آن را بــه نگاتوســکوپ و رادیوگرافــی بچســانید )ســطح 
ــتات  ــالن اس ــباندن پ ــد از چس ــرد(. بع ــرار می گی ــی ق ــو گراف ــر روی رادی ــتات ب ــراق اس ب
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ــام بیمــار،  ــه فیلــم، 3 عــدد عالمــت بعــالوه را یافتــه و بــه هــم رســم می کنیــم. ســپس ن ب
ــز  ــام آنالی ــفالومتری، و ن ــن س ــخ گرفت ــاه، تاری ــال و م ــه س ــار ب ــده، ســن بیم شــماره پرون
ــدون  ــد تریســینگ ب ــن و ســمت چــپ اســتات نوشــته می شــود. ســعی کنی ــده در پایی کنن
برداشــتن مــداد از روی پــالن اســتات انجــام شــود. در هنــگام ترســیم مولرهــا و انســیزورها 
بــه قالب هــای مطالعــه رجــوع شــود. توجــه نماییــد کــه ســمت راســت و چــپ بــه اشــتباه 

در جــای یکدیگــر ترســیم نشــوند. 

شکل 2: طریقه قراردادن بعالوه

بــه منظــور مشــاهده بهتــر نقــاط کمرنگــی کــه در Out Line بافــت نــرم مشــاهده می شــود 
)مثــل Nasion و ANS( می تــوان از پوشــاندن نــور در بخشــهای رادیواوپــک فیلــم توســط 

مقــوا اســتفاده کــرد. 
ــد  ــا ح ــه ت ــود ک ــه می ش ــود توصی ــه می ش ــی تهی ــری رادیوگراف ــه یکس ــی ک ــوارد خاص در م
ممکــن تمــام ســاختارهای آناتومیــک در بخش هــای Palate, Skull Base و فــک پاییــن )بــه 
خصــوص وقتــی کــه کانــال فــک پاییــن دیــده می شــود( بــرای سوپرایمپوزیشــن بهتــر رســم 

گردنــد. 
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تعیین لندمارکهای سفالومتریک 

ــر روی  ــتقیمًا ب ــتند را مس ــا هس ــر لندمارکه ــه نمایانگ ــی ک ــی، نقاط ــون کل ــوان قان ــه عن ب
تریســینگ رســم می نماییــم. رســم خطــوط و نوشــتن یاداشــتهای متعــدد بــر روی تریســینگ 
ــات الزم در  ــدن جزئی ــو ش ــدن و مح ــلوغ ش ــث ش ــن کار باع ــرا ای ــود زی ــه نمی ش توصی
ــی  ــای مختلف ــاط و پالنه ــف نق ــای مختل ــود. در آنالیزه ــات Longitudinal می ش مطالع
ــه ای از تریســینگ  انجــام  وجــود دارد. بنابرایــن هــر آنالیــزی بایــد بــر روی کپــی جداگان

ــا از ایجــاد اشــتباه جلوگیــری گــردد.  شــود ت

تشخیص لندمارک ها

ــه می شــود کــه ســفالومتری  ــه منظــور اســتاندارد کــردن لندمارکهــای ســفالومتریک ، توصی ب
در جهــت خــط فرانکفــورت گرفتــه شــود. ایــن خــط از تقاطــع دو نقطــه Or و Po بــه دســت 
ــه ممکــن اســت  ــی ک ــردد، لندمارک های ــالن مشــخص گ ــن پ ــه محــض اینکــه ای ــد. ب می آی
بــا تغییــر موقعیــت ســر تغییــر کننــد را می تــوان بــا اســتفاده از خــط مــوازی و یــا عمــود بــر 
فرانکفــورت بــه دســت آورد. بــرای مثــال، Pog یعنــی قدامی تریــن نقطــه بــر روی چانــه بــا 
ترســیم خــط عمــود از فرانکفــورت بــه قدامــی تریــن نقطــه بــر روی چانــه بــه دســت می آیــد 
نقطــه ای کــه اولیــن تمــاس را بــا چانــه می یابــد، Pog اســت. بــا پیــروی از ایــن قانــون، ابهــام 

ــوان کاهــش داد.  ــی ت ــن لندمارک هــا را م دریافت
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لندمارک های آناتومیک 

S: Sella ، مرکز هندسی حفره غده هیپوفیز

Se: نقطه وسط در محل ورود به حفره غده هیپوفیز

Point A: عمیق ترین نقطه بر روی قسمت قدامی ماگزیال، بین ANS و Prosthion می باشد.

Pr: Prosthion: تحتانی و قدامی ترین نقطه در استخوان آلوئول که در بین انسیزورهای فک باال 
قرار دارد.

Point B: عمیق ترین نقطه بر روی قسمت قدامی مندیبل که بین Pog و ID می باشد.

ID: Infradentale: قدامی و باالترین نقطه بر روی استخوان آلوئول در بین انسیزورهای فک پایین می باشد. 

ANS:  Anterior Nasal Spine، قدامی ترین نقطه بر روی زائده تیز فک باال در بخش تحتانی منفذ 
قدامی بینی 

PNS: Posterior Nasal Spine ، تالقی خط عمود بر FH و خلفی ترین نقطه استخوان پالیت نشان 
دهنده PNS میباشد.

 Cranial Base ، نقطه ای در محل تالقی قسمت خلفی ریموس و قسمت تحتانی   Ar: Articular
خلفی )استخوان اکسیپیتال(

Go: Gonion ، نقطه ای بر روی انحنای زاویه فک پایین که از نیمساز خطوط مماس بر لبه تحتانی 
فک پایین و لبه خلفی ریموس ایجاد می شود.

Gn: Gnathion ، نقطه ای در وسط نقطه قدامی )Pogonion( و نقطه تحتانی )Menton( ناحیه چانه 
می باشد. به عبارت دیگر قدامی تحتانی ترین نقطه بر روی قسمت قدامی مندیبل به نام گناسیون 

شناخته می شود.

Me: Menton ، تحتانی ترین نقطه در سمفیز فک پایین که در سفالومتری لترال مشاهده می شود.

N: Nasion ، قدامی ترین نقطه در تقاطع بین 2 استخوان فرونتال و بینی )FrontonasalSuture( در 
 .Midsagittal Plane

Or: Orbitale ، تحتانی ترین نقطه بر روی لبه تحتانی حدقه چشم. برای تعیین Or یک انتهای خط 
کش را، درلبه باالیی Ear Rod قرار دهید و انتهای دیگر آن را به سمت باال ببرید تا اولین تماس 

با لبه تحتانی حدقه چشم ایجاد شود ، این نقطه Or است.  



11اصول تریسینگ سفالومتری

Pog: Pogonion ، قدامی ترین نقطه بر روی چانه. 

Po: Porion ، خارجی و فوقانی ترین نقطه بر روی سوراخ گوش خارجی که توسط Ear Rod های 
سفالواستات مشخص می شود که به آن Mechanical Porion  می گویند. 

PTM: Pterygomaxillare، شیار Pterygomaxillary در بخش قدامی توسط توبروزیته رتروموالر 
فک باال و در بخش خلفی توسط انحناء قدامی زائده Pterygoid استخوان اسفنوئید ساخته می شود.

که در تریس پایین ترین نقطه این شیار، به کار برده می شود.

Ba: Basion، خطی مستقیم به موازات FH رسم نمایید، اولین نقطه تالقی این خط با پایین ترین 
نقطه روی لبه قدامی Foramen Magnum همان Ba است.

نقطه بر روی  باالترین  Foramen Magnum در  اکسیپیتال و  ، تالقی کندیل   Bo: Bolton Point
بریدگی )Notch( ، در خلف کندیل اکسیپیتال 

شکل های 3 و 4 لندمارک های آناتومیک را نشان می دهند.


